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Förslag till statens budget för 2016 

Utgifter 
Tusental kronor 

   

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  12 717 244 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning  14 812 312 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution  10 782 946 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet  41 573 737 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan  1 905 203 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap  48 827 432 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd  32 357 474 

Utgiftsområde 8 Migration  19 419 719 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  69 237 676 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning  109 868 281 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom  36 184 250 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn  87 129 050 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering  21 070 265 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv  79 681 475 

Utgiftsområde 15 Studiestöd  21 707 932 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning  69 452 400 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid  13 694 535 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 

 7 064 024 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt  3 255 721 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård  7 661 756 

Utgiftsområde 21 Energi  2 812 038 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer  54 122 036 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel  18 919 553 

Utgiftsområde 24 Näringsliv  5 998 273 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner  93 398 252 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.  10 769 176 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen  31 827 167 

Summa utgiftsområden 926 249 927 

Minskning av anslagsbehållningar -3 142 750 

Summa utgifter 923 107 177 

  
  

Riksgäldskontorets nettoutlåning 10 768 000 

Kassamässig korrigering 0 

Summa 933 875 177 
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Inkomster 
Tusental kronor 

   

Inkomsttyp 1000 Statens skatteinkomster 952 601 795 

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet 31 148 870 

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom 5 000 000 

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån 760 800 

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster 10 719 000 

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU 12 705 740      

Inkomsttyp 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -88 675 336 

Inkomsttyp 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0 

Summa inkomster 924 260 869 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
  
  

  
  
  
Beräknat lånebehov 9 614 308 

Summa 933 875 177 
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1 Finansplan 

Investeringar för Sverige 

Sverige ska vara ett land där alla är med och 
bidrar. Ett land där människor ges möjligheter. 
Ett land som kännetecknas av människors vilja 
till utveckling och förmåga att ta ansvar såväl för 
sig själva som för samhället. Ett land där kvinnor 
och män har samma förutsättningar i livet. Det 
är ett måste för att vi ska kunna ta oss an 
morgondagens utmaningar för Sverige och ta 
ansvar för kommande generationer. Sverige ska 
präglas av självförtroende och solidaritet och 
människor ska kunna mötas som jämlikar. 
Människor ska kunna känna trygghet i sin 
vardag och hopp inför framtiden. 

Utmaningar för Sverige 
Sverige är på många sätt ett fantastiskt land men 
vi står inför betydande utmaningar. Arbetslös-
heten måste bekämpas så att fler kan ha ett 
arbete, leva på sitt arbete, få bra och rimliga 
arbetsvillkor och därmed få större makt att 
forma sina liv. Att öka sysselsättningen och 
pressa ned arbetslösheten är centralt för att 
förbättra välfärden, något som också är helt 
avgörande för kvinnors livsvillkor. Den negativa 
kunskapsutvecklingen i skolan behöver vändas så 
att alla elever får en ärlig chans att lyckas i 
skolan. Bara så säkrar vi Sveriges långsiktiga 
utveckling och konkurrenskraft. Klimatpåverkan 
behöver minska för att det ska vara möjligt även 
för våra barn och barnbarn att leva ett gott liv. 
Sverige ska vara ett land som håller ihop. 
Klyftorna mellan samhällsklasser, kvinnor och 
män, samt land och stad, behöver minska för att 
alla människor som bor här ska kunna nå sin 
fulla potential. En feministisk grundsyn ska 

prägla hela politiken. Jämlikhet bygger tillit och 
bättre livsvillkor. 

De människor som flyr till Sverige och som 
har asylskäl ska inte bara få trygghet. Deras kraft 
och kunskap behöver tas tillvara och det måste 
skapas möjligheter för dem att stå på egna ben.  

Utgångsläget för svensk ekonomi 
Regeringen ska ta sig an dessa utmaningar för 
Sverige med en ansvarsfull ekonomisk politik. 
De kommande åren förväntas svensk ekonomi 
förbättras. Den ekonomiska utvecklingen i 
många av världens framväxande ekonomier 
försvagas något. Samtidigt är den amerikanska 
tillväxten stark och Europa lämnar stegvis en 
lång period av ekonomisk stagnation med 
arbetslöshet och fattigdom i kölvattnet av 
finanskrisen. Sammantaget ser vi en gradvis 
starkare utveckling i omvärlden som bidrar till 
ett förbättrat konjunkturläge, ökande välstånd 
och en fallande arbetslöshet i Sverige. Upp-
gången är dock osäker och riskerna för en 
svagare utveckling är betydande. Den svenska 
finanspolitiken måste i detta läge värna 
uppgången och samtidigt ha hög beredskap för 
en hastigt försämrad utveckling. 

Ordning och reda i de offentliga finanserna är 
en förutsättning för fler jobb och en hållbar 
finansiering av välfärden. De offentliga finan-
serna har successivt försämrats under de senaste 
åren och 2014 gick den offentliga sektorn med 
75 miljarder kronor i underskott. När finans-
krisen inleddes uppvisade den offentliga sektorn 
betydande överskott. I detta läge var en expansiv 
finanspolitik motiverad för att dämpa finans-
krisens negativa effekter på Sverige. Den förra 
regeringen genomförde framför allt omfattande 
skattesänkningar, vilket har sämre effekter på 
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arbetslöshet och tillväxt än en motsvarande 
ökning av de offentliga investeringarna eller en 
förbättrad service i den offentliga sektorn. 
Vidare fortsatte den förra regeringen att genom-
föra omfattande ofinansierade skattesänkningar 
trots att konjunkturläget förbättrades. Detta var 
inte en hållbar politik. Regeringen har därför lagt 
om finanspolitiken. Nya reformer finansieras 
fullt ut genom utgiftsbesparingar inom vissa 
områden samt inkomstförstärkningar. Enligt 
prognosen i denna budget halveras under-
skotten.  

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den 
ekonomiska politiken. Regeringens mål är att 
antalet personer som arbetar och antalet arbetade 
timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når 
målet om lägst arbetslöshet i EU 2020. Fler 
människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska 
vara deltidsarbetslösa. Kvinnors sysselsättning 
och arbetskraftsdeltagande måste öka. 

Investeringar i jobb 
För att möta framtidens utmaningar måste vi 
investera i Sverige. Investeringar i jobben görs 
inom regeringens jobbagenda. Den består av tre 
delar: investeringar i bostäder, klimatomställning 
och infrastruktur; en aktiv närings- och 
innovationspolitik; och investeringar i kompe-
tens och matchning. Ökad jämställdhet och 
jämlikhet är en del av problemlösningen – 
arbetet ska därför bedrivas med ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i alla delar av agendan. 
När välfärden stärks och omfattar fler skapas nya 
arbetstillfällen, samtidigt som det skapar bättre 
förutsättningar att arbeta och arbeta heltid.  

När vi ökar investeringarna i infrastruktur och 
bostäder skapar vi jobb här och nu och förut-
sättningar för nya jobb på sikt. Genom att öka 
underhållet av landets järnvägar och vägar ges 
förutsättningar för att trygga jobben och minska 
samhällets miljö- och klimatpåverkan. När vi 
bygger förbättras möjligheterna för människor 
att hitta en bostad och att pendla till jobbet eller 
att flytta dit jobben finns. Investeringar i kollek-
tiva färdmedel är särskilt viktigt för att främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och 
möjligheter att öka sin arbetstid. Självklart 
behövs också andra insatser för att öka kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden. Bostadsbristen 
utgör inte bara ett hinder för en för fungerande 
arbetsmarknad. Den bidrar också till den snabba 
prisutvecklingen på bostadsmarknaden som både 
innebär en risk för den makroekonomiska 

stabiliteten och gör det allt svårare för männi-
skor att komma in på bostadsmarknaden. 
Särskilt problematisk är bristen på hyresrätter 
som spelar en viktig roll för en inkluderande 
arbetsmarknad och en välfungerande bostads-
marknad.  

Som ett led i regeringens ökade ambitioner på 
investeringsområdet har regeringen tagit fram en 
investeringsplan för de statliga anläggningstill-
gångarna. Bland annat visar denna att de statliga 
investeringarna i infrastruktur beräknas öka med 
ca 43 procent mellan 2015 och 2019.  

Investeringar i klimatomställningen är även 
viktiga för sysselsättningen. Tekniska lösningar 
för att motverka klimatförändringar banar väg 
för ökad export och nya jobb. Investeringar i 
klimatomställning bidrar till att upprätthålla och 
förbättra näringslivets konkurrenskraft och att 
utveckla svensk industri. En god miljö är en 
förutsättning för näringar inom turism, fiske och 
lantbruk.  

En aktiv närings- och innovationspolitik 
förbättrar företagsklimatet så att fler företag kan 
starta och befintliga företag får utökade tillväxt-
möjligheter. Även ett fortsatt aktivt jämställd-
hetsarbete som tar till vara såväl kvinnors som 
mäns kompetens och förmåga till entreprenör-
skap stärker konkurrenskraften. Bättre samord-
ning och ökade resurser till exportfrämjande, 
nyindustrialisering och innovation, samt ett 
reformerat statligt riskkapital har en betydande 
potential att stärka tillväxten av jobb i hela 
landet. För att stärka företagsklimatet på lands-
bygden krävs särskilt förbättrad lokal service och 
initiativ för att stärka turistnäringen, skogs- och 
jordbruket, infrastrukturen samt en mer sam-
ordnad statlig planering av placeringen av vissa 
myndigheter. Den upphandling som bedrivs av 
stat, kommun och landsting, drygt 600 miljarder 
per år, kan när det är lämpligt också användas för 
att tillförsäkra arbete och praktik åt unga utan 
arbete och långtidsarbetslösa. 

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar 
allt sämre. Arbetslösheten är hög, samtidigt som 
det finns många lediga jobb att söka. För att fler 
ska komma i jobb behöver vi öka investeringarna 
och förbättra möjligheterna till utbildning och 
matchningsinsatser så att människor har den 
kunskap och kompetens som efterfrågas. Detta 
är särskilt viktigt eftersom arbetslösheten är 
ojämnt fördelad mellan olika grupper. Alla ska få 
chansen till första jobbet. Gymnasieutbildning är 
i dag i många fall en förutsättning för att komma 
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in på arbetsmarknaden. Därför är det både 
viktigt att det finns en rättighet att läsa in en 
gymnasieutbildning inom den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux) och möjligheter 
att ställa krav på individen, genom t.ex. 
deltagande i de utbildningskontrakt som nu 
införs. Vidare behöver yrkeshögskolan byggas ut 
och ges bättre planeringsförutsättningar. För att 
öka utflödet till arbete och utbildning av 
långtidsarbetslösa anser regeringen att syssel-
sättningsplaceringar ska ersättas med insatser 
som utgår från varje individs behov och 
förutsättningar. Exempel på sådana insatser är 
extratjänster, subventionerade anställningar, 
utbildning och praktik, vilka bidrar till att fas 3 
avvecklas successivt. Bra arbetsvillkor är 
grundläggande. 

En orolig omvärld kräver förmåga att försvara 
Sverige och förmåga att ta vår del av ansvaret för 
dem som drabbas av förtryck och väpnad 
konflikt. Oroligheter i länder som Syrien och 
Irak har lett till att många människor tvingas fly. 
Antalet människor som är på flykt har inte varit 
så många sedan andra världskriget. Sverige har i 
ett europeiskt perspektiv tagit ett jämförelsevis 
mycket stort ansvar i denna flyktingsituation. 
Fler länder i Europeiska unionen behöver ta sitt 
ansvar.  

Regeringen är väl medveten om den stora 
ansträngning som dagens situation innebär för 
många kommuner. Alla kommuner behöver ta 
ansvar och kommunernas möjlighet att ta det 
ansvaret behöver förbättras. Att förkorta etable-
ringstiden och förbättra möjligheterna för 
människor att komma i arbete är den bästa lång-
siktigt hållbara politiken. Därför satsar reger-
ingen på åtgärder för att förbättra etableringen, 
bl.a. i form av en valideringssatsning och s.k. 
snabbspår in på arbetsmarknaden. Regeringen 
anser att alla kommuner ska bidra till mottagan-
det och föreslår en höjning av schablonersätt-
ningen till kommunerna för mottagandet av 
nyanlända. 

En jämlik kunskapsskola med tid för varje elev 
Regeringens mål med skolpolitiken är en jämlik 
kunskapsskola med tid för varje elev. Kunskaps-
resultaten i den svenska skolan har fallit år för år. 
Samtidigt har den svenska grundskolan blivit allt 
mer ojämlik, och segregationen och kunskaps-
skillnaderna mellan skolor har ökat de senaste 
tio åren. Skillnaderna mellan flickor och pojkar i 
grundskolan – där pojkar generellt presterar 

sämre än flickor och flickor i högre grad upp-
lever stress och mår dåligt – är inte acceptabla.  

Stereotypa könsnormer, kränkande behand-
ling och diskriminering ska aktivt motarbetas. 
En utgångspunkt för förskolan och skolan är att 
barn och elever ska ges möjlighet att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen. Varje 
elev ska ges förutsättningar att uppnå de natio-
nella målen för utbildningen, oavsett könstillhö-
righet eller könsidentitet. Alla ska få chansen att 
göra sitt allra bästa. 

Skolans viktigaste resurs är lärarna. Genom att 
vi i dag satsar för att rekrytera, behålla och 
utveckla fler duktiga lärare kan resultaten vändas 
i framtiden. För detta krävs högre lärarlöner och 
bättre förutsättningar för lärare att kunna möta 
varje elev. Staten behöver vidare ta ett större 
ansvar för att stödja skolor med låga kunskaps-
resultat. Genom investeringar i tidiga insatser, 
för ökad attraktivitet i läraryrket och de nation-
ella utvecklingsprogrammen ska kunskapsresul-
taten lyftas och segregationen brytas. Fler ska 
anställas i svensk grundskola så att lärare får mer 
tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli 
mindre i lågstadiet. Alla skolor ska vara bra 
skolor.  

En hållbar framtid 
Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. 
Klimatförändringarnas konsekvenser på havs-
nivå, väderförutsättningar och lokala livsmiljöer 
har stora konsekvenser för såväl människor som 
växt- och djurliv. I ett globalt perspektiv drabbas 
kvinnor ofta särskilt hårt av klimatförändringar. 
Att begränsa världens utsläpp av växthusgaser så 
att temperaturökningen håller sig så långt under 
två grader som möjligt förbättrar möjligheten till 
ett långsiktigt välstånd. Sverige ska vara en 
ledande kraft i klimatomställningen. Med högt 
ställda mål ska Sverige vara drivande i de inter-
nationella förhandlingarna om ett nytt klimat-
avtal. Bara så tar vi vårt moraliska ansvar för 
framtida generationer, samtidigt som vi tar vara 
på de jobb- och innovationsmöjligheter som 
följer med den gröna omställningen. Ska Sverige 
klara sina åtaganden krävs att vi ökar takten i 
omställningen – genom ökade investeringar i 
miljövänlig och resurseffektiv teknik, men också 
genom klimatfinansiering i utvecklingsländer. 
Även takten i arbetet med att nå miljökvalitets-
målen ska ökas. 
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Ökad välfärd, jämlikhet och trygghet 
Gemensamt finansierade välfärdstjänster ska 
komma alla till del, oavsett bakgrund och 
betalningsförmåga. En utbyggd välfärd bidrar 
också till att öka antalet arbetade timmar bl.a. 
genom att ge såväl kvinnor som män möjlighet 
att arbeta heltid. Därför är fortsatta investeringar 
i välfärden nödvändiga. Alltför många männi-
skor, främst kvinnor, har gått ned i arbetstid eller 
helt slutat arbeta för att ta hand om någon 
närstående. En bättre äldreomsorg och högre 
kvalitet i fritidshemmen är således inte bara en 
fråga om en trygg ålderdom respektive barndom, 
det är också en fråga om människors möjlighet 
till arbete och en förutsättning för att förbättra 
kvinnors livsvillkor. Sveriges regering är en 
feministisk regering.  

Folkhälsan i Sverige är god, men ojämnt 
fördelad. För att sluta de påverkbara hälsoklyf-
torna krävs offensiva reformer, inte minst vad 
gäller kvinnors hälsa och ungas psykiska hälsa. 
Därför görs satsningar på avgiftsfri mammografi, 
ungdomsmottagningar och avgiftsfri tandvård. 
Tidiga insatser kan bidra till minskade sjukskriv-
ningar. Satsningar genomförs också för att stärka 
de professioner som bär svensk hälso- och 
sjukvård. 

Arbetslöshet eller långvarig sjukdom ska inte 
leda till fattigdom. Människor vill arbeta och 
bidra efter förmåga. I september 2015 höjdes 
därför både den högsta dagpenningen och 
grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. 
Vidare görs satsningar på sommarlovsstöd, på 
socialtjänsten i syfte att förstärka arbetet med 
barnärenden samt en höjning av riksnormen för 
försörjningsstöd för att förstärka de mest 
ekonomiskt utsatta barnfamiljernas ekonomi.  

Med växande klyftor minskar de gemen-
samma erfarenheterna och beröringspunkterna. 
Därmed urholkas förståelsen för andra männi-
skors livssituation. Det gör det svårare för 
Sverige som nation att gemensamt ta sig an de 
stora framtidsutmaningarna. När avståndet 
mellan människor blir för stort minskar friheten. 
I stället ökar oro och misstänksamhet. De 
växande klyftorna är även ett hot mot den 
ekonomiska utvecklingen. Politiken ska därför 
användas för att öka den ekonomiska jämlik-
heten – ett jämlikt Sverige är ett framgångsrikt 
Sverige. Detta är viktigt inte minst för att möta 
den växande rasismen och främlingsfientlig-
heten.  

De flesta pensionärer har ett långt yrkesliv 
bakom sig. De har bidragit till att bygga vår 
välfärd. Pensionärer förtjänar trygghet i vardagen 
och välfärdstjänster som finns tillgängliga när de 
behövs. Att lön och pension beskattas olika är 
principiellt fel och dålig fördelningspolitik. 
Därför tar regeringen nu det första steget för att 
sluta klyftan i beskattning. För pensionärer med 
de lägsta inkomsterna sluts klyftan helt. Detta 
gynnar framförallt kvinnor eftersom de har de 
lägsta pensionerna. Regeringen stärker resurs-
erna och tar flera initiativ för att kommuner och 
landsting ska klara bemanningen av de tjänster 
våra äldre behöver. Oavsett om man har familj 
eller ett annat stort nätverk omkring sig eller inte 
ska man kunna känna sig trygg. 

Nya investeringar läggs till tidigare satsningar 
I denna proposition, som bygger på en överens-
kommelse mellan regeringspartierna och 
Vänsterpartiet, tar vi oss an de stora framtids-
utmaningarna. Totalt föreslår vi nu investeringar 
och andra satsningar på drygt 24 miljarder 
kronor för 2016. Dessa tillskott läggs till de 
20 miljarder kronor som regeringen aviserade för 
2016 i 2015 års ekonomiska vårproposition 
(2014/15:100), se tabell 1.1. Den unika situation 
som uppstod vid riksdagens behandling av 
budgetpropositionen för 2015 ledde till att 
vårpropositionen innehöll mer omfattande 
förslag och aviseringar än under normala 
förhållanden.  

Vi löser inte arbetslösheten och matchnings-
problemen på arbetsmarknaden, de låga skol-
resultaten eller klimatutmaningen med ytterli-
gare nedskärningar och kortsiktiga skattesänk-
ningar. För att möta dessa utmaningar behöver 
vi investera i Sverige. I bostäder, klimatomställ-
ning och infrastruktur, i kunskap och konkur-
renskraft och i välfärd och jämställdhet. 
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Tabell 1.1 Reformer i 2015 års ekonomiska vårproposition 
och i budgetpropositionen för 2016 
Miljarder kronor 

 2016 2017 2018 2019 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Fler jobb och stärkt 
konkurrenskraft 5,48 7,30 8,37 7,16 

En jämlik kunskapsskola 
med tid för varje elev 2,55 2,65 2,65 2,30 

En hållbar framtid 2,01 2,01 2,01 1,41 

Ökad välfärd och trygghet 6,49 6,45 6,38 4,48 

Andra reformer 3,44 4,00 3,67 3,49 

Summa reformer VÅP15 19,97 22,41 23,07 18,83 

Summa finansiering 
VÅP15 20,41 25,24 25,97 24,02 

Effekt offentliga finanser 
VÅP15 0,44 2,83 2,90 5,19 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Investeringar för jobb 8,80 10,34 10,35 10,29 

Investeringar i skolan 2,91 4,14 4,02 3,82 

Investeringar i klimat-
omställning och energi 1,19 1,52 1,55 1,57 

Reformer för ökad välfärd 
och trygghet 6,52 6,71 6,94 6,96 

Bättre mottagande och 
snabbare etablering 1,98 3,60 3,97 3,24 

Sverige i världen 1,77 2,35 2,68 2,80 

Övriga reformer 1,40 1,54 1,20 1,34 

Summa reformer BP16 24,57 30,21 30,70 30,01 

Summa finansiering BP16 24,66 30,42 32,04 35,96 

Effekt offentliga finanser 
BP16 0,09 0,21 1,34 5,95 

Summa reformer VÅP15 
och BP16 44,54 52,62 53,77 48,84 

Summa finansiering 
VÅP15 och BP16 45,07 55,66 58,01 59,98 
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Tabell 1.2 Reformer och finansiering i budgetpropositionen för 2016  
Effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor 

Miljarder kronor   2016 2017 2018 2019 

Reformer     

Investeringar för jobb     

Investeringar för fler bostäder 5,50 6,10 6,10 6,10 

Infrastruktur och transporter 0,10 0,15 0,08 0,08 

Investeringar i kunskap och kompetens 1,15 1,66 1,66 1,66 

Aktivt stöd till långtidsarbetslösa m.fl. 0,87 1,19 1,26 1,31 

Aktiv näringspolitik 0,26 0,29 0,29 0,27 

Jobb i hela landet 0,92 0,96 0,96 0,87 

Investeringar i skolan         

Lärarlöner 1,50 3,00 3,00 3,00 

Skolreformer 1,01 0,85 0,77 0,59 

Höjd skolschablon för asylsökande barn 0,39 0,29 0,24 0,22 

Investeringar i klimatomställning och energi         

Klimatfinansiering i utvecklingsländer 0,50 0,50 0,50 0,50 

Solceller 0,23 0,39 0,39 0,39 

Miljöbilspaket 0,09 0,19 0,22 0,24 

Miljö- och energisatsningar 0,37 0,45 0,45 0,44 

Reformer för ökad välfärd och trygghet         

En trygg ålderdom 2,07 2,07 2,07 2,07 

Jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård 2,86 2,79 3,02 3,02 

Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas 0,27 0,29 0,28 0,33 

Trygghet och möjligheter för alla barn 0,63 0,63 0,63 0,63 

Ökade stöd till kulturen 0,18 0,39 0,39 0,37 

Stöd till ideella organisationer 0,25 0,26 0,27 0,27 

Höjd föräldrapenning på grundnivå 0,26 0,28 0,29 0,27 

Bättre mottagande och snabbare etablering         

Bättre kommunmottagande 1,14 2,67 2,99 2,27 

Snabbare etablering 0,85 0,94 0,98 0,97 

Sverige i världen         

Försvarsöverenskommelsen 1,32 1,90 2,20 2,32 

Förstärkning Säkerhetspolisen 0,07 0,07 0,10 0,10 

Bistånd 0,38 0,38 0,38 0,38 

Övriga reformer 1,40 1,54 1,20 1,34 

Summa reformer 24,57 30,21 30,70 30,01 
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Tabell 1.2 Reformer och finansiering i budgetpropositionen för 2016 (forts.)  
Effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor 

Miljarder kronor   2016 2017 2018 2019 

Finansiering och budgetförstärkningar     

Inkomstökningar     

Avtrappning av jobbskatteavdraget 2,71 2,71 2,71 2,71 

Ingen uppräkning av nedre skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt för 2016 och begränsad uppräkning för 2017 1,67 2,80 2,80 2,80 

Slopad skattereduktion för gåvor 0,25 0,25 0,25 0,25 

RUT-avdrag (halverat tak för personer under 65 år + slopad 
matlagning m.m.) 0,09 0,09 0,09 0,09 

ROT-avdrag 5,57 5,57 5,57 5,57 

Särskild löneskatt för äldre (6,15%) 1,77 1,71 1,68 1,67 

Tidigarelagd slopad nedsättning av socialavgifter för unga 0,39    

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och 
i kapitalförsäkring 2,00 2,00 2,00 2,00 

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 0,18 0,18 0,18 0,18 

Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle samt förändrad 
skattebefrielse för vissa biodrivmedel 

4,29 4,66 5,55 6,46 

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft 0,10 0,19 0,19 0,19 

Omläggning av filmstöd 0,00 0,27 0,21 0,23 

Utgiftsminskningar     

Avskaffa samordnings- och tillgänglighetsmiljarden 1,00 1,00 1,00 1,00 

Höjt tak högkostnadsskydd äldreomsorg 0,07 0,15 0,15 0,15 

Avskaffad jämställdhetsbonus 0,00 0,32 0,36 0,38 

Ändrad uppräkning av assistansersättning  0,46 0,93 1,52 2,21 

Avskaffande av etableringslotsar 0,48 0,64 0,53 0,45 

Ändrade ersättningar för kommunmottagande 0,70 1,46 1,70 1,90 

Beräkningsteknisk överföring VÅP 0,44 2,83 2,91 5,19 

Övriga budgetförstärkningar 2,50 2,67 2,64 2,55 

Summa finansiering och budgetförstärkningar 24,66 30,42 32,04 35,96 

Effekt offentliga finanser 0,09 0,21 1,34 5,95 

Beräkningsteknisk överföring till hushållen  0,21 1,34 5,95 
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1.1 Utsikter för svensk ekonomi 

De kommande åren förväntas ett förbättrat 
konjunkturläge i svensk ekonomi. En gradvis 
starkare utveckling i omvärlden ökar efterfrågan 
på svensk export, vilket i sin tur förväntas bidra 
till ökade investeringar i näringslivet, lägre 
arbetslöshet och ett stigande resursutnyttjande. 
Prognosen är dock osäker och risken för en 
svagare utveckling är fortsatt stor.  

Återhämtning i omvärlden 

En fortsatt återhämtning i omvärlden ger förut-
sättningar för en förbättrad konjunkturutveck-
ling i svensk ekonomi de kommande åren.  

I euroområdet, som är Sveriges viktigaste 
exportmarknad, förväntas återhämtningen gå 
långsamt, även om utsikterna för den ekono-
miska utvecklingen har ljusnat under 2015. 
Indikatorer visar att hushållens och företagens 
förtroende för den ekonomiska utvecklingen har 
förbättrats. Europeiska centralbankens (ECB) 
expansiva penningpolitik har bidragit till en 
försvagning av euron mot flertalet valutor, vilket 
stimulerar exporten. En hög skuldsättning, 
arbetslöshet och fattigdom i många länder håller 
tillbaka efterfrågan. 

Den ekonomiska utvecklingen i USA förvän-
tas vara stark under de kommande åren. En fort-
satt hög sysselsättningstillväxt bedöms tillsam-
mans med låga räntor och ett lågt oljepris öka 
hushållens konsumtion. Investeringar stimuleras 
av höga vinster och ett högt förtroende bland 
företagen för den ekonomiska utvecklingen. 

Tillväxten i Kina var svag under inledningen av 
2015. I den kinesiska ekonomin pågår en 
omställning från en tillväxt som till stor del är 
beroende av investeringar till en tillväxt som i 
större utsträckning är driven av inhemsk 
konsumtion. De kommande åren leder detta av 
allt att döma till en mer balanserad och lägre 
BNP-tillväxt jämfört med utvecklingen 2000–
2014. Samtidigt har de finansiella marknaderna i 
Kina präglats av omfattande turbulens den 
senaste tiden. Denna utveckling gör tillväxt-
utsikterna mer osäkra. 

Förbättrat konjunkturläge i Sverige 

Tillväxten har sedan 2011 hållits tillbaka av en 
svag efterfrågan från omvärlden, medan hushål-
lens konsumtion har lämnat ett förhållandevis 
stort bidrag. Efterfrågan på svensk export 
förväntas dock öka 2016 och i större utsträck-
ning bidra till BNP-tillväxten än de senaste åren. 
Till följd av bl.a. beslutade och föreslagna refor-
mer bedöms den offentliga konsumtionen lämna 
ett förhållandevis stort bidrag till BNP-tillväxten 
både 2015 och 2016.  

Arbetslösheten har länge legat på en hög nivå, 
kring 8 procent (se tabell 1.3). Även långtids-
arbetslösheten är hög. Sysselsättningstillväxten 
har, i ljuset av den höga arbetskraftstillväxten, 
varit för låg för att kunna pressa tillbaka arbets-
lösheten, inte minst långtidsarbetslösheten.  

 
Tabell 1.3 Makroekonomiska nyckeltal 
Procentuell förändring om inte annat anges. Utfall 2014, prognos för 
2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP1,2 2,4 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 

BNP-gap3 -1,8 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

Sysselsatta4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,0 0,5 

Sysselsätt-
ningsgrad4 66,2 66,6 66,8 67,1 67,2 67,1 

Arbetade 
timmar2 1,8 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

Produktivitet2,5 0,6 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 

Arbetslöshet6 7,9 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

Timlön7 2,8 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

KPI8 -0,2 -0,1 1,0 1,9 2,5 3,1 

KPIF8 0,5 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 
1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Kalenderkorrigerad. 
3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
Potentiell BNP kan inte observeras och utfall saknas således. 
4 I åldern 15–74 år.  
5 Förädlingsvärde till baspris per arbetad timme. 
6 I procent av arbetskraften, 15–74 år. 
7 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 
8 Årsgenomsnitt. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
I takt med att konjunkturen förbättras 2015 och 
2016 bedöms efterfrågan på arbetskraft öka, 
vilket leder till att sysselsättningen ökar. 
Arbetslösheten bedöms minska till nära 
6 procent 2018 och sysselsättningen öka till ca 
5 025 000 personer 2018, vilket är en ökning med 
ca 250 000 personer jämfört med 2014. De 
reformer som regeringen föreslår och aviserar i 
denna proposition bidrar till sysselsättnings-
ökningen och den lägre arbetslösheten. 
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Regeringen avser att i kommande 
budgetpropositioner återkomma till riksdagen 
med ytterligare förslag som kan bidra till en 
positiv sysselsättningsökning och en minskad 
arbetslöshet. 

Flera år av svag produktivitetstillväxt har 
bidragit till en svag utveckling av BNP per 
capita, som varit oförändrad 2007–2014. Detta 
förklaras delvis av det låga resursutnyttjandet 
under den utdragna lågkonjunkturen. En 
återhämtning i produktivitetstillväxten förväntas 
äga rum de kommande åren allt eftersom 
konjunkturläget förbättras och resursutnyttjan-
det ökar. Det leder till att BNP per capita växer, 
om än i en långsammare takt än den genom-
snittliga utvecklingen de senaste 20 åren.  

Resursutnyttjandet steg i den svenska 
ekonomin 2014. Det finns dock fortfarande 
lediga resurser på arbetsmarknaden. Det 
avspeglas bl.a. i hög arbetslöshet och lågt 
inflationstryck. Den konjunkturåterhämtning 
som förväntas i prognosen innebär att ekonomin 
är i konjunkturell balans 2017. 

Inflationen har varit låg och klart under 
Riksbankens inflationsmål sedan 2012, men 
förväntas stiga något framöver. För att under-
stödja en uppgång i inflationen har Riksbanken 
det senaste året sänkt reporäntan, från 
0,75 procent i juli 2014 till -0,35 procent i juli 
2015. Dessutom genomför Riksbanken ett 
program för köp av statsobligationer. 

De offentliga finanserna konsolideras under 
perioden fram till 2019 

År 2014 redovisade den offentliga sektorn ett 
finansiellt sparande på -75 miljarder kronor eller 
-1,9 procent av BNP. Underskottet beräknas 
minska fr.o.m. 2015 (se tabell 1.4). Det 
finansiella sparandet beräknas 2015 uppgå till  
-0,9 procent av BNP och förväntas vändas till 
överskott 2019. 

Staten och kommunsektorn beräknas uppvisa 
underskott 2015, medan ålderspensionssystemet 
väntas vara i balans. Det är framför allt ett ökat 
statligt sparande som gör att den offentliga 
sektorns finansiella sparande bedöms öka fr.o.m. 
2016. Det finansiella sparandet i ålderspensions-
systemet bedöms minska gradvis under hela 
prognosperioden, både till följd av att utgående 
pensioner bedöms indexeras i en högre takt än 
avgiftsinkomstens tillväxt och även att antalet 

pensionärer ökar. Den kommunala sektorn 
bedöms redovisa ett svagt negativt finansiellt 
sparande, medan sektorns ekonomiska resultat 
är positivt under prognosperioden. 

Som andel av BNP bedöms bruttoskulden 
gradvis minska.  

 
Tabell 1.4 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 
Miljarder kronor om annat inte anges. Utfall 2014, prognos 2015–
2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 1 896 1 993 2 094 2 200 2 306 2 402 

    Procent av BNP 48,4 48,7 49,0 49,3 49,5 49,5 

   Skatter och 
   avgifter 1 664 1 753 1 851 1 949 2 042 2 123 

    Procent av BNP 42,5 42,8 43,3 43,6 43,8 43,8 

   Övriga 
   inkomster 232 241 243 251 264 279 

    Procent av BNP 5,9 5,9 5,7 5,6 5,7 5,7 

Utgifter 1 971 2 029 2 134 2 223 2 308 2 386 

    Procent av BNP 50,4 49,6 49,9 49,8 49,5 49,2 

Finansiellt sparande -75 -36 -40 -23 -2 15 

    Procent av BNP -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

   Staten -1,5 -0,7 -0,7 -0,2 0,4 0,8 

   Ålderspensions- 
   systemet 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 

   Kommunsektorn -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 

Strukturellt sparande, 
procent av potentiell 
BNP -1,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 

Konsoliderad 
bruttoskuld 1 734 1 793 1 826 1 859 1 865 1 859 

    Procent av BNP 44,3 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 
Anm.: Strukturellt sparande som andel av potentiell BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Den ekonomiska utvecklingen är osäker 

Prognoser över den ekonomiska utvecklingen är 
osäkra. Osäkerheten ökar dessutom med 
prognoshorisontens längd. För att belysa denna 
osäkerhet redogörs i detta avsnitt för några av 
riskerna i prognosen. Riskerna för en svagare 
utveckling är alltjämt stora och bedöms överstiga 
riskerna på uppåtsidan. 

Även om konjunkturutvecklingen i euro-
området förstärkts under inledningen av 2015 
finns det fortfarande en betydande risk för att 
den ekonomiska utvecklingen ska bli svagare än 
väntat. Skuldsättningen är fortsatt hög i 
hushållssektorn, i den offentliga sektorn och 
bland de finansiella företagen i många länder. I 
dessa länder finns det därmed även fortsätt-
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ningsvis ett betydande behov av ett högt 
sparande. Därutöver behövs en utjämning av 
konkurrensförhållandena i euro-området.  

Det finns också fortsatt stora risker för 
bakslag när det gäller återhämtningen i de länder 
som har haft stödprogram för att komma 
tillrätta med sina offentliga finanser. En 
överenskommelse om ett nytt stödprogram för 
Grekland finns nu på plats, men det råder ännu 
osäkerhet om genomförandet av programmet. 
Även om en negativ utveckling i Grekland 
väntas ha begränsade spridningseffekter kan det 
ändå skapa turbulens på de finansiella 
marknaderna. 

Om de geopolitiska konflikterna i omvärlden, 
t.ex. i delar av Mellanöstern, allvarligt förvärras 
kan effekterna på världsekonomin och för 
svensk del bli betydande. En annan risk är att 
tillväxten i Kina, som drivs av en stark kredit-
expansion, bromsar in ytterligare. Detta kan 
exempelvis ske om bostadspriserna i Kina hastigt 
faller och följden kan bli en svag realekonomisk 
utveckling. Under inledningen av 2015 har 
denna risk kommit i förgrunden som en följd av 
den oväntat stora inbromsningen i tillväxten och 
de fallande börskurserna i Kina. 

Därutöver tyder mycket på att finansiella 
tillgångar, som t.ex. aktier och statsobligationer, 
på många håll i världsekonomin är förhållandevis 
högt värderade. Detta ökar risken för en hastig 
priskorrektion med finansiell turbulens som 
följd. Till detta bidrar den osäkerhet som 
omgärdar penningpolitiken i USA och euro-
området. Om politiken oväntat stramas åt kan 
kapitalmarknaderna destabiliseras, framför allt i 
framväxande ekonomier. 

Översvämningar, onormala vintertemperatu-
rer och torka är exempel på extrema väderför-
hållanden som påverkar den makroekonomiska 
utvecklingen. 

Sveriges stora finansiella sektor, med nära 
sammankopplade banker som i hög grad är 
beroende av marknadsfinansiering, medför att 
det finansiella systemet är känsligt för finansiella 
störningar. Ansvariga myndigheter bedömer att 
motståndskraften i det svenska finansiella 
systemet är god. Konkurrensen på bankmark-
naden är viktig eftersom den kan bidra till att 
konsumenternas ställning stärks i förhållande till 
bankerna. Det finns ett stort antal banker på den 
svenska bankmarknaden som är mindre och 
verksamma på regionala eller lokala marknader. 
För mindre institut kan de omfattande 

regelverken innebära stora administrativa 
bördor. Eftersom reglerna ofta är EU-baserade 
är det för svensk del svårt att göra undantag eller 
lätta på regelbördan för sådana aktörer. 
Ytterligare en utmaning för mindre aktörer kan 
vara tillgången till kapital. I syfte att stimulera 
ökad konkurrens avser regeringen därför att se 
över möjligheterna att underlätta kapital-
anskaffning för mindre, icke-vinstdrivande 
aktörer. Bostadsprisernas snabba utveckling i 
Sverige, sett över en längre tidsperiod, gör att 
risken för en plötslig priskorrigering ökar. Ett 
stort prisfall på bostäder i kombination med 
höga skulder hos hushållen riskerar att få tydligt 
negativa konsekvenser för tillväxten och 
arbetslösheten genom en lägre efterfrågan. 
Samtidigt bedöms inte ett prisfall hota stabilite-
ten i det finansiella systemet. En rad åtgärder för 
att stärka motståndskraften i det finansiella 
systemet och begränsa hushållens skuldsättning 
har vidtagits de senaste åren. Regeringen 
bedömer att en högre amorteringsgrad på sikt 
skulle öka hushållens motståndskraft mot 
störningar. Regeringen har därför remitterat en 
promemoria med ett förslag om att ge Finans-
inspektionen mandat att utfärda föreskrifter 
avseende amorteringskrav på nya bolån i syfte att 
motverka makroekonomiska stabilitetsrisker. 
Regeringen fortsätter att genomlysa riskerna 
med hushållens skuldsättning och att analysera 
vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.  

Regeringen har även gett två uppdrag till 
Finansinspektionen; dels att redovisa bankernas 
riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv, dels att 
redovisa hur miljö- och klimatförändringar på 
lång sikt kan påverka den finansiella stabiliteten.  

Den ekonomiska utvecklingen kan också bli 
starkare än vad som antagits i prognosen. 
Effekterna av ett lägre oljepris kan ha under-
skattats, penningpolitiken kan bli mer expansiv i 
vissa länder jämfört med vad som förutsatts i 
prognosen och det finns en möjlighet att 
förtroendet bland företag och hushåll, framför 
allt i framväxande ekonomier, utvecklas starkare 
än vad som förväntas. Ett lågt oljepris ger 
positiva konjunktureffekter på kort sikt men har 
negativa effekter på klimatet, vilket kan ha 
negativa ekonomiska återverkningar. 

En inhemsk faktor som kan stärka konjunk-
turuppgången är de svenska hushållens 
konsumtion. Regeringen bedömer att spar-
kvoten förblir hög över hela prognosperioden. 
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Givet den höga nivån på sparandet i utgångsläget 
finns det ett utrymme för en högre 
konsumtionstillväxt än den i prognosen. 

BNP-måttet ger inte hela bilden  

När regeringen gör bedömningar av den svenska 
ekonomins utveckling används genomgående 
BNP-måttet. BNP mäter värdet av produk-
tionen av varor och tjänster i en ekonomi och 
BNP per capita, produktionen per invånare, 
används ofta som en indikator på välståndsnivån 
i landet. Som mått på välfärd är dock BNP per 
capita ofullständigt. Det tar inte hänsyn till 
ojämlikhet eller fördelningen av välståndet och 
innefattar endast sådant som ingår i national-
räkenskaperna. Det tar inte heller hänsyn till 
eventuella negativa externa effekter såsom 
miljöförstöring eller brottslighet. Det kan därför 
kompletteras med andra mått. Exempel på 
sådana mått är OECD:s Better Life Index och 
FN:s Inclusive Wealth Index. Under mandat-
perioden kommer nya mått för samhälls-
utvecklingen att utvecklas, som utöver BNP 
även tar hänsyn till miljöpåverkan, livskvalitet 
och sociala faktorer.  

En särskild utredare har haft i uppdrag att 
kartlägga och föreslå mått på utvecklingen av 
livskvaliteten i Sverige. Utredaren överlämnade i 
juni 2015 betänkandet Får vi det bättre? Om 
mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Betänkandet 
bereds inom Regeringskansliet. 

Regeringen avser att i 2016 års ekonomiska 
vårproposition återkomma i fråga om vilka mått 
för samhällsutvecklingen som ska utvecklas och 
redovisas. 

1.2 Finanspolitikens inriktning 

En ansvarsfull finanspolitik  

Såväl det finansiella sparandet som det struktur-
ella sparandet har försämrats de senaste åren. 
När finanskrisen inleddes fanns det ett 
betydande överskott i den offentliga sektorn. I 
detta läge var en expansiv finanspolitik motive-
rad för att dämpa finanskrisens negativa effekter 
på tillväxten och arbetslösheten. Den förra 
regeringen genomförde framför allt omfattande 
skattesänkningar, vilket har sämre effekter på 

arbetslöshet och tillväxt än en motsvarande 
ökning av de offentliga investeringarna eller en 
förbättrad service i den offentliga sektorn. Dessa 
har, tillsammans med den utdragna ekonomiska 
återhämtningen, bidragit till ett betydande 
underskott i de offentliga finanserna. Den 
offentliga sektorn uppvisade 2014 ett underskott 
på 75 miljarder kronor, vilket var det största 
underskottet sedan 1990-talskrisen.  

Sedan regeringen tillträdde har finanspolitiken 
lagts om i en mer ansvarsfull riktning. I de 
ekonomiska propositioner som regeringen lagt 
fram har samtliga reformer varit finansierade 
fullt ut. Detta bidrar till att underskottet halve-
ras, samtidigt som det strukturella sparandet 
förbättras. Sparandet är dock fortfarande långt 
under den målsatta nivån. Det offentliga 
sparandet behöver fortsatt stärkas. 

Regeringen har tillsatt en parlamentariskt 
sammansatt kommitté med uppdrag att göra en 
översyn av målet för den offentliga sektorns 
finansiella sparande (dir. 2015:63).1  

I vilken takt som det finansiella sparandet ska 
stärkas bör i enlighet med det finanspolitiska 
ramverket baseras på en samlad bedömning 
utifrån stabiliserings-, fördelnings- och struktur-
politiska utgångspunkter. Eftersom den offent-
liga skuldsättningen är förhållandevis låg, och 
förtroendet för Sveriges offentliga finanser är 
högt, kan sparandet stärkas i en takt som värnar 
samhällsekonomisk balans utan att hållbarheten 
eller förtroendet för de offentliga finanserna 
äventyras.  

Resursutnyttjandet har varit lågt under en 
lång tid, arbetsmarknadsgapet är fortfarande 
stort och utsikterna för en fortsatt återhämtning 
är osäkra. Det är därför angeläget att finans-
politiken understödjer konjunkturåterhämt-
ningen och bidrar till att pressa ned arbetslös-
heten genom ökade offentliga investeringar, en 
aktiv näringspolitik, samt insatser för höjda 
kunskapsnivåer och bättre matchning på arbets-
marknaden samt satsningar på välfärden. 

 
 
                                                      
1 Kommitténs slutbetänkande ska lämnas i oktober 2016 och ett 

delbetänkande i april 2016 om de delar av uppdraget som berör de 

hittillsvarande erfarenheterna av det finanspolitiska ramverket och 

bedömningen av nivån för målet för den offentliga sektorns finansiella 

sparande framöver, samt målnivåns effekt på de offentliga finanserna och 

svensk ekonomi. 
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Mot bakgrund av att riskerna för en svagare 
utveckling än den i prognosen är stora är det 
viktigt att det finns marginaler för att möta en 
kraftigt försämrad ekonomisk utveckling. Detta 
gäller särskilt i ett läge när möjligheten till att 
föra en betydligt mer expansiv penningpolitik är 
begränsad. 

De reformer som föreslås i budget-
propositionen för 2016 är finansierade fullt ut. 
Denna inriktning på finanspolitiken bidrar till att 
sparandet trendmässigt stärks, samtidigt som 
den pågående återhämtningen värnas. 

Prognoserna på längre sikt är mycket osäkra. 
Regeringen avser dock att även under resten av 
mandatperioden bedriva en politik som leder till 
att sparandet trendmässigt förstärks, samtidigt 
som stabiliseringspolitisk hänsyn tas.  

Underskottet är för närvarande så stort att det 
skulle krävas en betydande åtstramning för att nå 
det nuvarande målet om 1 procents sparande 
under innevarande mandatperiod. Att bedriva en 
så kraftigt åtstramande finanspolitik bedöms inte 
vara samhällsekonomiskt motiverat. Det kom-
mer därför att ta ytterligare år innan överskott 
nås.  

Förslag till utgiftstakets nivå för 2018 

De nivåer på utgiftstaket som regeringen 
föreslagit, inklusive förslaget för 2018 i denna 
proposition, innebär att utgiftstaket växer i 
relation till BNP. Därmed ger utgiftstakets 
nivåer möjlighet för de offentliga utgifterna att 
växa. 

Utgiftstaket sätter en övre gräns för utgifterna 
varje enskilt år. Genom utgiftstaket ges riksdag 
och regering förbättrade möjligheter till nödvän-
dig kontroll och styrning. Utgiftstaket tydliggör 
behovet av prioriteringar mellan olika utgifter 
och förebygger en utveckling där skatteuttaget 
måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll.  

I enlighet med budgetlagen (2011:203) före-
slår regeringen i denna proposition utgiftstak för 
det tredje tillkommande året, dvs. 2018. 
Regeringen bedömer att nivån bör öka med 
58 miljarder kronor jämfört med 2017. Det är 
samma bedömning som i 2015 års ekonomiska 
vårproposition, när hänsyn tagits till de tekniska 
justeringar av utgiftstakets nivåer som föreslås i 
denna proposition. Utgiftstaket uppgår då till 
1 332 miljarder kronor, vilket motsvarar 
28,6 procent av potentiell BNP (se tabell 1.5).  

Budgeteringsmarginalen för 2018, dvs. skill-
naden mellan utgiftstaket och de prognostise-
rade takbegränsade utgifterna, är större än 
regeringens riktlinje för hur stor säkerhets-
marginal som minst bör finnas under utgifts-
taket för att hantera automatiska förändringar av 
de takbegränsade utgifterna vid en större 
ekonomisk chock. 

Utgiftstaket medger därmed en utgiftsökning 
under mandatperioden som möjliggör de refor-
mer regeringen prioriterar i denna proposition. 
Samtidigt bör utgiftstaket inte betraktas som ett 
utgiftsmål. Att det finns utrymme under 
utgiftstaket betyder inte i sig att det kommer att 
användas för reformer som ökar de takbe-
gränsade utgifterna. Genomförandet av nya 
reformer på utgiftssidan kommer att ske först 
efter avstämning mot den målsatta nivån för det 
finansiella sparandet och de inkomstförstärk-
ningar som reformerna kan komma att kräva. 

För 2019 bedömer regeringen att nivån på 
utgiftstaket bör uppgå till 1 392 miljarder 
kronor, vilket motsvarar 28,7 procent av 
potentiell BNP. 

 
Tabell 1.5 Utgiftstak 2015–2019 
Miljarder kronor om inget annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Regeringens förslag till 
nivåer på utgiftstaket 1 158 1 215 1 274 1 332 1 3921 

Utgiftstak, procent av 
potentiell BNP 28,0 28,3 28,5 28,6 28,7 

Takbegränsade utgifter 1 113 1 198 1 241 1 273 1 301 

Budgeteringsmarginal 45 17 33 59 91 

Budgeteringsmarginal, 
procent av takbe-
gränsade utgifter 4,0 1,4 2,7 4,6 7,0 

Budgeteringsmarginal, 
procent av BNP 1,1 0,4 0,7 1,3 1,9 

Finansiellt sparande 
offentlig sektor, procent 
av BNP -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

1 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2019 i denna proposition. 
Källa: Egna beräkningar. 

Fullt finansierade reformer 

Reformerna i denna proposition är fullt ut 
finansierade. Regeringen föreslår ett flertal 
åtgärder som minskar statens utgifter. Det 
handlar bl.a. om ett slopande av ineffektiva 
åtgärder såsom jämställdhetsbonusen och etable-
ringslotsarna. I vissa fall sker också en omprio-
ritering inom ett och samma område. När det 
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gäller kommuner föreslår regeringen ett bort-
tagande av en av de förändringar i det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som 
infördes av den förra regeringen. Förändringen 
var ett avsteg från den parlamentariska 
utredningens förslag till utformning av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet och 
gynnade välbärgade kommuner. Dessa medel 
föreslås nu omfördelas till investeringar i 
bostadsbyggande som främjar hela landet. I fråga 
om assistansersättningen kommer denna att 
räknas upp med 1,4 procent fr.o.m. 2016 
samtidigt som grunderna för uppräkningen 
ändras. Detta minskar utgifterna för ändamålet. 
Utgifterna föreslås också minska till följd av att 
ersättningen till kommunerna för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar schabloni-
seras och differentieras med olika ersättnings-
nivåer för olika placeringsformer.  

Regeringen föreslår även ett flertal intäktsför-
stärkningar, däribland avtrappat jobbskatte-
avdrag för dem med höga inkomster, begräns-
ningar av uppräkningen av den nedre skikt-
gränsen för statlig inkomstskatt och ett delvis 
återinförande av den särskilda löneskatten för 
äldre.  

Regeringen föreslår vidare höjda skatter på 
drivmedel, vilket bidrar med såväl viktig finansie-
ring under mandatperioden som att miljö-
skatternas styrande effekter stärks. Detta är ett 
led i regeringens arbete med att nå miljökvali-
tetsmålen.  

Regeringen föreslår att ROT-avdraget be-
gränsas och att beskattningen av sparande på 
investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 
höjs. (Se även fördjupningsrutan Förändrade 
skatteutgifter för ökad enhetlighet och träff-
säkerhet.) 
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Förändrade skatteutgifter för ökad 
enhetlighet och träffsäkerhet  

Sedan regeringen tillträdde har förändringar av 
vissa skatteutgifter föreslagits eller genomförts, 
såsom justeringar av husavdraget och slopandet 
av nedsättningen av socialavgifterna för unga.2 
Sammantaget bidrar förändringarna till att 
finansiera prioriterade satsningar som ökar 
förutsättningarna för att uppnå regeringens mål 
för den ekonomiska politiken. Därtill ökar de 
enhetligheten och legitimiteten i skattesystemet. 
Oberoende experter, som t.ex. Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärd-
ering och Finanspolitiska rådet, har också 
bedömt vissa av de nu reformerade skatteutgif-
terna som ineffektiva.  

Ett problem med stöd genom skatteutgifter, 
som inte uppkommer vid stöd på utgiftssidan, är 
att de ökar komplexiteten och minskar enhetlig-
heten i skattesystemet i stort. Stöd som ges via 
budgetens inkomstsida kan även vara mindre 
tydliga och svårare att uppfatta för medbor-
garna.3 Vidare innebär det faktum att regeringen 
varje år måste föreslå och riksdagen fatta beslut 
om medel för varje enskilt anslag att den årliga 
prövningen av anslagsmedlen normalt är mer 
omfattande än motsvarande prövning av skatte-
utgifter, då dessa ingår i inkomstberäkningen så 
länge inget aktivt beslut fattas om förändrad 
lagstiftning.  

Undantag och gränsdragningsproblem i 
skattesystemet ökar dessutom incitamenten för 
olika särintressen att försöka påverka skattepoli-
tiken, s.k. rent seeking. Därtill kan skatteutgifter 
snedvrida konkurrensen och konsumtionen, då 
de styr resurser från icke-subventionerade 
verksamheter till subventionerade.  

Även om ett enhetligt skattesystem bör efter-
strävas kan skatteutgifter motiveras om de på ett 
effektivt sätt bidrar till att uppnå regeringens mål 

 
 
                                                      
2 En skatteutgift föreligger när skatten på vissa varor eller tjänster inom 

ett skatteslag är lägre än skatten på övriga varor och tjänster inom samma 

skatteslag. En skatteutgift är ett stöd till företag och hushåll på budgetens 

inkomstsida som helt eller delvis kan likställas med stöd på budgetens 

utgiftssida. 
3 För att synliggöra de stöd till företag och hushåll som finns på 

budgetens inkomstsida redovisas samtliga skatteutgifter årligen i en 

skrivelse från regeringen. Den senaste redovisningen finns i regeringens 

skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2015 (skr.2014/15:98). 

för den ekonomiska politiken, om de har en 
miljöstyrande effekt eller om de generellt ökar 
effektiviteten i skatteuttaget. Vid beslut om en 
skatteutgift måste dock dess positiva effekter 
vägas även mot annat än skatteutgiftens offent-
ligfinansiella kostnad. Även kostnader som kan 
uppstå till följd av ett mindre enhetligt skatte-
system, såsom gränsdragnings- och snedvrid-
ningsproblem, är viktiga att beakta. Om syftet 
med skatteutgiften är att ge stöd till företag eller 
hushåll för att ändra beteendet måste en bedöm-
ning göras om beteendet faktiskt ändrats och om 
en skatteutgift är det mest effektiva sättet att 
uppnå detta på. Avgörande för om stöd ska ges 
genom åtgärder på budgetens utgifts- eller 
inkomstsida kan också vara skillnader i administ-
rativa kostnader för respektive system. 

Sammantaget bör därför existerande skatte-
utgifter kontinuerligt prövas. Nedan samman-
fattas motiven bakom några av de förändringar i 
skatteutgifterna som regeringen genomfört eller 
avser att genomföra. 

Nedsatta socialavgifter för unga 
De nedsatta socialavgifterna för unga är en 
skatteutgift då de innebär att socialavgiftsuttaget 
för unga är lägre än för övriga förmåns-
berättigade arbetstagare och egenföretagare. 
Nedsättningen bedöms inte uppfylla sitt syfte 
att minska arbetslösheten bland unga på ett 
effektivt sätt. Subventionen ges till alla unga och 
inte endast till dem som är i behov av stöd för att 
de har låga chanser att få ett jobb.  

För att minska arbetslösheten bland unga 
bedöms mer riktade insatser vara effektivare än 
nedsättningen av socialavgifterna för unga. Efter 
förslag från regeringen i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) 
beslutade riksdagen att nedsättningen ska slopas. 
I denna proposition föreslås att slopandet 
tidigareläggs en månad, till den 1 juni 2016.  

ROT-avdraget 
ROT-avdraget är ett stöd på inkomstsidan av 
budgeten då de som köper dessa tjänster, eller 
får tjänsterna som löneförmån, erhåller en 
skattereduktion. Många av tjänsterna inom 
ramen för ROT-avdraget bedöms vara kvalifice-
rade och därmed inte utgöra ett substitut för 
eget arbete i hemmet. Därför förväntas inte 
köparnas arbetsutbud öka i stor utsträckning till 
följd av avdraget. Då en ökad efterfrågan på 
arbetskraft till följd av ROT-avdraget inte 
bedöms riktas till personer med en svag anknyt-
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ning till arbetsmarknaden förväntas det inte 
heller öka sysselsättningen i ekonomin i sin 
helhet, utan snarare tränga undan sysselsättning i 
andra sektorer. Av främst denna anledning 
bedöms ROT-avdragets självfinansieringsgrad 
vara låg. Vidare har kostnaderna för ROT-avdra-
get ökat betydligt mer än förväntat. För 2014 har 
Skatteverket betalat ut närmare 17 miljarder 
kronor i ROT-avdrag. 

Kostnaderna vid nuvarande subventionsnivå 
bedöms överstiga avdragets positiva effekter. 
Därför föreslås en minskning av subventions-
graden från 50 till 30 procent. På så sätt frigörs 
resurser som kan användas till mer angelägna 
satsningar, som t.ex. nybyggnation. 

Skatteutgifter som flyttas till utgiftssidan 
Från och med 2016 flyttas redovisningen och 
budgeteringen av nystartsjobb, liksom ett antal 
ytterligare stöd, från inkomstsidan till utgifts-
sidan av statens budget. Skälet är att det nya 
regelverket för nationalräkenskaperna, som 
infördes i september 2014 (ENS2010), innebär 
att nystartsjobben omklassificerats från att 
utgöra en del av skattesystemet, i form av en 
skattenedsättning, till en utgift. I enlighet med 
budgetlagens förbud mot att budgetera utgifter 
mot inkomsttitlar budgeteras därför nystarts-
jobben som anslag fr.o.m. 2016. 

Överföringen av stöd från inkomst- till 
utgiftssidan av statens budget motiverar en 
teknisk justering av utgiftstaket (se avsnitt 5.2).  

RUT-avdraget 
RUT-avdraget är en skatteutgift då de som 
köper dessa tjänster eller får tjänsterna som 
löneförmån erhåller en skattereduktion. Den 
förändring av RUT-avdraget som riksdagen 
beslutade efter förslag i propositionen Vår-
ändringsbudget för 2015, och de förändringar 
som föreslås i denna proposition, är framför allt 
fördelningspolitiskt motiverade. Det är viktigt 
för skattesystemets legitimitet att skattepoliti-
ken upplevs som rättvis. Skattereduktionen för 
hjälp med läxor och annat skolarbete innebar att 
läxhjälp subventionerades för elever vars föräld-
rar var villiga och hade medel att betala. Därför 
exkluderades den ur RUT-avdraget. Vidare inne-
bär ett tak för RUT-avdraget på 50 000 kronor 
per år en subvention för arbetskostnader på upp 
till 100 000 kronor per år, vilket i stort sett 
endast höginkomsttagare kan betala för sådana 
tjänster. I denna proposition föreslås därför att 
taket för RUT-avdraget sänks till 25 000 kronor 

per år för personer som inte fyllt 65 år vid årets 
ingång. Även förslaget om att exkludera skatte-
reduktionen för matlagning och för städning 
med utrustning som inte förekommer i ett 
genomsnittligt hushåll, som t.ex. poolrengöring, 
gör att RUT-avdraget riktas mer mot ett genom-
snittligt hushålls behov. 
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Förbättrad effektivitet inom skatteområdet 

Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera 
den gemensamma välfärden, olika samhälls-
funktioner och andra offentliga utgifter. Skatte-
politiken ska vid sidan om att säkra goda och 
stabila skatteintäkter även skapa förutsättningar 
för en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, ett 
rättvist fördelat välstånd, samt bidra till ett 
miljömässigt och socialt hållbart samhälle.4  

Skattepolitiken bör sträva efter en ökad 
enhetlighet. Enkla, tydliga och hållbara regler 
med få undantag, samt breda skattebaser är 
grundläggande principer. Sverige ska även i 
framtiden kunna finansiera en generell och 
rättvist fördelad välfärd. 

Det ska vara lätt och lönsamt att göra miljö-
vänliga val i vardagen. Genom skatter på miljö- 
och hälsoskadliga varor och beteenden ska 
samhällsekonomiska kostnader synliggöras, för 
att styra konsumtion och investeringar i en mer 
hållbar riktning. Skatternas miljöstyrande effekt 
ska öka. 

Globaliseringen kräver kontinuerlig anpass-
ning, såväl för att skattereglerna ska stimulera till 
investeringar och hållbar tillväxt som för att 
värna skattebaserna. Nya reformer för att 
motverka skatteflykt, skattefusk och aggressiv 
skatteplanering behöver implementeras löpande. 
Det handlar främst om OECD:s arbete kring 
skatteplanering inom det s.k. BEPS-projektet 
(Base erosion and profit shifting), samt det 
arbete som pågår inom EU på detta område och 
avseende automatiskt informationsutbyte. 
Sverige är vidare representerat i FN:s skatte-
kommitté och kan därigenom diskutera åtgärder 
som är särskilt inriktade på att bekämpa de typer 
av skatteflykt som framför allt drabbar 
utvecklingsländer. En viktig utgångspunkt för 
regeringen i EU-arbetet är att den nationella 
befogenheten inom skatteområdet ska 
respekteras. De åtgärder som EU-länderna 
gemensamt vidtar för att komma åt problem 
med skatteundandragande ska inte gå längre än 
nödvändigt. Sverige är och ska vara en aktiv part 
i arbetet med att bekämpa skatteflykt. Sverige 
deltar även aktivt genom Skatteverket och 

 
 
                                                      
4 Regeringen presenterade nya riktlinjer för skattepolitiken i 2015 års 

ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100 s. 104). 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete (Sida) i arbetet med att hjälpa utvecklings-
länderna att förbättra sin skatteadministration.  

Regeringen förstärker Skatteverkets anslag för 
att myndigheten successivt ska kunna bygga upp 
kompetens och öka resurserna för internationell 
kontroll av skattefusk och skatteuppläggs-
insatser. 

Även i det nationella arbetet kommer insatser 
för att motverka skattefusk att fortsätta vara 
högt prioriterat. Bestämmelser om personal-
liggare för byggbranschen träder i kraft den 
1 januari 2016. Regeringen har också gett Skatte-
verket i uppdrag att utreda möjligheten att 
utveckla systemet med personalliggare till att 
omfatta fler branscher i syfte att motverka svart-
arbete och social dumpning. Det uppdraget ska 
redovisas senast den 31 oktober 2015. Vidare 
pågår beredningen av Skatteverkets förslag att 
näringsidkare ska omfattas av kravet på kassa-
register, trots att inkomsten från den aktuella 
försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i 
Sverige. Dessutom avser Skatteverket att under 
2015 lämna ett förslag som innebär att arbets-
givarna ska slippa lämna både arbetsgivardekla-
ration och kontrolluppgift och i stället lämna 
redovisning på individnivå varje månad i arbets-
givardeklarationen. 

Regeringen har höga ambitioner att förbättra 
det svenska skattesystemet. Regeringen avser 
bl.a. att se över mervärdesskattelagen (1994:200) 
i syfte att öka överskådligheten och därmed 
förenkla tolkningen och tillämpningen av lagen. 
Regeringen kommer även att fortsätta arbetet 
med att reformera företagsbeskattningen. 

Insatser för jämställdhet prioriteras  

Den ekonomiska politiken är avgörande för 
kvinnors livsvillkor. Hur den utformas, hur 
resurserna fördelas och vad som anses viktigt 
och prioriteras har en betydande effekt på 
kvinnors liv och förutsättningar. Sveriges 
regering är en feministisk regering. Regeringens 
jämställdhetspolitik bygger på det övergripande 
målet att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Jämställd-
het är i grunden en rättvise- och demokratifråga. 
Samtidigt är jämställdhet även viktigt för jobb 
och tillväxt. För att klara jobben behöver all 
kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden samt 
kvinnors sysselsättningsgrad och arbetstid öka. 
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En grundläggande utgångspunkt för regeringens 
politik är principen om människors lika värde.  

En feministisk regering nöjer sig inte med att 
enbart analysera konsekvenserna av de politiska 
besluten, utan gör analysen innan besluten fattas 
så att jämställdhetsperspektivet vägs in redan vid 
beslutsfattandet. Detta leder också till mer 
effektiva insatser. Därför har regeringen påbörjat 
arbetet med jämställdhetsbudgetering (se 
fördjupningsrutan Jämställdhetsbudgetering). 
Den ekonomiska politiken ska användas för att 
öka den ekonomiska jämlikheten och bidra till 
att öka jämställdheten i samhället.  

Ett tydligt uttryck för bristen på jämställdhet i 
samhället är att löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män fortfarande är stora. År 2014 var 
kvinnors löner drygt 13 procent lägre än mäns, 
om alla kvinnor och män skulle ha arbetat heltid. 
En betydligt större andel kvinnor än män arbetar 
dock deltid, vilket gör att skillnaden i faktiska 
löneinkomster mellan kvinnor och män är ca 
25 procent.  

Kvinnors arbete värderas lägre än mäns. 
Kvinnodominerade branscher har ofta ett lägre 
löneläge. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor 
och män kan också förklaras av könssegrege-
ringen på arbetsmarknaden liksom att välfärds-
systemens utjämnande effekt har minskat. 
Uttaget av föräldraförsäkringsdagar är i dag 
ojämnt fördelat. Målet är ett helt jämställt uttag 
av föräldraförsäkringen. Detta är viktigt för att 
komma tillrätta med kvinnors sämre arbetsvill-
kor och lägre löner. Här har också utbildnings- 
och arbetsmarknadsmyndigheterna en viktig 
uppgift i att främja arbete inom icke-
könstraditionella yrken. Arbetsförmedlingen har 
därför getts i uppdrag att utforma sin 
verksamhet så att den främjar jämställdhet och 
motverkar könsuppdelningen på arbets-
marknaden.  

Det är också viktigt att eliminera de osakliga 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Ett 
angeläget steg är att återinföra kravet på årliga 
lönekartläggningar. Arbetsmarknadens parters 
ansvar för lönebildningen är en grundpelare i den 
svenska modellen. Det är viktigt att lönebild-
ningen leder till att skillnaden mellan kvinnors 
och mäns löner minskar.  

Ett annat uttryck för ojämställdheten i arbets-
livet är att kvinnor är underrepresenterade i den 
absoluta toppen av näringslivet. Även om över-
vikten av män i börsföretagens styrelser har 
minskat sedan början av 2000-talet utgjorde 

kvinnor bara 29 procent av styrelseledamöterna i 
dessa bolag i juni 2015. Regeringens målsättning 
är att andelen kvinnor i börsnoterade bolags-
styrelser ska uppgå till minst 40 procent senast 
2016. Om målsättningen inte nås kommer 
regeringen att lämna ett lagförslag om kvotering.  

För att nå målet om ekonomisk jämställdhet 
är en jämnare fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet avgörande. Kvinnor tar ofta 
ett större ansvar för vård av anhöriga och 
omvårdnad om barn. Många kvinnor går ned i 
arbetstid för att göra detta. Enligt Statistiska 
centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) 
arbetar 170 000 personer deltid, främst kvinnor, 
för att ta hand om barn och/eller vuxenanhörig. 
För att uppnå en jämnare fördelning av 
föräldraledigheten har regeringen lämnat förslag 
till riksdagen om att införa en tredje reserverad 
månad i föräldraförsäkringen för vardera 
föräldern. Regeringen vill vidare se över 
föräldraförsäkringen i sin helhet. Regeringen har 
även aviserat medel till ökad bemanning i äldre-
omsorgen samt riktat resurser för att stimulera 
tillgängligheten till barnomsorg på obekväm 
arbetstid.  

Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, 
har oftare en svagare ekonomi än föräldrar som 
är sammanboende. Regeringen har därför höjt 
underhållsstödet och föreslår en höjning av 
grundnivån i föräldrapenningen. Regeringen har 
även lämnat förslag om att avskaffa det kommu-
nala vårdnadsbidraget eftersom det tenderar att 
motverka ekonomiskt jämställdhet. 

Mäns våld mot kvinnor är ett av de yttersta 
uttrycken för ojämställdheten mellan kvinnor 
och män. Detta våld ska upphöra. Att förebygga 
och motverka våld och andra övergrepp mot 
kvinnor är högt prioriterat av regeringen. 
Regeringen föreslår därför, såsom avviserades i 
vårpropositionen, att medel avsätts till de ideella 
kvinno- och tjejjourerna. 

Inom hälso- och sjukvården kvarstår oaccep-
tabla skillnader mellan kvinnor och män. Sjuk-
domar som drabbar kvinnor i högre utsträckning 
än män tenderar att vara lägre prioriterade inom 
sjukvården. Mot bakgrund av bl.a. detta föreslår 
regeringen flera satsningar på kvinnors hälsa. 
Regeringen föreslår bl.a. en ytterligare förstärk-
ning på området genom en riktad primärvårds-
satsning med fokus på kvinnors hälsa, samt en 
satsning på avgiftsfri mammografi. För att värna 
unga kvinnors rätt till sexualitet utan oönskade 
graviditeter föreslår regeringen även att preven-
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tivmedel inom läkemedelsförmånerna ska 
erbjudas kostnadsfritt till personer under 21 år 
(se avsnitt 1.6).  

Utifrån den rapportering som finns gällande 
brister i arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster 
avser regeringen att göra en kartläggning av 
branschens arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
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Jämställdhetsbudgetering 

Sverige har en feministisk regering som verkar 
för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 
män på alla samhällsområden. Budgetprocessen 
och budgetpropositionen är av central betydelse 
i förverkligandet av regeringens politik och det 
är därför angeläget att budgetarbetet bedrivs på 
ett sådant sätt att effekter och konsekvenser för 
jämställdheten beaktas vid beslut om inriktning 
och fördelning av resurser. Internationellt 
benämns detta förfarande ”gender budgeting”, 
vilket kan översättas med jämställdhetsbudgete-
ring. 

Jämställdhetsbudgetering innebär att priorite-
ringar, vägval och tilldelning av resurser i största 
möjliga mån ska främja jämställdhet och göra 
konkret skillnad i människors vardag, på kort 
eller lång sikt. Det är en fråga om rättvisa, men 
det är också en viktig förutsättning för 
ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av 
arbetsmarknaden och välfärden.  

För att åstadkomma en budget för staten som 
bidrar till jämställdhet måste detta perspektiv 
beaktas i ett så tidigt skede som möjligt, och i 
alla led av budgetprocessen.  

Jämställdhetsintegrering har sedan 1990-talet 
varit den centrala politiska strategin för att 
uppnå ett jämställt samhälle. Det innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv ska beaktas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar 
i beslutsfattandet. Jämställdhetsbudgetering är 
en tillämpning av principen om jämställdhets-
integrering i budgetförfarandet. Det innebär en 
utvärdering av budgetpolitikens jämställdhets-
effekter, och en integrering av jämställdhets-
perspektivet, på alla nivåer i budgetförfarandet, 
samt en omfördelning av inkomster och utgifter 
för att främja jämställdheten. De utmaningar och 
problem som samhället står inför kan ha olika 
lösningar. Jämställdhetsbudgetering innebär att 
göra jämställdhet till en aktiv del i problemlös-
ningen, och vid behov undersöka alternativa 
lösningar, för att i slutändan kunna välja alterna-
tiv som bidrar bäst till jämställdhet mellan kvin-
nor och män. 

För att stärka arbetet med jämställdhets-
budgetering pågår ett utvecklingsarbete i 
Regeringskansliet. Under våren 2015 har tyngd-
punkten legat på metodutveckling och genomfö-
rande av jämställdhetsanalyser som en del av 
beslutsunderlaget för reformer som presenteras i 

budgetpropositionen. Inom centrala områden 
har regeringen också tagit fram nya mål för hur 
jämställdheten ska utvecklas och indikatorer för 
att följa upp utvecklingen. Arbetet går vidare 
med att ta fram riktlinjer för hur jämställdhets-
analyser bör genomföras och beaktas så att 
jämställdhetsbudgetering blir en bättre integre-
rad del av den ordinarie budgetprocessen.  

I syfte att upprätthålla ett gediget och 
kunskapsbaserat utvecklingsarbete, avsätter 
regeringen särskilda resurser för att fr.o.m. 2016 
utvärdera och utveckla arbetet med jämställd-
hetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. 
De slutsatser och analyser som framkommer i 
utvärderingarna kommer att återföras och 
användas i det arbete som bedrivs inom 
Regeringskansliet och myndigheter. Målsätt-
ningen är att de ansträngningar som nu görs för 
att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering 
ska leda till en tydlig förflyttning framåt av 
arbetet med jämställdheten. 
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1.3 Investeringar för fler jobb 

Regeringens mål är att antalet personer som 
arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin 
ska öka så att Sverige når målet om lägst arbets-
löshet i EU 2020. Regeringens jobbagenda består 
av tre delar: framtidsinvesteringar i bostäder, 
klimatomställning och infrastruktur, en aktiv 
näringspolitik för fler och växande företag samt 
kompetens och matchning för att rusta alla att ta 
de jobb som växer fram. Därutöver behöver 
välfärden stärkas. En av regeringens viktigaste 
uppgifter är att öka sysselsättningen och minska 
arbetslösheten varaktigt. Människor ska arbeta 
och bidra efter förmåga.  

Sedan målet presenterades för första gången 
våren 2013 har konjunkturutvecklingen i Sverige 
och i omvärlden försämrats. Till följd av en ökad 
oro i omvärlden väntas också fler människor 
med skyddsbehov komma till Sverige. Asylrätten 
är en grundläggande mänsklig rättighet som är 
stadgad i internationella konventioner. Om 
migrationens potential tas tillvara ger den förut-
sättningar att lätta på försörjningsbördan av en 
åldrande befolkning genom att det största 
demografiska trycket på de offentliga finanserna 
senareläggs. Om samhället inte lyckas ta till vara 
nyanländas potential innebär det högre arbets-
kraftsutbudet att utmaningen på kort sikt blir 
större än vad som förutsågs när målet presente-
rades. Därmed blir reformer för att minska 
arbetslösheten och öka sysselsättningen än mer 
viktiga.  

Väl avvägda offentliga investeringar stärker 
Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsätt-
ningar för fler jobb och en långsiktigt hög och 
hållbar tillväxt. Regeringen presenterar i denna 
proposition en samlad investeringsplan för 
investeringar i statliga anläggningstillgångar, dvs. 
exklusive bl.a. löpande drift och underhåll. 
Planen återger den beräknade årliga investe-
ringstakten. Enligt planen ökar statens totala in-
vesteringar realt med ca 14 procent mellan 2015 
och 2019. Ökningen för transportinfrastruk-
turinvesteringar är under samma period ca 
43 procent (se diagram 1.1). Denna ökning beror 
till stor del på ökad produktionstakt i de delvis 
trängselskattefinansierade projekten i Stockholm 
och Göteborg samt byggandet av Ostlänken 
mellan Järna och Linköping. Utöver inves-
teringar i statliga anläggningstillgångar lämnar 
regeringen förslag till ökade statliga bidrag till 
investeringar i andra sektorer.  

Diagram 1.1 Investeringar i statlig infrastruktur 2015–2019 
Miljarder kronor 

 
Anm.: 2015 års prisnivå. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Även om Sverige har en hög investeringskvot i 
jämförelse med andra OECD- och EU-länder 
ser regeringen ett behov av ökade investeringar. 
Detta gäller i synnerhet bostäder, där investe-
ringsnivåerna under många år har varit alltför 
låga. En fungerande bostadsmarknad skapar 
förutsättningar för fler jobb och högre tillväxt. 
Särskilt i tillväxtregioner är tillgången på bostä-
der direkt avgörande för en väl fungerande 
arbetsmarknad och möjligheterna till tillväxt. En 
modern och effektiv infrastruktur är också viktig 
för att skapa förutsättningar för jobb och 
tillväxt. 

Utbildning är en viktig faktor när det gäller att 
varaktigt minska arbetslösheten och öka syssel-
sättningen. Att skapa en skola av hög kvalitet är 
därför en nyckelfråga (se avsnitt 1.4). Den 
moderna arbetsmarknaden ställer också krav på 
kontinuerlig kompetensutveckling och omställ-
ning. Yrkeshögskolan spelar en central roll för 
att säkerställa tillgång på kvalificerad arbetskraft 
och regeringen föreslår därför en utbyggnad med 
start 2016. En aktiv arbetsmarknadspolitik kan 
vidare bidra till att förbättra matchningen och 
minska arbetslösheten. Det är bl.a. viktigt att 
säkerställa en snabbare etablering av nyanlända 
(se avsnitt 1.7).  

I en globaliserad värld är kommersiellt gång-
bara innovationer centrala för svenska företags 
konkurrenskraft. Därför behövs insatser som 
underlättar etableringar av nya entreprenörs-
drivna företag och som skapar en god miljö för 
att såväl nya som befintliga företag ska kunna 
växa och nå sin fulla potential.  

Välfärden är central för utveckling, sysselsätt-
ning, hållbar tillväxt och kvinnors livsvillkor (se 
avsnitt 1.6). När vård, skola och omsorg håller 
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tillräcklig kvalitet arbetar fler heltid. En tids 
sjukdom eller arbetslöshet ska inte leda till 
permanent utslagning från arbetsmarknaden. 
Välfungerande socialförsäkringar, rehabilitering 
och utbildningsinsatser kan bidra till att männi-
skor kommer tillbaka till arbete vilket leder till 
ökad sysselsättning och tillväxt.  

Investeringar för fler bostäder 

Sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet har, 
med undantag för 2005–2006, bostads-
investeringarna legat på en förhållandevis låg 
nivå, både jämfört med tidigare år (se diagram 
1.2) och vid en internationell jämförelse. Det 
märks genom den bostadsbrist som råder 
framför allt i storstadsregioner. Ett ökat 
byggande och en bättre fungerande bostads-
marknad kommer att leda till att fler människor 
hittar en egen bostad, men ökar också syssel-
sättningen och förbättrar matchningen på 
arbetsmarknaden. 
 
Diagram 1.2 Antalet påbörjade bostäder 1980–2014 
Tusental 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
De bostäder som behövs kommer inte att 
uppföras om inte betalningsförmågan motsvarar 
de pris- och hyresnivåer som blir följden av 
rådande bygg-, byggmaterial- och markpriser.  

Hyresrätten har en viktig roll på bostads-
marknaden, både för hushållens fria val och för 
att öka rörligheten på arbetsmarknaden och 
därmed stärka tillväxten. Utbudet av nya hyres-
bostäder för hushåll med normala inkomster 
måste öka. Produktionen måste också inriktas på 
att bygga fler hyresbostäder.  

Vidare måste utbudet av byggbar mark öka 
tillräckligt mycket för att hålla nere produk-
tionspriserna och boendekostnaderna.  

Regeringen föreslår en betydande satsning på 
ökade investeringar i bostadssektorn. För 2016 
föreslås 5,5 miljarder kronor avsättas och 
6,1 miljarder kronor per år fr.o.m. 2017 (se tabell 
1.6). Regeringen föreslår att 1,9 miljarder kronor 
avsätts 2016 för investeringsstöd till fastighets-
ägare som uppför nya bostäder som upplåts med 
hyresrätt och med rimlig hyra i områden där det 
råder bostadsbrist och befolkningstillväxt. 
Stödet ökar successivt till 3,2 miljarder kronor 
per år. Dessutom föreslås medel för att ge 
kommuner incitament att bidra till ett ökat 
bostadsbyggande. År 2016 föreslås 1,85 miljarder 
kronor för detta ändamål. Ytterligare 
0,3 miljarder kronor föreslås avsättas 2016 för att 
stödja byggande av studentbostäder. 

I syfte att göra mer mark tillgänglig för 
bostadsbyggande föreslår regeringen att 
300 miljoner kronor avsätts till kommuner 2016 
för att inventera, undersöka och åtgärda 
förorenade områden som behöver saneras och 
efterbehandlas så att bostadsbyggande kan bli 
möjligt. För att underlätta för äldre på 
bostadsmarknaden, och för att bidra till en ökad 
rörlighet, föreslår regeringen också ett 
investeringsstöd på 150 miljoner kronor för 2016 
för ny- och ombyggnation av bostäder för äldre 
som upplåts med hyresrätt, samt mindre 
anpassningar av gemensamma utrymmen i det 
befintliga bostadsbeståndet. Stödet byggs 
successivt ut till 300 miljoner kronor 2017 för att 
sedan permanentas på 400 miljoner kronor 
fr.o.m. 2018. 

Många bostäder i flerbostadshus behöver 
moderniseras på ett socialt och miljömässigt 
hållbart sätt som innebär att hyreshöjningen 
begränsas efter renoveringen. Regeringen 
föreslår därför att 1 miljard kronor årligen 
avsätts för renovering och upprustning som bl.a. 
bidrar till energieffektivisering av bostäder och 
utemiljöer framför allt i områden med socio-
ekonomiska utmaningar. 
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Tabell 1.6 Bostäder 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Investeringsstöd till 
bostäder för äldre 150 300 400 400 

Investeringsstöd hyresrätter 1 900 2 700 3 200 3 200 

Stöd till kommuner för ökat 
bostadsbyggande 1 850 1 800 1 300 1 300 

Energieffektivisering/ 
upprustning 1 000 1 000 1 000 1 000 

Studentbostäder 300     

Marksanering för bostads-
byggande 300 300 200 200 

Totalt BP16 5 500 6 100 6 100 6 100 

Investeringar i infrastruktur  

Regeringens övergripande mål för transport-
politiken är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgare och näringsliv i hela 
landet. Miljöpåverkan från transportsektorn och 
dess utsläpp av växthusgaser ska minska. En väl 
utformad transportförsörjning bidrar också till 
en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. 

Regeringen har höga ambitioner när det gäller 
att säkerställa kvaliteten på befintlig transport-
infrastruktur och utveckla transportsystemet i 
stort. Det har tidigare tagit sig uttryck i bl.a. den 
beslutade och aviserade satsningen på järnvägs-
underhåll på 0,62 miljarder kronor 2015 och 
1,24 miljarder kronor per år 2016–2018. De 
satsningar som regeringen nu föreslår på 
infrastrukturområdet uppgår tillsammans med 
de i 2015 års ekonomiska vårproposition till 
drygt 1,7 miljarder kronor 2016. Flera satsningar 
är inriktade mot regional tillväxt och landsbyg-
den och beskrivs därför i avsnittet Jobb i hela 
landet.  

I budgetpropositionen för 2015 ingick därut-
över en satsning på medfinansiering till lokala 
och regionala kollektivtrafikinvesteringar genom 
de kommande stadsmiljöavtalen. Satsningen 
uppgår till 500 miljoner kronor årligen 2015–
2018.  

 

Tabell 1.7 Infrastruktur  
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Vägunderhåll 100 100 100 100 

Järnvägsunderhåll  100 100 100 100 

Kollektivtrafik och järnväg i 
landsbygd 200 210 210 230 

Kompensation banavgifter 75 75 75 75 

Cykelfrämjande åtgärder 25 75   

Totalt BP16 500 560 485 505 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Järnvägsunderhåll 1 240 1 240 1 240  

Totalt VÅP15 1 240 1 240 1 240  

Totalt BP16 och VÅP16 1 740 1 800 1 725 505 

 
Infrastrukturinvesteringar kräver en långsiktig 
planering. Arbetet med nästkommande plan-
period för transportinfrastrukturen 2018–2029 
pågår nu och bedöms fastställas under våren 
2018. Senast den 30 november 2015 ska Trafik-
verket rapportera sitt inriktningsunderlag inför 
nästa planperiod.  

Det är också angeläget att konkurrensvillko-
ren för godstransporter på järnväg är goda. 
Kommande år prognostiseras en höjning av 
banavgifterna baserat på gällande lagstiftnings-
krav. Regeringen har i kompenserande syfte gett 
Trafikverket i uppdrag att se över de EU-
rättsliga förutsättningarna för att underlätta 
ekonomiskt för järnvägsföretagen. Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 november 2015. 
Regeringen avser att återkomma om förut-
sättningar för sådana eventuella kompenserande 
åtgärder, men föreslår redan nu att 75 miljoner 
kronor per år avsätts 2016–2019 för ändamålet.  

I arbetet med att uppnå ett mer hållbart 
transportsystem är det angeläget att cyklingens 
andel av det totala resandet ökar. Cykling är bra 
för klimatet, för folkhälsan och för att minska 
trängseln i stadstrafiken. Regeringen föreslår 
därför en tvåårig satsning på cykelfrämjande 
åtgärder. Satsningen föreslås uppgå till 
25 miljoner kronor 2016 och beräknas till 
75 miljoner kronor 2017. Regeringen verkar för 
ökad och säker cykling och ett led i arbetet är att 
i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell 
cykelstrategi. Kommunerna har en central roll i 
arbetet för att främja cykling genom deras ansvar 
för cykelinfrastrukturen i tätorterna. 
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Investeringar i kompetens och matchning  

Matchningen på svensk arbetsmarknad måste 
förbättras. Samtidigt som arbetslösheten är hög 
är antalet lediga jobb högre än någonsin tidigare 
(se diagram 1.3).5  

 
Diagram 1.3 Beveridgekurva 
Vakansgrad (procent)  

 
Anm.: Vakansgrad avser vakanser i näringslivet enligt Konjunkturstatistik för 
Vakanser (KV) i procent av antal anställda i näringslivet enligt Kortperiodisk Syssel-
sättningsstatistik (KS). Arbetslöshet i procent av arbetskraften. För 1981–2000 har 
vakanserna länkats med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik på kvarstående 
lediga platser. För 1981–1997 har antal anställda i näringslivet länkats med 
sysselsatta enligt AKU. Data är säsongsrensad och utjämnad. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna 
beräkningar. 

 
För att öka sysselsättningen och minska arbets-
lösheten är det av stor vikt att de som söker jobb 
ges möjlighet till utbildning som ökar deras 
anställningsbarhet. Samhället har ett ansvar för 
att se till att det finns tillräckligt med utbild-
ningsmöjligheter, samtidigt som personer som 
behöver stärka sin ställning i arbetslivet också 
själva bär ett ansvar för att använda och förvalta 
dessa möjligheter. 

Regeringen har inlett en satsning på ett nytt 
kunskapslyft för att ge fler människor möjlighet 
att ta del av utbildning som syftar till att stärka 
arbetskraftens kompetens och vägarna in på 
arbetsmarknaden samt till att förkorta tiden för 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 
Kunskapslyftet initierades i budgetpropositionen 
för 2015 och inkluderades till viss del i den 
beslutade budgeten. I vårpropositionen aviserade 
regeringen förstärkningar av reformen och i 

 
 
                                                      
5 Beveridgekurvan relaterar arbetslösheten till antal vakanser som andel 

av antalet sysselsatta. Med vakanser avses obemannade lediga jobb som 

kan tillträdas omedelbart. Vakanser är således en delmängd av lediga jobb. 

denna proposition tas ytterligare steg. 
Kunskapslyftet är en stadigvarande satsning på 
fler utbildningsplatser och ökad kvalitet.  

Tillsammans med regeringens jobbsatsning, 
och inklusive de platser som följer av beslutad 
budget för 2015 handlar det totalt om drygt 
55 000 nya möjligheter till jobb och utbildning 
för 2016 (observera att de drygt 9 000 platserna 
för 2016 beräknade i den beslutade budgeten 
2015 inte ingår i tabell 1.8). Av dessa är 19 200 
inom yrkesvux och komvux. Drygt 11 000 
utbildningsplatser är avsedda för personer inom 
ramen för bl.a. traineejobb och utbildnings-
kontrakt. Av tabell 1.8 till tabell 1.10 framgår de 
jobb och utbildningsplatser respektive resurser 
som regeringen nu föreslår för 2016, tillsammans 
med dem som aviserades i vårpropositionen.  

 
Tabell 1.8 Antal platser kopplade till utbildnings- och 
arbetsmarknadssatsningar 
Antal platser 

 2016 2017 2018 2019 

Utbildning 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Komvux och yrkesvux 9 200 5 000 5 000 5 000 

Folkhögskola  1 000 1 000 1 000 1 000 

Yrkeshögskola 2 500 6 000 6 000 6 000 

Totalt antal  12 700 12 000 12 000 12 000 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Komvux och yrkesvux 6 980 8 500 10 000 10 000 

Folkhögskola 2 000 2 000 2 000 2 000 

Högskola 1 200 2 100 4 600 4 900 

Totalt antal  10 180 12 600 16 600 16 900 

Arbetsmarknad  

Budgetpropositionen för 2016 (BP16)  

Samhall 1 000 2 000 2 000 2 000 

Förstärkning av 
lönestöd och SIUS 1 000 1 000 1 000 1 000 

Folkhögskola för 
långtidsarbetslösa 2 000 2 000 2 000 2 000 

Totalt antal  4 000 5 000 5 000 5 000 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Utbildningskontrakt1 7 730 7 660 7 650 7 660 

Traineejobb2 7 100 10 900 10 700 10 400 

Extratjänst 4 850 14 100 20 000 21 150 

Totalt antal   19 680 32 660 38 350 39 210 

Totalt antal jobb och 
utbildningsplatser 
BP16 och VÅP15 46 560 62 260 71 950 73 110 

1 Motsvarar antal ungdomar som deltar i heltidsstudier eller i en kombination av 
arbete, praktik och utbildning. 
2 Kombination av jobb och utbildning. 

 

1981Kv1 

1997Kv2 

2001Kv2 

2004Kv2 

2008Kv1 

2009Kv2 

2013Kv2 

2015Kv1 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Arbetslöshet (procent) 

Genomsnittlig 
vakansgrad 



PROP.  2015/16:1 

46 

Regeringen föreslår att medel avsätts för 9 200 
nya utbildningsplatser inom kommunal vuxen-
utbildning (komvux) och den statligt finansi-
erade yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbild-
ningen inom komvux (yrkesvux) 2016. Från och 
med 2017 beräknas medel motsvarande 
5 000 utbildningsplatser per år inom yrkesvux 
avsättas. Regeringen avser vidare att återkomma 
med förslag om att det 2017 ska införas en rätt 
till utbildning inom komvux som leder till 
grundläggande behörighet till högskolestudier, 
och motsvarande behörighet till yrkeshögskola, 
samt till särskild behörighet till högskolestudier. 
Det är viktigt med en bred rekrytering till 
högskolan, och att studenter väljer utbildning 
där det finns goda chanser till jobb. 

Yrkeshögskolan kan spela en central roll för 
att förbättra tillgången på kvalificerad arbets-
kraft. Regeringen föreslår därför att yrkeshög-
skolan byggs ut med motsvarande 2 500 utbild-
ningsplatser 2016. Från och med 2017 beräknas 
medel motsvarande 6 000 utbildningsplatser 
avsättas. Andelen distansutbildningar inom 
yrkeshögskolan har ökat. Detta förbättrar 
möjligheterna att studera inom yrkeshögskolan 
oavsett bostadsort. För att säkerställa god 
måluppfyllelse och hög kvalitet avser regeringen 
att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i 
uppdrag att se över kvalitet och effekter av 
distansutbildningar inom yrkeshögskolan. 
Regeringen avser också att ge Myndigheten för 
yrkeshögskolan i uppdrag att informera utbild-
ningsanordnare om möjligheten att samverka 
kring utbildningar samt att underlätta för 
berörda parter i det arbetet. Utbildnings-
departementet remitterade den 17 augusti 2015 
en promemoria med förslag om att bl.a. fler 
utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan ska 
kunna beviljas genom ett och samma beslut. 
Regeringen avser att återkomma med förslag för 
att ge yrkeshögskoleutbildningarna mer långsik-
tiga förutsättningar.  

Folkhögskolans pedagogik, som i hög grad 
bygger på samtal och erfarenhetsutbyte i mindre 
studiegrupper, kan ge det stöd och den stimulans 
som kan vara särskilt viktigt för de som saknar 
grundläggande utbildning eller är arbetslösa. 
Regeringen föreslår därför att medel fr.o.m. 2016 
avsätts för motsvarande ytterligare 1 000 utbild-
ningsplatser inom folkhögskolan. Därutöver 
föreslås 2 000 platser inom ramen för arbets-
marknadspolitiken. 

 

Tabell 1.9 Vuxenutbildning och högre utbildning 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Komvux och yrkesvux 793 983 987 994 

Folkhögskola 109 109 110 111 

Yrkeshögskola 224 539 543 550 

Totalt BP16 1 126 1 632 1 640 1 655 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Komvux och yrkesvux 616 737 876 886 

Folkhögskola 198 199 200 202 

Högskola 162 266 512 570 

Totalt VÅP15 976 1 202 1 589 1 658 

Totalt BP16 och VÅP15 2 103 2 833 3 229 3 313 

 
För att säkerställa en effektiv studiestöds-
administration, inte minst mot bakgrund av den 
föreslagna utbyggnaden av utbildningsplatser, 
föreslår regeringen att en ny finansieringsmodell 
införs för Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
fr.o.m. den 1 januari 2016. CSN kommer i och 
med detta att finansieras i huvudsak med anslag i 
statens budget. 

Regeringen föreslår också satsningar på 
kompletterande utbildning och validering (se 
avsnitt 1.7).  

Jobb och utbildning för arbetslösa ungdomar 
För att uppnå regeringens sysselsättningsmål 
krävs offensiva reformer inom arbetsmark-
nadspolitiken. Regeringen har initierat en 90-
dagarsgaranti för ungdomar som införs stegvis. 
Det är en väg till första jobbet. Garantin innebär 
en bortre gräns för hur länge en ung person ska 
kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds 
ett jobb, en insats som leder till jobb eller en 
utbildning. För att möjliggöra 90-dagarsgarantin 
görs flera olika satsningar som förenar krav på 
och stöd till individen, exempelvis utbildnings-
kontrakt, för att slutföra sin gymnasieutbildning, 
och traineejobb, som kombinerar yrkesut-
bildning och arbete inom välfärds- och brist-
yrken. Möjligheten till det högre studiebidraget 
inom studiemedlen för unga i åldern 20–24 år 
som återgår till studier har vidare utvidgats och 
möjligheterna till studiemotiverande kurs på 
folkhögskolan har förlängts. Regeringen har 
också tillsatt Delegationen för unga till arbete 
som har till uppgift att främja en konstruktiv och 
flexibel samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och kommunerna för att minska ungdoms-
arbetslösheten (dir. 2014:157). 



PROP.  2015/16:1 

47 

Aktivt stöd till långtidsarbetslösa och personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
De arbetsmarknadspolitiska satsningar som 
regeringen nu föreslår fokuserar på att motverka 
och bekämpa långtidsarbetslösheten och uppgår, 
tillsammans med satsningarna som aviserades i 
vårpropositionen till ca 3,2 miljarder kronor 
2016.  

 
Tabell 1.10 Arbetsmarknadspolitik 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

 Samhall 300 400 400 400 

Aktiva insatser för långtids-
arbetslösa 60 102 111 121 

Förstärkning av lönestöd och 
SIUS 400 410 410 415 

Översyn lönestöd för 
personer med funktions-
nedsättning  174 243 282 

Folkhögskola för långtids-
arbetslösa 106 103 98 94 

Totalt BP16 866 1 189 1 262 1 312 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Utbildningskontrakt 788 784 780 802 

Traineejobb 682 1 167 1 185 1 195 

Extratjänster 556 1 663 2 429 2 634 

Tillskott Arbetsförmedling 260 240 140 140 

Totalt VÅP15 2 286 3 854 4 534 4 771 

Totalt BP16 och VÅP15 3 152 5 043 5 796 6 083 

 
Chanserna att komma tillbaka till arbete minskar 
ju längre tid en person är arbetslös. En allt större 
del av de arbetslösa har i dag en svag förankring 
på arbetsmarknaden och många saknar den 
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. 
Långtidsarbetslösheten är väsentligt högre bland 
personer med ofullständig gymnasieutbildning, 
personer födda utanför Europa och personer 
med en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiken 
har här en viktig roll att genom träffsäkra 
insatser förebygga och bryta långtidsarbets-
löshet. För att effektivt bekämpa arbetslösheten 
behöver insatserna riktas till individer med 
relativt små chanser att hitta ett jobb (se 
fördjupningsrutan Arbetslösheten alltmer 
ojämnt fördelad).  

Programinsatser eller subventionerade 
anställningar till individer som står nära arbets-

marknaden riskerar att ha begränsad effekt, då 
individerna i många fall skulle ha fått arbete även 
utan stöd. För att förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt är det dock viktigt att dessa 
personer vid behov får tillgång till aktiva 
förmedlingsinsatser från Arbetsförmedlingen. 

Den höga långtidsarbetslösheten är en stor 
utmaning. För att öka utflödet till arbete och 
utbildning anser regeringen därför att sysselsätt-
ningsplaceringar i fas 3 ska ersättas med insatser 
som utgår mer från varje individs behov och 
förutsättningar. I propositionen Vårändrings-
budget för 2015 föreslog regeringen därför ett 
införande av extratjänster i välfärden riktat till 
långtidsarbetslösa. De första extratjänsterna 
kommer att införas under hösten 2015 och 
kommer tillsammans med andra insatser inom 
arbetsmarknadspolitiken, såsom subvention-
erade anställningar, utbildning och praktik att 
bidra till att fas 3 avvecklas successivt under 
mandatperioden. Regeringen föreslår vidare i 
denna proposition att ytterligare resurser tillförs 
till mer aktiva och rustande insatser för dem som 
varit arbetslösa längst, dvs. mer än 450 dagar i 
jobb- och utvecklingsgarantin. Inga nya anvis-
ningar av nya individer till dagens sysselsätt-
ningsplaceringar kommer att göras.  

Personer som inte har slutfört en gymnasie-
utbildning har svårare att hitta ett arbete. 
Arbetslösheten bland unga 20–24 år utan 
gymnasieutbildning låg 2014 på 40,1 procent. Av 
de inskrivna på Arbetsförmedlingen som varit 
utan arbete längre än 6 månader är det ca 50 000 
personer i åldern 25–54 år som saknar en 
fullföljd gymnasieutbildning. För att förbättra 
dessa personers möjligheter att hitta ett arbete 
behöver deras utbildningsnivå höjas. För att fler 
arbetslösa ska välja att studera föreslår 
regeringen i denna proposition att möjligheterna 
för personer som är äldre än 25 år att ta del av 
studiemotiverande kurser på folkhögskola 
förlängs. Vidare föreslår regeringen en möjlighet 
att läsa yrkesinriktade kurser inom bristyrken på 
folkhögskola inom jobb- och utvecklingsgaran-
tin 2016–2019. Ytterligare insatser kommer dock 
att krävas för att fler arbetslösa ska välja att 
studera. För att säkerställa insatsernas 
effektivitet krävs ett fortsatt analysarbete, bl.a. av 
varför inte de nuvarande studievillkoren för 
målgruppen haft större effekt. Detta är också 
viktigt utifrån ett kompetensförsörjnings-
perspektiv. Regeringen avser att återkomma i 
frågan.  
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Många långtidsarbetslösa har någon form av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Dessa personer står ofta långt 
ifrån arbetsmarknaden och många har svårt att 
hitta ett arbete utan stöd. För att fler ska kunna 
få jobb föreslår regeringen att Samhall AB 
tillförs 300 miljoner kronor 2016. Satsningen 
beräknas uppgå till 400 miljoner kronor årligen 
fr.o.m. 2017 för fler anställningar.  

För personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga är lönestöden för 
gruppen centrala för att öka möjligheterna att få 
en anställning. Nästan 80 000 personer uppbar 
vid utgången av 2014 något av dessa stöd. 
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 
(SIUS) är ett individuellt utformat stöd till en 
arbetssökande med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga inför en anställ-
ning. Fler arbetssökande ur gruppen ska kunna 
få särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 
i processen att hitta ett anpassat arbete, men 
också under introduktionen på arbetsplatsen 
och en tid efter det att personen fått anställ-
ning. Regeringen föreslår en satsning om 
400 miljoner kronor 2016 på ökade resurser till 
lönestöden samt till särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd. Satsningen beräknas sedan 
successivt öka för att 2019 uppgå till 
415 miljoner kronor. Lönestöden för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga ses även över för att förtydliga 
regelverket och förstärka insatserna med ett 
tydligt fokus på alla individers möjlighet till 
utveckling av sin arbetsförmåga.  

Regeringen utökar möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att inom ramen för 
jobb- och utvecklingsgarantin gå studiemotive-
rande kurser vid folkhögskola, från dagens tre 
månader till fem månader. Därutöver har 
arbetslösa med en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga fortsatt tillgång 
till de generella insatserna såsom arbetsmark-
nadsutbildning, arbetspraktik och subvention-
erade anställningar. 

Det är viktigt att personer med subvention-
erade anställningar har justa villkor. Regeringen 
har för avsikt att under 2017 ställa krav på 
anställningsvillkor som följer, eller är likvärdiga 
med, kollektivavtal även för nystartsjobben. 
Fusk och överutnyttjande av subventionerade 
anställningar får inte förekomma. Det är positivt 
med arbetsgivare som i hög utsträckning 
välkomnar personer som står långt från 

arbetsmarknaden. Om arbetsgivare överutnyttjar 
subventionerade anställningar och andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan dock 
konkurrensen snedvridas och arbetsvillkor 
dumpas. Regeringen avser att i dialog med 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens 
parter genomlysa förekomsten av ett eventuellt 
överutnyttjande och hur missbruk i så fall kan 
förhindras.  
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Arbetslösheten alltmer ojämnt fördelad 

Arbetslöshetens börda har de senaste åren blivit 
alltmer ojämnt fördelad. Arbetslöshetstiderna 
har förlängts i samband med den utdragna 
lågkonjunkturen och arbetslösheten består i dag 
till allt större del av individer som har det relativt 
sett svårare att få en fast förankring på arbets-
marknaden (se diagram 1.4). Till dessa hör 
personer som har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga, individer med 
högst förgymnasial utbildning och individer 
födda utanför Europa. Även arbetslösa personer 
som är 55 år eller äldre har svårt att hitta nytt 
jobb. 
 
Diagram 1.4 Inskrivna arbetslösa med relativt små 
jobbchanser och övriga (16–64 år) 
Tusental personer Procent 

 
Anm.: Nivån och utvecklingen av andelen inskrivna arbetslösa med små jobbchanser 
är mycket likartad mellan män och kvinnor. Personer med små jobbchanser avser de 
med endast förgymnasial utbildning, äldre (55–64 år), utomeuropeiskt födda och 
personer med funktionsnedsättning. Ej dubbelräkning mellan grupper. Säsongs-
rensad data.  
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Många av dessa arbetslösa har även i gynnsam-
mare konjunkturlägen svårigheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden. I dag är arbetslösheten hög 
särskilt bland unga och personer födda utanför 
Europa. Utbildningsnivån har kommit att bli allt 
viktigare för möjligheterna till jobb (se diagram 
1.5). 

 

Diagram 1.5 Arbetslöshet (15–74 år) bland kvinnor och 
män fördelat på utbildningsnivå 
Procent  

 
Anm.: Säsongsrensad data. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Det är viktigt att konjunkturåterhämtningen 
även kommer de med relativt små jobbchanser 
till del. Ett aktivt arbetssökande är centralt, 
liksom att öka arbetsgivares benägenhet att 
anställa dem som står längre från arbetsmark-
naden. Det är viktigt att de arbetslösa får den 
utbildning och de färdigheter som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Etableringen måste påskyndas 
för de människor som kommer till Sverige. Även 
för de med kvalifikationer som redan möter 
arbetsmarknadens efterfrågan är etableringstiden 
alltför lång. Arbetsmarknadens parter har också 
en viktig roll i att personer med en svagare 
förankring på arbetsmarknaden ska komma i 
arbete och för att arbetslösheten därmed ska 
kunna minska framöver.  
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Aktiv näringspolitik för fler och växande företag 

En aktiv näringspolitik är central för att långsik-
tigt stärka den svenska konkurrenskraften och 
skapa förutsättningar för nya jobb. Regeringen 
ger därför näringspolitiken en mer central roll i 
sitt arbete, och har en tydligt mer positiv inställ-
ning till samarbete mellan staten, näringslivet 
och akademin i syfte att skapa fler jobb. Arbetet 
med att förbättra företagsklimatet behöver 
intensifieras så att fler företag kan starta och 
befintliga företag växa, bl.a. genom att etablera 
och öka försäljning på utländska marknader och 
satsa på miljöteknik. Regeringen föreslår nu en 
breddning och förstärkning av satsningarna på 
en aktiv näringspolitik som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition. Totalt handlar det 
om satsningar på drygt 900 miljoner kronor 
2016.  
 
Tabell 1.11 Näringspolitik 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Nyindustrialisering 50 40 40 40 

Exportfrämjande 45 65 85 105 

Innovationsrådet 50 50 50 50 

Förstärkning Almi 40 40 20   

Övrigt 75 95 95 75 

Totalt BP16 260 290 290 270 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Kvarstående grupp-
registrering mer-
värdesskatt 322 342 363 363 

Exportfrämjande 105 105 105 105 

Innovationsrådet 100 100 100 100 

Förstärkning Almi 90 90 110 110 

Övrigt 40 40 20 20 

Totalt VÅP15 657 677 698 698 

Totalt BP16 och VÅP15 917 917 938 918 

Satsningar på nyindustrialisering och en stärkt 
export 
Industrin har byggt Sverige starkt genom 
möjligheter till produktivitetsutveckling och 
innovation. Sveriges välstånd har ökat till följd av 
produktivitetsutvecklingen inom industrin. 
Anpassningar till förändrade omvärldsvillkor och 
nödvändig strukturomvandling har skett succes-
sivt över tid. En ökande global konkurrens, ur 
såväl ett kostnads- som ett kompetensmässigt 
perspektiv, och samhällets ökade digitalisering 

och automatisering, ställer nya krav på kompe-
tens inom näringslivet och industrin. För att 
Sverige även i framtiden ska vara en stark 
industrination krävs en nyindustrialisering så att 
fler företag kan utvecklas och lägga sin 
produktion i Sverige. Regeringen föreslår att 
50 miljoner kronor avsätts för en nyindustrialise-
ringsstrategi 2016. För 2017–2019 beräknas 
40 miljoner kronor avsättas per år. Strategin 
inriktas på att stärka Sveriges konkurrensfördelar 
med fokus på högt kunskapsinnehåll i industriell 
produktion. Den kommer att behandla områden 
såsom kompetensförsörjning, forskning och 
innovation, digitaliseringens möjligheter och 
resurseffektivitet för att svensk industri ska stå 
stark i den pågående strukturomvandlingen. 

Sverige är ett exportberoende land. 
Regeringen föreslår att ytterligare 45 miljoner 
kronor avsätts för exportfrämjande insatser 
2016. Tillsammans med de medel som aviserades 
i vårpropositionen uppgår satsningen till 
150 miljoner kronor 2016. Satsningen ökar 
därefter successivt för att 2019 beräknas uppgå 
till sammanlagt 210 miljoner kronor. För att 
stärka exporten har regeringen under 2015, i 
samarbete med näringslivet, tagit fram en ny 
exportstrategi.  

I februari 2015 påbörjade statsministerns 
innovationsråd sitt arbete. Syftet med rådet är att 
identifiera utmaningar och föreslå initiativ för att 
förbättra förutsättningarna för innovation i 
Sverige. Regeringen föreslår att ytterligare 
50 miljoner kronor per år avsätts 2016–2019 för 
att genomföra insatser som utvecklar innova-
tions- och konkurrenskraft i linje med överlägg-
ningarna inom innovationsrådet. Därmed 
förstärker regeringen den aviserade satsningen i 
vårpropositionen och avsätter totalt 150 miljoner 
kronor årligen 2016–2019 för insatser kopplade 
till innovationsrådets arbete, med fokus på bl.a. 
life science, miljö- och klimatteknik samt digita-
lisering. Utöver detta föreslår regeringen en 
specifik satsning på life science-sektorn 2016–
2018, och att 20 miljoner kronor avsätts för att 
stärka näringslivets skydd av immateriella 
tillgångar i enlighet med vad som aviserades i 
vårpropositionen.  

För att bättre ta tillvara potentialen för 
innovation och tillväxt i företag i hela landet 
föreslår regeringen en ytterligare förstärkning 
om 40 miljoner kronor 2016 till Almi 
Företagspartner AB:s verksamhet, särskilt till 
den del av verksamheten som riktas till företag i 
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tidiga skeden, såsom innovationslån. Till-
sammans med den tidigare aviserade satsningen i 
vårpropositionen förstärks därmed anslaget med 
130 miljoner kronor per år 2016–2018.  

Bättre kapitalförsörjning för innovation och 
tillväxt  
En väl fungerande kapitalförsörjning är en viktig 
del av ett företagsklimat som bidrar till innova-
tion och tillväxt. För att bättre kunna möta 
företagens behov av finansiering har regeringen 
som ambition att tydliggöra och förenkla dagens 
system för statliga finansieringsinsatser. Detta 
ska göras genom att minska inlåsningar, frigöra 
och omfördela kapitalet till de marknads-
kompletterande behov som finns, samt i större 
utsträckning aktivera och söka samarbete med 
privata finansiärer.  

I juni 2015 mottog regeringen en kartläggning 
av behovet av marknadskompletterande finansie-
ringsinsatser riktade till små och medelstora 
företag från utredningen Statliga finansierings-
insatser (SOU 2015:64). Utredningen lämnade 
flera förslag på insatser och strukturförbättringar 
som kan bidra till att bättre möta identifierade 
behov. I enlighet med utredningens förslag avser 
regeringen att inrätta ett statligt fond-i-fond-
bolag, med uppgift att investera i företag i tidiga 
utvecklingsfaser. Statens del av fondkapitalet bör 
finansieras genom en omallokering av befintliga 
medel inom systemet för statlig företagsfinansie-
ring. Fouriertransform AB och Inlands-
innovation AB avses få ändrade uppdrag och 
inordnas i det nya bolaget. På detta sätt kan även 
nuvarande innehav hanteras på ett ansvarsfullt 
sätt. Regeringen avser även att, i linje med utred-
ningens förslag, se över möjligheterna att inrätta 
ett lånegarantiinstrument med inriktning på att 
stödja bankutlåningen till företag med behov av 
finansiering till expansions- och utvecklings-
investeringar. I syfte att förbättra förutsättning-
arna för gröna investeringar avser regeringen att 
se över behoven av eventuella ytterligare åtgärder 
där en förebild kan vara den brittiska gröna 
investeringsbanken Green Investment Bank 
(GIB). Regeringen vill verka för en mer 
sammanhållen och långsiktig politik inom 
kapitalförsörjningsområdet och bidra till att ökat 
riskkapital frigörs för näringslivet i hela landet. 
Regeringen avser återkomma till riksdagen under 
2016.  

Långsiktigt hållbara företagsskatteregler 
Företagsskattekommittén, som bl.a. hade i 
uppdrag att föreslå skattemässiga villkor som är 
mer lika vid finansiering med eget och lånat 
kapital, lämnade i juni 2014 två alternativ för hur 
företagsbeskattningen kan förändras, varav ett 
huvudförslag och ett alternativförslag 
(SOU 2014:40). Båda förslagen innebär att 
avdragsrätten för finansiella kostnader begränsas. 
Remisskritiken mot förslagen har varit omfat-
tande. Samtidigt håller en majoritet av remiss-
instanserna med om att den svenska bolags-
beskattningen bör ses över och att avdragsrätten 
för räntor bör begränsas i syfte att förhindra 
missbruk och skatteundandragande. Regeringen 
delar uppfattningen att avdragsrätten för räntor 
bör begränsas i bolagsbeskattningen och har 
därför för avsikt att ta fram ett omarbetat 
förslag, baserat på utredningens alternativa 
förslag, som sedan ska remitteras. Ett sådant 
förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast 
den 1 januari 2017.  

Stärkt konkurrenskraft för den svenska 
sjöfartsnäringen  
Omkring 90 procent av Sveriges export och 
import transporteras någon gång under trans-
portkedjan med fartyg. Sjöfarten är därmed en 
livsnerv för handeln med omvärlden, men ytterst 
också för Sveriges välstånd. Sjöfartsnäringen 
verkar på en global marknad, vilket påverkar 
förutsättningarna för näringen. Det är av största 
vikt att svenska rederier i internationell trafik har 
konkurrensvillkor som är likvärdiga med villko-
ren för rederier i jämförbara länder i Europa. En 
skillnad mellan Sverige och jämförbara länder i 
Europa är att Sverige inte har infört ett tonnage-
skattesystem. För att svenska rederier ska få 
likvärdiga konkurrensvillkor kommer regeringen 
att under riksmötet återkomma till riksdagen 
med ett förslag om att ett system med 
tonnageskatt införs i Sverige. 

Jobb i hela landet 

För att ta vara på landsbygdens potential behövs 
goda förutsättningar för arbete och välfärd i hela 
landet. Regeringen genomför därför en rad sats-
ningar för att förbättra landsbygdens förutsätt-
ningar. 

Inom ramen för landsbygdsprogrammet 
avsätts betydande resurser både till satsningar på 
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service i glesbygd och på bredbandsutbyggnad. 
Regeringen föreslår att det inrättas ett komplet-
terande långsiktigt statligt stöd till kommersiell 
service i särskilt utsatta glesbygder, baserat på 
förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 
2015:35), om 35 miljoner kronor per år 2016, 
och beräknar samma nivå 2017–2019. För att 
förbättra samordningen på regional nivå mellan 
aktörer vid utbyggnaden av bredband föreslår 
regeringen att medlen till de nyligen tillsatta 
regionala bredbandskoordinatorerna förstärks. 
År 2014 tillsattes en utredning för att se över 
möjligheterna att effektivisera användningen av 
de statliga ägda bredbandsnäten genom 
förbättrad samordning mellan bredbands-
verksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket 
svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB 
(dir. 2014:118).  

Regeringen bedömer att mobila bredbands-
lösningar på landsbygden är viktiga och bör 
kraftigt förbättras. Regeringens ambitioner när 
det gäller täckning i hela landet är högt ställda.  

Vidare föreslår regeringen att medel avsätts 
för den kommande livsmedelsstrategin, som bl.a. 
ska bidra till en stärkt konkurrenskraft och ökad 
produktion i hela livsmedelskedjan. Regeringen 
föreslår även en förstärkning av arbetet med 
marknadstillträdesfrågor, dvs. ärenden där 
myndigheter i tredje land lägger hinder i vägen 
för export av vissa produkter. Genom ett 
förbättrat marknadstillträde kan fler företag nå 
nya exportmarknader och därmed bidra till jobb 
och tillväxt i hela landet.  

I propositionen Vårändringsbudget för 2015 
föreslog regeringen statliga kreditgarantier i 
syfte att stödja mjölkföretag. Systemet för detta 
kommer att vara på plats under hösten 2015. 
Vidare har regeringen tillsatt en parlamentarisk 
kommitté med uppgift att lämna förslag på en 
sammanhållen politik för hållbar utveckling på 
Sveriges landsbygd (dir. 2015:73). Uppdraget ska 
redovisas i januari 2017. Regeringen föreslår även 
en förstärkt tillfällig nedsättning av dieselskatten 
för jord- och skogsbruket för att lindra den 
akuta krisen för mjölkbönderna. 

Turism kan spela en viktig roll för en levande 
landsbygd. Göta kanal går igenom flera mindre 
samhällen och kanalområdet beräknas ha 
ca 3 miljoner besökare per år. Utöver ett kultur-
historiskt värde har kanalen betydelse för turism, 
småföretagande och sysselsättning. Regeringen 
föreslår därför att 100 miljoner kronor avsätts 
för upprustning av Göta kanal 2016. För 2017–

2019 beräknas ett årligt tillskott om 50 miljoner 
kronor. Regeringen föreslår därutöver ytterligare 
satsningar på turism, däribland ekoturism, med 
20 miljoner kronor årligen för 2016–2019.  

Kulturen har betydelse för en levande 
landsbygd. Biografer är viktiga mötesplatser 
som har stor betydelse för spridning och 
visning av såväl film som av t.ex. konserter och 
operaföreställningar i hela landet. Många 
mindre biografer i små orter har behov av stöd 
för att stärka sin visningsverksamhet och 
därmed bidra till en ökad spridning av film i 
hela landet. Regeringen föreslår därför att 
25 miljoner kronor årligen tillförs filmstödet 
2016–2019.  

Vissa myndighetsfunktioner bör utlokaliseras 
från storstadsområdena – det är viktigt att det 
finns arbetstillfällen för tjänstemän och akade-
miker även utanför de större städerna. För att 
hantera frågan samlat och effektivt avser 
regeringen att ge Statens servicecenter i uppdrag 
att föreslå vilka myndighetsfunktioner som vore 
lämpliga att utlokalisera. Regeringen avser att 
följa upp arbetet med utlokalisering samt att se 
till att nya myndigheter i första hand etableras 
utanför storstäderna. På många håll på landsbyg-
den råder rekryteringsbehov när det gäller yrken 
som kräver högskoleutbildning. Regeringen 
avser att fortsätta dialogen med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och övriga 
berörda parter kring möjligheterna att säkra 
personalförsörjningen gällande bristyrken i 
vården och omsorgen, bl.a. på landsbygden. 
Satsningen på utbyggnad av högre utbildning 
som regeringen aviserade i vårpropositionen 
kommer även regionala högskolor till del. Vidare 
utgör regeringens förslag i denna proposition 
om permanenta medel till validering av 
utbildningar, tillsammans med exempelvis 
satsningarna på livsmedelsstrategin och 
kommersiell service i glesbygd, viktiga delar för 
att förbättra förutsättningarna för arbete och 
välfärd i hela Sverige. 

Regeringen föreslår att energiskatten på 
bensin och dieselbränsle höjs, vilket stärker 
bränslesnåla fordons konkurrenskraft och ökar 
drivkraften för att samåka, cykla eller använda 
kollektivtrafik. Samtidigt är tillgången till 
kollektivtrafik som alternativ till bil begränsad på 
landsbygden. För att främja den regionala till-
växten och goda levnadsvillkor på Sveriges 
landsbygd föreslår regeringen därför satsningar 
för kollektivtrafik i landsbygd samt på förbättrat 
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vägunderhåll respektive järnvägsunderhåll. Sats-
ningen på kollektivtrafik i landsbygd föreslås 
uppgå till 200 miljoner kronor 2016 och beräk-
nas uppgå till 210–230 miljoner kronor per år 
2017–2019. Trafikverket ska samråda med länen 
om vad som kan uppnås i respektive län och 
därefter föreslå hur medlen bäst används. Ett 
exempel på åtgärd kan vara förbättringsåtgärder 
på järnvägar i landsbygden som är viktiga för 
kollektivtrafiken. Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) ges i uppdrag att 
genomföra en studie om hur exempelvis innova-
tiva lösningar kan öka medborgares vilja och 
möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på lands-
bygden. 

Vägunderhållet föreslås ökas med 100 miljoner 
kronor 2016. För 2017–2019 beräknas motsva-
rande belopp per år. Satsningen inriktas på 
åtgärder för bärighet, tjälsäkring och beläggning. 
Det är åtgärder som är viktiga för regional 
tillväxt och vägnätet på landsbygden.  

Med avsikt att förbättra järnvägssystemets 
funktionalitet samt främja regional tillväxt och 
landsbygdens förutsättningar föreslås järnvägs-
underhållet också ökas med ytterligare 
100 miljoner kronor 2016–2019. Trafikverket 
kommer att få i uppdrag av regeringen att 
återkomma om underhållsåtgärder som i närtid 
kan öka järnvägens funktionalitet utanför de 
stora och mest trafikerade banorna. Satsningen 
på järnvägsunderhållet kompletterar regeringens 
redan beslutade och aviserade satsning på 
järnvägsunderhåll 2015–2018 som koncentrerats 
till de stora och mest trafikerade områdena.  

1.4 Investeringar i skolan 

Alla ska få växa och utvecklas i skolan till att bli 
de individer de vill vara. Utan tidiga insatser från 
samhället kan skillnader som har sitt ursprung i 
skilda uppväxtförhållanden växa och leda till 
framtida ojämlikheter i jobbchanser och 
inkomst, men även när det gäller möjligheten att 
delta aktivt i samhälls- och föreningsliv. Det är 
därför avgörande att vända trenden med minskad 
andel elever som är behöriga till gymnasieskolan 
(se diagram 1.6) och en minskad likvärdighet i 
skolan. Skolans kompensatoriska uppgift måste 
stärkas. Regeringens mål med skolpolitiken är en 
jämlik kunskapsskola med tid för varje elev. 

Skolan måste också fortsatt verka för att 
förändra de könsstereotypa valen till gymnasie-
skolan. Det är en viktig förutsättning för att 
komma till rätta med den könssegregerade 
arbetsmarknaden och i förlängningen med 
löneskillnader och ekonomisk ojämställdhet. 
Detta är ett hot både mot Sveriges långsiktiga 
utveckling och mot förutsättningarna för ett 
jämlikt samhälle. 

 
Diagram 1.6 Andel elever som efter grundskolan inte är 
behöriga till nationella program och genomströmningen i 
gymnasieskolan 
Procent 

 
Anm.: Behörighetskraven skärptes hösten 2011. Skärpningen har dock bara påverkat 
andelen behöriga marginellt (0,1–0,2 procentenheter). Genomströmningen efter tre 
år i gymnasieskolan 2014 avser den andel som varken har fått examensbevis eller 
studiebevis. 
Källa: Skolverket. 

 
För att vända kunskapsutvecklingen i skolan och 
förbättra likvärdigheten föreslår regeringen 
satsningar på höjda lärarlöner och stärkt 
fortbildning för lärare samt på bättre möjligheter 
till utveckling i skolorna med störst utmaningar. 
Reformerna bygger vidare på regeringens 
tidigare satsningar, exempelvis för fler anställda i 
lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete 
och klasserna kan bli mindre. Lärande kräver 
engagemang. Skolan måste prioriteras av elever, 
föräldrar och det omkringliggande samhället.  

Regeringen föreslår totalt 5,4 miljarder kronor 
för 2016 på investeringar i skolan och förskolan, 
inklusive de satsningar som aviserades i 
vårpropositionen (se tabell 1.12). Utöver detta 
fortsätter bl.a. satsningen på fler anställda i 
lågstadiet på ca 2 miljarder kronor per år som 
ingick i beslutad budget för 2015.  
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Tabell 1.12 Skolan 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Lärarlöner 1 500 3 000 3 000 3 000 

Pedagogiska utemiljöer 500     

Fritidshem 250 500 500 500 

Höjd skolschablon1 393 291 243 224 

Specialpedagogik  70 70  

Skolbibliotek 15 30 30 30 

Läslyftet 10 20 20 20 

Gymnasialt yrkes-
utbildningspaket 67 109 75 20 

Övrigt 172 121 77 23 

Totalt BP16 2 907 4 141 4 015 3 817 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Fler speciallärare och 
pedagoger 500 500 500 500 

Kompetensutveckling för 
lärare och förskole-
personal 200 200 200 200 

Läxhjälp 390 390 390 390 

Samverkan för bästa 
skola  600 600 600 600 

Elevhälsa 200 200 200 200 

Skolrenovering 330 330 330   

Övrigt 329 430 430 405 

Totalt VÅP15 2 549 2 650 2 650 2 295 

Totalt BP16 och VÅP15 5 456 6 791 6 665 6 112 
1 Reformen medför en ökad avräkning på biståndsramen, vilket medför en 
minskning av biståndet med 216 miljoner kronor 2016, 148 miljoner kronor 2017, 
118 miljoner kronor 2018 och 116 miljoner kronor 2019. 

Högre lärarlöner 

En av de viktigaste förutsättningarna för ett 
framgångsrikt utbildningssystem är förmågan att 
attrahera, behålla och utveckla en högkvalitativ 
lärarkår. Det är därför allvarligt att läraryrket har 
tappat i status och attraktionskraft. För att göra 
läraryrket mer attraktivt behövs bl.a. högre 
löner, minskat administrativt arbete och bättre 
möjligheter att göra karriär och utvecklas i yrket. 

För att stärka yrkets attraktivitet har 
regeringen inlett en nationell samling för lärar-
yrket. Regeringen fortsätter samtalen för att bl.a. 
diskutera hur lärares arbetsmiljö kan förbättras, 
hur den administrativa arbetsbördan kan minska, 
hur vägar in i yrket och utvecklingsvägar för 
lärare kan skapas. Lärare ska ha möjlighet att 
göra karriär utan att behöva lämna undervis-
ningen. Möjligheten att göra karriär bidrar också 

till att öka läraryrkets attraktivitet och i förläng-
ningen till förbättrad undervisning och förbätt-
rade studieresultat. En central del i den natio-
nella samlingen är en satsning på höjda löner för 
lärare. 

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 
2016 att 1,5 miljarder kronor avsätts för höst-
terminen 2016 för höjda lärarlöner med syfte att 
öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom 
resultaten i skolan. Från och med 2017 beräknas 
3 miljarder kronor per år avsättas för detta 
ändamål. Det genomsnittliga lönepåslaget 
beräknas till 3 000 kronor per månad och lärare. 
Reformen beräknas fullt utbyggd på årsbasis 
omfatta ca 60 000 personer. Reformens främsta 
syfte är att höja resultaten i grund- och 
gymnasieskolan och minst 90 procent av medlen 
kommer därför att avsättas för förskoleklass, 
grundskola och motsvarande skolformer samt 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. I övrigt 
kommer medel även att kunna användas för 
lönehöjningar inom förskola och fritidshem. För 
att omfattas av satsningen ska en lärare uppfylla 
skollagens krav på legitimation och behörighet 
och därutöver vissa kriterier. Från 
legitimationskravet undantas dock vissa 
lärarkategorier som inte omfattas av kravet på 
lärarlegitimation i samma utsträckning som 
andra, nämligen yrkeslärare och moders-
målslärare i de skolformer som är aktuella. Även 
förskollärare och fritidspedagoger kommer att 
kunna ta del av satsningen. Vilka lärare som 
kommer ifråga avgör skolhuvudmännen utifrån 
de kriterier som tagits fram gemensamt av de 
centrala arbetsgivarorganisationerna inom skolan 
och lärarfacken. 

Reformen bygger vidare på att skolhuvud-
männen lokalt fattar beslut om lönehöjningar. 
Statsbidraget kommer endast att betalas ut till en 
huvudman som höjer lönen för lärare eller 
förskollärare utöver vad som följer av den 
ordinarie lönerevisionen. Satsningen innebär 
således inte en inblandning i den ordinarie löne-
sättningen. En given utgångspunkt för 
regeringen har varit att svensk lönebildning ska 
skötas av de förhandlande parterna på arbets-
marknaden. 

Stärk lärarnas kompetens 

Skickliga och engagerade lärare är en nyckel för 
att höja kunskapsresultaten i skolan och det 
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krävs därför att alla parter sluter upp kring en 
strategi för kompetensförsörjningen.  

Regeringen bedömer att det är angeläget att 
stärka lärarnas fortbildningsmöjligheter att 
erhålla eller bredda sin behörighet inom ramen 
för Lärarlyft II. I 2015 års ekonomiska vår-
proposition aviserades fortbildningssatsningar 
för lärare och förskolans personal om 
200 miljoner kronor 2016 och beräknades till 
200 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. Inom 
ramen för dessa medel avser regeringen att 
förstärka och förlänga Lärarlyft II med 
100 miljoner kronor 2016, 150 miljoner kronor 
2017 och med 100 miljoner kronor 2018. Syftet 
med satsningen är att andelen behöriga lärare 
och förskollärare med legitimation ska öka. 
Vidare förstärker regeringen Läs- och 
Matematiklyftet delvis inom ramen för de medel 
som aviserades för lärarfortbildning i vårpropo-
sitionen. 

För att förstärka det specialpedagogiska 
stödet i grundskolan föreslår regeringen en 
fortbildningssatsning på specialpedagogik för 
2016–2019 om totalt 540 miljoner kronor, 
framför allt i årskurs 7–9. Satsningen finansieras 
huvudsakligen inom ramen för de medel som i 
vårpropositionen aviserades för att öka 
tillgången till specialpedagogiskt stöd i grund-
skolan. 

Attraktivare läraryrke och jämlik skola 

Utöver lärarlönereformen och fortbildnings-
insatser föreslår regeringen ett flertal reformer 
för att komplettera de betydande satsningar som 
aviserades i vårpropositionen.  

Fler ska anställas i grundskolan så att lärare får 
mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli 
mindre i lågstadiet. I enlighet med vad 
regeringen aviserade i vårpropositionen avsätts 
ca 2 miljarder kronor för 2016 och motsvarande 
belopp beräknas årligen fr.o.m. 2017 i detta 
syfte.  

Bristen på behöriga lärare och förskollärare är 
stor och ökande. Det totala rekryteringsbehovet 
av lärare beräknas uppgå till ca 70 000 heltids-
tjänster 2015–2019. Dessutom saknar var tredje 
lärare i grund- och gymnasieskolan behörighet i 
de ämnen de undervisar i. Inom matematik, 
naturorienterande ämnen och teknik är bristen 
på lärare särskilt bekymmersam. Regeringen har 
därför infört en möjlighet till studiemedel med 

den högre bidragsnivån inom dessa ämnen. I 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 
föreslogs att medel avsätts för detta ändamål 
samt för en generell utbyggnad av komplette-
rande pedagogisk utbildning.  

Regeringen bedömer att insatser bör genom-
föras som syftar till att stärka skolbibliotekens 
roll för elevernas läsförmåga och föreslår därför 
ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar 
till skolbiblioteken i grund- och gymnasieskolan.  

Regeringen implementerar, med start 2015, 
nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig 
till att möta alla huvudmäns och skolors olika 
förutsättningar och behov genom att Statens 
skolverk erbjuder en variation av insatser inom 
olika områden. Insatserna avser olika kompe-
tens- och stödinsatser för t.ex. undervisning och 
ämnesövergripande arbete, statistik och resul-
tatuppföljning, arbete med elever i behov av 
särskilt stöd, skolans värdegrundsarbete och hur 
lärares administrativa arbetsuppgifter kan 
minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva. 
Satsningen aviserades i vårpropositionen och 
beräknas uppgå till ca 140 miljoner kronor 
årligen fr.o.m. 2016.  

Vidare implementerar regeringen 2015 ett 
riktat stöd till huvudmän för grund- och 
gymnasieskolor med låga studieresultat och 
svåra förutsättningar eller för att förbättra 
nyanlända elevers studieresultat inom ramen för 
regeringens satsning samverkan för bästa skola. I 
enlighet med vad regeringen tidigare aviserat har 
300 miljoner kronor avsatts för 2015. Satsningen 
beräknas uppgå till 600 miljoner kronor fr.o.m. 
2016.  

För att förbättra kommunernas förutsätt-
ningar att ta emot asylsökande barn föreslår 
regeringen en ökning av den ersättning som 
kommunerna får för asylsökande barns skolgång 
med 393 miljoner kronor för 2016. För 2017–
2019 beräknas 200–300 miljoner kronor årligen. 

För att trygga den framtida kompetensför-
sörjningen, och för att underlätta ungas etable-
ring på arbetsmarknaden, behöver de gymnasiala 
yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft 
förbättras. Regeringen föreslår därför att medel 
avsätts för insatser bestående av bl.a. satsningar 
på fortbildning av studie- och yrkesvägledare 
och behörighetsgivande utbildning för yrkes-
lärare.  
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Ökad kvalitet i fritidshemmen 
Bra fritidshem kan bidra till högre kunskaps-
resultat och jämlika livschanser för alla elever. En 
allt större andel barn deltar i fritidshemmets 
utbildning och tillbringar allt mer tid i fritids-
hemmet. Personaltätheten på fritidshemmen har 
minskat (se diagram 1.7). Denna verksamhet ska 
komplettera utbildningen i förskoleklass och 
grundskola och bl.a. stimulera elevernas 
utveckling och lärande. Mot denna bakgrund 
föreslår regeringen att 250 miljoner kronor 
avsätts 2016 för en satsning på i huvudsak högre 
personaltäthet, men även till viss del insatser för 
att på andra sätt höja kvaliteten i fritidshemmen. 
De kommande åren beräknas 500 miljoner 
kronor per år. Behovet av fritidspedagoger är 
vidare stort. Mot den bakgrunden bör lärosätena 
verka för att utbildningsutbudet av fritidspeda-
goger svarar mot samhällets efterfrågan. 
 
Diagram 1.7 Personaltäthet i fritidshemmen 2000–2014 
Antal elever per årsarbetare 

 
Källa: Skolverket. 

Upprustning av skollokaler och utemiljö 
Regeringen implementerar en upprustning av 
skollokaler. I vårpropositionen beräknades 
330 miljoner kronor per år 2016–2018 för detta 
ändamål. 

Utemiljön vid förskolor, skolor och fritids-
hem bör erbjuda en variation av möjligheter till 
fysisk aktivitet och avkoppling, men bör även 
kunna användas som del av det pedagogiska 
arbetet och undervisningen. Därför bedömer 
regeringen att det finns behov av att förbättra 
utemiljön för barn och anställda inom förskolor, 
grund- och gymnasieskolor och fritidshem. 
Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner 
kronor för 2016.  

1.5 Investeringar i klimatomställning 
och energi 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och regering-
ens högst prioriterade miljöfråga. Arbetet med 
att begränsa klimatutsläppen ställer krav på olika 
typer av lösningar samt på ett sammanhållet 
globalt och nationellt politiskt arbete.  

Regeringen anser att Sverige ska vara en global 
föregångare i klimatomställningen. Sverige ska 
minska utsläppen i den takt som behövs för en 
globalt hållbar utveckling. Nyckeln till att 
minska de globala klimatutsläppen är att rikare 
länder går före och sprider lösningar, samtidigt 
som utvecklingsländer ges stöd i sin klimatom-
ställning och klimatanpassning. Det av riksdagen 
antagna svenska etappmålet för klimat är att 
klimatutsläppen ska minska med 40 procent till 
2020 jämfört med 1990. Regeringens ambition är 
att i ökad utsträckning genom nationella insatser 
nå målet 2020. Sverige skärper den nationella 
klimatpolitiken och minskar utsläppen i den takt 
som behövs för att bidra till en globalt hållbar 
utveckling som håller den globala temperaturök-
ningen så långt som möjligt under två grader. 
Under mandatperioden 2014–2018 ska utsläppen 
av växthusgaser i Sverige tydligt minska.  

Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska 
användas för att ställa om det svenska samhället 
och miljöskatternas styrande effekt ska öka. Väl 
avvägda och väl utformade miljöskatter gör att 
miljökvalitetsmålen nås på ett kostnadseffektivt 
sätt. Högre ambitioner och en ökad användning 
av miljöskatter får också som konsekvens att 
miljöskatteintäkterna som andel av BNP ökar. 

Utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige 
(se diagram 1.8). Sedan 1990 har utsläppen 
minskat med ca 25 procent, enligt Naturvårds-
verkets preliminära bedömning för 2014. 
Utsläppen minskar i de flesta av samhällets 
sektorer. Sett över hela perioden har de största 
utsläppsminskningarna skett hos hushållen och i 
industrins förbränningsprocesser.  
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Diagram 1.8 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990–2014 
Miljoner ton koldioxidekvivalenter  

 
Anm.: * Bedömningen för 2014 är preliminär. 
Källa: Naturvårdsverket. 

 
De inhemska utsläppen från konsumtion har 
minskat. Samtidigt har utsläppen som sker i 
andra länder och som orsakas av vår svenska 
konsumtion ökat avsevärt under de senaste 
decennierna.  

Att finansiera utsläppsminskningar och an-
passning till ett förändrat klimat i utvecklings-
länder är också en viktig del i regeringens klimat-
politik. 

Klimatförändringarna förväntas medföra 
lokala och regionala behov av offentliga och 
privata investeringar i åtgärder för klimatanpass-
ning. Det svenska samhället behöver förberedas 
för och anpassas till ett förändrat klimat.  

Som en del i klimatomställningen måste 
användningen av fossila bränslen minska och 
andelen förnybar energi öka. Regeringens mål-
sättning är att Sverige på sikt ska ha ett energi-
system som baseras på 100 procent förnybar 
energi. Samtidigt är det viktigt med tillgång till el 
till konkurrenskraftiga priser. 

Många svenska företag ligger i framkant i 
arbetet med klimatsmarta lösningar och utveckl-
ingen av ny miljöteknik. Genom att ytterligare 
stärka förutsättningarna för innovation, utveckl-
ing och export inom dessa områden tar vi vara på 
de tillväxtmöjligheter som det moderna och 
hållbara erbjuder, samtidigt som det banar väg 
för fler jobb i framtiden.  

Regeringen föreslår mot denna bakgrund 
reformer för att möta klimatutmaningarna, öka 
andelen förnybar energi och stimulera utveck-
lingen av innovativ miljöteknik. Det handlar om 
satsningar på klimatfinansiering i utvecklings-
länder och höjda miljöskatter. Tillsammans med 
de satsningar som aviserades i 2015 års ekono-
miska vårproposition uppgår de föreslagna 

reformerna för klimatomställning, miljö och 
energi till ca 3,2 miljarder kronor 2016 (se tabell 
1.13).  

 
Tabell 1.13 Klimat, miljö och energi 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Klimatfinansiering i 
utvecklingsländer 500 500 500 500 

Solceller 225 390 390 390 

Elbussar 50 100 100 100 

Miljöbilar 94 188 217 235 

Klimatanpassning 110 110 110 110 

Innovativ miljöteknik 62 62 62 62 

Övrigt  147 174 174 171 

Totalt BP16 1 188 1 524 1 553 1 568 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15)  

Klimatinvesteringar 600 600 600   

Biologisk mångfald och 
skydd av natur 1 180 1 180 1 180 1 180 

Klimatanpassning 50 50 50 50 

Övrigt  180 180 180 180 

Totalt VÅP15 2 010 2 010 2 010 1 410 

Totalt BP16 och VÅP15 3 198 3 534 3 563 2 978 

Klimatet i fokus 

År 2015 är ett mycket viktigt år för arbetet med 
klimatfrågan. I december ska företrädare för 
världens länder samlas i Paris och enas om ett 
nytt klimatavtal för perioden efter 2020. 
Regeringen är pådrivande för att ett avtal nås 
som över tid kan begränsa den globala uppvärm-
ningen så långt under två grader som möjligt. 
För att åstadkomma detta krävs stärkta sam-
arbeten och insatser både nationellt och inter-
nationellt. Regeringen föreslår ett tillskott för 
2016 på 500 miljoner kronor för klimatfinan-
siering i utvecklingsländer. I satsningen ingår 
bl.a. medel till den gröna klimatfonden (GCF) 
vilket gör Sverige till fondens största givare per 
capita och sjätte största i absoluta tal.  

Sverige avser att stärka arbetet för att öka 
utvecklingsländernas tillgång till förnybar energi 
och förnybart producerad elektricitet för en 
långsiktigt hållbar utveckling. Regeringen före-
slår därför ett kapitaltillskott på 400 miljoner 
kronor till det statliga bolaget Swedfund. 
Regeringen anser att Swedfund ska främja 
investeringar i hållbara miljö- och klimat-
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lösningar som leder till en omställning till förny-
bar energi. 

Ytterligare ett sätt att bidra till ökade klimat-
investeringar i andra länder är att fortsätta 
utveckla de möjligheter till klimatinvesteringar 
som ges i Kyotoprotokollet. Sverige har goda 
erfarenheter av investeringar i sådana meka-
nismer och regeringen föreslår att det relevanta 
anslaget förstärks med 50 miljoner kronor per år 
2016–2019.  

Efter förslag i propositionen Vårändrings-
budget för 2015 infördes ett nytt klimatinveste-
ringsstöd för att intensifiera det lokala arbetet 
med klimatinvesteringar. Som aviserades i 
vårpropositionen kommer nästan 2 miljarder 
kronor att avsättas 2015–2018 för stöd till de 
investeringar som ger störst effekt på utsläppen 
av växthusgaser. Regeringen har även gett 
Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett 
klimatpolitiskt ramverk med tydliga mål och 
struktur för klimatpolitiken. 

Klimatanpassning 

Det statliga ansvaret för klimatanpassning 
handlar främst om kunskapsuppbyggnad och 
samordning. Regeringen föreslår därför att nuva-
rande anslag för klimatanpassning ökas så att 
pågående samordningsåtgärder kan fortsätta att 
utvecklas vid berörda myndigheter. Regeringen 
föreslår även en ökning på 50 miljoner kronor 
årligen av det statliga anslaget för förebyggande 
av jordskred och andra naturolyckor 2016–2019. 
Regeringen föreslår en satsning om 110 miljoner 
kronor årligen på klimatanpassning 2016–2019. 
Tillsammans med aviseringen i vårpropositionen 
uppgår satsningen till 160 miljoner kronor per år 
2016–2019. 

Utsläppen från transportssektorn ska minska 

Minskade utsläpp från transportsektorn är en 
betydande komponent för att Sverige ska nå sina 
långsiktiga mål för utsläppsminskning. En 
fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för 
regeringen. Den befintliga supermiljöbils-
premien för personbilar har bidragit till den 
kraftiga ökningen av försäljningen av elbilar och 
laddhybrider. Försäljningen för 2015 har varit 
högre än prognostiserat och regeringen föreslår 
därför i propositionen Höständringsbudget för 

2015 (2015/16:2) ett tillskott för 2015 på 
132 miljoner kronor, och i denna proposition 
94 miljoner kronor för 2016. Anslaget för 
Supermiljöbilspremien uppgår med dessa 
ökningar till 347 miljoner kronor 2015 och 
309 miljoner kronor 2016. Samtidigt förändras 
nuvarande regelverk så att rena elbilar fortfar-
ande får 40 000 kronor i premie medan premien 
för laddhybrider blir 20 000 kronor. För 2016 
avser regeringen även att införa en premie för 
elbussar. För detta ändamål föreslås 50 miljoner 
kronor avsättas 2016 och 100 miljoner kronor 
beräknas per år 2017–2019. Vidare aviserar 
regeringen i denna proposition en förlängning av 
den tidsbegränsade nedsättningen av förmåns-
värdet för vissa miljöbilar t.o.m. 2019. 

Det är angeläget att öka och över tid upprätt-
hålla omställningstrycket i samhället. I trans-
portsektorn innebär det en omställning från 
fossila bränslen till alternativ som bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser. Nödvändiga 
investeringar i jobb och skola behöver också 
finansieras. Regeringen föreslår därför att 
energiskatten på bensin och dieselbränsle höjs.  

Dessutom har regeringen tillsatt en utredning 
som ska lämna förslag på hur ett s.k. bonus–
malus-system för nya lätta fordon kan utformas 
(dir. 2015:59), med ambitionen att det träder i 
kraft den 1 januari 2017, där miljöanpassade 
fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid 
premieras vid inköpstillfället genom en bonus 
medan fordon med relativt höga utsläpp av 
koldioxid belastas med högre skatt. Ett bonus–
malus-system kan komplettera de mer generellt 
verkande drivmedelsskatterna och bidra till att 
minska transportsektorns oljeberoende och 
klimatpåverkan. 

I syfte att värna järnvägens konkurrenskraft 
på godssidan har Trafikverket fått i uppdrag att 
se över de EU-rättsliga förutsättningarna för att 
ekonomiskt underlätta för järnvägsföretagen. 
Regeringen föreslår redan nu att 75 miljoner 
kronor per år 2016–2019 avsätts för ändamålet 
(se avsnitt 1.3). 

Mer förnybar energi  

Energipolitiken är en fundamental del av 
byggandet av ett hållbart samhälle. Samtidigt är 
det viktigt för bl.a. företagen att det finns god 
och tillförlitlig tillgång på el till konkurrenskraf-
tiga priser. Regeringen anser att energisystemet 
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på sikt ska bygga på 100 procent förnybar energi. 
Regeringen aviserade i vårpropositionen att 
150 miljoner kronor per år 2016–2019 skulle 
avsättas för att stärka utvecklingen och 
etableringen av solceller. Regeringen föreslår nu 
att ytterligare 75 miljoner kronor avsätts 2016. 
För 2017–2019 beräknas ytterligare 240 miljoner 
kronor per år jämfört med vårpropositionen. För 
att bidra till att öka enskilda kunders möjlighet 
att lagra sin egenproducerade el avsätter 
regeringen medel för bidrag till anläggningar för 
energilagring i hushåll. Satsningen omfattar 
25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor 
per år 2017–2019. För att fortsatt främja 
utbyggnaden av vindkraft föreslår regeringen en 
ytterligare satsning på vindkraft genom 
samordnings- och informationsinsatser om 
15 miljoner kronor 2016. För 2017–2019 
beräknas 15 miljoner kronor per år.  

Regeringen har föreslagit en ambitionshöjning 
i elcertifikatssystemet, motsvarande 5 TWh ny 
förnybar el. Ambitionshöjningen förutsätter att 
det finns en överenskommelse mellan Sverige 
och Norge för att den ska kunna genomföras 
samt att riksdagen beslutar i enlighet med 
regeringens förslag gällande begränsning av 
undantag från gällande skatteplikt för vindkrafts-
el och annan förnybar elproduktion som inte 
levereras yrkesmässigt. Förslaget innebär även en 
utvidgning av undantaget så att det omfattar 
vissa aktörer som tidigare varit utestängda från 
skattefriheten eftersom de säljer el. Regeringen 
återkommer därför i denna proposition till dessa 
delar. Regeringen avser även att se över 
förutsättningarna att stimulera solenergi skatte-
mässigt, i synnerhet el producerad från solceller. 

Smarta elnät behövs för att göra det lättare för 
kunderna att styra sin elförbrukning mot en mer 
energi- och kostnadseffektiv användning och 
t.ex. minska belastningstopparna. Regeringen 
avser därför att inrätta ett nationellt forum för 
smarta elnät och föreslår att medel avsätts för 
detta ändamål 2016–2019. Regeringen föreslår 
även en satsning på Energimyndighetens arbete 
med bl.a. främjande av förnybar energi. 

Investeringar i energisystemet är ofta långsik-
tiga till sin natur och har långa ledtider. Mot 
denna bakgrund har regeringen tillsatt en parla-
mentarisk energikommission med syfte att 
lämna underlag till en bred politisk överens-
kommelse om den långsiktiga energipolitiken, 
med särskilt fokus på förhållandena för elför-
sörjningen (dir. 2015:25). I arbetet ska kom-

missionen ta del av och analysera tillgängliga 
bedömningar av hur det framtida behovet av 
energi kan mötas. Kommissionen ska också 
identifiera vilka förändringar i regelverken som 
kan komma att krävas för en samhällsekono-
miskt effektiv utveckling av energisystemet. 
Regeringen anser att Sverige på sikt ska ha ett 
energisystem med 100 procent förnybar el. 

Andra miljöskatteförändringar 

Regeringen genomför förslaget om ett slopande 
av nedsättningarna av koldioxidskatten för 
uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer 
utanför EU:s system för handel med utsläpps-
rätter. Detta föreslås dock ske stegvis. Förslaget 
bedöms minska användningen av fossila bränslen 
och utsläppen från de berörda verksamheterna, 
samtidigt som principen om att förorenaren ska 
betala för miljöpåverkan i större utsträckning 
uppfylls. Förslaget innebär även att skattesyste-
met blir tydligare och mer överblickbart. 

Stöd till innovativ miljöteknik  

Sverige ligger i framkant när det gäller utveckling 
av nya produkter och tjänster inom miljöteknik 
och grön innovation. För att svenska miljötek-
nikföretag även fortsättningsvis ska vara globalt 
konkurrenskraftiga är det betydelsefullt att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
innovation, utveckling och export. Regeringen 
föreslår därför en satsning på miljö- och klimat-
teknik om totalt 62 miljoner kronor per år 2016–
2019. Medlen kommer bl.a. att användas för att 
utveckla fler testnings- och verifierings-
möjligheter inom miljöteknikområdet i syfte att 
stärka företagens innovationskraft och bredda 
vägen för fler jobb i framtiden.  

Miljökvalitetsmålen ska nås 

Regeringen vill stärka genomförandet av miljö-
politiken och under mandatperioden ta avgö-
rande steg för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Förutom att nå klimatmålet 
ska arbetet för en giftfri miljö, biologisk 
mångfald samt bättre havs- och vattenmiljö 
prioriteras. Regeringen har därför förstärkt de 
anslag som är viktigast för att uppnå dessa 
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prioriteringar. Regeringen gör en stor satsning 
för att skydda värdefull natur, förbättrar skötsel 
av skyddade områden och ger fler människor 
möjlighet att ta del av friluftslivet. Även fler 
marina reservat ska inrättas. Arbetet med att fasa 
ut farliga ämnen och mikroplaster förstärks. Som 
ett led i att genomföra EU:s strategi för jobb och 
tillväxt kommer regeringen att fortsätta arbetet 
med att kartlägga icke skatterelaterade potenti-
ellt miljöskadliga subventioner i syfte att minska 
miljöbelastningen. 

Den nya hållbara utvecklingsagendan 

Den nya hållbara utvecklingsagendan innefattar 
17 globala utvecklingsmål. Här förenas för första 
gången ansvaret för klimatet med en social och 
ekonomisk utveckling. Som en del i att uppfylla 
Sveriges åtagande i den nya hållbara utvecklings-
agendan och i linje med politiken för global 
utveckling gör regeringen en särskild satsning 
som syftar till att engagera och informera 
aktörer i det civila samhället i genomförandet 
och föreslår att 36 miljoner kronor avsätts för 
detta ändamål.6 

Konsumtionen ska bli mer hållbar  

Konsumtionen står för en allt större del av vår 
klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt ser vi ett 
växande intresse för att konsumera hållbart. För 
att underlätta för fler konsumenter att agera 
hållbart har regeringen inlett arbetet med en 
strategi för hållbar konsumtion. Regeringen 
avsätter 3 miljoner kronor årligen 2016–2019 
inom ramen för Konsumentverkets arbete för att 
jobba med strategin för hållbar konsumtion. 
Strategin ska fokusera på de sektorer som står 
för en stor del av de totala utsläppen såsom 
transport, livsmedel och boende. Som i ett led i 
att främja en fri och rättvis handel avser 
regeringen att pröva frågan om Sverige ska bli en 
Fair Trade Nation likt exempelvis Wales och 
Skottland. Därvid ska regeringen undersöka 
vilka kriterier som kan vara lämpliga för detta.  

 
 
                                                      
6 I tabell 1.2 redovisas 6 miljoner kronor av de 36 miljoner kronorna 

under rubriken Stöd till ideella organisationer. 

1.6 Reformer för ökad välfärd och 
trygghet 

Sverige ska vara ett land präglat av jämställdhet, 
jämlikhet, rättvisa och gemensamt ansvarsta-
gande. Ett land där alla bidrar. Jämlikhet ställs 
ibland mot tillväxt. De nordiska länderna har 
dock visat att det inte behöver finnas ett sådant 
motsatsförhållande (se fördjupningsrutan Den 
nordiska modellen).  

Efter ett helt arbetsliv ska ingen behöva känna 
oro inför sin ålderdom. Regeringen avser att ta 
ytterligare steg för att förbättra levnadsvillkoren 
för Sveriges pensionärer och öka tryggheten i 
alla livets skeden.  

Gemensamt finansierade välfärdstjänster, 
såsom barnomsorg, utbildning, hälso- och 
sjukvård samt äldreomsorg, är en central del i 
den svenska välfärdsmodellen. Välfärden bidrar 
också till att öka antalet arbetade timmar, bl.a. 
genom att möjliggöra för såväl kvinnor som män 
att arbeta heltid. Allt för många, främst kvinnor, 
har gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta för 
att ta hand om någon närstående. Välfärdstjänst-
erna ska komma medborgarna till del, oavsett 
bakgrund och betalningsförmåga.  

Folkhälsan i Sverige är god, men ojämnt 
fördelad. För att sluta de påverkbara hälso-
klyftorna, och för att svensk hälso- och sjukvård 
även fortsättningsvis ska vara i världsklass, krävs 
fortsatta investeringar. Regeringen föreslår 
därför ett flertal reformer, som bl.a. tar sikte på 
att förbättra kvinnors hälsa. 

De allmänna socialförsäkringarna är en central 
del i den svenska välfärdsmodellen och har under 
lång tid framgångsrikt bidragit till att motverka 
ekonomisk utsatthet. De har också bidragit till 
en rättvisare fördelning av de ekonomiska resur-
serna och medverkat till både social samman-
hållning och god ekonomisk tillväxt. För 
regeringen är det centralt att fortsatt värna starka 
offentliga trygghetssystem. Samtidigt förutsätter 
socialförsäkringssystemens långsiktiga legitimi-
tet tydliga krav och en effektiv kontroll. 

Den ekonomiska politiken ska användas för 
att öka den ekonomiska jämlikheten. De ökande 
inkomstskillnaderna mellan de som arbetar och 
de som inte arbetar har lett till en succesiv 
ökning av den relativa fattigdomen. En individs 
möjligheter påverkas inte bara av hur höga en 
individs inkomster är i absoluta termer, utan 
även i relation till andras.  
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Det stora utbudet på dagens lånemarknad i 
kombination med en allt mer aggressiv mark-
nadsföring från långivare leder till ökad risk för 
överskuldsättning. Mot denna bakgrund, och 
med hänsyn till att antalet ansökningar om betal-
ningsförelägganden stiger, arbetar regeringen 
med en strategi som syftar till att motverka 
överskuldsättningen.  

Med växande klyftor minskar de gemen-
samma beröringspunkterna i samhället. Segre-
gation och splittring gör det svårare att gemen-
samt ta sig an de framtidsutmaningar Sverige 
ställs inför.  

Tillgänglig kultur och ett starkt civilt samhälle 
är viktiga i ett modernt samhälle och bidrar till 
att skapa en ökad samhörighet mellan männi-
skor.  

En trygg ålderdom 

Våra äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv 
efter arbetslivet. Den orättvisa skillnaden mellan 
beskattningen av arbetsinkomster och pension 
bör därför avskaffas. Tillsammans med de 
tillskott som aviserades i 2015 års ekonomiska 
vårproposition föreslår regeringen reformer på 
ca 4,4 miljarder kronor 2016 (se tabell 1.14). 

 
Tabell 1.14 En trygg ålderdom 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Sänkt skatt för 
pensionärer 1 868 1 868 1 868 1 868 

Avgiftsfri öppenvård 
85+  200 200 200 

Kunskapssatsning 
inom omsorgen 200    

Total BP16 2 068 2 068 2 068 2 068 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15)  

Mer personal inom 
äldreomsorgen 2 000 2 000 2 000   

Höjt bostadstillägg för 
pensionärer 400 400 400 400 

Totalt VÅP15 2 400 2 400 2 400 400 

Utgiftsminskningar     

Höjt tak högkostnads-
skydd äldreomsorg -74 -148 -148 -148 

Totalt BP16 och VÅP15 4 394 4 316 4 316 2 320 

 
I ett första steg föreslår regeringen i denna 
proposition att det förhöjda grundavdraget för 

äldre förstärks så att pensionärer inte beskattas 
högre än löntagare yngre än 65 år vid inkomster 
upp till ca 120 000 kronor per år. Det förhöjda 
grundavdraget förstärks även för dem med 
pensioner upp till 240 000 kronor per år. Under 
kommande år avser regeringen att ta ytterligare 
steg för att minska skatteskillnaderna. För en 
garantipensionär innebär förslaget att skatten 
sänks med upp till ca 170 kronor per månad. För 
en genomsnittlig inkomstpensionär sänks 
skatten med ca 80 kronor per månad. Den 
höjning av bostadstillägget till pensionärer som 
föreslogs i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 har också förbättrat den ekonomiska 
standarden för pensionärer med små 
ekonomiska marginaler. 

Många äldre har ett omfattande behov av 
hälso- och sjukvård. Detta gäller i synnerhet 
bland personer över 85 år. För dessa kan 
kostnaderna för upprepade besök i vården bli 
kännbara trots högkostnadsskyddet. För att 
förbättra hälsan hos äldre avser regeringen 
föreslå att personer som är 85 år och äldre inte 
ska behöva betala sådana vårdavgifter som avser 
öppen hälso- och sjukvård och som ingår i det 
nationella högkostnadsskyddet. Förslaget avses 
träda i kraft i januari 2017.  

För att öka tryggheten för äldre har 
regeringen tidigare föreslagit en satsning på ökad 
bemanning inom äldreomsorgen. För ändamålet 
avsätts 1 miljard kronor 2015 och 2 miljarder 
kronor årligen 2016–2018. En utökad beman-
ning kan skapa utrymme för personalen att 
tillbringa mer tid med den enskilde, samt ge 
större möjligheter för personalen att bidra till att 
gemensamt utveckla verksamheten. Satsningen 
förväntas förbättra arbetsmiljön och därigenom 
öka attraktionskraften för yrken inom äldre-
omsorgen. Regeringen avser att ge Arbetsmiljö-
verket ett uppdrag om tillsyn av arbetsmiljön 
inom äldreomsorgen vad gäller stress samt 
möjligheter till inflytande och delaktighet inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Vidare föreslår regeringen att 200 miljoner 
kronor avsätts under 2016 för att möjliggöra 
stöd till kommunerna för att fortsätta att 
utveckla kompetenssatsningar riktade till perso-
nal inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 
Inom dessa insatser ska ett jämställdhets-
perspektiv integreras.  

För att underlätta för äldre på bostadsmark-
naden föreslår regeringen även att ett investe-
ringsstöd införs för ny- och ombyggnation av 
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bostäder med hyresrätt för äldre, samt mindre 
anpassningar av gemensamma utrymmen i det 
befintliga bostadsbeståndet (se avsnitt 1.3).  

Jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och 
sjukvård 

Folkhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt 
för befolkningen som helhet. Medellivslängden 
fortsätter att öka och den sjukdomsrelaterade 
dödligheten inom flera viktiga sjukdomsgrupper 
minskar. Hälso- och sjukvården bidrar till denna 
utveckling. Svensk hälso- och sjukvård är effek-
tiv och presterar goda resultat, vilket bl.a. inter-
nationella jämförelser visar. Hälsan är dock 
ojämnt fördelad. Regeringen bedömer att det 
finns ett fortsatt behov av satsningar inom hälso- 
och sjukvården. Tillsammans med de tillskott 
som aviserades i vårpropositionen föreslår 
regeringen satsningar på totalt ca 3,3 miljarder 
kronor 2016 (se tabell 1.15). Detta finansieras 
delvis genom ett avskaffande av samordnings- 
och tillgänglighetsmiljarden. 
 
Tabell 1.15 Hälso- och sjukvård 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16)  

Professionsmiljard 1 000 1 000 1 000 1 000 

Förstärkning av 
sjukvården 1 000 500 500 500 

Kvinnors hälsa 130 130 130 130 

Mammografi 100 207 207 207 

Psykisk ohälsa 280 280 280 280 

Tandvård för unga 
vuxna  233 463 463 

Läkemedel för barn 343 409 409 409 

Övrigt 5 29 29 29 

Totalt BP16 2858 2 788 3 018 3 018 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Förlossningsvård 400 400 400 400 

Totalt VÅP15 400 400 400 400 

Utgiftsminskningar     

Avskaffa samordnings- 
och tillgänglighets-
miljarden -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Totalt BP16 och VÅP15 2 258 2 188 2 418 2 418 

 
En viktig faktor för att svensk hälso- och 
sjukvård även fortsättningsvis ska vara i världs-
klass är kompetensförsörjningen. För att höja 

kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra 
förutsättningarna för rätt användning av 
professionernas kompetens och påverka lands-
tingens kompetensförsörjning i positiv riktning 
föreslår regeringen att en professionsmiljard 
införs fr.o.m. 2016.  

Hälso- och sjukvården möter stora utma-
ningar bl.a. i form av demografi, digitalisering 
och kompetensförsörjning. För att stärka hälso- 
och sjukvården i bred bemärkelse föreslås att 
landstingen tillförs ytterligare 1 miljard kronor 
2016. Från och med 2017 tillförs 500 miljoner 
kronor per år via det generella statsbidraget. 

Det är angeläget att uppnå en mer jämställd 
hälso- och sjukvård. Alla, oavsett kön eller 
könsidentitet, ska utifrån sina behov behandlas 
likvärdigt när det gäller resurser och insatser. 
Kvinnor med endast grundskoleutbildning har i 
flera avseenden haft den minst gynnsamma 
hälsoutvecklingen. Regeringen prioriterar sats-
ningar på kvinnors hälsa. I vårpropositionen 
aviserade regeringen en satsning på förlossnings-
vården och kvinnors hälsa om 400 miljoner 
kronor per år 2016–2019. Regeringen föreslår en 
ytterligare förstärkning på området genom en 
riktad primärvårdssatsning med fokus på 
kvinnors hälsa. Satsningen uppgår till 
130 miljoner kronor per år 2016–2019.  

Mammografi är ett effektivt sätt att tidigt 
upptäcka bröstcancer. Täckningsgraden behöver 
dock öka, i synnerhet i socioekonomiskt svaga 
grupper. Regeringen avser därför föreslå att 
mammografi regelbundet ska erbjudas kost-
nadsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år fr.o.m. 
juli 2016. 

Den psykiska ohälsan är en stor utmaning. 
Insatser mot psykisk ohälsa bidrar till högre 
livskvalitet samtidigt som de kan minska sjuk-
skrivningarna. För att möta den ökande ohälsan 
bland barn och unga vuxna t.o.m. 30 år föreslår 
regeringen att satsningen inom området psykisk 
ohälsa förstärks med 280 miljoner kronor per år 
2016–2019. Medlen ska användas dels för att 
förstärka ungdomsmottagningarnas arbete, dels 
för att stimulera nya initiativ. 

Den kostnadsfria tandvården för barn och 
unga upp till 19 år har framgångsrikt bidragit till 
bättre tandhälsa. För att ytterligare förbättra 
tandhälsan vill regeringen att även unga vuxna 
ska erbjudas kostnadsfri tandvård. Tandvård ska 
därför erbjudas kostnadsfritt för unga upp t.o.m. 
det år en person fyller 21 år fr.o.m. 2017. Från 
och med 2018 höjs åldersgränsen t.o.m. det år en 
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person fyller 23 år. Regeringen avser att följa 
utvecklingen på området noggrant för att säker-
ställa att förslaget inte ger upphov till oskäliga 
kostnadsökningar.  

Den goda hälsan och den positiva utveck-
lingen är inte jämt fördelad. Som regeringen 
aviserade i vårpropositionen föreslås därför att 
barn och unga under 18 år ska erhålla läkemedel 
och andra förmånsberättigade varor inom läke-
medelsförmånerna kostnadsfritt fr.o.m. januari 
2016. Reformen syftar till att barn och unga inte 
ska behöva avstå läkemedelsbehandling av eko-
nomiska skäl.  

För att värna unga kvinnors rätt till sexualitet 
utan oönskade graviditeter föreslår regeringen 
att preventivmedel inom läkemedelsförmånerna 
fr.o.m. 2017 ska erbjudas kostnadsfritt till 
personer under 21 år.  

Regeringen föreslår även fria vårdavgifter för 
personer som är 85 år och äldre fr.o.m. 2017 (se 
avsnittet En trygg ålderdom). Vidare föreslår 
regeringen att Socialstyrelsen tillförs extra medel 
för att förstärka myndighetens arbete med 
validering av hälso- och sjukvårdspersonal (se 
avsnitt 1.7).  

Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas  

Människor ska känna trygghet i livets alla skeden 
och samtidigt ta ansvar för sin egen försörjning 
efter bästa förmåga. Regeringen har därför initie-
rat en rad förbättringar inom socialförsäkrings-
systemen.  

Arbetslöshetsförsäkringen har en viktig roll 
för att underlätta omställningen för de som 
förlorat sitt arbete. Den 7 september i år höjdes 
taket för den inkomstrelaterade ersättningen i 
arbetslöshetsförsäkringen så att den som tjänar 
upp till 25 000 kronor i månaden får 80 procent 
av sin lön de första 100 ersättningsdagarna. Den 
högsta dagpenningen uppgår därmed till 
910 kronor dag 1–100 och till 760 kronor 
därefter. Även grundbeloppet höjdes, från 
320 kronor per dag till 365 kronor.  

Ersättningen från sjukförsäkringen ska ge 
trygghet och lämnas under den tid det tar att 
återfå arbetsförmågan. Införandet av en tids-
gräns för hur länge sjukpenning kan lämnas 
innebär en avvikelse från denna grundprincip. 
Konsekvensen har blivit att kvinnor och män 
som ännu inte återfått sin arbetsförmåga, eller 
som inte är medicinskt redo för att medverka i 

arbetslivsinriktad rehabilitering, förlorat sin 
sjukpenning och i stället hänvisats till Arbets-
förmedlingen. Den bortre tidsgränsen främjar 
inte rehabiliteringsprocessen och garanterar inte 
heller att de försäkrade får rätt hjälp. Mot denna 
bakgrund föreslår regeringen att den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas fr.o.m. 
den 1 februari 2016. 

Sjukpenningtalet, dvs. antalet ersatta dagar 
med sjuk- och rehabiliteringspenning per år per 
försäkrad i åldern 16–64 år, hade minskat i flera 
år innan utförsäkringarna inleddes vid årsskiftet 
2009/10 (se diagram 1.9). Sedan 2010 har dock 
sjukpenningtalet ökat och prognosen pekar på 
en fortsatt uppgång. Sjukpenningtalet, har stigit 
från 6,0 till 10,0 dagar per år mellan december 
2010 och juni 2015. Ökningen har skett inom 
alla sektorer och yrkesgrupper, men har varit 
mest påtaglig för kvinnor.  

 
Diagram 1.9 Sjukpenningtalet 1994–2019 
Dagar per försäkrad 16–64 år, exklusive personer med hel sjuk- och 
aktivitetsersättning. Prognos december 2015–december 2019. 

 
Anm.: Decembervärden. 
Källor: Försäkringskassan och egna beräkningar. 

 
Den stigande sjukfrånvaron är ett stort problem, 
för både individen och samhällsekonomin.  

Försäkringskassan spelar en central roll i att 
minska sjukfrånvaron. För att bidra till att 
människor snabbare kommer tillbaka till arbete 
och möjliggöra en förstärkt handläggning av 
sjukförsäkringsärenden, föreslår regeringen att 
Försäkringskassans förvaltningsanslag ökas med 
128 miljoner kronor 2015 och med 250 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2016. Förslagen läggs i 
propositionen höständringsbudget för 2015 
respektive i denna proposition.  

Regeringen avser att se över möjligheterna för 
långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid 
med bibehållen sjukersättning. Rehabiliterings-
garantin som infördes av den förra regeringen 
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har i utvärderingar visat sig endast i mycket 
begränsad utsträckning bidra till minskad sjuk-
frånvaro. Regeringen ser därför över rehabilite-
ringsgarantins utformning.  

Trygghet och möjligheter för barn och föräldrar 

Kvinnor tar ofta ett större ansvar för vård av 
anhöriga och omvårdnad av barn. Många 
kvinnor går ned i arbetstid för att göra detta. Det 
är inte hållbart. Ingen ska behöva gå ned i 
arbetstid för att välfärden inte håller tillräckligt 
god kvalitet. Regeringen satsar därför resurser 
för att stimulera tillgängligheten till barnomsorg 
på obekväm arbetstid. Från och med 2016 
uppgår dessa medel till 80 miljoner kronor per år 
i och med den satsning som aviserades i 
vårpropositionen.  

En jämnare fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet är avgörande om målet om 
ekonomisk jämställdhet ska nås. Att män är 
föräldralediga kortare än kvinnor bidrar till att 
lägga grunden för den ojämna arbets-
fördelningen i hemmet och får direkta effekter 
på kvinnors inkomster och möjligheter till 
utveckling i arbetet. Regeringen har därför 
lämnat förslag till riksdagen om att införa en 
tredje reserverad månad i föräldrapenningen för 
vardera föräldern. Målet är ett helt jämställt uttag 
av försäkringen. Nästa steg är att tillsätta en 
utredning som ser över föräldraförsäkringen i 
syfte att nå målet. En proposition kommer att 
avlämnas senare under mandatperioden. 
Regeringen har vidare gett Försäkringskassan i 
uppdrag att verka för en jämställd användning av 
föräldrapenning. 

Jämställdhetsbonusen har inte haft någon 
mätbar effekt på fördelningen av föräldrapen-
ningen. Därför vill regeringen avskaffa bonusen. 
Regeringen vill vidare se över föräldraför-
säkringen i sin helhet. Regeringen vill se en 
föräldraförsäkring som bidrar till ett jämställt 
föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn. 
Föräldraförsäkringen ska vara bättre anpassad till 
en modern arbetsmarknad och de krav den 
ställer samt till ett modernt familjeliv. 
Föräldraförsäkringen ska också utformas så att 
den fungerar väl oavsett familjekonstellation och 
regeringen vill därför att den kommande 
utredningen ska undersöka möjligheterna att 
underlätta för stjärnfamiljer att använda 
föräldraförsäkringen.  

Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, 
har oftare en svagare ekonomi än föräldrar som 
är sammanboende. Regeringen har därför höjt 
underhållsstödet. Detta bidrar också till att 
minska flickor och pojkars ekonomiska utsatt-
het. För att ytterligare förbättra situationen för 
föräldrar med svag ekonomi föreslår regeringen 
även att föräldrapenning på grundnivå höjs från 
225 till 250 kronor per dag. Reformerna innebär 
sammantaget att den ekonomiska ojämställd-
heten minskar. Bostadsbidraget och underhålls-
stödet är inte tillräckligt anpassade till de föränd-
rade boendemönster och olika familjekonstel-
lationer som förekommer i dag. Regeringen 
anser mot den bakgrunden att det är angeläget 
att ytterligare analysera frågan och överväga 
behov av lämpliga åtgärder. 

Samhället har ett extra stort ansvar för flickor 
och pojkar som far illa. För de anställda inom 
socialtjänsten handlar arbetet många gånger om 
att göra kvalificerade bedömningar och fatta 
svåra, och för flickor och pojkar och deras 
föräldrar, mycket ingripande beslut. Det kräver 
goda förutsättningar. Samtidigt rapporteras om 
svårigheter att rekrytera och behålla erfaren 
personal, om tidsbrist och stress i arbetet. Det är 
angeläget att vända utvecklingen och förbättra 
förutsättningarna för att göra ett bra arbete. 
Regeringen föreslår därför en satsning om 
250 miljoner kronor per år 2016–2019 för att 
förbättra förutsättningarna för socialtjänstens 
arbete med barnärenden. Medlen ska i huvudsak 
gå till att stärka bemanningen, samt till 
satsningar på kompetens och kvalitet. 

Alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter 
på sommarlovet. Därför föreslår regeringen att 
200 miljoner kronor per år 2016–2019 avsätts för 
ett statligt sommarlovsstöd. Stödet betalas ut till 
kommuner som satsar på att utveckla kostnads-
fria sommarlovsaktiviteter. 

Regeringen föreslår också att den fritidspeng 
som den förra regeringen införde avskaffas och 
att de medel som avsatts för detta ändamål i 
stället används för att höja barndelen i riks-
normen för försörjningsstödet. Utöver detta 
föreslår regeringen att ytterligare 100 miljoner 
kronor per år avsätts fr.o.m. 2016 för att höja 
barndelen i riksnormen. Tillsammans med 
satsningar på musik- och kulturskolan, på 
idrottsföreningarnas verksamhet samt för-
bättringar av arbetslöshetsförsäkringen, slopad 
bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, höjningen av 
underhållsstödet och grundnivån i föräldra-
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penningen ger detta förbättrade förutsättningar 
för barn i ekonomiskt utsatta familjer. 

Stärkt arbete mot diskriminering 

En grundläggande utgångspunkt för regeringens 
politik är principen om människors lika värde. 
Alla ska, oavsett kön, sexuell läggning, köns-
identitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, ålder eller religion, 
respekteras för den hen är och åtnjuta samhällets 
skydd för detta. 

För att öka förutsättningarna för att fler 
individer som utsätts eller riskerar att utsättas 
för diskriminering får sina rättigheter tillvara-
tagna avser regeringen att stärka arbetet mot 
diskriminering på nationell, regional och lokal 
nivå genom ökade resurser till Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) samt till lokala verksam-
heter mot diskriminering, s.k. antidiskrimine-
ringsbyråer. 

Ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet  

Regeringens kulturpolitiska ambition är att öka 
tillgängligheten och delaktigheten i kulturlivet 
och skapa förutsättningar som bidrar till en 
större samhörighet människor emellan. 

För att göra kunskap och kulturupplevelser 
tillgängligt för fler föreslår regeringen att fri 
entré till vissa statliga museer införs fr.o.m. 2016. 
Regeringen anser även att tillgången till kultur 
för barn och unga bör förbättras och avsätter 
100 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2016 för att 
främja låga taxor i den kommunala musik- och 
kulturskolan. Vidare har en särskild utredare fått 
i uppdrag att ta fram förslag till en nationell 
strategi för den kommunala musik- och kultur-
skolan (dir. 2015:46).  

Regeringen avser att göra om den statliga 
filmpolitiken. Filmavtalet mellan staten och 
filmbranschen kommer inte att förnyas när den 
nuvarande avtalsperioden löper ut. Staten 
kommer i stället att fr.o.m. 2017 ta ett helhets-
ansvar för filmpolitiken. Med ett statligt helhets-
ansvar för den nationella filmpolitiken förbättras 
förutsättningarna för regeringen att utforma en 
filmpolitik som stärker produktion, distribution 
och visning av värdefull svensk film. Regeringen 
beräknar därför att det statliga stödet till svensk 
film höjs med 210 miljoner kronor per år 2017 

och 2018. Tillsammans med en föreslagen 
satsning under 2016–2019 för att stärka mindre 
biografer i glesbygd och på mindre orter (se 
avsnitt 1.3) beräknas filmstödet ökas med totalt 
235 miljoner kronor 2017 och 2018. Som finan-
siering föreslås att mervärdesskatten på tillträde 
till biografföreställningar höjs från 6 till 
25 procent. Vidare förväntas biografavgiften på 
tio procent av bruttobiljettintäkten upphöra. 

Det civila samhället fyller en viktig funktion 

Det civila samhället är en viktig del i ett modernt 
samhälle och bidrar till sammanhållning och 
gemenskap. Idrottsrörelsen engagerar många, 
bidrar till demokratisk skolning, och främjar 
även en god folkhälsa. I propositionen Vår-
ändringsbudget för 2015 föreslog regeringen en 
satsning på idrotten för att nyanlända ska ges 
goda förutsättningar att bli delaktiga i det 
svenska samhället.  

För att ytterligare stödja en stark och själv-
ständig idrottsrörelse föreslår regeringen att det 
statliga stödet till idrotten höjs med 133 miljoner 
kronor 2016 utöver den tidigare aviserade 
satsningen på 64 miljoner kronor. Satsningen 
beräknas sedan successivt byggas ut för att 2018 
uppgå till 163 miljoner kronor. Sammantaget 
beräknas därmed regeringens satsningar på idrott 
i vårpropositionen och i denna proposition 
uppgå till 227 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2018. Satsningen syftar till att ge fler barn och 
ungdomar möjlighet att delta i idrotts-
föreningarnas verksamhet, bl.a. genom att 
avgifterna hålls på en låg nivå.  

För att göra naturen och friluftslivet tillgäng-
ligt för fler, och för att främja mångfald och 
integration, föreslår regeringen dessutom en 
ökning av det statliga bidraget till friluftsorgani-
sationer. Vidare föreslås fortsatta satsningar på 
studieförbunden respektive verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter som syftar 
till att stärka etableringen av nyanlända (se vidare 
avsnitt 1.7). För att upprätthålla det viktiga 
arbete som handikapporganisationerna bedriver 
föreslår regeringen även en ökning av det statliga 
bidraget för detta syfte. 

För att stärka hbtq-personers ställning i 
samhället avser regeringen att förstärka stats-
bidraget till organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
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Allmännyttiga ideella föreningar och registre-
rade trossamfund skapar gemenskap, stärker 
demokratin och bedriver viktig social verksam-
het. Skatteverket har, med utgångspunkt i ett 
avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, 
bedömt att ideella föreningar och trossamfund 
som bedriver mer omfattande secondhandverk-
samhet är skattskyldiga för den verksamheten. 
För att deras ideella verksamheter inte ska 
drabbas av en försämrad ekonomisk situation till 
följd av ändrad rättspraxis föreslår regeringen att 
ideell secondhandförsäljning inte ska beskattas. 
Detta bidrar till en cirkulär ekonomi. 

Mäns våld mot kvinnor är ett av de yttersta 
uttrycken för ojämställdheten mellan kvinnor 
och män. Detta våld ska upphöra. Att förebygga 
och motverka våld och andra övergrepp mot 
kvinnor är högt prioriterat av regeringen. I det 
ligger också att utmana föreställningar om män 
och manlighet och engagera fler män i jämställd-
hetsarbetet. Regeringen har satt upp tydliga mål 
om att uppklaringen av våldtäkter ska öka och 
att andelen personer i befolkningen som blir 
offer för våld i nära relationer ska minska. Ett 
viktigt arbete med att ge stöd till våldsutsatta 
kvinnor och deras barn görs av de ideella 
kvinnojourerna. I vårpropositionen aviserade 
regeringen därför en satsning på de ideella 
kvinno- och tjejjourerna. Satsningen som 
påbörjades 2015, uppgår fr.o.m. 2016 till 
100 miljoner kronor per år. Regeringen avser 
också att fortsätta stödja de organisationer som 
arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet 
riktad till homosexuella, bisexuella och trans-
personer som utsatts för våld i en nära relation. 
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Den nordiska modellen  

Den nordiska välfärdsmodellen kombinerar 
framgångsrikt marknadsekonomi och öppenhet 
gentemot omvärlden med höga jämställdhets- 
och jämlikhetsambitioner. Modellen skapar 
förutsättningar för såväl en god ekonomisk 
utveckling och hög sysselsättning som en relativt 
jämn fördelning av inkomsterna och ett välfärds-
system av hög kvalitet som omfattar alla med-
borgare.  

Det finns stora likheter mellan de nordiska 
ländernas välfärdsmodeller, samtidigt som det 
också finns betydande skillnader. Det går 
följaktligen inte att säga att det finns en enhetlig 
nordisk modell. Däremot delas vissa över-
gripande mål och medel. Gemensamt är en 
jämlikhets- och jämställdhetssträvan och en stor 
offentlig sektor med breda välfärdssystem som 
omfattar alla, en hög skattekvot, relativt jämnt 
fördelade inkomster och en strävan efter arbete 
åt alla. Arbetsmarknaden karakteriseras av ett 
gott samarbetsklimat mellan arbetsmarknadens 
parter. Den nordiska modellen bygger också på 
att arbetsmarknadens parter ansvarar för löne-
bildning och kollektivavtal så att individen ges 
möjlighet att leva på sin lön. 

Aktiva utgifter stärker tillväxten 
Aktuell forskning visar att skattekvoten eller den 
offentliga sektorns storlek i sig inte kan förklara 
hur väl en ekonomi fungerar.7 Avgörande är i 
stället hur skattesystemet är utformat och hur 
pengarna används, dvs. vad det är skatterna 
finansierar. 

Gemensamt för de nordiska länderna är en 
hög andel s.k. aktiva utgifter, dvs. utgifter som 
har en direkt effekt på sysselsättning och 
inkomster (se diagram 1.10). Exempel på detta är 
utgifter för utbildning och barnomsorg. Aktiva 
utgifter kan bidra positivt till tillväxten, eftersom 
de bidrar till att öka människors produktivitet 
och arbetskraftsdeltagande. 

 

 
 
                                                      
7 Se exempelvis SOU 2015:53. 

Diagram 1.10 Totala och aktiva offentliga utgifter som 
andel av BNP 
Aktiva offentliga utgifter (procent av BNP) 

 
Källa: SOU 2015:53. 

Utformningen har betydelse 
Den nordiska modellen bygger på att välfärden 
är generell. För ett antal försäkringssystem beror 
försäkringsvärdet på tidigare arbete, t.ex. 
arbetslöshets- och föräldraförsäkringen. Det kan 
också, som i exempelvis arbetslöshetsförsäk-
ringen, handla om krav på aktivt arbetssökande 
för att få rätt till ersättning. Dessa regler stärker 
arbetskraftsdeltagandet.  

Modellen skapar legitimitet och tillit  
Den nordiska modellen har en hög legitimitet 
och ett starkt folkligt stöd. En viktig orsak till 
detta är sannolikt den höga graden av tillit som 
finns i de nordiska länderna.8 Enligt internatio-
nella jämförelser är tilliten till såväl andra männi-
skor i allmänhet som till olika delar av offentlig 
sektor högre i de nordiska länderna än i de flesta 
andra länder. Det finns forskning som tyder på 
att den höga tilliten kan vara en följd av just 
förekomsten av en stor offentlig sektor, som i 
sig bidrar till minskad ojämlikhet.9  
 
  

 
 
                                                      
8 Social tillit, som antas spegla en djupare social norm, kvantifieras ofta 

med hjälp av andelen av befolkningen i olika länder som håller med om 

påståendet att man kan lita på de flesta. 
9 Bergh, A. Henrekson M., 2011, Government size and growth: A survey 

and interpretation of the evidence, Journal of Economic Surveys, 25(5), 

872–897. 
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1.7 Bättre mottagande och snabbare 
etablering 

Över 60 miljoner människor befinner sig just nu 
på flykt – det största antalet sedan andra världs-
kriget. Antalet människor som söker skydd i 
Europa har därmed ökat kraftigt de senaste åren.  
De humanitära behoven i världen har mer än 
fördubblats sedan 2012. Sverige är världens 
femte största givare till det humanitära systemet. 
Regeringen avser att aktivt driva reformer av 
FN:s humanitära system för en effektiv respons 
på behoven samtidigt som kopplingen mellan 
humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklings-
samarbete ska stärkas. Sverige ska ha en långsik-
tigt hållbar och rättssäker migrationspolitik som 
värnar asylrätten.  

För Sveriges del bedöms antalet asylsökande 
bli fortsatt högt. Antalet ensamkommande 
asylsökande barn och ungdomar är högre än 
någonsin. Enligt prognoser för 2015–2019 väntas 
sammantaget nästan 300 000 flyktingar och 
andra skyddsbehövande samt anhöriga till före 
detta asylsökande beviljas upphållstillstånd i 
Sverige. När fler människor söker en fristad i 
Sverige ställs höga krav på samhället för att ta 
vara på och utveckla den resurs som invand-
ringen innebär. För de som beviljas uppehålls-
tillstånd är det viktigt med en snabb etablering 
på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

Regeringen föreslår sammantaget satsningar 
på ca 2,1 miljarder kronor 2016 för bättre motta-
gande och snabbare etablering (se tabell 1.16). 
Beloppet inkluderar de tillskott som aviserades i 
2015 års ekonomiska vårproposition. Satsning-
arna finansieras delvis genom att den prestat-
ionsbaserade ersättningen tas bort, systemet med 
etableringslotsar avskaffas och avräkningar på 
det internationella biståndet. Vidare förändras 
den statliga ersättningen till kommunerna för 
mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar. 

 

Tabell 1.16 Bättre mottagande och snabbare etablering 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Budgetpropositionen för 2016 (BP16) 

Höjd schablonersättning 1 071 2 603 2 932 2 217 

Sfi för nyanlända i ABO 50 50 100 100 

Snabbspår och 
förstärkta arbetsmark-
nadsinriktade insatser 

376 532 422 339 

Förstärkning Arbets-
förmedlingen 193 93 93 93 

Kompletterande 
utbildningar 24 75 220 340 

Validering 141 124 122 92 

Övrigt 130 126 79 64 

Totalt BP16 1 985 3 603 3 968 3 245 

2015 års ekonomiska vårproposition (VÅP15) 

Kompetensutveckling 
sfi-lärare 100 100 100 100 

Idrott för bättre 
etablering 64 64 64 64 

Totalt VÅP15  164 164 164 164 

Utgiftsminskningar     

Ändrade regler för etab-
leringsersättning vid 
arbete -128 -155 -143 -109 

Ändrad ersättning för 
ensamkommande barn 
och ungdomar1 -50 -1 062 -1 380 -1 663 

Avskaffad prestations-
baserad ersättning -653 -658 -499 -402 

Avskaffat system med 
etableringslotsar -481 -643 -534 -445 

Överföring till 
Arbetsförmedlingen -100    

Totalt BP16 och VÅP15 737 1 249 1 576 790 
1 Utgiftsminskningen medför en minskad avräkning på biståndsramen, vilket 
medför en ökning av biståndet med 134 miljoner kronor 2017, 88 miljoner kronor 
2018 och 84 miljoner kronor 2019. 

Snabbt i jobb 

Etableringstiden för utrikes födda är i dag allt för 
lång och många har jobb under sin kompetens-
nivå. Regeringen anser därför att åtgärder bör 
vidtas för att förbättra etableringen. Sverige 
behöver ta tillvara alla individers kompetens, vare 
sig den införskaffats inom landet eller i någon 
annan del av världen. En allt större andel av dem 
som tar del av etableringsinsatser hos Arbets-
förmedlingen har en eftergymnasial utbildning 
på två år eller längre. För att påskynda etable-
ringen på arbetsmarknaden av de nyanlända som 
har utbildning eller yrkeserfarenhet som efter-
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frågas i Sverige föreslår regeringen därför att 
medel avsätts för att skapa snabbare vägar, s.k. 
snabbspår, in på arbetsmarknaden. År 2016 
föreslås denna satsning uppgå till 260 miljoner 
kronor. Regeringen föreslår också att medel 
avsätts för förstärkning av andra aktiviteter i 
etableringsuppdraget.  

Matchningen mellan individens kompetens 
och arbetsmarknadens anställningsbehov behö-
ver fungera bättre. Ett viktigt verktyg i detta 
sammanhang är validering. Regeringen föreslår 
därför permanenta medel för en valideringssats-
ning som syftar till att individen snabbare ska få 
sina utbildningar bedömda och få sin kompetens 
validerad. Socialstyrelsens, Arbetsförmedlingens 
och Universitets- och högskolerådets resurser på 
detta område föreslås förstärkas. Vidare bör en 
ny valideringsdelegation inrättas för att följa, 
stödja och samordna ett intensifierat utveck-
lingsarbete inom valideringsområdet. Medel för 
förstärkta valideringsinsatser avsätts även inom 
etableringsuppdraget.  

Ett annat viktigt verktyg i matchningen 
mellan individers kompetens och arbetsmark-
nadens behov är kompletterande utbildningar, 
t.ex. för lärare och sjuksköterskor. Dessa möjlig-
gör för personer med en avslutad utländsk 
utbildning som motsvarar en svensk högskole-
utbildning att avlägga en svensk examen, eller att 
få kunskaper för att kunna få behörighet att 
utöva sitt yrke i Sverige. För att kraftigt bygga ut 
och bredda kompletterande utbildningar för 
personer med utländsk utbildning föreslår 
regeringen en satsning som successivt byggs ut, 
för att 2019 motsvara 340 miljoner kronor. 
Vidare ges Arbetsförmedlingen möjlighet att 
inom etableringsuppdraget erbjuda kortare 
kompletteringsutbildningar så att nyanlända 
akademiker snabbare kan matchas mot arbete på 
den svenska arbetsmarknaden.  

För att ta vara på tiden mellan uppehålls-
tillstånd och bosättning föreslås medel avsättas 
till tidiga insatser redan i anläggningsboende. 
Regeringen tillför även Migrationsverket resur-
ser för satsningar på organiserad sysselsättning. 
Regeringen har också nyligen höjt ersättningen 
till kommunerna för den undervisning i svenska 
för invandrare som de ger nyanlända i anlägg-
ningsboenden och avsätter därför mer medel till 
detta.  

En viktig utmaning för etableringen är 
tillgången på bostäder. Det investeringsstöd för 
små hyresrätter som regeringen föreslår och 

stimulansbidraget till kommunerna förväntas 
bidra till en lättare boendesituation för ny-
anlända och för andra grupper med svag ställning 
på bostadsmarknaden. 

Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning 

Elever med utländsk bakgrund är en heterogen 
grupp när det gäller ursprungsland, språk och 
föräldrarnas utbildningsnivå, men har som grupp 
generellt sett svårare att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås i skolan. Ett särskilt ansvar 
finns för att ge de elever som påbörjar sin 
utbildning i Sverige i sena åldrar rätt förutsätt-
ningar. Genom bl.a. investeringar inom ramen 
för samverkan för bästa skola på 600 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2016 avser regeringen att ta 
större ansvar för att höja resultaten i skolor med 
låga studieresultat och svåra förutsättningar. I 
detta ingår uppdrag till Skolverket att sluta 
överenskommelser med huvudmän för grund- 
och gymnasieskolor med låga kunskapsresultat 
och svåra förutsättningar, uppdrag att genom-
föra insatser för att höja studieresultaten för 
nyanlända elever och elever med annat moders-
mål än svenska samt genomförande av obligato-
risk kartläggning av nyanlända elevers 
kunskaper.  

Alla kommuner ska bidra till mottagandet 

En väl fungerande bosättning och ett väl funge-
rande mottagande i kommunerna är avgörande 
för att nyanlända ska kunna etablera sig. De 
flesta nyanlända ordnar sitt boende på egen 
hand. De nyanlända som inte ordnar boende på 
egen hand tas emot i kommuner efter frivilliga 
överenskommelser mellan kommunen och 
länsstyrelsen respektive Migrationsverket. Dessa 
platser räcker dock inte. Regeringen avser därför 
lämna förslag till ny lagstiftning som innebär att 
kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för 
bosättning, oavsett om det finns en överens-
kommelse om mottagande eller inte.  

Regeringen avser att föreslå åtgärder för att 
skapa ett sammanhållet system för en välfunge-
rande asylprocess och ge kommuner och 
landsting goda planeringsförutsättningar för 
mottagandet.  

För att öka kommunernas möjligheter att ta 
emot nyanlända och bl.a. skapa bättre förutsätt-
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ningar att ge praktisk hjälp och stöd i anslutning 
till mottagande och bosättning höjs schablon-
ersättningen till kommunerna för mottagande av 
nyanlända. För nyanlända som inte fyllt 65 år 
och som tas emot i en kommun fr.o.m. den 1 
januari 2016 höjs schablonersättningen från 
dagens 83 100 till 125 000 kronor. För personer 
över 65 år höjs ersättningen från 52 000 till 
78 200 kronor.  

För att förbättra kommunernas förutsätt-
ningar att tillhandahålla bostäder för nyanlända 
avskaffas nuvarande begränsningar för statlig 
ersättning för kommunens hyreskostnader till 
dess att en nyanländ som omfattas av lagen 
flyttar in. Länsstyrelserna tillförs vidare medel 
för ersättning till kommunerna för att skapa 
beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet 
för nyanlända. Länsstyrelserna föreslås också få 
ökade förvaltningsmedel till sitt förhandlings-
arbete med kommunerna, samt till information 
och stöd. Totalt föreslår regeringen att 
1,1 miljarder kronor avsätts 2016 för att öka 
kommunmottagandet. Beloppet ökar till mer än 
det dubbla efterföljande år. 

Det civila samhället har en nyckelroll i 
etableringsprocessen 

Det civila samhället spelar en viktig roll i etable-
ringen av nyanlända. Regeringen föreslår en 
fortsatt satsning på studieförbunden på insatser 
för asylsökande och nyanlända boende på 
anläggningsboende. Insatserna syftar till att 
stärka kunskaperna i svenska och om samhället 
samt till att främja deltagande i arbets- och 
samhällslivet. Regeringen föreslår också en 
fortsatt förstärkning av medel för verksamhet 
med flyktingguider och familjekontakter i det 
civila samhället och kommuner. 

För att göra naturen och friluftslivet tillgäng-
ligt för fler, och för att främja mångfald och 
integration, föreslår regeringen dessutom en 
ökning av det statliga bidraget till friluftsorgani-
sationer. Vidare föreslår regeringen en ökning av 
det statliga stödet till idrotten med inriktning på 
barn och ungdomsidrotten samt insatser för att 
underlätta etableringen av nyanlända invandrare i 
samhället. 

1.8 Sverige i världen 

Den svenska säkerhetspolitiken syftar ytterst till 
att garantera landets politiska oberoende och 
självständighet. Hävdandet av vår suveränitet 
och territoriella integritet är en nödvändig förut-
sättning för att uppnå målen för vår säkerhet. 
Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med 
andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs 
gemensamt och i samverkan med andra länder 
och organisationer. Sverige deltar i bi- och 
multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 
samarbeten. Sverige är inte med i någon militär 
allians.  

Säkerhetsläget i vår närhet och i världen har 
försämrats. 60 miljoner människor är på flykt. 
Extrema krafter utmanar grunderna för demo-
krati och mänskliga rättigheter. Klimatföränd-
ringen och den pågående utarmningen av eko-
systemen utgör allvarliga risker för vår framtid. 
Sverige har flera viktiga instrument för sitt 
agerande för fred och utveckling, diplomati, 
handel, bistånd och totalförsvar. 

Biståndspolitiken ska skapa förutsättningar 
för bättre levnadsvillkor för människor som 
lever i fattigdom och förtryck.  

Ett starkt svenskt försvar 

Den försvarspolitiska inriktningen tar sin 
utgångspunkt i den förändrade säkerhets-
politiska miljön i Europa. Den ryska aggres-
sionen mot Ukraina, och den illegala annekte-
ringen av Krim, är oacceptabel och har tillsam-
mans med Rysslands agerande i övrigt försämrat 
den säkerhetspolitiska situationen i Europa. 
Försvarspolitiken behöver därför tydligare 
inriktas mot den nationella dimensionen med ett 
modernt totalförsvar som kan hantera de utma-
ningar och hot som följer av ett försämrat säker-
hetspolitiskt läge. Det är viktigt att försvars- och 
säkerhetspolitiken har ett brett stöd och den bör 
därför bygga på en bred politisk överenskom-
melse.  

Regeringspartierna har mot denna bakgrund 
ingått en försvarsöverenskommelse med 
Moderaterna, Centerpartiet och Krist-
demokraterna. I juni 2015 beslutade riksdagen 
om en proposition med överenskommelsens 
innehåll. 

För att möjliggöra de ökade ambitionerna på 
försvarsområdet föreslår och aviserar regeringen 
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avsevärda förstärkningar av försvarsanslagen 
genom tillskott om sammantaget 10,2 miljarder 
kronor för 2016–2020. Genom dessa anslags-
ökningar skapas goda förutsättningar för 
Sveriges försvarspolitiska inriktning.  

Insatser mot terrorism 

Terrorism hotar den internationella freden och 
säkerheten, den nationella säkerheten och våra 
grundläggande fri- och rättigheter. Den direkta 
hotbilden mot Sverige och svenska intressen är 
sedan tidigare förhöjd. Säkerhetspolisens 
förmåga att förebygga och förhindra terrorism 
som riktas mot Sverige och svenska intressen 
behöver mot den bakgrunden ökas. Därutöver 
har Sverige, liksom andra stater, ett ansvar för att 
bidra till den gemensamma internationella 
kampen mot terrorism.  

En särskild utredare har analyserat behovet av 
lagändringar för att Sverige ska leva upp till de 
krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 
om att det ska vara kriminaliserat att resa utom-
lands i syfte att delta i terroristhandlingar eller i 
terroristträning (SOU 2015:63). Utredaren har 
bl.a. lämnat förslag till en ny straffbestämmelse 
om finansiering av terrorismresor. Betänkandet 
bereds för närvarande i Regeringskansliet.  

För att bl.a. förbättra förutsättningarna att 
förhindra och bekämpa terrorism föreslår rege-
ringen att Säkerhetspolisen tillförs 65 miljoner 
kronor 2016. Förstärkningen beräknas uppgå till 
samma belopp 2017 och därefter med ytterligare 
30 miljoner kronor fr.o.m. 2018.  

Bistånd för en hållbar utveckling 

Målet för svenskt utvecklingssamarbete är att 
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor 
för människor som lever i fattigdom och 
förtryck. Utvecklingsarbetet ska bidra till att de 
globala hållbarhetsmålen uppnås. För att lyckas 
med detta krävs ett tydligt jämställdhets-
perspektiv. 

Regeringen föreslår satsningar på bistånd och 
klimatfinansiering i utvecklingsländer 2016 på 

totalt 886 miljoner kronor.10 Av dessa avser 
36 miljoner kronor informationsinsatser för den 
nya hållbara utvecklingsagendan och 350 miljoner 
kronor bistånd (för övriga medel se avsnitt 1.5). I 
satsningen på klimatfinansiering i utvecklings-
länder ingår bl.a. medel till den gröna klimat-
fonden (GCF) vilket gör Sverige till fondens 
största givare per capita och sjätte största i 
absoluta tal. Med de föreslagna tillskotten 
motsvarar biståndsramen 0,98 procent av brutto-
nationalinkomsten (BNI) enligt den nya beräk-
ningsmetoden som tillämpas sedan den 
1 september 2014 (ENS 2010). Regeringens 
målsättning är fortsatt att biståndet under 
mandatperioden ska uppnå 1 procent av Sveriges 
BNI enligt den nya beräkningsmetoden.  

Hoten mot svensk säkerhet inkluderar också 
de risker som följer av ett förändrat klimat. Den 
nya hållbara utvecklingsagendan innefattar 
17 globala utvecklingsmål. Här förenas för första 
gången ansvaret för klimatet med en social och 
ekonomisk utveckling. Som en del i att uppfylla 
Sveriges åtagande i den nya hållbara utvecklings-
agendan och i linje med politiken för global 
utveckling gör regeringen därför en särskild 
satsning som syftar till att engagera och infor-
mera aktörer i det civila samhället i genom-
förandet. 

1.9 Effekter av regeringens politik 

Jämnare fördelning av välfärd och disponibla 
inkomster 

Målet med fördelningspolitiken är att alla ska få 
del av den tillväxt och välfärd som skapas. 
Offentligt finansierade välfärdstjänster, t.ex. 
utbildning, hälso- och sjukvård samt äldre-
omsorg, är en central del i den svenska välfärds-
modellen. Regeringen föreslår i denna proposi-
tion satsningar på bl.a. skola och utbildning, 
hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen. Dessa 
satsningar bidrar till att levnadsvillkoren och 

 
 
                                                      
10 I tabell 1.2 redovisas 6 miljoner kronor av de totalt 886 miljoner 

kronorna under rubriken Stöd till ideella organisationer och 500 miljoner 

kronor under rubriken Klimatfinansiering i utvecklingsländer. 
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livschanserna utjämnas mellan individer i 
samhället. 

Inkomstskillnaderna mellan de som arbetar 
och de som inte arbetar har ökat. I ett funge-
rande välfärdssamhälle ska sjukdom, arbetslöshet 
eller ålderdom inte medföra ekonomisk utsatt-
het. Regeringen föreslår i denna proposition 
därför också ett antal reformer som väntas öka 
de ekonomiska marginalerna för utsatta hushåll 
med svag ekonomi. Förslagen bidrar till att 
minska skillnaderna i disponibel inkomst i det 
svenska samhället.  

Sett över hela mandatperioden har regeringens 
politik inneburit en tydlig förstärkning av den 
disponibla inkomsten för hushåll med svag 
ekonomi. Regeringens politik bedöms bidra till 
en minskning av de samlade inkomstskillnaderna 
mätt med Gini-koefficienten (se tabell 1.17). 
Andelen med låg relativ ekonomisk standard 
(under 60 procent av medianinkomsten) bedöms 
också minska. Andelen minskar mest för ensam-
stående föräldrar och för de äldsta pension-
ärerna. Andelen minskar också mer för kvinnor 
än för män.  
 
Tabell 1.17 Effekter av regeringens politik t.o.m. budget-
propositionen för 2016 på Gini-koefficienten och på 
andelen med låg relativ ekonomisk standard 
Andelar i procent och förändring av andelar i procentenheter 

 Utan 
regeringens 

politik 
2015–2016 

Med 
regeringens 

politik 
2015–2016 

Reform-
effekter 

Gini-koefficienten 0,300 0,296 -0,004 

Andel med ek. std. under 
60 % av medianen 

   

   hela befolkningen  15,4 14,7 -0,7 

   äldre 75+ år 16,7 14,4 -2,3 

   ensamst. med barn 40,0 37,4 -2,6 

   kvinnor 20+ år 15,8 14,9 -0,9 

   män 20+ år 12,5 12,0 -0,5 
Anm.: Regeringens reformer för 2015 och 2016 redovisas samlat till följd av att delar av 
regeringens reformer från budgetpropositionen för 2015 genomförs genom vårändrings-
budgeten för 2015 och genom budgetpropositionen för 2016. Ytterligare fördelningseffekter 
redovisas i bilaga 2.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Det förhöjda grundavdraget för pensionärer i 
denna proposition gynnar huvudsakligen perso-
ner i den nedre halvan av inkomstfördelningen. 
En höjd grundnivå i föräldrapenningen och en 
höjd norm för försörjningsstödet förbättrar 
ekonomin för barnfamiljer med låga inkomster i 
den nedre delen av inkomstfördelningen. 

De reformer som föreslås i denna proposition 
är finansierade fullt ut. Nya reformer finansieras 

med utgiftsbesparingar och inkomstförstärk-
ningar. De budgetförstärkande reformer som 
föreslås i denna proposition har sammantaget en 
god fördelningspolitisk träffsäkerhet. Det 
avtrappade jobbskatteavdraget vid höga arbets-
inkomster, ingen uppräkning sker av den nedre 
skiktgränsen vid uttag av statlig inkomstskatt 
och höjningen av skatten på sparande på investe-
ringssparkonto och i kapitalförsäkring belastar 
den övre delen av inkomstfördelningen.  

Reformerna inom ROT och RUT påverkar i 
högre grad personer högre upp i inkomstfördel-
ningen än de längre ner.  

Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och 
män 

Regeringens förslag under mandatperioden har 
inneburit att den ekonomiska jämställdheten 
mellan kvinnor och män har stärkts.  

Höjningen av barndelen i försörjningsstödet i 
denna proposition ökar inkomsten mer för 
kvinnor än män eftersom det är vanligare att 
kvinnor är ensamstående med barn. 

En höjd grundnivå i föräldrapenningen är 
också en reform som främst gynnar kvinnor, 
eftersom kvinnor tar ut fler dagar på grundnivå.  

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer 
innebär en skattesänkning för både kvinnor och 
män. Kvinnor har i större utsträckning än män 
låg pension och kvinnor lever i genomsnitt också 
längre än män. Förslaget kommer därför att 
gynna kvinnor i större utsträckning än män och 
bidrar således till minskade ekonomiska skillna-
der mellan män och kvinnor. 

Av de budgetförstärkande åtgärderna har det 
avtrappade jobbskatteavdraget och ingen upp-
räkning av den nedre skiktgränsen vid uttag av 
statlig inkomstskatt en större effekt på inkomst-
erna för män än för kvinnor. Orsaken är att fler 
män har inkomster över skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt och den gräns där avtrappningen 
av jobbskatteavdraget börjar. Fler män än 
kvinnor berörs därför av förslagen och de män 
som berörs får också i genomsnitt en högre 
skattehöjning. 

De föreslagna begränsningarna av ROT- och 
RUT-avdragen kommer att minska både 
kvinnors och mäns disponibla inkomst. Män gör 
i genomsnitt avdrag för större belopp vilket 
innebär att effekten blir större för män.
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2 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
vad gäller den ekonomiska politiken och förslag till 
statens budget för 2016 

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

2. fastställer utgiftstaket för staten inklusive 
ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget till följd av tekniska justeringar till 
1 215 miljarder kronor för 2016 och 
1 274 miljarder kronor för 2017 (avsnitt 
5.2), 

3. fastställer utgiftstaket för staten inklusive 
ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget till 1 332 miljarder kronor för 2018 
(avsnitt 5.2), 

4. godkänner beräkningen av budgetens 
inkomster för 2016 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 
avsnitt 2), 

5. godkänner den preliminära beräkningen av 
inkomster i statens budget för 2017 och 
2018 som riktlinje för regeringens 
budgetarbete (avsnitt 7.1 och tabell 7.3), 

6. beslutar om fördelning av utgifter på 
utgiftsområden för 2016 (avsnitt 8.1 och 
tabell 8.2), 

7. godkänner beräkningen av förändringen av 
anslagsbehållningar för 2016 (avsnitt 8.1 
och tabell 8.2), 

8. godkänner beräkningen av utgifterna för 
ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget för 2016 (avsnitt 8.1 och tabell 8.2), 

9. godkänner den preliminära fördelningen av 
utgifter på utgiftsområden för 2017 och 

2018 som riktlinje för regeringens 
budgetarbete (avsnitt 8.2 och tabell 8.3), 

10. bemyndigar regeringen att under 2016 ta 
upp lån enligt 5 kap. budgetlagen 
(2011:203) (avsnitt 9.2), 

11. godkänner beräkningen av Riksgälds-
kontorets nettoutlåning för 2016 (avsnitt 
9.2 och tabell 9.10), 

12. godkänner beräkningen av den kassa-
mässiga korrigeringen för 2016 (avsnitt 9.2 
och tabell 9.10), 

13. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i statens verksamhet som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
38 900 000 000 kronor (avsnitt 11.2), 

14. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om krediter för myndigheternas 
räntekonton i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjade krediter 
uppgår till högst 12 400 000 000 kronor 
(avsnitt 11.2), 

15. bemyndigar regeringen att under 2016, med 
de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § 
andra stycket budgetlagen (2011:203), 
besluta om överskridande av vissa anslag 
(avsnitt 11.5), 
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vad gäller skattefrågor och andra förslag som ligger 
till grund för beräkningen av statens inkomster 

16.  antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster (avsnitt 3.1 och 6.10), 

17.  antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1990:661) om avkastningsskatt på 
pensionsmedel (avsnitt 3.2, 6.6 och 6.13), 

18. antar förslaget till lag om ändring i 
mervärdesskattelagen (1994:200) (avsnitt 
3.3 och 6.32), 

19.  antar förslagen till lag om ändring i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi 
(avsnitt 3.4–3.6 och 6.20–6.24), 

20. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 
3.7, 6.11 och 6.12), 

21. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1998:1757) om förvaltning av vissa fonder 
inom socialförsäkringsområdet (avsnitt 3.8 
och 7.4), 

22. antar förslaget till lag om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 
3.9, 6.2–6.8 och 6.13–6.17), 

23. antar förslaget till lag om ändring i 
socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.10, 
6.11 och 6.12), 

24. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(2009:194) om förfarandet vid skatte-
reduktion för hushållsarbete (avsnitt 3.11 
och 6.2), 

25. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(2010:111) om införande av 
socialförsäkringsbalken (avsnitt 3.12 och 
7.4), 

26. antar förslaget till lag om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) (avsnitt 
3.13, 6.2, 6.7 och 6.36), 

27. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(2014:1474) om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 
(avsnitt 3.14 och 6.36), 

28. antar förslaget till lag om upphävande av 
lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 
(avsnitt 3.15 och 6.7), 

29. godkänner avtalet mellan Konungariket 
Sveriges regering och Konungariket Norges 
regering om ändring av avtal om en 

gemensam marknad för elcertifikat 
(avsnitt 6.29). 
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3 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

3.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om särskild löneskatt 
på vissa förvärvsinkomster1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §2 

Särskild löneskatt ska för varje år 
betalas till staten med 24,26 procent 
på 

Särskild löneskatt ska för varje år 
betalas till staten med 6,15 procent 
på sådan ersättning som avses i 2 kap. 
10 och 11 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980) till personer som vid årets 
ingång har fyllt 65 år och med 
24,26 procent på 

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-
försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,  

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad 
avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det 
för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av 
personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt 
pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren 
tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti 
tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och 
Landsting,  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688. 
2 Senaste lydelse 2010:1244. 
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3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,  
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt 

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning 
eller till aktivitetsersättning,  

5. ersättning som utges på grund 
av ansvarighetsförsäkring som åt-
njuts enligt grunder som fastställts i 
kollektivavtal mellan arbetsmarkna-
dens huvudorganisationer till den del 
ersättningen utges i form av en-
gångsbelopp som inte utgör kom-
pensation för mistad inkomst, 

5. ersättning som utges på grund 
av ansvarighetsförsäkring som åt-
njuts enligt grunder som fastställts i 
kollektivavtal mellan arbetsmarkna-
dens huvudorganisationer till den del 
ersättningen utges i form av en-
gångsbelopp som inte utgör kom-
pensation för förlorad inkomst, 

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till 
– en sådan vinstandelsstiftelse som 

avses i 25 kap. 21 § socialförsäkrings-
balken om ersättningar från stiftel-
sen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § 
socialavgiftslagen (2000:980), eller 

– en sådan vinstandelsstiftelse som 
avses i 25 kap. 21 § socialförsäkrings-
balken om ersättningar från stiftel-
sen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § 
socialavgiftslagen, eller 

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för 
bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen 
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Skattskyldig är den som utgett 
sådan ersättning eller sådant bidrag 
som avses i första stycket. 

Skattskyldig är den som utgett 
sådan ersättning eller sådant bidrag 
som avses i första stycket. I fråga om 
sådan för mottagaren skattepliktig 
intäkt som utgörs av rabatt, bonus eller 
annan ersättning på grund av 
kundtrohet eller liknande, är den som 
slutligt har stått för de kostnader som 
ligger till grund för ersättningen 
skattskyldig enligt denna lag. I fråga 
om sådan förmån som avses i 10 kap. 
11 § andra stycket inkomstskattelagen 
(1999:1229) är den i vars tjänst 
rättigheten förvärvats skattskyldig 
enligt denna lag. I fråga om annan för 
mottagaren skattepliktig ersättning 
som utgetts av en utomlands bosatt 
fysisk person eller av en utländsk 
juridisk person och som har sin grund i 
en anställning i Sverige hos någon 
annan än den som utgett ersättningen, 
är den hos vilken mottagaren är 
anställd i Sverige skattskyldig enligt 
denna lag. 

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.  
4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.  

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses 
från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om 
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som 
inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock 
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endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar 
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 
7 §§ socialförsäkringsbalken. 

2 §3 
En enskild person eller ett dödsbo 

skall för varje år till staten betala 
särskild löneskatt med 24,26 procent 
på överskott av passiv näringsverk-
samhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på 
ersättning som utges enligt sådan 
avtalsgruppsjukförsäkring som avses 
i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som 
avses i nämnda lagrum till den del 
ersättningen utges i form av 
engångsbelopp som inte utgör 
kompensation för mistad inkomst. 
Om en skattskyldig avlidit under 
året skall särskild löneskatt betalas 
med 24,26 procent på inkomst som 
avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgifts-
lagen (2000:980). 

En enskild person eller ett dödsbo 
ska för varje år till staten betala 
särskild löneskatt med 24,26 procent 
på överskott av passiv näringsverk-
samhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på 
ersättning som utges enligt sådan 
avtalsgruppsjukförsäkring som avses 
i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som 
avses i den paragrafen till den del 
ersättningen utges i form av 
engångsbelopp som inte utgör 
kompensation för förlorad inkomst. 
Om en skattskyldig vid årets ingång 
har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år 
men under hela året har uppburit hel 
allmän ålderspension enligt social-
försäkringsbalken, ska särskild löne-
skatt betalas med 6,15 procent på 
inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ 
socialavgiftslagen (2000:980). Om en 
skattskyldig avlidit under året, ska 
särskild löneskatt betalas med 24,26 
procent på inkomst som avses i 3 kap. 
3–8 §§ socialavgiftslagen. 

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen. 

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas 

ut efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs 

efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som 
efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av 
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 
2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som 
infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2006:1339. 
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3.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel 

Härigenom föreskrivs att 3 d och 10 a §§ lagen (1990:661) om avkastnings-
skatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 d §1 
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med den 

genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av 
beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje stycket. För skatt-
skyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av kapi-
talunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra 
eller tredje stycket. 

Skatteunderlag som avser kapital-
försäkring är kapitalunderlaget enligt 
3 a §, som är hänförligt till kapital-
försäkring, samt enligt 3 b och 
3 c §§, multiplicerat med statslåne-
räntan vid utgången av november 
kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret. 

Skatteunderlag som avser kapital-
försäkring är kapitalunderlaget enligt 
3 a §, som är hänförligt till kapital-
försäkring, samt enligt 3 b och 
3 c §§, multiplicerat med statslåne-
räntan vid utgången av november 
kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret ökad med 0,75 procent-
enheter. Skatteunderlaget är dock lägst 
1,25 procent av kapitalunderlaget. 

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om 
tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring. 

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. 
 

10 a §2 
Skattskyldig som avses i 2 § första 

stycket 6 och 7 har rätt till 
nedsättning av skatten på försäkring 
med belopp som motsvarar den 
utländska skatt eller den skatt enligt 
kupongskattelagen (1970:624) som 
är hänförlig till försäkringen och 
som försäkringsgivaren eller den 
skattskyldige har betalat. Nedsätt-
ning för utländsk skatt medges bara 
om rätt till avräkning enligt lagen 
(1986:468) om avräkning av utländsk 
skatt saknas. Med utländsk skatt 
avses dels sådan skatt som anges i 
1 kap. 3 § nämnda lag, dels 
punktskatt och förmögenhetsskatt. 
Avräkningsbar skatt som kvarstår 

Skattskyldiga som avses i 2 § första 
stycket 6–10 har rätt till nedsättning 
av skatten på försäkring och avtal om 
tjänstepension med belopp som 
motsvarar den utländska skatt eller 
den skatt enligt kupongskattelagen 
(1970:624) som är hänförlig till 
försäkringen eller tjänstepensions-
avtalet och som försäkringsgivaren, 
tjänstepensionsinstitutet eller den 
skattskyldige har betalat. Nedsätt-
ning för utländsk skatt medges bara 
om rätt till avräkning enligt lagen 
(1986:468) om avräkning av utländsk 
skatt saknas. Med utländsk skatt 
avses dels sådan skatt som anges i 
1 kap. 3 § nämnda lag, dels punkt-

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1278. 
2 Senaste lydelse 2011:1278. 
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outnyttjad får räknas av senare år 
mot skatt enligt denna lag vilken 
avser samma försäkring. 

skatt och förmögenhetsskatt. 
Avräkningsbar skatt som kvarstår 
outnyttjad får räknas av senare år 
mot skatt enligt denna lag vilken 
avser samma försäkring eller samma 
tjänstepensionsavtal. 

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av 
begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar 
för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de 
uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får 
nedsättning ske med skäligt belopp. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 3 d och 10 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första 

gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
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3.3 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen 
(1994:200) 

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

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
1 §2 

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om 
inte annat följer av andra eller tredje stycket.  

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för  
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse 

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,   
2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av 

upphovsmannen eller dennes dödsbo,   
3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 

9 a kap. 5–7 §§,  
4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som 

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
med undantag för  

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 
3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant 
vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, 
och  

b) spritdrycker, vin och starköl, och 
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del 

av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.   
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för  
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte 

annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt 
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam: 

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka 
blad,  

– tidningar och tidskrifter,  
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,  
– musiknoter, samt  
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,  
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger 

för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen 
verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2000:500. 
2 Senaste lydelse 2011:1194. 
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verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen 
och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,  

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och 
import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter 
eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i 
en vara som omfattas av 1,  

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom 
teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller 
annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat 
följer av 3 kap. 4 §,  

5. tillträde till konserter, cirkus-, 
biograf-, teater-, opera- eller balett-
föreställningar eller andra jämförliga 
föreställningar, 

5. tillträde till konserter, cirkus-, 
teater-, opera- eller balett-
föreställningar eller andra jämförliga 
föreställningar,  

6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av 
och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det 
allmänna,  

7. tillträde till och förevisning av djurparker,  
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § 

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte 
när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för 
automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig 
upptagning som avser information,   

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en 
utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,  

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § 
första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket 
samma paragraf, och 

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av 
underordnad betydelse.  
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig 

till tiden före ikraftträdandet. 
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3.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi 
dels att 9 kap. 4 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 1, 1 b och 9 §§, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a 

och 3 §§, 7 kap. 3 a och 3 c §§, 9 kap. 5 § och 12 kap. 1 § ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse 

2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, 
betalas för följande bränslen med angivna belopp: 
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

1.  2710 11 41, 

2710 11 45  

eller  

2710 11 49 

Bensin som uppfyller 

krav för 

   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 25 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 85 öre per 

liter 

  – alkylatbensin 1 kr 46 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

4 kr 6 öre per 

liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

      

2. 2710 11 31, 

2710 11 51 eller  

2710 11 59 

Annan bensin än som 

avses under 1 eller 7 

4 kr 7 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

6 kr 67 öre per 

liter 
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 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

      

3. 2710 19 21, 

2710 19 25, 

2710 19 41–

2710 19 49  

eller  

2710 19 61–

2710 19 69 

Eldningsolja, die-

selbrännolja, fotogen, 

m.m. som 

   

  a) har försetts med 

märk- och färgämnen 

eller ger mindre än 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, 

850 kr per m3 3 218 kr per m3 4 068 kr per m3 

  b) inte har försetts med 

märk- och färgämnen 

och ger minst 85 volym-

procent destillat vid 

350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 1 833 kr per m3 3 218 kr per m3 5 051 kr per m3 

  miljöklass 2 2 113 kr per m3 3 218 kr per m3 5 331 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte 

tillhör någon miljöklass 

2 259 kr per m3 3 218 kr per m3 5 477 kr per m3 

      

4. 2711 12 11–

2711 19 00 

Gasol m.m. som 

används för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per  

1 000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

  b) annat ändamål än 

som avses under a 

1 092 kr per 

1 000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

4 477 kr per 

1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 

2711 21 00 

Naturgas som används 

för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per  

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

  b) annat ändamål än 

som avses 

under a 

939 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

3 348 kr per 

1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 

2704 

Kol och koks 646 kr per 

1 000 kg 

2 800 kr per 

1 000 kg 

3 446 kr per 

1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en 

blyhalt om högst 0,005 

gram per liter 

3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

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

 
 



PROP.  2015/16:1 

88 

Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 §1 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket 
eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp: 

 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

1.  2710 11 41, 

2710 11 45  

eller  

2710 11 49 

Bensin som uppfyller 

krav för 

   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 72 öre per 

liter 

2 kr 59 öre per 

liter 

6 kr 31 öre per 

liter 

  – alkylatbensin 1 kr 93 öre per 

liter 

2 kr 59 öre per 

liter 

4 kr 52 öre per 

liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 75 öre per 

liter 

2 kr 59 öre per 

liter 

6 kr 34 öre per 

liter 

      

2. 2710 11 31, 

2710 11 51 eller  

2710 11 59 

Annan bensin än som 

avses under 1 eller 7 

4 kr 53 öre per 

liter 

2 kr 59 öre per 

liter 

7 kr 12 öre per 

liter 

      

3. 2710 19 21, 

2710 19 25, 

2710 19 41–

2710 19 49  

eller  

2710 19 61–

2710 19 69 

Eldningsolja, diesel-

brännolja, fotogen, 

m.m. som 

   

  a) har försetts med 

märk- och färgämnen 

eller ger mindre än 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, 

846 kr per m3 3 204 kr per m3 4 050 kr per m3 

  b) inte har försetts med 

märk- och färgämnen 

och ger minst 85 volym-

procent destillat vid 

350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 2 355 kr per m3 3 204 kr per m3 5 559 kr per m3 

  miljöklass 2 2 634 kr per m3 3 204 kr per m3 5 838 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte 

tillhör någon miljöklass 

2 779 kr per m3 3 204 kr per m3 5 983 kr per m3  

 

 
 

     

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:970. 
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 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

      

4. 2711 12 11–

2711 19 00 

Gasol m.m. som 

används för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per  

1 000 kg 

3 370 kr per 

1 000 kg 

3 370 kr per 

1 000 kg 

  b) annat ändamål än 

som avses under a 

1 087 kr per 

1 000 kg 

3 370 kr per 

1 000 kg 

4 457 kr per 

1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 

2711 21 00 

Naturgas som används 

för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per  

1 000 m3 

2 399 kr per 

1 000 m3 

2 399 kr per 

1 000 m3 

  b) annat ändamål än 

som avses 

under a 

935 kr per 

1 000 m3 

2 399 kr per 

1 000 m3 

3 334 kr per 

1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 

2704 

Kol och koks 643 kr per 

1 000 kg 

2 788 kr per 

1 000 kg 

3 431 kr per 

1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en 

blyhalt om högst 0,005 

gram per liter 

3 kr 75 öre per 

liter 

2 kr 59 öre per 

liter 

6 kr 34 öre per 

liter 

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

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp 
som motsvarar 

1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första 
stycket 3 a har förvärvats utan skatt, 

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 
3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a 
har förvärvats med skatt, 

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i 
annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt, 

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda 
bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har 
förvärvats utan skatt, och 

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 
3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har 
förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första 
stycket 3 a. 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende 
flygfotogen (KN-nr 2710 19 21). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 b §2 
För kalenderåret 2016 och 

efterföljande kalenderår ska 
energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som efter en årlig 
omräkning motsvarar de i 1 § angivna 
skattebeloppen multiplicerade med 
det jämförelsetal, uttryckt i procent, 
som anger förhållandet mellan det 
allmänna prisläget i juni månad året 
närmast före det år beräkningen avser 
och prisläget i juni 2014. Beloppen 
avrundas till hela kronor och ören. 

Regeringen fastställer före november 
månads utgång de omräknade 
skattebelopp som enligt denna paragraf 
ska tas ut för påföljande kalenderår. 

För kalenderåret 2017 och 
efterföljande kalenderår ska 
energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som motsvarar 
de i 1 § angivna skattebeloppen efter 
en årlig omräkning enligt andra 
stycket. Regeringen fastställer före 
november månads utgång de 
omräknade skattebelopp som ska tas ut 
för påföljande kalenderår.  

 
 
För bränslen som avses i  
1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska 

energiskatt och koldioxidskatt betalas 
med belopp som motsvarar de i 1 § 
angivna skattebeloppen multiplicerade 
med jämförelsetalet enligt tredje 
stycket, 

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 
ska  

a) koldioxidskatt betalas med 
belopp som motsvarar de i 1 § angivna 
koldioxidskattebeloppen 
multiplicerade med jämförelsetalet 
enligt tredje stycket, och 

b) energiskatt betalas med belopp 
som motsvarar summan av de i 1 § 
angivna energiskatte- och koldioxid-
skattebeloppen multiplicerade med 
jämförelsetalet enligt tredje stycket med 
ett årligt tillägg av två procentenheter, 
med avdrag för det omräknade 
koldioxidskattebeloppet enligt a.  

Med jämförelsetal avses det värde, 
uttryckt i procent, som anger 
förhållandet mellan det allmänna 
prisläget i juni månad året närmast 
före det år beräkningen avser och 
prisläget i juni 2015.  

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a 
och 2 b avrundas var för sig till hela 
kronor och ören. 

 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2009:1497. 
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9 §3 
Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle 

får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken 
märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fiskelicens 
som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har meddelats enligt 
fiskelagen (1993:787). 

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i 
bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en 
sådan produkt. 

Beskattningsmyndigheten kan 
medge att bränsletank på båt som 
disponeras av Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Kust-
bevakningen eller annan statlig 
myndighet får innehålla oljeprodukt 
som är försedd med märkämne. Om 
det finns särskilda skäl kan sådant 
medgivande också lämnas för annan 
båt. 

Beskattningsmyndigheten kan 
medge att bränsletank på båt som 
disponeras av Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Kust-
bevakningen eller annan statlig 
myndighet får innehålla oljeprodukt 
som är försedd med märkämne. Om 
det finns särskilda skäl kan sådant 
medgivande också lämnas för annan 
båt, om den används uteslutande för 
annat än privat ändamål. 

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om 
förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller 
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 

4 kap. 
1 §4 

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) 
för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som 

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt 
uppskovsförfarandet, 

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle 
som flyttats enligt uppskovsförfarandet, 

3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §, 
4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §, 
5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige 

enligt 11 §, 
6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett 

skatteupplag, 
7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när 

bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett 
annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp, 

8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC 
och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon, 

9. i annat fall än som avses i 1–8, 
innehar skattepliktigt bränsle 
utanför ett uppskovsförfarande utan 
att skatten för bränslet har redovisats 

9. i annat fall än som avses i 1–8, 
innehar skattepliktigt bränsle 
utanför ett uppskovsförfarande utan 
att skatten för bränslet har redovisats 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2014:1023. 
4 Senaste lydelse 2012:678. 
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här. här, 
10. förvärvat bränsle för vilket 

antingen ingen skatt har betalats eller 
skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för 
privat ändamål, 

b) i båt, för vilken medgivande 
enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller 
fiskelicens som inte är begränsad till 
fiske enbart i enskilt vatten har 
meddelats enligt fiskelagen 
(1993:787), när båten används för 
privat ändamål, eller 

c) i luftfartyg, när luftfartyget 
används för privat ändamål. 

12 §5 
Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, 

koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 
och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen 
enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den 
som 

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §, 
2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle, 
3. i annat fall än som avses i 1 och 

2 för in bränsle till Sverige från ett 
annat EU-land eller tar emot en 
sådan leverans, och 

4. förvärvat bränsle för vilket 
ingen skatt eller lägre skatt ska 
betalas när bränslet används för visst 
ändamål men som använder bränslet 
för ett ändamål som medför att skatt 
ska betalas med högre belopp. 

3. i annat fall än som avses i 1 och 
2 för in bränsle till Sverige från ett 
annat EU-land eller tar emot en 
sådan leverans, 

4. förvärvat bränsle för vilket 
ingen skatt eller lägre skatt ska 
betalas när bränslet används för visst 
ändamål men som använder bränslet 
för ett ändamål som medför att skatt 
ska betalas med högre belopp, och 

5. förvärvat bränsle för vilket 
antingen ingen skatt har betalats eller 
skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för 
privat ändamål, eller 

b) i båt, för vilken medgivande 
enligt 2 kap. 9 § har lämnats eller 
fiskelicens som inte är begränsad till 
fiske enbart i enskilt vatten har 
meddelats enligt fiskelagen 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2011:287. 
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(1993:787), när båten används för 
privat ändamål. 

5 kap. 
3 §6 

Skattskyldigheten inträder 
1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig 

enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 4, när bränslet förs in till Sverige, 
2. för den som är skattskyldig 

enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 
4 kap. 12 § 4, när bränslet används 
för ett ändamål som medför att skatt 
ska betalas med högre belopp, och 

2. för den som är skattskyldig 
enligt 4 kap. 1 § 7, 8 eller 10 eller 
enligt 4 kap. 12 § 4 eller 5, när 
bränslet används för ett ändamål 
som medför att skatt ska betalas med 
högre belopp, och 

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när 
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd 

lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs 
av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller 

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att 
betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager. 
  

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2012:836. 
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Nuvarande lydelse 

6 a kap. 
1 § 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med 
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt 
följande, om inte annat anges. 
Ändamål Bränsle 

som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energiskatt 

Befrielse 
från 
koldioxid-
skatt 

Befrielse 
från svavel-
skatt 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av motordrivna 
fordon vid 
tillverknings- 
processen i 
industriell 
verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses 
i 2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

   

a) i en anläggning 
för vilken utsläpps-
rätter ska 
överlämnas enligt 
6 kap. 1 § lagen 
(2004:1199) om 
handel med 
utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än som 
avses under a 
 

 70 procent 40 procent – 

10. Om 
skattebefrielse inte 
följer av tidigare 
punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av motordrivna 
fordon vid yrkes-
mässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses 
i 2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 40 procent – 
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Ändamål  Bränsle 
som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energiskatt 

Befrielse 
från 
koldioxid-
skatt 

Befrielse 
från svavel-
skatt 

     
11. Om 
skattebefrielse inte 
följer av tidigare 
punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av motordrivna 
fordon i yrkesmässig 
jordbruks-, skogs-
bruks- eller vatten-
bruksverksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses 
i 2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 40 procent – 

     
12. Om 
skattebefrielse inte 
följer av tidigare 
punkter, 
förbrukning i 
sodapannor eller i 
lutpannor 

 – – 100 procent 

     
13. Förbrukning vid 
tillverkningsprocess
en i gruvindustriell 
verksamhet för drift 
av andra 
motordrivna fordon 
än personbilar, 
lastbilar och bussar 

Andra 
bränslen 
än bränsle 
som avses 
i 2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

86 procent 40 procent – 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Föreslagen lydelse 

6 a kap. 
1 §7 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med 
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt 
följande, om inte annat anges. 
Ändamål Bränsle 

som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energi-
skatt 

Befrielse 
från 
koldioxid- 
skatt 

Befrielse 
från svavel- 
skatt 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid 
tillverknings- 
processen i 
industriell 
verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

   

a) i en anläggning 
för vilken 
utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 
6 kap. 1 § lagen 
(2004:1199) om 
handel med 
utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än 
som avses under a 

 70 procent 20 procent – 

     
10. Om 
skattebefrielse 
inte följer av 
tidigare punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid yrkes-
mässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 20 procent – 

  

 
 
                                                      
7 Senaste lydelsen 2014:1024. 



PROP.  2015/16:1 

97 

Ändamål Bränsle 
som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energi-
skatt 

Befrielse 
från 
koldioxid- 
skatt 

Befrielse 
från svavel- 
skatt 

     
11. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, förbruk-
ning för annat 
ändamål än drift 
av motordrivna 
fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller 
vattenbruks-
verksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 20 procent – 

     
12. Om 
skattebefrielse 
inte följer av 
tidigare punkter, 
förbrukning i 
sodapannor eller i 
lutpannor 

 – – 100 procent 

     
13. Förbrukning 
vid tillverknings-
processen i gruv-
industriell verk-
samhet för drift av 
andra motor-
drivna fordon än 
personbilar, last-
bilar och bussar 

Andra 
bränslen än 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

89 procent 40 procent – 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §8 
Om råtallolja förbrukas för 

ändamål som anges i 1 § 9 b–11 
medges befrielse från energiskatten 
med ett belopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt och 
40 procent av den koldioxidskatt 
som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a. 

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

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

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

2 a §9 
Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § 

första stycket 3 b förbrukas i 
yrkesmässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverksamhet 
för drift av andra motordrivna 
fordon än personbilar, lastbilar och 
bussar medges befrielse från 
koldioxidskatt med 900 kronor per 
kubikmeter. 

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § 
första stycket 3 b förbrukas i 
yrkesmässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverksamhet 
för drift av andra motordrivna 
fordon än personbilar, lastbilar och 
bussar medges befrielse från 
koldioxidskatt med 1 430 kronor per 
kubikmeter. 

3 §10 
Vid annan kraftvärmeproduktion 

än som avses i 1 § 17 a medges, för 
den del av bränslet som förbrukas 
för framställning av värme, befrielse 
från energiskatt med 70 procent och 
från koldioxidskatt med 40 procent. 

Vid annan kraftvärmeproduktion 
än som avses i 1 § 17 a medges, för 
den del av bränslet som förbrukas 
för framställning av värme, befrielse 
från energiskatt med 70 procent och 
från koldioxidskatt med 20 procent. 

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon 
skattebefrielse enligt denna paragraf. 

 
Lydelse enligt propositionen 
Höständringsbudget för 2015  

Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 a § 

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får 

 
 
                                                      
8 Senaste lydelse 2013:969. 
9 Senaste lydelse 2009:1497. 
10 Senaste lydelse 2009:1497. 
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en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle, göra 
avdrag för 

1. energiskatt med 44 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på 
den andel av motorbränslet som 
framställts av biomassa och som 
utgör fettsyrametylester (Fame) 
enligt KN-nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 78 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på 
den andel av ett motorbränsle för 
gnisttända motorer enligt KN-nr 
3824 90 99 som framställts av 
biomassa och som utgör etanol, och 

1. energiskatt med 50 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på 
den andel av motorbränslet som 
framställts av biomassa och som 
utgör fettsyrametylester (Fame) 
enligt KN-nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 73 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på 
den andel av ett motorbränsle för 
gnisttända motorer enligt KN-nr 
3824 90 99 som framställts av 
biomassa och som utgör etanol, och 

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den 
andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 
1 eller 2 och som framställts av biomassa. 

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av 
motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av 
biomassa. 

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas 
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 

Första stycket gäller dock inte för biogas. 

3 c § 
För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den 

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på 
den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som 
framställts av biomassa, göra avdrag för 

1. energiskatt med 79 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av etanol, och 

1. energiskatt med 74 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av etanol, och 

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som 
framställts av biomassa. 

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 
2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med 
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av 
motorbränslet som bränslet utgör. 

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller 
beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen 
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna 
paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna 
etanol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning 
inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
5 §11 

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–
femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och 
bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål 
som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller 
enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5. 

Återbetalning medges vid leverans för  
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig 

jordbruks-, skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet, för 
a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per 

kilowattimme, 
b) råtallolja med ett energi-

skattebelopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt och 
40 procent av den koldioxidskatt 
som tas ut på bränsle som avses i 
2 kap. 1 § första stycket 3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 
70 procent av energiskatten och 
40 procent av koldioxidskatten, 

b) råtallolja med ett energi-
skattebelopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt och 
20 procent av den koldioxidskatt 
som tas ut på bränsle som avses i 
2 kap. 1 § första stycket 3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 
70 procent av energiskatten och 
20 procent av koldioxidskatten, 

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk 
kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på 
bränsle. 

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet 
som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock 
återbetalning enligt  

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent 
av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och 

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av 
koldioxidskatten. 

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för 
denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen 
fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock 
får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme 
som har levererats från kraftvärmeproduktion. 

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte 
någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. 

 

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2012:797. 
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12 kap. 
1 §12 

Beslut enligt denna lag får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol av den skattskyldige och 
sökanden. 

Beslut enligt denna lag får över-
klagas till allmän förvaltnings-
domstol av den skattskyldige och 
sökanden. 

Beslut som meddelas av regeringen 
får inte överklagas. 

 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska dock vara 1 700 kronor per 

kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2016 
till och med den 31 december 2018. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig 
till tiden före ikraftträdandet. 

 
 

 
 
                                                      
12 Senaste lydelse 2010:1824. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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3.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 och 5 §§ lagen (1994:1776) om skatt på 
energi ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
2 §1 

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 
1. framställts i Sverige i ett 

vindkraftverk av en producent som 
inte yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft, 

 

2. i annat fall framställts i Sverige 
av en producent som förfogar över en 
installerad generatoreffekt av mindre 
än 100 kilowatt och som inte 
yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 

1. framställts  
a) i en anläggning med en 

sammanlagd installerad generator-
effekt av mindre än 50 kilowatt, 

b) av någon som förfogar över en 
sammanlagd installerad generator-
effekt av mindre än 50 kilowatt, och 

c) den elektriska kraften inte har 
överförts till ett ledningsnät som 
omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen 
(1997:857), 

3. till lägre effekt än 50 kilowatt 
utan ersättning levererats av en 
producent eller en leverantör till en 
förbrukare som inte står i intresse-
gemenskap med producenten eller 
leverantören, 

2. till lägre effekt än 50 kilowatt 
utan ersättning levererats av en 
producent eller en leverantör till en 
förbrukare som inte står i intresse-
gemenskap med producenten eller 
leverantören, 

4. framställts och förbrukats på 
fartyg eller annat transportmedel, 

3. framställts och förbrukats på 
fartyg eller annat transportmedel, 

5. förbrukats för framställning av 
elektrisk kraft, eller 

4. förbrukats för framställning av 
elektrisk kraft,  

6. framställts i ett reservkrafts-
aggregat. 

5. framställts i ett reservkrafts-
aggregat och inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av 
nätkoncession som meddelats med 
stöd av 2 kap. ellagen, eller  

 6. framställts  
a) i en anläggning med en 

sammanlagd installerad effekt av 
mindre än 100 kilowatt,  

b) från bränsle som avses i 2 kap. 
1 § första stycket 1–6,  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2005:960. 
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c) av någon som förfogar över en 
sammanlagd installerad generator-
effekt av mindre än 100 kilowatt, och  

d) den elektriska kraften inte har 
överförts till ett ledningsnät som 
omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen. 

Vad som anges i första stycket 1 a 
respektive b om installerad generator-
effekt ska för elektrisk kraft som 
framställs från 

1. vind eller vågor, motsvaras av 
125 kilowatt installerad generator-
effekt, 

2. sol, motsvaras av 255 kilowatt 
installerad toppeffekt, och 

3. annan energikälla utan 
generator, motsvaras av 50 kilowatt 
installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från 
olika energikällor ska, vid bedöm-
ningen av förutsättningarna i första 
stycket 1 a, b respektive 6 c, de 
installerade effekterna läggas samman. 
Vid sammanläggningen ska de effekter 
som avses i andra stycket först räknas 
om till motsvarande 50 kilowatt 
installerad generatoreffekt vid 
bedömningen av förutsättningarna i 
första stycket 1 a respektive b. Vid 
bedömningen av förutsättningarna i 
6 c ska omräkning först ske till 
motsvarande 100 kilowatt installerad 
generatoreffekt.  

5 §2 
Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige 
1. yrkesmässigt framställer skatte-

pliktig elektrisk kraft (producent), 
1. framställer skattepliktig 

elektrisk kraft (producent), 
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft 

eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör), 
3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 säljer eller förbrukar elektrisk 

kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §, 
4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller 

förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7. 
Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 

3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som 
förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6–7 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2004:1197. 
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eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om 
tillsynsmyndigheten beslutar att, 

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för 
energieffektivisering inte är uppfyllda, eller 

2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för 
energieffektivisering. 

Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att 
betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den 
elektriska kraften. 

Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första 
stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för 
energieffektivisering. 

 Skattskyldig enligt första stycket 1 är 
inte den som framställer elektrisk kraft 
enbart i enlighet med 2 § första stycket 
1 a och b. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som har 

framställts före ikraftträdandet. 
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3.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi 

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 1, 2 och 3 §§ samt 9 kap. 5 § lagen 
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt lagförslag 3.4 

6 a kap. 
1 § 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med 
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt 
följande, om inte annat anges. 
Ändamål Bränsle 

som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energi-
skatt 

Befrielse 
från 
koldioxid- 
skatt 

Befrielse 
från svavel- 
skatt 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid 
tillverknings- 
processen i 
industriell 
verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

   

a) i en anläggning 
för vilken 
utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 
6 kap. 1 § lagen 
(2004:1199) om 
handel med 
utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än 
som avses under a 

 70 procent 20 procent – 
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Ändamål Bränsle 
som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energi-
skatt 

Befrielse 
från 
koldioxid- 
skatt 

Befrielse 
från svavel- 
skatt 

     
10. Om 
skattebefrielse 
inte följer av 
tidigare punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid yrkes-
mässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 20 procent – 

     
11. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, förbruk-
ning för annat 
ändamål än drift 
av motordrivna 
fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller 
vattenbruks-
verksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent 20 procent – 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Föreslagen lydelse 

6 a kap. 
1 § 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med 
undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt 
följande, om inte annat anges. 
Ändamål Bränsle 

som inte 
ger 
befrielse 

Befrielse 
från 
energi-
skatt 

Befrielse 
från 
koldioxid- 
skatt 

Befrielse 
från svavel- 
skatt 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid 
tillverknings- 
processen i 
industriell 
verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

   

a) i en anläggning 
för vilken 
utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 
6 kap. 1 § lagen 
(2004:1199) om 
handel med 
utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än 
som avses under a 

 70 procent – – 

     
10. Om 
skattebefrielse 
inte följer av 
tidigare punkter, 
förbrukning för 
annat ändamål än 
drift av 
motordrivna 
fordon vid yrkes-
mässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 
första 
stycket 3 b 

70 procent – – 

     
11. Om skatte-
befrielse inte följer 
av tidigare 
punkter, förbruk-
ning för annat 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle 
som avses i 
2 kap. 1 § 

70 procent – – 
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ändamål än drift 
av motordrivna 
fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller 
vattenbruks-
verksamhet 

första 
stycket 3 b 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
     

 
Lydelse enligt lagförslag 3.4 Föreslagen lydelse 

2 § 
Om råtallolja förbrukas för 

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

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

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

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

 

3 § 
Vid annan kraftvärmeproduktion 

än som avses i 1 § 17 a medges, för 
den del av bränslet som förbrukas 
för framställning av värme, befrielse 
från energiskatt med 70 procent och 
från koldioxidskatt med 20 procent. 

Vid annan kraftvärmeproduktion 
än som avses i 1 § 17 a medges, för 
den del av bränslet som förbrukas 
för framställning av värme, befrielse 
från energiskatt med 70 procent. 

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon 
skattebefrielse enligt denna paragraf. 

9 kap. 
5 § 

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–
femte styckena, efter ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och 
bränsle som förbrukats för framställning av värme som levererats för ändamål 
som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller 
enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5. 

Återbetalning medges vid leverans för 
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig 

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för 
a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per 

kilowattimme, 
b) råtallolja med ett energi- b) råtallolja med ett energi-



PROP.  2015/16:1 

109 

skattebelopp som motsvarar 70 
procent av den energiskatt och 20 
procent av den koldioxidskatt som tas 
ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 
70 procent av energiskatten och 20 
procent av koldioxidskatten, 

skattebelopp som motsvarar 70 
procent av den energiskatt som tas 
ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a, 

 
c) andra bränslen än råtallolja med 

70 procent av energiskatten, 

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk 
kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på 
bränsle. 

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet 
som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock 
återbetalning enligt  

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent 
av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och 

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av 
koldioxidskatten. 

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för 
denna värmeframställning, ska energislagen vid beräkning av återbetalningen 
fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energislag. Dock 
får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för värme 
som har levererats från kraftvärmeproduktion. 

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte 
någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig 

till tiden före ikraftträdandet. 
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3.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om 
allmän löneavgift 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 
dels att 3 § ska ha följande lydelse, 
dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 

lagen (2015:472) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §1 
Allmän löneavgift tas ut med 

10,15 procent av underlaget och 
tillfaller staten. 

Allmän löneavgift tas ut med 
9,65 procent av underlaget och 
tillfaller staten. 

                               

2.2 Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på 
lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet. 

Vid tillämpningen av 3 § på lön 
eller annan ersättning enligt 1 § som 
betalas ut under perioden 1 augusti 
2015–30 juni 2016 ska för dem som 
vid årets ingång inte har fyllt 25 år, 
löneavgiften tas ut med arton tjugo-
femtedelar av procenttalet och anges 
med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

Vid tillämpningen av 3 § på lön 
eller annan ersättning enligt 1 § som 
betalas ut under perioden 1 augusti 
2015–31 maj 2016 ska för dem som 
vid årets ingång inte har fyllt 25 år, 
löneavgiften tas ut med arton tjugo-
femtedelar av procenttalet och anges 
med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

3.3 Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på 
inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet. 

Vid tillämpningen av 3 § på 
inkomst enligt 2 § som uppbärs 
under perioden 1 augusti 2015–
30 juni 2016 ska för dem som vid 
årets ingång inte har fyllt 25 år, löne-
avgiften tas ut med arton tjugo-
femtedelar av procenttalet och anges 
med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

Omfattar beskattningsåret tid 
såväl före som efter den 1 augusti 
2015 respektive såväl före som efter 
den 30 juni 2016 ska, om den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del 
av beskattningsårets inkomst anses 
hänförlig till tiden efter den 1 augusti 
2015 respektive tiden efter den 
30 juni 2016 som svarar mot 

Vid tillämpningen av 3 § på 
inkomst enligt 2 § som uppbärs 
under perioden 1 augusti 2015–
31 maj 2016 ska för dem som vid 
årets ingång inte har fyllt 25 år, löne-
avgiften tas ut med arton tjugo-
femtedelar av procenttalet och anges 
med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

Omfattar beskattningsåret tid 
såväl före som efter den 1 augusti 
2015 respektive såväl före som efter 
den 31 maj 2016 ska, om den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del 
av beskattningsårets inkomst anses 
hänförlig till tiden efter den 1 augusti 
2015 respektive tiden efter den 
31 maj 2016 som svarar mot 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2015:472. 
2 Senaste lydelse 2015:472. 
3 Senaste lydelse 2015:472. 
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förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under 
respektive tid och hela beskattnings-
året. 

förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under 
respektive tid och hela beskattnings-
året. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan 

ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 § 

som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl 
före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så 
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 
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3.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om 
förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet 

Härigenom föreskrivs att 1 och 6 a §§ lagen (1998:1757) om förvaltning av 
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §1 
Denna lag tillämpas på följande fonder 
– Den frivilliga pensionsförsäk-

ringens fonder 
– Sjömanspensioneringsfonden 
– Stiftelsen Nils Jönssons dona-

tionsfond 
– Fonden för frivillig yrkesskade-

försäkring 
– Fiskarförsäkringsfonden 
– Affärsverksfonden 
– Trafiklivräntefonden. 

– Den frivilliga pensionsförsäk-
ringens fonder 

 
– Stiftelsen Nils Jönssons dona-

tionsfond 
– Fonden för frivillig yrkesskade-

försäkring 
– Fiskarförsäkringsfonden 
– Affärsverksfonden 
– Trafiklivräntefonden. 

6 a §2 
Pensionsmyndigheten ska svara 

för att medel ur följande fonder och 
dessas avkastning används i enlighet 
med de ändamål som fonderna är 
avsedda för 

– Den frivilliga pensionsförsäk-
ringens fonder 

– Sjömanspensioneringsfonden. 

Pensionsmyndigheten ska svara 
för att medel ur den frivilliga 
pensionsförsäkringens fonder och 
dessas avkastning används i enlighet 
med de ändamål som fonderna är 
avsedda för. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016. 
2. Återstående medel från den avvecklade Sjömanspensioneringsfonden ska 

föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari månad 
2016. 

 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:1000. 
2 Senaste lydelse 2009:1000. 
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3.9 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 16 kap. 11 §, 59 kap. 14 § och 67 kap. 20–26 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 16 kap. 11 §, rubriken närmast efter 67 kap. 

19 § och rubrikerna närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25 och 26 §§ ska utgå, 
dels att 1 kap. 11 och 16 §§, 2 kap. 23 §, 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 3 §, 

10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12 och 13 §§, 42 kap. 6, 34 och 36 §§, 58 kap. 
18 och 32 §§, 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 4 och 5 §§ och 
67 kap. 1, 2, 7, 8, 13 och 19 §§ ska ha följande lydelse,  

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 43 kap. 17 a § och 59 kap. 
1 a §, och närmast före 59 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
11 §2 

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. 
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i 

66 kap. 
Bestämmelser om skattereduktion 

för underskott av kapital, arbets-
inkomst (jobbskatteavdrag), allmän 
pensionsavgift, sjöinkomst, hushålls-
arbete, gåva och mikroproduktion av 
förnybar el finns i 67 kap. 

Bestämmelser om skattereduktion 
för underskott av kapital, arbets-
inkomst (jobbskatteavdrag), allmän 
pensionsavgift, sjöinkomst, hushålls-
arbete och mikroproduktion av för-
nybar el finns i 67 kap. 

 
16 §3 

Bestämmelser om 
– förfarandet vid uttag av skatten 

finns i skatteförfarandelagen 
(2011:1244),  

– förfarandet vid skattereduktion 
för hushållsarbete finns i lagen 
(2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete, 
och 

– förfarandet vid uttag av skatten 
finns i skatteförfarandelagen 
(2011:1244), och 

– förfarandet vid skattereduktion 
för hushållsarbete finns i lagen 
(2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete. 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 

Senaste lydelse av 

16 kap. 11 § 2012:902  67 kap. 26 § 2011:1271 

59 kap. 14 § 2014:1468 rubriken närmast efter 67 kap. 19 § 2011:1271 

67 kap. 20 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 20 § 2011:1271 

67 kap. 21 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 23 § 2011:1271 

67 kap. 22 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 24 § 2011:1271 

67 kap. 23 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 25 § 2011:1271 

67 kap. 24 § 2013:690  rubriken närmast före 67 kap. 26 § 2011:1271. 

67 kap. 25 § 2011:1271 
2 Senaste lydelse 2014:1468. 
3 Senaste lydelse 2011:1272. 
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– godkännande av gåvomottagare 
vid skattereduktion för gåva finns i 
lagen (2011:1269) om godkännande 
av gåvomottagare vid skattereduktion 
för gåva. 

2 kap. 
23 § 

Med aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet i vilken den som 
är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning. 

Annan näringsverksamhet anses 
som passiv näringsverksamhet. Själv-
ständig näringsverksamhet som 
bedrivs utomlands anses alltid som 
passiv näringsverksamhet. 

Annan näringsverksamhet anses 
som passiv näringsverksamhet. Själv-
ständig näringsverksamhet som 
bedrivs utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet anses 
alltid som passiv näringsverksamhet. 

3 kap. 
18 §4 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i  
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster som 
anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, 

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 
7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje 
stycket den lagen, 

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller 
en fastighet i Sverige,  

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en 
näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett 
hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt, 

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter, 
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodi-

seringsfond och expansionsfond, 
7. inkomstslaget näringsverksamhet 

för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, 
8. inkomstslaget näringsverksam-

het för uttag eller utbetalning från 
ett skogskonto eller skogsskade-
konto som avses i 21 kap., 

9. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp som 
avser ett fast driftställe, en närings-
fastighet i Sverige eller artistisk eller 
idrottslig verksamhet i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för lö-
pande inkomster av en privatbo-

 
 
7. inkomstslaget näringsverksam-

het för uttag eller utbetalning från 
ett skogskonto eller skogsskade-
konto som avses i 21 kap., 

8. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp som 
avser ett fast driftställe, en närings-
fastighet i Sverige eller artistisk eller 
idrottslig verksamhet i Sverige, 

9. inkomstslaget kapital för lö-
pande inkomster av en privatbo-
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stadsfastighet eller en privatbostads-
rätt i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för kapi-
talvinst på en fastighet i Sverige eller 
på en privat- eller näringsbostadsrätt 
som innefattar nyttjanderätt till ett 
hus eller en del av ett hus i Sverige,  

12. inkomstslaget kapital för åter-
fört uppskovsbelopp samt schablon-
intäkt enligt 47 kap.,  

13. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning på 
andelar i svenska ekonomiska fören-
ingar, och  

14. inkomstslaget kapital för åter-
fört investeraravdrag enligt 43 kap. 

stadsfastighet eller en privatbostads-
rätt i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för kapi-
talvinst på en fastighet i Sverige eller 
på en privat- eller näringsbostadsrätt 
som innefattar nyttjanderätt till ett 
hus eller en del av ett hus i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för åter-
fört uppskovsbelopp samt schablon-
intäkt enligt 47 kap., 

12. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning på 
andelar i svenska ekonomiska fören-
ingar, och 

13. inkomstslaget kapital för åter-
fört investeraravdrag enligt 43 kap. 

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att 
materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till 
inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast 
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med 
ett fast driftställe här. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 13 gäller 
inte för sådana begränsat skattskyl-
diga personer som avses i 17 § 2–4. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 12 gäller 
inte för sådana begränsat skattskyl-
diga personer som avses i 17 § 2–4. 

6 kap. 
11 §5 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjande-

rätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,  
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,  
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har med-
delat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen, 

5. återförda avdrag för periodiser-
ingsfond, och 

 
 
6. återfört uppskovsbelopp samt 

schablonintäkt enligt 47 kap. 

5. återförda avdrag för periodiser-
ingsfond,  

6. schablonintäkt enligt 30 kap. 
6 a §, och 

7. återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap. 

Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella 
eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast 
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med 
ett fast driftställe här.  

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle 
ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst. 
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7 kap. 
3 §6 

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i  
4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom 
dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för 
kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan 
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §. 

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är dock 
inte skattskyldiga för 

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller 
en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-
saklig del kommer från 

– verksamhet som är ett direkt led 
i främjandet av sådana ändamål som 
avses i 4 § eller som har annan 
naturlig anknytning till sådana 
ändamål, eller 

– verksamhet som är ett direkt led 
i främjandet av sådana ändamål som 
avses i 4 § eller som har annan 
naturlig anknytning till sådana 
ändamål, 

 – verksamhet som avser försäljning 
av skänkta varor och som utnyttjas 
som finansieringskälla för ideellt 
arbete, eller 

– verksamhet som av hävd 
utnyttjats som finansieringskälla för 
ideellt arbete, eller 

– verksamhet som avser annat än 
försäljning av skänkta varor och som 
av hävd har utnyttjats som 
finansieringskälla för ideellt arbete, 
eller 

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller 
trossamfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 
3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). 

 
10 kap. 

5 §7 
Med pension avses ersättningar som betalas ut 
1. som allmän ålderspension, 

efterlevandepension och premie-
pension till efterlevande enligt 
socialförsäkringsbalken, 

1. som allmän ålderspension, 
efterlevandepension och premie-
pension till efterlevande enligt 
socialförsäkringsbalken samt mot-
svarande utländska ersättningar, 

2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparla-
mentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om 
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga, 

3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring, 
4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller 
5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 

28 kap. 2 § andra stycket. 
Med pension avses också ersättningar som betalas ut från 

pensionssparkonto 
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1. till pensionsspararen, 
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande, 
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning, 
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande 

jämkats, eller 
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken. 
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och 

pensionssparkonton. 

11 kap. 
40 §8 

Barnpension enligt 78 kap. socialförsäkringsbalken ska bara tas upp till den 
del pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av 
prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda föräldrarna, 80 procent av 
prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan 
enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efterlevande-
stöd och sådan del av barnpensionen som inte ska tas upp. 

 Det som sägs i första stycket om 
barnpension gäller också motsvarande 
utländska ersättningar. Om både 
barnpension enligt socialförsäkrings-
balken och en eller flera motsvarande 
utländska ersättningar betalas ut, eller 
om endast flera sådana utländska 
ersättningar betalas ut, ska den del av 
det sammanlagda beloppet som 
överstiger beloppsgränsen i första 
stycket tas upp. 

14 kap. 
12 § 

All näringsverksamhet som 
bedrivs av en enskild näringsidkare 
räknas som en enda näringsverk-
samhet. Om han bedriver själv-
ständig näringsverksamhet utom-
lands, räknas dock all sådan verk-
samhet som en egen näringsverk-
samhet. 

All näringsverksamhet som 
bedrivs av en enskild näringsidkare 
räknas som en enda näringsverk-
samhet. Om näringsidkaren bedriver 
självständig näringsverksamhet utan-
för Europeiska ekonomiska samarbets-
området, räknas dock all sådan verk-
samhet som en egen näringsverk-
samhet. 

13 § 
För en fysisk person som är 

delägare i ett eller flera svenska 
handelsbolag räknas verksamheten i 
varje handelsbolag som en egen 
näringsverksamhet. Om ett handels-
bolag bedriver självständig närings-

För en fysisk person som är 
delägare i ett eller flera svenska 
handelsbolag räknas verksamheten i 
varje handelsbolag som en egen 
näringsverksamhet. Om ett han-
delsbolag bedriver självständig nä-
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verksamhet utomlands, räknas dock 
all sådan verksamhet som en egen 
näringsverksamhet. 

ringsverksamhet utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, räknas 
dock all sådan verksamhet som en 
egen näringsverksamhet. 

Om ett svenskt handelsbolag är delägare i ett annat svenskt handelsbolag, 
ska verksamheten i det handelsbolaget räknas in i det ägande bolagets 
näringsverksamhet. I 14 och 15 §§ finns bestämmelser om underskott från 
kommanditbolag och vissa andra handelsbolag.  

42 kap. 
6 § 

Förvaltningsutgifter får dras av 
bara till den del kostnaderna under 
beskattningsåret sammanlagt över-
stiger 1 000 kronor. 

Förvaltningsutgifter får inte dras 
av. 

34 § 
Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild närings-

idkare upphör att bedriva näringsverksamheten ska dras av med 70 procent. 
Underskottet ska dock inte dras 

av om det avser självständigt be-
driven näringsverksamhet utomlands. 
Det ska inte heller dras av till den del 
underskottet 

Underskottet ska dock inte dras 
av om det avser självständigt be-
driven näringsverksamhet utanför 
Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Det ska inte heller dras av 
till den del underskottet 

– dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§ eller legat 
till grund för avdrag enligt 33 §, eller 

– skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur 
näringsverksamheten hade uttagsbeskattats. 

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den 
skattskyldige begär det, fördelas på det året och de två därefter följande 
beskattningsåren. 

Bestämmelserna om begränsningar vid konkurs, ackord och skuldsanering i 
40 kap. 20 och 21 §§ tillämpas också på sådant underskott. 

36 §9 
Den som under kalenderåret har 

innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska 
beräknas till kapitalunderlaget enligt 
37–41 §§ multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber närmast före det aktuella ka-
lenderåret. 

Den som under kalenderåret har 
innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska be-
räknas till kapitalunderlaget enligt 
37–41 §§ multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber närmast före det aktuella ka-
lenderåret ökad med 0,75 procent-
enheter. Schablonintäkten ska dock 
beräknas till lägst 1,25 procent av 
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kapitalunderlaget. 

43 kap. 
 17 a § 

Investeraravdrag får inte göras om 
den skattskyldige eller någon närstå-
ende till honom under något av de två 
beskattningsåren närmast före det år 
förvärvet sker (förvärvsåret) eller 
under förvärvsåret fram till tidpunkt-
en för förvärvet direkt eller indirekt 
innehar eller har innehaft andelar i det 
företag i vilket andelar har förvärvats 
eller i ett annat företag inom samma 
koncern. 

58 kap. 
18 §10 

En pensionsförsäkring får åter-
köpas trots bestämmelserna i detta 
kapitel, om det tekniska återköps-
värdet uppgår till högst 30 procent av 
prisbasbeloppet. Återköp får också ske 
om 

1. det tekniska återköpsvärdet 
uppgår till högst ett prisbasbelopp, 

2. försäkringen inte är förenad med 
ett oåterkalleligt förmånstagarförord-
nande, och 

3. premier för försäkringen inte har 
betalats under de senaste tio åren. 

En pensionsförsäkring får åter-
köpas trots bestämmelserna i detta 
kapitel, om det tekniska återköps-
värdet uppgår till högst ett 
prisbasbelopp. Ett sådant återköp ska 
avse hela pensionsförsäkringens värde. 

I andra fall får återköp medges av 
Skatteverket, om försäkringstagaren 
är på obestånd och genom ett 
återköp kan få en varaktig lösning på 
sina ekonomiska problem eller om 
det i övrigt finns synnerliga skäl. 
Detta gäller dock endast om återköp 
får ske enligt försäkringsavtalet och 
försäkringstekniska riktlinjer. 

I andra fall får Skatteverket medge 
återköp, om försäkringstagaren är på 
obestånd och genom ett återköp av 
hela eller en del av försäkringens värde 
kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i 
övrigt finns synnerliga skäl. Detta 
gäller dock endast om återköp får 
ske enligt försäkringsavtalet och 
försäkringstekniska riktlinjer. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § 
äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av 
försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av 
hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än 
som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med 
överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person 
som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 
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5 § första stycket 4 och inte heller som en betalning av premier för 
pensionsförsäkring. 

32 § 
Ett pensionssparkonto får avslutas 

genom en utbetalning i förtid vid 
den tidpunkt pensionen får börja 
betalas ut, om behållningen då uppgår 
till högst 30 procent av prisbasbeloppet. 
Utbetalning i förtid får också ske om 

1. behållningen på kontot uppgår 
till högst ett prisbasbelopp, 

2. kontot inte är förenat med ett 
oåterkalleligt förmånstagarförordnan-
de, och 

3. inbetalning på kontot inte har 
gjorts under de senaste tio åren. 

Ett pensionssparkonto får avslutas 
genom en utbetalning i förtid, om 
behållningen uppgår till högst ett 
prisbasbelopp. 

I andra fall får Skatteverket medge 
att kontot avslutas genom en 
utbetalning i förtid, om pensions-
spararen är på obestånd och genom 
en utbetalning kan få en varaktig 
lösning på sina ekonomiska problem 
eller om det i övrigt finns synnerliga 
skäl. 

I andra fall får Skatteverket medge 
att kontot avslutas genom en 
utbetalning i förtid eller att en del av 
kontobehållningen betalas ut, om 
pensionsspararen är på obestånd och 
genom en utbetalning kan få en 
varaktig lösning på sina ekonomiska 
problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § 
äktenskapsbalken av pensionsspararens tillgodohavande. 

59 kap. 
  

Vilka som får göra pensions-
sparavdrag 

 
1 a §  

Pensionssparavdrag får göras av 
dem som är obegränsat skattskyldiga 
och som har  

1. avdragsgrundande inkomst av 
anställning och helt saknar pensions-
rätt i anställning, eller 

2. avdragsgrundande inkomst av 
aktiv näringsverksamhet. 

I 16 § finns bestämmelser om när 
sådant avdrag får göras av dem som är 
begränsat skattskyldiga. 

Pensionssparavdrag får även göras 
efter beslut om dispens enligt 8–12 §§. 
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5 §11 
Pensionssparavdraget får inte heller 

överstiga 1 800 kronor med tillägg 
enligt andra och tredje styckena. 

 

För avdragsgrundande inkomst av 
anställning är tillägget, om den skatt-
skyldige helt saknar pensionsrätt i 
anställning, 35 procent av inkomsten, 
dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av 
anställning får pensionssparavdraget 
inte överstiga vare sig 35 procent av 
inkomsten eller 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av 
aktiv näringsverksamhet är tillägget 
35 procent av inkomsten, dock högst 
10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av 
aktiv näringsverksamhet får pensions-
sparavdraget inte överstiga vare sig 
35 procent av inkomsten eller 
10 prisbasbelopp. 

9 § 
För skattskyldiga som har 

avdragsgrundande inkomst i 
inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får 
Skatteverket medge pensions-
sparavdrag med högst samma belopp 
som för sådana inkomster som avses 
i 5 § andra stycket. För skattskyldiga 
som fått särskild ersättning i 
samband med att en anställning 
upphört och som inte har ett 
betryggande pensionsskydd, får 
Skatteverket medge avdrag med ett 
högre belopp. 

För skattskyldiga som har 
avdragsgrundande inkomst i 
inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får 
Skatteverket medge pensions-
sparavdrag med högst samma belopp 
som för sådana inkomster som avses 
i 5 § första stycket. För skattskyldiga 
som fått särskild ersättning i 
samband med att en anställning 
upphört och som inte har ett 
betryggande pensionsskydd, får 
Skatteverket medge avdrag med ett 
högre belopp. 

13 § 
Pensionssparavdrag som grundar 

sig på överskott av en näringsverk-
samhet eller inkomst i inkomstslaget 
kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat 
pensionssparavdrag ska göras som 
allmänt avdrag, om inte annat sägs i 
14 eller 15 §. 

Pensionssparavdrag som grundar 
sig på överskott av en näringsverk-
samhet eller inkomst i inkomstslaget 
kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat 
pensionssparavdrag ska göras som 
allmänt avdrag, om inte annat sägs i 
15 §. 

16 §12 
Pensionssparavdrag får göras av 

den som är obegränsat skattskyldig. 
Sådant avdrag får också göras av den 
som är begränsat skattskyldig enligt 
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, 

Pensionssparavdrag får göras av 
den som är begränsat skattskyldig 
enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 
eller 3, om dennes överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige och i 
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om dennes överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige och i andra 
länder, uteslutande eller så gott som 
uteslutande, utgörs av överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige. 

andra länder, uteslutande eller så gott 
som uteslutande, utgörs av överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige. 

Den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret 
ska göra de avdrag som avser den tiden. Om dennes överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som 
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock 
pensionssparavdrag göras för hela året.  

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte i inkomstslaget 
kapital. 

 
63 kap. 

Nuvarande lydelse 
 

3 a §13 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget 

beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp. 
 

Fastställd förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 
 
överstiger 0,99 men inte 1,105 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 1,105 men inte 2,72 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 2,72 men inte 3,11 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 3,11 men inte 3,69 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 3,69 men inte 4,785 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 4,785 men inte 7,88 
prisbasbelopp 

 

Särskilt belopp 
 
0,682 prisbasbelopp 
 
0,880 prisbasbelopp minskat med 
20 procent av den fastställda 
förvärvsinkomsten 

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

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

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

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

 
0,753 prisbasbelopp ökat med 
1 procent av den fastställda 
förvärvsinkomsten 
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överstiger 7,88 men inte 12,43 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 
 

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

 
0,422 prisbasbelopp 
 

 
Föreslagen lydelse 

 
3 a § 

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

 
Fastställd förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 

 
överstiger 0,99 men inte 1,11 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 1,11 men inte 2,72 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 2,72 men inte 3,11 
prisbasbelopp 

 
överstiger 3,11 men inte 3,77 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 3,77 men inte 5,4 
prisbasbelopp 

 
överstiger 5,4 men inte 7,88 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 7,88 men inte 12,43 
prisbasbelopp 

 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 

Särskilt belopp 
 
0,687 prisbasbelopp 

 
0,885 prisbasbelopp minskat med 
20 procent av den fastställda 
förvärvsinkomsten 

 
0,609 prisbasbelopp ökat med 
4,9 procent av den fastställda 
förvärvsinkomsten 

 
0,741 prisbasbelopp 

 
 

0,430 prisbasbelopp ökat med 
10 procent av den fastställda 
förvärvsinkomsten 

 
0,807 prisbasbelopp 

 
 

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

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

 
0,422 prisbasbelopp 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

65 kap. 
4 §14 

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela be-
skattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2, 6 eller 7 
under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten sum-
man av de skattesatser för kommu-
nal skatt och landstingsskatt som ge-
nomsnittligt tillämpas för beskatt-
ningsåret, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2 eller 6 under 
hela beskattningsåret är den kom-
munala inkomstskatten summan av 
de skattesatser för kommunal skatt 
och landstingsskatt som genom-
snittligt tillämpas för beskattnings-
året, multiplicerad med den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk 
stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §. 

 
5 §15 

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara 
förvärvsinkomster  

– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som 
överstiger en nedre skiktgräns, och  

– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som 
överstiger en övre skiktgräns. 

Skiktgränserna bestäms med 
utgångspunkt i en nedre skiktgräns 
på 430 200 kronor för beskatt-
ningsåret 2015 och en övre skikt-
gräns på 616 100 kronor för 
beskattningsåret 2015. 

Skiktgränserna bestäms med 
utgångspunkt i en nedre skiktgräns 
på 430 200 kronor för beskatt-
ningsåret 2016 och en övre skikt-
gräns på 625 800 kronor för 
beskattningsåret 2016. 

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till 
skiktgränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det 
jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna 
prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före 
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av 
regeringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till 
helt hundratal kronor. 

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett 
beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser 
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas. 
  

 
 
                                                      
14 Senaste lydelse 2009:1060. 
15 Senaste lydelse 2014:1468. 
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67 kap. 
1 §16 

I detta kapitel finns bestämmelser 
om skattereduktion för fysiska 
personer i 2–33 §§ och för juridiska 
personer i 2 och 27–33 §§. 

I detta kapitel finns bestämmelser 
om skattereduktion för fysiska 
personer i 2–19 och 27–33 §§ och för 
juridiska personer i 2 och 27–33 §§. 

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. 

2 §17 
Skattereduktion ska göras för 

sjöinkomst, allmän pensionsavgift, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
underskott av kapital, hushållsarbete, 
gåva och mikroproduktion av 
förnybar el i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska göras för 
sjöinkomst, allmän pensionsavgift, 
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), 
underskott av kapital, hushållsarbete 
och mikroproduktion av förnybar el 
i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som 
beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) 
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen 
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 §§ ska 
dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt. 

 
Nuvarande lydelse 

7 §18 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår 

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till 
följande belopp. 

 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna 
och grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal 
inkomstskatt 
 

överstiger 0,91 men inte 2,94 pris-
basbelopp 

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

överstiger 2,94 men inte 8,08 pris-
basbelopp 

skillnaden mellan å ena sidan 
summan av 1,584 prisbasbelopp och 
11,1 procent av arbetsinkomsterna 

 
 
                                                      
16 Senaste lydelse 2014:1468. 
17 Senaste lydelse 2014:1468. 
18 Senaste lydelse 2013:960. 
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mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, 
multiplicerad med skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan 2,155 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt 
 

Föreslagen lydelse 
 

7 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår 

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till 
följande belopp. 

 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna 
och grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal 
inkomstskatt 

överstiger 0,91 men inte 2,94 pris-
basbelopp 

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

överstiger 2,94 men inte 8,08 pris-
basbelopp 

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

överstiger 8,08 men inte 13,54 
prisbasbelopp 

skillnaden mellan 2,155 prisbas-
belopp och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt 

överstiger 13,54 prisbasbelopp skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp 
och grundavdraget, multiplicerad med 
skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt, med avdrag för 3 procent av de 
arbetsinkomster som överstiger 13,54 
prisbasbelopp 
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Nuvarande lydelse 
 

8 §19 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår 

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till 
följande belopp. 

 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 

 
Skattereduktion 

överstiger inte 100 000 kronor 
 

20 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 100 000 men inte 300 000 
kronor 
 

summan av 15 000 kronor och 
5 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 300 000 kronor 
 

30 000 kronor 

Föreslagen lydelse 

8 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår 

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till 
följande belopp. 
 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 

 
Skattereduktion 

överstiger inte 100 000 kronor 
 

20 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 100 000 men inte 300 000 
kronor 
 

summan av 15 000 kronor och 
5 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 300 000 men inte 
600 000 kronor 
 

30 000 kronor 

överstiger 600 000 kronor 30 000 kronor med avdrag för 
3 procent av de arbetsinkomster som 
överstiger 600 000 kronor 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 §20 
Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande. 
1. Städarbete eller annat ren-

göringsarbete som utförs i bostaden. 
1. Enklare städarbete eller annat 

rengöringsarbete samt flyttstädning 
som utförs i bostaden. 

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. 
3. Matlagning som utförs i eller i 

nära anslutning till bostaden.  
 
 

 
 
                                                      
19 Senaste lydelse 2009:197. 
20 Senaste lydelse 2015:473. 
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4. Snöskottning som utförs i nära 
anslutning till bostaden.  

5. Häck- och gräsklippning samt 
krattning och ogräsrensning som 
utförs på tomt eller i trädgård i nära 
anslutning till bostaden. 

6. Barnpassning som inte mer än i 
ringa omfattning innefattar hjälp 
med läxor och annat skolarbete och 
som utförs i eller i nära anslutning 
till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, 
skola, fritidsaktiviteter eller liknande. 

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

3. Snöskottning som utförs i nära 
anslutning till bostaden.  

4. Häck- och gräsklippning samt 
krattning och ogräsrensning som 
utförs på tomt eller i trädgård i nära 
anslutning till bostaden. 

5. Barnpassning som inte mer än i 
ringa omfattning innefattar hjälp 
med läxor och annat skolarbete och 
som utförs i eller i nära anslutning 
till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, 
skola, fritidsaktiviteter eller liknande. 

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

19 §21 
Skattereduktionen uppgår till 
1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § 

första stycket 1,  
2. 50 procent av underlaget enligt 

18 § första stycket 2, och  
 

2. 50 procent av underlaget enligt 
18 § första stycket 2 till den del det 
avser sådant hushållsarbete som anges i 
13 § och 30 procent av underlaget till 
den del det avser annat hushållsarbete, 
och  

3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för 
hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 
18 § första stycket 3. 

Den sammanlagda skattereduktio-
nen får uppgå till högst 50 000 
kronor för ett beskattningsår. 

Den sammanlagda skattereduktio-
nen får uppgå till högst 50 000 
kronor för ett beskattningsår. Om 
den skattskyldige inte har fyllt 65 år 
vid beskattningsårets ingång, får 
skattereduktionen för sådant hushålls-
arbete som anges i 13 § uppgå till högst 
25 000 kronor för ett beskattningsår. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 i fråga om 16 kap. 11 § och i 
övrigt den 1 januari 2016. 

2. Bestämmelserna i 1 kap. 11 och 16 §§, 2 kap. 23 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 3 §, 
10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12 och 13 §§, 42 kap. 6, 34 och 36 §§, 58 kap. 
18 och 32 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap 5 § och 67 kap. 1, 2, 7, 8, 13 och 19 §§ i den 

 
 
                                                      
21 Senaste lydelse 2011:1256. 
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nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2015. 

3. Den upphävda bestämmelsen i 16 kap. 11 § gäller fortfarande för avgifter 
och bidrag som har betalats respektive lämnats till Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet för tid före den 1 januari 2017. 

4. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av 
andelar som sker efter den 31 december 2015. 

5. Bestämmelserna i 59 kap. 1 a, 5, 9, 13 och 16 §§ i den nya lydelsen 
tillämpas första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar 
på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015.  

6. För försäkringspremier som betalats respektive inbetalningar på 
pensionssparkonton som gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande den 
upphävda bestämmelsen i 59 kap. 14 § och bestämmelserna i 59 kap. 5, 9, 13 
och 16 §§ i den äldre lydelsen. 

7. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet 
gäller fortfarande den upphävda bestämmelsen i 59 kap. 14 § och 
bestämmelserna i 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§ i den äldre lydelsen för 
försäkringspremier som betalats och inbetalningar på pensionssparkonton 
som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om 
premier som betalats och inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller 
att avdrag får göras för dessa bara till den del som avdragsutrymmet beräknat 
enligt 59 kap. 5 § i den nya lydelsen överstiger avdraget för premier som 
betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men före 
ikraftträdandet. 

8. De upphävda bestämmelserna i 67 kap. 20–26 §§ gäller dock fortfarande 
för beskattningsår som börjar före ikraftträdandet. 
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3.10 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 
(2000:980) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980) 
dels att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse, 
dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 

lagen (2015:474) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse 

2 kap. 
26 §1 

Arbetsgivaravgifterna är 21,27 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 

4,35 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
2,64 % 
0,30 % 

 
Föreslagen lydelse 

 
26 § 

Arbetsgivaravgifterna är 21,77 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 

4,85 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
2,64 % 
0,30 % 

 
3 kap. 

 
Nuvarande lydelse 

 
13 §2 

Egenavgifterna är 18,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 
 

4,44 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
0,10 % 
0,30 % 

 
 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1469. 
2 Senaste lydelse 2014:1469. 
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Föreslagen lydelse 
 

13 § 
Egenavgifterna är 19,32 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 

4,94 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
0,10 % 
0,30 % 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
                               

2.3 Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 
29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före 
ikraftträdandet. 

Den upphävda bestämmelsen i 
2 kap. 28 § och bestämmelsen i 
2 kap. 29 § i den äldre lydelsen til-
lämpas även på ersättning som beta-
las ut under perioden 1 augusti 
2015–30 juni 2016. På ersättning 
som betalas ut under nämnda period 
ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 
28 §, utöver hela ålderspensionsav-
giften, arton tjugofemtedelar av de 
övriga arbetsgivaravgifterna betalas. 
Procenttalen för avgifterna ska efter 
kvoteringen anges med två decimaler 
så att övriga decimaler faller bort. 

Den upphävda bestämmelsen i 
2 kap. 28 § och bestämmelsen i 
2 kap. 29 § i den äldre lydelsen til-
lämpas även på ersättning som beta-
las ut under perioden 1 augusti 
2015–31 maj 2016. På ersättning som 
betalas ut under nämnda period ska 
dock vid tillämpningen av 2 kap. 
28 §, utöver hela ålderspensionsav-
giften, arton tjugofemtedelar av de 
övriga arbetsgivaravgifterna betalas. 
Procenttalen för avgifterna ska efter 
kvoteringen anges med två decimaler 
så att övriga decimaler faller bort. 

3.4 Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 
18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före 
ikraftträdandet. 

Den upphävda bestämmelsen i 
3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 
3 kap. 18 § i den äldre lydelsen 
tillämpas även på inkomst som upp-
bärs under perioden 1 augusti 2015–
30 juni 2016. På inkomst som upp-
bärs under nämnda period ska dock 
vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, 
utöver hela ålderspensionsavgiften, 
arton tjugofemtedelar av de övriga 
egenavgifterna betalas. Procenttalen 
för avgifterna ska efter kvoteringen 
anges med två decimaler så att övriga 

Den upphävda bestämmelsen i 
3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 
3 kap. 18 § i den äldre lydelsen 
tillämpas även på inkomst som upp-
bärs under perioden 1 augusti 2015–
31 maj 2016. På inkomst som upp-
bärs under nämnda period ska dock 
vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, 
utöver hela ålderspensionsavgiften, 
arton tjugofemtedelar av de övriga 
egenavgifterna betalas. Procenttalen 
för avgifterna ska efter kvoteringen 
anges med två decimaler så att övriga 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2015:474. 
4 Senaste lydelse 2015:474. 
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decimaler faller bort. 
Omfattar beskattningsåret tid 

såväl före som efter den 1 augusti 
2015 respektive såväl före som efter 
den 30 juni 2016 ska, om den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del 
av beskattningsårets inkomst anses 
hänförlig till tiden efter den 1 augusti 
2015 respektive efter den 30 juni 
2016 som svarar mot förhållandet 
mellan den del av beskattningsåret 
som infaller under respektive tid och 
hela beskattningsåret. 

decimaler faller bort. 
Omfattar beskattningsåret tid 

såväl före som efter den 1 augusti 
2015 respektive såväl före som efter 
den 31 maj 2016 ska, om den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del 
av beskattningsårets inkomst anses 
hänförlig till tiden efter den 1 augusti 
2015 respektive efter den 31 maj 
2016 som svarar mot förhållandet 
mellan den del av beskattningsåret 
som infaller under respektive tid och 
hela beskattningsåret. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som 

betalas ut efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som 

uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före 
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor 
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 
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3.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om 
förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete 

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet 
vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §1 
Utbetalningen får uppgå till ett 

belopp som motsvarar mellanskill-
naden mellan den debiterade ersätt-
ningen för hushållsarbetet inklusive 
mervärdesskatt och köparens fak-
tiska betalning för arbetet till utföra-
ren före begäran om utbetalning, 
dock högst till samma belopp som 
köparen har betalat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbetalning får inte ske till den 

del köparens sammanlagda prelimi-
nära skattereduktion enligt 17 § 
skulle uppgå till ett belopp som 
överstiger 50 000 kronor för ett 
beskattningsår. 

Utbetalningen får uppgå till ett 
belopp som motsvarar mellanskill-
naden mellan den debiterade ersätt-
ningen för hushållsarbetet inklusive 
mervärdesskatt och köparens fak-
tiska betalning för arbetet till utföra-
ren före begäran om utbetalning. 

 
 
Utbetalningen får dock uppgå till 

högst 
1. samma belopp som köparen har 

betalat om den avser sådant 
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229), och 

2. tre sjundedelar av det belopp som 
köparen har betalat om den avser 
annat hushållsarbete. 

Utbetalning får inte ske till den 
del köparens sammanlagda prelimi-
nära skattereduktion enligt 17 § 
skulle uppgå till ett belopp som 
överstiger 50 000 kronor för ett 
beskattningsår. Om den skattskyldige 
inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång, får utbetalning inte ske 
till den del den preliminära skatte-
reduktionen för sådant hushållsarbete 
som anges i 67 kap. 13 § inkomst-
skattelagen skulle överstiga 25 000 
kronor för ett beskattningsår. 

17 §2 
Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med 
1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § 

beslutat om till utföraren, och 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1458. 
2 Senaste lydelse 2011:1426. 
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2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan 
ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad 
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).  

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare 
tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp mot-
svarande den beslutade återbetalningen. 

Den preliminära skattereduktio-
nen får sammanlagt uppgå till högst 
50 000 kronor för ett beskattningsår. 

Den preliminära skattereduktio-
nen får sammanlagt uppgå till högst 
50 000 kronor för ett beskattningsår. 
Om köparen inte har fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång, får den preli-
minära skattereduktionen för sådant 
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) upp-
gå till högst 25 000 kronor. 

19 §3 
Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av 

hushållsarbetet om  
1. beslut enligt 11 § om utbetalning,  
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och  
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan 

ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad 
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).  

Meddelandet ska innehålla uppgifter om  
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, 

personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer 
för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,  

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller 
annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och 

3. den totala preliminära skatte-
reduktionen som tillgodoräknats 
köparen enligt 17 §. 

 
 
 
 
 
Skatteverket ska på begäran av 

köparen lämna denne ett särskilt 
meddelande om den totala prelimi-
nära skattereduktionen som till-
godoräknats enligt 17 §.  

3. den totala preliminära skatte-
reduktionen som tillgodoräknats 
köparen enligt 17 § och, om köparen 
inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång, hur stor del av denna 
skattereduktion som avser sådant hus-
hållsarbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

Skatteverket ska på begäran av 
köparen lämna denne ett särskilt 
meddelande om den totala prelimi-
nära skattereduktionen som till-
godoräknats enligt 17 §. Om köparen 
inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång, ska det av meddelandet 
framgå hur stor del av denna skatte-
reduktion som avser sådant hushålls-
arbete som anges i 67 kap. 13 § 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2011:1426. 
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inkomstskattelagen. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 

31 december 2015. 
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3.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om 
införande av socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2010:111) om införande av 
socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 § 

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga 
ärenden om hustrutillägg och särskild efterlevandepension samt ärenden 
enligt följande lagar och bestämmelser: 

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, 
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering, 
3. den upphävda lagen (1946:433) 

om frivillig statlig pensionsförsäk-
ring, 

4. 22 kap. i den upphävda lagen 
(1962:381) om allmän försäkring i 
dess lydelse före den 1 januari 1981, 
och 

5. den upphävda kungörelsen 
(1972:412) om sjömanspension. 

3. den upphävda lagen (1946:433) 
om frivillig statlig pensionsförsäk-
ring, och 

4. 22 kap. i den upphävda lagen 
(1962:381) om allmän försäkring i 
dess lydelse före den 1 januari 1981. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016. 
 



PROP.  2015/16:1 

137 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)  
dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå, 
dels att 11 kap. 14 §, 22 kap. 1 och 13 §§, 31 kap. 1 och 33 §§, 38 kap. 1 §, 

48 kap. 6 §, 50 kap. 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
14 § 

Underlaget för beräkning av 
skatteavdrag ska bestämmas utan 
hänsyn till förmån av hushållsarbete 
enligt 67 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229), om den som har utfört 
arbetet var godkänd för F-skatt vid 
någon av de tidpunkter som anges i 
67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen 
eller har ett intyg eller någon annan 
handling som avses i 67 kap. 17 § 
samma lag. 

 
 
 
 
 
Första stycket gäller bara förmån 

upp till ett värde av 100 000 kronor 
per beskattningsår. 

Skatteavdrag för förmån av 
hushållsarbete enligt 67 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229) ska 
reduceras, om den som har utfört 
arbetet var godkänd för F-skatt vid 
någon av de tidpunkter som anges i 
67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. 
Detsamma gäller om utföraren har ett 
intyg eller någon annan handling 
som avses i 67 kap. 17 § samma lag. 
Reduktionen ska vara  

1. 50 procent av värdet på förmån 
av sådant hushållsarbete som anges i 
67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och 

2. 30 procent av värdet på förmån 
av annat hushållsarbete. 

Skatteavdraget ska som mest redu-
ceras med 50 000 kronor per beskatt-
ningsår. I fråga om förmån av sådant 
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen ska dock skatte-
avdraget som mest reduceras med 
25 000 kronor per beskattningsår, om 
arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång. 

22 kap. 
1 §1 

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift 
om  

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 
3 §§),  

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),  
– samfällighet (5 och 6 §§),  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1471. 
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– räntebidrag (7 §),  
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),  
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),  
– tjänstepensionsavtal (11 §),  
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),  
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),  
– elcertifikat (14 §),  
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),  
– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),  
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, 

specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§), 
– gåva (22 §),  
– investeraravdrag (23 och 24 §§), och  
– skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §). 

13 § 
Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushålls-

arbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför 
arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 
67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan hand-
ling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.  

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som 
har gett ut förmånen. 

I kontrolluppgiften ska uppgift 
lämnas om underlaget för skatte-
reduktionen. 

I kontrolluppgiften ska uppgift 
lämnas om underlaget för skatte-
reduktionen och hur stor del av 
underlaget som avser sådant hushålls-
arbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen. 

31 kap. 
1 §2 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),  
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och 

godkänna eller lämna (4 och 5 §§),  
– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet  

(7–15 §§),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),  
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),  
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),  
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),  
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna 

(27–29 §§),  
– uppgift om tillskott och uttag (30 §),  
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),  

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2014:1471. 
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– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §), 
– uppgifter om skattereduktion 

för hushållsarbete, gåva och mikro-
produktion av förnybar el (33 och 
33 a §§), och 

– uppgifter om skattereduktion 
för hushållsarbete och mikroproduk-
tion av förnybar el (33 och 33 a §§), 
och 

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §). 
 

Skattereduktion för hushållsarbete, 
gåva och mikroproduktion av 
förnybar el3 

Skattereduktion för hushållsarbete 
och mikroproduktion av förnybar 
el 

 
33 §4 

Den som begär skattereduktion 
för hushållsarbete, gåva eller mikro-
produktion av förnybar el enligt 
67 kap. 11–33 §§ inkomstskattelagen 
(1999:1229) ska lämna uppgift om 
underlaget för skattereduktionen. 

Den som begär skattereduktion 
för hushållsarbete eller mikro-
produktion av förnybar el enligt 
67 kap. 11–19 och 27–33 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229) ska lämna 
uppgift om underlaget för skatte-
reduktionen. 

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 
67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som 
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushålls-
arbete lämnas. 

38 kap. 
1 §5 

Fastställda formulär ska användas för att lämna  
1. kontrolluppgifter, 
2. åtagande  
a) enligt 23 kap. 6 § om att lämna 

kontrolluppgifter om pensionsför-
säkringar och sådana avtal om 
tjänstepension som är jämförbara 
med en pensionsförsäkring, och  

b) enligt 23 kap. 7 § om att lämna 
kontrolluppgifter om gåvor, 

2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om 
att lämna kontrolluppgifter om 
pensionsförsäkringar och sådana 
avtal om tjänstepension som är jäm-
förbara med en pensionsförsäkring, 

3. deklarationer,  
4. särskilda uppgifter, och  
5. periodiska sammanställningar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2014:1471. 
4 Senaste lydelse 2014:1471. 
5 Senaste lydelse 2011:1289. 
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48 kap. 
 

Nuvarande lydelse 
 

6 § 
Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 

Om förseningsavgiften gäller uppgår den till 
aktiebolags eller ekonomisk 
förenings inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
5 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
500 kronor 

 
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 000 kronor om 

det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 
 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 

Om förseningsavgiften gäller uppgår den till  
aktiebolags eller ekonomisk 
förenings inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
6 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
625 kronor 

 
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om 

det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

50 kap. 
2 § 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 
10 000 kronor för varje 
kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit 
ut en kontrollavgift och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en 
överträdelse som har inträffat inom 
ett år från den dag då beslutet om 
kontrollavgift meddelades, ska 
avgiften i stället vara 20 000 kronor. 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 
12 500 kronor för varje 
kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit 
ut en kontrollavgift och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en 
överträdelse som har inträffat inom 
ett år från den dag då beslutet om 
kontrollavgift meddelades, ska 
avgiften i stället vara 25 000 kronor. 

7 § 
Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort 

dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och 
marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld. 
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Kontrollavgiften är 2 000 kronor 
för varje tillfälle då skyldigheten inte 
har fullgjorts. 

Kontrollavgiften är 2 500 kronor 
för varje tillfälle då skyldigheten inte 
har fullgjorts. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.  
2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen 

tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som 
kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2015. 

3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i 
fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter 
ikraftträdandet. 

5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första 
gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har 
inletts efter den 31 december 2015. 

6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för 
beskattningsår som börjar före ikraftträdandet. 

7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § 
i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.  
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3.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1474) om 
ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)  
dels att 50 kap. 4 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2014:1474) om 

ändring i den lagen ska ha följande lydelse, 
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 

(2014:1474) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse, 
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen 

(2014:1474) om ändring i den lagen ska införas en ny punkt, 4, av följande 
lydelse.  

 
Lydelse enligt SFS 2014:1474 Föreslagen lydelse 

50 kap. 
4 § 

Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är 
1. 10 000 kronor för varje 

kontrolltillfälle, och 
2. 2 000 kronor för varje person 

som vid kontrollen är verksam och 
inte är dokumenterad i en tillgänglig 
personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit 
ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 
2 och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat 
inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska 
avgiften enligt första stycket 1 i 
stället vara 20 000 kronor. 

1. 12 500 kronor för varje 
kontrolltillfälle, och 

2. 2 500 kronor för varje person 
som vid kontrollen är verksam och 
inte är dokumenterad i en tillgänglig 
personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit 
ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 
2 och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat 
inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska 
avgiften enligt första stycket 1 i 
stället vara 25 000 kronor. 

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor. 
 
2. Lagen tillämpas första gången 

på byggarbetsplatser där bygg-
verksamheten påbörjas efter 
ikraftträdandet. 

2. Lagen tillämpas första gången 
på byggarbetsplatser där bygg-
verksamheten påbörjas efter den 
31 december 2015. 

 
4. I fråga om kontrollavgiftens 

storlek ska bestämmelsen i 50 kap. 4 § 
i den nya lydelsen tillämpas första 
gången i fråga om kontrollavgifter som 
hänför sig till kontroller som har inletts 
efter den 31 december 2015. 
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3.15 Förslag till lag om upphävande av lagen (2011:1269) om 
godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för 
gåva 

Härigenom föreskrivs att lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska upphöra att gälla vid utgången 
av 2015. 
                               

1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 
2016. 

2. En betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka.





 

 

 

4 

Den makroekonomiska 
utvecklingen 
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4 Den makroekonomiska utvecklingen 

Sammanfattning 

 
– Svensk ekonomi befinner sig i en konjunk-

turåterhämtning. BNP-tillväxten 2015 
bedöms bli högre än 2014. Den offentliga 
konsumtionen förväntas lämna ett för-
hållandevis stort bidrag till tillväxten både 
2015 och 2016. Bidraget från exporten blir 
påtagligt först 2016. 

– Konjunkturen i omvärlden förväntas 
stärkas de kommande åren. I euroområdet, 
som är Sveriges viktigaste exportmarknad, 
förväntas återhämtningen dock gå lång-
samt.  

– Arbetslösheten har länge legat på en hög 
nivå, kring 8 procent. I takt med att 
ekonomin återhämtar sig stiger sysselsätt-
ningsgraden. Arbetslösheten bedöms 
minska till nära 6 procent 2018. De 
reformer som regeringen föreslår och 
aviserar i denna proposition bidrar till den 
lägre arbetslösheten. 

– Inflationen har varit låg en längre tid. Ett 
högre resursutnyttjande och stigande 
enhetsarbetskostnader bidrar till att 
inflationen blir högre framöver.  

– Det finns påtagliga risker för att utveckl-
ingen blir svagare än i prognosen. Det gäller 
särskilt om tillväxten i euroområdet blir 
lägre än förväntat. Den ekonomiska ut-
vecklingen kan även bli starkare än vad som 
antagits i prognosen. Det gäller exempelvis 
om företag och hushåll i omvärlden blir 
mer optimistiska om framtiden än vad som 
förväntas. 

 

I detta avsnitt redovisas prognosen för den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och i 
omvärlden t.o.m. 2019.70 Information som fanns 
tillgänglig den 10 augusti 2015 har beaktats. 
Prognosen är baserad på nu gällande regler och 
regeringens föreslagna och aviserade åtgärder i 
denna proposition.  

Budgetpropositionen avser 2016. Tyngd-
punkten i framställningen har därför lagts på 
prognosen fram t.o.m. 2016. Utvecklingen 
2017–2019 redovisas i ett separat delavsnitt.  

I avsnittet beskrivs några av de risker som 
finns i prognosen, två alternativa scenarier samt 
jämförelser med andra bedömares prognoser. 
Avsnittet innehåller även en beskrivning av hur 
prognosen har reviderats jämfört med den 
bedömning som gjordes i 2015 års ekonomiska 
vårproposition.  
  

 
 
                                                      
70 I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga innehåll i detalj. 
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4.1 Utvecklingen i omvärlden 2015 
och 2016 

Måttlig tillväxt i omvärlden 

Under första halvåret 2015 har återhämtningen i 
euroområdet vidgats till att omfatta fler länder 
och sektorer än tidigare. Detaljhandeln har 
utvecklats relativt starkt och industriprodukt-
ionen har vuxit i en förhållandevis hög takt. 

Efter en svag inledning på 2015 växer den 
amerikanska ekonomin i snabbare takt. Arbets-
lösheten minskar och läget på bostadsmarknaden 
har förbättrats. Tillväxten i många framväxande 
ekonomier har dock saktat ned. Råvaru-
exportörer har påverkats av de låga priserna på 
olja och andra råvaror. I Kina har en svagare 
utveckling på bostadsmarknaden bidragit till en 
lägre ekonomisk tillväxt den senaste tiden.  

Sammantaget har världsekonomin under det 
första halvåret 2015 växt i en måttlig takt. 
Världshandeln har utvecklats svagt (se diagram 
4.1). Den svaga utvecklingen beror till stor del på 
minskad import i framväxande ekonomier. 
Importen har däremot utvecklats starkare i flera 
avancerade ekonomier. 

 
Diagram 4.1 Världshandel 
Import, index 2005=100  

 
Källa: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

 
I många avancerade ekonomier är inflationen låg, 
bl.a. som en följd av fall i råvarupriser. Ett 
förbättrat läge på arbetsmarknaden leder till ett 
ökat kostnadstryck i många länder, vilket bidrar 
till att inflationen i omvärlden förväntas stiga. 
Inflationen förväntas dock i allmänhet stiga från 
en låg nivå och i många länder förväntas den 
även 2016 ligga under respektive centralbanks 
mål. Penningpolitiken bedöms därför även 

fortsättningsvis bli expansiv i flertalet länder för 
att stödja en fortsatt uppgång i inflationen (se 
tabell 4.1). 

Goda förutsättningar för ökad tillväxt i 
avancerade ekonomier 

Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i 
euroområdet, som är Sveriges viktigaste export-
marknad, har ljusnat under 2015. Den 
europeiska centralbanken har genomfört olika 
åtgärder för att stimulera kreditgivningen. 
Banken har introducerat långfristiga riktade 
finansieringsoperationer, sänkt styrräntan och 
genomfört kvantitativa lättnader i form av 
tillgångsköp. Den grundliga genomgång av 
bankernas balansräkningar och de stresstester 
som genomfördes hösten 2014 har skingrat en 
del av osäkerheten om kvaliteten på bankernas 
tillgångar. Kreditgivningen till företag har börjat 
öka i volym efter flera års minskning, även om 
ökningen än så länge är relativt svag. Ökad 
kreditgivning är en viktig förutsättning för 
investeringstillväxten i euroområdet. Därutöver 
har de akuta finansiella riskerna kring utveckl-
ingen i Grekland minskat i och med den 
överenskommelse om stödprogram till landet 
som nåddes sommaren 2015. 

Konsumtionen förväntas driva tillväxten i 
euroområdet 2015 och även investerings-
tillväxten ser ut att öka gradvis under året. När 
återhämtningen fortsätter och resursutnytt-
jandet stiger förväntas inflationen i euroområdet 
öka. Men återhämtningen blir av allt att döma 
långsam. Detta beror på att det finns ett fortsatt 
behov hos såväl hushåll som stater och 
finansiella företag att minska sin skuldsättning. 
Arbetslösheten sjunker därför endast långsamt. 
Styrräntan förväntas bli fortsatt låg. 

Utvecklingen i USA:s ekonomi bedöms bli 
stark de kommande åren. Fortsatt hög syssel-
sättningstillväxt, låga räntor och ett lågt oljepris 
talar för att hushållens konsumtion ökar. Som en 
följd av de goda ekonomiska utsikterna förväntas 
den amerikanska centralbanken höja styrräntan 
andra halvåret 2015 efter knappt sju år med en 
räntenivå nära noll. 
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Tabell 4.1 Prognoser för omvärlden 
Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015 och 2016 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 Genomsnitt 
1994-2014 2014 2015 2016 

BNP     

Euroområdet  1,4 0,9 1,5 1,8 

Tyskland 1,3 1,8 1,8 2,0 

Frankrike 1,6 0,2 1,3 1,6 

Italien 0,5 -0,4 0,7 1,2 

Spanien 2,1 1,4 3,2 2,6 

Finland 2,2 -0,4 0,0 1,0 

USA 2,4 2,4 2,3 2,8 

Norge2 2,9 2,2 1,4 1,8 

Kina 9,5 7,5 6,7 6,5 

Ryssland 3,7 0,6 -3,0 -0,1 

Världen PPP-vägd3 3,8 3,4 3,4 3,7 

Världen KIX-vägd4 1,6 2,1 2,2 2,6 

Svensk exportmarknad5 5,5 2,9 2,9 5,6 

Inflation     

Euroområdet6 1,9 0,4 0,3 1,3 

USA7 2,4 1,6 0,2 2,1 

Finansiella variabler     

Refiränta8 2,3 0,2 0,1 0,1 

Fed funds9 3,0 0,3 0,3 1,1 

Oljepris10 53 99 57 59 
1 I avsnittets tabeller redovisas genomsnittliga värden för flertalet variabler från 
1994. Perioden är vald med utgångspunkt i tillgänglighet på data från de 
svenska nationalräkenskaperna. Euroområdet och dess medlemmars genomsnitt 
för BNP beräknas från 1995 och refiräntan från 1999. KIX-viktat genomsnitt 
beräknas från 2004 och Rysslands genomsnitt beräknas från 2003, på grund av 
begränsningar i datatillgång. 
2 BNP för Norges fastland, dvs. inhemsk produktion exklusive utvinning av råolja 
och naturgas, rörtransport och utrikes sjöfart. 
3 BNP-prognoser sammanviktade med köpkraftsjusterade BNP-vikter enligt IMF. 
4 BNP-prognoser sammanviktade med KIX-vikter, ett mått på svensk 
utrikeshandel med olika länder. 
5 Den samlade importen i de länder som Sverige exporterar till. Respektive lands 
vikt utgörs av dess andel i svensk varuexport. 
6 Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). 
7 Konsumentprisindex (KPI). 
8 Europeiska centralbankens styrränta i procent, årsgenomsnitt. 
9 USA:s centralbanks styrränta i procent, årsgenomsnitt. 
10 Brent, USD per fat. 
Källor: Reuters Ecowin och egna beräkningar. 

 
Finlands ekonomi har utvecklats svagt en längre 
tid. Tillväxten var negativ både 2013 och 2014. 
Den senaste tiden har efterfrågan från Ryssland 
minskat ytterligare, vilket har slagit mot den 
redan hårt pressade finska exportsektorn. Hög 
arbetslöshet hämmar hushållens konsumtion 
och den offentliga konsumtionen ser ut att bli 
fortsatt stram. I takt med att den internationella 
återhämtningen fortsätter förväntas dock 
Finlands tillväxt öka (se tabell 4.1). 

I Norge har de låga oljepriserna lett till att 
ekonomin har bromsat in. Lägre intäkter har 
främst påverkat oljesektorn negativt, men även 

underleverantörer har påverkats. Det har 
medfört en högre arbetslöshet. Den ekonomiska 
utvecklingen i Norge stabiliseras dock av att 
både penningpolitiken och finanspolitiken är 
expansiv. Den svaga norska kronan bidrar också 
genom att stötta exporten. 

Osäkra utsikter för framväxande ekonomier 

De ekonomiska utsikterna har försämrats 
påtagligt i många stora framväxande ekonomier. 
En svagare tillväxt väntas i många länder 2015 
och 2016, jämfört med 2014. 

Tillväxten i Kina var svag under inledningen av 
2015. I den kinesiska ekonomin pågår en 
omställning från en tillväxt som till stor del är 
beroende av investeringar till en tillväxt som i 
större utsträckning är driven av inhemsk 
konsumtion. De kommande åren bedöms detta 
leda till en mer balanserad, men lägre, BNP-
tillväxt än 2000–2014. Osäkerheten om Kinas 
utveckling är dock stor, vilket syns i en ökad 
turbulens på flera finansiella marknader. Kinas 
centralbank har gjort vissa ändringar i valuta-
politiken i syfte att införa en mer marknadsba-
serad växelkurs. Detta har lett till en försvagning 
av den kinesiska valutan. 

Råvarupriserna har i allmänhet fallit 2014 och 
2015. Förutom oljepriset är också priset på 
järnmalm och övriga metaller mycket lågt, 
medan priset på till exempel pappersmassa har 
stigit. Till viss del har den dämpade investerings-
tillväxten i Kina bidragit till de lägre råvaru-
priserna. Denna utveckling har drabbat råvaru-
exportörer, såsom Ryssland, i form av minskade 
intäkter. Den ryska ekonomin befinner sig i 
recession och påverkas även av internationella 
sanktioner. Exporten påverkas dock positivt av 
den försvagade valutan och i takt med att 
oljepriset stiger ökar intäkterna för staten och 
företagen. 
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4.2 Utvecklingen i Sverige 2015 och 
2016 

Förhållandevis hög BNP-tillväxt framöver 

I Sverige var BNP-tillväxten 2014 något lägre än 
den genomsnittliga utvecklingen (se tabell 4.2). 
Tillväxten drevs framför allt av hushållens 
konsumtion och investeringar i bostadssektorn 
och i övriga tjänstebranscher (se diagram 4.2). 
Den långsamma återhämtningen i omvärlden 
dämpade i synnerhet svensk varuexport.  
 
Diagram 4.2 BNP-tillväxt och bidrag till BNP-tillväxt 
Procentuell förändring respektive procentenheter 

 
Anm.: Procentuell förändring för BNP, procentenheter för övriga komponenter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
BNP förväntas 2015 och 2016 växa i en relativt 
snabb takt (se tabell 4.2). Det beror på flera 
faktorer. Under det första halvåret 2015 har 
importen minskat, vilket gett ett betydande 
positivt bidrag till BNP-tillväxten.71 Exporten 
väntas ta fart då konjunkturen förbättras i 
omvärlden. Såväl hushållens som den offentliga 
sektorns konsumtion fortsätter att bidra till 
BNP-tillväxten de kommande åren, om än i 
något mindre utsträckning än 2014. Det samma 
gäller investeringarna i bostäder och i tjänst-
esektorn. 

Återhämtningen i svensk ekonomi innebär att 
resursutnyttjandet stiger. Resursutnyttjandet 
bedöms dock fortfarande vara lägre än normalt 
både 2015 och 2016. Mätt med BNP-gapet, dvs. 
faktisk BNP:s avvikelse från den potentiella 
 
 
                                                      
71 I summeringen av BNP utgör importen en avdragspost. Det innebär 

att BNP ökar när importen minskar. 

nivån, beräknas de outnyttjade resurserna i 
ekonomin uppgå till omkring 0,5 procent 2016 
(se tabell 4.2). 
 
Tabell 4.2 BNP 
Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015 och 2016 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 Mdkr 
2014 

Genomsnitt 
1994–2014 2014 2015 2016 

Hushållens 
konsumtion 

1 818 2,4 2,4 2,1 2,5 

Offentlig konsumtion 1 029 0,9 1,9 1,9 2,1 

Fasta 
bruttoinvesteringar 

912 3,8 7,4 3,6 3,7 

Lagerinvesteringar1 8 0,0 0,2 0,0 0,0 

Export 1 744 5,6 3,3 3,7 5,2 

Import 1 596 5,3 6,6 2,9 5,3 

Nettoexport1 149 0,4 -1,1 0,5 0,2 

BNP 3 915 2,5 2,3 2,8 2,8 

BNP, 
kalenderkorrigerad 

  2,6 2,4 2,6 2,5 

BNP per capita2 0,4 2,0 1,3 1,6 1,3 

Potentiell BNP, 
kalenderkorrigerad3 

3 998 2,3 1,5 1,8 2,1 

BNP-gap4   -2,1 -1,8 -1,1 -0,6 
Anm.: Fasta priser, referensår 2014. 
1 Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter. 
2 BNP per person i totala befolkningen, miljoner kronor. 
3 Till marknadspris. Potentiell BNP är den nivå på produktionen som skulle 
uppnås vid normalt resursutnyttjande av de tillgängliga produktionsfaktorerna 
arbete och kapital. 
4 BNP-gapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av 
potentiell BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Produktivitetstillväxten har varit svag under flera 
år, vilket medfört att BNP per capita har 
utvecklats svagt. Jämfört med 2007 var BNP per 
capita oförändrad 2014.72 Produktivitetstill-
växten förväntas emellertid öka de kommande 
åren allteftersom konjunkturläget förbättras. 
Det leder till att BNP per capita växer, om än i 
långsammare takt än den genomsnittliga utveck-
lingen (se tabell 4.2).  

 
Hushållens konsumtion fortsätter att vara en viktig 
drivkraft i ekonomin 
Hushållens konsumtion har de senaste åren varit 
en viktig drivkraft för efterfrågan i svensk 

 
 
                                                      
72 BNP per capita är ett mått på ekonomisk levnadsstandard som visar 

hur ökad produktion fördelas per genomsnittlig invånare. Som närmare 

utvecklas i avsnitt 1.1 ger detta mått inte en fullständig bild av 

levnadsstandarden.  
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ekonomi (se diagram 4.2). Flera indikatorer, bl.a. 
omsättningen i detaljhandeln, pekar på en tillväxt 
som fortsätter att vara förhållandevis hög. Till-
försikten bland hushållen har däremot för-
sämrats något och tyder på en svagare utveckling 
i hushållens konsumtion det andra halvåret 2015. 
Konsumtionsutvecklingen gynnas dock av 
fortsatt låga räntor, ett i utgångsläget högt 
sparande och av att arbetslösheten minskar. 

Sammantaget väntas tillväxten i hushållens 
konsumtion bli något lägre 2015 än föregående 
år samt 2016 växa i linje med den genomsnittliga 
tillväxttakten 1994–2014. 

Offentlig konsumtionstillväxt blir fortsatt stark 
Den offentliga konsumtionen gav ett relativt 
stort bidrag till BNP-tillväxten 2014 (se diagram 
4.2). Inom såväl staten som kommunerna och 
landstingen växte konsumtionen i en för-
hållandevis hög takt.  

Även 2015 och 2016 väntas den offentliga 
konsumtionen fortsätta öka starkt (se tabell 4.2). 
Regeringens reformer inom bl.a. försvars- och 
infrastrukturområdet bidrar till att den statliga 
konsumtionen fortsätter att växa i god takt 2015 
och därefter i något lägre takt 2016. Stigande 
utgifter för migration bidrar också till konsum-
tionstillväxten.  

De närmaste åren väntas den kommunala 
konsumtionen fortsätta att öka snabbt. 
Kommuner och landsting möter demografiska 
förändringar med relativt sett fler barn och äldre 
i befolkningen, samtidigt som antalet nyanlända 
ökar. Regeringens satsningar inom områdena 
vård, skola och omsorg bidrar positivt till den 
kommunala konsumtionstillväxten 2015 och 
2016. Dessutom medför konjunkturåterhämt-
ningen att det kommunala skatteunderlaget ökar 
snabbare, vilket ökar utrymmet för en stigande 
kommunal konsumtion.  

Fortsatt höga investeringar i bostadssektorn och 
offentlig sektor 
De fasta bruttoinvesteringarna73 växte i hög takt 
2014. Det var framför allt bostadsinvesteringarna 
som ökade väsentligt snabbare efter att ha 

 
 
                                                      
73 Fasta bruttoinvesteringar är materiella eller immateriella tillgångar som 

används i produktionsprocessen i över ett år. Begreppet brutto syftar på 

att kapitalförslitningen inte är borträknad. 

utvecklats svagt sedan finanskrisen.74 Indikatorer 
över bostadsbyggandet tyder på en fortsatt hög 
tillväxt de kommande åren. Industrins investe-
ringar väntas bli svaga 2015, då fjolårets tillfälligt 
höga investeringar i forskning och utveckling 
mattas av. När exporten tilltar 2016 väntas dock 
industriinvesteringarna öka.  

De offentliga investeringarna bedöms öka 
starkt 2016. Ökningen sker främst i kommun-
sektorn, där det finns ett uppdämt behov av 
investeringar till följd av den demografiska 
utvecklingen.  

Sammantaget förväntas de totala investering-
arna 2015 och 2016 öka i ungefär samma takt 
som den genomsnittliga ökningstakten (se tabell 
4.2). 

Omvärlden stärker svensk export 
Efter två år med mycket svag utveckling ökade 
Sveriges varuexport 2014. Även tjänsteexporten, 
som uppvisat en stark tillväxt de senaste åren, 
ökade 2014. Trots en svag inledning av 2015 
indikerar inköpschefsindex och förtroende-
indikatorer för exportorderingång att den totala 
exporttillväxten tar fart 2015, understödd av att 
efterfrågan från omvärlden tilltar. Exporten 2016 
väntas därför återigen växa i linje med den 
genomsnittliga utvecklingen (se tabell 4.2). 
Importen, som uppvisat en liknande utveckling 
som exporten under 2012 och 2013, steg kraftigt 
2014. Under det första halvåret 2015 har framför 
allt tjänsteimporten fallit tillbaka.  

Sammantaget förväntas nettoexportens bidrag 
till BNP bli relativt stort 2015. När importen 
ökar 2016 blir bidraget från nettoexporten 
mindre (se tabell 4.2).  

Arbetsmarknaden återhämtar sig  

Sysselsättningen ökade 2014 snabbare än de 
närmast föregående åren. Det har bidragit till att 
sysselsättningsgraden, dvs. sysselsättningen som 
andel av befolkningen (15–74 år), har stigit till 
nästan samma nivå som före finanskrisen 

 
 
                                                      
74 För en utförligare redogörelse för bostadsinvesteringarnas utveckling, 

se 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100 bilaga 3). 
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(se diagram 4.3). Denna utveckling gäller både 
för kvinnor och för män. 

Samtidigt som sysselsättningen har ökat sedan 
2010 har arbetskraften vuxit i en hög takt. 
Sammantaget innebär det att arbetslösheten har 
legat kvar på en hög nivå, kring 8 procent. 
Långtidsarbetslösheten har ökat successivt och 
ligger också på en hög nivå. I samband med 
finanskrisen ökade långtidsarbetslösheten mer 
för män än för kvinnor, och fortfarande är 
långtidsarbetslösheten högre bland män.  

Regeringens mål är att antalet personer som 
arbetar, och antalet arbetade timmar i ekonomin, 
ska öka så att Sverige når målet om lägst 
arbetslöshet i EU 2020.  

Sysselsättningen ökar i tjänstebranscherna  
Uppgången i sysselsättningen har skett både i 
näringslivet och i offentliga verksamheter. I 
näringslivet är det tjänstebranscherna som stått 
för ökningen i sysselsättningen, medan syssel-
sättningen i varubranscherna har minskat. 
Efterfrågan på arbetskraft har länge varit svag i 
den exportinriktade industrin, där antalet 
sysselsatta 2014 var betydligt färre än före 
finanskrisen. 

 
Diagram 4.3 Sysselsatta och sysselsättningsgrad 
Tusental personer Procent av befolkningen 

 
Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år.  
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  

 
Framåtblickande indikatorer på efterfrågan på 
arbetskraft, som bl.a. antalet lediga jobb och 
företagens anställningsplaner, tyder på en stark 
sysselsättningstillväxt resterande del av 2015 och 
i början av 2016 (se diagram 4.4). Detta pekar, 
tillsammans med en stigande efterfrågan i 
ekonomin, på att sysselsättningen utvecklas 
starkt även 2015 och 2016. Sysselsättningen 
växer då i ungefär samma takt som 2014 och 

sysselsättningsgraden förväntas fortsätta att stiga 
(se diagram 4.3 och tabell 4.3). 
 
Diagram 4.4 Ett urval av sysselsättningsindikatorer 
Tusental personer Nettotal 

 
Anm.: Serierna är säsongrensade. Anställningsplanerna avser nettotal, vilket är 
skillnaden mellan andelen positiva och andelen negativa svar.  
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

 
År 2015 och 2016 bedöms sysselsättningen 
främst öka inom kommunsektorn, där andelen 
kvinnor är hög. Den kommunala konsumtionen 
väntas öka snabbt, bl.a. på grund av den 
demografiska utvecklingen, vilket bidrar till ett 
behov av fler anställda i kommunsektorn. 
Regeringens beslutade och föreslagna satsningar 
inom välfärdstjänsterna, samt införandet av 
traineejobb och extratjänster, bidrar också till att 
sysselsättningen ökar i kommunsektorn. Även i 
näringslivets tjänstebranscher och i bygg-
branschen bedöms sysselsättningen stiga i god 
takt.  

I prognosen bedöms sysselsättningen inom 
industrin, där andelen män är hög, minska något 
2015 och 2016. Därmed fortsätter trenden sedan 
1990-talet med en minskad andel sysselsatta 
inom industrin. 

Produktiviteten ökar i näringslivet  
Produktivitetstillväxten i näringslivet har varit 
låg sedan 2007, i synnerhet inom industrin. Det 
beror till stor del på den svaga efterfråge-
utvecklingen. Den stigande produktionen 2015 
och 2016 bidrar till att produktivitetstillväxten i 
näringslivet stiger, men tillväxttakten bedöms 
fortfarande bli lägre än genomsnittet (se tabell 
4.3). Bidraget från antalet arbetade timmar till 
produktionen förväntas däremot bli relativt 
stort, både i hela ekonomin och i näringslivet. 
Sammantaget förväntas BNP växa i linje med 
den historiska utvecklingen (se tabell 4.3). 
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Tabell 4.3 Arbetsmarknad 
Utfall t.o.m.2014, prognos för 2015 och 2016 
Procentuell förändring om inte annat anges 

Nivå, tusental om annat ej anges 
2014 

Genomsnitt 
1994–2014 2014 2015 2016 

BNP1 3 925 2,6 2,4  2,6  2,5 

Produktivitet2 453 1,9 0,6 1,4 1,2 

Produktivitet i 
näringslivet2 498 2,3 1,0 1,9 1,6 

Arbetade timmar3 7 670 0,8 1,8 1,2 1,5 

Arbetade timmar i 
näringslivet3 5 433 1,0 1,6 1,3 1,4 

Medelarbetstid4  0,1 0,4 -0,1 0,0 

Sysselsatta 4 772 0,8 1,4 1,3 1,5 

Kvinnor 2 270 0,7 1,5 – – 

Män 2 503 0,9 1,4 – – 

Sysselsättningsgrad5  65,2 66,2 66,6 66,8 

Potentiell 
sysselsättning6 4 866 0,6 1,0 0,9 0,8 

Sysselsättningsgap7  -1,9 -1,9 -1,5 -0,9 

Arbetskraft 5 183 0,7 1,3 0,9 1,0 

Kvinnor 2 459 0,6 1,3 – – 

Män 2 725 0,7 1,4 – – 

Arbetskrafts-
deltagande5  70,8 71,9 72,0 71,9 

Arbetslöshet8  8,0 7,9 7,6 7,1 

Kvinnor  7,7 7,7 – – 

Män  8,2 8,2 – – 

Programdeltagare8,9  3,2 3,7 3,8 3,9 
Anm.: BNP, produktivitet, arbetade timmar och medelarbetstid avser kalender-
korrigerade data. Sysselsatta, arbetskraft och arbetslöshet avser åldersgruppen 
15–74 år enligt populationen i arbetskraftsundersökningarna (AKU). Statistik på 
BNP, produktivitet, arbetade timmar, medelarbetstid och potentiell sysselsättning 
uppdelat på kön finns inte att tillgå. Prognos fördelat på kvinnor och män görs 
inte. 
1 BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser miljarder kronor. 
2 Produktivitet mäts som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme. 
3 Enligt nationalräkenskaperna. Nivå avser miljoner timmar. 
4 Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med 
årsmedeltal för antal sysselsatta enligt nationalräkenskaperna. 
5 Procent av befolkningen 15–74 år. 
6 Potentiell sysselsättning avser den nivå som skulle råda om arbetsmarknaden 
var i konjunkturell balans. 
7 Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell 
sysselsättning i procent av potentiell sysselsättning. 
8 Procent av arbetskraften. 
9 Personer i arbetsmarknadspolitiska program. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och egna beräkningar. 

Den starka tillväxten i arbetskraften dämpas 
Arbetskraften, dvs. de personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande, har ökat starkt de 
senaste åren (se diagram 4.5). Därmed har även 
arbetskraftsdeltagandet, dvs. arbetskraften i 
procent av befolkningen (15–74 år), stigit 
betydligt. Framför allt har arbetskraftsdel-
tagandet ökat bland utrikes födda och personer 

över 55 år. Sammantaget har utvecklingen varit 
likartad för kvinnor och män, men arbetskrafts-
deltagandet är fortsatt lägre för kvinnor än 
män.75  

 
Diagram 4.5 Arbetskraft och arbetskraftsdeltagande 
Tusental personer Procent av befolkningen 

 
Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
Arbetskraften förväntas fortsätta att öka 2015 
och 2016 (se diagram 4.5). Ökningen ser dock 
inte ut att bli lika stark som tidigare, och 
arbetskraftsdeltagandet förväntas därmed 
minska något 2016. Detta beror bl.a. på att 
grupper med ett lägre genomsnittligt arbets-
kraftsdeltagande, som äldre och nyanlända, 
förväntas utgöra en allt större andel av den 
arbetsföra befolkningen. Även om det finns en 
positiv trend i arbetskraftsdeltagandet bland 
äldre och nyanlända innebär den förändrade 
sammansättningen att utvecklingen av det 
sammantagna arbetskraftsdeltagandet dämpas. 

Arbetslösheten minskar 2015 och 2016 
Arbetslösheten steg kraftigt under finanskrisen. 
Återhämtningen i ekonomin har gått långsamt. 
År 2015 och 2016 bedöms arbetslösheten 
minska till följd av att sysselsättningen förväntas 
öka väsentligt snabbare än arbetskraften (se 
tabell 4.3 och diagram 4.6). En stor andel av de 
som är arbetslösa tillhör de grupper som har för-
hållandevis svårt att få jobb oavsett konjunktur-
läge. Erfarenheter visar att det i första hand är 
bland dem som står närmast arbetsmarknaden 

 
 
                                                      
75 År 2014 var arbetskraftsdeltagandet 69,1 procent för kvinnor och 

74,7 procent för män.  
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som arbetslösheten minskar då konjunkturen 
förstärks. Regeringens reformer, såsom trainee- 
och extratjänster, utbildningssatsningar och 
snabbspår för nyanlända, bidrar till att arbets-
lösheten minskar i de grupper som har en 
svagare ställning på arbetsmarknaden. 
 
Diagram 4.6 Arbetslösa och arbetslöshet 
Tusental personer Procent av arbetskraften 

 
Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

Resursutnyttjandet stiger  

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunktur-
återhämtning, men ännu finns det relativt 
mycket lediga resurser. BNP-gapet visar BNP:s 
avvikelse från den potentiella nivån och är ett 
mått på i vilken utsträckning resurserna i 
ekonomin används. BNP-gapet blev mindre 
negativt 2014 än 2013 och bedöms fortsätta att 
minska 2015 och 2016 (se diagram 4.7).  

På arbetsmarknaden ökade bristen på 
arbetskraft 2014, både enligt Konjunktur-
barometern och Arbetsförmedlingens statistik. 
Rekryteringstiderna är i nuläget längre än före 
finanskrisen. Eftersom arbetslösheten samtidigt 
är hög talar det för att det föreligger svårigheter 
att matcha arbetssökande med lediga jobb.  
 

 

Diagram 4.7 Resursutnyttjande 
Procent  

 
Anm.: Gapen visar skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av 
potentiell nivå. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Samtidigt som bristen på arbetskraft har tilltagit 
minskade arbetslösheten något det första 
halvåret 2015. Det är en indikation på att 
resursutnyttjandet stiger på arbetsmarknaden. 
Den sammantagna bedömningen är emellertid 
att det fortfarande finns förhållandevis mycket 
lediga resurser på arbetsmarknaden. Bedöm-
ningen baseras på att arbetslösheten fortfarande 
är hög ur ett historiskt perspektiv, att 
löneutvecklingen är dämpad och att andelen 
företag som uppger att de upplever brist på 
arbetskraft ligger strax under den genomsnittliga 
nivån (se diagram 4.8).  
 
Diagram 4.8 Brist på arbetskraft 
Andel ja-svar, procent 

 
Anm.: Den streckade linjen visar seriens genomsnitt från 1996kv1–2015kv2. 
Källa: Konjunkturbarometern (Konjunkturinstitutet). 

 
Tidigare när arbetsmarknadsgapet har bedömts 
vara slutet, som t.ex. i början av 2007, har den 
upplevda bristen varit högre än vad den är i dag.  
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Både antalet arbetade timmar och antalet 
sysselsatta förväntas stiga snabbare än respektive 
potentiell tillväxttakt både 2015 och 2016. Det 
medför att resursutnyttjandet på arbetsmark-
naden fortsätter att stiga (se diagram 4.7). 
Arbetslösheten förväntas 2016 fortsätta vara 
högre än jämviktsarbetslösheten, dvs. den 
arbetslöshet som skulle råda om det var 
konjunkturell balans på arbetsmarknaden. 
Antalet sysselsatta bedöms 2016 vara ungefär 
45 000 färre än om arbetsmarknadsgapet 
(timgapet) vore slutet. 

Flera indikatorer tyder på att företagen 2015 
utnyttjar sina befintliga resurser, i form av 
maskiner och personal, i normal utsträckning. 
Enligt Konjunkturbarometern bedömer 
företagen själva att lönsamheten generellt sett är 
god. Om företagen upplever att det är stor brist 
på efterfrågan är det ett tecken på att de inte 
utnyttjar sin kapacitet fullt ut. Andelen företag i 
näringslivet som uppger att det är brist på 
efterfrågan är emellertid relativt låg i både bygg- 
och tjänstebranscherna. Företagens anställnings-
planer ligger sammantaget på en hög nivå. Det 
tyder på att de har allt större behov av att anställa 
mer personal för att möta efterfrågan på sina 
produkter.  

Sammantaget bedöms resursutnyttjandet 
inom företagen i näringslivet som helhet vara 
balanserat 2015 och 2016. Ett annat uttryck för 
detta är att produktivitetsgapet, som visar den 
faktiska produktivitetens avvikelse från den 
potentiella, bedöms vara nära noll (se diagram 
4.7). 

BNP-gapet utgörs därmed i princip enbart av 
arbetsmarknadsgapet och de lediga resurserna 
som finns på arbetsmarknaden. 

Fortsatt dämpad löneöknings- och inflationstakt 

De senaste månaderna har löneökningstakten 
bromsat in, samtidigt som löneförväntningarna 
ser ut att vara dämpade. Arbetsgivarna förväntar 
sig något lägre löneökningar än arbetstagarna de 
närmaste åren, enligt enkätundersökningar. Såväl 
utfall som indikatorer tyder på att löneöknings-
takten framöver blir något lägre än genomsnittet 
1994–2014 (se tabell 4.4). Som en följd av att 
resursutnyttjandet ökar väntas restposten 
(skillnaden mellan faktiska och avtalade 
löneökningar) bli högre 2016 än 2015 (se 
diagram 4.9). 

Under 2016 ska 475 löneavtal som berör 
ca 2,9 miljoner arbetstagare omförhandlas. Mer-
parten av dessa avtal löper ut i mars och april 
2016.  

 
Diagram 4.9 Centrala avtal och löneökningar i näringslivet 
Procentuell förändring  

 
Källor: Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
Tabell 4.4 Löner och inflation 
Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015 och 2016 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 Genomsnitt 
1994-2014 2014 2015 2016 

Timlön     

KL, hela ekonomin1 3,5 2,8 2,5 3,0 

NR, hela ekonomin2 3,4 1,7 3,0 3,0 

Inflation     

KPI3 1,2 -0,2 -0,1 1,0 

KPIF3,4 1,6 0,5 0,8 1,6 
Anm.: Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken är en prognos även för 
2014. Det beror på att statistiken blir definitiv först efter 12 månader, bl.a. på 
grund av utbetalning av retroaktiva löner. 
1 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken. 
2 Timlön enligt nationalräkenskaperna. 
3 Årsgenomsnitt. 
4 KPIF (KPI med fast bostadsränta) är ett av Riksbanken definierat mått på 
underliggande inflation. KPIF beräknas genom att den del av förändringen i 
hushållens räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser 
hålls konstant. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
Inflationen har varit låg under en längre tid (se 
diagram 4.10), både mätt som förändringen i 
konsumentprisindex (KPI) eller i KPI med fast 
ränta (KPIF). En viktig förklaring till den låga 
inflationen är det låga resursutnyttjandet i 
Sverige och omvärlden. Därutöver har fallande 
energipriser tydligt dämpat inflationstakten det 
senaste året. Den kronförsvagning som skett 
sedan inledningen av 2014 har dock motverkat 
denna utveckling något genom att försvagningen 
har bidragit till högre importpriser. 

Inflationstakten mätt som KPIF bedöms stiga 
fr.o.m. 2015 (se tabell 4.4). Detta beror bl.a. på 
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ökande enhetsarbetskostnader och ett högre 
resursutnyttjande. Dessutom bedöms aviserade 
förändringar av skatter och avdrag höja 
inflationstakten 2016. 

 
Diagram 4.10 Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Låga räntor och svag krona  

Riksbanken har det senaste året sänkt repo-
räntan successivt, från 0,75 procent juli 2014 
till -0,35 procent juli 2015. Riksbanken har även 
köpt statsobligationer på andrahandsmarknaden. 
Åtgärderna har medfört att penningpolitiken 
blivit mer expansiv.  

Svenska statsobligationsräntor föll trend-
mässigt 2014 och i inledningen av 2015, främst 
till följd av att investerare anpassat sina 
förväntningar till att reporäntan kommer att vara 
låg under en längre tid. Under maj och juni 2015 
steg de svenska statsobligationsräntorna något, 
delvis som ett resultat av starkare konjunktur-
signaler i svensk ekonomi. I juli 2015 föll sedan 
räntorna tillbaka efter Riksbankens ränte-
sänkning. Reporäntan förväntas ligga kvar på en 
låg nivå (se tabell 4.5). Den gradvisa återhämt-
ningen i svensk ekonomi kommer dock att med-
föra långsamt stigande statsobligationsräntor. 

 

Tabell 4.5 Räntor och växelkurser 
Utfall t.o.m.2014, prognos för 2015 och 2016  
Procent om inte annat anges, årsgenomsnitt 

 Genomsnitt 
1994–2014 2014 2015 2016 

Reporänta 3,2 0,5 -0,3 -0,4 

Statsobligationsränta, 10 år 4,7 1,7 0,8 1,4 

Växelkurs, kronindex KIX1 113 107 113 112 

SEK per EUR 9,1 9,1 9,4 9,3 
1 Index, oktober 1992 = 100. 
Källor: Riksbanken och egna beräkningar. 

 
Kronan försvagades 2014 och under inledningen 
av 2015 med ca 10 procent i effektiva termer, 
dvs. gentemot ett vägt genomsnitt av valutor i 
länder som är viktiga för svensk handel. För-
svagningen berodde bl.a. på förväntningar om 
lägre räntor i Sverige som en konsekvens av 
Riksbankens mer expansiva penningpolitik. 
Därutöver har den relativt starka återhämtningen 
i USA medfört att dollarn har stärkts mot många 
valutor, däribland kronan.  

Den trendmässiga försvagningen av kronan 
bröts i mars 2015. Ny makroekonomisk statistik 
och centralbankernas agerande, både i Sverige 
och i omvärlden, har emellertid bidragit till 
relativt stora rörelser i växelkursen sedan dess. 
Sänkningen av reporäntan i juli 2015 bedöms ha 
bidragit till en försvagning, medan en något 
högre inflation och BNP-tillväxt i Sverige än 
förväntat bidragit till en förstärkning. Kronan 
förväntas vara fortsatt relativt svag den närmaste 
tiden. Till detta bidrar att Riksbanken aviserat att 
den kan agera om en kronförstärkning riskerar 
att bryta uppgången i inflationen. På längre sikt 
antas en viss förstärkning äga rum mot euron, 
vilket bidrar till en starkare krona i effektiva 
termer (se tabell 4.5). 
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4.3 Utvecklingen 2017–2019  

I detta avsnitt antas att BNP-utvecklingen på 
längre sikt bestäms av utbudsfaktorer såsom 
den potentiella produktiviteten och det poten-
tiella antalet arbetade timmar i ekonomin. Det 
antas också att inga nya tillfälliga ekonomiska 
störningar påverkar ekonomin, utöver de som 
redan är kända. Vidare antas att inga regeländ-
ringar görs som påverkar de offentliga 
utgifterna och inkomsterna, utöver de åtgärder 
som föreslås och aviseras i denna proposition.  

Ökad tillväxt på svensk exportmarknad till följd 
av förstärkt världskonjunktur 

De kommande åren förväntas världskonjunk-
turen förbättras. BNP-tillväxten i USA bedöms 
bli hög, men avta något när ekonomin når ett 
balanserat resursutnyttjande. I euroområdet 
bedöms BNP-tillväxten bli jämförelsevis låg, 
ungefär 1 procentenhet lägre per år än i USA (se 
tabell 4.6). En fortsatt anpassning av skuld-
sättningen bland hushåll och i offentliga sektorer 
i flera euroländer, en åldrande befolkning och en 
arbetslöshet som varit förhöjd under många år är 
faktorer som bidrar till att euroområdets tillväxt 
bedöms bli lägre. I flera framväxande ekonomier, 
exempelvis Kina och Indien, förväntas tillväxten 
mattas av något, men den blir fortsatt högre än i 
de avancerade ekonomierna. Sammantaget 
bedöms marknaden för svensk export växa med i 
genomsnitt drygt 5 procent per år 2017–2019. 

Svensk ekonomi når ett balanserat 
resursutnyttjande 2017  

Den svenska exporttillväxten bedöms nå sin 
kulmen 2016 för att därefter växa med i genom-
snitt knappt 5 procent per år. Importen 
förväntas växa i något högre takt under samma 
period och nettoexportens genomsnittliga bidrag 
till BNP-tillväxten blir litet (se tabell 4.6). 
Samtidigt bedöms hushållens konsumtion växa i 
relativt hög takt jämfört med genomsnittet 
1994–2014. En i utgångsläget hög sparkvot, låga 
bostadsräntor och en fallande arbetslöshet 
förväntas bidra till detta.  
 

Tabell 4.6 Makroekonomiska nyckeltal 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP1 2,8 2,8 2,6 2,4 2,0 

BNP, kalenderkorrigerad1 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 

Hushållens konsumtion 2,1 2,5 2,8 2,8 2,6 

Offentlig konsumtion 1,9 2,1 1,1 0,8 0,1 

Fasta bruttoinvesteringar 3,6 3,7 3,5 3,7 3,4 

Lagerinvesteringar2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Export 3,7 5,2 5,0 5,0 4,7 

Import 2,9 5,3 5,0 5,4 5,3 

Nettoexport2 0,5 0,2 0,2 0,0 -0,1 

Arbetade timmar3 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

Produktivitet3,4 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 

Sysselsatta5 1,3 1,5 1,4 1,0 0,5 

Arbetskraft5 0,9 1,0 0,7 0,7 0,5 

Arbetslöshet6 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

Timlön7 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

KPI8 -0,1 1,0 1,9 2,5 3,1 

KPIF8 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 

Reporänta8 -0,3 -0,4 0,1 0,8 1,8 

Växelkurs, kronindex KIX9 113 112 111 109 109 

BNP-gap10 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

Internationellt      

BNP, euroområdet 1,5 1,8 1,6 1,6 1,5 

BNP, USA 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 

BNP, Kina 6,7 6,5 6,1 6,1 6,3 

Svensk exportmarknad11 2,9 5,6 5,7 5,6 5,0 
1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter. 
3 Kalenderkorrigerat. 
4 Mätt som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme. 
5 15–74 år. 
6 Procent av arbetskraften, 15–74 år. 
7 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 
8 Årsgenomsnitt.  
9 Årsgenomsnitt. Index, oktober 1992 = 100. 
10 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
11 Den samlade importen i de länder som Sverige exporterar till. Respektive lands 
vikt utgörs av dess andel i svensk varuexport. 
Anm.: Prognosen är baserad på nu gällande regler och av regeringen föreslagna 
och aviserade åtgärder i denna proposition. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Riksbanken, 
Konjunkturinstitutet, Reuters Ecowin och egna beräkningar. 

 
Sammantaget bedöms BNP-tillväxten bli drygt 
2,5 procent per år 2016 och 2017 och åter-
hämtningen i den svenska ekonomin förväntas 
fortsätta i jämn takt (se tabell 4.6). Ekonomin 
når konjunkturell balans 2017 efter att i åtta år 
ha befunnit sig i lågkonjunktur. BNP-tillväxten 
avtar därefter och i slutet av prognosperioden 
bedöms BNP växa i linje med den potentiella 
BNP-tillväxten, dvs. tillväxten när ekonomin är i 
konjunkturell balans. BNP-gapet bedöms bli 
svagt positivt 2018, men resursutnyttjandet är i 
stort sett balanserat 2017–2019.  
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År 2017–2019 bedöms potentiell BNP växa i 
linje med genomsnittet 1994–2014.76 Det 
potentiella antalet arbetade timmar förväntas 
växa i en högre takt än genomsnittet, vilket 
framför allt beror på en snabb befolknings-
tillväxt. Den potentiella produktiviteten växer 
däremot i en lägre takt. En bidragande orsak 
bedöms vara att företagens produktivitets-
höjande investeringar har hämmats av den 
långvariga lågkonjunkturen.  

Sysselsättningen fortsätter att växa i högre takt 
än befolkningen 

Resursutnyttjandet inom företagen bedöms vara 
balanserat 2015, vilket innebär att befintliga 
resurser i form av maskiner och personal 
används i normal utsträckning. Därmed kommer 
företagen att behöva öka antalet anställda för att 
produktionen ska kunna öka i takt med 
efterfrågan. Till följd av detta bedöms syssel-
sättningen de kommande åren stiga i takt med 
återhämtningen i ekonomin. När ekonomin nått 
konjunkturell balans, och BNP-tillväxten avtar, 
växer också sysselsättningen i lägre takt. 
Sammantaget bedöms sysselsättningen växa med 
i genomsnitt 1 procent per år 2017–2019 (se 
tabell 4.6). Befolkningen i åldern 15–74 förväntas 
växa något långsammare under samma period. 
Det får till följd att sysselsättningsgraden blir 
strax över 67 procent 2019. 

År 2016 förväntas befolkningen i åldern 15–74 
växa med strax över 1 procent, vilket är klart 
högre än genomsnittet 1994–2014. De följande 
åren bedöms befolkningstillväxten avta. Detta 
bidrar till att arbetskraften förväntas växa i 
gradvis långsammare takt fr.o.m. 2017. Till-
växten i sysselsättningen bedöms överskrida 
tillväxten i arbetskraften 2016–2018. Det medför 
att arbetslösheten minskar gradvis och når 
6,2 procent 2018 (se diagram 4.11), vilket 
sammanfaller med den bedömda nivån på 
 
 
                                                      
76 Se bilaga 2. Potentiell BNP definieras som den produktion som kan 

upprätthållas vid ett balanserat konjunkturläge och är ett mått på 

ekonomins långsiktiga tillväxtförutsättningar. Den beräknas utifrån 

potentiell produktivitet och potentiellt antal arbetade timmar. Se 

Finansdepartementets promemoria Metod för beräkning av potentiella 

variabler på www.regeringen.se. 

 

jämviktsarbetslösheten. En lägre jämviktsarbets-
löshet förutsätter beslut om nya reformer som 
kan minska denna. 

Därmed är arbetslösheten 2018 åter på samma 
nivå som 2008, året för finanskrisens början. 
Sysselsättningsgraden bedöms samtidigt bli 
ungefär 0,5 procentenheter högre 2018 än 2008, 
vilket innebär att fler personer förväntas vara 
sysselsatta i förhållande till storleken på 
befolkningen i åldern 15–74 år.  
 
Diagram 4.11 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet  
Procent av arbetskraften 

 
Anm.: Avser åldersgruppen 15–74 år. Jämviktsarbetslöshet motsvarar skillnaden 
mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning, i procent av potentiell 
arbetskraft. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
De nominella lönerna bedöms öka i gradvis 
stigande takt under prognosperioden, delvis som 
en följd av att arbetslösheten förväntas falla. En 
tilltagande produktivitetstillväxt bedöms dock 
dämpa utvecklingen av enhetsarbetskostnaderna. 
Samtidigt förväntas ett förbättrat konjunkturläge 
medföra större möjligheter för företagen att höja 
sina priser, vilket bidrar till en högre inflation.  

Sammantaget bedöms inflationen fortsätta 
stiga gradvis mot inflationsmålet och, mätt med 
KPIF, nå 2 procent 2019. Låg inflation och låga 
styrräntor i omvärlden antas göra Riksbanken 
återhållsam med räntehöjningar under prognos-
perioden, vilket avspeglas i att reporäntans nivå 
2019 antas uppgå till knappt 2 procent. 
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4.4 Risker och alternativa scenarier 

Prognoser över den ekonomiska utvecklingen är 
osäkra. Osäkerheten ökar dessutom med 
prognoshorisontens längd. För att belysa denna 
osäkerhet redogörs i detta avsnitt för några av 
riskerna i prognosen. Riskerna för en svagare 
utveckling än enligt prognosen bedöms 
överväga. 

Risker för en svagare utveckling 

Tillväxten i Kina kan bromsa in ytterligare. Detta 
skulle t.ex. kunna ske om bostadspriserna faller 
hastigt, och följden skulle kunna bli svagare 
investeringar och därmed en ännu svagare 
realekonomisk utveckling. Detta skulle även 
påverka världsekonomin, och därmed Sverige, 
eftersom Kina är en av världens största 
ekonomier. Under inledningen av 2015 har 
denna risk kommit i förgrunden som en följd av 
den oväntat stora inbromsningen i tillväxten i 
kinesisk ekonomi. Osäkerheten om ekonomins 
utveckling bedöms vara stor. 

Konjunkturutvecklingen i euroområdet har 
förstärkts under inledningen av 2015, men det 
finns fortfarande en betydande risk för en 
svagare utveckling än vad som antagits i 
prognosen. Skuldsättningen är fortsatt hög i 
hushållssektorn, den offentliga sektorn och 
bland de finansiella företagen i många euro-
länder. Det finns därmed även fortsättningsvis 
ett stort behov av ett högt sparande. Därutöver 
kräver kostnadsläget i många länder en fortsatt 
anpassning i form av en låg nominell löne- och 
prisutveckling. Arbetslösheten är hög, och har 
varit det under en lång tid, vilket hämmar efter-
frågan. Risken är att dessa faktorers negativa 
effekter på efterfrågeutvecklingen har under-
skattats i prognosen. 

Det finns också fortsatt stora risker för 
bakslag när det gäller återhämtningen i de länder 
som har haft stödprogram för att komma till 
rätta med sina offentliga finanser. En 
internationell överenskommelse om ett nytt 
stödprogram för Grekland finns på plats sedan 
sommaren 2015. Men det är politiskt oroligt i 
Grekland och det råder osäkerhet om 
genomförandet av programmet. Även om en 
negativ utveckling i Grekland väntas ha 
begränsade spridningseffekter kan den skapa 
turbulens på de finansiella marknaderna. 

Också utvecklingen i våra grannländer, som 
har stor betydelse för efterfrågan på svensk 
export, riskerar att bli svagare än i prognosen. 
Finland kan drabbas hårdare av minskad extern 
efterfrågan och i Norge kan inbromsningen 
som är relaterad till oljepriset sprida sig till fler 
delar av ekonomin än vad som antagits i 
prognosen.  

Om de geopolitiska konflikterna i omvärlden, 
t.ex. de som pågår i delar av Mellanöstern och 
Ukraina, förvärras allvarligt kan effekterna på 
världsekonomin i stort, och även för svensk del, 
bli betydande.  

Därutöver tyder mycket på att vissa tillgångar, 
t.ex. aktier och statsobligationer, är allmänt högt 
värderade på många håll i världsekonomin. Detta 
ökar risken för en hastig priskorrektion med 
finansiell turbulens som följd. Den osäkerhet 
som omgärdar penningpolitiken i USA och i 
euroområdet bidrar även till detta. Om politiken 
oväntat förs i en mer åtstramande riktning kan 
detta destabilisera kapitalmarknaderna, framför 
allt i de framväxande ekonomierna. 

Översvämningar, onormala vintertempera-
turer och torka är exempel på extrema väder-
förhållanden som kan påverka den makro-
ekonomiska utvecklingen. Något som kan 
komma att påverka klimatet är det låga 
oljepriset. Ett lågt oljepris ger positiva konjunk-
tureffekter på kort sikt, men om det resulterar i 
strukturellt och långsiktigt ökad oljekonsumtion 
är de negativa effekterna på klimatet stora. I ett 
längre perspektiv bedöms dessa effekter vara 
övervägande, då ökad oljeförbränning resulterar i 
ökade utsläpp av bl.a. koldioxid, vilket bidrar till 
klimatförändringarna. Det finns en risk att 
händelser relaterade till klimatförändringarna 
kommer att påverka den ekonomiska aktiviteten 
i större utsträckning än vad som antas i 
prognosen. Extrema väderförhållandens effekter 
på makroekonomin är svåra att bedöma, men det 
har visat sig att de kan medföra stora kostnader 
både för enskilda och för samhället. 

I Sverige är hushållens höga skuldsättning en 
riskfaktor, eftersom den kan leda till makro-
ekonomisk instabilitet. Internationella erfaren-
heter tyder på att högt belånade hushåll tenderar 
att strama åt sin konsumtion kraftigare vid 
ekonomiska störningar, som t.ex. ett prisfall på 
bostäder. Den snabba utvecklingen av de svenska 
bostadspriserna gör att risken för en plötslig 
priskorrigering ökar. Ett stort prisfall på 
bostäder kan i kombination med höga skulder 
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hos hushållen få tydligt negativa konsekvenser 
för tillväxten och arbetslösheten.  

Kronans utveckling är ytterligare en risk i 
prognosen. Vid kraftig finansiell turbulens finns 
en betydande risk för stora rörelser i kronans 
växelkurs. Om kronan försvagas eller förstärks i 
ett sådant läge beror på den finansiella krisens 
orsaker och spridningsförlopp. I ett scenario 
med finansiell turbulens kan kronan komma att 
förstärkas betydligt mer än vad som antas i 
prognosen, om marknaden bedömer svenska 
finansiella tillgångar som säkra. En sådan 
utveckling skulle påverka svensk konkurrens-
kraft negativt. 

Starkare utveckling möjlig 

Den ekonomiska utvecklingen kan också bli 
starkare än vad som antagits i prognosen. 
Effekterna av ett lägre oljepris kan ha under-
skattats, penningpolitiken kan bli mer expansiv i 
många länder än vad som förutsatts i prognosen 
och det finns en möjlighet att förtroendet bland 
företag och hushåll, framför allt i framväxande 
ekonomier, utvecklas starkare än vad som 
förväntas.  

En inhemsk faktor som kan stärka konjunk-
turuppgången är de svenska hushållens konsum-
tion. Regeringen bedömer att sparkvoten förblir 
hög över hela prognosperioden. Om sparkvoten 
i stället minskar blir konsumtionstillväxten 
snabbare än väntat och konjunkturen stärks mer. 

Alternativa scenarier 

En svagare omvärldsutveckling 
Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet 
vilar alltjämt på en osäker grund. Hög skuld-
sättning, behov av fortsatt anpassning av 
konkurrenskraften i många euroländer och hög 
arbetslöshet är faktorer som kan dämpa efter-
frågan. De utgör därmed risker för att tillväxten 
blir svagare än i huvudscenariot. Dessa faktorer 
skulle kunna medföra en lägre svensk export-
efterfrågan. I alternativscenario 1 undersöks 
effekterna på den svenska ekonomin av en lägre 
tillväxt i euroområdet jämfört med i huvud-
scenariot, vilket antas leda till att svensk export 
växer i långsammare takt.  

Den lägre tillväxten i exporten håller tillbaka 
BNP-tillväxten och resursutnyttjandet blir lägre 

än i huvudscenariot. Ett lägre resursutnyttjande 
dämpar inflationen och Riksbanken höjer därför 
reporäntan i långsammare takt. En lägre ränta 
dämpar därefter, genom en svagare växelkurs, 
den negativa effekt som den minskade export-
efterfrågan har på exporten. Den gynnar även 
privat konsumtion och investeringar. Samman-
taget växer BNP dock i lägre takt 2016 och 2017 
jämfört med i huvudscenariot och BNP-gapet 
förblir negativt under hela prognosperioden. 
Den lägre produktionen håller tillbaka syssel-
sättningstillväxten, och arbetslösheten blir därför 
något högre än i huvudscenariot (se tabell 4.7). 

Den offentliga sektorns finansiella sparande 
försämras med 0,2–0,3 procent av BNP 2016–
2018 jämfört med i huvudscenariot. Det beror i 
huvudsak på att lönesumman utvecklas lång-
sammare till följd av färre arbetade timmar och 
lägre löner. Samtidigt medför lägre utgifter 
avseende bl.a. offentlig konsumtion och räntor 
att också utgifterna minskar. 

 
Tabell 4.7 Alternativa scenarier: 1 Svagare 
omvärldsutveckling och 2 Starkare inhemsk efterfrågan 
Prognos enligt huvudscenario i fet stil för respektive variabel 
Årlig procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP1 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 

Alternativt scenario 1 2,6 2,0 2,4 2,6 2,6 

Alternativt scenario 2 2,6 2,9 2,8 2,1 2,1 

Arbetslöshet2 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

Alternativt scenario 1 7,6 7,5 7,3 7,0 6,5 

Alternativt scenario 2 7,6 6,8 6,3 6,2 6,2 

KPIF3 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 

Alternativt scenario 1 0,8 1,3 1,4 1,6 1,7 

Alternativt scenario 2 0,8 1,8 2,0 2,1 2,0 

BNP-gap4 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

Alternativt scenario 1 -1,1 -1,1 -0,9 -0,6 -0,2 

Alternativt scenario 2 -1,1 -0,3 0,3 0,0 0,0 

Finansiellt sparande5 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

Alternativt scenario 1 -0,9 -1,1 -0,8 -0,3 0,3 

Alternativt scenario 2 -0,9 -0,7 -0,3 0,0 0,5 
1 Kalenderkorrigerade värden. 
2 15–74 år, i procent av arbetskraften. 
3 Årsgenomsnitt. 
4 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
5 I offentlig sektor. Procent av BNP. 
Källa: Egna beräkningar. 
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En starkare inhemsk efterfrågan 
Hushållens sparande ligger i dagsläget på en 
historiskt sett hög nivå och i huvudscenariot 
bedöms sparkvoten förbli hög. Därmed finns det 
utrymme för en högre tillväxt i hushållens kon-
sumtion än vad som förväntas i huvudscenariot. 
I alternativscenario 2 undersöks effekterna på 
ekonomin av att hushållen minskar sparandet 
mer än i huvudscenariot.  

En starkare konsumtionstillväxt medför att 
BNP initialt växer i högre takt och resurs-
utnyttjandet blir högre än i huvudscenariot. 
Sysselsättningen växer starkare och arbetslös-
heten minskar initialt i snabbare takt än i 
huvudscenariot, för att sedan nå samma nivå 
2018. En lägre arbetslöshet därefter förutsätter 
beslut om nya reformer som förmår pressa ner 
jämviktsarbetslösheten ytterligare.  

Ett högre resursutnyttjande bidrar till en 
högre inflation, vilket resulterar i en högre 
reporänta än i huvudscenariot. BNP-tillväxten 
hålls därefter tillbaka något av att en högre ränta 
dämpar investeringar och export. Den högre 
tillväxten i hushållens konsumtion medför 
emellertid att ekonomin når ett balanserat 
resursutnyttjande tidigare än i huvudscenariot. 
Därefter är skillnaderna små. 

Det finansiella sparandet i den offentliga 
sektorn förstärks med 0,1–0,2 procentenheter i 
denna alternativa beräkning jämfört med i 
huvudscenariot. Det är framför allt skatte-
intäkterna från mervärdesskatten som beräknas 
bli högre som en följd av att hushållens 
konsumtion ökar. Utgifterna ökar visserligen 
också, men i mindre utsträckning, vilket följer av 
en högre offentlig konsumtion och räntenivå. 

 
 

4.5 Utvecklingen enligt andra 
bedömare 

Regeringens prognos för BNP-tillväxten 2015 är 
högre än Europeiska kommissionens prognos. 
Det bedöms till stor del bero på att 
kommissionen endast har haft möjlighet att 
beakta nationalräkenskaperna t.o.m. det fjärde 
kvartalet 2014. Konjunkturinstitutet bedömer 
däremot att BNP-tillväxten blir något starkare 
(se tabell 4.8).  
 
Tabell 4.8 Jämförelse mellan olika bedömares prognoser 
 2015 2016 

BNP1   

Regeringen 2,8 2,8 

Konjunkturinstitutet 3,0 3,1 

Europeiska kommissionen 2,5 2,8 

Riksbanken 3,1 3,4 

Arbetslöshet2   

Regeringen 7,6 7,1 

Konjunkturinstitutet 7,7 7,5 

Europeiska kommissionen 7,7 7,6 

Riksbanken 7,6 7,2 

Inflation3   

Regeringen -0,1/0,6 1,0/1,2 

Konjunkturinstitutet 0,1/0,8 1,0/1,4 

Europeiska kommissionen -/0,7 -/1,6 

Riksbanken 0,0/0,8 1,8/1,8 

BNP-gap4   

Regeringen -1,1 -0,6 

Konjunkturinstitutet -1,5 -0,7 

Europeiska kommissionen -0,8 -0,3 

Riksbanken -1,4 -0,4 
Anm.: Publiceringsdatum är för regeringen 2015-09-21, Konjunkturinstitutet 
2015-08-26, Europeiska kommissionen 2015-05-05, Riksbanken 2015-09-03. 
1 Procentuell förändring. 
2 Procent av arbetskraften, 15–74 år. 
3 Procentuell förändring, årsgenomsnitt, KPI/HIKP. 
4 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen, Riksbanken och egna 
beräkningar. 

 
Även för 2016 skiljer sig prognoserna åt. 
Konjunkturinstitutet bedömer att BNP-
tillväxten blir starkare än i regeringens prognos, 
vilket kan hänföras till att såväl konsumtionen 
som investeringarna bedöms bli högre. I 
jämförelse med regeringens prognoser för både 
2015 och 2016 ligger emellertid Konjunktur-
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institutets och Europeiska kommissionens 
prognoser väl inom de områden som täcker 
50 procent av regeringens historiska prognosfel 
(se diagram 4.12).77 Det betyder att skillnaderna 
mellan prognoserna är mindre än vad 
osäkerheten i prognoserna är. 

 
Diagram 4.12 Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen 
Procentuell förändring  

 
Anm.: Osäkerhetsintervallen är baserade på regeringens prognosfel i 
budgetpropositioner för 1994–2014. KI = Konjunkturinstitutet, KOM = Europeiska 
kommissionen. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Europeiska kommissionen och egna beräkningar. 

 
Regeringens prognos för arbetslösheten 2015 är i 
linje med de andra bedömarnas prognoser. För 
2016 bedömer såväl Europeiska kommissionen 
som Konjunkturinstitutet att arbetslösheten 
kommer att vara något högre än vad regeringen 
gör i sin prognos. Det förklaras främst av att 
dessa bedömare utgår från en lägre syssel-
sättningstillväxt i sina prognoser.  

De flesta prognosmakare delar regeringens 
bedömning av prisutvecklingen 2015 och 2016. 
Riksbanken gör dock bedömningen att priserna 
kommer att stiga snabbare 2016 än i regeringens 
bedömning.  

Såväl regeringen som övriga prognosmakare 
bedömer att det finns lediga resurser, mätt med 
BNP-gapet, i svensk ekonomi 2015. Det finns 
dock skillnader i bedömningarna av BNP-gapets 
storlek, men för 2016 är dessa skillnader små.  

 
 
                                                      
77 För en beskrivning av hur dessa osäkerhetsintervall är beräknade, se 

Finansdepartementets promemoria Utvärdering av makroekonomiska 

prognoser 2015, som finns tillgänglig på www.regeringen.se. 

4.6 Prognosrevideringar och effekter 
av regeringens politik 

Huvudsakliga revideringar sedan 2015 års 
ekonomiska vårproposition 

Svensk ekonomi bedöms sammantaget utvecklas 
något starkare 2015–2017 än vad som bedömdes 
i 2015 års ekonomiska vårproposition. BNP-
tillväxten det första halvåret 2015 har varit något 
högre än beräknat (se tabell 4.9). Det är framför 
allt nettoexporten som utvecklats starkare i och 
med att importen växt långsammare än väntat. 
Hushållens konsumtion har reviderats ned, 
medan investeringarna har reviderats upp. Under 
slutet av prognosperioden bedöms BNP växa i 
linje med bedömningen i vårpropositionen.  

 
Tabell 4.9 Jämförelse mellan regeringens prognoser i 
budgetpropositionen för 2016 och i 2015 års ekonomiska 
vårproposition 
Prognos enligt vårpropositionen för 2015 inom parentes 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP 2,8 2,8 2,6 2,4 2,0 

  (2,6) (2,7) (2,5) (2,4) (2,0) 

Potentiell BNP1,2 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 

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

BNP-gap3 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

  (-1,4) (-0,8) (-0,1) (0,1) (0,0) 

Arbetslöshet4,5 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

  (7,5) (7,1) (6,7) (6,4) (6,4) 

Sysselsatta4 1,3 1,5 1,4 1,0 0,5 

  (1,4) (1,3) (1,2) (0,9) (0,5) 

Arbetade timmar2 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

  (1,3) (1,3) (1,4) (0,9) (0,4) 

Timlön6 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

  (2,9) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) 

KPI7 -0,1 1,0 1,9 2,5 3,1 

  (0,0) (0,9) (1,7) (2,7) (3,2) 

KPIF7 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 

  (0,8) (1,4) (1,6) (1,8) (2,0) 

Reporänta7 -0,3 -0,4 0,1 0,8 1,8 

  (-0,1) (-0,1) (0,2) (1,1) (2,1) 
Anm.: Prognosen är baserad på nu gällande regler och av regeringen föreslagna 
och aviserade åtgärder i denna proposition. 
1 Avser marknadspris. 
2 Kalenderkorrigerad. 
3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
4 15–74 år. 
5 Procent av arbetskraften. 
6 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken. 
7 Årsgenomsnitt. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet, Riksbanken och egna 
beräkningar. 
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Till följd av svagare utfall än väntat för andra 
kvartalet bedöms sysselsättningen växa något 
långsammare 2015 än vad som antogs i vår-
propositionen. Det återspeglas i en något högre 
arbetslöshet samma år. Under resten av 
prognosperioden växer sysselsättningen och 
antalet arbetade timmar starkare och arbetslös-
heten bedöms bli lägre än enligt den föregående 
prognosen. Nedrevideringen av arbetslösheten 
beror på reformer som föreslås och aviseras i 
denna proposition. 

Timlönen har reviderats ned 2015 till följd av 
svagare utfall än vad som bedömdes i 
vårpropositionen. Även därefter har timlönen 
reviderats ned något, bl.a. till följd av svagare 
produktivitetstillväxt. Prognoserna för inflat-
ionen, mätt med både KPI och KPIF, har 
reviderats upp 2016 och 2017. Upprevideringen 
2016 beror på de föreslagna och aviserade 
ändringarna av skatter och avdrag som ska börja 
gälla fr.o.m. den 1 januari 2016. För 2017 
bedöms energipriserna öka mer än vad som 
bedömdes i vårpropositionen, vilket får till följd 
att inflationen stiger snabbare.  

Reporäntan har reviderats ned, framför allt till 
följd av att Riksbanken har reviderat ned sin 
reporänteprognos. Detta har också bidragit till 
att marknaden, enligt terminspriser, förväntar sig 
en lägre reporänta.  

BNP-gapet har reviderats upp något 2015 och 
2016 jämfört med bedömningen i vårpropo-
sitionen. Det beror på att den faktiska BNP-
tillväxten har reviderats upp. Den potentiella 
BNP-tillväxten bedöms bli något starkare än 
enligt bedömningen i vårpropositionen (se tabell 
4.9). Nivån på potentiell BNP 2019 är 
0,3 procent högre än vad som antogs i 
vårpropositionen.  

Det potentiella antalet arbetade timmar har 
reviderats upp med 0,2 procent 2019 jämfört 
med den bedömning som gjordes i vårpropo-
sitionen.78 Regeringens föreslagna och aviserade 
reformer bidrar till att nivån på det potentiella 
antalet arbetade timmar blir högre, liksom en 
något starkare prognos för befolkningstillväxten. 
 
 
                                                      
78 Det potentiella antalet arbetade timmar bestäms av den potentiella 

sysselsättningen och den potentiella medelarbetstiden bland sysselsatta. 

Den potentiella sysselsättningen bestäms i sin tur av den potentiella 

arbetskraften och jämviktsarbetslösheten. I bilaga 2 redovisas prognosen 

för det potentiella antalet arbetade timmar.  

Prognosen för tillväxten i potentiell 
produktivitet är sammantaget över prognos-
perioden endast marginellt reviderad jämfört 
med bedömningen i vårpropositionen.  

Effekter av föreslagna och aviserade reformer  

De reformer inom bostadsbyggande, försvar, 
utbildning och välfärd som föreslås och aviseras i 
denna proposition bidrar till en något högre 
tillväxt i offentlig konsumtion och offentliga 
investeringar 2016. Samtidigt bedöms hushållens 
konsumtion endast marginellt dämpas 2016 till 
följd av de föreslagna skattehöjningarna. Sam-
mantaget bedöms åtgärderna lämna ett visst 
positivt bidrag till BNP-tillväxten samt bidra till 
något högre sysselsättning och något lägre 
arbetslöshet 2016. På längre sikt bedöms de 
föreslagna och aviserade reformerna på utgifts-
sidan i denna proposition sammantaget ha 
positiva effekter på den ekonomiska utveck-
lingen, medan de åtgärder som finansierar dessa 
reformer förväntas ha vissa dämpande effekter.  

Utbildningssatsningarna inom komvux, 
yrkesvux och yrkeshögskolan är reformer som 
bedöms ge ett relativt stort bidrag till en lägre 
jämviktsarbetslöshet. Regeringens reformer 
inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet 
möjliggör att fler arbetslösa kommer i utbild-
ning. Genom att höja individens kompetens och 
kunskaper stärks jobbchanserna bland personer 
som annars skulle haft svårt att få arbete. Snabb-
spåret påskyndar etableringen av nyanlända på 
arbetsmarknaden och förväntas leda till att fler 
får en fast förankring på arbetsmarknaden. Sats-
ningen på aktiva åtgärder, såsom utbildnings-
insatser och löne-subventionerade anställningar, 
för långtidsarbetslösa och personer med funkt-
ionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga bryter arbetslösheten och förväntas 
även leda till att deras jobbchanser stärks. 
Satsningarna för ökat bostadsbyggande minskar 
bostadsbristen i tillväxtregionerna. Det leder till 
att personer i större utsträckning flyttar dit 
jobben finns, vilket bidrar till att sysselsätt-
ningen och BNP blir högre.  

De sammantaget positiva effekterna av 
reformerna på utgiftssidan dämpas i viss mån av 
att finansieringen, dvs. de föreslagna skatte-
höjningarna, bedöms bidra till ett något minskat 
arbetsutbud. Detta förväntas till viss del dämpa 
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utvecklingen av antalet arbetade timmar och 
BNP. 

Reformerna och deras finansiering bedöms 
samlat leda till en något högre potentiell BNP 
och potentiell sysselsättning samt till en lägre 
jämviktsarbetslöshet framöver. 
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De budgetpolitiska målen 
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5 De budgetpolitiska målen 

Sammanfattning 

 
– Syftet med de budgetpolitiska målen är att 

skapa förutsättningar för att finans-
politikens övergripande mål ska kunna nås 
på ett sätt som säkerställer att finans-
politiken är hållbar på lång sikt. De 
budgetpolitiska målen består av ett mål för 
den offentliga sektorns finansiella sparande, 
ett utgiftstak för statens och ålders-
pensionssystemets utgifter samt ett 
kommunalt balanskrav. 

– Regeringen bedömer att det finansiella 
sparandet tydligt avviker från den målsatta 
nivån. 

– De reformer som regeringen har lagt fram i 
de ekonomiska propositionerna sedan den 
tillträdde har varit fullt ut finansierade. 
Regeringen avser att även under resten av 
mandatperioden bedriva en politik som 
leder till att sparandet trendmässigt 
förstärks, samtidigt som stabiliserings-
politisk hänsyn tas. Underskotten är för 
närvarande så stora att det skulle krävas en 
betydande åtstramning för att nå det 
nuvarande målet om 1 procents sparande 
under innevarande mandatperiod. Att 
bedriva en så kraftigt åtstramande finans-
politik bedöms inte vara samhälls-
ekonomiskt motiverat. Det kommer därför 
att ta ytterligare några år innan den gällande 
målsatta nivån nås.  

– Regeringen föreslår att utgiftstakets nivå 
för 2018 ska uppgå till 1 332 miljarder 
kronor. Det är en ökning med 58 miljarder 
kronor jämfört med nivån för 2017. 

Regeringens bedömning är att utgiftstakets 
nivå för 2019 bör uppgå till 1 392 miljarder 
kronor, vilket är en ökning med 
60 miljarder kronor jämfört med nivån för 
2018. Det är samma nivåer för 2018 och 
2019 som i den bedömning som gjordes i 
2015 års ekonomiska vårproposition, med 
hänsyn tagen till tekniska justeringar. 

– Kommunsektorn bedöms som helhet med 
god marginal uppfylla det kommunala 
balanskravet under prognosperioden. 
Resultatet beräknas uppgå till ett överskott 
om 14–18 miljarder kronor per år.  

– Marginalerna till stabilitets- och tillväxt-
paktens gränsvärden för underskottet i de 
offentliga finanserna och för den offentliga 
skulden är goda. Marginalerna till de ramar 
som sätts av det medelfristiga budgetmålet 
är emellertid små. 

– Finanspolitiken bedöms vara långsiktigt 
hållbar. 

 

 
De budgetpolitiska målen skapar förutsättningar 
för att uppnå de finanspolitiska målen på ett sätt 
som är hållbart på både kort och lång sikt. De 
består av ett mål för den offentliga sektorns 
finansiella sparande, ett utgiftstak för statens och 
ålderspensionssystemets utgifter samt ett 
kommunalt balanskrav som innebär att enskilda 
kommuner och landsting ska besluta om en 
budget där intäkterna överstiger kostnaderna. 

Utöver de nationella budgetpolitiska målen är 
Sverige som medlem i EU även bunden av 
bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten. 
Dessa utgör ramen som de svenska budget-
politiska målen måste hålla sig inom. Bestämmel-
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serna anger bl.a. att underskottet i Sveriges 
offentliga finanser och storleken på den 
offentliga bruttoskulden inte får överskrida vissa 
gränsvärden, samt att det strukturella sparandet 
ska uppfylla ett medelfristigt budgetmål.  

Att finanspolitiken är långsiktigt hållbar är en 
förutsättning för att dess övergripande mål ska 
nås. Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet 
utvärderas därför regelbundet. I detta avsnitt 
följer regeringen upp de budgetpolitiska målen 
och finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. 

5.1 Uppföljning av målet för det 
finansiella sparandet 

Enligt målet för det finansiella sparandet ska 
sparandet i den offentliga sektorn motsvara 
1 procent av BNP i genomsnitt över en 
konjunkturcykel. Att målet för det finansiella 
sparandet är formulerat som ett genomsnitt över 
en konjunkturcykel i stället för som ett årligt 
mål är motiverat av stabiliseringspolitiska skäl. 
Om målet skulle vara 1 procents sparande varje 
enskilt år skulle finanspolitiken behöva stramas 
åt när konjunkturen försvagades för att 
säkerställa att det årliga målet nåddes. Finans-
politiken skulle då förstärka konjunktur-
svängningarna i stället för att stabilisera dem. Att 
målet är formulerat som ett genomsnitt över en 
konjunkturcykel gör det dock svårare att följa 
upp om finanspolitiken ligger i linje med målet, 
eftersom det är svårt att bedöma när en 
konjunkturcykel börjar och slutar och i vilket 
konjunkturläge ekonomin befinner sig. 

Eftersom målet för det finansiella sparandet 
främst utgör ett framåtblickande riktmärke för 
finanspolitiken analyseras måluppfyllelsen i 
första hand i ett framåtblickande perspektiv. En 
bakåtblickande analys görs dock för att se om 
det har funnits systematiska fel i finanspolitiken 
som minskar sannolikheten att målet nås i 
framtiden. 

Analys av måluppfyllelsen 

I tabell 5.1 redovisas det genomsnittliga 
finansiella sparandet under den senaste tioårs-
perioden med utfallsdata, tillsammans med de 
indikatorer som används för att bedöma budget-

utrymmet mot målet för det finansiella 
sparandet i ett framåtblickande perspektiv. 

 
Tabell 5.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt 
indikatorer för avstämning mot målet för det finansiella 
sparandet 
Procent av BNP respektive potentiell BNP 
Utfallsdata för 2014 och prognoser 2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt sparande -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

   Bakåtblickande 
   tioårssnitt 0,4      

   Sjuårsindikatorn -1,0 -1,0 -0,8    

Strukturellt 
sparande -1,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Bakåtblickande tioårssnitt 
Det genomsnittliga finansiella sparandet var klart 
lägre än 1 procent av BNP 2005–2014. Det 
förklaras delvis av den utdragna lågkonjunktu-
rens effekter på de offentliga finanserna, men 
också av de ofinansierade åtgärder, bl.a. flera 
skattesänkningar, som den förra regeringen 
vidtog trots att konjunkturläget förbättrades. 

Sjuårsindikatorn 
Sjuårsindikatorn är ett genomsnitt av sparandet 
det innevarande året och tre år framåt respektive 
tre år bakåt i tiden, justerat för engångseffekter 
under denna tidsperiod. Sjuårsindikatorn visar 
att det offentliga sparandet ligger närmare 
2 procent av BNP under målnivån samtliga 
redovisade år (se tabell 5.1). 

Strukturellt sparande 
Det strukturella sparandet är en bedömning av 
hur stort det finansiella sparandet i den 
offentliga sektorn skulle vara om sektorns 
inkomster och utgifter inte påverkades av 
konjunkturläget eller engångseffekter. Det 
strukturella sparandet är inte en del av den 
officiella statistiken och kan beräknas på många 
olika sätt. Det gör att nivån på det strukturella 
sparandet kan skilja sig åt mellan olika bedömare 
och att det inte finns något allmänt accepterat 
utfall. Regeringen bedömer att det strukturella 
sparandet har försämrats betydligt de senaste 
åren. År 2014 understeg det strukturella 
sparandet målnivån med drygt 2 procent av 
potentiell BNP. Det strukturella sparandet 
bedöms därefter förbättras med ca 0,8 procent av 
potentiell BNP 2015, för att sedan vara i det 
närmaste oförändrat 2016 och 2017. Att det 
strukturella sparandet inte förbättras 2016 och 
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2017 beror dels på att de olika skatteunderlagen 
utvecklas på ett ogynnsamt sätt för de offentliga 
inkomsterna, dels på ökade utgifter för bl.a. 
ålderspensioner, sjukpenning, assistansersättning 
och migration (se fördjupningsrutan i avsnitt 9, 
Faktorer som påverkar utvecklingen av det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn 
2015–2019). Även om det strukturella sparandet 
stärks under prognosperioden förväntas det ligga 
klart under målnivån samtliga år 2015–2019. 

Redogörelse för avvikelsen från den målsatta 
nivån 

 
Regeringens bedömning: Det finansiella sparandet 
bedöms tydligt avvika från den målsatta nivån.   
Regeringen avser att bedriva en ansvarsfull 
finanspolitik som leder till att sparandet återförs 
till den målsatta nivån i en välavvägd takt. I 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 var 
samtliga reformer finansierade fullt ut. Detta har 
bidragit till att det strukturella sparandet har 
stärkts 2015. Regeringen tillämpar motsvarande 
krav på full finansiering av samtliga reformer i 
budgetpropositionen för 2016. Denna inriktning 
på finanspolitiken bidrar till att sparandet 
trendmässigt stärks, samtidigt som den pågående 
återhämtningen värnas. 

Den offentliga skuldsättningen är förhållande-
vis låg, inte minst i ett internationellt perspektiv, 
samtidigt som den finansiella nettoförmögen-
heten är positiv. Det gör att sparandet kan 
återföras till den målsatta nivån i en takt som tar 
hänsyn till att det alltjämt finns lediga resurser i 
ekonomin, utan att hållbarheten i de offentliga 
finanserna äventyras.  

Regeringen bedömer att det sker en gradvis 
återhämtning i svensk ekonomi 2015 och 2016. 
Resursutnyttjandet har dock varit lågt under en 
lång tid och prognosen om den fortsatta 
utvecklingen är osäker. Det är därför viktigt att 
finanspolitiken understöder konjunkturåter-
hämtningen. Trots den tydliga avvikelsen från 
den nuvarande målsatta nivån bedöms det därför 
inte vara lämpligt att bedriva en kraftigt 
åtstramande finanspolitik för att nå målet om 
1 procents sparande redan under innevarande 
mandatperiod. Det kommer att ta ytterligare 
några år innan den gällande målsatta nivån nås. 

Om en allvarlig störning drabbar ekonomin 
riskerar återgången till den målsatta nivån för det 
finansiella sparandet att förskjutas ytterligare 

framåt i tiden. En starkare återhämtning skulle i 
stället skapa förutsättningar för en snabbare 
återgång till den målsatta nivån. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Enligt 

2 kap. 1 a § budgetlagen (2011:203) ska 
regeringen vid en bedömd avvikelse från målet 
för det finansiella sparandet redogöra för hur en 
återgång till målet ska ske. I förarbetena till 
bestämmelsen framhålls att en analys tydligt bör 
indikera att en avvikelse föreligger för att 
regeringen ska ha en skyldighet att lämna en 
sådan redogörelse (prop. 2013/14:173 s. 28, 29 
och 45). Vidare anges att den redovisade planen 
för hur en återgång ska ske bör avse ett 
medelfristigt perspektiv. Det medelfristiga 
perspektivet för de budgetpolitiska målen avser 
normalt tre eller fyra år. Om sparandet avviker 
från målnivån bör regeringen därför redovisa en 
plan för hur en återgång till målet ska ske som 
inbegriper de prognosår som inkluderas i 
budgetpropositionen. 

Det är viktigt att avvikelser från den målsatta 
nivån korrigeras, men det ska inte ske på ett 
mekaniskt vis. Hur en avvikelse ska korrigeras 
ska baseras på en samlad bedömning utifrån 
stabiliserings-, fördelnings- och strukturpolitiska 
utgångspunkter.  

Regeringen anser mot denna bakgrund att 
återgången till den målsatta nivån bör ske i en 
takt som tar hänsyn till att det finns lediga 
resurser i ekonomin och att arbetslösheten är 
hög. Avvikelsen från den nuvarande målsatta 
nivån är så stor att ett finansiellt sparande om 
1 procent av BNP inte kan förväntas uppnås 
under denna mandatperiod utan att åter-
hämtningen i svensk ekonomi äventyras. Enligt 
regeringen är det därför motiverat att det tar 
ytterligare några år innan den gällande målsatta 
nivån nås. 

En parlamentariskt sammansatt kommitté har 
fått i uppdrag att göra en översyn av målet för 
den offentliga sektorns finansiella sparande (dir. 
2015:63). Slutbetänkandet ska lämnas i oktober 
2016. I ett delbetänkande, som ska lämnas i april 
2016, ska utredningen redovisa de delar av 
uppdraget som berör de hittillsvarande 
erfarenheterna av det finanspolitiska ramverket 
och bedömningen av nivån för målet för den 
offentliga sektorns finansiella sparande framöver, 
samt målnivåns effekt på de offentliga finanserna 
och svensk ekonomi. Om målnivån skulle ändras 
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kommer det att påverka vid vilken tidpunkt den 
målsatta nivån nås.  

5.2 Utgiftstaket – uppföljning och 
förslag  

De takbegränsade utgifterna är summan av 
utgifterna under utgiftsområdena 1–25 och 27 
samt utgifterna i ålderspensionssystemet som 
ligger vid sidan av statens budget. Utgiftsområde 
26 Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de 
takbegränsade utgifterna eftersom riksdagen och 
regeringen endast i begränsad omfattning kan 
påverka dessa utgifter på kort sikt. De takbe-
gränsade utgifterna utgörs av faktiskt förbrukade 
anslagsmedel. Detta innebär att även myndig-
heternas utnyttjande av anslagssparande och 
anslagskredit ingår. De takbegränsade utgifterna 
rymmer därmed större delen av utgifterna i 
staten och ålderspensionssystemet, och utgör 
tillsammans med utgifterna för kommuner och 
landsting i det närmaste de totala utgifterna för 
den offentliga sektorn.  

Utgiftstaket är den övre gräns som de 
takbegränsade utgifterna maximalt får uppgå till. 
Utgiftstakets nivå bör dock inte betraktas som 
ett mål för de takbegränsade utgifterna. Det 
beror bl.a. på att målet för det finansiella 
sparandet kan vara begränsande för nivån på de 
takbegränsade utgifterna, även om det vid 
samma tillfälle finns utrymme under utgiftstaket. 
Vidare kan den makroekonomiska utvecklingen 
innebära att det inte är lämpligt att ta hela 
utrymmet under utgiftstaket i anspråk. 

Enligt 2 kap. 2 § budgetlagen ska regeringen i 
budgetpropositionen föreslå en nivå på utgifts-
taket för det tredje tillkommande året. Utgifts-
taket är en grundläggande del av principen om en 
beslutordning uppifrån och ned, där beslut om 
en övre gräns för de totala utgifterna fattas före 
besluten om delarna, dvs. utgiftsramarna och 
anslagen. Budgetprocessens medelfristiga per-
spektiv ger förutsättningar för att beslutet om 
utgiftstakets nivå fattas i överensstämmelse med 

ekonomins långsiktiga produktionsförmåga, 
tydliggör effekterna av politiska beslut under 
åren efter det aktuella budgetåret och skapar en 
bindande långsiktighet i budgetbesluten.  

Utgiftstaket ger regeringen och riksdagen 
stöd för att hantera det latenta utgiftstryck som 
uppstår i den politiska processen. Olika utgifts-
ökningar prövas tillsammans inom ett fastställt 
ekonomiskt utrymme, vilket tvingar fram 
prioriteringar mellan olika önskemål. Därmed 
minskar t.ex. risken för att tillfälligt höga 
inkomster, i ett läge med högt resursutnyttjande, 
används för att finansiera permanent högre 
utgifter. Ett flerårigt utgiftstak främjar en 
kontrollerad utgiftsutveckling och är ett 
effektivt verktyg för att uppnå målet för det 
finansiella sparandet och långsiktigt hållbara 
offentliga finanser. Utgångspunkten är att de 
nivåer på utgiftstaket som riksdagen har beslutat 
om normalt inte ändras till följd av andra orsaker 
än s.k. tekniska justeringar (se nedan).  

Enligt 2 kap. 4 § budgetlagen är regeringen 
skyldig att vidta åtgärder om det finns risk för 
att ett fastställt utgiftstak överskrids. De faktiska 
utgifterna varierar av olika anledningar som är 
svåra att förutse i prognoserna. Eftersom 
utgiftstaket fastställs i nominella termer bör det 
finnas en buffert av obudgeterat utrymme under 
utgiftstaket så att de faktiska utgifterna kan 
variera utan att det kräver åtgärder från 
regeringens sida. Detta utrymme mellan utgifts-
taket och de faktiska beräknade takbegränsade 
utgifterna kallas budgeteringsmarginalen. 

Budgeteringsmarginalen ska i första hand 
fungera som en buffert om utgifterna på grund 
av konjunkturutvecklingen skulle utvecklas på 
ett annat sätt än vad som förväntades när 
utgiftstakets nivå fastställdes. Det är viktigt att 
det finns utrymme för de konjunkturberoende 
utgifterna (i första hand arbetsmarknadsutgifter, 
s.k. automatiska stabilisatorer) att öka fritt i en 
konjunkturnedgång. Då minskar risken för att 
det krävs besparingar för att klara utgiftstaket i 
ett skede när de offentliga finanserna kan behöva 
stötta den ekonomiska utvecklingen.  
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Tabell 5.2 Ursprungliga och faktiska nivåer på utgiftstaket 2005–2017  
Miljarder kronor om inget annat anges. Utfall 2005–2014, prognos 2015–2017. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ursprunglig årlig 
nominell förändring av 
utgiftstaket1 38 37 42 33 32 30 30 20 10 10 51 46 58 

Ursprungligt  
beslutade utgiftstak 894 931 949 971 989 1 018 1 050 1 074 1 093 1 103 1 123 1 167 1 210 

Teknisk justering2 -24 -24 0 -14 0 6 13 10 2 4 2 7 12 

Finanspolitiskt 

motiverad ändring3   -11        33 41 52 

Slutligt fastställda 
utgiftstak 870 907 938 957 989 1 024 1 063 1 084 1 095 1 107 1 158 1 215 1 274 

Takbegränsade 
utgifter 864 895 910 943 965 986 989 1 022 1 067 1 096 1 113 1 198 1 241 

Budgeteringsmarginal 6 12 28 14 24 38 74 62 28 11 45 17 33 

Budgeteringsmarginal,
procent av takbegrän-
sade utgifter 0,7 1,3 3,1 1,4 2,5 3,9 7,5 6,0 2,6 1,0 4,0 1,4 2,7 

Anm.: För åren 1997–2004, se 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100 s. 164). 
1 Ursprunglig nominell förändring av utgiftstaket jämfört med föregående år vid det tillfälle utgiftstaket för det aktuella året fastställdes för första gången. Beloppen i 
första raden i tabellen avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade nivåerna på utgiftstaket (rad 2) eftersom fastställda nivåer regelbundet 
justeras av tekniska skäl. Exempelvis uppgick utgiftstaket för 2006 till 931 miljarder kronor när det ursprungligen fastställdes. Efter fastställandet justerades nivån av 
tekniska skäl till 907 miljarder kronor, vilket var den nivå som gällde när utgiftstaket för 2007 först fastställdes till 949 miljarder kronor, dvs. en ursprunglig ökning av 
utgiftstaket 2007 med 42 miljarder kronor. 
2 Ett ursprungligt beslutat utgiftstak justeras ofta flera gånger till följd av tekniska orsaker. De tekniska justeringarna som redovisas här är de ackumulerade tekniska 
justeringarna för varje år. 
3 Finanspolitiskt motiverade ändringar av utgiftstakets nivå medför en reell förändring av utgiftstakets begränsade effekt på de offentliga finanserna. 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

 
Riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek, 
den s.k. säkerhetsmarginalen, är regeringens 
bedömning av hur stor budgeteringsmarginalen 
minst behöver vara för att hantera osäkerheten 
till följd av främst konjunkturutvecklingen.  

Enligt riktlinjen bör säkerhetsmarginalen upp-
gå till minst 1 procent av de takbegränsade utgif-
terna innevarande år (2015), minst 1,5 procent 
för kommande budgetår (2016), minst 2 procent 
för år två (2017), minst 3 procent för år tre 
(2018) och minst 3 procent för år fyra (2019). 
Den stegvis ökande marginalen motiveras av att 
osäkerheten om utgiftsutvecklingen är större på 
längre sikt. 

Utöver utgiftsökningar som uppstår till följd 
av en annan makroekonomisk utveckling kan 
budgeteringsmarginalen användas för reformer 
eller volymökningar i de rättighetsbaserade 
transfereringssystemen, under förutsättning att 
det är förenligt med de budgetpolitiska målen 
och behovet av en säkerhetsmarginal. 

Uppföljning av utgiftstaket 

De takbegränsade utgifterna bedöms understiga 
utgiftstaket med 4,0, 1,4 respektive 2,7 procent 

av de takbegränsade utgifterna 2015–2017. 
Regeringen bedömer att budgeteringsmarginalen 
under dessa år är tillräcklig för att hantera 
osäkerheten som finns i utgiftsutvecklingen, 
även om marginalen 2016 är något mindre än 
regeringens självpåtagna riktlinje.  

Jämfört med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition bedöms budgete-
ringsmarginalen nu bli mindre 2016–2019. Det 
förklaras i första hand av förslagen på budgetens 
utgiftssida i denna proposition. För 2015 
bedöms marginalen bli något större. 

Tekniska justeringar av utgiftstakets nivåer 

 
Regeringens förslag: För 2016 och 2017 fastställs 
utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget, till följd av 
tekniska justeringar till 1 215 miljarder kronor 
respektive 1 274 miljarder kronor. 

 

Skälen för regeringens förslag: Varje beslut om 
nivån på utgiftstaket för ett nytt år innebär att 
utgiftstaket definieras på ett visst sätt i 
förhållande till de takbegränsade utgifterna. Det 
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gäller dels vilka utgifter som omfattas av taket, 
dels hur dessa utgifter redovisningsmässigt 
bokförs i budgeten. Från det att nivån fastställts 
för ett tillkommande år, normalt tre år i förväg, 
fram till dess att det året har passerat, ska 
utgiftstakets begränsande effekt på de statliga 
utgifterna för det året vara densamma. Under en 
så lång period sker emellertid normalt 
budgetmässiga förändringar av olika slag som 
förändrar de takbegränsade utgifterna, men som 
inte motsvaras av ett i sak förändrat offentligt 
åtagande. Omvänt kan förändringar genomföras 
som påverkar det offentliga åtagandet, men som 
av tekniska skäl inte påverkar de takbegränsade 
utgifterna. För att utgiftstaket ska behålla den 
ursprungliga finansiella begränsningen justeras 
beslutade taknivåer så att budgetförändringar av 
detta slag neutraliseras. Detta sker genom s.k. 
tekniska justeringar. 

När en förändring inte har samma nettoeffekt 
på den offentliga sektorns konsoliderade utgifter 
eller det offentliga finansiella sparandet som på 
de takbegränsade utgifterna kan det motivera en 
teknisk justering. Tekniska justeringar har 
genomförts regelbundet sedan utgiftstaket 
infördes 1997 och justeringarna föreslås normalt 
i budgetpropositionen. 

Vissa budgetförändringar som redovisas i 
denna proposition föranleder tekniska 
justeringar av utgiftstaket (se tabell 5.3). De 
tekniska justeringarna omfattar de redan 
fastställda nivåerna på utgiftstaket 2016 och 
2017, förslaget till nivå för 2018 och den 
bedömning av nivån för 2019 som regeringen 
redovisar i denna proposition. 

Förslaget att ytterligare höja det förhöjda 
grundavdraget för pensionärer fr.o.m. 2016 med-
för ett minskat skatteunderlag för kommuner 
och landsting. För att neutralisera effekten på 
kommunsektorns intäkter av det förändrade 
skatteunderlaget, föreslår regeringen att 
motsvarande belopp tillförs anslaget 1:1 Kom-
munalekonomisk utjämning under utgiftsområde 
25 Allmänna bidrag till kommuner fr.o.m. 2016, 
vilket motiverar en teknisk justering av taket 
från 2016 och framåt. Motsvarande tekniska 
justeringar har gjorts tidigare år i samband med 
att förändringar i skattesystemet har påverkat 
det kommunala skatteunderlaget.  

 
 
 
 

Tabell 5.3 Förslag till tekniska justeringar av utgiftstakets 
nivå 
Miljarder kronor 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgiftstak för staten i 
VÅP15 1 158 1 204 1 262 1 3191 1 3781 

Reglering kommunal-
ekonomisk utjämning: 
sänkt skatt för personer 
över 65  1,85 1,85 1,85 1,85 

Finansiering av CSN med 
anslag istället för avgifter  0,67 0,69 0,72 0,72 

Budgetering av vissa stöd 
på utgiftssidan istället för 
inkomstsidan  8,93 9,68 10,58 11,16 

Summa tekniska 
justeringar  11,44 12,22 13,15 13,73 

Summa tekniska 
justeringar (avrundat)  11 12 13 14 

Förslag till utgiftstak för 
staten 1 158 1 215 1 274 1 3322 1 3923 

1 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2018 och 2019 i 2015 års 
ekonomiska vårproposition. 
2 Regeringens förslag till nivå för utgiftstaket 2018. 
3 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2019 i denna proposition. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Regeringen angav i 2015 års ekonomiska 
vårproposition att den avsåg att budgetera och 
redovisa ett antal stöd som anslag på utgiftssidan 
i stället för på inkomstsidan av statens budget 
fr.o.m. budgetpropositionen för 2016 (se avsnitt 
12.5). Omläggningen sker till följd av det nya 
regelverk för nationalräkenskaperna som 
infördes i september 2014, där fyra stöd om-
definierats från att utgöra en del av statens 
skatteinkomster till en del av statens utgifter. De 
takbegränsade utgifterna blir sammanlagt  
9–11 miljarder kronor högre 2016–2019 till följd 
av förändringen. Det offentliga åtagandet 
påverkas dock inte. Förändringen motiverar 
därför en teknisk justering av utgiftstakets nivåer 
för 2016 och framåt så att det befintliga 
utrymmet under utgiftstaket inte påverkas. 

Finansieringen av Centrala studiemedels-
nämndens verksamhet (CSN) förändras fr.o.m. 
2016. CSN:s avgiftsintäkter, som i nuläget 
disponeras av myndigheten, ska fr.o.m. 2016 
redovisas mot en inkomsttitel i statens budget. 
Samtidigt förstärks myndighetens förvaltnings-
anslag med samma belopp. Förändringen medför 
en ökad omslutning, men inte någon förändring 
av omfattningen av CSN:s verksamhet, och 
motiverar därför en teknisk justering av 
utgiftstakets nivåer för 2016 och framåt.  
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I enlighet med praxis avrundas de årsvisa 
tekniska justeringarna till hela miljarder kronor. 
Sammantaget motiverar de ovan nämnda 
förändringarna att de tidigare fastställda nivåerna 
på utgiftstaket för 2016 och 2017 höjs med 11 
respektive 12 miljarder kronor. De i 2015 års 
ekonomiska vårproposition bedömda nivåerna 
för 2018 och 2019 bör till följd av samma föränd-
ringar höjas med 13 respektive 14 miljarder 
kronor. 

Förslag till nivå på utgiftstaket 2018 och 
bedömning av nivån 2019 

Regeringen lämnar i enlighet med budgetlagen 
ett förslag till nivå på utgiftstaket för 2018 i 
denna proposition. För 2019 redovisar 
regeringen en bedömning av utgiftstakets nivå. 
Regeringen återkommer med en bedömning av 
utgiftstakets nivå för 2019 i 2016 års ekonomiska 
vårproposition och avser att lämna ett förslag till 
nivå för 2019 i budgetpropositionen för 2017. I 
tabell 5.4 redovisas utgiftstakets nivåer för 2014-
2019. 

 
 

Regeringens förslag: För 2018 fastställs 
utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget, till 
1 332 miljarder kronor.  

Regeringens bedömning: För 2019 bör 
utgiftstaket för staten, inklusive ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget, uppgå till 
1 392 miljarder kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag och bedömning: 

Enligt 2 kap. 2 § budgetlagen ska regeringen i 
budgetpropositionen lämna förslag till utgiftstak 
för det tredje tillkommande året. Vilken nivå på 
utgiftstaket som regeringen ska föreslå är inte 
reglerat. Att bestämma utgiftstakets nivå är ett 
politiskt beslut. Regeringar av olika politisk 
inriktning kommer att ha olika motiv till vilken 
nivå på de offentliga utgifterna som är lämplig. 
Det går därför inte att reducera ett beslut om 
nivån på utgiftstaket till en beräkning enligt en i 
förväg bestämd formel. 

Förslaget till nivå för 2018 och bedömningen 
av nivån för 2019 överensstämmer med 
bedömningen av taknivåerna för dessa år i 2015 
års ekonomiska vårproposition, exklusive sådana 

budgetförändringar som motiverar tekniska 
justeringar. Förslaget för 2018 innebär att nivån 
på utgiftstaket för 2018 ökar med 58 miljarder 
kronor i förhållande till 2017, medan bedöm-
ningen för 2019 innebär en ökning med 
60 miljarder kronor jämfört med 2018. Nedan 
följer en motivering av nivåerna för 2018 och 
2019, med utgångspunkt i de bestämnings-
faktorer som redovisas i skrivelsen Ramverk för 
finanspolitiken (skr. 2010/11:79).  

Relationen till målet för det finansiella sparandet 
I regeringens förslag till statens budget för 2018 
bör säkerhetsmarginalen för 2018, dvs. det 
obudgeterade utrymmet under utgiftstaket som 
ges av regeringens riktlinje, uppgå till minst 
19 miljarder kronor. De takbegränsade utgif-
terna för 2018 bör därmed inte uppgå till mer än 
ca 1 313 miljarder kronor vid detta tillfälle. Den 
föreslagna nivån på utgiftstaket för 2018 medger 
därmed ca 40 miljarder kronor i högre takbe-
gränsade utgifter än regeringens prognos för de 
takbegränsade utgifterna 2018 i denna proposit-
ion. På samma sätt medger den bedömda nivån 
på utgiftstaket för 2019 att de takbegränsade 
utgifterna maximalt blir drygt 70 miljarder 
kronor högre fram t.o.m. budgetpropositionen 
för 2019. Den möjliga ökningen av de takbegrän-
sade utgifterna motsvarar ca 0,8 procent av BNP 
för 2018 och ca 1,5 procent av BNP för 2019.  

Det finns flera möjliga anledningar till att 
nivån på de takbegränsade utgifterna 2018 och 
2019 kan komma att bli högre (och budget-
eringsmarginalen i motsvarande utsträckning 
mindre) än enligt den aktuella bedömningen. 
Ändrade makroekonomiska förutsättningar 
(t.ex. högre inflation), beslut om nya reformer 
eller oförutsedda ökningar av antalet personer i 
transfereringssystemen är exempel på föränd-
ringar som skulle kunna medföra högre 
takbegränsade utgifter.  

Om budgeteringsmarginalen tas i anspråk 
försämras normalt det strukturella sparandet om 
de högre utgifterna följer av nya reformer eller 
oförutsedda volymökningar i de statliga 
transfereringssystemen. Om budgeterings-
marginalen delvis tas i anspråk för utgifts-
ökningar till följd av makroekonomiska för-
ändringar är detta ofta inte ett problem i 
förhållande till målet för det finansiella 
sparandet. Det beror på att målet är formulerat 
på ett sätt som normalt tillåter att utgifts-
ökningar som följer av de automatiska stabili-
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satorerna, främst utgifter för arbetslöshets-
ersättningen, försvagar den offentliga sektorns 
finansiella sparande vid en försvagning av 
konjunkturen. Vidare är de takbegränsade 
utgifterna i hög grad beroende av pris- och 
löneutvecklingen i ekonomin som helhet, och de 
kan därför bli högre om priser och löner 
utvecklas snabbare än väntat. Automatiska 
utgiftsökningar av detta slag kan därmed ta en 
del av utrymmet under utgiftstaket i anspråk. 
Det behöver emellertid inte leda till en konflikt 
med målet för det finansiella sparandet, eftersom 
även den offentliga sektorns inkomster tenderar 
att bli högre när priser och löner utvecklas 
snabbare än väntat. 

Utgiftstaket bör inte betraktas som ett 
utgiftsmål. Att det finns utrymme under utgifts-
taket betyder inte i sig att det finns ett utrymme 
för reformer som ökar de takbegränsade 
utgifterna. Genomförandet av reformer på ut-
giftssidan kommer att ske först efter avstämning 
mot målet för det finansiella sparandet och de 
inkomstförstärkningar som i så fall kan komma 
att krävas.  

Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och 
budgeteringsmarginalens storlek 
I den aktuella prognosen ökar de takbegränsade 
utgifterna med i genomsnitt 3,3 procent per år 
2015–2019, vilket främst beror på att utgifterna 
till viss del direkt påverkas av den allmänna 
utvecklingen av priser och löner. Det är något 
snabbare än den historiska ökningen sedan 
utgiftstaket infördes. Den årliga genomsnittliga 
ökningstakten för de takbegränsade utgifterna 
uppgick till 2,9 procent 1998–2014. Trots att de 
takbegränsade utgifterna ökar relativt snabbt 
historiskt sett, ökar budgeteringsmarginalen 
också förhållandevis snabbt och uppgår för 2018 
och 2019 till 4,7 respektive 7,1 procent av de 
takbegränsade utgifterna. Det innebär att 
budgeteringsmarginalen överstiger regeringens 
riktlinje för säkerhetsmarginalens minsta storlek 
för dessa år.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.4 Utgiftstak 2015–2019 
Miljarder kronor om inget annat anges 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Av riksdagen beslutade 
nivåer på utgiftstaket 1 107 1 158 1 204 1 262 1 3191 1 3781 

Regeringens förslag till 
nivåer på utgiftstaket  1 158 1 215 1 274 1 332 1 3922 

Årlig förändring av 
utgiftstaket vid 
ursprungligt förslag3  10 51 46 58 58 60 

Utgiftstak,  
procent av BNP 28,3 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 

Utgiftstak, procent av 
potentiell BNP 27,7 28,0 28,3 28,5 28,6 28,7 

Utgiftstak, fasta 
priser4 1 107 1 144 1 180 1 212 1 240 1 266 

Takbegränsade utgifter 1 096 1 113 1 198 1 241 1 273 1 301 

Takbegränsade 
utgifter, procent av 
BNP 28,0 27,2 28,0 27,8 27,3 26,8 

Takbegränsade 
utgifter, fasta priser4 1 096 1 100 1 163 1 181 1 185 1 183 

Budgeteringsmarginal 11 45 17 33 59 91 

Budgeteringsmarginal, 
procent av 
takbegränsade utgifter 1,0 4,0 1,4 2,7 4,6 7,0 

Budgeteringsmarginal, 
procent av BNP 0,3 1,1 0,4 0,7 1,3 1,9 

Finansiellt sparande 
offentlig 
sektor, procent av BNP -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

Strukturellt sparande 
offentlig 
sektor, procent av BNP -1,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 

Offentliga sektorns 
utgifter, procent av 

BNP 50,4 49,6 49,9 49,8 49,5 49,2 
1 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå för 2018 och 2019 i 2015 års 
ekonomiska vårproposition. 
2 Regeringens bedömning av utgiftstakets nivå 2019 i denna proposition. 
3 Avser förändringen jämfört med föregående år vid det tillfälle utgiftstakets nivå 
föreslogs till riksdagen för första gången. Den årliga förändringen kan efter det 
tillfället förändras till följd av tekniska justeringar. 
4 Beräkningen i fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. När det 
gäller de takbegränsade utgifterna är utgifter motsvarande andelen trans-
fereringsanslag (känsliga för förändringar i volymer och makroekonomiska förut-
sättningar) deflaterade med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter, 
utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och löneomräknade 
anslag) är deflaterade med implicitprisindex för statliga konsumtionsutgifter och 
utgifter motsvarande andelen anslag som inte är indexerade är deflaterade med 
deflatorn för BNP. Samma metod har använts för beräkningen av utgiftstaket i 
fasta priser (med undantag för att 1 procent av de takbegränsade utgifterna, 
motsvarande riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek för innevarande år, 
har behandlats som transfereringsanslag). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Om storleken på budgeteringsmarginalen vid 
fastställandet av utgiftstaket endast skulle mot-
svara den minsta storleken som av osäkerhets-
skäl bör upprätthållas, kan dock detta begränsa 
möjligheterna att genomföra prioriterade 
reformer på utgiftssidan under mandatperioden. 
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Om det under de kommande åren successivt 
bedöms uppstå ett budgetutrymme är det 
däremot rimligt att det kan utnyttjas för 
reformer på budgetens utgiftssida. Hur stort det 
potentiella utrymmet för reformer på utgifts-
sidan slutligen blir begränsas bl.a. av hur stor del 
av budgeteringsmarginalen som under de 
kommande åren eventuellt tas i anspråk av andra 
typer av utgiftsökningar, t.ex. till följd av 
oförutsedda ökningar av volymer i de rättighets-
baserade transfereringssystemen.  

Om hela utrymmet som kan tas i anspråk un-
der utgiftstaket fram t.o.m. budgetpropositionen 
för 2019, dvs. drygt 70 miljarder kronor, 
utnyttjas för högre utgifter, skulle det ge en 
genomsnittlig årlig ökningstakt för de takbe-
gränsade utgifterna på ca 4,4 procent per år 
2015–2019. 

Utgiftstaket och de totala offentliga utgifternas 
förhållande till BNP  
De nivåer på utgiftstaket som regeringen 
föreslagit, inklusive förslaget för 2018 i denna 
proposition, innebär att utgiftstaket växer i 
relation till BNP (se diagram 5.1). Därmed ger 
utgiftstakets nivåer möjlighet för de offentliga 
utgifterna att växa. Nivån på utgiftstaket för 
2018 uppgår till 28,6 procent av potentiell BNP, 
enligt bedömningen av BNP i denna 
proposition. Bedömningen av utgiftstakets nivå 
för 2019 motsvarar 28,7 procent av potentiell 
BNP.  

 
Diagram 5.1 Utgiftstakets nivå 1997–2019 
Procent av potentiell BNP 

 
Anm.: För att uppnå jämförbarhet över tiden har nivåerna på utgiftstaket och de 
takbegränsade utgifterna rensats från skillnader över tiden som beror på tekniska 
justeringar. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 

Utvecklingen av utgiftstaket och de takbegränsade 
utgifterna i fasta priser 
De takbegränsade utgifterna omräknade till fasta 
priser visar hur verksamhetsvolymen förändras 
över tiden i staten och ålderspensionssystemet. 
Det kan t.ex. handla om utvecklingen av antalet 
kvadratmeter kontorsyta, antalet årsarbetskrafter 
i statliga myndigheter eller antalet personer med 
ersättning från olika transfereringssystem. 

Uttryckt i fasta priser förväntas de 
takbegränsade utgifterna öka med sammanlagt 
ca 85 miljarder kronor 2014–2019. Ungefär 
60 procent av ökningen sker i pensionssystemet, 
på grund av ett ökande antal pensionärer, medan 
resten av ökningen sker under utgiftsområdena i 
statens budget.  

Ökningen av de takbegränsade utgifterna i 
fasta priser om ca 85 miljarder kronor kan 
jämföras med den förväntade ökningen i löpande 
priser, som uppgår till drygt 200 miljarder 
kronor. Knappt hälften av den nominella 
utgiftsökningen fram t.o.m. 2019 (dvs. 85 av 
200) beror alltså på att verksamhetsvolymerna 
ökar, medan resten av utgiftsökningen beror på 
att lönerna och priserna stiger.  

Den föreslagna och bedömda nivån på 
utgiftstaket för 2018 och 2019 innebär att 
utgiftstaket uttryckt i fasta priser ökar i 
förhållande till föregående år (se tabell 5.4).  

5.3 Uppföljning av det kommunala 
balanskravet 

Målet för den offentliga sektorns finansiella 
sparande inkluderar även det finansiella sparan-
det i kommunsektorn, dvs. i kommuner och 
landsting. För kommuner och landsting är det 
emellertid det ekonomiska resultatet, och inte 
det finansiella sparandet, som är avgörande för 
om de uppfyller kommunallagens (1991:900) 
krav på en balanserad budget (se avsnitt 10.2).  

Årets resultat motsvarar förändringen av det 
egna kapitalet. Efter justering för bl.a. 
realisationsvinster och realisationsförluster samt 
för orealiserade förluster i värdepapper 
respektive eventuell återföring av tidigare 
justeringar av orealiserade förluster erhålls det 
s.k. balanskravsresultatet. Negativa balanskravs-
resultat ska återställas inom tre år. 
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Resultatet positivt för kommunsektorn 

Kommunsektorns resultat före extraordinära 
poster uppgick till 14 miljarder kronor 2014 (se 
tabell 10.1). Kommunerna redovisade ett resultat 
om drygt 10 miljarder kronor, medan lands-
tingen redovisade ett resultat om drygt 
3 miljarder kronor. Resultatet före extraordinära 
poster förbättrades därmed något jämfört med 
2013, då det uppgick till drygt 13 miljarder 
kronor. Kommunernas resultat försämrades 
dock med närmare 5 miljarder kronor, medan 
landstingens resultat förbättrades med 
5 miljarder. En förklaring till att resultat-
utvecklingen skiljer sig åt mellan kommunerna 
och landstingen är att det i resultaten för 2013 
ingick tillfälliga generella poster som påverkade 
resultaten olika. Det var dels återbetalningar av 
premier från AFA Försäkring, som påverkade 
resultaten positivt, dels effekten av sänkningen 
av diskonteringsräntan som används vid 
beräkningen av pensionsskulden och som 
påverkade resultaten negativt. Sammantaget tog 
beloppen ut varandra, men kommunerna 
påverkades mer av återbetalningen av premier, 
medan landstingen påverkades mer av den 
förändrade diskonteringsräntan. Landstingen 
påverkades mer av diskonteringsräntan eftersom 
de har en relativt sett större pensionsskuld till 
följd av en högre andel anställda som är 
högavlönade.  

Årets resultat för kommunsektorn, inklusive 
extraordinära poster, uppgick 2014 till 13 miljar-
der kronor. Motsvarande resultat 2013 uppgick 
till 22 miljarder kronor. Skillnaden om 
9 miljarder kronor berodde i huvudsak på att en 
kommun sålde kommunala bolag 2013 och 
därför redovisade en extraordinär intäkt. 

Resultatet för 2014 torde för kommunsektorn 
som helhet motsvara de riktlinjer som 
kommuner och landsting har fastställt för god 
ekonomisk hushållning.  

Sedan balanskravet infördes 2000 har andelen 
kommuner som redovisat ett nollresultat eller 
ett överskott varierat mellan som lägst 
61 procent 2003 och som högst 97 procent 2006. 
För landstingen har motsvarande andel varierat 
mellan som lägst 15 procent 2011 och som högst 
90 procent 2006, 2007 och 2010. År 2014 
redovisade 79 respektive 65 procent av kommu-
nerna och landstingen ett nollresultat eller ett 
överskott. 

År 2014 var det 71 kommuner som hade 
negativa balanskravsresultat motsvarande 
sammanlagt 2,2 miljarder kronor och 7 landsting 
som hade sammanlagt 1,2 miljarder kronor i 
negativa balanskravsresultat. Vid utgången av 
2014 var det totalt 30 kommuner som samman-
lagt hade 0,6 miljarder kronor i ackumulerade 
negativa resultat att återställa. Av landstingen var 
det 7 som vid utgången av 2014 hade ett under-
skott om sammanlagt 1,5 miljarder kronor att 
återställa. Om det finns synnerliga skäl kan en 
kommun eller ett landsting besluta om att inte 
återställa hela eller delar av ett negativt resultat. 
Det förklarar skillnaden mellan de ackumulerade 
negativa balanskravsresultaten och 2014 års 
negativa balanskravsresultat. 

Stark utveckling av skatteinkomster förbättrar 
kommunsektorns resultat i prognos  

I regeringens prognos för kommunsektorns 
finanser bedöms skatteinkomsterna öka starkt 
2016–2019 till följd av ett fortsatt förbättrat 
arbetsmarknadsläge. Även statsbidragen ökar på 
grund av regeringens satsningar inom vård, 
utbildning och omsorg. Kommunsektorn har 
därmed utrymme att både öka sin konsumtion 
och förbättra sitt resultat.  

Sektorn som helhet klarar balanskravet med 
god marginal under prognosperioden. Resultatet 
beräknas uppgå till 14 miljarder kronor 2015 och 
beräknas därefter uppgå till 14–18 miljarder 
kronor per år 2016–2019. Under senare delen av 
prognosperioden, när ekonomin är i balans, 
bedöms kommunsektorn uppnå ett resultat som 
är i linje med god ekonomisk hushållning (se 
vidare avsnitt 10).  

5.4 Stabilitets- och tillväxtpakten 

Utöver de nationella budgetpolitiska målen är 
Sverige som medlem i EU även bunden av 
reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten, som 
består av en korrigerande del och en 
förebyggande del. I den korrigerande delen, 
underskottsförfarandet, anges gränsvärden som 
innebär att underskottet i de offentliga 
finanserna inte får vara större än 3 procent av 
BNP och att den offentliga bruttoskulden inte 
får överstiga 60 procent av BNP. Sverige bedöms 
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under prognosperioden ha god marginal till 
dessa gränsvärden (se tabell 9.19 och diagram 
9.10). 

Den förebyggande delen av pakten ska 
säkerställa att medlemsstaterna bedriver en sund 
finanspolitik på medellång sikt och i ett tidigt 
skede förhindra att det uppstår alltför stora 
underskott i medlemsstaternas offentliga 
finanser. Varje medlemsstat har ett medelfristigt 
budgetmål för det strukturella sparandet, dvs. 
för den offentliga sektorns konjunkturjusterade 
finansiella sparande, rensat från engångseffekter 
och extraordinära kapitalvinster. Målets nivå 
bestäms av respektive medlemsstat, men måste 
vara förenlig med en viss miniminivå som 
beräknas av Europeiska kommissionen. Målet 
anses uppfyllt även om en avvikelse om 
0,25 procentenheter föreligger. Sveriges medel-
fristiga budgetmål är -1 procent av potentiell 
BNP.  

Medlemsstaterna ska i sina stabilitets- och 
konvergensprogram, som publiceras i april varje 
år, bl.a. redogöra för huruvida de uppfyllt sitt 
medelfristiga budgetmål och anpassningsbanan 
mot detta mål om målet inte uppfylls. 
Medlemsstater som inte uppfyller sina medel-
fristiga budgetmål förväntas följa Europeiska 
kommissionens riktlinjer för anpassningsbanan 
av det strukturella sparandet och måste även ta 
hänsyn till det s.k. utgiftskriteriet. Utgifts-
kriteriet innebär att den reala ökningen av de 
primära offentliga utgifterna, justerat för 
diskretionära skatteförändringar, ska vara lägre 
än ett referensvärde, som bestäms av den reala 
tillväxten i potentiell BNP. 

I Europeiska kommissionens senaste prognos, 
som publicerades i maj 2015, bedömdes det 
strukturella sparandet i Sverige ha uppgått 
till -1,1 procent av BNP 2014 (se tabell 5.5). 
Sparandet bedömdes 2015 och 2016 uppgå 
till -1,0 respektive -0,9 procent av BNP. Baserat 
på vårprognosen och utvärderingen av Sveriges 
konvergensprogram för 2015 gjorde Europeiska 
kommissionen helhetsbedömningen att det 
medelfristiga budgetmålet hade uppnåtts för 
2014 och att Sverige kommer att uppfylla 
stabilitets- och tillväxtpaktens krav under 
prognoshorisonten. Eftersom Europeiska 
kommissionen gjorde bedömningen att Sverige 
uppfyller sitt medelfristiga budgetmål är utgifts-
kriteriet inte bindande. 

 

Tabell 5.5 Nyckeltal för uppföljning av stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del  
Procent av BNP respektive årlig procentuell förändring, prognos 

 2014 2015 2016 

Uppföljning medelfristigt 
budgetmål (MTO)    

Strukturellt sparande,  
procent av potentiell BNP1  -1,1 -1,0 -0,9 

Medelfristigt budgetmål 
(MTO) -1,0 -1,0 -1,03 

Uppföljning utgiftskriteriet    

Primära offentliga utgifter 
just. för diskretionära 
skatteförändringar, real 
årlig procentuell förändring2 2,4 0,7 1,6 

Referensvärde: potentiell 
BNP-tillväxt 1,9 1,9 1,9 

1 Enligt Europeiska kommissionens vårprognos, maj 2015. 
2 Baserat på regeringens prognos av utgifter och Europeiska kommissionens 
deflator.  
3 MTO ska ses över vart tredje år, vilket innebär att en översyn kommer att ske 
mot slutet av 2015.  
Källor: Europeiska kommissionen och egna beräkningar. 

 
Om Sveriges strukturella sparande enligt 
Europeiska kommissionens kommande progno-
ser skulle understiga det medelfristiga budget-
målet i den utsträckning att kommissionen 
skulle göra en samlad bedömning att målet inte 
uppnås, skulle regeringen i Sveriges konvergens-
program behöva redogöra för hur det medel-
fristiga budgetmålet ska nås. 

Europeiska kommissionen ska se över de 
medelfristiga budgetmålen vart tredje år. Nästa 
översyn kommer att ske mot slutet av 2015. 
Referensvärdet för utgiftskriteriet ska, fr.o.m. 
2016, revideras årligen i samband med 
Europeiska kommissionens vårprognos.79 

Sammanfattningsvis kan regeringen konsta-
tera att marginalerna till gränsvärdena i 
stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del 
är goda och att Sverige förväntas uppfylla kraven 
i den förebyggande delen under prognos-
horisonten. Marginalerna till de ramar som sätts 
av det medelfristiga budgetmålet är emellertid 
små. 

 
 
                                                      
79 Tidigare reviderades referensvärdet i samband med översynen av det 

medelfristiga budgetmålet, dvs. vart tredje år. Under övergången till en 

årlig översyn får medlemsstaterna välja mellan det befintliga och det 

reviderade referensvärdet för 2016. För 2017 och framåt kommer 

utgiftskriteriet att utvärderas mot ett referensvärde som beräknas årligen. 
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5.5 Finanspolitikens långsiktiga 
hållbarhet 

För att företag, medborgare och de finansiella 
marknaderna ska ha förtroende för finans-
politiken måste den vara hållbar på lång sikt. 
Med detta menas att de lagar och regler som 
bestämmer den offentliga sektorns inkomster 
och utgifter inte kommer att behöva genomgå 
omfattande förändringar på ett för dessa aktörer 
oväntat sätt. En hållbar finanspolitik är en 
förutsättning för att möta både framtida 
lågkonjunkturer samt de ökade utgifter som 
följer av den demografiska utvecklingen och 
andra utgiftsökande trender. En hållbar 
finanspolitik innebär även att förutsättningarna 
för kommande generationer inte får försämras. 
De senaste årens utveckling i flera av 
euroländerna visar hur stora de samhälls-
ekonomiska kostnaderna kan bli när förtroendet 
för finanspolitiken sviktar. Ett bristande 
förtroende för finanspolitiken riskerar att leda 
till att dess inriktning snabbt måste läggas om 
från åtgärder som bidrar till tillväxt, välfärd och 
sysselsättning till åtgärder för skuldsanering. 

Förtroendet för finanspolitiken kan mätas på 
olika sätt. Ett mått är räntan på statsobligationer. 
I Sverige har räntan på tioåriga statsobligationer 
de senaste åren legat på historiskt sett låga 
nivåer, och endast något högre än den tyska 
statslåneräntan, som ofta används som 
jämförelsenorm (se tabell 5.6). Ett annat mått är 
den konsoliderade bruttoskulden som även den 
för svenskt vidkommande ligger på en i 
internationell jämförelse låg nivå, och dessutom 
förväntas minska framöver (se tabell 5.6 och 
diagram 9.9). Den finansiella nettoställningen, 
dvs. summan av alla finansiella tillgångar och 
skulder, är positiv. Dessa indikatorer tyder 
således på att förtroendet för den svenska 
finanspolitiken är högt. 
 

Tabell 5.6 Finanspolitiska nyckeltal 
Procent av BNP, procent respektive procentenheter 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Konsoliderad 
bruttoskuld 44,3 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 

Finansiell 
nettoställning 19,1 17,3 15,5 14,3 13,5 13,1 

Tioårig statslåneränta 1,7 0,71     

Räntedifferens mot 
Tyskland, 10-årig 
statsobl. 0,5 0,21     

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

 
Regeringen och ett antal granskare av svensk 
ekonomi gör även bedömningar av finans-
politikens långsiktiga hållbarhet med hjälp av 
ekonomiska modeller. Syftet med dessa 
hållbarhetsbedömningar är att fånga upp tecken 
på att finanspolitiken kommer att behöva läggas 
om, så att åtgärder för att säkerställa hållbar-
heten och upprätthålla förtroendet för finans-
politiken kan vidtas i god tid. 

Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet mäts 
ofta med hjälp av de s.k. S1- och S2-
indikatorerna. S1 visar hur mycket budgeten 
behöver förstärkas eller försvagas för att den 
offentliga skulden ska motsvara en viss andel av 
BNP vid en given tidpunkt. I denna proposition 
redovisas vad som 2016 krävs för att den 
offentliga skulden ska motsvara 60 procent av 
BNP 2030. S2 visar hur mycket budgeten 
behöver förstärkas eller försvagas vid samma 
tidpunkt för att de offentliga finanserna ska gå 
jämnt ut över en oändlig tidshorisont. Ett 
negativt värde på dessa indikatorer innebär att en 
permanent budgetförsvagning är möjlig utan att 
finanspolitiken blir ohållbar, medan ett positivt 
indikatorvärde pekar på att en permanent 
budgetförstärkning är nödvändig. 

En mer utförlig analys av finanspolitikens 
långsiktiga hållbarhet presenteras i de 
ekonomiska vårpropositionerna. De hållbarhets-
beräkningar som har gjorts i samband med 
denna proposition visar på mycket små 
skillnader i förhållande till beräkningarna i 2015 
års ekonomiska vårproposition. Finanspolitiken i 
Sverige bedöms fortsatt vara långsiktigt hållbar 
(se tabell 5.7). De båda S-indikatorerna har 
negativa värden, dvs. det går teoretiskt sett att 
permanent försvaga det offentliga sparandet 
något utan att finanspolitiken blir ohållbar. 
S2-värdet är dock marginellt mindre i absoluta 
tal än motsvarande värde i vårpropositionen. 
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Tabell 5.7 Indikatorer på finanspolitikens långsiktiga 
hållbarhet 
Procent av BNP 

 S1 S2 

2015 års ekonomiska vårproposition -1,5 -1,1 

Budgetpropositionen för 2016 -1,5 -1,0 
Källa: Egna beräkningar. 

 
De båda S-måtten ger en i teoretisk mening 
välgrundad bild av finanspolitikens långsiktiga 
konsekvenser. Samtidigt är måtten känsliga för 
olika beräkningsantaganden. Indikatorerna kan 
därmed inte användas för att direkt bedöma stor-
leken på ett budgetutrymme, utan ska snarare 
ses som indikatorer på konsekvenserna av den 
förda finanspolitiken över två längre tids-
horisonter. Indikatorvärdena måste tolkas med 
försiktighet. Ett högt indikatorvärde i absoluta 
termer innebär dock att sannolikheten är högre 
för att finanspolitiken är ohållbar och måste 
läggas om. 
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Skattefrågor 
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6 Skattefrågor 

Sammanfattning 

 
– Husavdraget förändras. 

– Jobbskatteavdraget trappas av för höga 
inkomster. 

– Skatten för pensionärer sänks. 

– Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig 
inkomstskatt räknas inte upp och 
uppräkningen bör begränsas även för 2017. 

– Avdragsrätten för privat pensionssparande 
slopas. 

– Skattereduktionen för gåvor slopas. 

– Beskattningen av utländska socialför-
säkringspensioner förändras. 

– Den tidsbegränsade nedsättningen av 
förmånsvärdet för vissa miljöbilar bör 
förlängas med tre år, dock med lägre 
maximal nedsättning. 

– Särskild löneskatt för äldre införs. 

– Slopandet av de nedsatta socialavgifterna 
för unga tidigareläggs till den 1 juni 2016. 

– Beskattningen av sparande på investerings-
sparkonto och i kapitalförsäkring höjs. 

– Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i 
inkomstslaget kapital slopas. 

– Investeraravdraget anpassas till EU-rätten. 

– Ideell secondhandförsäljning ska vara 
skattefri. 

– Avdragsrätten för avgifter och bidrag som 
betalas respektive lämnas till Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet slopas. 

– Ett tonnageskattesystem bör införas. 

– Beskattningen av drivmedel förändras. 

– Koldioxidskatten för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer höjs. 

– Undantaget från skatteplikt för elektrisk 
kraft förändras. 

– En begränsning av möjligheten att använda 
märkt olja i båtar införs. 

– Bestämmelsen i lagen om skatt på energi 
om att beslut som fattats av regeringen inte 
får överklagas slopas. 

– Avtalet mellan Sverige och Norge om 
ändring av avtal om en gemensam marknad 
för elcertifikat godkänns. 

– Ett undantag bör införas vad gäller 
trängselskatt i Backaområdet i Göteborg. 

– Mervärdesskatten på biobiljetter höjs. 

– Slussningsregeln i mervärdeskattelagen bör 
slopas. 

– Undantag för mervärdesskatt på vissa 
posttjänster bör införas. 

– Mervärdesskattelagen bör ses över. 

– Vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen 
höjs. 

 

 
Regeringen redovisar i följande avsnitt ett antal 
åtgärder på skatte- och avgiftsområdet med 
effekter för budgetåret 2016 och framåt. 
Åtgärderna presenteras med en indelning i ett 
antal huvudgrupper. De olika huvudgrupperna 
är: 

– skatt på arbetsinkomster (skatter på 
förvärvsinkomster och socialavgifter m.m.; 
avsnitt 6.2–6.12), 
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– skatt på kapitalägande (kapital- och egen-
domsskatter; avsnitt 6.13–6.15), 

– skatt på kapitalanvändning (företagsskatter; 
avsnitt 6.16–6.18), samt 

– skatt på konsumtion m.m. (energi- och 
miljöskatter, övriga punktskatter och mer-
värdesskatt; avsnitt 6.19–6.28 och 6.30–
6.35), 

– övriga skattefrågor (avsnitt 6.36–6.37). 
 

Förslaget om godkännande av avtal mellan 
Konungariket Sveriges regering och 
Konungariket Norges regering om ändring av 
avtal om en gemensam marknad för elcertifikat 
redovisas i avsnitt 6.29. 

Efter redovisningen av det internationella 
arbetet för att motverka skatteundandragande 
(avsnitt 6.38) sammanfattas de offentlig-
finansiella effekterna av de skatte- och avgifts-
förslag som lämnas eller aviseras i denna 
proposition (avsnitt 6.39). 

Avsnittet avslutas med en författnings-
kommentar till lagförslagen (avsnitt 6.40). 

Beredning av förslagen 

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

6.1 Riktlinjer för skattepolitiken 

Riksdagen antog våren 2015 riktlinjer för skatte-
politiken (prop. 2014/15:100, avsnitt 5.5, bet. 
2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254). Enligt rikt-
linjerna är skattepolitikens främsta syfte att 
finansiera den gemensamma välfärden, olika 
samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. 
Skatterna ska tas ut på ett sätt som är förenligt 
med de övergripande målen för regeringens 
ekonomiska politik. Skattepolitiken ska vid sidan 
om att säkra goda och stabila skatteintäkter även 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och 
hög sysselsättning, ett rättvist fördelat välstånd 
samt bidra till ett miljömässigt och socialt håll-
bart samhälle. Skattepolitiken bör därutöver ut-
formas enligt ett antal vägledande principer.  

Vägledande principer 

För att kunna stödja den ekonomiska politiken 
på ett effektivt sätt bör skattepolitiken utformas 
enligt ett antal vägledande principer (prop. 
2014/15:100, avsnitt 5.5, bet. 2014/15:FiU20, 
rskr. 2014/15:254). Dessa principer kan 
sammanfattas enligt följande: 

Ett legitimt och rättvist skattesystem 
Medborgarna och företagen ska ha ett högt 
förtroende för skattesystemet. Skatter ska tas ut 
på ett rättssäkert sätt. 

Generella och tydliga regler 
Skattereglerna ska vara generella och tydliga, 
utan komplicerade gränsdragningar, med breda 
skattebaser och skattesatser som är väl avvägda 
gentemot målen för den ekonomiska politiken. 
Detta bidrar till ett legitimt och rättvist skatte-
system. 

Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället 
Beskattning ska i möjligaste mån ske i nära 
anslutning till inkomsttillfället. En minskad 
förekomst av skattekrediter säkerställer svenska 
skatteintäkter. 

Hållbara regler i förhållande till EU 
Regelverket ska vara förenligt med EU-rätten, 
både i förhållande till specifika rättsakter och till 
bestämmelser i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt om fri rörlighet samt reglerna 
om statligt stöd. 

Riktlinjerna och åtgärderna i denna 
proposition 

Flera av regeringens förslag bidrar till att finan-
siera reformer och understödjer därigenom en 
långsiktigt hållbar finansiering av den gemen-
samma välfärden, olika samhällsfunktioner och 
andra offentliga utgifter. 

Förslagen att trappa av jobbskatteavdraget för 
höga inkomster, sänka skatten för pensionärer, 
inte räkna upp den nedre skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt och begränsa RUT-avdraget 
minskar skillnaderna i ekonomiska förutsätt-
ningar mellan olika grupper. Även förslaget om 
slopad avdragsrätt för privat pensionssparande är 
fördelningsmässigt motiverat. Förslaget innebär 
också en minskning av skattekrediter i och med 
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att de krediter som avdragsrätten för sparandet 
innebär inte längre kan bildas. 

RUT- och ROT-avdragen utgör avsteg från 
enhetlig beskattning. Begränsningen av dessa 
avdrag medför således en ökad enhetlighet. Ett 
utvidgande av möjligheten att sätta ned avkast-
ningsskatt ökar enhetligheten i beskattningen 
mellan olika sparformer och undanröjer en risk 
för dubbelbeskattning. Förslaget om slopad 
skattereduktion för gåvor förenklar skattesyste-
met. Förslaget om införande av särskild löne-
skatt för äldre ökar likformigheten i skatte-
systemet. Samtliga dessa förslag ligger i linje med 
principen att skattereglerna ska vara generella 
och bidrar till ökad legitimet och rättvisa i 
skattesystemet. Förslaget rörande ideella före-
ningars och registrerade trossamfunds second-
handförsäljning innebär en ökad tydlighet kring 
skattefriheten för berörda aktörer. 

Anpassningen av investeraravdraget till 
kommissionens nya riktlinjer för statligt stöd är 
nödvändig för att hålla regelverket förenligt med 
EU-rätten. 

Det aviserade förslaget om införande av ett 
tonnageskattesystem syftar till att förbättra 
villkoren för företagande och investeringar för 
svenska rederier i internationell trafik. 

På energi- och miljöområdet medför en ökad 
beskattning av drivmedel incitament för en mer 
energieffektiv utveckling av transportsystemet 
och ökar efterfrågan på mer bränslesnåla fordon 
samt alternativa transportmedel. En höjd kol-
dioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
vissa sektorer utanför EU:s system för handel 
med utsläppsrätter innebär en förstärkt miljö-
styrning och incitament till att minska använd-
ningen av fossila uppvärmningsbränslen. Försla-
gen innebär att ytterligare steg tas mot att 
begränsa klimatutsläppen i Sverige, speglar de 
höga ambitionerna inom klimatpolitiken och 
ökar möjligheterna att nå mål för utsläppen.  

Förslagen om att höja beskattningen av vissa 
biodrivmedel, begränsningen av möjligheten att 
använda märkt olja i båtar och att förändra 
undantaget från skatteplikt för elektrisk kraft 
innebär att energibeskattningen förblir förenlig 
med EU-rätten och förutsägbar för berörda 
aktörer. 

Även bedömningarna gällande slopande av 
särskild avdragsrätt för viss ingående mervärdes-
skatt (slussningsregeln) och undantag från mer-
värdesskatt på vissa posttjänster innebär att 

beskattningen blir förenlig med EU-rätten och 
förutsägbar för berörda aktörer. 

Skatt på arbetsinkomster – 
förvärvsinkomstbeskattning 

6.2 Förändringar av husavdraget 

6.2.1 Ärendet och dess beredning 

I budgetpropositionen för 2015 redovisade 
regeringen att den ansåg att det maximala RUT-
avdraget bör halveras till 25 000 kronor per 
skattskyldig och år för personer som vid beskatt-
ningsårets ingång inte har fyllt 65 år och att 
skattereduktion för t.ex. kockar och bartenders 
samt poolrengöring inomhus bör slopas. I 
samband med detta har regeringen även anfört 
att det bör undersökas om det finns anledning 
att begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare. 

Inom Finansdepartementet har utarbetats en 
promemoria med förslag om förändringar av 
RUT-avdraget. Promemorian innehåller även 
förslag till förändring av ROT-avdraget. Prome-
morians lagförslag finns i bilaga 4, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats. En förteck-
ning över remissinstanserna finns i bilaga 4, 
avsnitt 2. En sammanställning av remissyttran-
dena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 
Fi2015/01728/S1). 

I denna proposition behandlas promemorians 
förslag. 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att in-
hämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som 
finns i bilaga 4, avsnitt 3. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 4, avsnitt 4. Lagrådets synpunkter 
behandlas i avsnitt 6.2.3. I förhållande till lag-
rådsremissens förslag har vissa språkliga och 
redaktionella ändringar gjorts. 

6.2.2 Bakgrund och gällande rätt 

Husavdragets omfattning 
Den 1 juli 2007 trädde det s.k. RUT-avdraget i 
kraft. Det följdes av ROT-avdraget som gäller 
från och med den 8 december 2008. Syftet med 
ROT- och RUT-avdragen, gemensamt be-
nämnda husavdraget, är bl.a. att omvandla svart 
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arbete till vitt arbete och möjliggöra för kvinnor 
och män att öka sin tid på arbetsmarknaden samt 
underlätta för fler att komma in på arbets-
marknaden. 

Av förarbetena till RUT-avdraget framgår att 
vad som i första hand bör omfattas av skatte-
reduktionen är sådana tjänster som hör till vad 
som kan benämnas hushållsarbetets kärn-
områden (prop. 2006/07:94 s. 41). 

RUT-avdrag lämnas för följande arbeten. 

1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som 
utförs i bostaden. 

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården 
utförs i bostaden. 

3. Matlagning som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden. 

4. Snöskottning som utförs i nära anslutning 
till bostaden. 

5. Häck- och gräsklippning samt krattning 
och ogräsrensning som utförs på tomt eller 
i trädgård i nära anslutning till bostaden. 

6. Barnpassning som inte mer än i ringa 
omfattning innefattar hjälp med läxor och 
annat skolarbete och som utförs i eller i 
nära anslutning till bostaden samt lämning 
och hämtning till och från förskola, skola, 
fritidsaktiviteter eller liknande. 

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

ROT-avdrag lämnas för reparation, underhåll 
samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. För 
att omfattas av skattereduktionen ska ROT-
arbetet avse ett småhus eller en ägarlägenhet som 
ägs av den som begär skattereduktion. Med ägare 
avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) ska likställas med 
ägare. ROT-arbete som avser en lägenhet som 
upplåtits med bostadsrätt omfattas också av 
skattereduktionen under förutsättning dels att 
lägenheten innehas av den som begär skatte-
reduktion, dels att arbetet utförs i lägenheten 
och avser sådana åtgärder som bostadsrätts-
havaren svarar för, s.k. inre underhåll. En lägen-
het som upplåtits till en medlem eller delägare i 
en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag 

likställs med lägenhet som upplåtits med 
bostadsrätt. 

ROT-avdrag lämnas inte för nybyggnation. 
För att undvika kringgående av denna begräns-
ning omfattar avdraget inte om- och tillbygg-
nader som görs på nybyggda småhus under de 
första fem åren efter småhusets färdigställande. 

Husavdragets funktion 
Husavdraget ges genom skattereduktion. De 
personer som har rätt till skattereduktion är de 
som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år 
och är obegränsat skattskyldiga under någon del 
av beskattningsåret eller, i vissa fall, begränsat 
skattskyldiga. Dödsbon har rätt till skattereduk-
tion för arbete som har utförts före dödsfallet. 

För rätt till skattereduktion krävs att det 
utförda arbetet är hänförligt till den som begär 
skattereduktion eller dennes förälders hushåll. 
Föräldern måste vara bosatt i Sverige. Den som 
begär skattereduktionen kan däremot ha sin 
bostad i ett annat EES-land. Arbetet får inte 
utföras av den som begär skattereduktion eller av 
en närstående till denne. Det går däremot bra att 
anlita ett eget bolag så länge inte den anställde 
som utför arbetet är den som begär reduktion 
eller någon närstående till denne. 

Det finns tre olika spår inom husavdrags-
systemet. För det första kan den enskilde anlita 
en näringsidkare som när avtalet om arbetet 
träffas eller när ersättningen betalas ut är 
godkänd för F-skatt (eller, om arbetet utförs 
utanför Sverige och utföraren inte har bedrivit 
näringsverksamhet i Sverige, har intyg eller 
någon annan handling som visar att företaget i 
fråga om skatter och avgifter i sitt hemland 
genomgår motsvarande kontroll som den som är 
godkänd för F-skatt). För det andra kan den 
enskilde anlita en privatperson som inte är 
godkänd för F-skatt (däremot inte en närings-
idkare som av någon anledning inte är godkänd 
för F-skatt). För det tredje kan den enskilde få 
tjänsterna tillhandahållna som en skattepliktig 
löneförmån av sin arbetsgivare. 

När en näringsidkare anlitas är skattereduk-
tionen 50 procent av arbetskostnaden. Sedan 
köparen betalat 50 procent av arbetskostnaden 
betalar Skatteverket resterande 50 procent av 
arbetskostnaden till näringsidkaren på dennes 
begäran efter att arbetet är utfört. Systemet med 
att näringsidkaren bara debiterar halva arbets-
kostnaden och får resten av Skatteverket kallas 
fakturamodellen. Begäran om utbetalning ska ha 
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kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 
året efter det beskattningsår då arbetet betalades.  

När en privatperson anlitas motsvarar skatte-
reduktionen de arbetsgivaravgifter som redovisas 
för privatpersonen i en förenklad arbetsgivar-
deklaration. För att den enskilde i dessa fall ska 
kunna få skattelättnaden direkt slipper den 
enskilde betala arbetsgivaravgifterna. Detta sker 
genom att den enskilde i den förenklade arbets-
givardeklarationen gör avdrag med ett belopp 
som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgif-
terna. 

När arbetsgivaravgifter redovisas respektive 
Skatteverket betalar ut pengar till en närings-
idkare tillgodoräknas den enskilde en preliminär 
skattereduktion. Den enskilde begär därefter 
slutlig skattereduktion i sin självdeklaration. 
Skatteverket ska på begäran av köparen lämna 
denne ett särskilt meddelande om den totala 
preliminära skattereduktionen som tillgodoräk-
nats. 

När det gäller löneförmånerna är skatte-
reduktionen 50 procent av arbetskostnaderna. 
Den enskilde får en lättnad direkt genom att 
arbetsgivaren inte gör något avdrag för 
preliminär skatt för förmån av RUT- eller ROT-
arbete. Detta gäller bara förmån upp till ett värde 
av 100 000 kronor per beskattningsår. 

Preliminär och slutlig skattereduktion kan 
aldrig överstiga 50 000 kronor per skattskyldig 
och år. Detsamma gäller följaktligen även för 
Skatteverkets utbetalningar enligt faktura-
modellen. Skatteverket ska på begäran av 
köparen lämna denne ett särskilt meddelande om 
den totala preliminära skattereduktionen som 
tillgodoräknats. Syftet med detta är att i någon 
mån tillgodose utförarnas intresse av vetskap om 
köparens aktuella skattemässiga situation, vilket 
även ligger i köparens intresse (prop. 
2008/09:178 s. 45). 

6.2.3 Matlagning samt vissa städ- och 
rengöringsarbeten ska inte omfattas 
av RUT-avdraget 

 
Regeringens förslag: Bestämmelsen om skatte-
reduktion för matlagning slopas. Bestämmelsen 
om skattereduktion för städarbete eller annat 
rengöringsarbete ändras så att den endast om-
fattar enklare städarbete eller annat rengörings-
arbete samt flyttstädning. 

 

Promemorians förslag överensstämmer med 
regeringens. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de 
remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker 
förslaget eller har inget att invända mot det. 
About Time AB, Almega, Näringslivets Skatte-
delegation, vars yttrande Föreningen Svenskt 
Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd anslu-
ter sig till, Företagarna, HomeMaid Hemservice 
AB, Småföretagarnas Riksförbund och Svenska 
Badbranschen avstyrker förslaget. Landsorganisa-
tionen i Sverige anför att det är bra att hus-
avdraget får en bättre fördelningsprofil men 
anser att förslaget ökar komplexiteten i skatte-
systemet. Svenska Målareförbundet anför att för-
slaget är positivt och ett steg i rätt riktning. 
Kammarrätten i Jönköping anser att begreppet 
”enklare städarbete” framstår som väl vagt och 
kan förutses medföra betydande tolknings-
problem för såväl utförare och företag som 
Skatteverket och domstolar. Kammarrätten 
anser därför att ett förtydligande bör ske. Även 
Coompanion Sverige, som anser att argumenta-
tionen för förslaget är underbyggd och realistisk, 
efterlyser ett tydliggörande av vad som avses 
med ”enklare städarbete”. Förvaltningsrätten i 
Linköping framför också synpunkter på 
begreppet ”enklare städarbete”. Skatteverket 
anser att förslaget avseende städ- och ren-
göringsarbete snarare är ett förtydligande av 
lagtexten än en begränsning och anför att det 
bör anges fler exempel på städarbeten som inte 
räknas som enklare arbete för att undvika nya 
gränsdragningsproblem. Institutet för arbetsmark-
nads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 
anser att förslaget om städ- och annat ren-
göringsarbete riskerar att skapa nya gränsdrag-
ningsproblem och oklarheter. About Time AB 
anser att definitionen av ”enklare städarbete” är 
förvirrande. Att utföraren använder sig av 
avancerad teknik och utrustning är enligt 
företaget en självklar utveckling av en professio-
nell bransch och inget som ska motverkas. 
Företaget anser vidare att skälen för att undanta 
matlagning är svaga och bristfälliga. Även om 
RUT-avdraget används för professionella kockar 
och bartenders är det inte tillräckliga skäl att 
ändra lagen men däremot möjligen praxis. 
Företagarna och Näringslivets Skattedelegation, 
vars yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv och 
Näringslivets Regelnämnd ansluter sig till, anser 
att det är märkligt att undanta matlagning när 
äldre personer får behålla det nuvarande taket för 
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RUT-avdrag för att de kan ha ett förhöjt behov 
av hushållsarbete. Organisationerna befarar även 
att de föreslagna ändringarna ska leda till 
tillämpningsproblem och kontrollsvårigheter. 
IFAU anser dock att förslaget om matlagning är 
väl motiverat. Företagarna anför att om avsikten 
är att avgränsa professionella kockar och barten-
ders skulle ett alternativ kunna vara att kräva att 
det ska vara fråga om enkla, vardagliga åtgärder. 
HomeMaid Hemservice AB anför att matlag-
ning utnyttjas av äldre personer och barnfamiljer 
som av ålders- eller tidsskäl inte klarar av eller 
hinner med denna syssla och anser att avgräns-
ning i stället bör ske till ”enklare matlagning”, 
alternativt ”matlagning för vardagen”. Almega 
anför att det är systemförändringar – och i 
synnerhet upprepade sådana – som är skadliga 
för en bransch. Almega och Småföretagarnas 
Riksförbund anser att förslaget påverkar syssel-
sättningen negativt. Företagarna, Näringslivets 
Skattedelegation, vars yttrande Föreningen 
Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regel-
nämnd ansluter sig till, och Svenska Badbran-
schen förutspår ökat svartarbete. Tillväxtverket 
anser att effekterna för svartjobb och illojal 
konkurrens bör utvärderas innan förändringar 
beslutas. 

Skälen för regeringens förslag: Som beskri-
vits i avsnitt 6.2.2 omfattar skattereduktionen 
för hushållsarbete bl.a. matlagning som utförs i 
eller i nära anslutning till bostaden. Detta in-
begriper t.ex. sådan matlagning som sker i träd-
gården, exempelvis grillning (prop. 2006/07:94 
s. 41). Matlagning som sker på annan plats än i 
eller i nära anslutning till bostaden, t.ex. i ett 
restaurangkök, omfattas inte. Inte heller om-
fattas hemleverans av mat eller av s.k. matkassar. 
Kringtjänster vid matlagning som t.ex. dukning, 
servering, diskning och undanplockning om-
fattas inte. Om det är fråga om en sådan tjänst 
som mervärdesskatterättsligt utgör en catering-
tjänst enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 mer-
värdesskattelagen (1994:200) ger arbetet enligt 
67 kap. 13 c § 5 inkomstskattelagen (1999:1229), 
förkortad IL, inte samtidigt rätt till RUT-avdrag. 

Skattereduktionen för matlagning är inte 
begränsad till enklare matlagning i vardagen. 
Den omfattar även avancerad sådan utförd av 
professionella kockar, som inte utgör ett substi-
tut för de skattskyldigas eget arbete, och har i 
rättstillämpningen även kommit att inkludera 
anlitande av bartenders. Åtskillig matlagning 
torde dessutom redan vara undantagen från 

skattereduktionen för matlagning till följd av att 
den mervärdesskatterättsligt utgör en catering-
tjänst. 

Mot den nu angivna bakgrunden bör mat-
lagning, vid en samlad bedömning, inte omfattas 
av skattereduktionen för hushållsarbete. För-
slaget är därför att den särskilda bestämmelsen 
om skattereduktion för matlagning slopas. Att 
den renodlade skattereduktionen för matlagning 
slopas innebär t.ex. inte att en barnvakt inte kan 
laga mat till barnen inom ramen för skatte-
reduktionen för barnpassning. En förutsättning 
är dock att det är fråga om sådan tillredning av 
mat som kan anses utgöra en normalt 
förekommande arbetsuppgift för en barnvakt. 

Företagarna och HomeMaid Hemservice AB 
har förordat att bestämmelsen om matlagning i 
stället begränsas till att omfatta enklare slag av 
matlagning. En sådan ordning kan vid en första 
anblick förefalla ändamålsenlig men skulle ge 
upphov till en mängd svåra gränsdragnings-
frågor kring vad som omfattas när det gäller 
ingredienser, tekniker, redskap, användnings-
tillfällen, etc. och leda till betydande osäkerhet 
bland såväl köpare som utförare. Regeringen 
anser därför att en sådan ordning inte är lämplig. 

Däremot bör bestämmelsen om skattereduk-
tion för städarbete eller annat rengöringsarbete 
ändras så att den endast omfattar enklare städ-
arbete eller annat rengöringsarbete samt flytt-
städning. 

Lagrådet har ansett att formuleringen är alltför 
vag och ger utrymme för godtyckliga bedöm-
ningar och att bestämmelsens utformning bör 
övervägas ytterligare. Regeringen anser emeller-
tid att utformningen är ändamålsenlig. Dess 
närmare innebörd utvecklas i det följande. Med 
enklare arbete avses städning och annan ren-
göring av mer vardaglig karaktär inom ramen för 
hushållsarbetets kärnområden. Städning och 
annan rengöring som utförs med städutrustning 
eller annan kringutrustning som är mer avance-
rad och som inte är vanligt förekommande i en 
genomsnittlig bostad utgör inte enklare arbete. 
Kraven på arbetet tar således sikte dels på kärnan 
för hushållsarbete i allmänhet, dels på utrust-
ningsnivån i genomsnittliga bostäder. Exempel 
på sådana moment som inte kan anses utgöra 
enklare städ- eller rengöringsarbete är grovstäd-
ning med mer avancerad utrustning och sanering 
av t.ex. klotter och rengöring av inomhuspool. 
Med grovstädning avses här rengöring av när-
mast sanerande karaktär av kraftigt smutsade 
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eller förorenade ytor. Begreppet enklare arbete 
är däremot inte avsett att generellt exkludera mer 
omfattande städarbete, s.k. storstädning, även 
om arbetet endast utförs mer sporadiskt. Det av-
görande är, precis som för RUT-avdraget i 
övrigt, inte kvalifikationerna hos den som utför 
arbetet utan arbetets innehåll. Som mer avance-
rad utrustning bör exempelvis räknas pool-
dammsugare och golvboningsmaskin. Andra 
exempel på avancerad utrustning kan vara större 
ångtvättmaskin och utrustning för sanering av 
röklukt, exempelvis ozonaggregat. Däremot bör 
t.ex. centraldammsugare och högtryckstvätt inte 
räknas som sådan utrustning. Det är inte möjligt 
att ge en uttömmande beskrivning av vilka 
arbeten som inte längre ska omfattas. Det 
kommer fortlöpande att ske förändringar av t.ex. 
vad som är normalt förekommande utrustning i 
en genomsnittlig bostad. Den närmare gräns-
dragningen bör därför ske i rättstillämpningen. 

Lagrådet har även ansett att det bör preciseras 
vad som åsyftas med ”flyttstädning”. Med flytt-
städning avses städning som sker i anslutning till 
en avflyttning från eller inflyttning till en bostad. 
En sådan flyttning innebär inte att den enskilde 
endast byter vistelseadress utan att vederbörande 
även tar med sig möbler och annat lösöre från 
den tidigare bostaden. Uttrycket flyttstädning 
omfattar såväl städning i den gamla bostaden 
som städning i den nya bostaden. 

Regeringen har förståelse för att förslaget 
ökar komplexiteten i husavdragssystemet men 
anser samtidigt att denna ökning inte ska 
överdrivas. 

När det gäller förslagets konsekvenser för 
företag, sysselsättning, svartarbete, m.m. 
redovisar regeringen sina bedömningar i avsnitt 
6.2.7. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 13 § IL, 
se avsnitt 3.9. 

6.2.4 Halvering av taket för RUT-avdraget 
för personer som inte har fyllt 65 år 

 
Regeringens förslag: Taket för RUT-avdraget 
sänks till 25 000 kronor per person och 
beskattningsår för skattskyldiga som inte har 
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. 

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med 
regeringens. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget 
eller har inget att invända mot det. Ekobrotts-
myndigheten, About Time AB, Almega, Närings-
livets Skattedelegation, vars yttrande Föreningen 
Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd 
ansluter sig till, Företagarna, HomeMaid 
Hemservice AB, Småföretagarnas Riksförbund 
och Svenska Badbranschen avstyrker förslaget. 
Ekonomistyrningsverket är tveksamt till förslaget. 
Landsorganisationen i Sverige (LO) anför att det 
är bra att husavdraget får en bättre fördelnings-
profil. Svenska Målareförbundet anför att för-
slaget är positivt och ett steg i rätt riktning. 
Coompanion Sverige anser att argumentationen 
för förslaget är underbyggd och att förslaget mer 
realistiskt avspeglar det reella behov ett hushåll i 
Sverige faktiskt har. Ekonomistyrningsverket 
anför att förslaget framför allt väntas påverka 
barnfamiljer och att RUT-avdraget ökar kvin-
nors arbetsmarknadsutbud och deras arbets-
inkomst. Skatteverket och LO anser att förslaget 
ökar komplexiteten i skattesystemet. Verket på-
pekar att förslaget innebär en begränsning av 
möjligheten att köpa tjänster som utförs i 
föräldrars hem om den som köper tjänsten är 
under 65 år och anför att det finns risk att reg-
lerna kringgås genom att föräldern får pengar i 
gåva och sedan betalar själv. About Time AB 
anser att skälen för att behålla nuvarande storlek 
på RUT-avdraget för personer som fyllt 65 år är 
bristfälliga och att eventuella fördelningspoli-
tiska fördelar kan uppnås på mycket effektivare 
sätt genom skattesystemet generellt. Förslaget 
skapar enligt företaget osäkerhet och oklarhet 
om vad som gäller, speciellt i kombination med 
förslaget om sänkt subventionsgrad för ROT-
avdraget. Även Företagarna anser att förslaget 
komplicerar reglerna och inte kan anses motive-
rat. HomeMaid Hemservice AB anser att för-
slaget missar sitt syfte då flexibiliteten för 
köparna minskar och då regelförändringar och 
regelkomplexitet inverkar negativt och sätter 
branschen ur spel. Näringslivets Skattedelega-
tion, vars yttrande Svenskt Näringsliv och 
Näringslivets Regelnämnd ansluter sig till, anser 
också att förslaget ökar komplexiteten i 
skattesystemet och risken för fel och oklarheter 
beträffande köpares kvarvarande utrymme för 
RUT- respektive ROT-avdrag under löpande år. 
Almega anför att det är systemförändringar – 
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och i synnerhet upprepade sådana – som är skad-
liga för en bransch. Almega och Småföretagarnas 
Riksförbund anser att förslaget påverkar syssel-
sättningen negativt. Ekobrottsmyndigheten 
bedömer att svartarbetet och därmed den ekono-
miska brottsligheten riskerar att öka i väsentlig 
mån om förslaget genomförs. Även Företagarna, 
Näringslivets Skattedelegation, vars yttrande 
Föreningen Svenskt Näringsliv och Närings-
livets Regelnämnd ansluter sig till, och Svenska 
Badbranschen förutspår ökat svartarbete. Till-
växtverket anser att effekterna för svartjobb och 
illojal konkurrens bör utvärderas innan föränd-
ringar beslutas. 

Skälen för regeringens förslag: Taket på 
50 000 kronor per beskattningsår innebär att den 
skattskyldige, vid en subvention på 50 procent, 
får en skattelättnad för arbetskostnader inklusive 
mervärdesskatt upp till 100 000 kronor under ett 
år, givet att den enskilde har skatt att reducera. 
Detta är en omfattande subvention. Till exempel 
kan den enskilde för 100 000 kronor vid en tim-
kostnad på 450 kronor köpa ca 220 timmar per 
år eller knappt 19 timmar i månaden per person. 
År 2016 beräknas omkring 790 000 personer 
göra RUT-avdrag för i genomsnitt ca 5 000 kro-
nor per person. Knappt 2 procent av dessa 
beräknas göra RUT-avdrag för mer än 
25 000 kronor. Dessa skattskyldiga uppskattas 
ha en genomsnittlig årsinkomst på ca 
776 000 kronor och en medianinkomst på 
557 000 kronor. Med ett lägre tak för RUT-
avdraget riktas avdraget mer till genomsnittliga 
hushålls behov av hushållsarbete och föränd-
ringen är därmed fördelningspolitiskt motiverad. 
Den maximala skattereduktionen bör därför 
halveras till 25 000 kronor per skattskyldig och 
år. Undantag bör dock göras för äldre personer 
eftersom dessa individer kan ha ett förhöjt behov 
av hushållsarbete. Sänkningen av den maximala 
reduktionen föreslås därför bara omfatta per-
soner som inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång. 

Som Skatteverket påpekat påverkar förslaget 
även möjligheten för personer som inte har fyllt 
65 år att köpa tjänster åt sina föräldrar, oavsett 
föräldrarnas ålder. Skatteverket har framhållit 
möjligheten att föräldern betalar själv efter att ha 
fått pengar i gåva. Regeringen ser inte något 
behov av att införa olika regler för den enskildes 
rätt att för egen del göra RUT-avdrag beroende 
på om denne betalat för arbetet med egna medel 
eller med medel som lämnats till vederbörande 

som gåva. Rätten till avdrag förutsätter alltid att 
det finns skatt att reducera. 

Regeringen har förståelse för synpunkterna 
att förslaget tillsammans med förslaget om sänkt 
subventionsgrad för ROT-avdraget (se avsnitt 
6.2.5) ökar komplexiteten i husavdragssystemet. 
De eventuella svårigheterna för köparna, ut-
förarna och Skatteverket att hantera detta ska 
dock inte överdrivas. 

Sänkningen bör lagtekniskt utformas så att av 
det gemensamma taket för RUT- och ROT-
avdrag på 50 000 kronor får högst 25 000 kronor 
avse sådana tjänster som inryms i RUT-avdraget 
för de skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid 
årets ingång. Vid bedömning av rätten till skatte-
reduktion kommer det således att göras en 
beloppsmässig skillnad beroende på om det är 
RUT- eller ROT-arbete som det är fråga om. 
Sänkningen medför behov av korresponderande 
ändringar av bestämmelserna om storleken på 
Skatteverkets utbetalningar enligt fakturamodel-
len och på den preliminära skattereduktionen, 
om avdrag för preliminär skatt för löneförmån 
(se förslag i avsnitt 6.2.5 om skatteavdrag för 
löneförmån) och om utformningen av Skattever-
kets meddelanden till köparen om gjorda ut-
betalningar och tillgodoräknad preliminär skatte-
reduktion samt om kontrolluppgifter för förmån 
av hushållsarbete. Detta eftersom dessa bestäm-
melser i dag inte gör några beloppsmässiga 
skillnader på om det är fråga om RUT- eller 
ROT-tjänster.  

I den förenklade arbetsgivardeklarationen som 
används när en privatperson anlitas görs redan i 
dag åtskillnad mellan RUT- och ROT-tjänster 
när avdrag görs för belopp motsvarande 
redovisade arbetsgivaravgifter. Skatteverket får 
enligt 6 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen 
(2011:1261), förkortad SFF, meddela före-
skrifter om vilka uppgifter en förenklad 
arbetsgivardeklaration ska innehålla. Skatte-
förfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, 
eller SFF, behöver därför inte ändras för att 
möjliggöra att de beloppsmässiga skillnaderna 
mellan RUT- och ROT-arbete kan hanteras vid 
anlitande av en privatperson. 

När det gäller förslagets konsekvenser för 
företag, sysselsättning, svartarbete, m.m. redo-
visar regeringen sina bedömningar i avsnitt 6.2.7.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 19 § IL, 
se avsnitt 3.9, 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) 
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om förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete, förkortad HUSFL, se avsnitt 
3.11, samt 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § SFL, se 
avsnitt 3.13. 

6.2.5 Sänkt subventionsgrad för ROT-
avdraget 

 
Regeringens förslag: Subventionsgraden för 
ROT-tjänster sänks från 50 procent till 
30 procent när det gäller köp av sådana tjänster 
från den som är godkänd för F-skatt, eller, i 
förekommande fall, från en utländsk utförare 
som har intyg eller annan handling om mot-
svarande kontroll i hemlandet, och när en 
anställd får ROT-tjänster som förmån. Vid 
beräkning av skatteavdrag för förmån av RUT- 
eller ROT-arbete ska avdraget reduceras med 
belopp motsvarande den skattereduktion som 
ska reducera den slutliga skatten. 

Regeringens bedömning: Subventionsgraden 
vid anlitande av någon som inte är godkänd för 
F-skatt bör inte ändras. 

 

 
Promemorians förslag och bedömning 

överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget 
eller har inget att invända mot det. Ekobrotts-
myndigheten, Ekonomistyrningsverket, Elektriska 
installatörsorganisationen (EIO), Näringslivets 
Skattedelegation, vars yttrande Föreningen 
Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd 
ansluter sig till, Företagarna, Småföretagarnas 
Riksförbund, Svenska Badbranschen, Sveriges 
Byggindustrier, Glasbranschföreningen och 
Måleriföretagen i Sverige avstyrker förslaget. 
Coompanion Sverige anser att argumentationen 
för förslaget är underbyggd och realistisk. 
Konjunkturinstitutet anser att det inte finns 
konjunkturella skäl att bibehålla ROT-avdraget i 
nuvarande omfattning och anför att den ökade 
efterfrågan till följd av avdraget leder till ökad 
sysselsättning genom att sysselsättningen i andra 
branscher minskar. Myndigheten delar bedöm-
ningen att förslaget har försumbar effekt på 
sysselsättningen på längre sikt. Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvär-
dering (IFAU) anser att argumentationen om ett 
konjunkturberoende ROT-avdrag framstår som 

rimlig. Landsorganisationen i Sverige (LO) anser 
också att ROT-avdraget bör vara en konjunktur-
åtgärd. Småföretagarnas Riksförbund och 
Måleriföretagen i Sverige anser dock att förslaget 
påverkar sysselsättningen negativt. Sveriges 
Byggindustrier anför att organisationen aldrig 
har sett ROT-avdraget som en åtgärd ur ett 
konjunkturperspektiv utan det har alltid handlat 
om att skapa ett incitament för att göra tidigare 
svarta tjänster vita. Förslaget innebär enligt 
organisationen att konsumenterna i högre grad 
kommer att efterfråga svarta tjänster på bekost-
nad av vita tjänster, vilket i sin tur kommer att 
innebära ett ökat utanförskap på arbetsmark-
naden. Organisationen anser att promemorian 
underskattar antalet trygga vita anställningar 
som kommit till stånd tack vare husavdraget. 
Ekobrottsmyndigheten bedömer att svartarbetet 
och därmed den ekonomiska brottsligheten 
riskerar att öka i väsentlig mån. Ekonomistyr-
ningsverket anser att en så stor ändring kräver 
längre framförhållning. Om skattereduktion 
med 30 procent anses rimligt bör en anpassning 
till den nivån enligt myndigheten ske etappvis 
med en minskning med exempelvis 5 procent-
enheter per år. Ett alternativ vore att behålla 
nuvarande subvention men begränsa denna till 
exempelvis 150 000 kronor under en sexårs-
period. Myndigheten anser vidare att det finns 
en uppenbar risk att svartarbetet ökar med för-
slaget. EIO anser att det föreligger en stor risk 
att förslaget leder till ökat svartarbete, fler 
oseriösa aktörer och fler konsumenter som råkar 
illa ut. EIO anför att förslaget kan medföra att 
seriösa företag inte kan hävda sig i konkurrensen 
från oseriösa aktörer som erbjuder svarta tjäns-
ter. Företagarna anför att förslaget medför att 
svartjobben kommer att öka, vilket är allvarligt 
inte minst för att det riskerar att slå ut många 
seriösa små företag när konkurrensen från 
oseriösa aktörer ökar. Företagarna anför vidare 
att promemorians hänvisning till subventions-
graden på 30 procent för tidigare ROT-avdrag 
bortser från att effekterna då innebar ett lyft från 
noll till 30 procent, medan det nu aktuella för-
slaget är en betydande försämring av sedan länge 
etablerad nivå på 50 procent till en nära nog 
halvering, vilket inte kommer att gå spårlöst 
förbi. Näringslivets Skattedelegation, vars ytt-
rande Svenskt Näringsliv och Näringslivets 
Regelnämnd ansluter sig till, anser att förslaget 
ökar komplexiteten i skattesystemet och ökar 
risken för fel och oklarheter beträffande köpares 
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kvarvarande utrymme för RUT- respektive 
ROT-avdrag under löpande år. Organisationerna 
anför vidare att förslaget innebär sämre förut-
sättningar för en vit marknad och att det kan 
uppstå en regressiv effekt i form av att större 
skattereduktion i högre utsträckning torde 
tillfalla individer högt upp i inkomstfördel-
ningen. Glasbranschföreningen anser att seriösa 
företag riskerar att konkurreras ut av mindre 
nogräknade företag. Organisationen anför att 
promemorians slutsats att minskad efterfrågan 
kan leda till att företagens utbud bättre 
motsvarar efterfrågan är anmärkningsvärd. I 
stället bör man se det som en möjlighet att få fler 
i arbete och efterfrågan kommer dessutom inte 
att minska utan omfördelas från den vita sektorn 
till den svarta. Måleriföretagen i Sverige anför att 
slutsatsen att ett minskat ROT-avdrag balanserar 
utbud och efterfrågan är märklig och måste 
uppfattas som en signal att minska utbudet av 
lediga tjänster. Organisationen anför vidare att 
förslaget påverkar jämställdheten eftersom 
ROT-sidan till skillnad från entreprenadsidan 
tycks attrahera yngre kvinnor som söker sig till 
branschen. Organisationen och Svenska Bad-
branschen förutspår även ökat svartarbete. 
Svenska Målareförbundet delar inte uppfatt-
ningen att svartarbetet självklart kommer att öka 
som en följd av förslaget. Tillväxtverket anser att 
effekterna för svartjobb och illojal konkurrens 
bör utvärderas innan förändringar beslutas. LO 
anför att det är bra att husavdraget får en bättre 
fördelningsprofil men anser att förslaget ökar 
komplexiteten i skattesystemet. Svenska Målare-
förbundet anför att ROT-avdraget även med den 
föreslagna ändringen har fördelningspolitiska 
brister men att de förbättras. 

Skälen för regeringens förslag och 
bedömning: Under 2014 uppgick utbetalnin-
garna enligt fakturamodellen för ROT-arbete till 
ca 16,9 miljarder kronor, en ökning med ungefär 
2,2 miljarder kronor jämfört med 2013. Den 
höga och ökande kostnaden ger offentligfinan-
siella skäl att begränsa ROT-avdragets omfatt-
ning. Genom en begränsning av subventionen av 
reparation, underhåll och om- och tillbyggnad av 
befintliga bostäder frigörs medel för att bland 
annat öka byggandet av nya bostäder. Dessutom 
bör ROT-avdraget främst ses som en konjunk-
turåtgärd. 

En skattereduktion om 50 procent av arbets-
kostnaden när en person köper ROT-tjänster 
från ett företag eller får ROT-tjänster som en 

skattepliktig löneförmån får anses vara hög. 
Skattereduktionen vid tidigare tidsbegränsade 
ROT-avdrag uppgick till 30 procent av under-
laget. 30 procent bedöms vara en lämplig 
subventionsgrad även för det nuvarande ROT-
avdraget. Regeringen föreslår därför att subven-
tionsgraden ska sänkas från 50 till 30 procent. En 
maximal skattereduktion om 50 000 kronor om 
året kommer därmed att innebära ett maximalt 
underlag för skattereduktion om knappt 
167 000 kronor om året. 

Regeringen har förståelse för synpunkterna 
att förslaget tillsammans med förslaget om 
halvering av taket för RUT-avdraget (se avsnitt 
6.2.4) ökar komplexiteten i husavdragssystemet. 
De eventuella svårigheterna för köparna, ut-
förarna och Skatteverket att hantera detta ska 
dock inte överdrivas. 

Som beskrivits i avsnitt 6.2.2 får en skatt-
skyldig som får en skattepliktig löneförmån av 
RUT- eller ROT-arbete en skattelättnad direkt 
genom att arbetsgivaren inte gör något avdrag 
för preliminär skatt för förmånen, upp till ett 
förmånsvärde av 100 000 kronor per beskatt-
ningsår. Syftet är att minska arbetstagarens 
behov av att hos Skatteverket begära ändrad 
beräkning av skatteavdrag för att den preliminära 
skatten bättre ska motsvara den slutliga skatten 
(se prop. 2007/08:13 s. 21). Utgångspunkten är 
att förfarandet ger ett korrekt resultat i de fall 
arbetstagaren har en marginalskatt på 50 pro-
cent, eftersom skatten då är lika stor som skatte-
reduktionen. Däremot blir den preliminära 
skatten för hög om marginalskatten är mindre än 
50 procent och för låg om marginalskatten är 
högre än 50 procent. 

Bestämmelsen om arbetsgivarens avstående 
från skatteavdrag är utformad med utgångs-
punkten att subventionsgraden är 50 procent 
och maximal skattereduktion är 50 000 kronor. 
För att bestämmelsen inte ska bli onödigt 
komplicerad när ROT-avdraget får en annan 
subventionsgrad än RUT-avdraget samtidigt 
som taket för RUT-avdraget halveras utom för 
personer som har fyllt 65 år bör metoden för att 
ge den skattskyldige skattelättnad direkt ändras.  

Förslaget är att arbetsgivaren, i stället för att 
helt bortse från förmånens värde vid beräkning 
av skatteavdrag, ska beakta förmånens värde men 
reducera avdraget för preliminär skatt med det 
belopp som motsvarar arbetstagarens skatte-
reduktion. Avdraget för preliminär skatt ska 
således reduceras med 50 procent av värdet på 
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förmån av RUT-arbete och 30 procent av värdet 
på förmån av ROT-arbete. Detta kan illustreras 
med ett exempel. Anta att en person från sin 
arbetsgivare får kontantlön med 33 000 kronor 
och förmån av RUT-arbete till ett värde av 2 000 
kronor samt att preliminärskatt ska dras enligt 
skattetabell 31 avseende månadslön för år 2015, 
kolumn 1. Skatteavdraget ska beräknas på 
summan av kontantlön och förmån, dvs. (33 000 
+ 2 000 =) 35 000 kronor. Skatteavdraget enligt 
tabellen är då 8 455 kronor. Efter reducering 
med 50 procent av värdet av förmånen, dvs. 
(2 000 x 0,5 =) 1 000 kronor, blir skatteavdraget 
7 455 kronor. 

På detta sätt får den skattskyldige en omedel-
bar skattelättnad vars storlek till skillnad från i 
dag är korrekt oavsett marginalskattens storlek. 
Detta under förutsättning att den skattskyldige 
har ett skatteavdrag som är minst lika stort som 
det belopp med vilket avdraget ska reduceras. Är 
skatteavdraget mindre blir det reducerat till noll 
utan att den skattskyldige kan tillgodogöra sig 
återstående del av reduceringsbeloppet. 

När en privatperson anlitar någon som inte är 
godkänd för F-skatt motsvarar subventionen 
redovisade arbetsgivaravgifter. Denna subven-
tionsgrad bör av förenklingsskäl kvarstå oför-
ändrad. 

När det gäller förslagets konsekvenser för 
företag, sysselsättning, svartarbete, m.m. redo-
visar regeringen sina bedömningar i avsnitt 6.2.7.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 19 § IL, 
se avsnitt 3.9, 7 § HUSFL, se avsnitt 3.11, samt 
11 kap. 14 § SFL, se avsnitt 3.13. 

6.2.6 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft 
den 1 januari 2016 och tillämpas första gången 
för beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har 

särskilt kommenterat förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

anser att ändringarna bör träda i kraft den 

1 januari 2016 och tillämpas på beskattningsår 
som börjar efter den 31 december 2015. Vid 
tillämpning av fakturamodellen kommer äldre 
bestämmelser att tillämpas på arbeten som 
betalats i förskott under 2015 men som utförts 
under januari 2016, eftersom skattereduktionen 
enligt 67 kap. 12 § 1 IL hänförs till det 
beskattningsår då betalning har skett. 

6.2.7 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förändringarna av husavdraget beräknas 
sammantaget öka skatteintäkterna med 
5,66 miljarder kronor 2016. Av den ökade 
intäkten beräknas förändringarna av RUT-
avdraget, dvs. halveringen av taket till 
25 000 kronor per person och beskattningsår 
samt slopandet av skattereduktionen för 
matlagning och vissa städ- och rengörings-
tjänster, utgöra 0,09 miljarder kronor. Sänk-
ningen av subventionsgraden i ROT-avdraget 
från 50 procent till 30 procent beräknas utgöra 
5,57 miljarder kronor av den ökade intäkten.  

Konsekvenser för skattskyldiga 
Ungefär 792 000 skattskyldiga beräknas göra 
RUT-avdrag 2016 och knappt 2 procent av dem, 
drygt 13 000 individer, förväntas vara under 65 år 
vid årets ingång och köpa tjänster till så stora 
belopp att de kommer att påverkas av halver-
ingen av taket för RUT-avdraget. En stor del av 
dessa skattskyldiga, drygt 60 procent, bedöms ha 
möjlighet att i stället låta en partner göra avdrag 
för överskjutande del. 

Förslaget att matlagning och vissa städ- och 
rengöringstjänster inte ska omfattas av RUT-
avdraget påverkar de skattskyldiga som i dag 
köper sådana tjänster inom ramen för skatte-
reduktionen. Uppskattningsvis rör det sig om 
ett mindre antal hushåll som kommer att på-
verkas av denna begränsning då merparten av de 
städtjänster som i dag utförs inom ramen för 
RUT-avdraget torde vara tjänster av mindre 
avancerad karaktär. Det finns ingen information 
om hur många skattskyldiga som har gjort 
RUT-avdrag för matlagning. Sannolikt är det 
relativt få.  

Begränsningen av subventionsgraden i ROT-
avdraget påverkar nästan samtliga ca 1,1 miljoner 
skattskyldiga som beräknas göra ROT-avdrag år 
2016. Undantaget är de fåtal procent som 
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bedöms ha så stora arbetskostnader, dvs. knappt 
167 000 kronor, att ROT-avdraget uppgår till 
den maximala reduktionen om 50 000 kronor 
per år även med 30 procents subventionsgrad. År 
2016 beräknas drygt 7 procent (ca 80 000 
skattskyldiga) göra det maximala avdraget med 
50 procents subventionsgrad, dvs. de har en 
arbetskostnad om 100 000 kronor eller mer för 
ROT-tjänster. 

För anställda som får förmån av RUT- eller 
ROT-tjänster av en arbetsgivare innebär för-
slaget om ändrad metod för beräkning av 
skatteavdrag att den omedelbara skattelättnadens 
storlek, utom i undantagsfall, blir korrekt 
oavsett marginalskattens storlek. Detta minskar 
de skattskyldigas behov av att begära ändrad 
beräkning av skatteavdrag. 

Konsekvenser för företag 
Regelrådet efterlyser en redovisning av storleken 
på berörda företag och av förslagens effekter för 
små företag. Regelrådet anser vidare att prome-
morians redovisning av förslagens påverkan på 
företagens administrativa kostnader är bristfällig. 
Tillväxtverket påpekar att förslagen innebär en 
ökad administration för företagen. 

Under 2014 tillhandahöll knappt 70 000 före-
tag ROT-berättigande tjänster. En sänkt subven-
tionsgrad bedöms minska efterfrågan på dessa 
företags tjänster. I vilken utsträckning företagen 
påverkas är dock oklart. En undersökning från 
Skatteverket indikerar att efterfrågan på ROT-
tjänster är relativt prisokänslig80, något som 
Elektriska Installatörsorganisationen dock ifråga-
sätter. Vidare indikerar Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer att det redan innan för-
slaget offentliggjordes rådde en tydlig brist på 
arbetskraft inom branschen. Detta indikerar att 
företagen i dagsläget inte kan möta den stora 
efterfrågan på tjänsterna.81 En minskad efter-
frågan kan således leda till att företagens utbud 
av tjänsterna överlag bättre motsvarar efterfrågan 
snarare än att företagens aktivitet minskar. Att 
begränsa ROT-avdragets omfattning har 
bedömts nödvändigt av offentligfinansiella skäl. 
 
 
                                                      
80 Se ”Om RUT och ROT och VITT och SVART”, Rapport 

Skatteverket, SKV 2011:1. I undersökningen uppger 65 procent av de 

tillfrågade att de skulle köpa vita tjänster i samma utsträckning som i dag 

om subventionsgraden minskade till 25 procent. 
81 Se Konjunkturbarometern februari 2015, Konjunkturinstitutet. 

Vid en avvägning har en sänkning till 30 procents 
subventionsgrad bedömts vara det bästa alterna-
tivet (jfr avsnitt 6.2.5). 

Under 2014 tillhandahöll knappt 20 000 före-
tag RUT-berättigande tjänster. Förslaget att 
halvera taket för RUT-avdraget för personer 
som inte har fyllt 65 år påverkar de företag som 
tillhandahåller tjänster till de berörda individerna 
i den utsträckning det leder till minskad efter-
frågan på tjänsterna. Förhållandevis få personer 
gör RUT-avdrag för mer än 25 000 kronor per 
år. Vidare kan förslaget om att matlagning och 
vissa städ- och andra rengöringsarbeten inte ska 
omfattas av RUT-avdraget påverka de företag 
som tillhandahåller sådana tjänster inom ramen 
för skattereduktionen. Det finns ingen statistik 
över exakt hur många företag det rör sig om. 
Enligt Statistiska centralbyråns FRIDA-databas 
uppgick antalet företag inom restaurang-, bar- 
och cateringbranschen som 2012 utfört arbete 
med godkänt RUT-avdrag till 123 stycken. 
Detta motsvarar knappt 0,8 procent av det totala 
antalet företag som enligt Skatteverket begärt 
utbetalning för RUT-avdrag 2012. Om samma 
tillväxt antas för dessa företag som för antalet 
företag inom RUT-branschen i dess helhet 
beräknas antalet berörda företag uppgå till 
omkring 140 stycken 2014. I den mån företag 
inom andra branscher tillhandahållit RUT-
avdragsberättigad matlagning kommer fler 
företag att beröras. Vad gäller slopandet av 
RUT-avdrag för mer avancerad rengöring görs 
bedömningen att få företag kommer att påverkas 
av förslaget och att omsättningen för berörda 
företag kommer att påverkas i liten utsträckning. 
Bedömningen grundar sig på att merparten av de 
städtjänster som i dag utförs inom ramen för 
RUT-avdraget torde vara tjänster av mindre 
avancerad karaktär. Vissa företag som är speciali-
serade inom någon form av mer avancerad städ-
ning kan dock komma att påverkas i stor ut-
sträckning. Begränsningarna av RUT-avdragets 
omfattning har motiverats av främst fördelnings-
politiska skäl. Det nya taket för avdraget är satt 
med detta som utgångspunkt (jfr avsnitt 6.2.4). 
När det gäller slopandet av RUT-avdrag för 
matlagning har alternativet att behålla avdraget 
men begränsa det till enklare matlagning 
bedömts vara ett sämre alternativ ur tillämp-
ningsperspektiv (se avsnitt 6.2.3). Ändringen av 
RUT-avdraget för städ- och annat rengörings-
arbete är enligt regeringens mening ett mer 
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ändamålsenligt alternativ än att mer detaljerat 
reglera vilka specifika tjänster som ska omfattas. 

I den utsträckning de tjänster som berörda 
företag tillhandahåller exkluderas ur skatte-
reduktionen för hushållsarbete eller antalet köp 
av tjänster minskar till följd av det sänkta taket 
för RUT-avdraget eller den sänkta subventions-
graden för ROT-avdraget, minskar samtidigt 
den administrativa börda som tillämpning av den 
s.k. fakturamodellen för skattereduktionen 
innebär. Tidsbesparingen för detta kan upp-
skattas med utgångspunkt i Tillväxtverkets 
databas MALIN. I databasen anges tidsåtgången 
för exempelvis lämnande av uppgifter om fulla 
arbetsgivaravgifter till två minuter och tids-
åtgången för lämnande av information om 
sammanlagda avgifter till i genomsnitt en minut 
per tillfälle. Mot bakgrund av detta uppskattas 
tidsbesparingen till ca två minuter per köp, 
under förutsättning att företagens uppgifts-
hantering är anpassad till uppgiftslämnandet. 
Kostnadsbesparingen per köp beräknas då till ca 
nio kronor (vid en genomsnittlig timlön för 
administratören på 266 kronor enligt upp-
gifterna i MALIN). Skatteverket har under 2011 
och 2012 registrerat över 3 miljoner köp per år 
inom ramen för husavdraget. Under 2013 
registrerades närmare 4 miljoner köp och under 
2014 registrerades ca 4,5 miljoner köp. Varje 
anlitande av utförare för en viss omfattning av 
RUT- eller ROT-arbete kan resultera i ett eller 
flera köp, beroende på bl.a. typ av arbete, avtals-
utformning och antalet utförare som anlitas. Det 
totala antalet uteblivna köp till följd av förslagen 
är således beroende av flera olika faktorer och 
därför inte möjligt att beräkna. 

För arbetsgivare som tillhandahåller förmån av 
RUT- eller ROT-arbete till anställda innebär 
förslaget om ändrad metod för beräkning av 
skatteavdrag en marginell ökning av den admini-
strativa bördan. Ändringen bedöms dock vara 
det minst komplicerade alternativet, givet de 
skillnader som nu föreslås i fråga om tak och 
subventionsgrader för RUT- respektive ROT-
avdrag, samtidigt som det innebär en fördel för 
berörda arbetstagare. 

Förslagen att begränsa RUT- och ROT-
avdragen kan i viss mån förbättra konkurrensen 
mellan företag som tillhandahåller tjänster inom 
ramen för dessa avdrag och företag som till-
handahåller motsvarande eller närliggande tjäns-
ter utanför ramen för avdragen samt företag i 
andra delar av tjänstesektorn. Någon närmare 

bedömning av enskilda branscher är inte möjlig 
att göra. Det kan noteras att Konkurrensverket 
inte har haft något att erinra mot konsekvens-
analysen. 

Fördelningseffekter 
Landsorganisationen i Sverige anför att det är bra 
att husavdraget får en bättre fördelningsprofil. 
Svenska Målareförbundet anför att ROT-avdra-
get även med den föreslagna ändringen har 
fördelningspolitiska brister men att de förbätt-
ras. Elektriska Installatörsorganisationen anför att 
ROT-avdragets andel av arbetskostnaden torde 
ha en större betydelse för personer med lägre 
inkomster. 

Det är vanligare att personer med högre 
inkomster gör husavdrag. De genomsnittliga 
avdragsbeloppen är också större bland dem med 
högre inkomster. I diagram 6.1 visas den 
genomsnittliga procentuella förändringen av 
ekvivalerad disponibel inkomst per inkomst-
grupp till följd av de föreslagna begränsningarna 
i husavdraget. Den ekvivalerade disponibla 
inkomsten minskar mest, knappt 0,40 procent, 
för de två grupperna med högst disponibel 
inkomst och minst, drygt 0,07 procent, för de 
två grupperna med lägst disponibel inkomst.  

 
Diagram 6.1 Procentuell förändring av ekvivalerad 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om förändrat 
husavdrag 
Procent  

 
Anm.: Ekvivalerad disponibel inkomst är hushållets totala disponibla inkomst 
justerad för försörjningsbörda. Information om den del av underlaget för ROT-
avdraget som överstiger det maximala beloppet saknas. I diagrammet är denna del 
uppskattad så väl som dess fördelning. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Konsekvenser för sysselsättning och antalet 
arbetade timmar 
Almega, Småföretagarnas Riksförbund och 
Måleriföretagen i Sverige anser att sysselsätt-
ningen påverkas negativt. Konjunkturinstitutet 
anför att myndigheten tidigare bedömt att 
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ROT-avdraget endast har små, positiva varaktiga 
effekter på sysselsättningen och menar att den 
ökade efterfrågan till följd av ROT-avdraget 
leder till ökad sysselsättning i branschen, men att 
detta till stor del sker på bekostnad av minskad 
sysselsättning i andra branscher. Konjunktur-
institutet delar regeringens bedömning att de 
förslagna förändringarna av husavdraget endast 
får begränsade negativa effekter på sysselsätt-
ningen på längre sikt. Arbetsförmedlingen och 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-
politisk utvärdering (IFAU) bedömer även de att 
den föreslagna nedsättningen av RUT-avdraget 
respektive det sänkta taket i RUT-avdraget inte 
leder till betydande negativa sysselsättnings-
effekter. Arbetsförmedlingen menar att de nega-
tiva sysselsättningseffekterna i ROT-branschen 
sannolikt blir begränsade, åtminstone i stor-
städer, men att konsekvenserna kan bli mer 
negativa för områden med ett sämre arbetsmark-
nadsläge.  

Det finns flera anledningar till att den före-
slagna begränsningen av ROT-avdraget för-
väntas ha en liten effekt på sysselsättningen i 
ekonomin i sin helhet. Den ökning av 
sysselsättningen som skett i ROT-sektorn, till 
följd av ROT-avdraget, bedöms på lång sikt till 
stor del ske på bekostnad av sysselsättningen i 
andra sektorer eller genom en ökad arbetskrafts-
invandring av byggarbetare. Att ökad efterfrågan 
i en sektor generellt sett förväntas leda till att 
sysselsättningen i övriga sektorer minskar 
förklaras av att ökad efterfrågan på arbetskraft 
leder till högre löner och därmed högre arbets-
kraftskostnader, vilket i sin tur leder till minskad 
efterfrågan på arbetskraft i övriga sektorer. Att 
lönerna stiger vid ökad efterfrågan på arbetskraft 
kan t.ex. vara en följd av att löntagarnas förhand-
lingsposition relativt arbetsgivarna förbättras då 
arbetslösheten temporärt sjunker. Efterfråge-
ökningar förväntas endast ge varaktiga syssel-
sättningsökningar i ekonomin som helhet i den 
mån de riktar sig till personer med svag anknyt-
ning till arbetsmarknaden. Inom ROT-sektorn 
bedöms en stor del ha god anknytning till 
arbetsmarknaden. En undersökning från Skatte-
verket indikerar vidare att efterfrågan på ROT-
tjänster är relativt prisokänslig och att minskad 
subventionsgrad därför kan ha en förhållandevis 

liten effekt på efterfrågan.82 Sammantaget 
bedöms den negativa sysselsättningseffekten av 
begränsningar av ROT-avdraget vara liten. 

ROT-avdraget är dock lämpligt att använda 
för att stimulera sysselsättningen vid lågkon-
junktur. I samband med en lågkonjunktur kan 
ROT-avdraget stimulera efterfrågan och hålla 
uppe sysselsättningen i ekonomin som helhet, 
eftersom efterfrågan vid en lågkonjunktur kan 
öka utan att det fullt ut vältras över till högre 
priser och löner. Konjunkturinstitutet och 
Landsorganisationen i Sverige anser att ROT-
avdraget är en effektiv konjunkturpolitisk åtgärd 
och IFAU menar att det är rimligt att koppla 
ROT-avdraget till konjunkturutvecklingen i 
branschen. Svensk ekonomi befinner sig för när-
varande i en återhämtningsfas och sysselsätt-
ningen bedöms öka i god takt de närmsta åren. 
Inom byggsektorn är efterfrågeläget högt och 
det råder brist på arbetskraft. Givet nuvarande 
prognoser finns det således inget tydligt 
konjunkturellt skäl att bibehålla ROT-avdraget i 
sin nuvarande omfattning, vilket är en uppfatt-
ning som delas av Konjunkturinstitutet. 

Inom byggbranschen råder i dag en tydlig 
brist på arbetskraft. I början av 2015 angav mer 
än hälften av företagen i husbyggarbranschen i 
Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer att 
brist på arbetskraft var det främsta hindret för 
ökat byggande.83 En begränsning av ROT-
avdraget kan därför snarare leda till att efter-
frågan på byggtjänster bättre motsvarar utbudet 
av arbetskraft inom byggbranschen, än att 
sysselsättningen i branschen minskar. 

Vad gäller RUT-avdraget påverkar de 
föreslagna förändringarna relativt få köpare och 
följaktligen bedöms den negativa sysselsätt-
ningseffekten av förslagen vara liten. 

Inte heller arbetade timmar bland köpare 
förväntas påverkas i någon större utsträckning. 
Många av de arbeten som utförs inom ramen för 
ROT-avdraget kräver mer kvalificerad arbets-
kraft och hade därmed inte utförts av köparen 
själv, även om ROT-avdraget inte funnits. De 
 
 
                                                      
82 Se ”Om RUT och ROT och VITT och SVART”, Rapport 

Skatteverket, SKV 2011:1 för effekt på efterfrågan av minskad 

subventionsgrad. I undersökningen uppger 65 procent av de tillfrågade 

att de skulle köpa vita tjänster i samma utsträckning som i dag om 

subventionsgraden minskade till 25 procent. 
83 Konjunkturbarometern februari 2015, Konjunkturinstitutet. 
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arbeten som utförs inom ramen för RUT-
avdraget kan i större utsträckning utföras av 
köparna själva. RUT-avdraget förväntas således 
bidra till att frigöra tid som kan spenderas på 
arbetsmarknaden. Den föreslagna halveringen av 
taket för RUT-avdraget förväntas dock inte 
påverka detta val för många familjer, då relativt få 
familjer köper RUT-tjänster för belopp över det 
nya taket. Att utesluta mer avancerad städning, 
och anlitandet av kvalificerad kock eller barten-
der, bedöms vidare ha liten påverkan på arbets-
utbudet då denna typ av tjänster i mindre ut-
sträckning kan utföras av köparna själva. 

Förslagets effekter bör ställas mot de positiva 
effekter på sysselsättning och antalet arbetade 
timmar som kan uppkomma när skatte-
intäkterna används till andra reformer. Ovan 
analys är endast en partiell analys, dvs. ingen 
hänsyn tas till eventuella effekter av förändringar 
på t.ex. utgiftssidan. En samlad bedömning av 
effekterna av regeringens politik på BNP, syssel-
sättning och arbetslöshet finns i avsnitt 4.6. 

Konsekvenser för jämställdheten 
Ekonomistyrningsverket hänvisar till en forsk-
ningsstudie, enligt vilken gifta kvinnor som ut-
nyttjar RUT-tjänster använder 60 procent av fri-
gjord tid till ökat arbetsutbud. Måleriföretagen i 
Sverige påpekar att förslaget om sänkt subven-
tionsgrad för ROT-avdraget påverkar både 
kvinnor och män då måleribranschen har en 
förhållandevis stor andel kvinnliga medarbetare 
och ROT-sidan till skillnad från entreprenad-
sidan tycks attrahera yngre kvinnor som söker 
sig till branschen.  

Av köparna av ROT-tjänster är ca 60 procent 
män. Av det totala antalet köpare av RUT-
tjänster är ca 60 procent kvinnor, men av dem 
som gör RUT-avdrag för mer än 25 000 kronor 
per år är drygt 50 procent kvinnor. Könsfördel-
ningen mellan ROT- och RUT-avdrag kan 
spegla ansvarsfördelningen inom hemmet, men 
även männens generellt sett större avdrags-
möjligheter (p.g.a. högre inkomster) då ROT-
avdrag ofta uppgår till större belopp än RUT-
avdrag. Som framgår av diagram 6.2 kommer de 
föreslagna begränsningarna av husavdraget att 
påverka både kvinnors och mäns disponibla 
inkomst negativt i samtliga åldersgrupper. För 
samtliga åldersgrupper, förutom för personer 
mellan 20 och 24 år, minskar mäns disponibla 
inkomst något mer än kvinnors. Med detta mått 

ökar således den ekonomiska jämställdheten 
något med förslaget. 

Män tar i större utsträckning än kvinnor 
ansvar för de arbeten i hemmet som är 
berättigade till ROT-avdrag, medan kvinnor 
generellt sett tar större ansvar för de arbeten i 
hemmet som är RUT-avdragsberättigade.84 
Eventuella förändringar av antalet arbetade 
timmar bland köparna förväntas uppkomma hos 
den som tar störst ansvar för sysslan i hemmet. 
Vad gäller sysselsättning och företagande är män 
överrepresenterade inom ROT-branschen, 
medan kvinnor är överrepresenterade inom 
RUT-branschen.85 Som nämnts tidigare bedöms 
dock effekterna av de föreslagna förändringarna 
av ROT- och RUT-avdraget på företagande, 
antalet arbetade timmar och den varaktiga 
sysselsättningen i ekonomin i sin helhet vara 
begränsade. Sett till dessa variabler förväntas 
förändringarna inte påverka jämställdheten i stor 
utsträckning. 

Sammanfattningsvis förväntas förändringarna 
av husavdraget bidra till en marginell ökning av 
den ekonomiska jämställdheten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
84 Se till exempel På tal om kvinnor och män-Lathund om jämställdhet 

2014 (Statistiska centralbyrån 2014). 
85 Uppgifter om sysselsättning och enskilda näringsidkare är hämtade 

från FRIDA- och LISA-databaserna 2010 och 2011. 
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Diagram 6.2 Procentuell förändring av individuell 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om förändrat 
husavdrag, efter kön och åldersgrupp 
Procent 

 
Anm.: Information om den del av underlaget för ROT-avdraget som överstiger det 
maximala beloppet saknas. I diagrammet är denna del uppskattad så väl som dess 
fördelning. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Konsekvenser för svartarbete 
Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, 
Elektriska Installatörsorganisationen, Företagarna, 
Näringslivets Skattedelegation, vars yttrande 
Föreningen Svenskt Näringsliv och Näringslivets 
Regelnämnd ansluter sig till, Svenska Bad-
branschen, Sveriges Byggindustrier, Glasbransch-
föreningen och Måleriföretagen i Sverige förutspår 
ökat svartarbete. Svenska Målareförbundet anser 
dock beträffande förslaget om sänkt subven-
tionsgrad för ROT-avdraget att svartarbetet inte 
självklart kommer att öka. Det kan noteras att 
Brottsförebyggande rådet inte har haft något att 
erinra mot konsekvensanalysen. 

Begränsningarna av ROT- och RUT-avdraget 
innebär att relativpriset på vita gentemot svarta 
tjänster ökar. För RUT-avdraget får de som gör 
köp över det nya taket samt de som köper 
matlagning eller mer avancerade städtjänster en 
stor relativprisförändring medan för ROT-
avdraget får i princip alla en mindre relativ-
prisförändring. Relativprisförändringen förvän-
tas leda till att köp av svarta tjänster ökar 
samtidigt som andra skäl, såsom brist på 
garantier och försäkring vid svartarbeten, allt-
jämt kan leda till att den som överväger att köpa 
svart avstår. Svartarbete kan dock inte ensamt 
vara skäl för en skattesubvention. Vad gäller 
RUT-avdraget förväntas relativt få personer 
beröras av förändringarna och således bedöms 
effekten på köp av svarta RUT-tjänster till följd 
av förslaget vara liten. Vad gäller ROT-tjänster 
uppger 56 procent i en undersökning utförd av 
Skatteverket att de skulle fortsätta köpa vitt i 

samma utsträckning om ROT-avdraget inte 
funnits, medan 6 procent av de tillfrågade upp-
gav att de skulle köpa svart.86 De föreslagna 
förändringarna innebär inte ett slopande av 
ROT-avdraget och således borde andelen per-
soner som väljer att köpa fler tjänster svart vara 
mindre. Andelen som skulle köpa fler svarta 
tjänster kan å andra sidan vara underskattad i 
Skatteverkets rapport då undersökningen bygger 
på intervjuer gjorda på uppdrag av Skatteverket.  

En ytterligare dimension som talar för att 
ökningen av svartarbete inom byggbranschen 
som helhet skulle bli mindre är att det fr.o.m. 
1 januari 2016 införs personalliggare i bygg-
branschen. Ekobrottsmyndigheten, Elektriska 
Installatörsorganisationen och Sveriges Bygg-
industrier lyfter fram att skyldigheten att föra 
personalliggare inte omfattar en byggherre som 
är en fysisk person som inte i näringsverksamhet 
utför eller låter utföra arbeten. Införandet av 
personalliggare bidrar dock till att försvåra 
möjligheterna till svartarbete i byggbranschen 
som helhet.  

Regeringen förstärker Skatteverkets anslag för 
att myndigheten successivt ska kunna bygga upp 
kompetens och öka resurserna för kontroll av 
skattefusk och skatteuppläggsinsatser. Regerin-
gen har också gett Skatteverket i uppdrag att 
utreda möjligheten att utveckla systemet med 
personalliggare till att omfatta fler branscher i 
syfte att motverka svartarbete och social dump-
ning. Dessutom har Skatteverket uppgett att 
myndigheten under 2015 kommer att lämna ett 
förslag om redovisning på individnivå varje 
månad i arbetsgivardeklarationen. 

Tillväxtverket anser att effekterna för svart-
jobb och illojal konkurrens bör utvärderas innan 
förändringar beslutas. Att låta förslaget föregås 
av en sådan särskild utvärdering kan mot bak-
grund av ovanstående bedömningar inte anses 
behövligt. 

Konsekvenser för Skatteverket 
Halveringen av taket för RUT-avdraget för 
skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång och sänkningen av 
subventionsgraden för ROT-avdraget innebär 

 
 
                                                      
86 Se ”Om RUT och ROT och VITT och SVART”, Rapport 

Skatteverket, SKV 2011:1, s. 76–77. 
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att Skatteverket måste anpassa sina system så att 
RUT- och ROT-avdragen särskiljs och så att 
särskilda begränsningar gäller för respektive 
avdrag inom den gemensamma ramen för hus-
avdraget. Vidare krävs ändringar av blanketter, 
formulär och upplysningsmaterial till såväl 
köpare som utförare samt till arbetsgivare som 
tillhandahåller förmån av RUT- eller ROT-
arbete till anställda. Även slopandet av RUT-
avdraget för matlagning och ändringen av RUT-
avdraget för städarbete eller annat rengörings-
arbete kräver vissa ändringar. Dessa förändringar 
kommer att ingå i den anpassning som årligen 
görs med anledning av ny eller förändrad lag-
stiftning. Engångskostnaderna kan uppskattas 
till ca 14 miljoner kronor och de årliga löpande 
kostnaderna till ca 9 miljoner kronor. Tillkom-
mande utgifter för Skatteverket ska hanteras 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

Konsekvenser för de allmänna 
förvaltningsdomstolarna 
Förslagen innebär bl.a. viss ökad komplexitet i 
husavdragslagstiftningen och en begränsning av 
omfattningen av RUT-avdraget för städ- och 
annat rengöringsarbete. Dessa ändringar kan 
komma att innebära en viss mindre ökning av 
antalet mål, framför allt i ett inledningsskede. 
Förslagen bedöms dock inte påverka de allmänna 
förvaltningsdomstolarnas arbetsbörda eller 
kostnader annat än marginellt. 

6.3 Avtrappat jobbskatteavdrag för 
höga inkomster 

6.3.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor 
inför budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och inne-
håller bl.a. förslag om avtrappning av jobbskatte-
avdraget. Promemorians lagförslag i denna del 
finns i bilaga 5, avsnitt 2. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig i Finans-
departementet (dnr Fi2014/03347/S1). Vidare 
har Riksförbundet FUB i en hemställan till 
Finansdepartementet den 5 december 2014 

begärt att jobbskatteavdraget ska utvidgas till att 
även inkludera sjuk- och aktivitetsersättning till 
personer som omfattas av lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (dnr 
Fi2014/04517/S1). 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att jobbskatteavdraget skulle trappas av 
(prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, 
finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.1). 
Riksdagen beslutade dock att avslå förslaget 
(bet. 2014/15:FiU1, rskr 2014/15:29). 
Regeringen anser alltjämt att förslaget bör ge-
nomföras. I detta avsnitt behandlas därför för-
slaget samt ovan nämnda hemställan. 

Lagrådet 
Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 i 
samband med riksdagsbehandlingen av budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) att in-
hämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lag-
förslag rörande avtrappat jobbskatteavdrag som 
finns i bilaga 5, avsnitt 4. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 5, avsnitt 5. Lagrådets synpunkter 
behandlas i författningskommentaren till 
förslaget om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229), förkortad IL, avsnitt 6.40. I 
förhållande till lagrådsremissens lagförslag har 
vissa förändringar gjorts i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna. 

6.3.2 Gällande rätt 

Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 
och har sedan dess utökats fyra gånger – senast 
den 1 januari 2014. Jobbskatteavdraget är en 
skattereduktion för arbetsinkomster. Bestäm-
melserna om jobbskatteavdraget finns i 67 kap. 
IL. För dem som vid beskattningsårets ingång 
inte har fyllt 65 år beräknas jobbskatteavdraget 
på följande sätt för beskattningsåret 2015.  

Vid beräkning av jobbskatteavdraget avrundas 
arbetsinkomsten nedåt till närmsta hundratal 
kronor. På arbetsinkomster – vilka även omfattar 
inkomster av aktiv näringsverksamhet – som 
efter att de avrundats är högst 40 400 kronor per 
år är jobbskatteavdraget skillnaden mellan 
arbetsinkomsterna och grundavdraget, multi-
plicerad med skattesatsen för kommunal 
inkomstskatt. Detta innebär att vid dessa 
inkomstnivåer kommer jobbskatteavdraget att 
motsvara inkomstskatten.  
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Om arbetsinkomsten efter avrundning över-
stiger eller är lika med 40 500 men inte överstiger 
130 800 kronor per år är underlaget för jobb-
skatteavdraget 40 495 kronor, med tillägg för 
33,2 procent av den del av arbetsinkomsten som 
överstiger detta belopp, minskat med grund-
avdraget. Detta underlag multiplicerat med 
skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger 
jobbskatteavdraget. 

För arbetsinkomster som efter avrundning 
överstiger eller är lika med 130 900 men inte 
överstiger 359 500 kronor är underlaget för 
jobbskatteavdraget 70 488 kronor, med tillägg 
för 11,1 procent av den del av arbetsinkomsten 
som överstiger 130 830 kronor, minskat med 
grundavdraget. Detta underlag multiplicerat med 
skattesatsen för kommunal inkomstskatt ger 
jobbskatteavdraget.  

För arbetsinkomster som efter avrundning 
överstiger eller är lika med 359 600 kronor är 
jobbskatteavdraget skillnaden mellan 
95 898 kronor och grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.  

Beräkningen av jobbskatteavdraget för dem 
som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 
65 år illustreras i tabell 6.1. 

 
Tabell 6.1 Beräkning av jobbskatteavdraget för personer 
som inte har fyllt 65 år 

Arbetsinkomst Jobbskatteavdrag 

              –0,91 PBB (AI-GA)*KI 

0,91 PBB–2,94 PBB (0,91 PBB+0,332*(AI-0,91 PBB)-GA)*KI 

2,94 PBB–8,08 PBB (1,584 PBB+0,111*(AI-2,94 PBB)-GA)*KI 

8,08 PBB– (2,155 PBB-GA)*KI 
Anm.: PBB = Prisbasbelopp, AI = Arbetsinkomst, GA = Grundavdrag, KI = 
Skattesatsen för kommunal inkomstskatt. 

 
För dem som vid beskattningsårets ingång har 
fyllt 65 år är jobbskatteavdraget högre. Jobb-
skatteavdraget för denna grupp beräknas på 
följande sätt för beskattningsåret 2015. På ar-
betsinkomster som avrundat nedåt till närmsta 
hundratal är högst 100 000 kronor är jobb-
skatteavdraget 20 procent av arbetsinkomsterna. 
För arbetsinkomster som efter avrundningen 
överstiger eller är lika med 100 100 men inte 
överstiger 300 000 kronor är jobbskatteavdraget 
15 000 kronor med tillägg av 5 procent av 
arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster därut-
över är jobbskatteavdraget 30 000 kronor. I 
tabell 6.2 visas hur jobbskatteavdraget beräknas 
för dem som vid beskattningsårets ingång har 
fyllt 65 år. 
 

Tabell 6.2 Beräkning av jobbskatteavdraget för personer 
som har fyllt 65 år 

Arbetsinkomst (kr) Jobbskatteavdrag 

            –100 000  0,2*AI 

100 000–300 000 15 000+0,05*AI 

300 000– 30 000 
Anm.: kr = kronor, AI = Arbetsinkomst. 

6.3.3 Jobbskatteavdraget trappas av för 
höga inkomster 

 
Regeringens förslag: Jobbskatteavdraget trappas 
av för dem som vid årets ingång inte har fyllt 
65 år vid arbetsinkomster som överstiger 
13,54 prisbasbelopp per år, vilket för 2016 mot-
svarar en arbetsinkomst på ca 600 000 kronor 
eller mer per år. Avtrappningstakten för jobb-
skatteavdraget ska vara 3 procent.  

För dem som vid årets ingång har fyllt 65 år 
trappas jobbskatteavdraget av för arbets-
inkomster som överstiger 600 000 kronor per år 
med en avtrappningstakt på 3 procent. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer i 

huvudsak med regeringens. I promemorian före-
slogs att jobbskatteavdraget trappas av för dem 
som vid årets ingång inte har fyllt 65 år och som 
har arbetsinkomster som överstiger 13,48 pris-
basbelopp per år. För dem som vid årets ingång 
fyllt 65 år överensstämmer förslaget med 
promemorians förslag. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig har inget att invända 
mot förslaget. Företagarna, Näringslivets regel-
nämnd (NNR), Sveriges akademikers central-
organisation (SACO), Svensk Industriförening 
(Sinf) och Näringslivets skattedelegation (NSD), 
vars remissyttrande Föreningen Svenskt 
Näringsliv hänvisar till, avstyrker förslaget. 
SACO framhåller att förslaget minskar 
utbildningspremien för en akademisk examen. 
Även Företagarna, NSD, Arbetsgivarverket och 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) anser 
att förslaget försämrar incitamenten för 
utbildning. NNR, NSD och Sinf anser att 
förslaget försämrar arbetsutbudet och Sveriges 
konkurrenskraft. Även Arbetsförmedlingen anser 
att förslaget riskerar att minska arbetsutbudet. 
Arbetsgivarverket menar att förslaget på sikt kan 
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minska utbudet av välutbildad arbetskraft i 
Sverige. Det bör enligt NNR, NSD och Sinf 
redovisas hur förslaget påverkar det svenska 
skattesystemets konkurrenskraft och arbets-
marknadens funktionssätt. Även Arbetsför-
medlingen efterfrågar en beskrivning av 
konsekvenserna av förslaget för utvecklingen på 
arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet (KI) 
anser att förslaget kan ge upphov till lägre 
beskattningsbara inkomster genom minskade 
arbetsinsatser och inkomstomvandling från 
arbets- till kapitalinkomster. Det finns därför 
enligt KI en risk att de offentligfinansiella 
effekterna kan vara överskattade. Enligt KI är 
dock effekten på antalet arbetade timmar 
svårbedömd och sysselsättningseffekten är 
försumbar. Det är enligt KI önskvärt att 
effekterna på bl.a. medelarbetstid och inkomst-
fördelning analyseras i högre utsträckning. 
Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att förslaget 
på sikt kan påverka utbudet av arbete genom att 
antalet arbetade timmar minskar. ESV har inget 
att erinra mot de statiska beräkningarna som 
redovisas i promemorian men anser att den 
långsiktiga effekten på de offentliga finanserna är 
lägre. Även Arbetsgivarverket och SACO anser 
att förslaget i slutänden kan ge mindre skatte-
intäkter. Effekten på inkomstfördelningen är 
enligt SACO marginell. Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) anser att en marginalskattehöjning på 
3 procentenheter är en relativt liten höjning som 
antagligen inte, åtminstone inte på kort sikt, 
kommer att leda till stora reduktioner i antalet 
arbetade timmar. Förslaget minskar enligt 
Svensk Handel konsumenternas konsum-
tionsutrymme vilket antas sänka tillväxttakten 
för handeln. Förslaget kan enligt Tillväxtverket 
och TCO minska skattesystemets transparens. 
Tillväxtverket anser att konsekvenserna beskrivs 
på ett övergripande och summariskt sätt och att 
det därför inte är möjligt att ta ställning till 
förslagets konsekvenser. Det hade enligt 
Tillväxtverket varit värdefullt om effekterna av 
förslaget hade redovisats mer ingående. 

Skälen för regeringens förslag 
Motiven för avtrappningen 
Det finns enligt regeringens bedömning såväl 
offentligfinansiella som fördelningspolitiska skäl 
för att trappa av jobbskatteavdraget för dem med 
höga inkomster. Vid en internationell jämförelse 
sticker det svenska jobbskatteavdraget ut då det 

inte trappas av. Regeringen anser därför, trots 
vad flera remissinstanser – däribland TCO, NSD 
och Svensk Handel – anför om utbildnings-
premie, konkurrenskraft, arbetsutbud, konsum-
tionsutrymme och transparens, att jobbskatte-
avdraget bör trappas av för dem med höga 
inkomster. I likhet med vad som framförts i 
promemorian anser regeringen det vara lämpligt 
att trappa av jobbskatteavdraget för dem som har 
arbetsinkomster som överstiger ca 
600 000 kronor per år eller 50 000 kronor per 
månad, med en avtrappningstakt på 3 procent. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
jobbskatteavdraget för dem som vid årets ingång 
inte har fyllt 65 år trappas av för arbetsinkomster 
som överstiger 13,54 prisbasbelopp per år med 
en avtrappningstakt på 3 procent. 13,54 prisbas-
belopp motsvarar ca 600 000 kronor 2016 
(13,48 prisbasbelopp, vilket är gränsen i 
promemorian, motsvarar ca 600 000 kronor 
2015). För dem som vid årets ingång har fyllt 
65 år föreslår regeringen att jobbskatteavdraget 
trappas av för arbetsinkomster som överstiger 
600 000 kronor per år med en avtrappningstakt 
på 3 procent. 

Flera remissinstanser, däribland KI, ESV, 
SACO och NNR, har synpunkter på förslagets 
effekter. Dessa synpunkter behandlas i 
konsekvensanalysen i avsnitt 6.3.4. 

Regeringen finner inte skäl att föreslå några 
andra förändringar av jobbskatteavdraget. 

Utformningen av avtrappningen 
I tabell 6.3 visas hur jobbskatteavdraget beräknas 
efter föreslagen avtrappning för personer som 
inte har fyllt 65 år. Vid beräkning av jobbskatte-
avdraget avrundas arbetsinkomsten nedåt till 
närmsta hela hundratal kronor. 

 
Tabell 6.3 Beräkning av jobbskatteavdraget efter föreslagen 
avtrappning för personer som inte har fyllt 65 år 

Arbetsinkomst Jobbskatteavdrag 

             –0,91 PBB (AI-GA)*KI 

0,91 PBB–2,94 PBB (0,91 PBB+0,332*(AI-0,91 PBB)-GA)*KI 

2,94 PBB–8,08 PBB (1,584 PBB+0,111*(AI-2,94 PBB)-GA)*KI 

8,08 PBB–13,54 PBB (2,155 PBB-GA)*KI 

13,54 PBB– (2,155 PBB-GA)*KI-0,03*(AI-13,54 PBB) 
Anm.: Jobbskatteavdraget kan inte understiga noll kronor. PBB = Prisbasbelopp, 
AI = Arbetsinkomst, GA = Grundavdrag, KI = Skattesatsen för kommunal 
inkomstskatt. 

 
För dem med årsarbetsinkomster som efter att 
de avrundats nedåt till närmsta hundratal är 
högst 13,54 prisbasbelopp, eller ca 
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600 000 kronor, beräknas jobbskatteavdraget 
som tidigare. Det högsta jobbskatteavdraget som 
kan erhållas är, vid genomsnittlig kommunal-
skattesats, 26 381 kronor för beskattningsåret 
2016. För årsarbetsinkomster som efter 
avrundning överstiger 13,54 prisbasbelopp 
trappas jobbskatteavdraget av med 3 procent av 
den delen av arbetsinkomsten som överstiger 
13,54 prisbasbelopp. För beskattningsåret 2016 
ges efter förslaget inget jobbskatteavdrag vid en 
årsarbetsinkomst på 1 479 200 kronor (ca 
123 300 kronor per månad), vid en genomsnittlig 
kommunalskattesats.  

I tabell 6.4 visas hur jobbskatteavdraget beräk-
nas efter föreslagen avtrappning för personer 
som har fyllt 65 år vid årets ingång. För dem 
med årsarbetsinkomster som efter avrundningen 
är högst 600 000 kronor per år beräknas 
jobbskatteavdraget som tidigare. Därefter 
trappas det av med 3 procent på arbetsinkomster 
som efter avrundning överstiger 600 000 kronor 
per år tills det är helt avtrappat vid en årsarbets-
inkomst på 1 600 000 kronor, vilket motsvarar ca 
133 300 kronor per månad. Anledningen till att 
jobbskatteavdraget är helt avtrappat vid en högre 
inkomst för personer som har fyllt 65 år vid årets 
ingång än för yngre personer är att det högsta 
jobbskatteavdraget för äldre är högre än det för 
de yngre (se tabell 6.5 och tabell 6.6) 

 
Tabell 6.4 Beräkning av jobbskatteavdraget efter föreslagen 
avtrappning för personer som har fyllt 65 år 

Arbetsinkomst (kr) Jobbskatteavdrag 

            –100 000  0,2*AI 

100 000–300 000 15 000+0,05*AI 

300 000–600 000 30 000 

600 000– 30 000-0,03*(AI-600 000) 
Anm.: Jobbskatteavdraget kan inte understiga noll kronor. kr = kronor, AI = 
Arbetsinkomst. 

 
I tabell 6.5 visas jobbskatteavdragets storlek före 
respektive efter avtrappningen (gällande jobb-
skatteavdrag och föreslagen avtrappning). 
Dessutom visas jobbskatteavdraget efter 
avtrappningen i procent av inkomsten. Upp-
gifterna i tabellen avser personer som har hela sin 
inkomst från arbete och är under 65 år vid årets 
ingång. Jobbskatteavdraget efter den föreslagna 
avtrappningen är oförändrat till och med en 
årsarbetsinkomst på ca 600 000 kronor. Av tabell 
6.5 framgår att jobbskatteavdraget minskar med 
ca 3 000 kronor vid en årsarbetsinkomst på 
700 000 kronor och att jobbskatteavdraget sedan 
minskar succesivt med inkomsten. Vid en 

arbetsinkomst på 1 500 000 kronor per år är 
avdraget helt avtrappat, dvs. individen får inget 
jobbskatteavdrag. 

 
Tabell 6.5 Jobbskatteavdrag 2016 enligt gällande regler 
och enligt förslaget om avtrappning för personer som är 65 
år eller yngre 
Kronor per år 

Arbets-
inkomst 

kr/år 

Gällande 
jobb-

skatte-
avdrag 

Föreslagen 
avtrapp-

ning av 
jobbskatte-

avdrag 

Jobbskatte-
avdrag efter 
avtrappning 

Jobbskatte
-avdrag 

efter 
avtrapp-

ning i 
procent av 
inkomsten 

100 000 9 638 0 9 638 9,6 

300 000 22 749 0 22 749 7,6 

500 000 26 381 0 26 381 5,3 

700 000 26 381 -3 006 23 375 3,3 

900 000 26 381 -9 006 17 375 1,9 

1 100 000 26 381 -15 006 11 375 1,0 

1 300 000  26 381 -21 006 5 375 0,4 

1 500 000  26 381 -26 381 0 0,0 
Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga förvärvsinkomster är 0 kronor, en 
kommunalskattesats på 31,99 procent (vägt genomsnitt för 2015) samt ett 
prisbasbelopp på 44 300 kronor. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Tabell 6.6 visar samma uppgifter som tabell 6.5, 
men för personer som har fyllt 65 år vid årets 
ingång. Av tabellen framgår att det högsta jobb-
skatteavdraget uppgår till 30 000 kronor per år, 
vilket är något högre än för personer som inte 
har fyllt 65 år vid årets ingång. Dessutom erhålls 
det högsta jobbskatteavdraget redan vid en 
årsarbetsinkomst på 300 000 kronor. Avtrapp-
ningen sker i samma takt för personer som har 
fyllt 65 år vid årets ingång som för dem som inte 
har fyllt 65 år. Vid en årsarbetsinkomst på 
700 000 kronor minskar jobbskatteavdraget med 
3 000 kronor och sedan minskar det succesivt 
med inkomsten. Jobbskatteavdraget är helt 
avtrappat vid en årsarbetsinkomst på 
1 600 000 kronor. 
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Tabell 6.6 Jobbskatteavdrag 2016 enligt gällande regler 
och enligt förslaget om avtrappning för personer som är över 
65 år 
Kronor per år 

Arbets-
inkomst 

kr/år 

Gällande 
jobb-

skatte-
avdrag 

Föreslagen 
avtrappning 

av jobb-
skatte-
avdrag 

Jobb-
skatte-
avdrag 

efter 
avtrapp-

ning 

Jobbskatte
-avdrag 

efter 
avtrapp-

ning i 
procent av 
inkomsten 

100 000 12 871 0 12 871 12,9 

300 000 30 000 0 30 000 10,0 

500 000 30 000 0 30 000 6,0 

700 000 30 000 -3 000 27 000 3,9 

900 000 30 000 -9 000 21 000 2,3 

1 100 000 30 000 -15 000 15 000 1,4 

1 300 000  30 000 -21 000 9 000 0,7 

1 500 000  30 000 -27 000 3 000 0,2 

1 600 000 30 000 -30 000 0 0 
Källa: Egna beräkningar. 

Effekter på genomsnittsskatt och marginalskatt 
I diagram 6.3 visas genomsnittsskatten före och 
efter föreslagen avtrappning av jobbskatte-
avdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid 
årets ingång och som enbart har arbets-
inkomster. Förslaget medför höjd genomsnittlig 
skatt för personer som har arbetsinkomster som 
överstiger ca 600 000 kronor per år. 
 
Diagram 6.3 Genomsnittlig skatt 2016 enligt gällande 
regler och enligt förslaget om avtrappat jobbskatteavdrag för 
personer som är 65 år eller yngre  
Genomsnittlig skatt, procent  

 
Anm.: I beräkningen ingår den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen för 
den allmänna pensionsavgiften. Beräkningen avser genomsnittsskatten då hela 
förvärvsinkomsten utgörs av arbetsinkomster. Förslaget om ingen uppskrivning av 
nedre skiktgränsen är inkluderat i beräkningen.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
Diagram 6.4 illustrerar marginalskatt före och 
efter föreslagen avtrappning av jobbskatte-
avdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid 

årets ingång och som enbart har arbetsin-
komster. Diagrammet visar att upp till en års-
arbetsinkomst på ca 600 000 kronor är marginal-
skatten densamma med nuvarande jobbskatte-
avdrag och med förslaget om avtrappat jobb-
skatteavdrag. Med förslaget om avtrappat jobb-
skatteavdrag ökar marginalskatten med 3 pro-
centenheter i avtrappningsintervallet, dvs. för 
årsarbetsinkomster mellan ca 600 000 kronor 
och 1 479 200 kronor, vid genomsnittlig 
kommunalskattesats. Efter avtrappningsinter-
vallet är marginalskatten oförändrad. 

 
Diagram 6.4 Marginalskatt 2016 enligt gällande regler och 
enligt förslaget om avtrappat jobbskatteavdrag för personer 
som är 65 år eller yngre 
Marginalskatt, procent  

 
Anm.: I beräkningen ingår den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen för 
den allmänna pensionsavgiften. Beräkningen avser marginalskatten då hela 
förvärvsinkomsten utgörs av arbetsinkomster. Förslaget om ingen uppskrivning av 
nedre skiktgränsen är inkluderat i beräkningen.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
Diagram 6.5 visar genomsnittsskatten för 
personer som har fyllt 65 år vid årets ingång, och 
som endast har arbetsinkomster, före och efter 
föreslagen avtrappning av jobbskatteavdraget. 
Precis som för yngre individer är genomsnitts-
skatten densamma med nuvarande jobbskatte-
avdrag och med avtrappat jobbskatteavdrag 
t.o.m. en årsarbetsinkomst på 600 000 kronor. 
För personer med högre inkomster innebär 
förslaget om avtrappning att genomsnittsskatten 
ökar. 
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Diagram 6.5 Genomsnittlig skatt 2016 enligt gällande 
regler och enligt förslaget om avtrappat jobbskatteavdrag för 
personer som är över 65 år 
Genomsnittlig skatt, procent  

 
Anm.: I beräkningen ingår den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen för 
den allmänna pensionsavgiften. Beräkningen avser genomsnittsskatten då hela 
förvärvsinkomsten utgörs av arbetsinkomster. Förslagen om ingen uppskrivning av 
nedre skiktgränsen och förstärkningen av det förhöjda grundavdraget är inkluderade 
i beräkningen.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
Diagram 6.6 visar marginalskatten före och efter 
föreslagen avtrappning av jobbskatteavdraget för 
personer som har fyllt 65 år vid årets ingång och 
som endast har arbetsinkomster. Enligt den 
föreslagna avtrappningen av jobbskatteavdraget 
ökar marginalskatten med 3 procentenheter för 
personer med arbetsinkomster i avtrappnings-
intervallet, dvs. för årsarbetsinkomster mellan 
600 000 och 1 600 000 kronor. Efter avtrapp-
ningsintervallet är marginalskattesatsen 
oförändrad. 
 

 
 
 
 
 
 

Diagram 6.6 Marginalskatt 2016 enligt gällande regler och 
enligt förslaget om avtrappat jobbskatteavdrag för personer 
som är över 65 år  
Marginalskatt, procent  

 
Anm.: I beräkningen ingår den allmänna pensionsavgiften och skattereduktionen för 
den allmänna pensionsavgiften. Beräkningen avser marginalskatten då hela 
förvärvsinkomsten utgörs av arbetsinkomster. Förslagen om ingen uppskrivning av 
nedre skiktgränsen och förstärkningen av det förhöjda grundavdraget är inkluderade 
i beräkningen.  
Källa: Egna beräkningar. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 67 kap. 7 och 
8 §§ IL, se avsnitt 3.9. 

6.3.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förslaget att trappa av jobbskatteavdraget vid 
höga inkomster beräknas öka skatteintäkterna 
med 2,71 miljarder kronor 2016.  

Kommunernas och landstingens skattebas 
utgörs av den beskattningsbara förvärvsin-
komsten för fysiska personer. Eftersom skatte-
reduktioner inte påverkar den beskattningsbara 
förvärvsinkomsten, medför förslaget inte ökade 
intäkter för kommuner och landsting. 

KI, SACO och Arbetsgivarverket anser att 
förslaget kan minska antalet arbetade timmar 
och att de offentligfinansiella effekterna som 
redovisades i promemorian därför kan vara 
överskattade. ESV har inget att erinra mot de 
statiska beräkningar som redovisades i 
promemorian men anser att den långsiktiga 
effekten på de offentliga finanserna är lägre.  

De offentligfinansiella effekterna som redo-
visades i promemorian och de som redovisas 
ovan är statiska, dvs. hänsyn tas inte till 
eventuella beteendeförändringar så som för-
ändrat arbetsutbud. Anledningen är att det råder 
stor osäkerhet kring effekter på beteende och att 
eventuella sådana effekter i regel inte slår igenom 
i betydande grad på ett års sikt. Detta är i 
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enlighet med de beräkningskonventioner som 
ligger till grund för beräkningarna av offentlig-
finansiella effekter på budgetens inkomstsida.  

Effekter på antalet arbetade timmar och 
sysselsättning 
KI, NNR, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket 
efterfrågar en utförligare redovisning av hur 
förslaget påverkar arbetsmarknadens funktions-
sätt, medelarbetstid och inkomstfördelning. KI, 
SACO och Arbetsgivarverket anser att förslaget 
kan minska antalet arbetade timmar. Enligt KI är 
dock effekten på antalet arbetade timmar 
svårbedömd och sysselsättningseffekten försum-
bar. ESV anser att förslaget på sikt kan påverka 
utbudet av arbete. IFAU anser att en 
marginalskattehöjning på 3 procentenheter är en 
relativt liten höjning som antagligen inte, 
åtminstone inte på kort sikt, kommer att leda till 
stora reduktioner i antalet arbetade timmar.  

I likhet med IFAU görs bedömningen att den 
negativa effekten på antalet arbetade timmar 
bland dem som arbetar är relativt liten. Vad 
gäller effekten på sysselsättning innebär en höjd 
genomsnittsskatt på arbetsinkomst att det blir 
mindre lönsamt att ta ett arbete, vilket generellt 
sett förväntas bidra till färre sysselsatta. 
Avtrappningen av jobbskatteavdraget ökar dock 
genomsnittsskatten för personer med höga 
inkomster, för vilka få förflyttningar sker mellan 
att arbeta och att inte arbeta. Avtrappningen 
förväntas därför inte påverka sysselsättningen i 
nämnvärd utsträckning bland de individer som 
får skattehöjningen. Samtidigt kan förslaget leda 
till ökad sysselsättning i hushåll som berörs av 
skattehöjningen och där endast den ena av två 
personer med gemensam ekonomi arbetar. Detta 
då den relativa avkastningen av att arbeta ökar 
för den person som inte arbetar och till följd av 
ett behov att öka hushållets disponibla inkomst. 

Förslagets effekter bör ställas mot de positiva 
effekter på sysselsättning och antalet arbetade 
timmar som kan uppkomma när skatte-
intäkterna används till andra reformer. Ovan 
analys är endast en partiell analys, dvs. ingen 
hänsyn tas till eventuella effekter av förändringar 
på t.ex. utgiftssidan. En samlad bedömning av 
effekterna av regeringens politik på BNP, 
sysselsättning och arbetslöshet finns i avsnitt 4.6. 

Fördelningseffekter 
I diagram 6.7 visas den genomsnittliga 
procentuella förändringen av ekvivalerad 
disponibel inkomst (hushållsnivå) per inkomst-

grupp (decilgrupp) i och med den föreslagna 
avtrappningen av jobbskatteavdraget. Inkomst-
grupp 6 och uppåt påverkas mer än marginellt av 
förslaget. Den största effekten återfinns i den 
högsta inkomstgruppen, där den ekvivalerade 
disponibla inkomsten minskar med drygt 
0,4 procent. Förslaget minskar således den 
ekonomiska skillnaden mellan hushåll med låg 
respektive hög inkomst. 
 
Diagram 6.7 Procentuell förändring av ekvivalerad 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om avtrappat 
jobbskatteavdrag 
Procent  

 
Anm.: Ekvivalerad disponibel inkomst är hushållets totala disponibla inkomst 
justerad för försörjningsbörda. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
SACO anser att då hänsyn tagits till för-
ändringar i antalet arbetade timmar (skatte-
underlaget) är effekten på inkomstfördelningen 
marginell. I detta sammanhang bör nämnas att 
det är arbetstiden för höginkomsttagare som 
förväntas minska. Minskad arbetstid leder till 
lägre lön, vilket medför en större minskning i 
disponibel inkomst vid höga inkomster än vad 
som visas i diagram 6.7. Den ekonomiska 
skillnaden mellan hushåll med låg respektive hög 
inkomst kan således förväntas minska något mer 
med förslaget om hänsyn tas till förändringar i 
antalet arbetade timmar. 

Effekter för företag 
Företagare som tar ut arbetsinkomst över ca 
600 000 kronor per år får till följd av förslaget 
ökad genomsnitts- och marginalskatt på arbets-
inkomster på samma sätt som anställda.  

Förslaget bedöms inte påverka företagens 
konkurrensförhållanden eftersom det omfattar 
alla företagare som tar ut tjänsteinkomster, 
oavsett om de är anställda i eget fåmansföretag 
eller bedriver aktiv näringsverksamhet. Förslaget 
påverkar inte heller företagens administrativa 
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börda och har inte några effekter på företagens 
villkor i övrigt. 

Effekter på jämställdheten 
Förslaget att trappa av jobbskatteavdraget för 
höga inkomster påverkar män i större utsträck-
ning än kvinnor. Av de ca 400 000 personer som 
påverkas av förändringen beräknas ungefär tre 
fjärdedelar vara män och en fjärdedel kvinnor. 
De män som berörs får också i genomsnitt en 
högre skattehöjning. Den genomsnittliga skatte-
höjningen för de män som påverkas beräknas till 
ca 7 000 kronor per person och år, medan de 
berörda kvinnorna uppskattas få en genom-
snittlig skattehöjning på ca 5 900 kronor per 
person och år. Totalt beräknas ca 78 procent av 
skattehöjningen bäras av män. I diagram 6.8 
redovisas den procentuella förändringen av 
individuell disponibel inkomst efter kön och 
åldersgrupp. Den största procentuella mins-
kningen sker i gruppen män mellan 45 och 54 år, 
vilka får en minskning i disponibel inkomst med 
drygt 0,35 procent. Förslaget bidrar samman-
taget till att minska den ekonomiska skillnaden 
mellan kvinnor och män. 

 
Diagram 6.8 Procentuell förändring av individuell 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om avtrappat 
jobbskatteavdrag, efter kön och åldersgrupp 
Procent  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar 

Effekter för myndigheter  
Skatteverket behöver göra vissa system-
anpassningar samt ändra i sitt informations-
material. Dessa förändringar kommer att ingå i 
den anpassning som årligen görs med anledning 
av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella 
tillkommande utgifter för Skatteverket ska 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.4 Skatten för pensionärer 

6.4.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor 
inför budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och 
innehåller bl.a. förslag om att sänka skatten för 
pensionärer. Promemorians lagförslag i denna 
del finns i bilaga 5, avsnitt 2. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig i 
Finansdepartementet (dnr Fi2014/03347/S1). 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att sänka skatten för pensionärer (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
och skattefrågor, avsnitt 6.2). Riksdagen 
beslutade dock att avslå förslaget (bet. 
2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29). Regeringen 
anser alltjämt att förslaget bör genomföras. I 
detta avsnitt behandlas därför förslaget.  

Lagrådet 
Förslaget om sänkt skatt för pensionärer är 
författningstekniskt och även i övrigt av sådan 
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat 
Lagrådets yttrande. 

6.4.2 Överväganden och förslag 

 
Regeringens förslag: Det förhöjda grundavdraget 
för dem som vid beskattningsårets ingång har 
fyllt 65 år förstärks på så sätt att pensionärer inte 
beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för 
inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Det 
förhöjda grundavdraget förstärks även för dem 
med inkomster upp till ca 240 000 kronor per år. 
Sammanlagt minskar skatten för personer som 
vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år med 
1,87 miljarder kronor. 

För beskattningsåret 2016 ska det särskilda 
beloppet som utgör den förhöjda delen av 
grundavdraget beräknas på följande sätt: 

– För inkomster upp t.o.m. 0,99 prisbas-
belopp uppgår den förhöjda delen av 
grundavdraget till 0,687 prisbasbelopp. 
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– För inkomster som överstiger 0,99 men 
inte 1,11 prisbasbelopp uppgår den 
förhöjda delen till 0,885 prisbasbelopp 
minskat med 20 procent av inkomsterna. 

– För inkomster som överstiger 1,11 men 
inte 2,72 prisbasbelopp uppgår den 
förhöjda delen till 0,609 prisbasbelopp ökat 
med 4,9 procent av inkomsterna. 

– För inkomster som överstiger 2,72 men 
inte 3,11 prisbasbelopp uppgår den 
förhöjda delen till 0,741 prisbasbelopp. 

– För inkomster som överstiger 3,11 men 
inte 3,77 prisbasbelopp uppgår den 
förhöjda delen till 0,430 prisbasbelopp ökat 
med 10 procent av inkomsterna. 

– För inkomster som överstiger 3,77 men 
inte 5,4 prisbasbelopp uppgår den förhöjda 
delen till 0,807 prisbasbelopp. 

– För inkomster som överstiger 5,4 men inte 
7,88 prisbasbelopp uppgår den förhöjda 
delen till 0,753 prisbasbelopp ökat med 
1 procent av inkomsterna. 

– För inkomster som överstiger 7,88 men 
inte 12,43 prisbasbelopp uppgår den 
förhöjda delen till 1,541 prisbasbelopp 
minskat med 9 procent av inkomsterna. 

– För inkomster som överstiger 12,43 pris-
basbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,422 prisbasbelopp. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de 

remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker 
förslaget eller har inget att invända mot det. 
Pensionsmyndigheten anser att skatten inte bör 
vara lägre för pensionärer än för förvärvsaktiva 
med motsvarande inkomst, vilket är fallet 
avseende inkomster upp till ca 120 000 kronor 
per år. Pensionsmyndigheten anser också att 
skatteinslaget i arbetsgivaravgifterna bör beaktas 
i resonemanget om skillnaden i beskattning 
mellan pension och löneinkomst. Arbetsgivar-
verket och Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) bedömer 
att förslaget, tillsammans med förslaget om 
särskild löneskatt för äldre, kan innebära ett 
minskat incitament för personer över 65 år att 
stanna kvar på arbetsmarknaden. Även 

Ekonomistyrningsverket (ESV), Arbetsförmed-
lingen och Pensionsmyndigheten anser att 
förslaget kan minska incitamentet för äldre att 
arbeta. 

Skälen för regeringens förslag 
Motiven för skattesänkning 
Sedan den 1 januari 2009 finns ett s.k. förhöjt 
grundavdrag för pensionärer. Bestämmelserna 
om det förhöjda grundavdraget finns i 63 kap. 
3 a § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad 
IL. Regleringen innebär att grundavdraget 
uppgår till grundavdragsbeloppet enligt 63 kap. 
3 § IL med tillägg av ett särskilt belopp som 
anges för vissa inkomstintervall. 

Pension är uppskjuten lön men beskattas i dag 
hårdare än löneinkomster, eftersom pensions-
inkomster inte omfattas av jobbskatteavdraget. 
Pensionärer bör inte beskattas hårdare än 
löntagare yngre än 65 år. Vad gäller jämförelsen 
av beskattning mellan löneinkomst och 
pensionsinkomst anser regeringen, till skillnad 
från vad Pensionsmyndigheten anfört i detta 
avseende, att jämförelsen ska göras på individ-
nivå. Av kostnadsskäl måste skillnaden i 
beskattning tas bort i flera steg. Som ett första 
steg föreslås att pensionärer inte ska beskattas 
högre än yngre löntagare för inkomster upp till 
ca 120 000 kronor per år samtidigt som skatten 
även sänks för pensionärer med inkomster upp 
till ca 240 000 kronor per år. En lämplig åtgärd 
för att åstadkomma detta bedöms vara att 
förstärka det förhöjda grundavdraget för dem 
som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. 

Förstärkningens utformning 
När det gäller utformningen av förstärkningen 
bedöms det som lämpligt att så långt som 
möjligt bibehålla den utformning av det förhöjda 
grundavdraget som infördes 2011 där grund-
avdraget trappas upp i ett inledande intervall. För 
att sänka skatten för lägre inkomstnivåer föreslås 
en kraftigare upptrappning av grundavdraget till 
2,72 prisbasbelopp så att det förhöjda grund-
avdragets högsta värde uppnås vid en lägre 
inkomstnivå än tidigare. Grundavdraget är där-
efter konstant för ett mindre inkomstintervall, 
för att sedan trappas av. Avtrappningen sker 
initialt med en snabbare takt än tidigare för att 
det ska återgå till den tidigare utformningen. 

Arbetsgivarverket, IFAU, ESV, Arbetsförmed-
lingen och Pensionsmyndigheten anser att 
förslaget om sänkt skatt för pensionärer kan få 
negativa arbetsutbudseffekter. Det bör i 
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sammanhanget framhållas att det förhöjda 
grundavdraget omfattar både pensions- och 
arbetsinkomster för dem som vid årets ingång 
fyllt 65 år. Förslaget innebär därför inte att det 
blir relativt sett mer gynnsamt att pensionera sig 
jämfört med att arbeta. 

I tabell 6.7 och tabell 6.8 redovisas nuvarande 
särskilda belopp respektive det nya särskilda 
beloppet i olika inkomstintervall för beskatt-
ningsåret 2016. Det förhöjda grundavdraget, dvs. 
grundavdraget med tillägg av det särskilda 
beloppet, redovisas för olika inkomster dels i 
termer av prisbasbelopp och andel av fastställd 
förvärvsinkomst i tabell 6.9 och dels i kronor i 
tabell 6.10. 

 
Tabell 6.7 Nuvarande särskilt belopp för personer över 65 år 
Fastställd 
förvärvsinkomst 

 Nuvarande särskilt 
belopp 

–0,99 PBB  0,682 PBB 

0,99 PBB–1,105 PBB  0,880 PBB - 0,2 FFI 

1,105 PBB–2,72 PBB  0,753 PBB - 0,085 FFI 

2,72 PBB–3,11 PBB  0,208 PBB + 0,115 FFI 

3,11 PBB–3,69 PBB  0,215 FFI - 0,103 PBB 

3,69 PBB–4,785 PBB  0,322 PBB + 0,1 FFI 

4,785 PBB–7,88 PBB  0,753 PBB + 0,01 FFI 

7,88 PBB–12,43 PBB  1,541 PBB - 0,09 FFI 

12,43 PBB–   0,422 PBB 
Anm.: PBB=Prisbasbelopp, 44 500 kronor 2015. FFI=Fastställd förvärvsinkomst. 

 
Tabell 6.8 Nytt särskilt belopp för personer över 65 år 
Fastställd 
förvärvsinkomst 

 Nytt särskilt belopp 

–0,99 PBB  0,687 PBB 

0,99 PBB–1,11 PBB  0,885 PBB - 0,2 FFI 

1,11 PBB–2,72 PBB  0,609 PBB + 0,049 FFI 

2,72 PBB–3,11 PBB  0,741 PBB 

3,11 PBB–3,77 PBB  0,430 PBB + 0,1 FFI 

3,77 PBB–5,4 PBB  0,807 PBB 

5,4 PBB–7,88 PBB  0,753 PBB + 0,01 FFI 

7,88 PBB–12,43 PBB  1,541 PBB - 0,09 FFI 

12,43 PBB–   0,422 PBB 
Anm.: PBB=Prisbasbelopp, 44 300 kronor 2016. FFI=Fastställd förvärvsinkomst. 

 
 
 
 
 

Tabell 6.9 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år 
enligt förslaget 

Fastställd 
förvärvsinkomst 

 Förhöjt grundavdrag 

–1,11 PBB  1,11 PBB 

1,11 PBB–2,72 PBB  0,834 PBB + 0,249 FFI 

2,72 PBB–3,77 PBB  1,511 PBB 

3,77 PBB–5,4 PBB  1,888 PBB - 0,1 FFI 

5,4 PBB–12,43 PBB  1,834 PBB - 0,09 FFI 

12,43 PBB–   0,715 PBB 
Anm.: PBB=Prisbasbelopp, 44 300 kronor 2016. FFI=Fastställd förvärvsinkomst. 

 
Tabell 6.10 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år 
enligt förslaget 

Fastställd 
förvärvsinkomst 

 Förhöjt grundavdrag 

–49 200  49 200 

49 300–120 500  49 300 upp till 67 000 

120 600–167 000  67 000 

167 100–239 200  67 000 ner till 59 800 

239 300–550 600  59 800 ner till 31 700 

550 700–   31 700 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Det förhöjda grundavdraget för dem som har 
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång kommer 
med förslaget att 2016 uppgå till hela den 
fastställda förvärvsinkomsten upp till en 
fastställd förvärvsinkomst om 1,11 prisbasbelopp 
(ca 49 200 kronor), varvid ingen skatt ska betalas 
på inkomsten. I inkomstintervallet 1,11 till 
2,72 prisbasbelopp (ca 49 300–120 500 kronor) 
trappas grundavdraget upp med 24,9 procent av 
inkomsten för att en person över 65 år med 
pension inte ska betala mer i skatt än en yngre 
löntagare med jobbskatteavdrag. För inkomster 
mellan 2,72 och 3,77 prisbasbelopp (ca 120 600–
167 000 kronor) är grundavdraget konstant. För 
inkomster mellan 3,77 och 5,4 prisbasbelopp 
trappas grundavdraget ned med 1 procent av 
inkomsten för att återgå till tidigare utformning 
av det förhöjda grundavdraget. Skillnaden i 
grundavdrag mellan gällande regler och förslaget 
framgår av diagram 6.9, som visar de olika 
grundavdragsnivåerna. 
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Diagram 6.9 Grundavdrag i kronor för personer över 65 år 
enligt gällande regler, enligt förslaget om ytterligare förhöjt 
grundavdrag samt grundavdrag för personer under 65 år 
Kronor per år  

 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 6.11 visas skattesänkningen 2016 för 
olika inkomst- och kommunalskattenivåer som 
följer av förstärkningen av det förhöjda grund-
avdraget. För en garantipensionär innebär för-
stärkningen en skattesänkning med mellan ca 
1 400 och 2 300 kronor per år beroende på civil-
stånd och den kommunalskattesats man betalar. 
För inkomster upp till drygt 120 000 kronor per 
år är skattesänkningen mellan ca 1 800 och 
3 400 kronor per år. För inkomster upp till ca 
240 000 kronor per år avtar sedan skattesänk-
ningen ner till 0 kronor per år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.11 Skattesänkning i kronor per år enligt förslaget 
om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år, 
vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer 
Kronor per år och procent 

Fastställd 
förvärvs-
inkomst 

Kommunalskattesats Andel av 
brutto-
inkomsten 
(31,99%) 

Lägsta 
29,19 

Medel 
31,99 

Högsta 
34,70 

Gift/sammanboende garantipensionär,  

född 1938 eller senare 

84 170 1 431 1 567 1 700 1,9 

Ensamstående garantipensionär,  

född 1938 eller senare 

94 359 1 839 2 015 2 186 2,1 

Gift/sammanboende garantipensionär,  

född 1937 eller tidigare 

86 093 1 489 1 631 1 769 1,9 

Ensamstående garantipensionär, 

född 1937 eller tidigare 

96 636 1 897 2 079 2 255 2,2 

120 000 2 832 3 103 3 366 2,6 

150 000 1 868 2 048 2 221 1,4 

200 000 438 480 520 0,2 

240 000 0 0 0 0 
Anm.: Beloppen är beräknade med 2016 års prisbasbelopp (44 300 kronor). 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Förstärkningen innebär att pensionärer inte 
beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för 
inkomster upp till ca 120 000 kronor om året, 
vilket inkluderar alla äldre än 65 år som har 
inkomst motsvarande full garantipension. 
Skatten för personer med inkomst motsvarande 
full garantipensionsnivå blir lägre än för en 
löntagare med samma inkomst, se tabell 6.12. 

Pensionsmyndigheten anser att skatten inte 
bör vara lägre för pensionärer än för förvärvs-
aktiva med motsvarande inkomst. Regeringen 
bedömer det som lämpligt att så långt som 
möjligt bibehålla den nuvarande utformningen 
av det förhöjda grundavdraget så att förslaget får 
en god fördelningspolitisk profil där de med 
lägst inkomster gynnas. 

 
 
 
 
 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Grundavdrag

Gällande förhöjt grundavdrag

Nytt förhöjt grundavdrag



PROP.  2015/16:1 

210 

Tabell 6.12 Skillnad i beskattning per år mellan en person 
äldre än 65 år med enbart pensionsinkomst och en person 
65 år eller yngre med enbart arbetsinkomst vid samma 
inkomstnivå 
Kronor per år 

 

Fastställd 
förvärvs-
inkomst Enligt 2015 års regler Enligt föreslagna regler 

Gift/sammanboende garantipensionär,  

född 1938 eller senare 

84 170  591  -976 

Ensamstående garantipensionär,  

född 1938 eller senare 

94 359  1 290  -725 

Gift/sammanboende garantipensionär,  

född 1937 eller tidigare 

86 093  697  -934 

Ensamstående garantipensionär,  

född 1937 eller tidigare 

96 636  1 439  -640 

120 000  3 060  -43 

150 000  3 763  1 715 

200 000  5 027  4 547 

240 000  7 246  7 246 
Anm.: Beloppen i tabellen avser hur mycket mer personen med enbart 
pensionsinkomst betalar i skatt per år jämfört med en person med enbart 
arbetsinkomst. Ett negativt belopp innebär därmed att personen med enbart 
pensionsinkomst betalar mindre i skatt än personen med enbart arbetsinkomst. 
Beloppen är beräknade med 2016 års prisbasbelopp (44 300 kronor) och 
genomsnittlig kommunalskattesats 31,99 procent. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I diagram 6.10 visas den genomsnittliga 
procentuella förändringen av ekvivalerad 
disponibel inkomst per inkomstgrupp (decil-
grupp) för dem som fyllt 65 år vid årets ingång. 
Den ekvivalerade disponibla inkomsten ökar 
mest för de lägre inkomstnivåerna och den 
genomsnittliga ökningen är ca 0,5 procent. 
Förslaget bidrar således till minskade 
ekonomiska skillnader bland äldre och i 
samhället i stort. 
 

Diagram 6.10 Procentuell förändring av ekvivalerad 
disponibel inkomst 2016 för personer över 65 år till följd av 
förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag för äldre  
Procent 

 
Anm.: Ekvivalerad disponibel inkomst är hushållets totala disponibla inkomst 
justerad för försörjningsbörda. 
Källor: Statistiska Centralbyrån och egna beräkningar. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 63 kap. 3 a § IL, 
se avsnitt 3.9. 

6.4.3 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förslaget att förstärka grundavdraget bedöms 
beröra ca 70 procent av dem som vid beskatt-
ningsårets ingång har fyllt 65 år, dvs. drygt 
1,3 miljoner personer. De personer som påverkas 
är de som i dag betalar inkomstskatt. Av dem 
som berörs får antalet begränsat skattskyldiga 
bedömas som ringa. Förslaget uppskattas, med 
beaktande av antalet berörda skattskyldiga och 
föreslagen nivå på höjningen av grundavdraget, 
minska skatteintäkterna med 1,87 milj-
arder kronor 2016. Denna effekt kommer till 
stor del att påverka skatteunderlaget för 
kommuner och landsting. Med en höjning av 
anslaget Kommunalekonomisk utjämning under 
utgiftsområde 25, kompenseras emellertid 
kommuner och landsting. 

Förslaget innebär också att underlaget för det 
kommunala inkomstutjämningssystemet kan 
komma att påverkas. Genom utjämnings-
systemet kommer dock eventuella förändringar 
av enskilda kommuners och landstings relativa 
skattekrafter att jämnas ut. 

Jämställdhetsanalys 
Grundavdrag har genom sin konstruktion en 
större relativ betydelse för låg- och medel-
inkomsttagare än för höginkomsttagare. Grund-
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avdraget är generellt vid en given fastställd 
förvärvsinkomst och således lika stort för 
kvinnor som för män, oavsett om det handlar 
om löneinkomst eller pensionsinkomst.  

Det förhöjda grundavdraget och även 
förslaget om ett ytterligare förhöjt grundavdrag 
innebär skattesänkningar för både kvinnor och 
män. Kvinnor har i större utsträckning än män 
låg pension. Kvinnor lever också längre än män. 
Förslaget kommer därför att gynna kvinnor i 
större utsträckning än män. Diagram 6.11 visar 
de genomsnittliga inkomstförstärkningarna till 
följd av det ytterligare förhöjda grundavdraget 
uppdelat på kön och åldersgrupper. Ökningen är 
störst i de äldre åldersgrupperna. I samtliga 
åldersgrupper ökar kvinnors individuella 
disponibla inkomst mer än männens. Förslaget 
bidrar således till minskade ekonomiska 
skillnader mellan män och kvinnor. 
 
Diagram 6.11 Procentuell förändring av individuell 
disponibel inkomst 2016 för personer över 65 år till följd av 
förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag för äldre efter 
kön och åldersgrupp 
Procent 

Källor: Statistiska Centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter för företag och myndigheter 
För företagen bedöms förslaget inte få några 
effekter. 

En förstärkning av det förhöjda grundavdra-
get för pensionärer medför endast marginella 
förändringar för Skatteverket och ingår i den 
anpassning som årligen görs på grund av ny eller 
förändrad lagstiftning. Eventuella tillkommande 
utgifter för Skatteverket ska hanteras inom 
befintliga ekonomiska ramar. 

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.5 Den statliga inkomstskatten 

6.5.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor 
inför budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och inne-
håller bl.a. förslag om att begränsa uppräkningen 
av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig 
inkomstskatt. Promemorians lagförslag i denna 
del finns i bilaga 5, avsnitt 2. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig i 
Finansdepartementet (dnr Fi2014/03347/S1). 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att uppräkningen av den nedre 
skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt 
skulle begränsas (prop. 2014/15:1 Förslag till 
statens budget, finansplan och skattefrågor, av-
snitt 6.3). Riksdagen beslutade dock att avslå 
förslaget (bet. 2014/15:FiU1, rskr 2014/15:29). 
Regeringen anser alltjämt att uppräkningen bör 
begränsas. I detta avsnitt behandlas därför för-
slaget. 

Lagrådet 
Förslaget om begränsad uppräkning av den 
nedre skiktgränsen för uttag av statlig 
inkomstskatt är författningstekniskt och även 
i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen 
har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande. 

6.5.2 Gällande rätt 

Fysiska personer som har beskattningsbara 
förvärvsinkomster över en viss nivå ska betala 
statlig inkomstskatt på dessa inkomster. Den 
statliga inkomstskatten tas ut efter två olika 
skattesatser. Skattesatsen är 20 procent för den 
del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten 
som överstiger en nedre skiktgräns, men inte en 
övre skiktgräns. För den del av den beskatt-
ningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en 
övre skiktgräns är skattesatsen fem procent-
enheter högre, dvs. 25 procent.  

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i 
en nedre skiktgräns på 430 200 kronor och en 
övre skiktgräns på 616 100 kronor för beskatt-
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ningsåret 2015. Vid de därpå följande beskatt-
ningsåren uppgår skiktgränserna till det före-
gående beskattningsårets skiktgränser multipli-
cerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, 
som anger förhållandet mellan det allmänna 
prisläget i juni året före beskattningsåret och 
prisläget i juni andra året före beskattningsåret 
(förändringen i konsumentprisindex mellan 
tidpunkterna) plus två procentenheter. Skikt-
gränserna fastställs av regeringen före utgången 
av året före beskattningsåret och avrundas uppåt 
till helt hundratal kronor. 

6.5.3 Ingen uppräkning av den nedre 
skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
för 2016 

 
Regeringens förslag: Vid bestämmandet av den 
nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomst-
skatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för 
beskattningsåret 2016 ska någon uppräkning inte 
ske. Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 
430 200 kronor för beskattningsåret 2016.  

För att få samma basår, dvs. beskattningsår 
2016, vid efterföljande uppräkningar av skikt-
gränserna ska den övre skiktgränsen fastställas 
till 625 800 kronor för beskattningsåret 2016.  

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

delvis med regeringens. I promemorian föreslogs 
att uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 
uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara 
förvärvsinkomster för beskattningsåret 2015 
skulle begränsas till förändringen i konsument-
prisindex.  

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig har inget att invända 
mot förslaget. Företagarna, Näringslivets regel-
nämnd (NNR), Sveriges akademikers central-
organisation (SACO), Svensk Industriförening 
(Sinf) och Näringslivets skattedelegation (NSD), 
vars remissyttrande Föreningen Svenskt 
Näringsliv hänvisar till, avstyrker förslaget. 
SACO framhåller att förslaget minskar 
utbildningspremien för en akademisk examen. 
Även Företagarna, NSD, Arbetsgivarverket och 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) anser 
att förslaget försämrar incitamenten för 
utbildning. NNR, NSD och Sinf anser att 

förslaget försämrar arbetsutbudet och Sveriges 
konkurrenskraft. Även Arbetsförmedlingen anser 
att förslaget riskerar att minska arbetsutbudet. 
Arbetsgivarverket menar att förslaget på sikt kan 
minska utbudet av välutbildad arbetskraft i 
Sverige. Det bör enligt NNR, NSD och Sinf 
redovisas hur förslaget påverkar det svenska 
skattesystemets konkurrenskraft och arbets-
marknadens funktionssätt. Även Arbets-
förmedlingen efterfrågar en beskrivning av 
konsekvenserna av förslaget för utvecklingen på 
arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet (KI) 
anser att förslaget kan ge upphov till lägre 
beskattningsbara inkomster genom minskade 
arbetsinsatser och inkomstomvandling från 
arbets- till kapitalinkomster. Det finns därför 
enligt KI en risk att de offentligfinansiella 
effekterna kan vara överskattade. Enligt KI är 
dock effekten på antalet arbetade timmar 
svårbedömd och sysselsättningseffekten är 
försumbar. Det är enligt KI önskvärt att 
effekterna på bl.a. medelarbetstid och inkomst-
fördelning analyseras i högre utsträckning. 
Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att förslaget 
på sikt kan påverka utbudet av arbete genom att 
antalet arbetade timmar minskar. ESV har inget 
att erinra mot de statiska beräkningarna som 
redovisas i promemorian men anser att den 
långsiktiga effekten på de offentliga finanserna är 
lägre. Även Arbetsgivarverket och SACO anser 
att förslaget i slutändan kan ge mindre 
skatteintäkter. Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) anser att 
förslaget, sedd som en enskild reform, inte 
kommer att föra med sig stora beteendemässiga 
förändringar. Förslaget minskar enligt Svensk 
Handel konsumenternas konsumtionsutrymme 
vilket antas sänka tillväxttakten för handeln. 
Förslaget kan enligt TCO minska skatte-
systemets transparens. Tillväxtverket anser att 
konsekvenserna beskrivs på ett övergripande och 
summariskt sätt och att det därför inte är möjligt 
att ta ställning till förslagets konsekvenser.  

Skälen för regeringens förslag: Det finns 
enligt regeringens bedömning såväl offentlig-
finansiella som fördelningspolitiska skäl för att 
begränsa uppräkningen av den nedre skikt-
gränsen för uttag av statlig inkomstskatt på 
beskattningsbara förvärvsinkomster. Regeringen 
anser därför, trots vad flera remissinstanser – 
däribland TCO, NSD och Svensk Handel – 
anför om utbildningspremie, konkurrenskraft, 
arbetsutbud, konsumtionsutrymme och trans-
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parens, att uppräkningen av den nedre skikt-
gränsen bör begränsas. 

I promemorian föreslogs att uppräkningen av 
den nedre skiktgränsen skulle begränsas till 
förändringen i konsumentprisindex. Eftersom 
förändringen i konsumentprisindex mellan juni 
2014 och juni 2015 var negativ skulle en sådan 
begränsning dock medföra att den nedre 
skiktgränsen sänks. För att förhindra detta 
föreslår regeringen att någon uppräkning inte 
ska ske vid bestämmandet av den nedre skikt-
gränsen för 2016.  

Att någon uppräkning inte sker innebär att 
den nedre skiktgränsen uppgår till 
430 200 kronor för beskattningsåret 2016. Om 
den nedre skiktgränsen skulle räknas upp enligt 
ordinarie uppräkning – dvs. konsumentprisindex 
plus två procentenheter – skulle den uppgå till 
437 000 kronor för beskattningsåret 2016. 

För att få samma basår, dvs. beskattningsår 
2016, vid efterföljande uppräkningar av skikt-
gränserna bör den övre skiktgränsen fastställas 
till 625 800 kronor för beskattningsåret 2016. 

Flera remissinstanser, däribland KI, ESV, 
SACO och NNR, har synpunkter på förslagets 
effekter. Dessa synpunkter behandlas i 
konsekvensanalysen i avsnitt 6.5.4. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 65 kap. 5 § 
inkomstskattelagen (1999:1229), se avsnitt 3.9. 

6.5.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Att inte räkna upp den nedre skiktgränsen be-
räknas öka skatteintäkterna med 1,67 miljarder 
kronor 2016. 

KI, SACO och Arbetsgivarverket anser att för-
slaget i promemorian kan minska antalet 
arbetade timmar och att de offentligfinansiella 
effekterna som redovisas i promemorian därför 
kan vara överskattade. ESV har inget att erinra 
mot de statiska beräkningar som redovisas i 
promemorian men anser att den långsiktiga 
effekten på de offentliga finanserna är lägre.  

De offentligfinansiella effekterna som 
redovisades i promemorian och de som redovisas 
ovan är statiska, dvs. hänsyn tas inte till 
eventuella beteendeförändringar så som 
förändrat arbetsutbud. Anledningen är att det 
råder stor osäkerhet kring den typen av effekter 

och att eventuella effekter i regel inte slår 
igenom i betydande grad på ett års sikt. Detta är 
i enlighet med de beräkningskonventioner som 
ligger till grund för beräkningarna av offentlig-
finansiella effekter på budgetens inkomstsida. 

Effekter för individer  
Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster skulle 
med ordinarie uppräkning betalas av ca 
1,2 miljoner personer 2016. Dessa personer, som 
har en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 
437 000 kronor, kommer att få en skattehöjning 
på 1 360 kronor per år till följd av förslaget jäm-
fört med ordinarie uppräkning (se tabell 6.13). 
Antalet personer som betalar statlig inkomst-
skatt beräknas öka med ca 58 000 personer. För 
dessa personer, som har beskattningsbara 
förvärvsinkomster mellan 430 200 och 
437 000 kronor, kommer marginalskatten att 
öka med 20 procentenheter. Skattehöjningen för 
personer i detta inkomstintervall är beroende av 
nivån på deras beskattningsbara för-
värvsinkomst. 
 
Tabell 6.13 Skattehöjning i kronor per år enligt förslaget om 
ingen uppräkning av den nedre skiktgränsen 
Kronor per år 

Beskattnings-
bar förvärvs-
inkomst 

Fastställd förvärvs-
inkomst, personer 

65 år eller yngre 

Fastställd förvärvs-
inkomst, personer 

äldre än 65 år 

Skatte-
höjning 

430 200 eller 
lägre 

443 200 469 300 0 

431 000 444 000 470 000 160 

432 000 445 000 470 900 360 

433 000 446 000 471 800  560 

434 000 447 000 472 700 760 

435 000 448 000 473 700 960 

436 000 449 000 474 600 1 160 

437 000 eller 
högre 

450 000 475 500 1 360 

Anm.: Det förhöjda grundavdraget för de som fyllt 65 år vid årets ingång medför 
att fastställd förvärvsinkomst skiljer sig åt mellan åldersgrupperna för en given 
beskattningsbar inkomst. Förslaget om förhöjt grundavdrag är inkluderat i 
beräkningarna. 
Källa: Egna beräkningar. 

Fördelningseffekter 
I diagram 6.12 visas den genomsnittliga 
procentuella förändringen av ekvivalerad 
disponibel inkomst (hushållsnivå) per inkomst-
grupp (decilgrupper) till följd av förslaget. Den 
ekvivalerade disponibla inkomsten minskar 
marginellt för de lägsta inkomstgrupperna. 
Effekten stiger sedan över inkomstfördelningen 
och den största minskningen med drygt 
0,16 procent sker i den näst högsta inkomst-
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gruppen. Förslaget bidrar således till att minska 
den ekonomiska skillnaden mellan hushåll med 
låga respektive höga inkomster. 
 
Diagram 6.12 Procentuell förändring av ekvivalerad 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om ingen 
uppräkning av den nedre skiktgränsen 
Procent  

 
Anm.: Ekvivalerad disponibel inkomst är hushållets totala disponibla inkomst 
justerad för försörjningsbörda. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter på antalet arbetade timmar och 
sysselsättning 
KI, SACO och Arbetsgivarverket anser att 
förslaget kan minska antalet arbetade timmar. 
Enligt KI är dock effekten på antalet arbetade 
timmar svårbedömd. IFAU anser att förslaget, 
sedd som en enskild reform, inte kommer att 
föra med sig stora beteendemässiga förändringar. 

Effekten på antal arbetade timmar av förslaget 
är svårbedömd, men förslaget kan på lång sikt 
minska antalet arbetade timmar. Denna effekt 
bedöms dock vara liten. 

Eftersom förslaget medför höjd skatt för 
personer med relativt höga inkomster, för vilka 
få förflyttningar sker mellan att arbeta och inte 
arbeta, förväntas sysselsättningseffekten vara 
försumbar. Även KI gör denna bedömning.  

Förslagets effekter bör ställas mot de positiva 
effekter på sysselsättning och antalet arbetade 
timmar som kan uppkomma när skatte-
intäkterna används till andra reformer. Ovan 
analys är endast en partiell analys, dvs. ingen 
hänsyn tas till eventuella effekter av förändringar 
på t.ex. utgiftssidan. En samlad bedömning av 
effekterna av regeringens politik på BNP, 
sysselsättning och arbetslöshet finns i avsnitt 4.6.  

Effekter för företag 
Företagare som tar ut inkomst av tjänst över den 
nedre skiktgränsen får till följd av förslaget ökad 

genomsnitts- och marginalskatt på tjänste-
inkomster på samma sätt som anställda. 

Förslaget bedöms inte påverka företagens 
konkurrensförhållanden eftersom det omfattar 
alla företagare som tar ut tjänsteinkomster, 
oavsett om de är anställda i eget fåmansföretag 
eller bedriver aktiv näringsverksamhet. Förslaget 
påverkar inte heller företagens administrativa 
börda och har inte några effekter på företagens 
villkor i övrigt. 

Effekter för jämställdheten 
Förslaget påverkar män i större utsträckning än 
kvinnor eftersom fler män har inkomster som 
överstiger den nedre skiktgränsen. Av dem som 
berörs beräknas 30 procent vara kvinnor och 
70 procent vara män. De män som berörs av 
förslaget får en marginellt högre skattehöjning 
än de kvinnor som berörs. I genomsnitt 
beräknas männen få ca 1 332 kronor per år i 
skattehöjning. För kvinnor beräknas skatte-
höjningen i genomsnitt till ca 1 323 kronor per 
år. I diagram 6.13 redovisas procentuell föränd-
ring i individuell disponibel inkomst uppdelat 
efter kön och åldersgrupp. Den största procen-
tuella minskningen sker bland män mellan 45 
och 54 år vars disponibla inkomst minskar med 
drygt 0,14 procent. Förslaget bidrar till att 
minska den ekonomiska skillnaden mellan 
kvinnor och män. 

 
Diagram 6.13 Procentuell förändring av individuell 
disponibel inkomst 2016 till följd av förslaget om ingen 
uppräkning av den nedre skiktgränsen efter kön och ålder 
Procent  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter för myndigheter  
Skatteverket behöver göra vissa systemanpass-
ningar. Dessa förändringar kommer att ingå i 
den anpassning som årligen görs med anledning 
av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella 

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hög inkomst Låg inkomst Inkomstgrupper 

-0,16

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00
20–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– 

Kvinnor Män



PROP.  2015/16:1 

215 

tillkommande utgifter för Skatteverket ska 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.5.5 Begränsad uppräkning av den nedre 
skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
för 2017 

 
Regeringens bedömning: Vid bestämmandet av 
den nedre skiktgränsen för uttag av statlig 
inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsin-
komster för beskattningsåret 2017 bör uppräk-
ningen ske med förändringen i konsumentpris-
index plus en procentenhet. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Det 

finns såväl offentligfinansiella som fördelnings-
politiska skäl för att begränsa uppräkningen av 
den nedre skiktgränsen för uttag av statlig 
inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsin-
komster för beskattningsåret 2017. 

Begränsningen bör ske genom att uppräk-
ningen görs med förändringen i konsumentpris-
index plus en procentenhet i stället för med 
förändringen i konsumentprisindex plus två pro-
centenheter. 

Det kommande förslaget bedöms öka skatte-
intäkterna med 1,13 miljarder kronor 2017. 

Finansdepartementet kommer att remittera 
ett förslag med angiven ändring. Regeringen 
avser att under 2016 återkomma till riksdagen 
med ett förslag. 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2017. 

6.6 Slopad avdragsrätt för privat 
pensionssparande 

6.6.1 Ärendet och dess beredning 

Rätten att göra avdrag för premier för 
pensionsförsäkring och inbetalningar på 
pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med 
ett fast belopp begränsades den 1 januari 2015 
genom att det fasta beloppet sänktes från 12 000 
till 1 800 kronor per år (prop. 2014/15:1 Förslag 
till statens budget, finansplan och skattefrågor, 

bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29, SFS 
2014:1468). I budgetpropositionen för 2015 
(prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, 
finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.4.5) 
aviserade regeringen att rätten att göra pensions-
sparavdrag med ett fast belopp bör slopas helt 
den 1 januari 2016. 

En promemoria har tagits fram inom Finans-
departementet där det föreslås att avdragsrätten 
för privat pensionssparande slopas. För att 
förenkla möjligheterna att avveckla små 
sparanden föreslås i promemorian även för-
ändringar av reglerna om återköp av pensions-
försäkring och förtida avslut av pensions-
sparkonto. Vidare föreslås att den som har ingått 
ett avtal om tjänstepension med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut ska ha möjlighet att sätta 
ned avkastningsskatten med ett belopp som 
motsvarar den utländska skatt eller kupongskatt 
som är hänförlig till tjänstepensionsavtalet. En 
sammanfattning av promemorian finns i bilaga 6, 
avsnitt 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 
6, avsnitt 2. Promemorian har remissbehandlats. 
En förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 6, avsnitt 3. En sammanställning av 
remissyttrandena finns tillgänglig i lag-
stiftningsärendet (dnr Fi2015/00481/S1). 

I detta avsnitt behandlas promemorians 
förslag. 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 7 maj 2015 att inhämta 
Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i 
bilaga 6, avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 6, avsnitt 5. Lagrådet har lämnat förslagen 
utan erinran. 

6.6.2 Pensionssparavdrag 

6.6.2.1 Gällande rätt 

Sparande i egna pensionsförsäkringar och på eget 
pensionssparkonto beskattas i dag enligt 
principen att premier och inbetalningar får dras 
av inom vissa ramar medan utfallande belopp är 
skattepliktiga. Det privata pensionssparandet är 
skattesubventionerat dels genom denna upp-
skjutna beskattning, dels genom att avkast-
ningen beskattas med en nedsatt avkastnings-
skatt.  

Avdragsrätten för privat pensionssparande 
begränsas för närvarande genom att pensions-
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sparavdraget inte får överstiga ett fast belopp om 
1 800 kronor per år. Det fasta beloppet sänktes 
från 12 000 till 1 800 kronor per år den 1 januari 
2015. För anställda som helt saknar pensionsrätt 
i anställning eller för skattskyldiga som har 
inkomst av aktiv näringsverksamhet är taket för 
avdrag högre. Dessa personer kan göra avdrag 
dels med ett fast belopp om 1 800 kronor, dels 
med ett tillägg som motsvarar 35 procent av den 
avdragsgrundande inkomsten, dock högst 
10 prisbasbelopp. Pensionssparavdraget får inte 
överstiga summan av de avdragsgrundande 
inkomsterna.  

Reglerna om pensionssparavdrag finns i 
59 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), för-
kortad IL. 

6.6.2.2 Avdragsrätten för privat 
pensionssparande slopas 

 
Regeringens förslag: Rätten att göra avdrag för 
premier för pensionsförsäkring och inbetal-
ningar på pensionssparkonto (pensionsspar-
avdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per 
år slopas. 

Anställda som helt saknar pensionsrätt i 
anställning eller skattskyldiga som har inkomst 
av aktiv näringsverksamhet ska även fortsätt-
ningsvis kunna göra avdrag med belopp 
motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Svensk 
Försäkring, vars remissvar Svenska Bank-
föreningen ansluter sig till, avstyrker förslaget. 
Svensk Försäkring anser att förslaget påtagligt 
förändrar förutsättningarna för privat för-
säkringssparande och mot denna bakgrund inte 
kan anses tillräckligt utrett. Svensk Försäkring 
efterfrågar bl.a. en analys av konsekvenserna för 
individers försäkringsskydd samt för för-
säkringssparandet och det privata sparandet ur 
såväl ett individuellt som ett makroekonomiskt 
perspektiv. Svensk Försäkring befarar att en 
slopad avdragsrätt kommer att leda till att många 
personer ställs inför valet att antingen stå utan 
försäkring eller fortsätta betala in premier till den 

privata pensionsförsäkringen trots negativa 
skattekonsekvenser, eftersom det krävs en ny 
godkänd hälsoprövning för att teckna en 
kapitalförsäkring med motsvarande försäkrings-
skydd. Enligt Svensk Försäkring bör slopandet 
av avdragsrätten föregås av en analys av de 
skattemässiga förutsättningarna för framväxten 
av nya sparprodukter som kan garantera att 
sparandet fyller ett pensioneringssyfte. Även 
Pensionsmyndigheten och Saco efterfrågar en 
analys av effekterna för individers privata 
sparande till pension.  

Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att 
förslaget bör genomföras och framhåller att det 
syftar till att uppnå ökad likformighet, minskad 
orättvisa samt mindre orättvis behandling när 
det gäller beskattningen av privat pensions-
sparande. Pensionsmyndigheten instämmer i 
bedömningen att ett avdragsgillt privat pensions-
sparande i sin nuvarande konstruktion är mer 
gynnsamt för vissa grupper än andra. Arbets-
givarverket framhåller att det är viktigt att 
regelverket kring det privata sparandet inte 
utformas så att det motverkar ett längre 
arbetsliv.  

Svensk Försäkring anser att gruppen enskilda 
näringsidkare och anställda som helt saknar 
pensionsrätt i sin anställning kan vara alltför liten 
för att motivera den särskilda hantering som 
krävs för att fortsätta erbjuda lösningar enbart 
för dem.  

Regelrådet anser att konsekvensutredningen 
inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning. Enligt Regelrådet borde bl.a. alternativa 
lösningar samt de administrativa kostnaderna för 
förslaget framgå av konsekvensutredningen.  

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att den 
offentligfinansiella effekten är överskattad, 
eftersom individer med högre inkomster har 
möjlighet att fortsätta sitt pensionssparande 
genom att växla lön mot pensionsavsättning. 
Saco anser att det saknas en tillfredsställande 
analys av eventuella effekter i de fall privat 
pensionssparandet inte ersätts med annat 
sparande i pensionssyfte. 

Skälen för regeringens förslag: Avdrags-
rätten för privat pensionssparande har historiskt 
motiverats utifrån att det har funnits ett behov 
av att komplettera pensionen från det allmänna 
pensionssystemet. Möjligheterna att göra avdrag 
har dock stramats åt vid flera tillfällen. Det finns 
skäl att spara privat till sin pension, särskilt för 
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individer som vid pensioneringen kommer att ha 
en låg ersättningsgrad från allmän pension och 
tjänstepension. Privat pensionssparande är ett 
komplement till de obligatoriska systemen och 
är frivilligt. Sparandet kan ske i olika former, 
t.ex. banksparande, aktiesparande och i fastig-
heter.  

Privat pensionssparande i pensionsförsäkring 
och på pensionssparkonto är skattesubven-
tionerat, dels genom möjligheten att skjuta upp 
beskattningen på det sparade beloppet, dels 
genom en nedsatt avkastningsskatt. Skatte-
subvention för privat pensionssparande har 
historiskt utgjort ett incitament att spara till sin 
egen pension. Skattelättnader för en viss typ av 
sparande har dock kostnader, dels direkta i form 
av minskade skatteintäkter, dels indirekta i form 
av att en icke-neutral beskattning av olika spar-
former snedvrider investeringsbeslut och därmed 
leder till en mindre effektiv kapitalallokering i 
ekonomin. För att motivera en skattesubvention 
måste den ha andra positiva effekter som 
överstiger kostnaderna, exempelvis att det totala 
sparandet ökar eller att sparandet ökar i grupper 
som annars skulle ha sparat för lite till sin 
pension.  

Regeringen anser, i likhet med LO, 
Pensionsmyndigheten och Arbetsgivarverket, att 
det finns skäl som talar för en mer restriktiv syn 
på avdragsrätten för privat pensionssparande.  

Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik över 
vilka som använder avdraget för privat pensions-
sparande visar att det genomsnittliga sparade 
beloppet bland dem som pensionssparar ökar 
med ålder fram till pensionsåldern och att det 
totala sparade beloppet är som högst i 
åldersgrupperna kring 50–64 år. Ett skatte-
subventionerat pensionssparande vid denna ålder 
kan inte betraktas som speciellt långsiktigt eller 
bundet eftersom den åldersgräns som skatte-
mässigt reglerar uttagen anger att uttag får göras 
från 55 års ålder. Disponibel inkomst är också 
som högst vid denna ålder, vilket tyder på att en 
stor del av sparandet sker i grupper som 
troligtvis skulle spara även utan skatte-
incitament.  

Som LO och Pensionsmyndigheten fram-
håller gynnar avdraget för privat pensions-
sparande också främst dem som har höga 
inkomster vid spartillfället och som kan dra 
nytta av skillnader i skattesatser vid spar- och 
utbetalningstidpunkterna. Jobbskatteavdraget 
har vidare medfört att skatten på arbets-

inkomster har sänkts för låg- och medelinkomst-
tagare. Det innebär att skillnaden i skattesatser 
vid spar- och utbetalningstidpunkterna har 
minskat för stora inkomstgrupper. Personer 
med lägre inkomster som gör pensionsspar-
avdrag i dag kan till och med möta en högre 
skattesats vid utbetalningen av pensionen.  

Den lägre avkastningsskatten på pensions-
sparande gynnar samtliga som sparar i pensions-
försäkring och på pensionssparkonto. Hög-
inkomsttagare är dock mer benägna att ha denna 
typ av sparande och det genomsnittliga avdraget 
för privat pensionssparande ökar med 
inkomstnivån. Detta innebär att personer med 
högre inkomster drar större nytta av den lägre 
avkastningsskatten på pensionssparande än 
personer med lägre inkomster.  

Bestämmelserna om avdragsrätt för privat 
pensionssparande innebär vidare att det lämnas 
en skattekredit för sparandet. Denna skatte-
kredit återbetalas genom att utfallande belopp 
beskattas. Den ökade internationaliseringen i 
form av sparande utanför Sverige och individer 
som bosätter sig utomlands innebär att det kan 
vara svårt att få skattekrediter återbetalda.  

Svensk Försäkring och Svenska Bank-
föreningen anser att ett slopande av avdragsrätten 
påtagligt förändrar förutsättningarna för privat 
försäkringssparande och efterfrågar en analys av 
konsekvenserna för individers försäkringsskydd, 
det privata sparandet och försäkringssparandet. 
Enligt Svensk Försäkring och Svenska Bank-
föreningen bör slopandet av avdragsrätten 
föregås av en analys av de skattemässiga förut-
sättningarna för framväxten av nya spar-
produkter som kan garantera att sparandet fyller 
ett pensioneringssyfte. Även Pensionsmyndig-
heten och Saco efterfrågar en analys av effek-
terna för individers privata sparande till pension. 
Forskningsresultaten om vilka effekter en 
subvention av privat pensionssparande har på det 
totala sparandet i ekonomin är motstridiga (se 
t.ex. Venti, S. F. och D. A. Wise, Have IRAs 
Increased U.S. Saving?: Evidence from 
Consumer Expenditure Surveys (1990), The 
Quarterly Journal of Economics, 105(3), s. 661–
698, och Gale, W. G. och J. K. Scholz, IRAs and 
Household Saving (1994), The American 
Economic Review 84, s. 1233–1260). Det är inte 
klarlagt att en skattesubvention har den avsedda 
effekten i form av ökat sparande och högre 
pensioner, än mindre att en eventuell nytta 
skulle överstiga kostnaderna för subventionen. 
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Studierna visar däremot på en substitution 
mellan sparande i pensionsförsäkringar och i 
andra sparformer. Hur det privata pensions-
sparandet bäst bör utformas kan dock variera 
mellan individer. För vissa grupper kan ett låst 
sparande eller ett sparande i en försäkring vara 
motiverat, medan andra kan ha mindre behov av 
att ha ett bundet sparande i finansiella tillgångar. 
Det kan t.ex. ifrågasättas om denna typ av 
sparande är den mest lämpliga för hushåll tidigt i 
livet, då de disponibla inkomsterna är relativt 
låga samtidigt som andra investeringar i t.ex. eget 
boende kan vara mer angelägna. En skatte-
subvention för en viss typ av sparande kan 
visserligen underlätta valet av sparform, men 
riskerar att styra beslutet mot en sparform som 
inte svarar bäst mot individens behov. 
Regeringen anser således inte att det faktum att 
sparande på pensionssparkonto eller i pensions-
försäkring är låst, långsiktigt eller kan innehålla 
försäkringsinslag utgör skäl för att skatte-
subventionera denna typ av sparande. Att slopa 
avdragsrätten för privat pensionssparande 
bedöms vara ett lämpligt sätt att ta bort 
skattesubventionen. Villkoren för pensions-
sparandet bestäms inte heller endast utifrån 
skatteregler utan kan även regleras i avtal mellan 
försäkringstagaren och försäkringsföretaget. 
Branschen har således möjlighet att utveckla nya 
låsta sparformer utifrån den efterfrågan som 
finns bland spararna. När det gäller individers 
försäkringsskydd hindrar inte skattereglerna att 
försäkringsgivare och försäkringstagare kommer 
överens om att en ny motsvarande försäkring får 
tecknas utan att ny hälsoprövning görs. 

Sammanfattningsvis finns det skäl för enskilda 
att spara till sin pension, men det finns inga 
entydiga motiv till att det bör ske i en viss 
skattesubventionerad sparform. Därutöver 
gynnar pensionssparavdragets konstruktion vissa 
grupper mer än andra. En skattesubvention av en 
viss typ av pensionssparande är ett trubbigt 
instrument för att stötta individer med låg 
ersättningsgrad från allmän pension och 
tjänstepension. Det finns därför såväl fördel-
ningsargument som effektivitetsargument för att 
jämna ut de skattemässiga villkoren mellan olika 
sparformer. Regeringen anser mot denna bak-
grund, trots de invändningar Svensk Försäkring 
och Svenska Bankföreningen riktar mot 
förslaget, att rätten att göra pensionssparavdrag 
med ett fast belopp ska slopas.  

Anställda som helt saknar pensionsrätt i 
anställning och skattskyldiga som har inkomst 
av aktiv näringsverksamhet bör även fortsätt-
ningsvis kunna göra avdrag med belopp som 
motsvarar det särskilda tilläggsutrymmet. 
Tilläggsutrymmet kan nämligen sägas motsvara 
den avdragsrätt för kostnader för tjänstepension 
som arbetsgivarna är berättigade till och som 
således kommer anställda till godo. Reglerna för 
arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader 
för de anställda berörs inte av förslaget.  

Regelrådet, ESV, Saco och Svensk Försäkring 
har synpunkter på beskrivningen av förslagets 
effekter. Dessa behandlas i avsnitt 6.6.2.4.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 59 kap. 5, 9, 13 
och 16 §§ IL, och att en ny paragraf, 59 kap. 1 a § 
IL, införs samt att 59 kap. 14 § IL ska upphöra 
att gälla, se avsnitt 3.9. 

6.6.2.3 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: De nya reglerna träder i kraft 
den 1 januari 2016 och tillämpas första gången 
för försäkringspremier som betalas och inbetal-
ningar på pensionssparkonton som görs efter 
den 31 december 2015. 

För skattskyldiga som har andra 
beskattningsår än kalenderår får avdrag för 
premiebetalningar och inbetalningar som har 
gjorts efter ikraftträdandet bara göras till del som 
det nya avdragsutrymmet överstiger avdraget för 
premier som betalats respektive inbetalningar 
som gjorts under beskattningsåret men före 
ikraftträdandet. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de 

remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller 
har inget att invända mot förslaget. Pensions-
myndigheten, Svensk försäkring, vars remissvar 
Svenska Bankföreningen ansluter sig till, och 
Skatteverket framhåller att det finns en risk att 
individer inte avslutar sitt sparande i tid, vilket 
kan leda till dubbel beskattning. Skatteverket 
och Svensk Försäkring föreslår att det under en 
övergångsperiod införs en tillfällig bestämmelse 
som möjliggör återbetalning av inbetalningar och 



PROP.  2015/16:1 

219 

insättningar för vilka avdragsrätt saknas, utan 
dispens från Skatteverket. Svensk Försäkring 
anser att en sådan återbetalning ska kunna ske 
utan skattekonsekvenser. Finansinspektionen 
framhåller att förslaget innebär ett ansvar för 
företag som tillhandahåller de aktuella produk-
terna att informera berörda konsumenter om 
hur de påverkas. 

Skälen för regeringens förslag: De nya 
reglerna bör träda i kraft den 1 januari 2016 och 
tillämpas första gången för försäkringspremier 
som betalas och inbetalningar på pensions-
sparkonton som görs efter den 31 december 
2015. Skattesubventionen i form av den lägre 
avkastningsskatten kommer dock att gälla även 
efter den 31 december 2015 för de tidigare 
gjorda avsättningarna. 

Det är enligt regeringens mening av vikt att 
spararna kan ta väl avvägda beslut om sitt 
framtida sparande och att de ges möjlighet att 
avsluta inbetalningar i privata pensions-
försäkringar och insättningar på pensionsspar-
konton i de fall avdragsrätten tas bort. Förslaget 
att avdragsrätten för det privata pensions-
sparandet ska slopas den 1 januari 2016 har 
aviserats i god tid och branschen och spararna 
har därför haft tid att anpassa sig till de nya 
reglerna. Som Finansinspektionen framhåller har, 
förutom berörda myndigheter, företag som 
tillhandahåller de aktuella produkterna ett ansvar 
att informera berörda konsumenter om hur de 
påverkas. Informationen om den privat-
ekonomiska betydelsen av slopandet av avdrags-
rätten har också varit omfattande dels genom 
information från berörda myndigheter och 
företag, dels genom uppmärksamhet i media. 
Mot denna bakgrund gör regeringen 
bedömningen att det finns goda förutsättningar 
för att spararna kommer att se över sina framtida 
sparanden. Regeringen delar därför inte Svensk 
Försäkrings, Svenska Bankföreningens och 
Skatteverkets uppfattning att det finns behov av 
särskilda övergångsregler. Regeringen har dock 
för avsikt att följa frågan. 

6.6.2.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Avdragsrätten för privat pensionssparande 
innebär att det lämnas en skattekredit för 
sparandet. Denna skattekredit återbetalas då de 
utfallande beloppen beskattas. Då avdragsrätten 

slopas ökar skatteintäkterna vid avsättnings-
tillfället men minskar vid uttagstillfället. 
Förslaget ger därför främst ökade skatteintäkter 
på kort- och medelfristig sikt. På lång sikt är 
effekten betydligt lägre och beror på skillnaden i 
spararnas marginalskattesatser vid avsättnings- 
respektive uttagstillfället. Varaktig effekt består 
av denna skillnad i marginalskattesatser samt en 
ränteeffekt till följd av att skattebetalningarna 
tidigareläggs.  

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 
1,36 miljarder kronor 2016 och 0,43 miljarder 
kronor varaktigt. Den varaktiga ökningen av 
skatteintäkterna beror på att beskattningen 
tidigareläggs från uttagstillfället till avsättnings-
tillfället. Beräkningen av den varaktiga effekten 
tar hänsyn till beteendeeffekter i och med att 
nysparandet bedöms upphöra, eftersom insätt-
ningar och premiebetalningar kommer att ske 
med beskattade medel samtidigt som även 
utfallande belopp beskattas. Dessa intäkter har 
beaktats i den av riksdagen beslutade budgeten 
för 2015. 

Regeringen anser, till skillnad från ESV, att 
beräkningen av den offentligfinansiella effekten 
av regeländringen är rimlig. I den mån förslaget 
leder till att pensionssparande som inte längre är 
avdragsgillt omfördelas till andra sparformer, till 
konsumtion eller till löneavståenden inom ramen 
för tjänstepensionsavtal, kommer detta att 
påverka andra skattebaser såväl positivt som 
negativt. Den sammantagna effekten på de totala 
skatteintäkterna av en eventuell omallokering till 
alternativa sparformer, löneavståenden och 
konsumtion är dock svårbedömd då effekterna 
av olika möjliga omfördelningar tenderar att 
motverka varandra. Dessa effekter beaktas i 
regeringens prognoser över de totala skatte-
intäkterna. Beräkningen av den offentlig-
finansiella effekten av att slopa avdragsrätten för 
privat pensionssparande med ett fast belopp 
bedöms därför ge en rättvisande bild av 
regeländringens offentligfinansiella effekt.  

Svensk Försäkring och Saco efterfrågar en 
analys av vilka konsekvenser en slopad avdrags-
rätt kan få om tidigare privat pensionssparande 
inte ersätts av annat sparande i pensionssyfte. 
Regeringen bedömer, mot bakgrund av den 
forskning som refereras till i avsnitt 6.6.2.2, att 
det är troligt att sparandet i privata pensions-
försäkringar minskar om skattesubventionen för 
privat pensionssparande tas bort, men att detta 
kompenseras av ett ökat sparande i andra 
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sparformer. Förslaget bedöms därmed påverka 
sammansättningen av det totala sparandet i 
ekonomin men inte volymen sparande. Det 
saknas mot denna bakgrund skäl att analysera de 
samhällsekonomiska effekterna av ett minskat 
sparande.  

Effekter för privatpersoner och företag 
Förslaget bedöms påverka marknaden för 
pensionsprodukter, vilket i sin tur kan påverka 
förutsättningarna för de företag som är aktiva på 
marknaden. De pensionsprodukter som om-
fattas av avdraget för privat pensionssparande 
tillhandahålls främst av försäkringsbolag och 
fondförvaltare samt banker och kreditinstitut.  

Enligt SCB:s företagsdatabas fanns 2012 totalt 
ca 15 700 företag med ca 90 000 anställda med 
verksamhet inom dessa områden (företag med 
SNI-koderna 64–66). Cirka 11 600 av företagen 
hade inga anställda. Cirka 3 000 företag hade 1–4 
anställda, ca 660 företag 5–19 anställda, ca 
150 företag 20–49 anställda och ca 200 företag 
hade 50 eller fler anställda. 432 företag hade för-
valtning av pensionsfonder som sin huvudsakliga 
verksamhet, men det är svårt att bedöma hur 
många av företagen som tillhandahåller 
pensionsprodukter som en del av sin verk-
samhet. Pensionsmyndighetens uppgifter visar 
att privat pensionskapital till ett värde av ca 
410 miljarder kronor förvaltades vid utgången av 
2012. SCB:s finansräkenskaper visar att hushåll 
och icke vinstdrivande organisationer vid ut-
gången av det fjärde kvartalet 2012 innehade 
finansiella tillgångar till ett värde av ca 
8 360 miljarder kronor. Privat pensionssparande 
kan därför antas utgöra en mindre del av det 
kapital som förvaltas av de berörda företagen 
totalt sett, men kan utgöra en större del av verk-
samheten för vissa företag. I den mån en slopad 
avdragsrätt medför att befintligt pensions-
sparande omfördelas till andra sparprodukter 
som tillhandahålls av företagen i sektorn bedöms 
verksamheten för företagen i sektorn som helhet 
inte påverkas i någon större omfattning av 
förslaget. Hur verksamheten för enskilda företag 
påverkas kommer att bero på till vilka produkter 
spararna väljer att omdisponera det sparande för 
vilket pensionssparavdrag inte längre kan göras.  

Anställda utan pensionsrätt i anställning och 
skattskyldiga som har inkomst av aktiv närings-
verksamhet föreslås även fortsättningsvis kunna 
göra pensionssparavdrag med belopp mot-
svarande det särskilda tilläggsutrymmet. Enligt 

Pensionsmyndigheten har ca 90 procent av de 
anställda i Sverige tjänstepension genom sin 
arbetsgivare. Antalet anställda år 2013 uppgick 
enligt SCB till ca 4,3 miljoner personer, och 
antalet anställda utan pensionsrätt i anställningen 
kan därför uppskattas till ca 430 000 personer. 
Därutöver finns ca 750 000 enskilda närings-
idkare samt 116 000 fysiska personer som är 
delägare i handelsbolag. Med hänsyn härtill anser 
regeringen, till skillnad från Svensk Försäkring, 
att grupperna aktiva näringsidkare och anställda 
utan pensionsrätt i anställning inte kan anses 
vara för små för att utgöra underlag för en 
sparprodukt. Flertalet av de enskilda närings-
idkarna och delägarna i handelsbolag har dock 
mycket små intäkter och gör i dagsläget i låg 
utsträckning avdrag för privat pensionssparande.  

De företag som tillhandahåller pensionspro-
dukter kommer att behöva lämna information 
till sina kunder med anledning av förslaget. 
Regelrådet har efterfrågat en uppskattning av de 
administrativa kostnaderna för detta. Kostnaden 
kommer att variera mellan företag, bl.a. 
beroende på hur många kunder företaget har och 
hur kunderna kontaktas. År 2012 gjorde ca 
2 miljoner personer avdrag för privat pensions-
sparande. Om varje kund antas bli kontaktad av 
bank- eller försäkringssäljare via standardiserade 
informationsbrev kan tidsåtgången för informa-
tionen uppskattas till 1 minut per kund. Detta 
kan enligt Tillväxtverkets databas Malin göras till 
en timkostnad om 296 kronor, vilket innebär en 
total engångskostnad för att lämna informa-
tionen om cirka 9 870 000 kronor 
(296×1/60×2 000 000). Förslaget medför inte 
några löpande kostnader för företagen då inga 
nya krav på företagen att upprätta, lagra eller 
överföra information tillkommer. 

Fördelningsanalys 
Förslaget att slopa det fasta beloppet medför 
främst en tidigareläggning av skattebetalningarna 
på det sparade beloppet. I den mån individer 
möter en lägre marginalskatt vid avsättnings-
tillfället än vid uttagstillfället medför den 
tidigarelagda beskattningen en skattehöjning. 
Förslaget träffar i hög utsträckning personer 
med relativt höga inkomster eftersom det 
genomsnittliga avdraget för privat pensions-
sparande ökar med inkomstnivån. Personer med 
höga inkomster gör också avdraget i större 
utsträckning än personer med lägre inkomster. 
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Förslaget har därmed en gynnsam fördelnings-
profil.  

Sedan avdraget sänktes till 1 800 kronor per år 
den 1 januari 2015 är möjligheterna att spara i ett 
avdragsgillt privat pensionssparande begränsade. 
Ett slopande har därför begränsade effekter på 
inkomstfördelningen och på jämställdheten 
mellan män och kvinnor. 

Innan sänkningen av avdraget var det totala 
avdragsbeloppet bland män och bland kvinnor 
ungefär lika stort. Kvinnor var mer benägna än 
män att använda avdraget, men vid en given 
inkomstnivå gjorde kvinnor och män ungefär 
lika stora avdrag i genomsnitt. Män som gjorde 
avdraget hade dock överlag högre inkomster än 
kvinnor som gjorde avdraget och då främst 
höginkomsttagare kan tjäna på att göra avdrag 
för privat pensionssparande tjänade män som 
grupp mer på avdragsmöjligheten. 

Effekter för myndigheter 
Förslaget att slopa det fasta beloppet medför 
endast marginella förändringar för Skatteverket. 
Dessa förändringar kommer att ingå i den 
anpassning som årligen görs med anledning av 
ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella 
utgifter för Skatteverket får hanteras inom 
befintliga ekonomiska ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.6.3 Återköp och förtida avslut 

6.6.3.1 Höjd beloppsgräns 

 
Regeringens förslag: Beloppsgränsen för återköp 
av pensionsförsäkring och förtida avslut av 
pensionssparkonto utan Skatteverkets med-
givande höjs till ett prisbasbelopp. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Arbetsgivarverket 
framhåller att det är till gagn för våra framtida 
tjänstepensioners utveckling om en kostsam 
administration av försäkringar med mycket små 
sparade belopp kan undvikas. Regelrådet fram-
håller bl.a. att förslagets påverkan på kon-

kurrensförhållandena för berörda företag borde 
framgå av konsekvensanalysen. 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmel-
serna om återköp av pensionsförsäkring och 
förtida avslut av pensionssparkonto innebär en 
möjlighet för försäkringsgivare och pensions-
sparinstitut att avveckla en kostsam administra-
tion av små sparanden utan egentlig betydelse 
för den enskildes totala pension.  

För återköp och förtida avslut av pensions-
sparanden med en behållning som överstiger 
gränsbeloppen krävs dispens från Skatteverket. 
Dispensförfarandet tillämpas också om det 
brister i någon av de övriga förutsättningarna 
som måste vara uppfyllda för en förtida 
utbetalning utan särskilt beslut från Skatte-
verket. Majoriteten av Skatteverkets dispens-
prövningar faller bort om den lägre gränsen på 
30 procent av ett prisbasbelopp för återköp och 
förtida avslut höjs till ett prisbasbelopp, vilket 
innebär administrativa lättnader för Skatteverket. 
Det innebär också en förenkling för den enskilde 
pensionsspararen att inte behöva vända sig till 
Skatteverket för att få begäran om återköp eller 
förtida avslut prövad.  

Att återköp tillåts enligt inkomstskattelagen 
är i sig inte tillräckligt för att ett återköp ska 
komma till stånd. Det krävs också att återköp 
eller förtida avslut har accepterats av det aktuella 
försäkringsbolaget eller pensionssparinstitutet. 
Ansvarsfördelningen mellan Skatteverket och 
övriga aktörer enligt dagens regler kan vara svår-
begriplig. En höjning av gränsbeloppet skulle 
medföra att förfarandet med dubbel prövning 
blir tillämpligt i färre fall. Förfarandet skulle 
därmed bli mer överskådligt och lättare att 
förstå.  

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet 
med Arbetsgivarverket, att gränsbeloppet för 
återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut 
av pensionssparkonto utan särskilda villkor ska 
höjas från 30 procent av prisbasbeloppet till ett 
prisbasbelopp. För att få tillgång till pensions-
medel utan dispens krävs det att hela 
försäkringen återköps alternativt att pensions-
sparkontot avslutas.  

Regelrådets synpunkter behandlas i avsnitt 
6.6.3.6.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 58 kap. 18 och 
32 §§ IL, se avsnitt 3.9. 
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6.6.3.2 Slopad tidsgräns 

 
Regeringens förslag: Tidsgränsen för förtida 
avslut av pensionssparkonto slopas. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Regelrådet fram-
håller bl.a. att förslagets påverkan på kon-
kurrensförhållandena för berörda företag borde 
framgå av konsekvensanalysen. 

Skälen för regeringens förslag: Pensions-
sparkonto är en form av pensionssparande som 
saknar försäkringsanknytning men som i övrigt 
liknar en pensionsförsäkring. En person som vill 
avsluta ett pensionssparkonto med en behållning 
under gränsbeloppet innan ålderspensionen 
annars får betalas ut, dvs. vanligtvis före 55 års 
ålder, måste ansöka om dispens hos 
Skatteverket. En person som i motsvarande 
situation vill initiera ett återköp av en pensions-
försäkring kan däremot göra det oavsett ålder 
utan att ansöka om dispens. Reglerna för de båda 
sparformerna bör så långt som möjligt 
harmoniseras. Den skattemässiga neutraliteten 
mellan olika former för pensionssparande 
främjas av att bestämmelserna utformas så lika 
som möjligt. Det rör sig vidare om förtida avslut 
av konton med en begränsad behållning och 
därmed en begränsad betydelse för den enskildes 
totala pension. Mot denna bakgrund saknas det 
skäl att upprätthålla kravet på att spararen ska ha 
uppnått den ålder när pensionen får börja betalas 
ut för att avsluta ett individuellt pensions-
sparande genom en engångsutbetalning. Det 
föreslås därför att kravet om att kontot får 
avslutas tidigast vid den tidpunkt pensionen får 
börja betalas ut ska slopas. Förslaget bidrar till 
att skillnaderna mellan de olika sparformerna 
minskar.  

Regelrådets synpunkter behandlas i avsnitt 
6.6.3.6. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 58 kap. 32 § IL, 
se avsnitt 3.9. 

6.6.3.3 Övriga återköp och avslut utan dispens 

 
Regeringens förslag: De särskilda bestämmelserna 
om återköp av pensionsförsäkring och förtida 
avslut av pensionssparkonto, om sparandet i 
försäkringen eller på kontot inte är förenat med 
ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande och 
betalning inte har gjorts under de senaste tio 
åren, slopas. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Regelrådet 
framhåller bl.a. att förslagets påverkan på kon-
kurrensförhållandena för berörda företag borde 
framgå av konsekvensanalysen. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt 
gällande regler får återköp och förtida avslut 
utan medgivande från Skatteverket också ske om 
pensionssparandet inte är förenat med ett 
oåterkalleligt förmånstagarförordnande och 
uppfyller villkoret om viss period utan 
nysparande. Detta gäller under förutsättning att 
det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett 
prisbasbelopp. Beloppsgränsen i dessa fall är 
således densamma som den föreslagna nya 
beloppsgränsen för återköp och förtida avslut. 
De särskilda villkoren förlorar därför sin 
betydelse för frågan om förtida utbetalning. Om 
en förtida utbetalning ska godtas skatterättsligt 
utan dispens får i stället bestämmas helt och 
hållet utifrån pensionssparandets värde. Det 
kommer då att finnas endast en möjlighet till 
återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut 
av pensionssparkonto utan krav på medgivande 
från Skatteverket. Detta bidrar till att den 
skatterättsliga reglering som begränsar rätten att 
förfoga över pensionssparandet kan förenklas 
ytterligare. Därför föreslås att de särskilda 
bestämmelser som, under vissa villkor, tillåter 
återköp och förtida avslut om det tekniska 
återköpsvärdet respektive kontobehållningen 
uppgår till högst ett prisbasbelopp, ska slopas. 

Regelrådets synpunkter behandlas i avsnitt 
6.6.3.6. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 58 kap. 18 och 
32 §§ IL, se avsnitt 3.9. 
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6.6.3.4 Delvisa återköp och förtida 
utbetalningar 

 
Regeringens förslag: Dispensbestämmelserna 
ändras så att det framgår att Skatteverket får 
medge återköp av en del av försäkringens värde 
alternativt att en del av behållningen på 
pensionssparkontot betalas ut i förtid. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: De remissinstanser som 

har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända 
mot förslaget.  

Skälen för regeringens förslag: Skatteverket 
bör kunna medge förtida utbetalning av en del av 
behållningen på ett pensionssparkonto eller åter-
köp av en del av en försäkring, om pensions-
spararen är på obestånd och genom en utbetal-
ning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. Regeringen föreslår därför att 
dispensbestämmelserna om återköp och förtida 
uttag ändras så att det framgår att Skatteverket 
får medge delvis utbetalning i förtid och delvis 
återköp av pensionsförsäkring, om pensions-
spararen är på obestånd och genom en utbetal-
ning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. För att få tillgång till pensions-
medel av begränsat värde utan dispens ska det 
dock krävas att hela försäkringen återköps, 
alternativt att sparkontot avslutas. Den sparare 
som vill återköpa en del av sin försäkring eller få 
en del av behållningen på sitt pensionssparkonto 
utbetald ska därför, oavsett beloppets storlek, 
alltid ansöka om dispens hos Skatteverket.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 58 kap. 18 och 
32 §§ IL, se avsnitt 3.9. 

6.6.3.5 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser  

 
Regeringens förslag: De nya bestämmelserna 
träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas 
första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens. I promemorian 
föreslås dock inte någon särskild bestämmelse 
om när lagen ska tillämpas första gången. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget att de nya 
bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 
2016. Regelrådet framhåller att det borde framgå 
om särskilda hänsyn behöver tas till tidpunkt för 
ikraftträdandet och om det finns behov av 
speciella informationsinsatser.  

Skälen för regeringens förslag: De nya 
bestämmelserna om återköp och förtida avslut 
bör träda i kraft samtidigt som avdragsrätten för 
privat pensionssparande slopas. Regeringen 
föreslår därför att de nya bestämmelserna träder 
i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första 
gången för beskattningsår som börjar efter den 
31 december 2015.  

Det bedöms inte finnas behov av speciella 
informationsinsatser avseende de nya bestäm-
melserna om återköp och förtida avslut. 

6.6.3.6 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förslaget gällande delvisa återköp och förtida 
utbetalningar (avsnitt 6.6.3.4) innebär i 
praktiken inga förändringar i tillämpningen av 
reglerna och har ingen offentligfinansiell effekt.  

När det gäller möjligheterna till återköp och 
förtida avslut (avsnitt 6.6.3.1–6.6.3.3) visar 
Skatteverkets uppgifter att ca 340 000 individ-
uella pensionssparkonton (IPS-konton) hade en 
behållning under 50 000 kronor vid utgången av 
2013. Den totala behållningen på kontona var ca 
11,43 miljarder kronor. Förslagen gäller även 
pensionsförsäkringar. Antalet försäkringar som 
omfattas och det tekniska återköpsvärdet för 
dessa har dock inte kunnat beräknas.  

Ansökningarna om förtida avslut kan 
eventuellt öka under en period bland de som har 
mindre belopp sparade. Samtidigt är avkastnings-
skatten på pensionssparandet lägre än skatten på 
alternativa sparformer, vilket kan antas dämpa 
intresset att flytta kapitalet. För ett avslut krävs 
dessutom godkännande från företaget som har 
kontot eller försäkringen, vilket ytterligare 
minskar antalet fall där förtida avslut och 
återköp kan antas ske. Den sammantagna 
effekten är därför svårbedömd. Under vissa 
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förutsättningar skulle förslaget kunna leda till 
marginellt ökade intäkter uppdelat på flera år 
efter införandet. Osäkerheten om beteende-
förändringarna gör dock att förslaget, av 
försiktighetsskäl, inte bedöms medföra ökade 
skatteintäkter. 

Effekter för privatpersoner och företag 
Förslagen bedöms påverka företag som till-
handahåller pensionsprodukter, främst för-
säkringsbolag och fondförvaltare samt banker 
och kreditinstitut. Se avsnitt 6.6.2.4 för en 
beskrivning av de företag som berörs.  

Förslagen ökar den enskildes möjligheter till 
återköp av pensionsförsäkringar och förtida 
avslut av pensionssparkonton genom att pröv-
ning av ärenden som godkänts av sparinstitutet 
inte också behöver prövas hos Skatteverket. För 
företagen innebär detta att intyg till Skatteverket 
på att beviljade återköp inte strider mot 
försäkringsavtal eller försäkringstekniska rikt-
linjer inte behöver utfärdas i lika många fall. 
Förslagen i avsnitt 6.6.3.2 och 6.6.3.3 syftar till 
att förenkla befintliga regler. Dessa förslag 
minskar den mängd information företagen 
behöver ta fram för att genomföra ett avslut och 
ersätter dagens många olika villkor med en 
enhetlig beloppsgräns enligt förslaget i avsnitt 
6.6.3.1. Genom detta förenklas avslutsför-
farandet, vilket minskar företagens administra-
tiva kostnader.  

Uppskattningar av företagens administrativa 
kostnader kan göras med databasen Malin. Dock 
saknas uppgift om tidsåtgången för att utfärda 
intyg om återköp eller förtida avslut. Däremot 
anges i Malin att intyg om omvandling av 
pensionsavtal tar 3 minuter att utfärda och utförs 
av banksäljare till en kostnad av 296 kronor per 
timme. Om intyg om återköp och avslut antas 
vara ungefär lika tidskrävande som ett intyg om 
omvandling minskar förslagen den administra-
tiva kostnaden per avslut med 14,80 kronor 
(296×3/60). Skatteverket mottog under 2011 ca 
1 000 ansökningar om förtida avslut av pension-
ssparanden med ett värde under ett prisbas-
belopp, fördelade på ett okänt antal företag. Om 
1 000 fler avslut kan göras utan Skatteverkets 
medverkan minskar företagens administrativa 
kostnader med 14 800 kronor.  

Regelrådet har efterfrågat om förslaget 
påverkar konkurrensförhållandena för berörda 
företag. Förslagen bedöms endast beröra en 
mindre andel av det kapital som de berörda 

företagen förvaltar, och bedöms därför inte ha 
några effekter på företagens kapitalförvaltning 
eller övriga verksamhet, eller på konkurrensför-
hållandena mellan de berörda företagen. Några 
alternativa lösningar för att uppnå de avsedda 
förenklingarna bedöms inte finnas. Ett enklare 
förfarande med färre dispensärenden och utan 
dubbla prövningar hos Skatteverket och bolagen 
blir även lättare att förutse och tillämpa för den 
enskilde som behöver ta ut sitt pensionssparande 
i förtid. 

Effekter för myndigheter 
Dispensärenden kräver manuell hantering hos 
Skatteverket. Genom förslagen bedöms antalet 
ärenden minska, vilket minskar Skatteverkets 
arbetsbelastning. Minskningen av Skatteverkets 
arbetsbörda bedöms vara marginell.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslagen inte få någon budgetpåverkan. 

6.6.4 Nedsättning av avkastningsskatt 

6.6.4.1 Gällande rätt 

Avkastningsskatt tas ut på sparande i bl.a. 
pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. I 
de flesta fall betalas avkastningsskatten av den 
som har meddelat försäkringen eller tjänste-
pensionsavtalet. Utländska försäkringsgivare och 
tjänstepensionsinstitut som saknar fast driftställe 
i Sverige är emellertid inte skattskyldiga här. 
Skyldigheten att betala avkastningsskatt på 
utländska försäkringar och tjänstepensionsavtal 
ligger därför på innehavaren. Skattskyldigheten 
för innehavare av utländska tjänstepensionsavtal 
framgår av 2 § första stycket 8–10 lagen 
(1999:661) om avkastningsskatt på pensions-
medel, förkortad AvpL. 

För att inkomstbeskattningen ska vara 
enhetlig för svenska och utländska försäkringar 
medges nedsättning av avkastningsskatten med 
belopp som motsvarar den utländska skatt eller 
kupongskatt som är hänförlig till försäkringen 
och som försäkringsgivaren eller den skatt-
skyldige har betalat. Möjligheten att sätta ned 
avkastningsskatten infördes den 1 januari 1997 
och regleras i 10 a § AvpL. Enligt denna 
bestämmelse har en person som är skyldig att 
betala avkastningsskatt för en utländsk 
försäkring enligt 2 § första stycket 6 eller 7, rätt 
till nedsättning av avkastningsskatten med ett 
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belopp som motsvarar den utländska skatt eller 
kupongskatt som försäkringsgivaren eller den 
skattskyldige själv har betalat. Bestämmelsen 
infördes i syfte att undanröja internationell 
dubbelbeskattning. Motsvarande möjlighet till 
nedsättning finns dock inte för den som har ett 
tjänstepensionsavtal hos ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut, dvs. för de personer som är 
skyldiga att betala avkastningsskatt enligt 2 § 
första stycket 8–10 AvpL. 

6.6.4.2 Nedsättning av avkastningskatt vid 
avtal med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut 

 
Regeringens förslag: Möjligheten att sätta ned 
avkastningsskatt utvidgas till utländsk skatt och 
kupongskatt som hänför sig till avtal om 
tjänstepension som ingåtts med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens.  
Remissinstanserna: De remissinstanser som 

har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända 
mot förslaget. 

Skälen för regeringens förslag: Tjänste-
pensionsavtal med ett utländskt tjänstepensions-
institut kan medföra att utländsk skatt och 
kupongskatt påförs på samma sätt som för 
placeringar i utländska kapital- eller pensionsför-
säkringar. Den person som tecknat ett tjänste-
pensionsavtal med ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut riskerar därmed att avkast-
ningen på pensionskapitalet beskattas dubbelt. 

Möjligheten att sätta ned avkastningskatten 
med belopp motsvarande betald utländsk skatt 
bör vara densamma, oavsett vilken av ovan 
nämnda sparformer som används. För att 
beskattningen av de olika sparformerna ska bli 
enhetlig och undanröja risken för internationell 
dubbelbeskattning av utländska tjänstepensions-
avtal föreslås därför att möjligheten att sätta ned 
avkastningsskatten utvidgas till utländsk skatt 
och kupongskatt som hänför sig till avtal om 
tjänstepension som ingåtts med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 10 a § AvpL, se 
avsnitt 3.2. 

6.6.4.3 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: De nya bestämmelserna 
träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas 
första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer i 

huvudsak med regeringens. I promemorian 
föreslås dock inte någon särskild bestämmelse 
om när lagen ska tillämpas första gången. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som 
har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända 
mot förslaget att de nya bestämmelserna ska 
träda i kraft den 1 januari 2016. 

Skälen för regeringens förslag: De nya 
bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 
2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

6.6.4.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förslaget innebär att det införs en möjlighet för 
den som har ett tjänstepensionsavtal hos ett 
utländskt pensionsinstitut att sätta ned avkast-
ningsskatten med ett belopp motsvarande den 
utländska skatt och kupongskatt som betalats 
och som kan hänföras till avtalet.  

Utländska försäkringsgivare och tjänste-
pensionsinstitut är skyldiga att lämna kontroll-
uppgift om försäkringar och tjänstepensions-
avtal, men av kontrolluppgiften framgår inte om 
det rör sig om försäkring eller avtal. Uppgifter 
saknas därför om förekomsten av utländska 
tjänstepensionsavtal. Förekomsten bedöms dock 
vara ytterst begränsad. För att nedsättning av 
utländsk skatt ska bli aktuell krävs dessutom att 
kupongskatt eller utländsk skatt har betalats. 
Förslaget bedöms inte ha någon effekt på 
skatteintäkterna. 

Effekter för företag 
Utländska försäkringsgivare och tjänste-
pensionsinstitut som saknar fast driftställe i 
Sverige är inte skattskyldiga i Sverige och berörs 
därför inte direkt av förslaget. I stället är 
innehavaren skattskyldig till avkastningsskatt. 
Att innehavaren tillåts avräkna utländsk skatt 
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eller kupongskatt medför en skattemässig 
likabehandling i Sverige av sparande hos 
nationella och utländska pensionsinstitut. Detta 
bidrar till att jämna ut konkurrensvillkoren 
mellan utländska och inhemska pensionsinstitut.  

Effekter för myndigheter 
Skatteverkets kostnader för att handlägga de 
ärenden som tillkommer då tillämpningen av 
bestämmelsen utökas bedöms som marginell och 
kommer att ingå i den anpassning som årligen 
görs med anledning av ny eller förändrad 
lagstiftning. Eventuella tillkommande kostnader 
får hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.7 Slopad skattereduktion för gåvor 

6.7.1 Ärendet och dess beredning 

I budgetpropositionen för 2015 redovisade 
regeringen att den ansåg att skattereduktionen 
för gåvor och det därmed sammanhängande 
förfarandet med godkännande av gåvomottagare 
bör slopas från och med den 1 januari 2016. 
Regeringen aviserade att den avsåg att under 
2015 återkomma till riksdagen med ett förslag. 

Inom Finansdepartementet har utarbetats en 
promemoria med förslag om slopande av 
skattereduktionen för gåvor och förfarandet 
med godkännande av gåvomottagare. Promemo-
rians lagförslag finns i bilaga 8, avsnitt 1. Prome-
morian har remissbehandlats. En förteckning 
över remissinstanserna finns i bilaga 8, avsnitt 2. 
En sammanställning av remissyttrandena finns 
tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 
Fi2015/00810/S1). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 21 maj 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag 
som finns i bilaga 8, avsnitt 3. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 8, avsnitt 4. Lagrådet har lämnat 
förslagen utan erinran. 

6.7.2 Gällande rätt 

Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för 
fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. En 
förutsättning för sådan skattereduktion är att 

gåvorna lämnas till på förhand godkända 
gåvomottagare. Skatteverket prövar frågan om 
godkännande som gåvomottagare efter ansökan. 
Förfarandet med godkännande av gåvomottagare 
regleras i lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. 

Som gåvomottagare ska godkännas svenska 
stiftelser, svenska ideella föreningar eller svenska 
registrerade trossamfund som vid beslutet om 
slutlig skatt året före ansökningsåret är inskränkt 
skattskyldiga enligt 7 kap. 3 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229), förkortad IL, och kan för-
väntas bli inskränkt skattskyldiga enligt detta 
lagrum även vid de två följande besluten om 
slutlig skatt, och som har som ändamål att främja 
social hjälpverksamhet eller vetenskaplig 
forskning eller annars helt eller delvis bedriver 
sådan verksamhet. För associationer som är 
inskränkt skattskyldiga enligt någon annan 
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än 3 § 
görs en hypotetisk prövning av deras 
skattskyldighet i förhållande till 7 kap. 3 §. Som 
gåvomottagare ska också godkännas utländska 
motsvarigheter inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller i en stat med vilken 
Sverige har ett skatteavtal med bestämmelser om 
informationsutbyte eller ett avtal om 
informationsutbyte i skatteärenden. 

Ett godkännande som gåvomottagare gäller 
till utgången av det tredje året efter det år som 
beslutet fattades. Om en ansökan om förläng-
ning kommer in innan godkännandet har 
upphört att gälla, får godkännandet förlängas till 
utgången av det tredje året efter det år då 
godkännandet annars skulle ha upphört att gälla. 

En godkänd gåvomottagare ska lämna 
kontrolluppgift om en sådan gåva som vid ett 
och samma gåvotillfälle uppgår till minst 
200 kronor om den som lämnat gåvan är känd. I 
kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det 
gåvobelopp som tagits emot under året. För att 
en utländsk sökande ska kunna godkännas som 
gåvomottagare gäller att ett skriftligt åtagande 
att lämna kontrolluppgifter om gåvor ska ha 
kommit in till Skatteverket. Åtagandet ska 
lämnas enligt fastställt formulär. 

Den som ansöker om att bli godkänd 
gåvomottagare ska betala en ansökningsavgift. 
Skatteverket får inte pröva ansökan om avgiften 
inte har betalats. En godkänd gåvomottagare ska 
betala en årsavgift för varje år efter det år då ett 
godkännande meddelats. Avgiften ska betalas 
före det år avgiften avser. Inbetalning görs till ett 
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särskilt bankgirokonto hos Skatteverket. Av 3 § 
förordningen (2011:1295) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 
framgår att en ansökningsavgift uppgår till 
10 000 kronor och en årsavgift till 7 000 kronor.  

Ett godkännande som gåvomottagare kan 
under vissa förutsättningar återkallas. Om en 
godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett 
eller flera av de krav som uppställs för 
godkännande ska gåvomottagaren omedelbart 
underrätta Skatteverket om detta. Om denna 
skyldighet inte fullgörs får Skatteverket ta ut en 
kontrollavgift. Kontrollavgiften uppgår till ett 
belopp motsvarande 10 procent av värdet på de 
gåvor som är av det slaget att de ingår i givarens 
underlag för skattereduktion och som har tagits 
emot efter den tidpunkt då en underrättelse 
borde ha kommit in och till dess att frågan om 
återkallelse har prövats av Skatteverket. 
Kontrollavgiften är dock lägst 5 000 kronor. 

Bestämmelserna om omprövning och över-
klagande av beslut enligt skatteförfarandelagen 
(2011:1244), förkortad SFL, är tillämpliga på 
Skatteverkets beslut om godkännande av 
gåvomottagare, om förlängning av godkännande, 
om återkallelse av godkännande och om 
kontrollavgift. 

Rätt till skattereduktion för gåva till godkända 
gåvomottagare har en fysisk person som vid 
beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är 
obegränsat skattskyldig någon gång under 
beskattningsåret, och som har haft utgifter för 
gåva avseende främjande av social hjälpverk-
samhet eller vetenskaplig forskning till en god-
känd gåvomottagare eller som ska ta upp en 
sådan gåva som inkomst. Sådan rätt till skatte-
reduktion har efter begäran också de som är 
begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första 
stycket 1, 2 eller 3 IL, om deras överskott av 
förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, 
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs 
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. 
Dödsbon har endast rätt till skattereduktion för 
gåvor som lämnats före dödsfallet. 

Endast penninggåvor ger rätt till skatte-
reduktion. Skattereduktion kan ges inte bara för 
gåva som en person själv har lämnat utan även 
för skattepliktig löneförmån av gåva samt gåva 
för vilken utdelningsbeskattning ska ske (jfr RÅ 
2007 not 161 samt Skatterättsnämndens för-
handsbesked den 6 februari 2009, dnr 59-08/D). 

Ytterligare förutsättningar för rätt till skatte-
reduktion är att gåvorna uppgår till minst 

200 kronor per gåva och sammanlagt minst 
2 000 kronor per beskattningsår. Maximal 
skattereduktion är 1 500 kronor per person och 
år, vilket betyder att maximal skattereduktion 
uppnås vid ett underlag om 6 000 kronor. 

6.7.3 Skattereduktionen för gåvor slopas 

 
Regeringens förslag: Skattereduktionen för gåvor 
till ideell verksamhet och förfarandet med 
godkännande av gåvomottagare slopas. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: En majoritet av de 

remissinstanser som yttrat sig motsätter sig 
förslaget. Ekonomistyrningsverket, Forum – Idé-
burna organisationer med social inriktning 
(Forum) och Landsorganisationen i Sverige 
(LO) tillstyrker förslaget. Forum anför att 
skattereduktionen bryter mot ett fundament i 
den fria organiseringen genom ökad statlig insyn 
i individens politiska och religiösa åskådningar. 
Forum anser vidare att det går att använda 
pengarna på ett samhällsekonomiskt klokare sätt 
och föreslår en uppräkning av organisations-
bidraget och ett separat organisationsstöd för 
organisationer och verksamheter som arbetar för 
förbättrade förutsättningar, för kapacitets-
utveckling och verktyg för att underlätta för 
ideellt engagemang, insamling och verksamhets-
utveckling. LO anser att skattereduktion för 
gåvor är ett olämpligt sätt att fördela statens 
skatteintäkter på. För det fall att skattemedel ska 
gå till vissa hjälporganisationer är det enligt LO i 
stället lämpligt med ett statligt bidrag. Reuma-
tikerförbundet anser att de genom förslaget 
ökade skatteintäkterna kan användas i bättre 
syften än att gynna dem som skänker gåvor. Det 
finns enligt förbundet stora behov att fylla inom 
exempelvis rehabiliteringsområdet för kroniskt 
sjuka. Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF) anser att det saknas en 
konsekvensbeskrivning för hur slopandet av 
skattereduktionen kan komma att påverka civil-
samhället. Forum anser däremot att skattereduk-
tionens effekter på civilsamhället är förhållande-
vis ringa i ekonomiska termer och har haft effek-
ten att organisationerna uppfattas som välgören-
hetsorganisationer. MUCF anser att det är 
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angeläget att ett slopande av avdragsrätten för 
gåvor kombineras med någon form av kompen-
sation i form av intäkter med låg styrningsgrad. 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund anser 
att promemorian inte ger en övertygande 
argumentation för förslaget. DHR – Förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) anser 
att det inte är motiverat att slopa skattereduk-
tionen så länge regeringen inte presenterat 
förslag på nya bidragssystem för olika slag av 
ideella organisationer som innehåller årliga 
indexjusteringar motsvarande samhällets kost-
nadsökningar. Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd (FRII), vars remissyttrande Frälsnings-
armén, Sveriges Kristna Råd och Erikshjälpen 
instämmer i, Hjärt-Lungfonden, Läkare Utan 
Gränser, Neuroförbundet, Pingst – Fria försam-
lingar i samverkan (Pingst), Plan Sverige, Rädda 
Barnen, Röda Korset¸ Svensk Insamlingskontroll, 
Stockholms Stadsmission, We Effect, Läkarmissio-
nen, Hjärnfonden, Cancer- och Allergifonden, 
Barnfonden, Vi-skogen, Individuell Människo-
hjälp, Hjärta till Hjärta och Barncancerfonden 
anser att skattereduktionen för gåvor har stimu-
lerat till ett ökat givande och förutspår att för-
slaget kommer att leda till minskade intäkter. 
Organisationerna anför vidare att slopandet av 
skattereduktionen är ett resursslöseri i för-
hållande till de investeringar i rutiner, processer 
och system som godkända gåvomottagare gjort. 
Även Cancerfonden, Hand in Hand Sweden och 
Hungerprojektet anser att skattereduktionen har 
stimulerat till ett ökat givande och förutspår 
minskade intäkter. Svenska Kyrkan anser att det 
finns svårigheter att analysera systemet med 
skattereduktion för gåvor och dess effekter med 
tanke på den korta tidsperiod som systemet varit 
i bruk och att det vore en fördel om systemet 
utvärderades med en längre tidsperiod som 
underlag. UNICEF Sverige (UNICEF) anför 
att skattereduktionen har funnits under en 
alldeles för kort tid för att man ska kunna dra 
slutsatser om de konsekvenser den haft. 
UNICEF anser dock att skattereduktionen haft 
positiv inverkan och att det blir förvirrande för 
allmänheten med reformer som ändras efter så 
kort tid. ActionAid anför att skattereduktionen 
inte har kunnat få fullt genomslag och att alla 
positiva effekter ännu inte har kunnat märkas 
men att reformen redan från starten signalerat 
vikten av en livskraftig ideell sektor för samhället 
i stort. Katolska biskopsämbetet anför att de 
godkända gåvomottagarna har lagt ned ett 

ganska betydande arbete på att bygga upp den 
administration som krävs. Om systemet nu 
upphävs kan detta enligt biskopsämbetet för 
vissa organisationer innebära att kostnaderna 
kommer att överstiga de ökade gåvointäkter som 
systemet hinner generera. DHR, FRII, vars 
remissyttrande Frälsningsarmén, Sveriges 
Kristna Råd och Erikshjälpen instämmer i, 
Hjärt-Lungfonden, Läkare Utan Gränser, 
Pingst, Läkarmissionen, ActionAid, Erikshjälpen 
och Akademikerförbundet SSR anser att det 
befintliga systemet för skattereduktion för gåvor 
bör utökas i stället för att slopas. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt 9 kap. 
2 § IL får den skattskyldiges personliga levnads-
kostnader inte dras av. Till sådana levnads-
kostnader räknas bl.a. utgifter för gåvor. Det är 
en grundläggande princip för det svenska 
skattesystemet som det är angeläget att 
upprätthålla, vilket även angavs i samband med 
införandet av skattereduktionen för gåvor (prop. 
2011/12:1, Förslag till statens budget för 2012, 
finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.16.3.4). 

Skattereduktion för gåvor är inte förenligt 
med avdragsförbudet. Förbudet har vissa undan-
tag, t.ex. för utgifter för resor till och från 
arbetet. Detta kan dock motiveras genom att de 
utgifterna har ett nära samband med intjänande 
av förvärvsinkomster som är skattepliktiga. 
Någon sådan koppling finns inte för gåvor som 
lämnas till ideell verksamhet. Konflikten mellan 
skattereduktionen för gåvor och avdragsför-
budet för personliga levnadskostnader har också 
framhållits i förarbetena till den aktuella skatte-
reduktionen (prop. 2011/12:1, Förslag till sta-
tens budget för 2012, finansplan och skatte-
frågor, avsnitt 6.16.3.1 och 6.16.3.4). Det kan i 
sammanhanget noteras att redan den särskilde 
utredare som utredde frågan om skatteincita-
ment för gåvor avrådde från lagstiftning efter-
som han bedömde att nackdelarna med en sådan 
ordning övervägde fördelarna, se betänkandet 
Skatteincitament för gåvor till forskning och 
ideell verksamhet (SOU 2009:59 s. 180). 

En stark och livaktig ideell sektor har stor 
betydelse för samhällslivet och demokratin. Det 
är emellertid angeläget att skatter tas ut på ett 
sätt som främjar skattepolitikens främsta syfte, 
att finansiera den gemensamma välfärden, och 
också i övrigt är förenligt med de övergripande 
målen för regeringens ekonomiska politik. 
Skattereduktion för gåvor ökar komplexiteten i 
skattesystemet. Det förtjänar att framhållas att 
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det aktuella skatteincitamentets utformning som 
en skattereduktion vid införandet uttryckligen 
ansågs innebära en markering av att reglerna i 
princip ligger vid sidan av den vanliga beskatt-
ningen (prop. 2011/12:1, Förslag till statens 
budget för 2012, finansplan och skattefrågor, 
avsnitt 6.16.3.1). Regeringen anser att stöd till de 
verksamheter ideell sektor bedriver bör fördelas 
utifrån en prioritering och bedömning av hur 
dessa bidrar till samhällsnytta, snarare än utifrån 
vilken förmåga de berörda organisationerna har 
att hitta privatpersoner som har råd att genom 
gåvor stödja verksamheten. Offentligt stöd bör 
snarare utgå från tydliga prioriteringar än via 
privatpersoners val av och förmåga till stöd via 
skattereduktion. 

Skattereduktionen för gåvor har också inne-
burit att Skatteverket måste pröva frågor om 
godkännande av gåvomottagare och utöva tillsyn 
över godkända gåvomottagare – uppgifter som 
är helt verksamhetsfrämmande för myndigheten. 

Skattereduktionen för gåvor omfattar bara 
gåvor till vissa ändamål. Dessa begränsningar har 
ansetts nödvändiga av kostnads-, missbruks- och 
kontrollskäl och den ovan nämnda konflikten 
med avdragsförbudet för personliga levnadskost-
nader (prop. 2011/12:1, Förslag till statens 
budget för 2012, finansplan och skattefrågor, 
avsnitt 6.16.3.4). I den mån skattereduktionen 
påverkar givandet är det således i en klart 
snedvridande riktning. En sådan styrningseffekt 
är inte önskvärd. 

Mot den ovan angivna bakgrunden föreslår 
regeringen att skattereduktionen för gåvor och 
det därmed sammanhängande förfarandet med 
godkännande av gåvomottagare slopas. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 11 och 
16 §§ samt 67 kap. 1 och 2 §§ IL och upphävande 
av 67 kap. 20–26 §§ samma lag, se avsnitt 3.9, 
ändringar i 22 kap. 1 §, 31 kap. 1 och 33 §§ och 
38 kap. 1 § SFL, se avsnitt 3.13, och upphävande 
av 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § samma lag samt 
upphävande av lagen om godkännande av gåvo-
mottagare vid skattereduktion för gåva, se 
avsnitt 3.15. 

 
 

6.7.4 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft 
den 1 januari 2016. En betald årsavgift för 
godkänd gåvomottagare som avser tid efter 2015 
ska betalas tillbaka. Äldre bestämmelser gäller 
för tid före ikraftträdandet. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Cancerfonden, Frivillig-

organisationernas Insamlingsråd, vars remiss-
yttrande Frälsningsarmén, Sveriges Kristna Råd 
och Erikshjälpen instämmer i, Hjärt-Lungfonden, 
Läkare Utan Gränser, Neuroförbundet, Pingst – 
Fria församlingar i samverkan, Plan Sverige, 
Rädda Barnen, Röda Korset, We Effect, 
Läkarmissionen, Hjärnfonden, Cancer- och 
Allergifonden, Barnfonden, Vi-skogen, Individuell 
Människohjälp, Hjärta till Hjärta och 
Barncancerfonden vill, om regeringen väljer att gå 
vidare med förslaget, betona vikten av en rimlig 
tidsperiod för organisationerna att kommunicera 
till sina givare att skattereduktion för gåvor inte 
längre är möjlig. Tiden mellan beslut i riksdagen 
och ikraftträdande är för kort för detta. 

Skälen för regeringens förslag: Som framgår 
av avsnitt 6.7.1 aviserade regeringen redan i 
budgetpropositionen för 2015, som lämnades till 
riksdagen den 23 oktober 2014, sin avsikt att 
skattereduktionen för gåvor och förfarandet 
med godkännande av gåvomottagare bör slopas 
från och med den 1 januari 2016. Förslaget om 
slopande remitterades den 13 februari 2015 och 
har därefter varit föremål för en lagrådsremiss 
som överlämnades till Lagrådet den 22 maj 2015. 
Det finns således tid för såväl givare som god-
kända gåvomottagare att anpassa sig till 
ändringarna. Regeringen föreslår därför att änd-
ringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. 

Den upphävda lagen om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska 
dock fortfarande tillämpas för tid före den 
1 januari 2016. Det betyder t.ex. att Skatteverket 
även efter att lagen upphävts kan besluta att ta ut 
en kontrollavgift för underrättelseskyldighet 
som inte fullgjorts. 

Skyldigheten för godkända gåvomottagare att 
lämna kontrolluppgift om gåva gäller fortfarande 
för beskattningsår som börjar före den 1 januari 
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2016. Detsamma gäller bestämmelsen om skatt-
skyldigs lämnande av uppgift i inkomstdeklara-
tionen om underlaget för skattereduktion för 
gåva. Bestämmelserna om åtagande från ut-
ländska subjekt om att lämna kontrolluppgifter 
gäller fortfarande för tid före den 1 januari 2016. 

Bestämmelserna i IL om skattereduktion för 
gåva gäller fortfarande för beskattningsår som 
börjar före den 1 januari 2016. 

Som beskrivits ovan upphör lagen om god-
kännande av gåvomottagare vid skattereduktion 
för gåva att gälla vid utgången av 2015 men 
tillämpas fortfarande för tiden 2012–2015. En 
årsavgift för godkänd gåvomottagare ska betalas 
före det år avgiften avser. Det skulle kunna 
inträffa att någon gåvomottagare redan hunnit 
betala årsavgift för 2016 (eller senare år) före 
lagens upphörande och eventuellt att en sådan 
årsavgift betalas efter upphörandet. En betald 
årsavgift som avser tid efter 2015 ska i sådant fall 
betalas tillbaka. 

6.7.5 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Slopandet av skattereduktionen för gåvor beräk-
nas öka skatteintäkterna med 0,25 miljarder kro-
nor 2016. År 2012, det år då skattereduktionen 
infördes, lämnade enligt kontrolluppgifter drygt 
626 000 personer gåvor. Av dessa uppnådde 
knappt 195 000 personer minimibeloppet för 
skattereduktionen, vilket gav en sammanlagd 
skattereduktion för 0,16 miljarder kronor. År 
2013 ökade antalet personer med kontroll-
uppgifter till drygt 760 000 personer, varav drygt 
255 000 personer uppnådde minimibeloppet för 
skattereduktionen. Den sammanlagda skatte-
reduktionen ökade till 0,22 miljarder kronor. 
Den ökade sammanlagda skattereduktionen 
mellan 2012 och 2013 bedöms bero dels på att 
antalet godkända gåvomottagare ökade, dels på 
att möjligheten till skattereduktion blev mer 
känd. Gåvobeloppen som skattereduktionen 
grundas på förväntas öka även 2014 och 2015, 
dock i en långsammare takt än mellan de två 
första åren. De personer som gav för litet belopp 
per gåva alternativt för litet sammanlagt belopp 
under ett år för att få skattereduktionen det 
första året antas ha förändrat sitt beteende till 
det andra året. De personer som redan ger upp 
till maxbeloppet kan inte höja sin skattereduk-
tion ytterligare.  

I och med slopandet kommer även betalningar 
av årsavgifter och ansökningsavgifter att upp-
höra. Intäktsförlusten från minskade ansök-
ningsavgifter kan anses försumbar. Intäktsför-
lusten från minskade årsavgifter beräknas utifrån 
antalet godkända gåvomottagare 2014 till ca en 
halv miljon kronor årligen. 

Med de antaganden som redovisats ovan 
beräknas förslaget öka skatteintäkterna med 
0,25miljarder kronor år 2016. 

Konsekvenser för skattskyldiga 
Förslaget innebär att skattskyldiga inte ges 
skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 
som lämnas efter den 31 december 2015. Knappt 
195 000 personer fick skattereduktion för gåvor 
lämnade under 2012. För 2013 var motsvarande 
siffra drygt 255 000 personer. Av de personer 
som fick skattereduktion för gåvor lämnade 
under 2012 var 64 procent kvinnor. Könsupp-
delad statistik för 2013 finns ännu inte tillgäng-
lig. 

Konsekvenser för godkända gåvomottagare 
Förslaget innebär att systemet med skattereduk-
tion för gåvor till godkända gåvomottagare 
upphör vid utgången av 2015. Det finns för när-
varande 76 godkända gåvomottagare. Förslaget 
kan komma att minska det sammanlagda givan-
det från sådana personer som tidigare fått 
skattereduktion för sitt givande. I vilken 
utsträckning detta sker och hur den verksamhet 
som bedrivs berörs är något som bör följas upp. 
Förslaget innebär även att den administrativa 
bördan för gåvomottagarna minskar eftersom de 
inte längre kommer att behöva lämna kontroll-
uppgifter för skattereduktionsgrundande mot-
tagna gåvor. De behöver inte heller betala års-
avgifter. 

Konsekvenser för Skatteverket och de allmänna 
förvaltningsdomstolarna 
Förslaget innebär att Skatteverket från och med 
den 1 januari 2016 inte längre prövar frågor om 
godkännande av gåvomottagare och inte han-
terar skattereduktion vid inkomstbeskattningen 
för beskattningsår som börjar den 1 januari 2016 
eller senare. Minskningen av Skatteverkets 
arbetsbörda bedöms vara marginell och sker 
successivt fram till 2017. Förändringen innebär 
på sikt att kostnader för administration och 
kontroll av systemet med skattereduktion för 
gåvor uteblir. Förslaget innebär att en måltyp 
hos de allmänna förvaltningsdomstolarna upp-
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hör när systemet med godkännande av gåvomot-
tagare upphör. Att en skattereduktion slopas kan 
även minska antalet mål om inkomstbeskattning. 
Påverkan på domstolarnas samlade arbetsbörda 
bedöms dock vara marginell. 

6.8 Beskattning av utländska 
socialförsäkringspensioner 

6.8.1 Ärendet och dess beredning 

Skatteverket har den 10 juni 2014 inkommit till 
Finansdepartementet med ett förslag om ändring 
i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, i 
en promemoria benämnd Beskattning av 
utländska socialförsäkringspensioner. I prome-
morian föreslås att vissa utländska socialför-
säkringspensioner ska omfattas av IL:s definition 
av pension och att utländska ersättningar som 
motsvarar svensk barnpension ska undantas från 
beskattning i samma utsträckning som svensk 
barnpension. En sammanfattning av prome-
morian finns i bilaga 10, avsnitt 1. Promemorians 
lagförslag finns i bilaga 10, avsnitt 2. Prome-
morian har remissbehandlats. En förteckning 
över remissinstanserna finns i bilaga 10, avsnitt 3. 
En sammanställning av remissyttrandena finns 
tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 
Fi2014/02192/S1). I detta avsnitt behandlas 
promemorians förslag. 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 7 maj 2015 att inhämta 
Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns 
i bilaga 10, avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 10, avsnitt 5. Lagrådet lämnade förslaget 
utan erinran.  

6.8.2 Gällande rätt 

Enligt 10 kap. 2 § 1 IL ska rätt till pension 
behandlas som inkomst av tjänst. Pension är 
enligt 11 kap. 1 § IL skattepliktigt. Definitionen 
av pension finns i 10 kap. 5 § IL och av första 
stycket 1 framgår att ersättningar som betalas ut 
som allmän ålderspension, efterlevandepension 
och premiepension till efterlevande enligt 
socialförsäkringsbalken omfattas av definitionen. 
Eftersom bestämmelsen hänvisar till ersättningar 

enligt socialförsäkringsbalken omfattas inte 
motsvarande utländska ersättningar. 

Utländska socialförsäkringspensioner hänförs 
till inkomstslaget tjänst genom 10 kap. 2 § 2 IL 
där det anges att som tjänst behandlas rätt till 
livränta, periodiska understöd eller liknande 
periodiska inkomster som inte är ersättning för 
avyttrade tillgångar. Sådana periodiska inkomster 
är skattepliktiga enligt 11 kap. 1 § IL där det bl.a. 
anges att alla andra inkomster som erhålls på 
grund av tjänst ska tas upp som intäkt. 
Utländska socialförsäkringspensioner som 
betalas ut som engångsbelopp kan dock inte 
beskattas, eftersom det enligt 10 kap. 2 § 2 IL 
endast är periodiska inkomster som ska 
behandlas som tjänst.  

Efterlevandepension i form av barnpension 
ska enligt 11 kap. 40 § IL bara tas upp till 
beskattning till den del pensionen för varje 
månad överstiger en tolftedel av 40 procent av 
prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda 
föräldrarna, 80 procent av prisbasbeloppet. 
Bestämmelsen hänvisar till barnpension enligt 
socialförsäkringsbalken och den är därför inte 
tillämplig på utländska ersättningar. Utländsk 
periodisk barnpension beskattas därför fullt ut. 

6.8.3 Utländska socialförsäkrings-
pensioner inkluderas i 
inkomstskattelagens definition av 
pension 

 
Regeringens förslag: Utländska ersättningar som 
motsvarar allmän ålderspension, efterlevande-
pension och premiepension till efterlevande 
enligt socialförsäkringsbalken ska omfattas av 
inkomstskattelagens definition av pension. 

 

 
Skatteverkets förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som yttrat sig tillstyrker eller har inget 
att invända mot förslaget. Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF) avstyrker förslaget då 
dess konsekvenser inte kan anses tillräckligt 
utredda på grund av bristen på uppgifter om 
utbetalningar av utländska socialförsäkrings-
pensioner. ISF har också synpunkter på det 
föreslagna begreppet ”motsvarande utländska 
ersättningar” i IL:s definition av pension och 
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framför i huvudsak att det inte framgår hur 
begreppet förhåller sig till socialförsäkrings-
balken. Även Riksförbundet Gode män och 
Förvaltare (RGMF), som tillstyrker förslaget, 
lämnar synpunkter på begreppet ”motsvarande 
utländska ersättningar”. RGMF anser att det bör 
identifieras ett antal objektivt konstaterbara 
faktorer som ska vara avgörande för om en 
utländsk pension omfattas av definitionen av 
pension. 

Skälen för regeringens förslag: Utländska 
socialförsäkringspensioner omfattas i dag inte av 
IL:s definition av pension. Det innebär bl.a. att 
utländska socialförsäkringspensioner som betalas 
ut som engångsbelopp inte kan beskattas och att 
grunden för beskattning i andra fall kan framstå 
som oklar. Definitionen av pension bör därför, i 
likhet med vad Skatteverket föreslår, utvidgas så 
att den omfattar socialförsäkringspensioner från 
andra länder som motsvarar de svenska 
ersättningar som avses i 10 kap. 5 § första 
stycket 1 IL. Förslaget innebär att de utländska 
ersättningarna likställs med motsvarande svenska 
ersättningar när det gäller grunden för 
beskattning. Det bör i sammanhanget framhållas 
att obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 8 § IL 
är skattskyldiga för alla sina inkomster, även de 
från utlandet. 

ISF framför att det inte framgår hur 
begreppet ”motsvarande utländska ersättningar” 
i IL:s definition av pension förhåller sig till 
socialförsäkringsbalken. Även RGMF har 
synpunkter på begreppet ”motsvarande 
utländska ersättningar” och anser att det bör 
identifieras ett antal objektivt konstaterbara 
faktorer som ska vara avgörande för om en 
utländsk pension omfattas av definitionen. 
Förslaget om att utvidga definitionen av pension 
i IL så att den även omfattar motsvarande 
utländska ersättningar har ingen koppling till 
eller påverkan på bestämmelserna i socialförsäk-
ringsbalken utan behandlar frågan på vilken 
grund utländska socialförsäkringspensioner ska 
beskattas. Begreppet ”motsvarande utländska 
ersättningar” är vidare det begrepp som brukar 
användas i skattelagstiftningen för att fånga upp 
olika utländska företeelser och det är inte möjligt 
att ange vilka utländska socialförsäkrings-
pensioner som omfattas, bl.a. för att de kan 
förändras med tiden. Med förslaget blir 
regelverket i förhållande till nuvarande 
bestämmelser dessutom tydligare genom att 
utländska socialförsäkringspensioner kommer 

att inkluderas i definitionen av pension. Mot 
denna bakgrund finns det inte skäl att ställa upp 
objektivt konstaterbara faktorer för att avgöra 
om en utländsk pension motsvarar en svensk 
pension. En sådan ordning skulle även öka 
bestämmelsernas komplexitet.  

ISF anser att förslagets konsekvenser inte kan 
anses tillräckligt utredda på grund av bristen på 
uppgifter om utbetalningar av utländska social-
försäkringspensioner. Konsekvenser av förslaget 
behandlas i avsnitt 6.8.6. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ett tillägg i 10 kap. 5 § första 
stycket 1 IL, se avsnitt 3.9. 

6.8.4 Beskattning av utländsk 
barnpension 

 
Regeringens förslag: Utländska ersättningar som 
motsvarar barnpension enligt socialförsäkrings-
balken ska bara tas upp till beskattning till den 
del pensionen för varje månad överstiger en 
tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet eller, 
vid pension efter båda föräldrarna, 80 procent av 
prisbasbeloppet. 

Om både barnpension enligt socialförsäk-
ringsbalken och motsvarande utländsk ersätt-
ning betalas ut, eller om flera utländska ersätt-
ningar betalas ut, ska den del av det samman-
lagda beloppet som överstiger beloppsgränsen 
tas upp. 

 

 
Skatteverkets förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de 

remissinstanser som yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF) avstyrker förslaget då 
dess konsekvenser inte kan anses tillräckligt 
utredda på grund av bristen på uppgifter om 
utbetalningar av utländska socialförsäkringspen-
sioner. 

Skälen för regeringens förslag: Som framgår 
av avsnitt 6.8.3 föreslås att vissa utländska 
socialförsäkringspensioner ska omfattas av IL:s 
definition av pension. Det gäller bl.a. ersättning 
som motsvarar svensk efterlevandepension i 
form av barnpension. Det förslaget innebär att 
utländsk barnpension likställs med svensk barn-
pension när det gäller grunden för beskattning. 
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I dag beskattas svensk barnpension endast till 
viss del i motsats till utländsk periodisk barn-
pension som beskattas fullt ut. Det finns inte 
skäl att beskatta svensk och utländsk barnpen-
sion olika. Regeringen föreslår därför, i likhet 
med Skatteverket, att barnpension från utlandet 
som motsvarar barnpension enligt socialförsäk-
ringsbalken ska undantas från beskattning i 
samma utsträckning som svensk barnpension. 
Utländsk barnpension likställs därmed med 
svensk barnpension även när det gäller hur stor 
del som är skattepliktig. 

ISF anser att förslagets konsekvenser inte kan 
anses tillräckligt utredda på grund av bristen på 
uppgifter om utbetalningar av utländska social-
försäkringspensioner. Konsekvenser av förslaget 
behandlas i avsnitt 6.8.6. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ett nytt andra stycke i 
11 kap. 40 § IL, se avsnitt 3.9. 

6.8.5 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: De nya bestämmelserna 
träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas 
första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015.  

 

 
Skatteverkets förslag överensstämmer inte 

med regeringens förslag. Skatteverket föreslår att 
de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 
1 januari 2015 och tillämpas på ersättningar som 
betalas ut efter den 31 december 2014.  

Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i 
Uppsala och Riksförbundet Gode män och 
Förvaltare anser att datumet för ikraftträdande 
bör flyttas fram. 

Skälen för regeringens förslag: De nya 
bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 
2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

6.8.6 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Förslaget om att utländska socialförsäkringspen-
sioner ska omfattas av IL:s definition av pension 

innebär en positiv offentligfinansiell effekt till 
följd av att engångsutbetalningar av socialförsäk-
ringspensioner från utlandet, som i dag inte 
beskattas i Sverige, föreslås beskattas på samma 
grund som motsvarande svenska ersättningar. 
Samtidigt innebär förslaget om att utländsk 
barnpension endast ska beskattas till viss del en 
negativ offentligfinansiell effekt.  

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser 
att konsekvenserna av förslagen inte kan anses 
tillräckligt utredda på grund av bristen på 
uppgifter om utbetalningar av utländska social-
försäkringspensioner. Som ISF framhåller saknas 
det fullständig statistik över antalet och stor-
leken på engångsutbetalningar av utländska 
socialförsäkringspensioner. En anledning till 
detta är att engångsutbetalningar i dag är skatte-
fria. Regeringen anser dock att underlaget är 
tillräckligt för att göra en bedömning av de 
offentligfinansiella effekterna. Antalet i dag 
kända engångsutbetalningar är få och beloppen 
är vanligen små. Regeringen gör därför bedöm-
ningen att den offentligfinansiella positiva effek-
ten av förslaget om att utländska socialförsäk-
ringspensioner ska omfattas av IL:s definition av 
pension är mycket liten. Avrundat till miljoner 
kronor bedöms den offentligfinansiella effekten 
vara 0. 

För utländsk barnpension finns det ett något 
bättre statistiskt underlag. Baserat på kontroll-
uppgifter från de nordiska länderna angående 
barnpension, och en grov uppskattning av barn-
pension från de utomnordiska länderna, upp-
skattar regeringen att den offentligfinansiella 
kostnaden för förslaget är mycket liten. 
Avrundat till miljoner kronor bedöms den 
offentligfinansiella effekten vara 0. 

Den offentligfinansiella effekten av de båda 
förslagen bedöms sammantaget vara 0 miljoner 
kronor. 

Effekter för jämställdheten 
På grund av avsaknad av statistik kan det inte 
avgöras om kvinnor och män berörs i olika 
utsträckning av förslaget om att utländska 
socialförsäkringspensioner ska omfattas av IL:s 
definition av pension. Förslaget om att utländsk 
barnpension ska undantas från beskattning i 
samma utsträckning som svensk barnpension 
bör inte påverka kvinnor och män olika. 
Förslagen bedöms även beröra relativt få 
individer och typiskt sett med små belopp. 
Slutsatsen av detta är att förslagen inte bedöms 
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få några konsekvenser för jämställdheten mellan 
kvinnor och män. 

Effekter för myndigheter 
Förslaget om att utländska socialförsäkrings-
pensioner ska omfattas av IL:s definition av 
pension innebär att bestämmelserna om 
beskattning av utländska socialförsäkringspen-
sioner blir tydligare. För Skatteverkets del 
bedöms detta medföra en viss minskning av den 
arbetstid och därmed även en minskning av de 
kostnader som är kopplade till ärenden och 
frågor avseende utländska socialförsäkringspen-
sioner. De minskade kostnaderna bedöms dock 
vara marginella. Förslaget om att utländsk 
barnpension endast ska beskattas till viss del 
bedöms inte medföra några konsekvenser för 
Skatteverket. 

Förslagen bedöms inte påverka arbetsbördan 
eller kostnaderna för de allmänna förvaltnings-
domstolarna. 

6.9 Nedsatt förmånsvärde för vissa 
miljöanpassade bilar 

 
Regeringens bedömning: Den tidsbegränsade ned-
sättningen av förmånsvärdet för vissa miljöan-
passade bilar bör förlängas med tre år. Den maxi-
mala nedsättningen bör dock begränsas till 
10 000 kronor per år. 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2017. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Nuvar-

ande regler om nedsättning av förmånsvärdet för 
miljöanpassade bilar består av två delar. Den för-
sta delen består av en permanent nedsättning 
som innebär att förmånsvärdet för en bil som 
helt eller delvis är utrustad med teknik för drift 
med elektricitet eller med mer miljöanpassade 
drivmedel än bensin eller dieselolja sätts ned till 
en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en 
jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Den 
andra delen består av tidsbegränsade regler som 
innebär att för bilar som är utrustade med teknik 
för drift med elektricitet som tillförs genom 
laddning från yttre energikälla eller med annan 
gas än gasol görs nedsättning till ett värde som 
motsvarar 60 procent av förmånsvärdet för när-
mast jämförbara konventionella bil, dock högst 

med 16 000 kronor per år. Den tidsbegränsade 
nedsättningen gäller t.o.m. det beskattningsår 
som slutar den 31 december 2016. 

Det huvudsakliga syftet med dessa regler är 
att underlätta introduktionen av miljöanpassade 
bilar på marknaden och på så sätt skapa bättre 
förutsättningar för att miljöprestandan hos be-
ståndet av förmånsbilar ska öka.  

När reglerna om den tidsbegränsade nedsätt-
ningen infördes var avsikten att de endast skulle 
gälla ett fåtal år. Reglerna har därefter förlängts i 
olika omgångar, bl.a. för att det funnits behov av 
att stimulera utvecklingen av teknik, drivmedel 
och infrastruktur.  

När det gäller bilar som är utrustade med tek-
nik för drift med el är tekniken alltjämt i behov 
av utveckling. Tekniken är fortfarande i ett in-
ledande skede och de eltekniska systemen, fram-
för allt batterierna, i elbilar är i dagsläget väsent-
ligt dyrare än traditionella förbränningsmotorer. 
På marknaden finns för närvarande endast ett 
fåtal bilar som drivs med el. Flera tillverkare har 
dock aviserat nya modeller av laddhybrider eller 
plug-in hybrider som planeras lanseras under 
kommande år. Det finns därför behov av ytter-
ligare stimulans för att den påbörjade utveckling-
en ska fortsätta och därmed skäl att förlänga den 
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet 
för sådana bilar. Teknikutvecklingen av fordons-
tekniken för gasbilar har i och för sig nått en 
mognad. Emellertid är infrastrukturen såvitt av-
ser distribution av fordonsgasen alltjämt out-
vecklad, vilket har hämmat introduktionen av 
gasbilar på marknaden. Potentialen för gasbilar 
får dock bedöms vara betydligt större än den be-
fintliga marknadsandelen och den tidsbegränsade 
nedsättningen bör därför förlängas även för 
dessa bilar. 

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte, att 
stimulera introduktionen av mer miljövänliga bi-
lar, bör en ytterligare förlängning av reglerna ske 
med tre år. Av offentligfinansiella skäl bör dock 
den maximala nedsättningen begränsas från 
16 000 till 10 000 kronor per år.  

Det kommande förslaget bedöms minska 
skatteintäkterna med 188 miljoner kronor 2017, 
217 miljoner kronor 2018 och 235 miljoner kro-
nor 2019. 

Finansdepartementet kommer att remittera 
ett förslag med angiven ändring. Regeringen av-
ser att under 2016 återkomma till riksdagen med 
ett förslag. 
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Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2017.  

Skatt på arbetsinkomster – 
socialavgifter m.m. 

6.10 Särskild löneskatt för äldre 

6.10.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor 
inför budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och inne-
håller bl.a. förslag om särskild löneskatt för 
äldre. Promemorians lagförslag i denna del finns 
i bilaga 5, avsnitt 2. En förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 5, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig i Finans-
departementet (dnr Fi2014/03347/S1). 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att särskild löneskatt för äldre skulle 
införas (prop. 2014/15:1 Förslag till statens 
budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 
6.10.3). Riksdagen beslutade dock att avslå 
förslaget (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29). 
Regeringen anser alltjämt att särskild löneskatt 
bör införas för äldre. I detta avsnitt behandlas 
därför förslaget. 

Lagrådet 
Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 i 
samband med riksdagsbehandlingen av budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) att in-
hämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lag-
förslag rörande införande av särskild löneskatt 
för äldre som finns i bilaga 5, avsnitt 4. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5. Lagrådets syn-
punkter behandlas i författningskommentaren 
till förslaget om ändring i lagen (1990:659) om 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 
(avsnitt 6.40). I förhållande till lagrådsremissens 
lagförslag har vissa förändringar gjorts i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna. 

6.10.2 Gällande rätt 

En särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 
infördes i samband med 1991 års skattereform. 
Skatten skulle i sin ursprungliga utformning tas 
ut på alla inkomster som inte grundar rätt till 
socialförsäkringsförmåner. Skattesatsen var 
beräknad så att den skulle motsvara skatte-
inslaget i socialavgifterna, dvs. svara mot den del 
av socialavgifterna som inte ger någon mot-
svarande socialförsäkringsförmån. Den särskilda 
löneskatten är i dag 24,26 procent. 

För personer som vid årets ingång har fyllt 
65 år och som omfattas av det reformerade 
ålderspensionssystemet, dvs. är födda 1938 eller 
senare, gäller enligt socialavgiftslagen (2000:980) 
att bara ålderspensionsavgiften och inte övriga 
socialavgifter ska betalas på lön och andra 
avgiftspliktiga inkomster. Av denna anledning 
gällde före 2007 att särskild löneskatt skulle 
betalas på lön och annan ersättning för arbete till 
dessa personer och på inkomst av aktiv närings-
verksamhet som dessa personer hade. Med hän-
syn till att ålderspensionsavgift betalades togs 
dock särskild löneskatt ut med 16,16 procent i 
stället för med 24,26 procent. För personer som 
är födda 1937 eller tidigare och som därmed inte 
omfattas av det reformerade ålderspensions-
systemet togs särskild löneskatt ut med 
24,26 procent.  

År 2007 slopades den särskilda löneskatten på 
lön och annan ersättning samt på inkomst av 
aktiv näringsverksamhet för personer som vid 
årets ingång fyllt 65 år och är födda 1938 eller 
senare (prop. 2006/07:1 Förslag till statsbudget 
för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggs-
budget m.m., avsnitt 5.3.1, bet. 2006/07:FiU1, 
rskr. 2006/07:9). År 2008 slopades den särskilda 
löneskatten även för personer som är födda 1937 
och tidigare (prop. 2007/08:24 Vissa person-
beskattningsfrågor, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 
2007/08:62). 

6.10.3 Särskild löneskatt införs för äldre 

 
Regeringens förslag: Särskild löneskatt införs på 
löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar 
för arbete till personer som vid årets ingång har 
fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på 
inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer 
som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för 
personer som inte har fyllt 65 år men under hela 
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året har uppburit hel allmän ålderspension enligt 
socialförsäkringsbalken. Den särskilda löne-
skatten bestäms till 6,15 procent. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer i 

huvudsak med regeringens. I promemorian 
föreslogs dock att skattesatsen bestäms till 
8,5 procent. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig har inget att invända 
mot förslaget. Näringslivets regelnämnd (NNR), 
Almega, Riksförbundet Gode män och Förvaltare, 
Veteranpoolen AB och Näringslivets skattedele-
gation (NSD), vars remissyttrande Föreningen 
Svenskt Näringsliv hänvisar till, avstyrker för-
slaget. Tillväxtverket anser att förslaget ökar 
skattesystemets likformighet och begriplighet. 
Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensio-
närsförbund, Svenska Kommunalpensionärernas 
Förbund, Sveriges Pensionärers Riksförbund och 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap framhåller 
att argumenten för införandet av en särskild 
löneskatt i samband med 1991 års skattereform 
har bäring också på pensionärskollektivet. 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
framhåller att det för den långsiktiga finansie-
ringen av såväl pensioner som välfärdssystem är 
viktigt att fler arbetar mer, även längre upp i 
åldrarna. Att återinföra en särskild löneskatt 
utan att vidta andra åtgärder för att främja att 
äldre stannar längre i arbetslivet motverkar enligt 
TCO denna utveckling. Även Almega och 
Riksförbundet Gode män och Förvaltare anser 
att förslaget minskar incitamenten för äldre att 
stanna kvar i arbetslivet. Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) och Arbetsgivarverket anser att förslaget, 
tillsammans med förslaget om sänkt skatt för 
pensionärer, kan minska incitamenten för äldre 
att arbeta. Företagarna, Svensk handel, Almega, 
NSD, Arbetsgivarverket och Veteranpoolen AB 
framhåller att förslaget medför höjda kostnader 
för att anställa personer över 65 år vilket, enligt 
flera av remissinstanserna, kommer att leda till 
minskad efterfrågan på äldre arbetskraft. Höga 
arbetskraftskostnader tillhör enligt Företagarna 
de största tillväxthindren för små företag. Före-
tagarna föreslår att slopandet av de riktade ned-
sättningarna till unga och äldre direkt växlas över 
till ett generellt arbetsgivaravdrag. Även 
Pensionsmyndigheten anser att en effekt av för-

slaget kan vara ett minskat intresse för företag 
att anställa personer över 65 år och för egen-
företagare att fortsätta verksamheten efter det 
att de har fyllt 65 år. Tillväxtverket anser att 
förslaget riskerar att medföra negativa konse-
kvenser för äldre småföretagare. Konjunktur-
institutet (KI) och Arbetsförmedlingen anser att 
förslaget kommer att påverka sysselsättningen 
bland äldre personer. De offentligfinansiella 
effekterna kan enligt KI därför vara över-
skattade. Det är enligt KI önskvärt att effekterna 
på sysselsättning, medelarbetstid och inkomst-
fördelning analyseras i högre utsträckning. 
Arbetsförmedlingen och NNR efterfrågar en 
beskrivning av konsekvenserna av förslaget för 
arbetsmarknadens funktionssätt. Ekonomistyr-
ningsverket (ESV) anser att förslaget, tillsam-
mans med förslaget om sänkt skatt för pensio-
närer, sannolikt minskar både utbudet och efter-
frågan på äldre arbetskraft. ESV menar att den 
offentligfinansiella effekten på sikt blir lägre än 
den redovisade statiska effekten. NSD, ESV och 
Pensionsmyndigheten har invändningar mot hur 
skattesatsen har bestämts. Veteranpoolen AB 
anser att skattesatsen bör reduceras. 

Tillväxtverket anser att konsekvenserna 
beskrivs på ett övergripande och summariskt sätt 
och att det därför inte är möjligt att ta ställning 
till förslagets konsekvenser. 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) föreslår att 
regelverket ändras i fråga om näringsidkare som 
avlidit under beskattningsåret. Den lägre skatte-
satsen som föreslås i 2 § lagen (1990:659) om 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster bör 
enligt LRF gälla även för dem som avlidit under 
året. 

Skälen för regeringens förslag: Den särskilda 
löneskatten på vissa förvärvsinkomster infördes i 
samband med 1991 års skattereform av 
likformighetsskäl. Utgångspunkten var att all 
ersättning för arbete och all inkomst av 
näringsverksamhet bör beläggas med någon typ 
av socialavgift eller motsvarande skatt. Rege-
ringen anser, i likhet med Pensionärernas Riks-
organisation, Sveriges Pensionärsförbund, Svenska 
Kommunalpensionärernas Förbund, Sveriges Pen-
sionärers Riksförbund och Riksförbundet Pensio-
närsgemenskap, att dessa skäl alltjämt äger giltig-
het. Som Tillväxtverket framhåller innebär ett 
införande av särskild löneskatt på inkomst av 
arbete och på inkomst av näringsverksamhet för 
personer som har fyllt 65 år att skattesystemets 
likformighet ökar. Det finns enligt regeringens 



PROP.  2015/16:1 

237 

mening, förutom likformighets- eller enhetlig-
hetsskäl, även offentligfinansiella skäl för att 
återinföra särskild löneskatt på löner, arvoden, 
förmåner och andra ersättningar för arbete till 
personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. 
Detsamma gäller i fråga om inkomst av aktiv 
näringsverksamhet för personer som vid årets 
ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte 
har fyllt 65 år men under hela året har uppburit 
hel allmän ålderspension enligt socialförsäkrings-
balken. Regeringen anser därför, trots vad flera 
remissinstanser – däribland TCO, IFAU och 
NSD – anför om incitament och efterfrågan på 
äldre arbetskraft, att särskild löneskatt ska in-
föras för äldre personer.  

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
särskild löneskatt införs på löner, arvoden, för-
måner och andra ersättningar för arbete till 
personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. 
Särskild löneskatt ska även införas på inkomst av 
aktiv näringsverksamhet för personer som vid 
årets ingång har fyllt 65 år samt för personer 
som inte har fyllt 65 år men under hela året har 
uppburit hel allmän ålderspension enligt social-
försäkringsbalken.  

När det gäller skattesatsens storlek föreslogs i 
promemorian att skattesatsen ska bestämmas till 
8,5 procent. NSD, ESV och Pensionsmyndig-
heten har invändningar mot hur skattesatsen har 
bestämts i promemorian. Enligt Veteranpoolen 
AB bör skattesatsen reduceras. Regeringen anser 
att skattesatsen i nuläget bör bestämmas till 
6,15 procent. 

För de personer som vid årets ingång har fyllt 
65 år och som omfattas av det reformerade 
ålderspensionssystemet betalas på inkomster i 
form av löner, arvoden, förmåner och andra 
ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv 
näringsverksamhet i dag en ålderspensionsavgift 
på 10,21 procent. Personer som är födda 1937 
eller tidigare betalar ingen ålderspensionsavgift. 
Detta talar för att skattesatsen bör bestämmas 
till en högre nivå för personer som är födda 1937 
eller tidigare. Av förenklingsskäl bör dock 
skattesatsen, enligt regeringens mening, bestäm-
mas till samma nivå för personer som vid årets 
ingång har fyllt 65 år, dvs. oavsett om de om-
fattas av det reformerade ålderspensionssystemet 
eller inte. Samma skattesats bör även, i fråga om 
inkomst av aktiv näringsverksamhet, gälla för 
personer som är under 65 år och som under hela 
året har uppburit hel allmän ålderspension enligt 
socialförsäkringsbalken. 

Flera remissinstanser, däribland KI, ESV, 
NNR, Skatteverket och Tillväxtverket, har syn-
punkter på förslagets effekter. Dessa synpunkter 
behandlas i konsekvensanalysen i avsnitt 6.10.4.  

Frågorna om ändrade regler om särskild 
löneskatt för personer som har avlidit under 
beskattningsåret respektive ett generellt arbets-
givaravdrag faller utanför detta lagstiftnings-
ärende. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 1 och 2 §§ lagen 
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 
se avsnitt 3.1. 

6.10.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Den offentligfinansiella bruttointäkten av en 
särskild löneskatt på 6,15 procent beräknas upp-
gå till 2,10 miljarder kronor 2016 (se tabell 6.14). 
För att få förslagets effekt på det offentligfinan-
siella sparandet (nettoeffekten) tas hänsyn till in-
direkta effekter till följd av övervältring på andra 
skattebaser. Övervältringsprofilen förväntas vara 
annorlunda för den del av den särskilda löne-
skatten som läggs på lön jämfört den del som 
läggs på inkomst av näringsverksamhet. 

Särskild löneskatt på lön antas övervältras på 
liknande sätt som förändrat uttag av arbetsgivar-
avgifter. Vid en generell förändring av arbets-
givaravgifterna kan hela förändringen på lång 
sikt antas övervältras på lönerna. En särskild 
löneskatt för äldre är en riktad åtgärd, vilken 
eventuellt kan förväntas att i lägre utsträckning 
övervältras till lägre löner än en generell höjning. 
I beräkningarna har dock antagits samma över-
vältringsprofil som vid en generell höjning efter-
som osäkerheten kring övervältringsprofilen för 
en riktad åtgärd är mycket stor. Det första året 
beräknas således övervältringen på lönerna till 
50 procent och övervältringen på vinster och 
priser till 25 procent. Efter hand ökar över-
vältringen på löner relativt vinster och priser, se 
vidare avsnittet om effekter för företag. Över-
vältringsantagandena innebär att företagens 
vinster minskar på kort sikt, vilket minskar 
skattebasen för bolagskatt och därmed bolags-
skatteintäkterna. Detta motverkar den positiva 
offentligfinansiella effekten av regeländringen. 
Högre priser ökar underlaget för mervärdes-
skatt, men effekten på det finansiella sparandet 
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motverkas av att offentliga utgifter är knutna till 
konsumentprisindex. Den sammanlagda effekten 
av dessa två effekter bedöms vara nära noll.  

Särskild löneskatt på aktiv näringsverksamhet 
bedöms ha samma indirekta effekter som en 
höjd egenavgift. Den särskilda löneskatten leder 
därmed till en minskning av inkomsten av 
näringsverksamhet, vilket motverkar intäkterna 
från avgiftshöjningen. 

Den offentligfinansiella nettointäkten beräk-
nas till 1,77 miljarder kronor för 2016 (se tabell 
6.14). Den varaktiga intäkten beräknas till 
1,72 miljarder kronor. 

 
Tabell 6.14 Offentligfinansiell effekt av en särskild 
löneskatt på 6,15 procent för personer som vid årets ingång 
har fyllt 65 år  
Miljarder kronor 

Brutto-
effekt 

Periodiserad nettoeffekt Varaktig 
effekt 

2016 2016 2017 2018 2019  

2,10 1,77 1,71 1,68 1,67 1,72 

Källa: Egna beräkningar. 

 
KI bedömer att de offentligfinansiella effekterna 
som redovisades i promemorian kan vara över-
skattade. ESV har inget att erinra mot de statiska 
beräkningar som redovisades i promemorian 
men anser att den långsiktiga effekten på de 
offentliga finanserna är lägre.  

De offentligfinansiella effekterna som redo-
visades i promemorian och de som redovisas 
ovan är statiska dvs. hänsyn tas inte till 
eventuella beteendeförändringar så som för-
ändrat arbetsutbud. Anledningen är att det råder 
stor osäkerhet kring den typen av effekter och 
att eventuella effekter i regel inte slår igenom i 
betydande grad på ett års sikt. Detta är i enlighet 
med de beräkningskonventioner som ligger till 
grund för beräkningarna av offentligfinansiella 
effekter på budgetens inkomstsida. 

Effekt på antalet arbetade timmar och 
sysselsättning 
KI, NNR, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen 
efterfrågar en utförligare redovisning av hur 
förslaget påverkar arbetsmarknadens funktions-
sätt, sysselsättningen, medelarbetstid och 
inkomstfördelning. Flera remissinstanser, 
däribland KI, ESV och NSD, anser att förslaget 
sannolikt kommer att påverka sysselsättningen 
bland äldre personer negativt. 

Förslaget bedöms öka arbetskostnaden för 
äldre till följd av att skattehöjningen förväntas 

övervältras på hela löntagarkollektivets löner. 
Som en följd kan efterfrågan på äldre arbetskraft 
minska. För personer upp till 67 år förväntas 
dock arbetsgivarens vilja att behålla äldre 
anställda spela en relativt liten roll eftersom 
anställningstryggheten för denna grupp generellt 
sett är mycket hög, till följd av att de i regel varit 
länge på sin arbetsplats och har rätt att kvarstå i 
sin anställning (omfattas av lagen om anställ-
ningsskydd). Det är vidare förhållandevis få per-
soner över 67 år som arbetar och dessa arbetar i 
hög utsträckning endast deltid.  

Sammantaget bedöms de äldres sysselsättning 
och antalet arbetade timmar förändras endast i 
liten utsträckning.  

Förslagets effekter bör ställas mot de positiva 
effekter på sysselsättning och antalet arbetade 
timmar som kan uppkomma när skatte-
intäkterna används till andra reformer. Ovan 
analys är endast en partiell analys, dvs. ingen 
hänsyn tas till eventuella effekter av förändringar 
på t.ex. utgiftssidan. En samlad bedömning av 
effekterna av regeringens politik på BNP, syssel-
sättning och arbetslöshet finns i avsnitt 4.6. 

Effekter för företag 
En förändring av särskild löneskatt tenderar att 
övervältras på lönekostnader, vinster och priser. 
Som beskrevs tidigare kan man vid en generell 
förändring förvänta sig att hela förändringen på 
lång sikt övervältras medan en riktad åtgärd, så 
som förslaget, eventuellt kan förväntas att i lägre 
utsträckning övervältras till lägre löner. Eftersom 
osäkerheten kring övervältringsprofilen för en 
riktad åtgärd är mycket stor antas att profilen är 
den samma som vid en generell höjning.  

På kort sikt antas en del av den införda 
särskilda löneskatten på lön övervältras på 
lönerna. Den del av höjningen som inte 
övervältras på löner leder till lägre vinster för 
företagen vilket ger ett lägre uttag av bolagsskatt. 
På längre sikt antas, av skäl som beskrivs ovan, 
hela den särskilda löneskatten övervältras på 
lönekostnaderna i form av lägre löner för hela 
löntagarkollektivet (inte enbart de som påverkas 
av förändringen). 

På kort sikt kommer vissa företags löne-
kostnader att öka. Om och hur mycket den 
kortsiktiga lönekostnaden ökar för ett företag 
beror på ålderssammansättningen bland före-
tagets anställda. Företag utan anställda över 65 år 
påverkas inte av förslaget.  
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I tabell 6.15 anges ökningen i lönekostnaden 
till följd av förslaget för en person som tjänar 
30 000 kronor i månaden. Ökningen är för 
personer över 65 år 1 845 kronor, oavsett 
födelseår. För personer som är 65 år eller yngre 
är lönekostnaden oförändrad. 

 
Tabell 6.15 Lönekostnad för anställda under respektive över 
65 år vid en månadslön på 30 000 kronor vid nuvarande 
och föreslagna regler 
Kronor per månad 

 Person som är 
65 år eller 
yngre men 

äldre än 25 år  

Person som är 
över 65 år 
men född 

1938 eller 
senare 

Person född 
1937 eller 

tidigare 

Lönekostnad vid 
nuvarande regler 

39 426 33 063 30 000 

Lönekostnad vid 
föreslagna regler 

39 426 34 908 31 845 

Ökning vid given 
månadslön 

0 1 845 1 845 

Källa: Egna beräkningar. 

 
Tillväxtverket anser att förslaget riskerar att 
medföra negativa konsekvenser för äldre små-
företagare. Förslaget medför ökade löne-
kostnader för egenföretagare som är äldre än 65 
år men de äldre egenföretagarna har även efter 
förslaget, vid samma lön, lägre lönekostnad än 
personer som är 65 år eller yngre (se tabell 6.15). 

När det gäller den administrativa bördan för 
små och medelstora företag medför förslaget ett 
ökat uppgiftslämnande för arbetsgivare som har 
arbetstagare som vid ingången av året har fyllt 
65 år och därmed en ökad administrativ börda 
för dessa företag. Företagen ska redovisa en 
uppgift mer i arbetsgivardeklarationen. För att 
mäta förändringar i företagens administrativa 
kostnader används den s.k. standardkostnads-
metoden. Baserat på denna mätmetod har 
Tillväxtverket byggt upp databasen MALIN. 
Avsikten med denna databas är, förutom att 
tjäna som jämförelsegrund, att den ska kunna 
användas för att hjälpa till att uppskatta den 
minskade eller ökade administrativa kostnaden 
av olika regelförslag. Enligt MALIN kostar en 
ekonomihandläggare i genomsnitt 266 kronor i 
timmen, vilket ger en kostnad på ca 4,50 kronor 
per minut. Vidare anges i databasen att det tar ca 
1 till 2 minuter att fylla i enskilda uppgifter om 
arbetsgivaravgifter. Kostnadsökningen för det 
ökade uppgiftslämnandet vid införandet av 
särskild löneskatt uppskattas därför avrundat till 
5–9 kronor per företag och månad. 

Förslaget bedöms inte påverka den 
administrativa bördan vid redovisningen för 
enskilda näringsidkare och handelsbolags-
delägare. 

Antalet berörda egenföretagare (enskilda 
näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är 
över 65 år, eller har hel allmän ålderspension, och 
har inkomst av aktiv näringsverksamhet) 
beräknas 2016 uppgå till knappt 70 000. Det är 
inte möjligt att beräkna hur många företag som 
totalt sett berörs. Detta eftersom det saknas 
officiell statistik över antalet anställda i olika 
åldrar i företagen.  

Effekter för jämställdheten  
Förslaget påverkar i högre grad män än kvinnor 
eftersom fler män över 65 år arbetar samt har 
inkomst av aktiv näringsverksamhet. Av dem 
som till följd av förslaget får betala särskild 
löneskatt på aktiv näringsinkomst, eller deras 
arbetsgivare får betala särskild löneskatt på deras 
lön, är 59 procent män. Män tjänar vidare i 
genomsnitt mer varför det belopp de eller deras 
arbetsgivare betalar i genomsnitt är högre. 

Effekter för myndigheter 
Skatteverket behöver göra vissa systemanpass-
ningar samt ändra blanketter och informations-
material. Skatteverket uppskattar att förslaget, 
tillsammans med förslaget att tidigarelägga 
slopandet av nedsättningen av socialavgifterna 
för unga, kommer att innebära ökade kostnader 
om ca 500 000–700 000 kronor. Kostnaderna ska 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.11 Nedsättningen av social-
avgifterna för unga 

6.11.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor 
inför budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och inne-
håller bl.a. förslag om slopad nedsättning av 
socialavgifterna för unga. Promemorians 
lagförslag i denna del finns i bilaga 5, avsnitt 2. 
En förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 5, avsnitt 3. En remissammanställning 
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finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr 
Fi2014/03347/S1). 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att nedsättningen av socialavgifterna för 
unga skulle slopas (prop. 2014/15:1 Förslag till 
statens budget, finansplan och skattefrågor, 
avsnitt 6.9.3). Riksdagen beslutade dock att avslå 
förslaget (bet. 2014/15:FiU1, rskr 2014/15:29). 

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslog rege-
ringen åter att nedsättningen av socialavgifterna 
för unga skulle slopas. Vidare föreslogs att ned-
sättningen under perioden 1 augusti 2015–
30 juni 2016 övergångsvis skulle vara reducerad 
(prop. 2014/15:99, avsnitt 5.2). Riksdagen 
beslutade i enlighet med förslaget (bet. 
2014/15:FiU21, rskr 2014/15:255). Regeringen 
föreslår i detta avsnitt vissa förändringar i över-
gångsbestämmelserna till det av riksdagen 
antagna förslaget. 

Lagrådet 
Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 i 
samband med riksdagsbehandlingen av budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) att in-
hämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lagför-
slag rörande slopad nedsättning av socialavgif-
terna för unga som finns i bilaga 5, avsnitt 4. 
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5. 
Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. I 
förhållande till lagrådsremissens lagförslag före-
slås vissa förändringar i övergångs-
bestämmelserna. 

6.11.2 Gällande rätt 

Den 1 juli 2007 sänktes socialavgifterna, inklu-
sive den allmänna löneavgiften, för personer som 
vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år (prop. 
2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 
2006/07:157). Nedsättningen innebar att arbets-
givar- och egenavgifterna, med undantag för 
ålderspensionsavgiften, halverades. Den 1 januari 
2009 utvidgades nedsättningen till att omfatta 
alla som vid årets ingång inte fyllt 26 år samtidigt 
som den förstärktes (prop. 2008/09:7, bet. 
2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95). Den 1 maj 
2015 förändrades nedsättningen genom att 
avgifterna sänktes för personer som vid årets 
ingång inte fyllt 23 år samtidigt som nedsätt-
ningen slopades för personer som vid årets 
ingång fyllt 25 år (prop. 2014/15:50, bet. 
2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147). Under 
perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 är nedsätt-

ningen av socialavgifterna för unga reducerad, 
för att därefter helt upphöra den 1 juli 2016 
(prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr 
2014/15:255). 

6.11.3 Slopandet tidigareläggs 

 
Regeringens förslag: Slopandet av nedsättningen 
av socialavgifterna för unga tidigareläggs till den 
1 juni 2016.  

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer inte 

med regeringens. I promemorian föreslogs att 
nedsättningen av socialavgifterna för unga över-
gångsvis skulle vara halverad under 2015 för att 
därefter helt upphöra.  

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget i promemorian. 
Svensk Handel anser att ett ikraftträdande den 
1 januari 2015 ger företagen mycket liten 
möjlighet att anpassa sin verksamhet, budge-
tering och bemanning med anledning av försla-
get och föreslår en längre ikraftträdandeperiod. 
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
(LSU) är positiva till att höjningen av social-
avgifterna delas upp över två år. 

Skälen för regeringens förslag: Under 
perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 är ned-
sättningen av socialavgifterna för unga redu-
cerad, för att därefter helt upphöra den 1 juli 
2016. 

Av offentligfinansiella skäl och för att 
förenkla socialavgiftsuttaget vid sommararbete, 
föreslås ett tidigareläggande av slopandet med en 
månad. Den reducerade nedsättningen ska 
således upphöra den 1 juni 2016.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i punkt 2 och 3 i 
övergångsbestämmelserna till lagen (2015:474) 
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) och i 
punkt 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till 
lagen (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) 
om allmän löneavgift, se avsnitt 3.10 och 3.7.  
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6.11.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Att tidigarelägga det fulla slopandet av 
nedsättningen av socialavgifterna för unga med 
en månad beräknas ha en offentligfinansiell 
nettointäkt på 0,39 miljarder kronor 2016. 
Effekten av åtgärden är temporär och upp-
kommer endast under 2016. Nettoeffekten tar 
hänsyn till vissa s.k. indirekta effekter.  

De indirekta effekterna för arbetsgivar- 
respektive egenavgifterna är olika. Vid en 
generell förändring av arbetsgivaravgifterna kan 
hela förändringen på lång sikt antas övervältras 
på lönerna. De nedsatta socialavgifterna för unga 
är en riktad åtgärd, vilken eventuellt kan 
förväntas att i lägre utsträckning övervältras till 
löner. I beräkningarna har dock antagits samma 
övervältringsprofil som vid en generell höjning 
eftersom osäkerheten kring övervältringsprofilen 
för en riktad åtgärd är mycket stor. Vid 
beräkning av de indirekta effekterna av en 
höjning av arbetsgivaravgifterna antas således att 
övervältringen på lönerna det första året är 
50 procent och att övervältringen på vinster och 
priser är 25 procent. På lång sikt antas hela 
kostnadsökningen ha övervältrats på lönerna. 
Övervältringsantagandena innebär att företagens 
vinster minskar på kort sikt, vilket minskar 
bolagsskattebasen och därmed bolagsskatte-
intäkterna. Detta motverkar den positiva 
offentligfinansiella effekten av regeländringen. 
Högre priser ökar underlaget för mervärdes-
skatt, men effekten på de offentliga finanserna 
motverkas av att offentliga utgifter är knutna till 
konsumentprisindex. Den sammanlagda effekten 
av dessa två effekter bedöms vara nära noll.  

Höjda egenavgifter leder till en minskning av 
inkomsten av näringsverksamhet, vilket 
motverkar intäkterna från avgiftshöjningen. 
Effekten från egenavgifter antas dock vara noll 
eftersom unga egenföretagare vid slopandet får 
rätt till det allmänna avdraget för egenavgifter, 
som sänker avgiftsbetalningarna. 

Effekterna på kommunernas och landstingens 
ekonomi i detta sammanhang har vägts in i den 
sammantagna bedömningen av behovet av 
förändringar av det generella statsbidraget till 
kommuner och landsting som görs i denna 
proposition. 

Effekter på antalet arbetade timmar och 
sysselsättningen 
Förslaget om tidigareläggning av slopandet av de 
nedsatta socialavgifterna för unga förväntas inte 
påverka antalet arbetade timmar eller syssel-
sättningen på lång sikt. 

Effekter för företag 
Arbetsgivaravgifterna för företag med unga 
anställda kommer att öka under 2016 till följd av 
förslaget. I tabell 6.16 redovisas de ökade 
arbetsgivaravgifterna 2016 för en helårsanställd 
ungdom. Arbetsgivaravgifterna för år efter 2016 
påverkas inte av förslaget. 

Tabell 6.16 Arbetsgivaravgifter 2016 för en helårsanställd 
ungdom (25 år eller yngre) vid slopande 1 juni respektive 
1 juli 2016 
Kronor år 2016 

Årsinkomst Månadslön, 
kronor per 

månad 

Arbetsgivar-
avgifter vid 

slopande 
1 juli 2016 

Arbetsgivar-
avgifter vid 

slopande 
1 juni 2016 

Ökning av 
arbetsgivar-

avgifter  

180 000 15 000 51 192 52 086 894 

240 000 20 000 68 256 69 448 1 192 

300 000 25 000 85 320 86 810 1 490 

360 000 30 000 102 384 104 172 1 788 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Tidigareläggandet av slopandet innebär en 
förenkling av socialavgiftsuttaget vid sommar-
arbete. Detta då lika stora arbetsgivaravgifter ska 
betalas hela sommaren för de sommararbetande 
unga. Dessutom blir uttaget lika stort för unga 
som äldre sommararbetande.  

Förslaget förväntas förbättra konkurrensför-
hållandena under 2016 eftersom det innebär att 
likformigheten i skattesystemet ökar tidigare 
(slopad nedsättning ökar likformigheten). Det 
finns inga starka skäl att anta att ålders-
strukturen bland unga anställda skulle variera 
kraftigt mellan företag i samma bransch, men 
däremot mellan branscher.  

Det har inte bedömts som möjligt att beräkna 
hur många företag som kommer att påverkas av 
förslaget, till följd av att officiell statistik saknas. 

Effekter på jämställdhet och inkomstfördelning 
Ungdomars sysselsättningsgrad är relativt jämn 
mellan könen. Att tidigarelägga slopandet av 
nedsättningen av socialavgifterna för unga 
bedöms inte få några konsekvenser för 
jämställdheten på arbetsmarknaden för ung-
domar. Förslaget bedöms inte heller ha några 
direkta effekter på inkomstfördelningen. 
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Effekter för myndigheter 
Skatteverket behöver göra vissa systemanpass-
ningar samt ändra blanketter och informations-
material. Skatteverket uppskattar att förslaget, 
tillsammans med förslaget om särskild löneskatt 
för äldre, kommer att innebära ökade kostnader 
om ca 500 000–700 000 kronor. Kostnaderna ska 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

6.12 Förändrade nivåer för 
socialavgifter 

 
Regeringens förslag: Sjukförsäkringsavgiften i 
arbetsgivaravgifterna höjs till 4,85 procent och i 
egenavgifterna till 4,94 procent. Detta föranleder 
en sänkning av den allmänna löneavgiften till 
9,65 procent. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Socialav-

gifterna tas ut för finansiering av de sociala 
trygghetssystemen och betalas antingen som 
arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter. 
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare, 
medan egenavgifter betalas av främst enskilda 
näringsidkare.  

Sjukförsäkringsavgiften är en av de sex 
avgifter som tillsammans utgör socialavgifterna. 
Sjukförsäkringsavgiften bör tas ut med en 
avgiftssats som innebär att de beräknade 
intäkterna från avgiften motsvarar de förväntade 
utgifterna. De ökade kostnaderna för sjuk-
penning innebär att de utgifter som sjukför-
säkringsavgiften ska finansiera ökar. Mot denna 
bakgrund föreslår regeringen att sjukförsäkrings-
avgiften i arbetsgivaravgifterna höjs med 
0,50 procentenheter till 4,85 procent och i egen-
avgifterna med 0,50 procentenheter till 
4,94 procent av avgiftsunderlaget.  

Eftersom justeringen av sjukförsäkrings-
avgiften ska göras inom ramen för ett i princip 
oförändrat avgiftsuttag sänks den allmänna löne-
avgiften till 9,65 procent. Lagförslagen har 
beretts under hand med Skatteverket. 

I tabell 6.17 och tabell 6.18 redovisas arbets-
givaravgifter och egenavgifter före och efter 
dessa förändringar. 

 

Tabell 6.17 Arbetsgivaravgifter 2015 och 2016 enligt 
regeringens förslag 
Procent 

 2015 2016 

Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,85 

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 

Efterlevandepensionsavgift 1,17 1,17 

Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 

Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 

S:a socialavgifter 21,27 21,77 

Allmän löneavgift 10,15 9,65 

S:a socialavgifter och allmän 
löneavgift 

31,42 31,42 

Källa: Egna beräkningar. 

 
Tabell 6.18 Egenavgifter 2015 och 2016 enligt regeringens 
förslag 
Procent 

 2015 2016 

Sjukförsäkringsavgift 4,44 4,94 

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 

Efterlevandepensionsavgift 1,17 1,17 

Arbetsmarknadsavgift 0,10 0,10 

Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 

S:a socialavgifter 18,82 19,32 

Allmän löneavgift 10,15 9,65 

S:a socialavgifter och allmän 
löneavgift 

28,97 28,97 

Källa: Egna beräkningar. 

Lagrådet 
Förslagen om förändrade nivåer för 
socialavgifter är författningstekniskt och även i 
övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har 
därför inte inhämtat Lagrådets yttrande. 

Lagförslag 
Förslagen föranleder ändringar i 2 kap. 26 § och 
3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) och 3 § 
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, se 
avsnitt 3.10 och 3.7. 
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Skatt på kapitalägande – kapital- 
och egendomsskatter 

6.13 Höjd beskattning av sparande på 
investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring 

6.13.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budget-
propositionen för 2016 tagits fram (dnr 
Fi2015/01734/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 7, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och 
innehåller bl.a. förslag om höjd beskattning av 
sparande på investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring. Promemorians lagförslag i 
denna del finns i bilaga 7, avsnitt 2. En 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 
7, avsnitt 3. En remissammanställning finns 
tillgänglig i Finansdepartementet (dnr 
Fi2015/01734/S1).  

I detta avsnitt behandlas denna del av prome-
morians förslag.  

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att in-
hämta Lagrådets yttrande över bl.a. de lagförslag 
om höjd beskattning av sparande på invester-
ingssparkonto och i kapitalförsäkring som finns i 
bilaga 7, avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 7, avsnitt 5. Lagrådet har lämnat förslaget 
utan erinran. 

6.13.2 Gällande rätt 

Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbe-
skattat sparande för vissa direktägda finansiella 
instrument, benämnt investeringssparkonto. Ut-
gångspunkten är att bara investeringstillgångar 
och kontanta medel får förvaras på ett investe-
ringssparkonto. Med investeringstillgångar avses 
finansiella instrument som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvar-
ande marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, finansiella instrument som 
handlas på en handelsplattform samt andelar i en 
värdepappersfond eller en specialfond. Finansi-
ella instrument som inte är investeringstillgångar 
är kontofrämmande tillgångar. Det gäller t.ex. 
finansiella instrument som har getts ut av företag 

som innehavaren har ett stort inflytande över 
och kvalificerade andelar. Kontofrämmande 
tillgångar får bara förvaras på ett investerings-
sparkonto i vissa situationer och då bara under 
en begränsad tid. 

Avkastningen av sparande på investerings-
sparkonto är föremål för schablonbeskattning. 
Det innebär att kontoinnehavaren inte ska redo-
visa kapitalvinster och annan avkastning på fi-
nansiella instrument och kontanta medel som 
förvaras på ett investeringssparkonto. På mot-
svarande sätt får kapitalförluster och utgifter på 
sådana tillgångar inte dras av. I stället ska konto-
innehavaren i inkomstslaget kapital ta upp en 
schablonmässigt beräknad intäkt. Denna intäkt 
baseras i huvudsak på marknadsvärdet på de 
tillgångar som förvaras på investeringsspar-
kontot under det aktuella beskattningsåret och 
kontoinnehavarens egna inbetalningar till kontot 
(kapitalunderlag). Schablonintäkten beräknas 
genom att kapitalunderlaget multipliceras med 
statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret, se 42 kap. 
36 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad 
IL. Den beräknade schablonintäkten tas upp 
som en inkomst i inkomstslaget kapital och be-
skattas med 30 procent (inkomstskatt).  

Från och med den 1 januari 2012 beräknas 
schablonavkastningen för sparande i kapitalför-
säkring och avtal om tjänstepension som är jäm-
förbart med kapitalförsäkring på motsvarande 
sätt. Skatteunderlaget beräknas sålunda genom 
att ett kapitalunderlag multipliceras med stats-
låneräntan vid utgången av november kalender-
året närmast före beskattningsåret, se 3 d § andra 
och tredje stycket lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel, förkortad AvpL. 
Avkastningen beskattas med 30 procent (avkast-
ningsskatt).  

Beskattningen av sparande på investerings-
sparkonto och i kapitalförsäkring vilar på för-
utsättningen att det ska råda skattemässig neu-
tralitet i valet mellan sparformerna. 

6.13.3 Beskattningen av sparande på 
investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring höjs 

 
Regeringens förslag: Schablonintäkten för in-
vesteringssparkonto respektive skatteunderlaget 
för kapitalförsäkring ska beräknas genom att 
kapitalunderlaget multipliceras med statslåne-
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räntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablon-
intäkten respektive skatteunderlaget ska dock 
beräknas till lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget.  

De nya bestämmelserna träder i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Aktiespararna, 
Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Sven-
ska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarefören-
ingen, Svenska riskkapitalföreningen och Närings-
livets skattedelegation (NSD), vars yttrande För-
eningen Svenskt Näringsliv ansluter sig till, av-
styrker förslaget. De anser bl.a. att beskattningen 
av sparande på investeringssparkonto och i kapi-
talförsäkring bör vara förutsebar för spararna 
och att förslaget leder till att sparande i tillgångar 
med låg avkastning kan komma att bli skatte-
mässigt missgynnat jämfört med konventionell 
kapitalbeskattning. Svensk Försäkring framhåller 
att höjd skatt på sparande påverkar det lång-
siktiga sparandet negativt. Svenska Bankfören-
ingen och Svenska Fondhandlareföreningen 
anser att förslaget motverkar intresset för de 
aktuella sparformerna och att spararna i stället 
kommer att söka sig till konventionellt beskat-
tade placeringsformer.  

Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att 
förslaget att höja räntefaktorn med 0,75 pro-
centenheter är ett steg i rätt riktning, men för 
litet. Räntefaktorn bör enligt LO i stället höjas 
med 2,75 procentenheter så att nivån på beskatt-
ningen av sparande i de aktuella sparformerna 
motsvarar konventionell kapitalbeskattning. 

Aktiespararna och Fondbolagens förening har 
förståelse för att ett golv för räntefaktorn införs. 
De anser dock, i likhet med Tillväxtverket, att 
även ett tak för schablonavkastningen (vid hög 
statslåneränta) bör övervägas. Aktiespararna 
föreslår också att det införs en möjlighet att flyt-
ta tillgångar från ett investeringssparkonto eller 
en kapitalförsäkring under en övergångsperiod. 

Regelrådet anser att konsekvensanalysen i vissa 
avseenden är bristfällig och att bl.a. effekter för 
investeringsföretag och försäkringsföretag bör 
belysas. Svensk Försäkring anser att det saknas 

en analys av effekterna på sparandets samman-
sättning, konsekvenserna av ett minskat lång-
siktigt sparande och effekterna av ett minskat 
försäkringsskydd p.g.a. minskad efterfrågan på 
sparande i kapitalförsäkring. 

Skälen för regeringens förslag: Nivån på be-
skattningen av sparande på investeringsspar-
konto bestäms av produkten av skattesatsen och 
den schablonmässigt beräknade avkastningen. 
Beskattningen bygger i dag på en schablonav-
kastning som motsvarar statslåneräntan. Stats-
låneräntan, dvs. den genomsnittliga räntan för 
alla utestående statspapper med minst fem års 
återstående löptid, avspeglar avkastningen på en 
(i det närmaste) riskfri investering. Riskfyllda 
tillgångar som förvaras på investeringssparkonto, 
t.ex. aktier, har dock en riskjusterad överav-
kastning jämfört med statslåneräntan. Det inne-
bär att sparande på investeringssparkonto i så-
dana tillgångar är skattemässigt gynnat i för-
hållande till konventionell kapitalbeskattning. 
Vid införandet av investeringssparkontot be-
dömdes den effektiva beskattningen av ett in-
vesteringssparkonto med tillgångar i främst 
aktier och fondandelar samt till viss del likvida 
medel uppgå till cirka 19 procent. Det motsvarar 
en skattesänkning med 9–10 procentenheter 
jämfört med konventionell kapitalbeskattning 
(se avsnitt 6.13.4). 

Regeringen anser mot denna bakgrund, i mot-
sats till Aktiespararna, Fondbolagens förening, 
Föreningen Svenskt Näringsliv, NSD, Svensk 
Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska 
Fondhandlareföreningen och Svenska riskkapital-
föreningen, att det finns skäl att höja den scha-
blonmässigt beräknade avkastningen så att den 
överstiger statslåneräntan. Samma bedömning 
gör också majoriteten av remissinstanserna. En 
höjd beskattning av sparande på investerings-
sparkonto ökar även den skattemässiga neutrali-
teten mellan olika sparformer.  

LO anser att räntefaktorn bör höjas med 
2,75 procentenheter så att nivån på beskatt-
ningen av sparande på investeringssparkonto 
motsvarar konventionell kapitalbeskattning. Det 
finns flera fördelar med schablonbeskattat 
sparande. Schablonbeskattningen innebär en 
förenkling för privatpersoner som sparar i aktier 
och andra finansiella instrument och medför 
även att skattebortfallet på grund av felaktigt 
redovisade kapitalvinster och kapitalförluster 
minskar. Det är således motiverat att sparande på 
investeringssparkonto även fortsättningsvis är 
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skattemässigt gynnat i förhållande till 
konventionell kapitalbeskattning. Regeringen 
anser mot denna bakgrund att en lämplig nivå 
för schablonavkastningen är statslåneräntan 
ökad med 0,75 procentenheter. En sådan nivå 
beräknas innebära en höjning av den effektiva 
skattesatsen av sparande på investeringsspar-
konto med ca 3 procentenheter till ca 22 pro-
cent. Eftersom sparandet fortsatt kommer att 
vara skattemässigt gynnat delar regeringen inte 
Svenska Bankföreningen och Svenska Fond-
handlareföreningens bedömning att spararna i 
stället kommer att söka sig till konventionellt 
beskattade placeringsformer. 

För att upprätthålla skattemässig neutralitet 
mellan sparande på investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring bör samma räntefaktor använ-
das för beräkningen av schablonavkastningen för 
sparande på investeringssparkonto och i kapi-
talförsäkring.  

Mot denna bakgrund föreslås att schablon-
intäkten för investeringssparkonto respektive 
skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräk-
nas genom att kapitalunderlaget multipliceras 
med statslåneräntan ökad med 0,75 procenten-
heter.  

Statslåneräntan var 2,09 procent den 30 no-
vember 2013 och 0,9 procent den 30 november 
2014. Om statslåneräntan vid utgången av no-
vember året före beskattningsåret är noll eller 
negativ kommer avkastningen av sparande på 
investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 
inte att beskattas. Det var inte avsikten när be-
stämmelserna infördes. Det bör därför införas 
ett golv för schablonavkastningen. Schablonin-
täkten respektive skatteunderlaget bör lämpligen 
vara lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Vid 
det föreslagna tillägget på statslåneräntan kom-
mer det föreslagna golvet att få betydelse om 
statslåneräntan understiger 0,5 procent. Till skill-
nad från Tillväxtverket, Aktiespararna och Fond-
bolagens förening anser regeringen att det saknas 
skäl att även införa ett tak för schablonavkast-
ningen eftersom tillgångar i de aktuella spar-
formerna kan säljas utan skattekonsekvenser. Av 
samma skäl finns det inte heller anledning att in-
föra särskilda övergångsregler som Aktiespar-
arna föreslår. 

De föreslagna bestämmelserna om beräkning 
av skatteunderlaget för kapitalförsäkring gäller 
också avtal om tjänstepension som är jämförbart 
med kapitalförsäkring. 

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

Regelrådet och Svensk Försäkring har syn-
punkter på beskrivningen av förslagets effekter. 
Dessa behandlas i avsnitt 6.13.4.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 3 d § AvpL och 
42 kap. 36 § IL, se avsnitt 3.2 och 3.9.  

6.13.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Den föreslagna höjningen av räntefaktorn med 
0,75 procentenheter beräknas öka skatteintäkt-
erna med sammanlagt 2 miljarder kronor per år 
under 2016–2019 samt varaktigt (i 2016 års 
priser och volymer). Halva intäktsökningen 
beror på sparande i investeringssparkonto och 
den andra hälften beror på sparande i kapital-
försäkring. 

Det föreslagna golvet för schablonintäkten 
respektive skatteunderlaget beräknas inte ha 
någon offentligfinansiell effekt, eftersom stats-
låneräntan normalt överstiger den nivå där golvet 
får effekt. Den offentligfinansiella effekten av 
golvet beräknas därför till noll 2016–2019 samt 
varaktigt.  

Effekter för företag och privatpersoner  
Ett investeringssparkonto med tillgångar i främst 
aktier och fondandelar bedömdes då sparformen 
infördes ge en riskjusterad överavkastning på 
lång sikt på 2,7 procentenheter över en statslåne-
ränta på 4,9 procent. Den effektiva beskattning-
en av sparande på investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring (med underliggande tillgångar 
som motsvarar de som förvaras på ett invester-
ingssparkonto) beräknades utifrån detta till ca 
19 procent. Det föreslagna tillägget på stats-
låneräntan beräknas innebära en höjning av den 
effektiva skattesatsen på sparande på invester-
ingssparkonto med ca 3 procentenheter till ca 
22 procent. Svensk Försäkring efterfrågar en 
analys av effekterna på sparandets samman-
sättning, konsekvenserna av ett minskat lång-
siktigt sparande och effekterna av ett minskat 
försäkringsskydd p.g.a. minskad efterfrågan på 
sparande i kapitalförsäkring. Sparande på in-
vesteringssparkonto och i kapitalförsäkring 
kommer som utgångspunkt att vara skattemäs-



PROP.  2015/16:1 

246 

sigt gynnat i förhållande till konventionellt be-
skattat sparande också fortsättningsvis. Den för-
väntade avkastningen mellan olika kapitalför-
säkringar varierar med riskexponeringen och för-
säkringsinslaget. Vid det föreslagna tillägget på 
statslåneräntan beräknas dock inte sparande i 
kapitalförsäkring bli högre beskattat än genom 
konventionell kapitalbeskattning. Omfördelning 
av sparande från investeringssparkonto eller 
kapitalförsäkring till andra sparformer kan där-
för inte förväntas. Däremot kan den höjda be-
skattningen leda till ett något lägre sparande i 
dessa sparformer. I och med att sparande i de 
aktuella sparformerna också fortsättningsvis 
kommer att vara skattemässigt gynnat, bedömer 
regeringen emellertid att effekterna på sparande 
och försäkringsskydd kommer att vara begräns-
ade. 

Vid utgången av 2014 fanns ca 950 000 in-
vesteringssparkonton med ett totalt kapital-
underlag om ca 260 miljarder kronor. Kapi-
talunderlagen är mycket ojämnt fördelade och är 
koncentrerade i den övre delen av inkomstför-
delningen. Förslaget påverkar därför i stor ut-
sträckning individer med relativt höga inkomst-
er. Individer med höga inkomster sparar dess-
utom i aktier och fonder i större utsträckning än 
individer med låga inkomster och innehar därför 
investeringssparkonto och kapitalförsäkring i 
högre utsträckning än individer med lägre in-
komster. Förslaget har därmed en positiv för-
delningsprofil. Kapitalunderlagen är också i ge-
nomsnitt större hos män än hos kvinnor. Det 
innebär att förslaget även har en positiv jäm-
ställdhetsprofil. 

Regelrådet efterfrågar en beskrivning av effek-
ter för investeringsföretag och försäkringsföre-
tag. I och med att sparande i de aktuella spar-
formerna också fortsättningsvis kommer att vara 
skattemässigt gynnat, bedömer regeringen att 
förslaget kommer att få begränsade effekter för 
de investeringsföretag och försäkringsföretag 
som tillhandahåller sparformerna. I den mån för-
slaget påverkar allokeringen av investeringar bi-
drar det dock till att jämna ut förutsättningarna 
att attrahera ägarkapital mellan noterade och 
onoterade företag. Förslaget påverkar inte mäng-
den uppgifter företagen behöver upprätta, lagra 
eller lämna och påverkar därför inte företagens 
administrativa kostnader som dessa mäts enligt 
standardkostnadsmetoden. 

Effekter för myndigheter 
Skatteverket behöver ändra informationsmaterial 
till följd av förslaget. Dessa förändringar kom-
mer att ingå i den anpassning som årligen görs 
med anledning av ny eller förändrad lagstiftning. 
Eventuella tillkommande utgifter för Skatte-
verket ska hanteras inom befintliga ekonomiska 
ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna be-
döms förslaget inte få några effekter. 

6.14 Slopad avdragsrätt för 
förvaltningsutgifter 

6.14.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor in-
för budgetpropositionen för 2015 tagits fram 
(dnr Fi2014/03347/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 5, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och inne-
håller bl.a. förslag om att slopa avdragsrätten för 
förvaltningsutgifter. Promemorians lagförslag i 
denna del finns i bilaga 5, avsnitt 2. En förteck-
ning över remissinstanserna finns i bilaga 5, 
avsnitt 3. En remissammanställning finns 
tillgänglig i Finansdepartementet (dnr 
Fi2014/03347/S1).  

Regeringen föreslog i budgetpropositionen 
för 2015 att avdragsrätten för förvaltningsutgift-
er skulle slopas (prop. 2014/15:1 Förslag till 
statens budget, finansplan och skattefrågor av-
snitt 6.12). Riksdagen beslutade dock att avslå 
förslaget (bet. 2014/15:FiU1, rskr 2014/15:29). 
Regeringen anser alltjämt att förslaget bör ge-
nomföras. I detta avsnitt behandlas därför för-
slaget. 

Lagrådet 
Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 i 
samband med riksdagsbehandlingen av budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) att 
inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lag-
förslag om slopad avdragsrätt för förvaltnings-
utgifter som finns i bilaga 5, avsnitt 4. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 5, avsnitt 5. Lagrådet har 
lämnat förslaget utan erinran.  
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6.14.2 Gällande rätt 

Enligt 42 kap. 6 § inkomstskattelagen 
(1999:1229), förkortad IL, får fysiska personer 
dra av förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapi-
tal bara till den del kostnaderna under be-
skattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kro-
nor. Exempel på utgifter som i praxis har ansetts 
utgöra förvaltningsutgifter är arvoden till banks 
notariatavdelning, depåavgifter, aviseringsav-
gifter för lån och bankfacksavgifter.  

Begränsningen avseende de första 1 000 kro-
norna infördes 1985 för att underlätta ge-
nomförandet av en förenklad löntagarbeskatt-
ning (prop. 1984/85:180, bet. 1984/85:SkU60, 
rskr. 1984/85:375). I propositionen (prop. 
1984/85:180 s. 71) framhölls å ena sidan bedöm-
ningen att ett slopande av avdragsrätten inte 
kunde förenas med principen om att avdrag 
medges för intäkternas förvärvande och bi-
behållande. Å andra sidan anfördes att förvalt-
ningskostnadsavdrag är en mycket frekvent av-
dragspost samtidigt som det i flertalet fall rör sig 
om små belopp. Ett slopande av avdragsrätten 
bedömdes därför medföra att manuella gransk-
ningsresurser skulle frigöras och den maskinella 
hanteringen underlättas. Det framhölls också att 
förvaltningskostnader delvis har karaktären av 
privata levnadskostnader. Mot denna bakgrund 
gjordes bedömningen att förvaltningskostnader 
borde få dras av bara till den del kostnaderna 
överstiger 1 000 kronor under beskattningsåret. 
Konsekvensen av denna begränsning bedömdes 
bli att avdrag för förvaltningskostnader i stort 
sett skulle komma att upphöra för fysiska per-
soner.  

Begränsningen om 1 000 kronor har behållits 
sedan den infördes. Vid införandet av IL byttes 
däremot uttrycket förvaltningskostnader ut mot 
förvaltningsutgifter, eftersom det inte är fråga om 
periodiserade utgifter (prop. 1999/2000:2, bet. 
1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117). Vidare 
lades under beskattningsåret till för att det tydligt 
ska framgå att samtliga förvaltningsutgifter som 
ska dras av under ett år ska läggas samman och 
sedan dras av till den del de sammanlagt 
överstiger 1 000 kronor. 

 
 

6.14.3 Avdragsrätten för 
förvaltningsutgifter slopas 

 
Regeringens förslag: Förvaltningsutgifter får inte 
dras av i inkomstslaget kapital. 

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Sveriges Aktie-
sparares Riksförbund (Aktiespararna), Närings-
livets Regelnämnd, Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk In-
dustriförening och Näringslivets Skattedelegation 
(NSD), vars remissyttrande Svenskt Näringsliv 
hänvisar till, avstyrker förslaget. Svenska Bank-
föreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, 
Svensk Industriförening, Svenskt Näringsliv och 
NSD framhåller att avdragsrätten för förvalt-
ningsutgifter följer av huvudregeln att utgifter 
för att förvärva och bibehålla kapitalinkomster 
ska dras av som kostnad. Aktiespararna framhål-
ler att juridiska personers förvaltningsutgifter 
även i fortsättningen kommer att kunna dras av 
och anser att denna asymmetri torde bryta mot 
grundprincipen att skattereglerna ska vara neu-
trala. Skatteverket anser att förslaget medför 
gränsdragningsproblem mot bakgrund av att det 
även finns andra utgifter för att förvärva och 
bibehålla inkomster enligt 42 kap. 1 § IL, vilka 
även fortsättningsvis kommer att vara avdrags-
gilla. Svensk Industriförening, Svenskt Närings-
liv och NSD förutser ökade gränsdragningspro-
blem vad gäller fördelningen av förvaltnings-
utgifter mellan inkomstslagen kapital respektive 
näringsverksamhet. Ekonomistyrningsverket 
(ESV) anser att de beräknade offentligfinansiella 
effekterna av förslaget är överskattade på både 
kort och lång sikt, eftersom de stora avdrags-
beloppen yrkas av personer som anlitar profes-
sionella förvaltare. ESV menar att ett avdrags-
förbud i många fall kommer att kringgås genom 
en lägre nettoavkastning. Svenska Bankfören-
ingen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svensk 
Industriförening, Svenskt Näringsliv och NSD 
anser att ett slopande av avdragsrätten torde ha 
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negativa effekter på sparandet och att promemo-
rian saknar en analys avseende detta.  

Skälen för regeringens förslag: I dag kan 
fysiska personer göra avdrag för förvaltnings-
utgifter i inkomstslaget kapital till den del 
kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt 
överstiger 1 000 kronor.  

Det finns både offentligfinansiella skäl och 
andra skäl som talar för ett slopande av av-
dragsrätten. Förvaltningsutgifter har delvis ka-
raktären av privata levnadskostnader, vilka som 
huvudregel inte får dras av vid beskattningen. Ett 
exempel på utgifter där inslaget av privata lev-
nadskostnader är påfallande är bankfacksavgifter.  

I samband med att avdragsrätten för förvalt-
ningsutgifter begränsades till kostnader som 
överstiger 1 000 kronor uttalades även att detta 
skulle innebära att avdrag för förvaltnings-
utgifter i stort sett skulle upphöra för fysiska 
personer (se prop. 1984/85:180 s. 71). Eftersom 
begränsningen är nominellt bestämd och inte har 
ändrats trots att mer än 25 år har förflutit sedan 
regleringen trädde i kraft, har effekten av 
reformen reducerats i takt med att den allmänna 
prisnivån stigit. Ett slopande av avdragsrätten för 
förvaltningsutgifter är därmed i linje med syftet 
med den ursprungliga reformen. Ett slopande av 
avdragsrätten för förvaltningsutgifter innebär 
också administrativa lättnader för Skatteverket.  

Några remissinstanser, däribland NSD och 
Svensk Industriförening, framhåller att avdrags-
rätten för förvaltningsutgifter följer av huvud-
regeln att utgifter för att förvärva och bibehålla 
kapitalinkomster ska dras av som kostnad. 
Regeln om att utgifter för att förvärva och 
bibehålla inkomster ska dras av är dock redan i 
dag begränsad när det gäller avdrag för förvalt-
ningsutgifter. Regeringen anser att de skäl som 
anfördes när begränsningen av avdragsrätten för 
förvaltningsutgifter infördes även kan åberopas 
för ett slopande av avdragsrätten.  

Vissa remissinstanser, däribland Skatteverket, 
anser ett slopande av avdragsrätten medför 
gränsdragningsproblem. Gränsdragningsfrågor-
na är dock aktuella redan i dag och ett slopande 
av avdragsrätten innebär dessutom att gräns-
dragningen mot sådana privata levnadskostnader 
som inte får dras av försvinner. 

Aktiespararna framhåller att förslaget innebär 
en asymmetri, eftersom juridiska personers för-
valtningsutgifter även i fortsättningen kommer 
att kunna dras av. Även om ett slopande av av-
dragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomst-

slaget kapital innebär en asymmetri i förhållande 
till vad som gäller i inkomstslaget näringsverk-
samhet, bedömer regeringen mot bakgrund av de 
skäl som nämns ovan att avdragsrätten bör slo-
pas.  

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

ESV, Svenska Bankföreningen, Svenska Fond-
handlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Svensk 
Industriförening och NSD har synpunkter på 
förslagets effekter. Dessa behandlas i avsnitt 
6.14.4. 

 
Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 42 kap. 6 § IL, se 
avsnitt 3.9. 

6.14.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Att slopa avdragsrätten för förvaltningsutgifter i 
inkomstslaget kapital beräknas öka skattein-
täkterna med 0,18 miljarder kronor 2016 och 
varaktigt. Utan ett slopande av avdragsrätten be-
räknas att ca 55 000 skattskyldiga skulle ha yrkat 
avdraget 2016. 

Regeringen anser, till skillnad från ESV, att 
beräkningen av de offentligfinansiella effekterna 
av regeländringen är rimlig. I den mån slopandet 
av avdragsrätten leder till en omfördelning av 
sparande mellan olika sparformer kommer det 
att påverka andra skattebaser såväl positivt som 
negativt. Regeringen vill även påminna om att de 
utgifter som omfattas av avdragsrätten delvis har 
karaktären av privata levnadskostnader, t.ex. 
bankfacksavgifter, vilka inte kan omallokeras till 
någon annan typ av kapitalförvaltning. Beräknin-
gen bedöms därför ge en rättvisande bild av 
regeländringens offentligfinansiella effekter.  

Effekter för privatpersoner och företag 
Cirka 35 procent av de som gör avdrag för 
förvaltningsutgifter är kvinnor och ca 65 procent 
är män. Bland de män som gör avdraget är det 
genomsnittliga avdragsbeloppet ca 9 900 kronor 
medan genomsnittet bland kvinnor som gör av-
draget är ca 8 900 kronor. Såväl förekomsten av 
avdrag för förvaltningsutgifter som det genom-
snittliga avdragsbeloppet ökar med inkomst-
nivån och ett slopande av avdragsrätten har där-
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för positiva fördelningseffekter. Förslaget avser 
endast avdragsrätten i inkomstslaget kapital och 
inte avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Förslaget ökar därmed investeringskostnaderna 
för privatpersoner som köper förvaltnings-
tjänster, men påverkar inte företagens avdrags-
rätt.  

Eftersom kundernas kostnader ökar förväntas 
slopandet av avdragsrätten påverka företag som 
säljer förvaltningstjänster, dvs. fondförvaltare, 
banker, kreditinstitut och andra företag som 
tillhandahåller förvaltning av fysiska personers 
kapitaltillgångar. Enligt Statistiska centralbyråns 
(SCB) företagsdatabas fanns 2012 ca 9 100 före-
tag med sammanlagt ca 55 000 anställda med 
sådan verksamhet (företag med SNI-kod 64). 
Ca 7 500 av företagen hade inga anställda. 
Ca 1 300 företag hade 1–4 anställda, ca 200 före-
tag 5–19 anställda, ca 60 företag 20–49 anställda 
och ca 90 företag 50 eller fler anställda.  

Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhand-
lareföreningen, Svenskt Näringsliv, Svensk 
Industriförening och NSD anger att ett slopande 
av avdragsrätten torde ha negativa effekter på 
sparandet. Regeringen noterar att ett slopande av 
avdragsrätten ökar kostnaden för att köpa 
förvaltningstjänster, vilket vid oförändrade priser 
förväntas minska efterfrågan på de tjänster som 
inte längre berättigar till avdrag. Om företagen 
anpassar priserna på dessa tjänster påverkas 
efterfrågan mindre, men i båda fallen förväntas 
företagens intäkter minska. Storleken på 
minskningen är svårbedömd, men förvaltnings-
utgifterna som inte längre berättigar till avdrag 
beräknas uppgå till ca 0,61 miljarder kronor 
2015. De berörda företagens intäkter uppgick till 
ca 250 miljarder kronor 2012. De aktuella 
intäkterna motsvarar därmed ca 0,24 procent av 
2012 års intäkter.  

Eftersom det beräknas att endast 0,7 procent 
av de som deklarerar över- eller underskott av 
kapital skulle ha gjort avdrag för förvaltnings-
utgifter 2016, kan effekterna på det totala 
sparandet förväntas vara små totalt sett. En viss 
omfördelning av sparande mellan olika sparpro-
dukter kan däremot förväntas. Regeringen bedö-
mer därför att ett slopande av avdragsrätten för 
förvaltningsutgifter varken kommer att påverka 
det totala sparandet eller de företag som förvaltar 
fysiska personers kapitaltillgångar i någon större 
utsträckning. Enskilda företag kommer dock att 
påverkas i olika hög utsträckning beroende på 

hur exponerade de är mot de personer som be-
rörs av en slopad avdragsrätt.  

De berörda företagen bedöms behöva lämna 
information till sina kunder med anledning av 
förslaget. Kostnaden för detta varierar mellan 
företagen, beroende på bl.a. hur många kunder 
företaget har och hur kunderna kontaktas. För-
utom denna engångsinsats medför förslaget inte 
att några krav på företagen att upprätta, lagra 
eller överföra information tillkommer eller för-
ändras. Förslaget bedöms därför inte påverka 
företagens administrativa kostnader som dessa 
mäts enligt standardkostnadsmodellen.  

Effekter för myndigheter 
Skatteverket behöver göra vissa systemanpass-
ningar samt ändra blanketter och informations-
material. De ökade kostnaderna för Skatteverket 
ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.  

Eventuella tillkommande kostnader för de 
allmänna förvaltningsdomstolarna ska hanteras 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

6.15 Anpassningar till EU-rätten av 
investeraravdraget och 
självständig näringsverksamhet 

6.15.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budget-
propositionen för 2016 tagits fram (dnr 
Fi2015/01734/S1). En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 7, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och 
innehåller bl.a. förslag om anpassning av 
investeraravdraget till kommissionens riktlinjer 
om statligt stöd för att främja riskfinansi-
eringsinvesteringar. Promemorians lagförslag i 
denna del finns i bilaga 7, avsnitt 2. En 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 
7, avsnitt 3. En remissammanställning finns 
tillgänglig i Finansdepartementet (dnr 
Fi2015/01734/S1).  

I avsnitt 6.15.2 behandlas denna del av prome-
morians förslag. 

Skatteförenklingsutredningen har i betänkan-
det Förenklade skatteregler för enskilda närings-
idkare och fysiska personer som är delägare i 
handelsbolag (SOU 2014:68) bl.a. föreslagit 
vissa EU-rättsliga anpassningar för självständig 
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näringsverksamhet som bedrivs inom EES. En 
sammanfattning av utredningens förslag i denna 
del finns i bilaga 14, avsnitt 1. Betänkandet har 
remissbehandlats. Utredningens lagförslag om 
en anpassning till EU-rätten finns i bilaga 14, 
avsnitt 2. En förteckning över remissinstanserna 
finns i bilaga 14, avsnitt 3.  

I avsnitt 6.15.3 behandlas denna del av 
betänkandet. 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att in-
hämta Lagrådets yttrande över bl.a. det lag-
förslag om anpassning av investeraravdraget till 
kommissionens riktlinjer om statligt stöd för att 
främja riskfinansieringsinvesteringar som finns i 
bilaga 7, avsnitt 4. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 7, avsnitt 5. Lagrådet har lämnat förslaget 
utan erinran. 

Skatteförenklingsutredningens förslag om 
vissa anpassningar till EU-rätten i betänkande 
SOU 2014:68 är författningstekniskt och även i 
övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har 
därför inte inhämtat Lagrådets yttrande i denna 
del. 

6.15.2 Anpassning av investeraravdraget 
till kommissionens riktlinjer om 
statligt stöd för att främja 
riskfinansieringsinvesteringar 

6.15.2.1 Gällande rätt 

Nuvarande regler 
För att stimulera tillgången till kapital för min-
dre företag infördes den 1 december 2013 ett in-
vesteraravdrag. Investeraravdraget är ett avdrag i 
inkomstslaget kapital för fysiska personer som 
förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek. 
Förvärvaren måste vara skattskyldig i Sverige för 
kapitalvinst på andelarna och förvärvet ska ha 
skett i samband med företagets bildande eller vid 
en nyemission. Investeraravdrag kan också göras 
vid förvärv av lagerbolag. Avdrag får göras för 
hälften av betalningen för andelarna. Avdrag ges 
med högst 650 000 kronor per person och år, 
vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 mil-
joner kronor. Om flera investerare investerar i 
ett och samma företag får det sammanlagda 
underlaget för investeraravdrag avseende det 

företaget uppgå till högst 20 miljoner kronor per 
år.  

Det företag i vilket investeringen görs måste 
uppfylla ett antal villkor. Företaget ska vara ett 
svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk fören-
ing eller ett motsvarande utländskt bolag som 
har fast driftställe i Sverige, under förutsättning 
att det utländska bolaget hör hemma i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett 
skatteavtal som innehåller en artikel om in-
formationsutbyte. Företaget ska uteslutande 
eller så gott som uteslutande bedriva rörelse 
samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kro-
nor. Företaget får inte vara i ekonomiska svårig-
heter.  

Den som vill göra investeraravdrag får inte 
under betalningsåret eller under de två åren när-
mast före betalningsåret ha tagit emot någon 
värdeöverföring, till exempel utdelning, från 
företaget som överstiger ett visst jämförelse-
belopp. Företaget får under denna period inte 
heller ha gjort vissa interna förvärv. Investerar-
avdraget är också villkorat under en period efter 
betalningsåret. Det innebär att avdraget ska åter-
föras till beskattning om den skattskyldige under 
de fem år som följer närmast efter betalningsåret 
avyttrar andelarna eller tar emot en värdeöver-
föring från företaget som överstiger jämförelse-
beloppet. Investeraravdraget ska även återföras 
om företaget under de två åren närmast efter 
betalningsåret gör vissa interna förvärv. Reglerna 
om investeraravdrag finns i 43 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229), förkortad IL. 

Investeraravdraget är ett statligt stöd enligt 
bestämmelserna i EUF-fördraget som har an-
mälts till och godkänts av Europeiska kommis-
sionen (kommissionen). Bestämmelserna har 
utformats i enlighet med kommissionens rikt-
linjer för statligt stöd för att främja riskkapital-
investeringar i små och medelstora företag 
(2006/C 194/02). Sverige har i samband med att 
investeraravdraget godkändes av kommissionen 
åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder för att vid 
behov anpassa avdraget till eventuella nya rikt-
linjer.  

Nya regler 
Den 1 juli 2014 antog kommissionen nya rikt-
linjer för statligt stöd för att främja riskfinansi-
eringsinvesteringar (2014/C 19/04). Enligt de 
nya riktlinjerna kan bara investerare som står i en 
oberoende ställning till det företag som invest-



PROP.  2015/16:1 

251 

eringen avser få skattelättnader. Med oberoende 
privat investerare avses enligt riktlinjerna en pri-
vat investerare som inte är delägare i det företag i 
vilket investeringen görs. S.k. affärsänglar och 
finansinstitut anses, oavsett ägarförhållanden, 
oberoende i den mån de står för hela risken i för-
hållande till sin investering. Vidare betraktas 
samtliga privata investerare som oberoende vid 
skapandet av ett nytt företag. 

6.15.2.2 Investeraravdraget anpassas till 
kommissionens riktlinjer om statligt 
stöd för riskfinansieringsinvesteringar 

 
Regeringens förslag: Investeraravdrag ska inte få 
göras om den skattskyldige eller någon närstå-
ende under något av de två beskattningsåren 
närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) 
eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för 
förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har 
innehaft andelar i det företag i vilket andelar har 
förvärvats eller i ett annat företag inom samma 
koncern. 

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången på 
förvärv av andelar som sker efter den 31 decem-
ber 2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-

instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot förslaget. Företagarna, 
Svenska riskkapitalföreningen och Näringslivets 
skattedelegation (NSD), vars yttrande Föreningen 
Svenskt Näringsliv, Svensk Försäkring, Svenska 
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareför-
eningen ansluter sig till, avstyrker förslaget. De 
delar bedömningen att reglerna om investerar-
avdrag måste anpassas till kommissionens nya 
riktlinjer men anser att förslaget i promemorian 
går längre än vad som motiveras av riktlinjerna, 
vilket kan medföra att svenska företags konkur-
rensförutsättningar försämras. Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) delar denna bedömning. 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 
efterfrågar en analys av möjligheten att undanta 
affärsänglar från de nya reglerna. Föreningen 
Svenskt Näringsliv, NSD, Svensk Försäkring, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhand-

lareföreningen och Svenska riskkapitalförening-
en anser att frågan om en förändring av reglerna i 
enlighet med promemorians förslag är för tidigt 
väckt och att en utredning bör tillsättas. Företa-
garna och Tillväxtverket framhåller att förslaget 
kommer att öka reglernas komplexitet. Även 
Skatteverket, som tillstyrker förslaget, anser att 
förslaget kommer att komplicera regelverket och 
göra det ännu svårare att tillämpa för företag, 
investerare och Skatteverket. Skatteverket fram-
håller att förslaget kommer att medföra att en 
stor grupp investerare inte längre kan få invester-
aravdrag och att det under dessa förhållanden 
inte är försvarbart att behålla avdraget, utan att 
det bör slopas. Om avdraget behålls anser Skat-
teverket att en nedre beloppsgräns på 
50 000 kronor bör införas samt att investerar-
avdrag inte bör få göras för investeringar i pub-
lika avstämningsbolag. Även Landsorganisation-
en i Sverige (LO) anser att det bästa vore att av-
skaffa investeraravdraget, eftersom det är ett för-
delningspolitiskt felriktat bidrag till enskilda. 
Tillväxtverket anser att investeraravdraget bör 
reformeras så att det blir mer attraktivt och kan 
utnyttjas i större omfattning. 

Regelrådet och Företagarna anser att beskriv-
ningen av förslagets effekter är bristfällig. 

Skälen för regeringens förslag: Utgångs-
punkten för kommissionens riktlinjer för statligt 
stöd för riskfinansieringsinvesteringar är att 
avhjälpa marknadsmisslyckanden på kapital-
marknaden i form av ofullständig eller asymme-
trisk information. Investeraravdraget syftar ock-
så till att öka incitamenten att investera i ny-
startade företag och tillväxtföretag genom att 
kompensera investerare för den ofta tidskräv-
ande informationsinhämtning han eller hon ställs 
inför vid investeringar i företag av mindre storlek 
(se prop. 2012/13:134, s. 28–32). Enligt nuvar-
ande regler får investeraravdrag dock göras av 
fysiska personer oavsett vilken koppling de har 
till det företag i vilket investeringen görs. De nya 
riktlinjerna för statligt stöd för att främja 
riskfinansieringsinvesteringar innebär att det inte 
längre är tillåtet att ge statligt stöd i form av 
skattelättnader till investerare som inte står i en 
oberoende ställning till det företag som invest-
eringen avser. Reglerna för investeraravdrag 
måste därför anpassas till de nya riktlinjerna.  

För att en investerare ska betraktas som obe-
roende får investeraren enligt riktlinjerna inte 
vara delägare i det företag i vilket investeringen 
görs. Regeringen anser dock, till skillnad från 
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bl.a. Företagarna, Svenska riskkapitalföreningen, 
NSD, Föreningen Svenskt Näringsliv och LRF, 
att det inte är tillräckligt att enbart utesluta 
investerare som vid tidpunkten för investeringen 
direkt äger andelar i målföretaget. En sådan 
begränsning skulle nämligen vara lätt att kringgå 
och därmed inte bli verkningsfull. Informations-
problemen är vidare som mest påtagliga då 
utomstående investerar i mindre företag, medan 
redan befintliga ägare eller närstående till dessa 
har bättre insyn i företaget. Detta gäller även då 
förvärvet sker i ett annat koncernföretag än det i 
vilket investeraren redan är ägare, eller i företag i 
vilka investeraren tidigare varit ägare. Skälen för 
införandet av investeraravdraget är därmed inte 
lika starka i de fall investeraren inte är en 
utomstående person.  

De nya reglerna bör därför utsträckas till att 
gälla både direkta och indirekta innehav samt 
närståendes innehav. Av samma skäl bör be-
gränsningen inte utgå från innehav endast vid 
investeringstidpunkten utan också från innehav 
under en rimlig tid före denna. För gällande vill-
kor i fråga om värdeöverföringar och vissa in-
terna förvärv gäller en tidsperiod som omfattar 
betalningsåret (det beskattningsår då full betal-
ning för andelarna har skett) och en tvåårsperiod 
dessförinnan. En motsvarande tidsgräns bör gälla 
också här, med den skillnaden att tidsgränsen 
bör räknas ifrån förvärvstidpunkten och inte be-
talningstidpunkten. Detta eftersom bestäm-
melsen annars inte skulle få avsedd effekt i de fall 
då betalningstidpunkten inträffar senare än för-
värvstidpunkten. Regeringen har förståelse för 
synpunkten att ytterligare villkor för investerar-
avdrag komplicerar systemet. Svårigheterna för 
investerare, företag och Skatteverket att hantera 
detta ska dock inte överdrivas.  

Företagarna, Svenska riskkapitalföreningen, 
NSD, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen 
och LRF anser att förslaget i promemorian 
skulle försämra svenska företags konkurrens-
kraft. Regeringen delar inte denna bedömning. 
Det är långt ifrån alla medlemsstater som har en 
motsvarighet till investeraravdraget. I de länder 
som har ett liknande skatteincitament finns 
begränsningar som liknar de som nu föreslås och 
det är inte heller ovanligt att investeringar där in-
vesteraren genom investeringen får ett bestäm-
mande inflytande i företaget inte omfattas av 
stödordningen (t.ex. i Finland och Storbritan-
nien). Några begränsningar avseende bestäm-

mande inflytande finns inte avseende investerar-
avdraget och föreslås inte heller. Något undantag 
för investeringar i samband med start av ett nytt 
företag behövs därför inte. Det bedöms inte 
heller som lämpligt att införa särskilda undan-
tagsregler för affärsänglar som Juridiska fakul-
teten vid Stockholms universitet efterfrågar en 
analys av. Att i skattelagstiftningen försöka 
definiera vad som avses med en affärsängel skulle 
komplicera regelverket ytterligare och skapa 
stora avgränsningsproblem. Det saknas enligt 
regeringens mening skäl att utreda frågan om en 
begränsning till oberoende investerare ytter-
ligare, vilket bl.a. NSD efterfrågat. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
investeraravdrag inte ska få göras om den skatt-
skyldige eller någon närstående under något av 
de två beskattningsåren närmast före det år för-
värvet sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret 
fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller 
indirekt innehar eller har innehaft andelar i det 
företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett 
annat företag inom samma koncern.  

Den nya bestämmelsen bör träda i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången på 
förvärv av andelar som sker efter den 31 dec-
ember 2015. 

Skatteverket och LO anser att investerarav-
draget bör slopas. Om avdraget inte slopas anser 
Skatteverket att det bör begränsas ytterligare. 
Tillväxtverket anser att investeraravdraget bör 
reformeras. Dessa frågor behandlas inte i detta 
lagstiftningsärende. 

Regelrådet och Företagarna har synpunkter på 
beskrivningen av förslagets effekter. Dessa be-
handlas i avsnitt 6.15.4. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder att en ny paragraf 43 kap. 
17 a § införs i IL, se avsnitt 3.9. 

6.15.3 EU-rättsliga anpassningar för 
självständig näringsverksamhet som 
bedrivs inom EES 

 
Regeringens förslag: Enskilda näringsidkare och 
delägare i handelsbolag som bedriver självständig 
näringsverksamhet i ett annat EES-land ska 
beskattas för resultatet på samma sätt som när 
verksamhet bedrivs i Sverige.  

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
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Utredningens förslag överensstämmer med 
regeringens. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har 
haft något att invända mot förslaget.  

Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 kap. 
23 § andra stycket IL anses självständig närings-
verksamhet som bedrivs utomlands alltid som 
passiv näringsverksamhet. Bestämmelsen 
påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i 
IL:en eftersom olika regler, i vissa fall, gäller för 
passiv respektive aktiv näringsverksamhet. All 
självständig näringsverksamhet som bedrivs av 
en enskild näringsidkare utomlands räknas vidare 
enligt 14 kap. 12 § IL alltid som en egen närings-
verksamhet. Detsamma gäller enligt 14 kap. 13 § 
första stycket IL när handelsbolag bedriver 
självständig näringsverksamhet utomlands. Av 
42 kap. 34 § andra stycket IL följer att 
underskott av näringsverksamhet det beskatt-
ningsår en enskild näringsidkare upphör att 
bedriva näringsverksamhet inte får dras av om 
det avser självständigt bedriven näringsverksam-
het utomlands. 

De ovan angivna bestämmelserna kan leda till 
att självständigt bedriven näringsverksamhet i 
andra EES-länder missgynnas i förhållande till 
verksamhet som bedrivs i Sverige. Regeringen 
föreslår därför, i likhet med utredningens 
förslag, att enskilda näringsidkare som bedriver 
självständig näringsverksamhet i ett annat EES-
land ska beskattas för resultatet på samma sätt 
som när verksamhet bedrivs i Sverige. Detsamma 
ska gälla för delägare i handelsbolag. Förslaget är 
en anpassning till EU-rättens etableringsfrihet. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 23 § andra 
stycket, 14 kap. 12 §, 14 kap. 13 § första stycket 
och 42 kap. 34 § andra stycket IL, se avsnitt 3.9. 

6.15.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Utfall för investeraravdraget finns för december 
2013 och preliminärt för 2014. År 2015 lämnades 
drygt 7 900 kontrolluppgifter för 2014 med ett 
sammanlagt underlag om ca 480 miljoner kronor 
in till Skatteverket. För 2013 beviljades ca 
900 investeraravdrag för investeringar i ca 
130 företag, med ett sammanlagt underlag om ca 
100 miljoner kronor. Två företag mottog under 
2013 ett stort antal investeringar som troligtvis 

gjorts av externa investerare. Dessa investeringar 
bedöms stå för ca 40 procent av de totala 
avdragen 2013. 

Underlaget för avdrag 2016 bedöms uppgå till 
ca 480 miljoner kronor. Baserat på de bedöm-
ningar som gjordes angående fördelningen av an-
vändningen mellan nystartade företag och ny-
emissioner vid avdragets införande, och under 
antagandet att externa investerare står för ca 
40 procent av det totala avdragsbeloppet, 
bedöms förslaget leda till att underlaget minskar 
med 120 miljoner kronor. Då investeraravdraget 
ger en skattesänkning med 15 procent innebär 
detta en ökning av skatteintäkterna med ca 
18 miljoner kronor 2016. 

Beräkningen av den varaktiga effekten av 
begränsningen av investerararavdraget kräver 
bedömningar om utvecklingen av användningen 
av avdraget framöver. Investeraravdraget har 
endast varit i kraft en kortare tid, och det är ännu 
svårt att bedöma hur populärt det kommer att 
bli. Då utvecklingen är svårbedömd utgår 
beräkningen från fasta priser och volymer, i 
enlighet med Finansdepartementets beräknings-
konventioner. Varaktigt bedöms förslaget att 
begränsa investeraravdraget därför leda till en 
ökning av skatteintäkterna med 18 miljoner 
kronor. 

Förslaget om att anpassa bestämmelserna om 
självständig näringsverksamhet till EU-rätten 
medför inte några offentligfinansiella effekter. 

Effekter för företag 
Regelrådet och Företagarna anser att beskrivning-
en av effekterna av förslaget att begränsa 
investeraravdraget är bristfällig. Eftersom av-
dragets effekter på investeringar och skatte-
intäkter ännu är mycket osäkra kan beräkningar 
inte göras av de realekonomiska effekterna av en 
begränsning av tillämpningsområdet för 
investeraravdraget.  

Det företag som investeraravdraget hänför sig 
till ska lämna kontrolluppgift om underlaget för 
investeraravdrag. Genom att lämna kontroll-
uppgift intygar företaget att den skattskyldiges 
betalning för andelarna i företaget kan ligga till 
grund för investeraravdrag. Det innebär att före-
taget måste kontrollera att de villkor som avser 
företaget är uppfyllda samt i vilken utsträckning 
transaktioner mellan företaget och investeraren 
samt närstående till denne har skett under 
betalningssåret samt två år tidigare (se prop. 
2012/13:134 s. 81 f.). Det nya villkoret som 
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föreslås bedöms därför endast i vissa fall medföra 
en ökad tidsåtgång för uppgiftslämnandet, och 
då endast marginellt. Förslaget bedöms mot 
denna bakgrund inte öka företagens administra-
tiva kostnader. 

Effekter för myndigheter 
Skatteverket behöver ändra blanketter och in-
formationsmaterial till följd av förslaget att 
begränsa investeraravdraget. Dessa förändringar 
kommer att ingå i den anpassning som årligen 
görs med anledning av ny eller förändrad lag-
stiftning. Eventuella tillkommande utgifter för 
Skatteverket ska hanteras inom befintliga 
ekonomiska ramar. För de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna bedöms förslaget inte få några 
effekter. 

Förslaget om att anpassa bestämmelserna om 
självständig näringsverksamhet till EU-rätten 
bedöms inte få några effekter för vare sig 
Skatteverket eller de allmänna förvaltnings-
domstolarna. 

Skatt på kapitalanvändning – 
företagsskatter 

6.16 Skattefrihet för ideell 
secondhandförsäljning 

6.16.1 Ärendet och dess beredning 

En promemoria har tagits fram inom 
Finansdepartementet där det föreslås att det i 
inkomstskattelagen förtydligas att allmännyttiga 
ideella föreningars och registrerade trossam-
funds verksamhet med försäljning av skänkta 
begagnade varor som nyttjas som finansierings-
källa för det ideella arbetet och som främjar 
återanvändning och återvinning är skattefri. En 
sammanfattning av promemorian finns i bilaga 9, 
avsnitt 1. Promemorians lagförslag överens-
stämmer med lagrådsremissens lagförslag. 
Promemorian har remissbehandlats. En förteck-
ning över remissinstanserna finns i bilaga 9, 
avsnitt 2. En sammanställning av remiss-
yttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet 
(dnr Fi2015/02759/S1). 

I detta avsnitt behandlas promemorians 
förslag. 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 13 augusti 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag 
som finns i bilaga 9, avsnitt 3. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 9, avsnitt 4. Lagrådets synpunkter 
behandlas i avsnitt 6.16.2.3. Regeringen har i 
huvudsak följt Lagrådets synpunkter. 

6.16.2 Ideella föreningars och registrerade 
trossamfunds 
secondhandförsäljning 

6.16.2.1 Bakgrund 

Återanvändning och secondhandverksamhet 
som bedrivs ideellt för allmännyttiga ändamål 
har många positiva aspekter. Verksamheten 
genererar medel till sociala insatser och utveck-
lingsinsatser. Sådan verksamhet kan dessutom 
tillhandahålla meningsfull arbetsträning för 
människor som av någon anledning står utanför 
ordinarie arbetsmarknad och erbjuda volontärer 
möjlighet till meningsfull sysselsättning i ett 
socialt sammanhang. Den bidrar även till att 
resurser återanvänds och till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle och resurseffektiv avfalls-
hantering. Secondhandverksamheten är en viktig 
finansieringskälla för de ideella organisationerna. 

6.16.2.2 Gällande rätt 

Av 7 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen 
(1999:1229), förkortad IL, framgår att allmän-
nyttiga ideella föreningar och registrerade 
trossamfund som huvudregel är skattskyldiga för 
inkomst från sådan näringsverksamhet som 
avses i 13 kap. 1 § IL. Enligt 13 kap. 1 § IL avses 
med näringsverksamhet förvärvsverksamhet som 
bedrivs yrkesmässigt och självständigt. En 
allmännyttig ideell förening eller ett registrerat 
trossamfund är dock enligt 7 kap. 3 § andra 
stycket IL inte skattskyldig för bl.a. inkomst 
från en självständig näringsverksamhet, om 
inkomsten till huvudsaklig del kommer från 
verksamhet som har naturlig anknytning till 
föreningens allmännyttiga ändamål eller som av 
hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt 
arbete. Omsättning i den inkomstskattebefriade 
verksamhetsdelen är inte heller föremål för 
mervärdesskatt på grund av kopplingen mellan 
inkomstskattereglerna och mervärdesskatte-
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reglerna i 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen 
(1994:200). 

Någon närmare förklaring till vad som avses 
med en av hävd utnyttjad finansieringskälla finns 
inte i lagstiftningen. Enligt förarbetena till 
inkomstskattereglerna (prop. 1976/77:135 
s. 84 f.) räknas till sådana verksamheter bl.a. 
anordnande av bingo och andra lotterier, fester, 
basarer, loppmarknader, försäljnings- och insam-
lingskampanjer. Om t.ex. en idrottsförening 
bedriver en vanlig sportaffär eller om en religiös 
förening bedriver en bokhandel, beskattas 
däremot dessa inkomster.  

Vid bedömningen av om förutsättningar för 
skattefrihet föreligger har i praxis olika faktorer 
beaktats såsom bl.a. inslaget av frivilligt och 
oavlönat arbete, verksamhetens omfattning och 
konkurrenssituationen (se bl.a. RÅ85 1:2, RÅ 
1988 not. 599, 600 resp. 603 och RÅ 1999 
ref. 50). 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett 
avgörande (HFD 2013 ref. 56) bedömt att en 
ideell förenings försäljning av skänkta varor 
utgör en sådan verksamhet som enligt inkomst-
skattelagen ska anses vara en av hävd utnyttjad 
finansieringskälla för ideellt arbete. Det bör 
enligt Högsta förvaltningsdomstolen vara 
möjligt att göra skillnad mellan försäljning i 
butiker som är öppna dagligen och i vilka även 
anställd personal är verksam, å ena sidan, och 
försäljning i en lokal som håller öppet endast vid 
något enstaka tillfälle per vecka och som i allt 
väsentligt sköts av ideella krafter, å den andra. 
Det senare slaget av verksamhet kan närmast 
jämställas med regelbundet anordnade basarer. 
Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening 
bör i vart fall butiksförsäljning med skänkta 
varor som bedrivs under villkor som framstår 
som jämförbara med kommersiell handel i t.ex. 
antikvariat, antikhandel eller butiker för andra-
handsförsäljning av märkeskläder inte anses 
jämförbar med den traditionella loppmark-
nadsformen.  

Skatteverkets uppfattning i ett ställnings-
tagande den 17 september 2014 (dnr 131 92444-
14/111) är att en secondhandverksamhet som 
bedrivs i en butik som inte håller öppet mer än 
24 timmar i veckan med till klart övervägande del 
ideellt arbetande personal kan jämställas med 
regelbundet anordnade basarer eller lopp-
marknader. Sådan secondhandförsäljning ska 
således, enligt Skatteverkets uppfattning, anses 

vara verksamhet som av hävd utnyttjas som 
finansieringskälla för ideellt arbete.  

Skatteverket har även bedömt (ställnings-
tagande den 17 september 2014 dnr 131 514551-
14/111) att gåvor till bl.a. ideella föreningars 
secondhandverksamhet i form av tillgångar som 
ska säljas vidare av föreningen (lagertillgångar) 
redovisningsmässigt och skattemässigt ska 
värderas till nettoförsäljningsvärdet vid 
förvärvstidpunkten. Med nettoförsäljningsvärdet 
menas försäljningsvärdet efter avdrag för 
beräknade försäljnings- och hanteringskostnader 
och med beaktande av inkurans. Ställnings-
tagandet innebär att om föreningar säljer de 
skänkta varorna för nettoförsäljningsvärdet så 
uppkommer det inte någon skattepliktig vinst. 

6.16.2.3 Övervägande och förslag 

 
Regeringens förslag: I inkomstskattelagen anges 
att allmännyttiga ideella föreningars och 
registrerade trossamfunds verksamhet med 
försäljning av skänkta varor som utnyttjas som 
finansieringskälla för det ideella arbetet ska vara 
skattefri. Undantaget från skatteplikt gäller om 
föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller 
de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

delvis med regeringens. Promemorians förslag 
innehåller dock villkor om att varorna ska vara 
begagnade och att verksamheten ska främja 
återanvändning och återvinning. Dessutom har 
promemorians förslag en något annorlunda 
lagteknisk utformning. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig tillstyrker eller har 
inget att invända mot att det i inkomstskatte-
lagen anges att ideell secondhandförsäljning är 
skattefri. Ideell Second Hand, Röda Korset, 
Sveriges Stadsmissioner och Stockholms 
Stadsmission ser positivt på förslaget ur det 
perspektivet att ideell secondhandverksamhet 
ska undantas från skatteplikt. Praktisk Solidaritet, 
Emmaus Sverige och Emmaus Björkå anser att 
förslaget innebär en rimlig och rättvis skatte-
mässig behandling av ideella organisationers 
försäljning av skänkta begagnade varor till 
förmån för allmännyttig verksamhet. 
Försäkringskassan framhåller att de ideella 
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föreningarnas och registrerade trossamfundens 
verksamheter med secondhandförsäljning bidrar 
med möjlighet till arbetsträning för personer 
som annars kan ha svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden.  

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII), Ideell Second Hand (vars yttrande i 
denna del Emmaus Björkå, Röda Korset, 
Frälsningsarmén, Myrorna och Erikshjälpen 
instämmer i), PMU Second hand, Sveriges 
Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission 
föreslår att ordet ”begagnade” ska tas bort i lag-
förslaget. De anser att det centrala är att varorna 
som kommer in bidrar till allmännyttig 
verksamhet och inte om varorna är begagnade. 
Exempelvis ska, enligt dessa organisationer, ett 
företag kunna skänka osålda varor till 
secondhandverksamhet i stället för att kasta 
dem.  

FRII, Ideell Second hand (vars yttrande i 
denna del Emmaus Björkå, Röda Korset och 
Frälsningsarmén instämmer i), Sveriges Stads-
missioner och Stockholms Stadsmission anser 
att skattefriheten även bör avse varor som inte 
skänkts så länge försäljningen av dessa främjar 
återvinning, återanvändning och ett allmän-
nyttigt ändamål. Vidare anser de att det är viktigt 
att det framgår att försäljningen inte 
nödvändigtvis måste ske av exakt samma vara 
som tagits emot utan att försäljningen även kan 
omfatta varor som skapats av de aktuella 
varorna.  

FRII, Ideell Second Hand (vars yttrande i 
denna del Emmaus Björkå, Röda Korset, 
Frälsningsarmén, Myrorna och Erikshjälpen 
instämmer i), PMU Second hand, Sveriges 
Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission 
anser att det bör förtydligas att skattefriheten 
gäller oavsett hur verksamheten bedrivs. 
Erikshjälpen, Frälsningsarmén och Myrorna 
anser att fokus i lagtexten bör vara den samhälls-
nytta som ideell second hand genererar och på 
syftet med de ideella secondhandaktörernas 
verksamhet.  

Kammarrätten i Göteborg ifrågasätter om det 
är nödvändigt att ha med uttrycket ”som främjar 
både återanvändning och återvinning” och 
påpekar att försäljning av skänkta begagnade 
varor i sig bör anses främja återanvändning eller 
återvinning. Kammarrätten påpekar att det kan 
anses att förslaget inte utgör ett förtydligande 
utan snarare en utvidgning av skattefriheten och 
att om detta är avsikten bör det klart framgå, inte 

minst för att undvika framtida tillämpnings-
svårigheter. Även FRII, Ideell Second Hand 
(vars yttrande i denna del Emmaus Björkå, Röda 
Korset, Frälsningsarmén och Myrorna 
instämmer i), Sveriges Stadsmissioner, 
Stockholms Stadsmission och PMU Second 
hand ifrågasätter om det är nödvändigt att i 
lagtext precisera att verksamheten ska främja 
återanvändning och återvinning samt anför att 
detta får anses ligga i den ideella secondhand-
verksamhetens natur. Skatteverket anser att 
kravet på återanvändning och återvinning i första 
hand bör tas bort eftersom något sådant krav 
inte har funnits tidigare. Om kravet behålls anser 
Skatteverket att det även bör gälla de som i dag 
bedriver hävdvunnen secondhandförsäljning 
skattefritt. Naturvårdsverket anser inte att det är 
nödvändigt att i lagtexten precisera att verk-
samheten ska främja både återanvändning och 
återvinning samt påpekar att det inte är önskvärt 
att ideella organisationer ska vara tvungna att ta 
emot avfall för att få skattelättnaden. Vidare 
menar Naturvårdsverket att konsekvensanalysen 
är något tunn och efterlyser bl.a. ett 
förtydligande kring de offentligfinansiella 
effekterna. 

Civos efterfrågar en bredare översyn av den 
skattelagstiftning som påverkar det civila 
samhällets organisationer. Läkarmissionen anser 
att det finns ett flertal aktiviteter som kan anses 
utgöra antingen sidoordnade aktiviteter eller 
underordnade aktiviteter i organisationernas 
secondhandförsäljning och att dessa aktiviter bör 
tas in i det framtida lagstiftningsarbetet. Även 
Human Bridge framhåller detta. 

Kammarrätten i Göteborg anser att det hade 
varit av värde med en analys av förslagets 
förenlighet med mervärdesskattedirektivet. 
Skatteverket menar att secondhandförsäljningen 
beroende av omfattningen kan komma att 
omfattas av mervärdesskattedirektivets 
bestämmelser om beskattningsbara transaktioner 
som utförs av en beskattningsbar person. Den 
enskilda organisationen kan enligt Skatteverket 
begära direkt effekt av bestämmelserna i 
direktivet. Även FAR och Läkarmissionen har 
synpunkter om förhållandet till EU-rätten. 
Tillväxtverket anser att förslaget innebär att 
privata aktörer med vinstintresse får sämre 
förutsättningar att driva verksamhet än vad ideell 
verksamhet får och att det riskerar att hindra 
tillväxt och sysselsättning. Emmaus Sverige och 
Praktisk Solidaritet (vars yttrande Emmaus 
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Björkå instämmer i) anser däremot att förslaget 
på intet sätt medför att de ideella organisationers 
försäljning av skänkta begagnade varor gynnas i 
konkurrenshänseende i förhållande till den 
kommersiella handeln med begagnade varor. 

FRII, Sveriges Stadsmissioner och 
Stockholms Stadsmission anser att skatte-
friheten för ideell secondhandförsäljning även 
bör omfatta allmännyttiga stiftelser. Även 
Läkarmissionen och Human Bridge anser att 
förslaget bör omfatta samtliga aktörer som 
använder försäljning av skänkta begagnade varor 
som finansieringskälla för hjälparbete och 
biståndsarbete. 

Skälen för regeringens förslag: Ideella 
föreningar och registrerade trossamfund är som 
huvudregel skattskyldiga för inkomst av närings-
verksamhet. Med näringsverksamhet avses 
förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt 
och självständigt. Allmännyttiga ideella 
föreningars och registrerade trossamfunds 
inkomster från hävdvunna finansieringskällor är 
dock normalt skattebefriade. Vid bedömningen 
av om det föreligger förutsättningar för skatte-
befrielse tas hänsyn till konkurrensför-
hållandena. 

Ideell verksamhet har en lång tradition i 
Sverige. Verksamheten har en stark folklig 
förankring och den bidrar i hög grad till 
demokratin, välfärd, trygghet, hälsa och 
livskvalitet i det svenska samhället. Grunden för 
att det civila samhället ska kunna spela en aktiv 
roll i demokratin, både i sin röstbärande 
funktion och i sin dialog med staten, är att det 
finns goda och långsiktiga förutsättningar för 
organisationerna att bedriva såväl verksamhet 
som organisationsutveckling. Ett starkt, 
mångfacetterat och engagerat civilsamhälle är 
omistligt i en demokrati. 

De ideella föreningarnas och registrerade 
trossamfundens verksamhet med secondhand-
försäljning bidrar ofta med arbetstillfällen för 
personer som annars kan ha svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Dessa verksamheter utgör 
även viktiga mötesplatser och kontaktytor för 
många människor. Dessutom innebär second-
handverksamheten att begagnade varor som t.ex. 
kläder, möbler och husgeråd kan återanvändas 
och återvinnas, vilket medför positiva 
miljöaspekter och kan stödja de av riksdagen 
fastställda miljökvalitetsmålen genom att främja 
återanvändning. Återanvändnings- och åter-
vinningstanken i de ideella föreningarnas och 

registrerade trossamfundens secondhandverk-
samhet innebär bl.a. att skänkta varor kan lämnas 
på flera olika sätt och att varorna sedan tas om 
hand med målet att ingenting ska slängas. 
Skänkta varor lämnas ofta vid försäljningsstället, 
gåvomottagningar, återvinningscentraler eller i 
insamlingsbehållare. Det som exempelvis lämnas 
i insamlingsbehållare tas om hand oavsett om det 
som lämnas har något värde eller inte. Varor som 
inte kan säljas direkt kan behöva tvättas och 
lagas eller i vissa fall göras om till nyskapade 
varor för att sedan kunna säljas och åter-
användas. Det som inte går att sälja lämnas för 
återvinning.  

Den ideella secondhandförsäljningen bidrar 
till att skapa en cirkulär ekonomi, där krets-
loppen sluts, miljöpåverkan minskar och nya 
affärsmöjligheter uppstår. Vidare handlar det om 
verksamhet som i stor utsträckning bedrivs av 
ideellt arbetande personer. Verksamheten ger 
också utrymme för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och som är i behov av praktik, 
arbetsträning eller andra rehabiliterande åtgärder. 
En sådan verksamhet kan därför sammantaget 
inte anses direkt jämförbar med kommersiell 
handel som bedrivs i t.ex. antikvariat, antik-
handel eller butiker med försäljning av 
begagnade märkeskläder.  

En stark och livaktig ideell sektor har stor 
betydelse för samhällslivet och demokratin. Mot 
bakgrund av det angelägna arbete som de ideella 
föreningarna och registrerade trossamfunden 
utför i samhället, är det viktigt att gällande 
lagstiftning inte tolkas på ett sätt som medför en 
risk för försämrade förutsättningar att driva 
detta arbete. Enligt Kammarrätten i Göteborg 
skulle förslaget kunna förstås som en utvidgning 
av skattefriheten. Lagrådet anser att förslaget 
innebär en ändring av gällande rätt och inte bara 
ett förtydligande. Det är riktigt att förslaget 
innebär att den förändrade tillämpningen av 
skattereglerna som bl.a. Skatteverkets ställnings-
tagande har medfört inte längre ska gälla. För 
regeringen är det viktigt att reglerna om 
skatteplikt för de ideella föreningarna och de 
registrerade trossamfunden är så tydliga och 
förutsebara som möjligt. Det måste också finnas 
goda möjligheter att finansiera den allmännyttiga 
verksamheten genom secondhandförsäljning. 
Det är därför nödvändigt att i inkomst-
skattelagen uttryckligen ange att secondhand-
försäljning som utgör en finansieringskälla för 
ideellt arbete, i likhet med annan verksamhet 
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som av hävd utgör en finansieringskälla för 
ideellt arbete, ska undantas från skattskyldighet. 

Som framgår av det tidigare redovisade får det 
anses ligga i den ideella secondhand-
verksamhetens natur att främja återanvändning 
och återvinning. Detta är också vad som har 
påpekats av flera remissinstanser, bl.a. Kammar-
rätten i Göteborg, FRII, Ideell Second Hand, 
Sveriges Stadsmissioner och PMU Second hand. I 
lagrådsremissen – liksom i den remitterade 
promemorian – gjordes bedömningen att det i 
lagtexten ändå bör anges att verksamheten ska 
främja återanvändning och återvinning. Ideell 
Second Hand, Kammarrätten i Göteborg, 
Skatteverket och Naturvårdsverket m.fl. ifråga-
satte dock behovet av detta. Även Lagrådet 
ifrågasätter om det finns något behov av lagfästa 
krav i detta avseende. Det ligger som tidigare 
nämnts i den ideella secondhandverksamhetens 
natur att främja återanvändning och återvinning. 
Ur den aspekten saknas det därför anledning att 
i lagtexten ställa sådana krav på verksamheten. 
Mot bakgrund av synpunkterna från remiss-
instanserna och Lagrådet anser regeringen att det 
inte är nödvändigt att i lagstiftningen ställa krav 
på att verksamheten ska främja återanvändning 
och återvinning. Med en sådan lösning undviks 
också eventuella frågetecken om hur begreppet 
återvinning ska tolkas. 

Regeringen anser i likhet med Erikshjälpen, 
Myrorna och Frälsningsarmén att syftet med 
verksamheten är av central betydelse. I 
lagrådsremissen görs bedömningen, till skillnad 
från vad Ideell Second Hand m.fl. framfört, att 
varorna bör vara skänkta och begagnade för att 
verksamheten ska omfattas av undantaget från 
skattskyldighet. Vidare görs bedömningen att 
varor som skänks av privatpersoner i princip 
alltid ska betraktas som begagnade och att till 
exempel oanvända klädesplagg som skänks av 
privatpersoner ska anses som begagnade. 
Lagrådet påpekar dock att den avsedda inne-
börden av begreppet begagnad påtagligt avviker 
från normalt språkbruk och att det därför, om 
ett sådant krav ändå ställs, bör definieras i 
lagtexten. Vidare tar Lagrådet, i likhet med vissa 
remissinstanser, upp att det förekommer att t.ex. 
butiker skänker varor till organisationerna. Ett 
krav på att det måste vara fråga om begagnade 
varor framstår enligt Lagrådet som svårt att 
förena med ambitionen att förenkla de ideella 
organisationernas administration. Syftet med 
förslaget är bl.a. att den starka och livaktiga 

ideella sektorn inte ska få försämrade förut-
sättningar. Regeringen anser därför vid en 
samlad bedömning att det bör räcka att krav 
ställs på att det ska vara fråga om skänkta varor. 

Av lagrådsremissen framgår vidare att någon 
förändring inte var avsedd gällande vad som 
enligt praxis utgör en sådan hävdvunnen 
finansieringskälla som omfattas av nuvarande 
7 kap. 3 § andra stycket 1 andra strecksatsen IL. 
Lagrådet avstyrker en sådan ordning och fram-
håller bl.a. att en sådan dubbelreglering skulle 
kunna framstå som förvirrande. Mot den 
bakgrunden föreslår regeringen i stället en annan 
lagteknisk konstruktion som innebär att 
secondhandförsäljning enbart regleras i den nya 
strecksatsen. 

Undantaget från skatteplikt gäller endast för 
de ideella föreningar och registrerade trossam-
fund som uppfyller ändamålskravet, verksam-
hetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet. 
Det innebär krav på att det finns allmännyttiga 
ändamål och att verksamheterna som bedrivs 
under beskattningsåret uteslutande eller så gott 
som uteslutande ska främja sådana allmännyttiga 
ändamål. Vidare är det också ett krav att 
intäkterna i skälig omfattning används för 
allmännyttiga ändamål. Öppenhetskravet 
innebär att de ideella föreningarna och 
registrerade trossamfunden i princip inte får 
vägra någon inträde som medlem. Stiftelser 
omfattas inte av undantagen från skatteplikt i 
7 kap. 3 § andra stycket IL och skattskyldigheten 
för stiftelser faller utanför ramen för detta 
lagstiftningsärende. Inte heller en sådan bredare 
översyn av skattelagstiftningen som Civos efter-
frågar eller beskattningen av andra aktiviteter 
som Läkarmissionen och Human Bridge tar upp 
omfattas av detta lagstiftningsärende. 

Kammarrätten i Göteborg anser att det hade 
varit av värde med en analys av förslagets 
förenlighet med mervärdesskattedirektivet. 
Skatteverket, FAR och Läkarmissionen har 
också synpunkter gällande förslagets förhållande 
till EU-rätten. Förslaget innebär i mervärdes-
skattehänseende ingen förändring i tillämp-
ningen i förhållande till vad som gällde före 
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och 
Skatteverkets ställningstagande. Regeringen 
konstaterar också att Europeiska kommissionen 
i ett beslut den 26 februari 2015 gjort bedöm-
ningen att lägga ned överträdelseärendet 
avseende den svenska befrielsen från mervärdes-
skatt för ideella föreningar (Fi2008/04219/S2). 
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Mot denna bakgrund bör förslaget vara 
genomförbart i ett EU-rättsligt perspektiv.  

Tillväxtverket, Emmaus Sverige och Praktisk 
Solidaritet (vars yttrande Emmaus Björkå 
instämmer i) har synpunkter gällande förslagets 
effekter. Dessa behandlas i avsnitt 6.16.3. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 7 kap. 3 § IL, se 
avsnitt 3.9. 

6.16.2.4 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Den nya bestämmelsen 
träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas 
första gången på beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de 

remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller 
har inget att invända mot förslaget. FRII, 
Sveriges Stadsmissioner, Stockholms Stadsmission 
och Ideell Second Hand (vars yttrande i denna 
del Emmaus Björkå, Röda Korset, Myrorna och 
Erikshjälpen instämmer i) påpekar att en 
förening som har brutet räkenskapsår kommer 
att anses vara mervärdesskattepliktig även under 
en del av 2016. De anser att lagen ska börja 
tillämpas samtidigt för alla aktörer och att denna 
övergångsbestämmelse bör tas bort. 

Skälen för regeringens förslag: De varor som 
säljs klassificeras inkomstskatte- och bok-
föringsmässigt som lager. Det skulle bli mycket 
komplicerat om olika skatteregler skulle 
tillämpas på försäljning av lagertillgångar under 
ett och samma beskattningsår. Mot denna 
bakgrund bedöms den föreslagna bestämmelsen 
vara av den karaktären att den bör tillämpas för 
ett helt beskattningsår. Förslaget kan tidigast 
börja tillämpas för beskattningsår som börjar 
efter den 31 december 2015. Regeringen 
instämmer därför i förslaget i promemorian att 
den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 
1 januari 2016 och tillämpas första gången på 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

6.16.3 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter  
Den föreslagna förändringen av inkomstskatte-
lagen beräknas i promemorian medföra 
minskade skatteintäkter med 150 miljoner 
kronor 2016. Naturvårdsverket efterlyser ett för-
tydligande av de offentligfinansiella effekterna. 
Regeringen konstaterar att det är svårt att 
beräkna den offentligfinansiella effekten, bl.a. 
eftersom det saknas specifik statistik, men finner 
inte skäl att frångå den i promemorian 
redovisade bedömningen.  

Effekter för företagen, ideella föreningar och 
registrerade trossamfund 
Förslaget berör främst de ideella föreningar och 
registrerade trossamfund som bedriver verksam-
het med secondhandförsäljning för att finansiera 
sin allmännyttiga verksamhet. Förslaget bedöms 
innebära en administrativ lättnad för de ideella 
organisationer som annars hade behövt redovisa 
underlag för inkomstskatt och mervärdesskatt. 
Om förslaget inte genomförs bedöms de 
allmännyttiga verksamheter som de aktuella 
ideella organisationerna bedriver riskera att 
drabbas av försämrade förutsättningar med 
neddragningar som följd. Tillväxtverket anser att 
förslaget innebär att privata aktörer med 
vinstintresse får sämre förutsättningar att driva 
verksamhet än vad ideell verksamhet får. 
Emmaus Sverige och Praktisk Solidaritet (vars 
yttrande Emmaus Björkå instämmer i) anser 
däremot att det av förarbetena bör framgå att 
förslaget på intet sätt medför att de ideella 
organisationers secondhandförsäljning gynnas i 
konkurrenshänseende i förhållande till den 
kommersiella handeln. Regeringen instämmer i 
bedömningen i promemorian att förslaget mot 
bakgrund av verksamhetens särskilda karaktär 
inte påverkar konkurrensförhållandena på 
marknaden i nämnbar omfattning.  

Effekter för myndigheter och domstolar 
Förslaget innebär marginellt minskade 
hanteringskostnader för Skatteverket. Förslaget 
bedöms inte påverka antalet mål eller på annat 
sätt påverka arbetsbelastningen i förvaltnings-
domstolarna och inte heller medföra några ökade 
kostnader för andra myndigheter. 

Effekter för miljön 
Återanvändning och återvinning av skänkta 
varor bedöms medföra positiva effekter för 
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miljön. De ideella föreningarnas och registrerade 
trossamfundens secondhandverksamheter kan 
därför bidra till att öka återbruket av varor och 
tillvaratagandet av varornas material. Detta 
bedöms minska samhällets miljöpåverkan och 
bidra till en hållbar utveckling. Återanvändning 
och återvinning av skänkta varor bidrar också till 
att skapa en cirkulär ekonomi, vilket i sig självt 
har positiva effekter för miljön. 

6.17 Slopad avdragsrätt för avgifter 
och bidrag till Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet 

6.17.1 Ärendet och dess beredning 

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 
2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar 
för den nationella filmpolitiken och lämnar det 
nuvarande filmavtalet från och med 2017. En 
sammanfattning av promemorian finns i bilaga 
13, avsnitt 1. Promemorians lagförslag finns i 
bilaga 13, avsnitt 2. Promemorian har remiss-
behandlats och en förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 13, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig i 
Kulturdepartementet (dnr Ku2015/01632/MF). 

I detta avsnitt behandlas förslaget om slopad 
avdragsrätt för avgifter och bidrag som betalas 
till Stiftelsen Svenska Filminstitutet (Film-
institutet). Det remitterade förslaget motsvarar 
budgetpropositionens förslag. 

Lagrådet 
Förslaget att slopa avdragsrätten för avgifter och 
bidrag till Filminstitutet är enligt regeringens 
bedömning författningstekniskt och även i 
övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. 

6.17.2 Gällande rätt 

Avtalsmodellen har använts inom svensk 
filmpolitik sedan det första filmavtalet ingicks 
1963. Därefter har filmavtalet omformulerats 
och omförhandlats med olika tidsintervall. 
Bestämmelsen om avdrag för avgifter och bidrag 
till Filminstitutet fanns ursprungligen i en 
särskild lag, lagen (1963:173) om avdrag för 
avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, 

m.m. Bestämmelsen har ändrats när nya avtal 
träffats. 

Enligt den nuvarande bestämmelsen i 16 kap. 
11 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad 
IL, ska sådana avgifter och bidrag till Film-
institutet som avses i avtalet som träffats den 
25 september 2012 mellan å ena sidan staten och 
å andra sidan företrädare för filmbranschen och 
tv-företagen m.fl. (2013 års filmavtal) dras av. 
Avtalet avser finansiering av stöd till svensk film 
och började gälla den 1 januari 2013. Inled-
ningsvis gällde 2013 års filmavtal till och med 
den 31 december 2015, med möjlighet till 
förlängning ett år åt gången. Avtalet har därefter 
förlängts till och med den 31 december 2016. 

6.17.3 Avdragsrätten för avgifter och bidrag 
till Filminstitutet slopas 

  
Regeringens förslag: När 2013 års filmavtal och 
avtalsmodellen upphör slopas avdragsrätten i 
inkomstskattelagen för de avgifter och bidrag 
som betalas respektive lämnas till Filminstitutet 
av berörda avtalsparter i 2013 års filmavtal. 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. 
Den upphävda bestämmelsen i 16 kap. 11 § IL 
gäller fortfarande för avgifter och bidrag som har 
betalats respektive lämnats till Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet för tid före den 1 januari 2017. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Filminstitutet tillstyrker 

förslaget. Enligt Regelrådet kan en minskning av 
företagens administrativa kostnader uppkomma 
till följd av att avdragsrätten försvinner. Folkets 
Hus och Parker menar att avdragsrätten för 
biografavgiften har gynnat biografägare och att 
ett slopande av avdragsrätten försämrar 
biografernas ekonomi. Övriga remissinstanser 
har inte yttrat sig särskilt i denna del. 

Skälen för regeringens förslag: Avdrags-
rätten för avgifter och bidrag till Filminstitutet 
är kopplad till 2013 års filmavtal. Avdraget utgör 
ett undantag från huvudregeln att avdrag bara 
medges för utgifter för att förvärva och bibehålla 
inkomster. I utgiftsområde 17, avsnitt 2.6.1, 
föreslås att staten från och med 2017 ska ta ett 
helhetsansvar för den nationella filmpolitiken 
och därmed lämna filmavtalsmodellen. När 
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2013 års filmavtal och avtalsmodellen upphör 
fyller denna avdragsrätt inte längre någon 
funktion. Undantaget bör då upphöra att gälla 
och paragrafen upphävas. Vad Folkets Hus och 
Parker anför medför ingen annan bedömning. 

Avdragsrätten bör upphöra att gälla vid 
utgången av 2016. För avgifter och bidrag som 
betalats respektive lämnats före utgången av 
2016 bör dock avdrag fortfarande kunna göras. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder att 16 kap. 11 § IL upphör 
att gälla, se avsnitt 3.9. 

6.17.4 Konsekvensanalys 

Förslaget att slopa avdragsrätten för avgifter och 
bidrag som betalas till Filminstitutet är en följd 
av att 2013 års filmavtal och avtalsmodellen 
upphör. En sammantagen konsekvensanalys 
avseende den slopade avdragsrätten samt 
höjningen av mervärdesskatten på tillträde till 
biografföreställningar finns i avsnitt 6.32.4. 

6.18 Införande av ett 
tonnageskattesystem 

 
Regeringens bedömning: För att stärka den 
svenska handelsflottans konkurrenskraft och 
därigenom öka andelen svenskflaggade fartyg i 
den svenska handelsflottan, bör ett system med 
tonnageskatt införas. För att åtgärden ska vara 
fullt finansierad bör bl.a. de ackumulerade 
överavskrivningar rederierna har när de träder in 
i systemet räntebeläggas.  

 

 
Skälen för regeringens bedömning: 

Regeringens målsättning är att Sverige, i ett 
internationellt perspektiv, ska ha en konkurrens-
kraftig sjöfartsnäring. Omkring 90 procent av 
Sveriges export och import transporteras någon 
gång under transportkedjan med fartyg. 
Sjöfarten är därmed en livsnerv för handel med 
omvärlden, men ytterst också för Sveriges 
välstånd. Sjöfartsnäringen verkar på en global 
marknad vilket påverkar förutsättningarna för 
näringen. Det är av största vikt att svenska 
rederier i internationell trafik har konkurrens-
villkor som är likvärdiga med villkoren för 

rederier i jämförbara länder i Europa. En skillnad 
mellan Sverige och jämförbara länder i Europa är 
att Sverige inte har infört något tonnageskatte-
system.  

Tonnagebeskattning innebär att det skatte-
pliktiga resultatet av viss rederiverksamhet 
bestäms schablonmässigt utifrån fartygets netto-
dräktighet, dvs. oberoende av faktiska inkomster 
och utgifter. Det schablonmässigt beräknade 
resultatet läggs samman med eventuellt övrigt 
överskott av näringsverksamhet och beskattas 
med den gällande skattesatsen.  

Förutsättningarna för att införa ett system 
med tonnageskatt i Sverige har utretts vid två 
tillfällen. Tonnageskatteutredningen lämnade i 
februari 2006 sitt betänkande Tonnageskatt 
(SOU 2006:20). Utredningens analys samt de 
förslag som lagts fram på grundval av analysen 
bedömdes dock vara bristfälliga och inte kunna 
ligga till grund för lagstiftning. Riksdagen 
tillkännagav den 15 mars 2007 som sin mening 
att arbetet med en lagstiftning om tonnageskatt 
för sjöfartsnäringen måste påskyndas (bet. 
2006/07:SkU11).  

Mot bakgrund av den ökade internationella 
konkurrensen på sjöfartsområdet och att antalet 
svenskflaggade fartyg minskat de senaste åren 
tillsattes den 24 januari 2013 en ny utredning, 
Utredningen om tonnageskatt och andra stöd 
för sjöfartsnäringen, med uppdrag att analysera 
möjligheten att införa ett system med tonnage-
skatt i Sverige. Utredningens betänkande Ett 
svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4) 
överlämnades i januari 2015. Betänkandet har 
remissbehandlats. Majoriteten av remissinstans-
erna tillstyrker eller har inget att erinra mot att 
ett system med tonnageskatt införs i Sverige. 

För att svenska rederier ska få konkurrens-
villkor som är likvärdiga med villkoren för 
rederier i jämförbara länder bör ett system med 
tonnageskatt införas även i Sverige. Syftet är att 
öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska 
handelsflottan. Den kommande lagstiftningen 
bör följas upp och effekterna av ett system med 
tonnageskatt utvärderas. 

Införandet av tonnagebeskattning bedöms 
minska skatteintäkterna med 50 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017. För att åtgärden ska vara fullt 
finansierad bör bl.a. de ackumulerade över-
avskrivningar rederierna har när de träder in i 
systemet räntebeläggas. Räntebeläggningen 
bedöms öka skatteintäkterna med 5 miljoner 
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kronor per år. Finansieringen av kvarvarande 
45 miljoner kronor beskrivs i utgiftsområde 22.  

Regeringen avser att under riksmötet 
återkomma till riksdagen med ett förslag. Innan 
det aviserade förslaget kan träda i kraft måste det 
anmälas till och godkännas av Europeiska 
kommissionen. Mot denna bakgrund bedöms ett 
system med tonnageskatt kunna träda i kraft 
tidigast den 1 juli 2016.  

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

6.19 Fortsatt arbete med effektivare 
skatter på energi-, klimat- och 
miljöområdet 

Klimatfrågan är vår tids ödefråga och en av 
regeringens högst prioriterade frågor. 
Regeringen har höjt ambitionsnivån i klimat-
arbetet och vill understryka vikten av ett kraft-
fullt och sammanhållet globalt och nationellt 
politiskt arbete för att säkra en god miljö även i 
framtiden. 

Grunden för ett framgångsrikt klimatarbete 
läggs i breda, internationella överenskommelser 
om minskade utsläpp av växthusgaser. Ett nytt 
klimatavtal under FN är avgörande för det 
internationella klimatarbetet. Stärkta allianser 
och samarbeten behövs både avseende utsläpps-
minskningar och klimatanpassning om världen 
ska kunna enas om ett nytt ambitiöst klimatavtal 
vid mötet i Paris i december 2015. 

Miljö- och klimatskatter är avgörande för att 
minska vår miljö- och klimatpåverkan. Sverige 
har lång och god erfarenhet av att använda 
skatter och andra ekonomiska styrmedel för att 
kostnadseffektivt bidra till att nå klimat-, energi-
och miljöpolitiska mål. Att redovisa erfaren-
heterna internationellt är en viktig del i 
regeringens arbete med att uppmuntra till 
kraftfulla insatser globalt. För att de inter-
nationella förhandlingarna ska bli framgångsrika 
krävs att enskilda länder går före och visar att det 
är möjligt att förena en ambitiös nationell 
klimat- och energipolitik med en hållbar tillväxt 
och hög välfärd. Detta arbete kan inte minst vara 
en viktig del i påverkansarbetet för att nå ett 
framgångsrikt klimatmöte i Paris. Sverige ska 
vara ett föregångsland i att minska våra egna 

utsläpp, och där är miljö- och klimatskatter med 
god miljöstyrande effekt ett viktigt verktyg.  

Inom EU verkar Sverige för att det nuvarande 
energiskattedirektivet (rådets direktiv 
2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 
omstrukturering av EU-ramen för beskattning 
av energiprodukter och elektricitet) ska ändras, i 
syfte att öka miljöstyrningen och skapa ett 
ramverk för beskattningen på unionsnivå som 
tydligt tar hänsyn till de olika bränslenas 
inneboende klimat- och energiegenskaper. Om 
regler för statsstöd och andra EU-rättsakter 
begränsar möjligheterna för unionen att självt 
vidta åtgärder och dess medlemsstater att 
genomföra effektiva klimatåtgärder bör dessa ses 
över och moderniseras med utgångspunkt i 
fördraget och de långsiktiga klimatmålen. Detta 
gäller t.ex. möjligheterna att bedriva ett 
kostnadseffektivt arbete med att utveckla miljö-
skatter och andra ekonomiska styrmedel.  

Nationellt anser regeringen att stimulanser 
och ekonomiska styrmedel ska användas för att 
ställa om Sverige i en mer hållbar riktning. Det 
ska vara lätt och lönsamt att göra miljövänliga val 
i vardagen. Genom skatter på miljö- och 
hälsoskadliga varor och beteenden ska samhälls-
ekonomiska kostnader synliggöras, för att styra 
konsumtion och investeringar i en mer hållbar 
riktning. Miljöskatternas styrande effekt ska 
därför öka. Dessa skatter är av central betydelse 
för att Sverige ska kunna nå de klimat- och 
energipolitiska målen på ett kostnadseffektivt 
sätt. Koldioxidskatten är det primära generella 
styrmedlet för att i Sverige åstadkomma 
utsläppsminskningar i sektorerna utanför EU:s 
system för handel med utsläppsrätter, förkortat 
handelssystemet. I syfte att i högre grad iaktta 
principen om att förorenaren ska betala bör 
undantagen från den generella koldioxid-
skattenivån minskas. Regeringen föreslår därför 
att helt slopa de nedsättningar av koldioxid-
skatten som i dag gäller för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer utanför 
handelssystemet. 

Regeringen vill särskilt intensifiera insatserna 
för att nå en fordonsflotta fri från fossila 
bränslen. Klimat- och miljöpåverkan från 
transportsektorn ska minska. Den styrande 
effekten av energi- och koldioxidskatterna bör 
därför ökas för att stimulera till en omställning 
till minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen av 
växthusgaser utanför handelssystemet härrör till 
övervägande del från bensin och dieselbränsle 
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förbrukat inom transportsektorn. Regeringen 
föreslår därför höjda energiskatter på bensin och 
dieselbränsle med fossilt ursprung. EU-rättens 
statsstödsregler sätter begränsningar för hur stor 
skattelättnad som kan ges till biodrivmedel. EU-
rätten kräver därför att energiskatten på vissa 
flytande biodrivmedel höjs när skatten på deras 
motsvarigheter med fossilt ursprung ökas. 
Vidare föreslår regeringen att den årliga 
omräkningen av skattesatserna för bensin och 
dieselbränsle, förutom utvecklingen av 
konsumentprisindex, också ska beakta utveck-
lingen av bruttonationalprodukten genom att en 
uppräkning med ett årligt tillägg av två 
procentenheter till KPI-utvecklingen införs. 
Med hänsyn till den utsatta konkurrens-
situationen som det svenska jord- och skogs-
bruket för närvarande befinner sig i, bör dessa 
näringar kompenseras inom ramen för energi-
beskattningen för den höjning som görs av 
energiskatten på dieselbränsle. Med anledning av 
det rådande kritiska läget i mjölksektorn föreslås 
vidare en ytterligare tillfällig kompensation inom 
energibeskattningen. 

För att skapa tydliga incitament att fortsätta 
vårt arbete mot en fordonsflotta fri från fossila 
bränslen krävs tydliga politiska signaler och 
långsiktiga spelregler för marknaden. Detta 
gäller inte minst i fråga om utformningen av de 
ekonomiska styrmedlen på området. Därför är 
dagens osäkerhet, som en följd av gällande 
statsstödsregler inom EU, om möjligheterna att 
bedriva en kostnadseffektivt utformad politik 
för hållbara biodrivmedel, djupt olycklig. 

Intensiva diskussioner har pågått med EU-
kommissionen under flera års tid i dessa frågor. 
Regeringen fortsätter och intensifierar 
ytterligare den dialogen med syfte att i det korta 
perspektivet tillsammans med kommissionen 
hitta en lösning som ger goda förutsättningar för 
en fortsatt utveckling av marknaden för hållbara 
biodrivmedel i Sverige inom ramen för det EU-
regelverk som gäller på statsstödsområdet.  

I det långa perspektivet anser regeringen det 
är angeläget att tillsammans på EU-nivå hitta 
gemensamma lösningar som möjliggör för alla 
medlemsstater att vidta nödvändiga åtgärder för 
att nå de gemensamma energi- och klimatmålen 
genom att göra det lönsamt att välja bort fossila 
bränslen. En viktig fråga i detta arbete är en 
kostnadseffektiv men också administrativt 
enklare användning av miljöskatter för att kunna 
bidra till att uppfylla EU:s energi- och klimat-

mål. Regeringens målsättning är att så snabbt 
som möjligt under mandatperioden ha regler på 
plats som ger långsiktigt hållbara och stabila 
villkor för biodrivmedel. 

Andra prioriterade områden inom för miljö-
politiken är att skapa en giftfri miljö och en 
bättre havsmiljö. Även på dessa områden bör 
miljöskatternas styrande effekt öka. Regeringen 
ser det som angeläget att driva på detta arbete. 
För att skydda miljön och människors hälsa 
måste användningen av farliga kemikalier 
minska. Kemikalieskatteutredningen föreslog i 
sitt betänkande under våren 2015 att två nya 
punktskatter ska införas – en på viss elektronik 
och en på golvbeläggningsmaterial, vägg-
beklädnad och takbeklädnad av polymerer av 
vinylklorid. Utredningens slutsatser och de 
åsikter som framförts under remissförfarandet 
utvärderas och bearbetas nu inom 
Regeringskansliet. Användningen av handels-
gödsel bidrar till övergödning av våra vattendrag, 
sjöar och hav samt till ökade halter av, i 
synnerhet, tungmetallen kadmium i åkermarken. 
Regeringen avser därför att analysera behovet av 
andra former av beskattning för att minska 
spridningen av tungmetaller och andra miljö-
farliga ämnen i naturen. Även skatten på 
bekämpningsmedel bör ses över.  

En hörnsten i arbetet med att öka den 
styrande effekten av skatterna på energi-, klimat- 
och miljöområdet är att regelverket är hållbart 
och försvarbart i ett unionsrättsligt perspektiv. 
Regeringen föreslår därför förändringar av 
energiskatten på elektrisk kraft som i dessa delar 
bedöms säkerställa förenlighet med unionsrätten 
samt underlätta och ge stabila förutsättningar för 
enskilda som producerar el för huvudsakligen 
egen förbrukning. 

6.20 Ändrad beskattning av drivmedel 

6.20.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropo-
sitionen för 2016 tagits fram. En samman-
fattning av promemorians förslag finns i bilaga 
11, avsnitt 1. Promemorian har remissbehandlats 
och innehåller bl.a. förslag om ändrad 
beskattning av drivmedel. Promemorians 
lagförslag i denna del finns i bilaga 11, avsnitt 4. 
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En förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 11, avsnitt 5. Remissyttrandena finns 
tillgängliga i Finansdepartementet (dnr 
Fi2015/01733/S2).  

Vidare har promemorian Ytterligare skatte-
höjningar på vissa drivmedel tagits fram inom 
Finansdepartementet. En sammanfattning av 
promemorians förslag finns i bilaga 15, avsnitt 1. 
Promemorian har remissbehandlats och 
innehåller bl.a. förslag om ändrad beskattning av 
drivmedel. Promemorians lagförslag i denna del 
finns i bilaga 15, avsnitt 2. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 15, avsnitt 3. 
Remissyttrandena finns tillgängliga i 
Finansdepartementet (dnr Fi2015/04019/S2). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag 
som finns i bilaga 11, avsnitt 6. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 11, avsnitt 7. Lagrådet 
lämnar förslaget utan erinran. I förhållande till 
lagrådsremissen har även vissa redaktionella 
ändringar gjorts.  

Förslagen i promemorian Ytterligare 
skattehöjningar på vissa drivmedel är enligt 
regeringens bedömning författningstekniskt och 
även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har 
därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över det 
förslaget. 

6.20.2 Bakgrund 

6.20.3 Energiskattedirektivet samt lagen om 
skatt på energi 

Lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad 
LSE, reglerar skatter på bränslen och elektrisk 
kraft. Skattereglerna är anpassade till 
energiskattedirektivet87. Direktivet innehåller 
bestämmelser om vad som ska beskattas och hur 
detta ska ske. Grundregeln i såväl energi-
skattedirektivet som i LSE är att bränslen och 
elektrisk kraft ska beskattas. Av olika skäl kan 

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

strukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter 

och elektricitet, (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51). 

viss användning av dessa energislag undantas från 
beskattning, antingen genom tvingande 
unionsrättslig reglering eller att medlemsstaterna 
ges en möjlighet till detta.  

Energi- och koldioxidskattesatserna på fossila 
bränslen framgår av 2 kap. 1 § LSE. Sedan 1995 
finns regler i LSE om att årligen räkna om 
energiskattesatserna på elektrisk kraft samt 
energi- och koldioxidskattesatserna på fossila 
bränslen med hänsyn till den allmänna pris-
utvecklingen i form av historiska prisför-
ändringar i konsumentprisindex (KPI-
omräkning). Syftet är att realvärdesäkra skatte-
satserna. Varje år, senast i november, ska 
regeringen i en förordning lägga fast det 
kommande kalenderårets energi- och koldioxid-
skattesatser med hänsyn till den historiska 
utvecklingen av KPI. I vissa fall har andra 
ändringar gjorts av skattesatserna än de som 
följer av denna lagstadgade indexomräkning. En 
indexomräkning har då vanligtvis ingått som en 
del i de ändrade skattesatserna och den lag-
stadgade indexeringen har skjutits fram till 
följande år. 

Artikel 16.1 i energiskattedirektivet ger 
medlemsstaterna rätt att helt eller delvis tillämpa 
skattebefrielse för bl.a. produkter som 
framställts av biomassa. Ett förbehåll för 
skattebefrielsen är att den inte får medföra 
någon överkompensation för merkostnaderna 
för framställning av de aktuella biobränslena i 
förhållande till de fossila bränslen de ersätter (se 
artikel 16.3 i energiskattedirektivet). De 
biobränslen som definieras som energiprodukter 
enligt 1 kap. 3 § LSE är skattepliktiga enligt 
2 kap. 3 § LSE. Övriga biodrivmedel är 
skattepliktiga genom 2 kap. 4 § första stycket 
1 LSE. Skatt ska tas ut med de skattebelopp som 
gäller för likvärdigt fossilt bränsle enligt 2 kap. 
1 § LSE. 

Skattelättnader tillämpas dock för bränslen 
som framställts av biomassa. Av 7 kap. 3 a § 
första stycket 2 LSE framgår att en skattskyldig 
får göra avdrag för hela energiskatten och hela 
koldioxidskatten för biodrivmedel (dvs. en 
beståndsdel som framställts av biomassa) under 
förutsättning att motorbränslet inte utgör 
bensin eller dieselbränsle enligt 2 kap. 1 § första 
stycket 1, 2 eller 3. Om biodrivmedlet utgör 
fettsyrametylester (Fame) följer dock av 7 kap. 
3 a § första stycket 1 LSE att avdraget för 
energiskatten är begränsat till 44 procent. Vidare 
framgår av 7 kap. 3 c § andra stycket och 7 kap. 
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3 d § tredje stycket LSE att en skattskyldig får 
göra avdrag för skatt på bränslen som har samma 
KN-nummer som fossil bensin eller fossilt 
dieselbränsle men som framställts av biomassa. 
Det kan röra sig om t.ex. hydrerade vegetabiliska 
oljor och fetter, s.k. HVO, eller syntetiska 
motorbränslen. För dessa biodrivmedel får 
avdrag göras för hela energiskatten och hela 
koldioxidskatten. Enligt 7 kap. 3 c § LSE får 
avdrag också göras för hela koldioxidskatten och 
89 procent av energiskatten för biodrivmedel 
som låginblandas i bensin. För låginblandning i 
dieselbränsle gäller motsvarande möjlighet att 
göra avdrag enligt 7 kap. 3 d § LSE med hela 
koldioxidskatten och 8 procent av energiskatten 
om beståndsdelen utgörs av Fame och med 84 
procent om det rör sig om en annan beståndsdel 
som framställts av biomassa. 

För både biodrivmedel i bensin och biodriv-
medel i dieselbränsle gäller att avdragsrätten är 
begränsad och maximalt kan uppgå till 5 volym-
procent biodrivmedel som låginblandas i bensin 
eller dieselbränsle. Denna begränsning gäller 
dock inte för bränslen som har samma KN-
nummer som fossil bensin eller fossilt diesel-
bränsle men som framställts av biomassa, t.ex. 
HVO eller syntetiska motorbränslen. 

En förutsättning för samtliga fall av 
avdragsrätt för skatt på bränslen som framställts 
av biomassa är att bränslet omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen 
(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flytande biobränslen. För biogas 
gäller dock detta krav endast för motorbränsle 
för transportändamål. Kravet på hållbarhet 
grundar sig på krav i artikel 17.1 c i det s.k. 
förnybartdirektivet88 om att biodrivmedel samt 
flytande biobränslen för uppvärmningsändamål 
måste uppfylla fastlagda hållbarhetskriterier för 
att få dels räknas med vid mätning av hur väl 
kraven rörande nationella mål och kvoter för 
energi från förnybara källor uppfylls, dels ges 
finansiellt stöd. 

 
 
                                                      
88 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 

2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 

2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16). 

6.20.4 Överkompensation och annat om 
EU:s statsstödsregler 

Både koldioxidskatten och energiskatten är att 
anse som miljörelaterade skatter. Nedsättning av 
eller befrielse från skatterna kan vara utformade 
så att åtgärderna definitionsmässigt utgör 
statsstöd enligt reglerna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Europeiska 
kommissionen antog under 2008 gemenskapens 
riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd, 
förkortat miljöstödsriktlinjerna (EUT C 82, 
1.4.2008, s. 1). Detta regelverk kan aktualiseras 
t.ex. vid stödåtgärder i form av befrielse från 
miljörelaterade skatter som koldioxidskatt och 
energiskatt. Miljöstödsriktlinjerna har från och 
med den 1 juli 2014 ersatts av nya riktlinjer för 
miljöskydd och energi 2014–2020 (EUT C 200, 
28.6.2014, s. 1), förkortat miljö- och energi-
stödsriktlinjerna, som tillämpas av 
kommissionen vid beslut i statsstödsärenden 
från och med detta datum. Medlemsstaterna är 
skyldiga att anpassa befintliga stödordningar till 
de nya riktlinjerna inom en viss tid.  

Grundförutsättningarna för att statsstöd 
syftande till skydd för miljön ska kunna ges är 
enligt riktlinjerna att stödet har en stimulans-
effekt, att det är nödvändigt för att åtgärden ska 
komma till stånd och är proportionellt. Dessa 
förutsättningar behandlas närmare i 
kommissionens riktlinjer. Ett stöd som ges för 
bränslen som framställts av biomassa får 
kompensera endast för merkostnaderna för 
framställningen av bränslet i förhållande till det 
fossila bränsle som ersätts. Om stödet överstiger 
merkostnaderna för framställningen av 
biobränslet betraktas det enligt EU:s statsstöds-
regler som s.k. överkompensation. Vidare gäller, 
till följd av bestämmelser i förnybartdirektivet, 
ett krav på hållbarhet för stöd till biobränslen. 

Riksdagen beslutade under hösten 2013 om 
att införa ett kvotpliktssystem avseende krav på 
drivmedelsleverantörer att blanda in en viss andel 
biodrivmedel i bensin respektive dieselbränsle 
samt åtföljande ändringar av energibeskattningen 
(prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 
2013/12:56). Energibeskattningen utformades på 
ett sådant sätt att den ansågs följa skatte-
systemets natur och logik och därmed inte 
utgöra statsstöd. För att erhålla rättslig säkerhet 
om denna statsstödsbedömning har regeringen 
lämnat in en ansökan till kommissionen (se 
statsstödsärende SA.36972). Eftersom 
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kommissionen vid tidpunkten för riksdagens 
beslut ännu inte godkänt den svenska ansökan, 
överlämnade riksdagen åt regeringen att besluta 
om när lagarna skulle träda i kraft. Inom ramen 
för den preliminära granskningen av de anmälda 
åtgärderna har det framkommit att 
kommissionen varken kan fatta beslut om att de 
inte utgör stöd eller om att de utgör stöd som är 
förenligt med statsstödsreglerna. Mot bakgrund 
härav har riksdagen under hösten 2014 beslutat 
att såväl lagen (2013:984) om kvotplikt för 
biodrivmedel som lagen (2013:957) om ändring i 
lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå 
(se prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4, rskr. 
2014/15:3). 

Ansökan i statsstödsärendet SA.36972 är 
fortfarande under beredning hos kommissionen. 
Kommissionen har genom beslut i statsstöds-
ärende SA.38421 den 24 juni 2014 förlängt 
tidigare statsstödsgodkännande av de nuvarande 
skattelättnaderna för flytande biodrivmedel 
t.o.m. utgången av 2015 (EUT C 63, 20.2.2015, 
s. 5). Ett motsvarande beslut har samma dag 
meddelats rörande biogas som drivmedel. 

Den nuvarande generella skattebefrielsen för 
bl.a. biogas uppfyller inte kraven enligt de nya 
miljö- och energistödsriktlinjerna och regeringen 
kan därför inte, som Energigas Sverige framför, 
ansöka om statsstödsgodkännande för skatte-
befrielse för biogas enligt nuvarande regler i LSE 
t.o.m. utgången av 2020. Regeringen har den 
3 februari 2015 hos kommissionen ansökt om en 
ytterligare förlängning av statsstödsgod-
kännandena av nuvarande skatteregler för 
biodrivmedel med ett år, t.o.m. utgången av 
2016. Ansökningarna är under beredning hos 
kommissionen. Diskussioner i ärendena bedrivs 
med kommissionen med inriktning på att skapa 
möjligheter för Sverige att under hösten få 
kommissionen att fatta beslut om förlängda 
godkännanden av de nuvarande skattereglerna 
för biodrivmedel. Regeringen för också 
diskussioner om en mer långsiktig utformning 
av skattereglerna i förening med övriga 
ekonomiska eller administrativa styrmedel på 
området. Regeringens målsättning är att så 
snabbt som möjligt under mandatperioden ha 
regler på plats som ger långsiktigt hållbara och 
stabila villkor för biodrivmedel.  

Regeringen är enligt de statsstödsbeslut som 
gäller t.o.m. den 31 december 2015 skyldig att 
rapportera till kommissionen att någon 
överkompensation inte sker genom den skatte-

lättnad som ges till biodrivmedel alternativt vidta 
korrigerande åtgärder för att åtgärda över-
kompensationen senast under andra halvåret 
2015. 

En skattskyldig som gör avdrag för skatt på 
flytande biobränslen enligt 7 kap. 3–4 §§ LSE är 
skyldig att till regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer på begäran lämna de 
uppgifter som regeringen behöver för sin 
rapportering till kommissionen när det gäller 
frågan om huruvida det statsstöd som genom 
avdraget ges för bränslet medför över-
kompensation i strid med EU-reglerna om 
statsstöd. Eftersom rapporteringen för 2013 
visade på överkompensation för vissa biodriv-
medel har kommissionen förenat sitt statsstöds-
godkännande av den 24 juni 2014 med villkor att 
en reform görs av det svenska övervaknings-
systemet för dessa bränslen, i syfte öka 
prognosernas kvalitet och göra dem mer 
tillförlitliga och att sammanställa övervaknings-
rapporter oftare än en gång om året. En mer 
frekvent rapportering än årsvis sker därför 
numera (jfr prop. 2014/15:1, volym 1, s. 260).  

Energiskatt på biodrivmedel på grund av 
överkompensation påfördes för första gången 
den 1 januari 2013 då befrielsen från energiskatt 
för biodrivmedel som låginblandas i bensin 
minskades från 100 till 89 procent av den 
energiskatt som gällde för bensin. Befrielsen för 
biodrivmedel som låginblandas i dieselbränsle 
minskades samtidigt till 84 procent av den 
energiskatt som gällde för dieselbränsle. Den 
1 januari 2015 sänktes befrielsen för låginblandad 
Fame från 84 till 8 procent av den energiskatt 
som gäller för dieselbränsle. Samtidigt sänktes 
energiskattebefrielsen för höginblandad Fame 
från 100 till 44 procent av den energiskatt som 
gäller för dieselbränsle. För att åtgärda den 
överkompensation som föreligger så att Sverige 
lever upp till EU:s regelverk om statsstöd 
föreslår regeringen i propositionen Höst-
ändringsbudget för 2015 ytterligare justeringar 
av skattenedsättningarna på vissa biodrivmedel. 
Regeringen föreslår en minskning av energi-
skattebefrielsen för etanol från 89 till 79 procent 
samt för höginblandad etanol i E85 från 100 till 
78 procent av den energiskatt som gäller för 
bensin. De tidigare genomförda och i 
propositionen Höständringsbudget för 2015 
föreslagna förändringarna på grund av 
överkompensation förtydligas i tabell 6.19. 
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Tabell 6.19 Tidigare förändringar av beskattningen av 
biodrivmedel till följd av överkompensation 

Åtgärd Ikraftträdande 

Energiskattebefrielsen för biodrivmedel som 
låginblandas i bensin minskas från 100 till 89 
procent. 

1 januari 
2013  

Energiskattebefrielsen för biodrivmedel som 
låginblandas i dieselbränsle minskas från 100 till 
84 procent. 

1 januari 
2013 

Energiskattebefrielsen för låginblandad Fame 
minskas från 84 till 8 procent av den energiskatt 
som gäller för dieselbränsle. 

1 januari 
2015 

Energiskattebefrielsen för höginblandad Fame 
minskas från 100 till 44 procent av den energiskatt 
som gäller för dieselbränsle. 

1 januari 
2015 

Energiskattebefrielsen för biodrivmedel som 
låginblandas i bensin minskas från 89 till 79 
procent. 

1 december 
2015 

Energiskattebefrielsen för etanol i E85 som 
höginblandas i bensin minskas från 100 till 78 
procent. 

1 december 
2015 

6.20.5 Höjd energiskatt på bensin och 
dieselbränsle samt minskad 
skattebefrielse för vissa 
biodrivmedel 

 
Regeringens förslag: Energiskatten på fossil 
bensin och fossilt dieselbränsle höjs, utöver den 
årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen 
av konsumentprisindex, med 48 öre per liter för 
bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle.  

Befrielsen från energiskatt minskas för etanol 
som låginblandas i bensin till 74 procent samt för 
höginblandad etanol (E85) till 73 procent av den 
energiskatt som gäller för bensin.  

För Fame (fettsyrametylester) som hög-
inblandas i dieselbränsle ökas befrielsen från 
energiskatt från 44 procent till 50 procent av den 
energiskatt som gäller för dieselbränsle.  

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Förslagen i promemorian Vissa punkt-

skattefrågor inför budgetpropositionen inför 
2016 överensstämmer i huvudsak med 
regeringens förslag. Av promemorians förslag 
framgår det dock inte tydligt att den minskade 
befrielsen från energiskatt för höginblandad 
etanol enbart avser etanolbränsle för gnisttända 
motorer (E85) och inte etanolbränsle för 
kompressionstända motorer (ED95). I 
promemorian föreslås också att skattebefrielsen 
för HVO och höginblandad Fame minskas. 

Promemorians förslag innebär också att 
skattebefrielsen för höginblandad etanol är något 
lägre.  

Förslagen i promemorian Ytterligare 
skattehöjningar på vissa drivmedel överens-
stämmer med regeringens förslag. 

Remiss Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

Remissinstanserna: Kammarrätten i Sundsvall, 
Förvaltningsrätten i Falun, Polismyndigheten, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Kustbevakningen, Kommerskollegium, Tull-
verket, Statskontoret, Energimarknads-
inspektionen, Trafikverket, Sjöfarsverket, 
Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Svenska 
Flygbranschen, Svenska Gjuteriföreningen, 
Umeå universitet, Ekonomistyrningsverket, 
Fortum Sweden AB, Greenpeace, Svensk 
Solenergi och Svensk Vindenergi har inga 
synpunkter på förslaget. Skatteverket har inget 
att invända mot förslaget men har vissa 
synpunkter på bestämmelsernas lagtekniska 
utformning.  

Havs- och Vattenmyndigheten och Tillväxt-
analys avstår från att lämna synpunkter på 
förslaget.  

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energigas 
Sverige och Magnus Nilsson Produktion tillstyrker 
förslaget. 

Energimyndigheten, Näringslivets Regelnämnd 
Företagarna, Skogsindustrierna, Svensk kollektiv-
trafik, Svenskt Näringsliv, Näringslivets skatte-
delegation (NSD), Sveriges Åkeriföretag (Åkeri-
företagen), Sveriges Bussföretag och Projekt 
Basindustririket avstyrker förslaget. Om den 
föreslagna energiskattehöjningen på diesel-
bränsle och bensin införs tillstyrker Energi-
myndigheten dock de föreslagna medföljande 
ändringarna i beskattning på biodrivmedel. 

Konjunkturinstitutet (KI) anför att minskad 
skattebefrielse av biodrivmedel ökar kostnads-
effektiviteten i styrningen mot energi-
effektiviseringsmålet.  

Naturvårdsverket, Magnus Nilsson Produktion, 
Svenska Bioenergiföreningen (Svebio), Svensk 
kollektivtrafik, Stockholms stad, Svenska 
Trädbränsleföreningen (Trädbränsleföreningen) 
och Svensk Busstrafik anför att även energi-
skatten på naturgas och gasol borde höjas. Även 
Sveriges Bussföretag anger att det är anmärk-
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ningsvärt att energiskatten på HVO och Fame 
föreslås höjas men att ingen energiskatt föreslås 
på naturgas eller biogas.  

Energigas Sverige ifrågasätter effekten av 
förslaget om höjd skatt på fossila drivmedel 
eftersom motsvarande skattehöjningar föreslås 
för biodrivmedel.  

Naturskyddsföreningen tillstyrker förslaget om 
höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle men 
anser att höjningen inte är tillräcklig utan anför 
att även koldioxidskatten bör höjas successivt till 
en nivå på 2 kronor per kilo koldioxid. Natur-
skyddsföreningen är vidare starkt kritisk till att 
befrielsen från energiskatt minskas för etanol, 
Fame och HVO.  

Jordbruksverket betonar att de höjda skatterna 
måste kompenseras med andra åtgärder där 
alternativ till biltrafik saknas. Även Svenskt 
Näringsliv och NSD anför att förslaget innebär 
en ökad ekonomisk påfrestning på den svenska 
landsbygden. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
och Skogsägarna menar att förslag bör tas fram 
som neutraliserar förslagets kostnadshöjningar 
för företagande och boende på landsbygden.  

Enligt Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) kan inte en höjning av energi-
skatten på bensin motiveras av effektivitetsskäl 
då externa kostnader från lätta fordon redan är 
internaliserade med nuvarande skatter men att 
den föreslagna höjningen av energiskatten på 
dieselbränsle däremot är motiverad då det ökar 
internaliseringsgraden för tunga fordon. KI, 
Trafikverket, Trafikanalys, Svebio, Stockholms 
stad och 2030-sekretariatet anser att skatte-
höjningen bör vara större för dieselbränsle än för 
bensin.  

VTI anför att storleken på skattebefrielsen för 
etanol inte borde variera beroende på driv-
medlets blandningsgrad eftersom etanolens 
energiinnehåll inte varierar beroende på 
inblandningsgrad. 

Energimyndigheten, SEKAB, Motorbranschens 
Riksförbund, BIL Sweden och 2030-sekretariatet 
anför att lagtexten måste förtydligas så att det 
framgår att den föreslagna minskade energi-
skattebefrielsen för höginblandad etanol endast 
gäller E85 och inte ED95.  

Åkeriföretagen menar att energiskatten för 
yrkesmässiga godstransporter på väg snarare bör 
sänkas till EU:s minimiskattenivåer.  

Skogsindustrierna och Åkeriföretagen angör att 
om syftet med förslaget är att öka andelen 
transporter på sjöfart och järnväg så skulle andra 

åtgärder ge större effekt än skattehöjningar på 
drivmedel.  

Svebio och Stockholm stad anför att 
skattehöjningen på bensin och dieselbränsle är 
välmotiverade med tanke på de kraftigt fallande 
priserna på oljeprodukter men att skatte-
höjningarna bör tas ut som en höjd koldioxid-
skatt. Även Trädbränsleföreningen menar att det 
varit bättre att höja koldioxidskatten istället för 
energiskatten samt framför kritik mot sättet att 
beräkna överkompensation för biodrivmedel.  

E.ON Sverige AB noterar att förslaget har en 
fiskal karaktär men att det knappast skapar 
bättre konkurrenskraft för biodrivmedel.  

Svenskt Näringsliv och NSD ifrågasätter om 
inte Sverige övertolkar de statsstödsregler som 
angivits som motiv till förslaget om minskad 
skattebefrielse för de biodrivmedel som ersätter 
bensin och dieselbränsle. Jernkontoret, Svenskt 
Näringsliv, Näringslivets Transportråd och 
Sveriges Bussföretag anför att kontakter måste tas 
med EU-kommissionen innan förslag om högre 
skatter för biodrivmedel presenteras och menar 
att det inte är helt klarlagt att EU-rätten 
verkligen utesluter överkompensation. Jern-
kontoret, Svenskt Näringsliv, Näringslivets 
Transportråd hänvisar till att kommissionen 
tidigare godkänt att det nuvarande svenska 
skattesystemet inte innebär någon över-
kompensation.  

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 
(SPBI) anför att det är viktigt att skatte-
nedsättningen för biodrivmedel är maximal men 
utan risk för överkompensation.  

Skatteverket anför att förslagets ikraftträdande 
bör ändras till den 1 december 2015 för att 
sammanfalla med förslaget i föregående avsnitt. 
På så sätt skulle två, mycket täta förändringar, av 
skattenivåerna undvikas. 2030-sekretariatet 
bedömer att de föreslagna skattehöjningarna är i 
minsta laget.  

Neste Oil AB anför att HVO bör skattebefrias 
även 2016 eftersom HVO inte över-
kompenserats. Även EcoPar AB avstyrker 
förslaget om att viss energiskatt ska tas ut på 
HVO. Neste Oil AB menar vidare att regelverket 
inte är teknikneutralt eftersom HVO föreslås få 
energiskatt medan ED95 och biogas är fortsatt 
skattebefriade. ED95 och biogas konkurrerar 
med ren Fame (B100) och HVO. Neste Oil AB 
bedömer att särbehandlingen av biogas och 
ED95 strider mot EU:s konkurrenslagstiftning 
och vill att biogas jämförs med dieselbränsle i 
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överkompensationsberäkningarna istället för 
naturgas. 

Energimyndigheten, Energigas Sverige, 
Jernkontoret, LRF, Näringslivets Regelnämnd, 
Regelrådet, Skogsägarna, Svenskt Näringsliv, 
IKEM, Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, 
Näringslivets Transportråd riktar kritik mot 
konsekvensanalysen som anses summarisk och 
inte uppfyller gällande krav. Jordbruksverket 
efterfrågar en mer detaljerad konsekvensanalys 
för höjda transportkostnader för landsbygd och 
jordbrukssektor. Svensk kollektivtrafik och 
Sveriges Bussföretag saknar konsekvensanalyser 
utifrån busstrafiken, målsättningar om en ökad 
kollektivtrafik och en övergång till fossilfria 
fordon. Tillväxtverket förordar en vidare analys 
gällande eventuell konkurrensförsämring för 
svensk transportnäring i jämförelse med icke 
svenska som verkar i Sverige men har bättre 
möjlighet att tanka utanför Sverige. Även 
Företagarna lyfter fram de åkerier som har hård 
konkurrens från utländska företag. Företagarna 
menar också att förslaget särskilt drabbar mindre 
åkerier och mindre företag på landsbygden som 
har långa transporter till sina kunder. Projekt 
Basindustririket anför att ökningarna av 
transportkostnader som förslaget ger upphov till 
även drabbar gruvföretag.  

Projekt Basindustririket efterfrågar en 
genomlysning av vad som kan göras för att 
kompensera de industriföretag som inte har 
några transportalternativ utöver vägtransporter. 
Svenskt Näringsliv och NSD anför att förslaget 
medför ökade kostnader för det svenska 
näringslivet med försämrad konkurrenskraft 
som följd.  

Ett flertal remissinstanser lämnar också 
synpunkter utan direkt koppling till detta 
lagstiftningsärende.  

Remiss Ytterligare skattehöjningar på vissa 
drivmedel 

Remissinstanserna: KI, Energimyndigheten, Bil 
Sweden, LRF, Svensk Kollektivtrafik, Svebio, 
SPBI och Svenskt Näringsliv hänvisar till sina 
yttranden avseende remissen Vissa punktskatte-
frågor inför budgetpropositionen för 2016. 
Naturvårdsverket tillstyrker förslagen om 
ytterligare höjning av energiskatten på fossil 
bensin och fossilt dieselbränsle. 2030-
sekretariatet framhåller att priset för konsument 

är avsevärt lägre än tidigare även efter den 
föreslagna höjningen av skatten på bensin 
respektive dieselbränsle. Förvaltningsrätten i 
Falun, Transportstyrelsen och Svebio har inga 
synpunkter på förslagen. Regelrådet avstår från 
att yttra sig på grund av den korta svarstiden. Bil 
Sweden, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges 
Åkeriföretag avstyrker förslagen. KI anser att de 
föreslagna höjningarna av energiskatten på 
bensin och dieselbränsle inte förbättrar 
kostnadseffektiviteten i styrningen mot energi-
effektiviseringsmålet. Trafikverket efterfrågar en 
snabbare höjning av energiskatten på 
dieselbränsle för att utjämna energiskatte-
skillnaderna mellan bensin och dieselbränsle. 
Enligt Svenskt Näringsliv är det anmärknings-
värt att regeringen, redan innan behandlingen av 
lagrådsremissen Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 är avslutad, 
föreslår ytterligare en uppjustering av skatten för 
bensin- och dieselbränsle. Svenskt Näringsliv 
anser att detta visar på en ryckighet i regeringens 
politik gällande skatter och avgifter som går stick 
i stäv mot näringslivets efterfrågan på 
förutsägbara och långsiktigt stabila spelregler. 
Vidare anför Svenskt Näringsliv att det i 
promemorian görs en sammanblandning mellan 
styrande och finansierande skatter. Svenskt 
Näringsliv betonar att det faktum att regeringen 
ser ett stort budgetunderskott som skäl för 
uppjustering visar att det enbart handlar om 
ökade skatteintäkter och att förslaget därför inte 
är i linje med principen om att förorenaren 
betalar. Svenskt Näringsliv anser också att 
konsekvensanalysen är kortsiktig och 
ofullständig. Svenskt Näringsliv saknar bl.a. en 
redovisning och analys av hur skatter och andra 
politiskt beslutade pålagor på transporter 
utvecklats i relevanta konkurrentländer. Svenskt 
Näringsliv saknar också en analys av de samlade 
effekterna på näringslivets konkurrenskraft av 
höjningar av skatter och avgifter på transporter. 
Bil Sweden betonar att personbilstrafiken redan 
är kraftigt överbeskattad. Svensk Kollektivtrafik 
anför att skattehöjningarna ytterligare motverkar 
möjligheterna att öka kollektivtrafikresandet. 
För att stärka svensk åkerinärings konkurrens-
kraft föreslår Sveriges Åkeriföretag att regeringen 
beslutar om en permanent sänkning av diesel-
skatten ner till EU:s miniminivå för yrkesmässig 
godstrafik på väg för fordon över 7,5 tons 
totalvikt. Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) 
anser att flygbränsle bör undantas från 
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skattehöjningen eftersom drivmedlet utgör upp 
till 40 procent av kostnaderna för flygning och 
att detta, tillsammans med andra kostnads-
höjande åtgärder, försätter allmänflyget i en 
krissituation. Även Transportstyrelsen påtalar att 
skattehöjningen på flygbensin blir märkbar för 
aktörerna. KSAK framhåller också flygsäker-
hetsaspekter till följd av minskad flygtid samt 
risk att bilbensin börjar användas i stället för 
flygbensin med negativa miljöeffekter som följd. 
Hjelmco Oil AB (Hjelmco) anser att konse-
kvensanalysen inte beskriver hur en prishöjning 
påverkar konsumtionsvolymen och menar vidare 
att skatter och avgifter på bränslen till luftfarten 
saknar legitimitet då luftfarten bekostar sin egen 
infrastruktur och att miljöskäl är tveksamma att 
hävda i sammanhanget. Enligt Hjelmco bidrar 
förslaget till minskad förbrukning av flygbensin, 
vilket i längden kan resultera i att det inte går att 
upprätthålla t.ex. brandflyg. Hjelmco hemställer 
slutligen att regeringen tillsätter en utredning 
med uppgift att säkerställa det lätta allmän-, 
affärs-, brand- och frivilligflygets återupp-
byggnad och fortlevnad. 

Skälen för regeringens förslag: Klimatfrågan 
är vår tids ödesfråga och en av regeringens högst 
prioriterade frågor. Regeringen vill intensifiera 
insatserna för att nå en fordonsflotta fri från 
fossila bränslen (se prop. 2014/15:1, utgifts-
område. 20 avsnitt 3.6.). Klimat- och miljö-
påverkan från transportsektorn ska minska. 
Regeringen vill se en överflyttning av gods från 
väg till sjöfart och järnväg (se a.a.). Det är därför 
angeläget att öka den styrande effekten av 
energi- och koldioxidskatterna för att stimulera 
till omställning till minskade växthusgasutsläpp 
från vägtrafiken och överflyttning till andra 
transportslag. Världsmarknadspriset på olja 
förväntas också vara fortsatt lågt under de 
kommande åren jämfört med föregående år. 
Även i ett scenario med högre oljepris på sikt 
kan skattehöjningar motiveras för att öka 
miljöstyrningen och minska klimatutsläppen. 
Utsläppen av växthusgaser i sektorerna utanför 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
härrör till ca hälften från bensin och 
dieselbränsle förbrukat inom transportsektorn. 
Regeringen delar därför inte Åkeriföretagens 
uppfattning att energiskatten för yrkesmässiga 
godstransporter på väg bör sänkas till EU:s 
minimiskattenivåer. Energigas Sverige och E.ON 
Sverige AB framför att effekten av förslaget kan 
ifrågasättas då energiskatten även höjs på vissa 

biodrivmedel. Regeringen håller med om att 
konkurrenskraften för låginblandad Fame och 
etanol efter åtgärdande av överkompensation 
behålls oförändrad relativt sin fossila 
motsvarighet men eftersom det föreligger ett 
samband mellan låga priser på fossila bränslen 
och hög drivmedelskonsumtion kan drivmedels-
skatter skapa incitament för en mer energi-
effektiv utveckling av transporterna. Höga 
drivmedelspriser ökar efterfrågan på mer 
bränslesnåla bilar och alternativa transportmedel. 
Energiskatten på bensin och dieselbränsle bör 
därför höjas. Flera remissinstanser anför att 
energiskatt också bör tas ut på gasformiga 
drivmedel. Denna fråga får dock övervägas i 
annat sammanhang. Kommissionen utgår i sitt 
statsstödsgodkännande från biogas som 
ersättningsbränsle för naturgas. Regeringen 
håller därför inte med Neste Oil AB om att 
biogas bör jämföras med dieselbränsle istället för 
naturgas i överkompensationsberäkningarna.  

För att uppnå en effektiv styrning mot de 
uppsatta klimat- och energipolitiska målen, är 
det angeläget att skatterna är utformade på ett 
kostnadseffektivt sätt. Utöver energiskattens 
tydliga fiskala roll har den också ett styrande 
inslag, genom att den verkar allmänt dämpande 
på energianvändningen och bidrar till en ökad 
energieffektivisering. Regeringen delar därmed 
KI:s uppfattning att minskad energiskatte-
befrielse av biodrivmedel ökar kostnads-
effektiviteten i styrningen mot energieffektivi-
seringsmålet.  

Jordbruksverket betonar att de höjda skatterna 
måste kompenseras med andra åtgärder där 
alternativ till biltrafik saknas. Även LRF, 
Skogsägarna, Svenskt Näringsliv, NSD och 
Projekt Basindustririket har synpunkter på 
förslagets konsekvenser för företagande och 
boende på landsbygden respektive vad som kan 
göras för att kompensera de industriföretag som 
inte har några transportalternativ utöver 
vägtransporter. Enligt KSAK och Hjelmco Oil 
medför de föreslagna skattehöjningarna på 
flygbensin kostnadssänkningar som allvarligt 
försämrar allmänflygets konkurrenssituation. 
För att främja rörligheten på arbetsmarknaden 
och skapa ett fungerande transportsystem 
investerar regeringen kraftigt i ökat 
järnvägsunderhåll. Dessutom kommer andra 
investeringar att genomföras, bl.a. inom lands-
bygdsprogrammet och regionalfondspro-
grammen. Programmen omfattar satsningar på 
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innovation, företagande, kompetensutveckling, 
riskkapital, bredband, hållbara transporter och 
service. Insatserna kommer att ha stor betydelse 
för att stärka landsbygdens förutsättningar för 
hållbar tillväxt. Regeringen investerar också i en 
utbyggnad av högskolor i hela landet. 
Regeringen anser att dessa åtgärder väl under-
stödjer den önskvärda utvecklingen mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle även på 
landsbygden.  

VTI anför att en höjning av energiskatten på 
bensin inte kan motiveras av effektivitetsskäl 
men att den föreslagna höjningen av energi-
skatten på diesel däremot är motiverad och KI, 
Trafikverket, Trafikanalys, Svebio, Stockholms 
stad och 2030-sekretariatet anser att skatte-
höjningen bör vara större för dieselbränsle än för 
bensin. KI anför vidare att de föreslagna 
höjningarna av energiskatten på bensin och 
dieselbränsle inte förbättrar kostnads-
effektiviteten i styrningen mot energieffektivi-
seringsmålet. Regeringen anser att det på sikt är 
angeläget att i högre utsträckning än i dag ta ut 
energiskatt på fossila drivmedel efter bränslets 
energiinnehåll. Beräknat efter energiinnehåll är 
skillnaden mellan skatten på dieselbränsle och 
skatten på bensin förhållandevis stor, även om de 
energiskattehöjningar som genomförts 2011 och 
2013 har bidragit till att minska skillnaden. För 
att inte motverka den påbörjade omläggningen 
av beskattningen till en energiskatt efter 
energiinnehåll föreslås därför att energiskatten 
på dieselbränsle höjs något mer än energiskatten 
på bensin per liter så att beskattningen per 
energienhet hålls ungefär oförändrad. Det bör 
också noteras att energiskatten historiskt sett 
haft en fiskal karaktär men gradvis fått ett 
alltmer resursstyrande inslag. Regeringen anser 
inte som Svenskt Näringsliv att det skett en 
sammanblandning mellan styrande och fiskala 
skatter. 

Vid en samlad bedömning, där det bl.a. ingår 
ett hänsynstagande till de senaste årens 
utveckling av bruttonationalprodukten (BNP), 
föreslås att energiskatten höjs med 48 öre per 
liter för bensin och med 53 öre per liter för 
dieselbränsle. Dessa höjningar sker utöver den 
årliga indexomräkningen utifrån förändringar av 
konsumentprisindex (KPI), som görs för alla 
fossila bränslen. Eftersom staten för närvarande 
har ett stort budgetunderskott skapar höj-
ningarna förutsättningar att finansiera satsningar 
på exempelvis järnvägen och annan infrastruktur 

samtidigt som skattesystemets miljöstyrande 
effekt stärks. Det är angeläget att skatteregler 
och åtgärder är hållbara och försvarbara i ett EU-
rättsligt perspektiv. Stabila villkor är också 
viktigt för de aktörer som producerar och 
handlar med biodrivmedel samt för de företag 
som tillverkar fordon som drivs med dessa 
drivmedel. Regeringen håller därför inte med 
2030-sekretariatet om att justeringar av 
skattesatserna bör ske tätare än i dag. 

Diskussioner pågår med kommissionen om 
hur den svenska energibeskattningen kan 
utformas så att den inte anses som ett stöd till 
biobränslen. Eftersom Sveriges befrielse från 
hela eller delar av skatterna för biodrivmedel är 
utformade så att kommissionen betraktar 
åtgärderna som statsstöd måste stödordningen 
dock nu uppfylla kraven i kommissionens 
miljöstödsriktlinjer och prövas av 
kommissionen. Sverige kan därför inte fatta 
beslut om en utformning av beskattningen av 
biodrivmedel som innefattar statsstöd utan att 
stödet har godkänts av kommissionen. 
Detsamma gäller ändringar av skattereglerna 
som resulterar i ett ökat stöd till biodrivmedlen. 
Att både befrielsen från koldioxidskatt och 
energiskatt utgör statsstöd innebär att en 
höjning av koldioxidskatten eller energiskatten 
på de fossila alternativen ytterligare ökar 
sannolikheten för överkompensation för de 
skattebefriade biodrivmedlen.  

Unionsrätten sätter begräsningar för hur 
mycket lägre skatt som kan tas ut på biodriv-
medel. När energiskatten på bensin och 
dieselbränsle höjs är det därför nödvändigt att 
även se över den procentuella befrielsen från 
energiskatten för biodrivmedel som ersätter 
dessa. Regeringen instämmer i SPBI:s synpunkt 
att skattenedsättningen för biodrivmedel ska 
vara maximal men utan risk för över-
kompensation. Regeringen föreslår därför att 
HVO ges fortsatt full befrielse från energiskatt 
och att befrielsen från energiskatt för 
höginblandad Fame höjs till 50 procent av den 
energiskatt som gäller för fossilt dieselbränsle. 
Den risk för särbehandling av ED95 som Neste 
Oil AB framhåller uppstår därmed inte. Vidare 
föreslår regeringen att höginblandad etanol 
befrias från 73 procent och låginblandad etanol 
från 74 procent av den energiskatt som gäller för 
bensin.  

Enligt det statsstödsbeslut som gäller t.o.m. 
den 31 december 2015 avseende skattebefrielsen 
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för biodrivmedel, är regeringen skyldig att 
rapportera till kommissionen att någon 
överkompensation inte sker genom den skatte-
lättnad som ges till de flytande biobränslena 
alternativt vidta korrigerande åtgärder för att 
åtgärda överkompensationen senast under andra 
halvåret 2015. Det är därmed tydligt att det 
statsstödsbeslut som ger Sverige rätt att tillämpa 
skattebefrielse för biodrivmedel är villkorat av 
att skattebefrielsen inte får leda till att 
biodrivmedlen överkompenseras. Om Sverige 
inte uppfyller villkoren enligt beslutet innebär 
det ett missbruk av stöd enligt artikel 16 i rådets 
förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 
1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Missbruk av stöd föreligger när 
stöd har utgått i strid med villkoren i 
statstödsbeslutet. 

Förfarandet vid missbruk av stöd är detsamma 
som vid olagligt stöd, dvs. medlemsstaten är 
skyldig att återkräva stödet från stödmottagaren. 
De företag som överkompenseras riskerar alltså 
att bli skyldiga att betala tillbaka den del av 
skattebefrielsen som motsvarar över-
kompensationen jämte ränta från den dag då 
företaget fick del av skattebefrielsen, om inga 
åtgärder vidtas för att minska risken för fortsatt 
överkompensation. Regeringen bedömer också 
att Sverige inte kommer att få något beslut om 
förlängning av det nuvarande statsstödsgod-
kännandet, om inte villkoren i det nuvarande 
beslutet uppfyllts, d.v.s. uppkommen över-
kompensation åtgärdats senast under andra 
halvåret 2015. Regeringen anser att det är tydligt 
och klarlagt att EU-rätten inte tillåter över-
kompensation och anser därför att befrielsen 
från energiskatt bör minskas för vissa 
biodrivmedel. Etanol i låginblandning och i E85 
var överkompenserade 2014. Kostnadskalkylerna 
enligt Energimyndighetens övervakningsrapport 
skiljde sig åt mellan etanol i E85 och 
låginblandad etanol. Regeringen delar därför inte 
VTI:s uppfattning att energiskattebefrielsen 
borde vara densamma för hög- och låginblandad 
etanol.  

För låginblandad Fame tas full energiskatt 
med hänsyn tagen till dess energiinnehåll ut. 
Mot den bakgrunden skulle en höjning av 
koldioxidskatten istället för energiskatten i 
enlighet med vad Svebio, Stockholms stad och 
Trädbränsleföreningen föreslår, innebära att 
koldioxidskatt skulle behöva tas ut för Fame för 

att undvika överkompensation. Regeringen anser 
att koldioxidskatt inte ska tas ut på hållbara 
biobränslen och bedömer därför att en höjning 
av energiskatten är att föredra. Regeringen håller 
däremot med de remissinstanser som anför att 
lagtexten bör förtydligas så att det framgår att 
den minskade energiskattebefrielsen för 
höginblandad etanol endast gäller E85 och inte 
ED95. Lagtexten förtydligas därför så att det 
framgår att den minskade skattebefrielsen för 
höginblandad etanol avser etanolbränsle för 
gnisttända motorer, vilket är en annan 
benämning på bensinmotorer. ED95 är ett 
drivmedel som ersätter dieselbränsle och 
används i s.k. kompressionsmotorer.  

Förslag till ändringar av budgeten för det 
löpande budgetåret vid andra tillfällen än i 
anslutning till budgetpropositionen och den 
ekonomiska vårpropositionen tillåts endast om 
det finns särskilda skäl. Regeringen håller därför 
inte med Skatteverket om att förslaget bör träda i 
kraft den 1 december 2015, trots att ett sådant 
ikraftträdande skulle innebära att två, mycket 
täta förändringar, av skattenivåerna skulle 
undvikas. 

Hjelmcos hemställan om att regeringen bör 
tillsätta en utredning med uppgift att säkerställa 
det lätta allmän-, affärs-, brand- och frivillig-
flygets återuppbyggnad och fortlevnad ligger 
inte inom ramen för detta lagstiftningsärende 
och får behandlas i annat sammanhang. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap 1 § samt 
7 kap. 3 a och 3 c §§ lagen (1994:1776) om skatt 
på energi, se avsnitt 3.4. Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. 

6.20.6 Omräkning av skattesatserna på 
bränslen efter prisutveckling 
respektive reala inkomstökningar 

 
Regeringens förslag: Indexomräkningen av 
energi- och koldioxidskattesatserna för fossila 
bränslen görs för 2016 genom ändringar av 
skattesatserna i lagen om skatt på energi. 
Omräkningen grundar sig på faktiska 
förändringar i konsumentprisindex (KPI) mellan 
juni 2014 och juni 2015.  

För 2017 och framåt sker en omräkning av 
skattebeloppen för de fossila bränslena genom 
en förordning som utfärdas av regeringen med 
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stöd av bestämmelser i lagen om skatt på energi. 
I dessa fall grundar sig beräkningarna på faktiska 
förändringar i konsumentprisindex för samtliga 
fossila bränslen. För bensin och dieselbränsle 
görs även en omräkning av skattesatserna som 
beaktar utvecklingen av bruttonational-
produkten (BNP). Detta sker genom ett 
schabloniserat tillägg av två procentenheter till 
KPI-omräkningen. Denna tillkommande 
omräkning sker av såväl energiskatten som 
koldioxidskatten men uttrycks som en höjning 
av enbart energiskatten. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.  
Regeringens bedömning: De senaste årens 

utveckling av BNP är en av de faktorer som 
beaktas vid omfattningen av de höjningar av 
energiskatten på bensin och dieselbränsle som 
föreslås för 2016. 

 

 
Promemoriornas förslag och bedömning 

överensstämmer med regeringens förslag och 
bedömning. 

Remiss Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i Falun, 
Polismyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, 
Kommerskollegium, Tullverket, Statskontoret, 
Energimarknadsinspektionen, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Svenska 
Flygbranschen, Umeå universitet, Fortum 
Sweden AB, Greenpeace, Svenska Bioenergi-
föreningen, Skogsindustrierna, Svensk Solenergi 
och Svensk Vindenergi har inga synpunkter på 
förslaget. Skatteverket har inget att invända mot 
förslaget men har vissa synpunkter på 
bestämmelsernas lagtekniska utformning. Även 
Magnus Nilsson Produktion anser att lagtexten 
bör förtydligas så att det tydligare framgår att 
den årliga uppräkningen med två procent ska ske 
utöver KPI-omräkningen. 

Havs- och Vattenmyndigheten, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut och Tillväxtanalys 
avstår från att lämna synpunkter på förslaget. 

Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen 
tillstyrker förslaget.  

Konjunkturinstitutet (KI), Energimyndigheten, 
Näringslivets Regelnämnd, Svenska Trädbränsle-
föreningen, Ekonomistyrningsverket (ESV), 

Företagarna, Svensk kollektivtrafik, 
Motorbranschens Riksförbund (Motorbranschen), 
BIL Sweden, IKEM, Jernkontoret, Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF), Skogsägarna, Svensk Energi, 
Svensk Fjärrvärme, Svenska Gjuteriföreningen, 
Svenskt Näringsliv, Näringslivets skattedelegation 
(NSD), Näringslivets Transportråd, Sveriges 
Bussföretag och Neste Oil AB avstyrker förslaget. 

KI anför att förslaget leder till att 
energibeskattningens principer frångås samt att 
en schablonuppräkning avseende på BNP kan ge 
en missvisande bild av inkomstökningen. Även 
Svenskt Näringsliv och NSD motsätter sig att 
uppräkningen görs genom en schablon. KI 
menar att BNP bl.a. påverkas av tillväxten av den 
arbetsföra befolkningen och att det inte är 
rimligt att skattesatserna ska påverkas av 
befolkningstillväxten. Enligt KI vore BNP per 
capita eller disponibel inkomst per capita mer 
träffsäkra alternativ. KI menar vidare att 
förslaget inte behöver leda till att klimatmålet 
nås och menar att dagens kontrollstationer är ett 
bättre alternativ.  

Energimyndigheten, Näringslivets Regel-
nämnd och Svenska Trädbränsleföreningen anser 
att det finns oklarheter i utformning och 
konsekvenser av att införa en uppräkning av 
drivmedelsskatterna utifrån BNP-tillväxt. 
Energimyndigheten föreslår istället fortsatt 
utredning. Även Jernkontoret, Svenskt 
Näringsliv, Näringslivets Transportråd efter-
frågar en presentation av utvecklingen till följd 
av förslaget på längre sikt. 

Trafikanalys anför att det bör övervägas att 
redovisa BNP-justeringen på koldioxidskatten 
istället för på energiskatten. Även ESV anser att 
omräkningen av koldioxidskatten inte bör 
vältras över på energiskatten. 

Motorbranschen och BIL Sweden menar att 
förslaget kommer att leda till försämrad 
konkurrenskraft för svensk industri och 
minskad mobilitet för stora grupper av 
människor. Jordbruksverket noterar också att en 
årlig höjning av skattenivån aktualiserar behovet 
att efter en tid ändra den procentuellt fastställda 
nivån för skattebefrielsen på olika bränslen. 
Kammarrätten i Sundsvall ifrågasätter om inte 
det aktuella tillägget kommer att leda till ny 
överkompensation eller risk för över-
kompensation för biodrivmedel. 2030-
sekretariatet anför att det inte framgår av 
förslaget hur biodrivmedlen ska hanteras. 
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Svenskt Näringsliv, NSD och ESV anför att 
det starkt kan ifrågasättas att etablera ett system 
för automatisk skattehöjning utan att beslut i 
varje fall fattas av riksdagen.  

Energigas Sverige, Jernkontoret, LRF, 
Näringslivets Regelnämnd, Regelrådet, Skogs-
ägarna, Svenskt Näringsliv, E.ON Sverige AB, 
IKEM, Svenskt Näringsliv, Näringslivets 
Transportråd, Motorbranschen och BIL Sweden 
riktar kritik mot konsekvensanalysen som anses 
summarisk och inte uppfyller gällande krav. 
IKEM, Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, 
Näringslivets Transportråd menar att det bl.a. 
saknas en diskussion om andra industri- och 
näringslivsbranschers utsatta konkurrens-
situation, internationell jämförelse samt en 
analys av andra möjligheter till effektivisering av 
transporterna. 

Ett flertal remissinstanser lämnar också 
synpunkter utan direkt koppling till detta 
lagstiftningsärende. 

Remiss Ytterligare skattehöjningar på vissa 
drivmedel 

Remissinstanserna: I denna promemoria 
används, till skillnad från i promemorian Vissa 
punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 
2016, faktiska förändringar i konsument-
prisindex mellan juni 2014 och juni 2015 för 
indexomräkningen av energi- och koldioxid-
skattesatserna för fossila bränslen för 2016. 
Naturvårdsverket och KI tillstyrker detta förslag. 
Ingen annan remissinstans yttrar sig i den delen. 

Bakgrund för förslaget: I olika sammanhang 
har aktualiserats om skattesatserna på energi-
området, utöver den allmänna prisutvecklingen i 
form av historiska förändringar i konsument-
prisindex (KPI), även bör räknas om med 
hänsyn till reala inkomstökningar (BNP-
utvecklingen). Denna fråga har under senare år 
bl.a. behandlats av Klimatberedningen (se SOU 
2008:24 s. 294) samt av Utredningen om fossilfri 
fordonstrafik (se SOU 2013:84 s. 619). Enligt 
nuvarande regelverk räknas skiktgränserna för 
uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara 
förvärvsinkomster om årligen med KPI-
utvecklingen med ett tillägg av två procent-
enheter. Denna uppskrivning med två 
procentenheter syftar till att korrigera för att 
inkomsterna utvecklas i snabbare takt än KPI. 

KPI-utvecklingen plus två procentenheter antas 
approximativt motsvara inkomstutvecklingen. 

Skälen för regeringens förslag och 
bedömning: Den årliga omräkningen av 
skattesatserna på energiområdet med hänsyn till 
KPI-utvecklingen bör behållas. Den säkerställer 
på ett lämpligt sätt att skattesatserna realvärde-
säkras. KPI-omräkningen bör, såsom hittills, ske 
genom en förordning som utfärdas av regeringen 
med stöd av bestämmelser i lagen (1994:1776) 
om skatt på energi, förkortad LSE. I denna 
proposition föreslås dock ändringar av energi-
skattesatserna på bensin och dieselbränsle. Av 
praktiska skäl är det därför lämpligt att KPI-
omräkningen av energi- och koldioxidskatte-
satserna för fossila bränslen för 2016 görs genom 
ändringar av skattesatserna i 2 kap. 1 § LSE. 

KPI-omräkningen grundar sig på faktiska 
förändringar i KPI mellan juni 2014 och juni 
2015. Omräkningen baseras på 2015 års 
skattesatser för fossila bränslen och görs utöver 
de tillkommande föreslagna ändringarna av 
energiskattesatserna på bensin och dieselbränsle. 
Index har under perioden minskat med 
0,44 procent. Indexomräkning av energi- och 
koldioxidskattesatserna för vissa bränslen 
redovisas i tabell 6.20. I tabellen redovisas även 
de föreslagna ändringarna av energiskattesatserna 
på bensin och dieselbränsle och de totala 
ändringarna av skattesatserna inklusive KPI-
justeringen för 2016. En mervärdesskatteeffekt 
tillkommer om priset på bränslen i motsvarande 
mån förändras och om köparen är en 
privatperson. För företag som har rätt att dra av 
denna ingående mervärdesskatt tillkommer inte 
någon sådan effekt. För förväntade förändringar 
av priset vid pump inklusive mervärdes-
skatteffekt till följd av förslagen för 2016 i denna 
proposition, se tabell 6.22. 

Eftersom skattesatserna för 2016 genom 
förslag i denna proposition omräknas utifrån 
faktiska KPI-förändringar under perioden fram 
t.o.m. juni 2015, föreslås att den KPI-omräkning 
som ska ske av regeringen med stöd av 
bestämmelser i LSE flyttas fram och görs först 
inför kalenderåret 2017 och följande kalenderår. 
Omräkningen grundar sig då på förhållandet 
mellan det allmänna prisläget i juni månad året 
närmast före det år beräkningen avser och 
prisläget i juni 2015. I dessa fall grundar sig 
beräkningarna således på faktiska KPI-
förändringar för samtliga fossila bränslen. 
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Tabell 6.20 Förslagna ändringar av skattesatser för vissa 
bränslen för 2016 inklusive omräkning enligt KPI 
 

Energislag Indexomräk
ning enligt 
KPI av 
koldioxid-
skatt 

Indexomräk
ning enligt 
KPI av 
energiskatt 

Höjning av 
energi-
skatt1 

Summa 

Bensin, 
miljöklass 1, 
öre/l 

-1 -1 48 46 

Dieselbränsle, 
miljöklass 1, 
öre/l 

-1,4 -0,8 53 50,8 

Eldningsolja, 
kr/m3 

-14 -4 0 -18 

Naturgas, 
drivmedel2 
kr/1000 m3 

-10 0 0 -10 

1 En av faktorerna som beaktas vid höjning av energiskatt 2016 är utvecklingen 
av BNP de senaste åren. 
2 Ingen energiskatt tas ut på naturgas för drivmedelsanvändning. 

 
Regeringen anser att det finns anledning att 
ändra konstruktionen av den årliga omräkningen 
i syfte att i högre grad än i dag förena den med 
en långsiktig miljöskattepolitik. Det är därför 
angeläget att öka den styrande effekten av 
energi- och koldioxidskatterna och förbättra 
möjligheterna för Sverige att på ett kostnads-
effektivt sätt uppfylla den långsiktiga 
prioriteringen om en fossiloberoende fordons-
flotta 2030 och visionen om att Sveriges netto-
utsläpp av växthusgaser ska vara noll 2050. 

Utsläppen av växthusgaser i sektorerna 
utanför EU:s system för handel med utsläpps-
rätter härrör till ca hälften från bensin och 
dieselbränsle. Under de senaste åren har 
ökningen av KPI varit måttlig medan tillväxten i 
BNP och de reala inkomstökningarna i samhället 
varit betydligt högre. Det huvudsakliga 
ekonomiska styrmedlet för att nå utsläpps-
minskningar utanför handelssystemet utgörs i 
dag av koldioxidskatten. I syfte att spegla en hög 
ambitionsnivå i klimatarbetet och ge en 
långsiktig signal om vikten av att minska 
utsläppen av växthusgaser och även bidra till en 
effektivare energianvändning bör, utöver KPI-
utvecklingen, en årlig omräkning som beaktar 
BNP-utvecklingen göras av energi- och 
koldioxidskattesatserna på bensin och diesel-
bränsle. Härigenom skapas ökade förutsätt-
ningar för att stegvis öka omställningstrycket i 
transportsektorn från användning av bensin och 
dieselbränsle till andra alternativ som bidrar till 
minskade växthusgasutsläpp. Regeringen delar 
inte de farhågor för negativ påverkan på det 

svenska näringslivets konkurrenskraft som 
framförs av vissa remissinstanser.  

Sett över en längre tidperiod har BNP årligen 
nominellt ökat med omkring två procentenheter 
utöver den allmänna prisutvecklingen. 
Regeringen anser, till skillnad från KI, Svenskt 
Näringsliv och NSD att en schablonuppräkning 
avseende på BNP ger ett rättvisande mått på den 
reala inkomstökningen. Till skillnad från Svenskt 
Näringsliv, NSD och ESV finner också 
regeringen att en sådan metod tydligt kan 
uttryckas i lagtexten och därför uppfyller 
regeringsformens krav på att beslut om skatt till 
staten ska fattas av riksdagen. I syfte att skapa ett 
enkelt, men ändå rättvisande schablonmässigt 
uttryckt mått på utvecklingen av BNP, föreslår 
därför regeringen, i enlighet med vad 
Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen 
anfört, att den årliga omräkningen av energi- och 
koldioxidskattesatserna på bensin och diesel-
bränsle, utöver den hittillsvarande KPI-omräk-
ningen, även ska innefatta en tillkommande 
omräkning baserad på ett årligt schabloniserat 
tillägg av två procentenheter. De energi-
produkter som alltså omfattas av detta förslag är 
de som avses i 2 kap. 1 § 1, 2, 3 b och 7 LSE, dvs. 
bensin (inklusive flygbensin) och dieselbränsle. 
Regeringen avser följa den framtida utvecklingen 
av BNP i syfte att vid behov anpassa 
skattesatserna så att de klimat- och energi-
politiska målen nås på ett kostnadseffektivt sätt. 
I detta bör kommande slutsatser från 
kontrollstationer särskilt vägas in.  

Det är av kostnadseffektivitetsskäl angeläget 
att behålla en generell koldioxidskattenivå, 
uttryckt i öre per kilogram koldioxid, för 
samtliga fossila bränslen. Koldioxidskatte-
satserna för respektive fossila bränsle grundas på 
beräkningar utifrån innehållet av fossilt kol i 
bränslena. Även om tillägget av två procent-
enheter till KPI-utvecklingen bör användas vid 
en omräkning av såväl energi- som koldioxid-
skattesatserna för bensin och dieselbränsle, 
föreslås dock resultatet av den tillkommande 
omräkningen i sin helhet uttryckas som 
förändringar av energiskattesatserna på dessa 
bränslen. Denna konstruktion leder till att den 
generella koldioxidskattenivån för samtliga 
fossila bränslen kvarstår då den totala punkt-
skatten för bensin och dieselbränsle årligen höjs 
med tillägget av två procentenheter till KPI-
utvecklingen. Till skillnad från vissa remiss-
instanser anser regeringen det som en mer 
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framkomlig väg att öka energiskattens andel av 
den totala beskattningen för att undvika att 
koldioxidskatt ska behöva tas ut på biodrivmedel 
och därmed frångå principen att endast fossilt 
kol ska beläggas med koldioxidskatt. Lagrådet 
lämnar förslaget utan erinran. En ledamot 
ifrågasätter dock om risken för att skatte-
höjningen på fossila bränslen till följd av BNP-
justeringen innebär att biodrivmedlen över-
kompenseras. Risken för överkompensation 
minskar dock med den föreslagna konstruk-
tionen att hela skattehöjningen till följd av BNP-
justeringen läggs på energiskatten. Regeringen 
följer i enlighet med unionsrätten prisut-
vecklingen och övriga omständigheter som kan 
påverka risken för framtida överkompensation 
och avser, i den mån detta inträffar, att 
återkomma i denna fråga. 

Regeringen anser, tvärtemot vad KI anför, att 
förslaget varken leder till att energibeskatt-
ningens principer frångås eller att klimatmålet 
inte kan nås på ett tillfredsställande sätt. Den 
generella koldioxidskatten kvarstår vilket är en 
förutsättning för en effektiv styrning för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Dock 
förstärks energiskattens resursstyrande karaktär 
för bensin och dieselbränsle vilket i högre grad 
bidrar till att klimat- och miljöpåverkan från 
transportsektorn minskar. I förhållande till 
promemorians förslag görs förtydliganden av 
den föreslagna lagtexten i syfte att, som 
efterfrågas av Skatteverket och Magnus Nilsson 
Produktion, tydliggöra den lagtekniska 
konstruktionen av den tillkommande omräk-
ningen av skattesatsen för bensin och diesel-
bränsle (jfr även i författningskommentaren till 
2 kap. 1 b § LSE).  

Den tillkommande omräkningen av skatte-
satserna för bensin och dieselbränsle föreslås 
införas som del i den årliga omräkning av 
skattesatserna som regeringen ska göra med stöd 
av bestämmelser i LSE inför kalenderåret 2017 
och följande kalenderår. Utvecklingen av BNP 
de senaste åren bör dock beaktas redan i 
skattesatserna på bensin och dieselbränsle för 
2016, vilket lämpligen sker genom att den ingår 
som en av de faktorer som beaktas vid 
bedömningen av de höjningar av energiskatten 
på bensin och dieselbränsle som föreslås för 
detta år. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 1 och 
1 b §§ LSE, se avsnitt 3.4. Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. 

6.20.7 Ökad befrielse från koldioxidskatt 
för dieselbränsle i jordbruks- och 
skogsbruksmaskiner 

 
 

Regeringens förslag: Befrielsen från 
koldioxidskatt för dieselbränsle i arbetsmaskiner 
i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks-
verksamheterna ökas från 90 öre per liter till 
143 öre per liter. För perioden den 1 januari 2016 
t.o.m. den 31 december 2018 ökas befrielsen 
med ytterligare 27 öre per liter till 170 öre per 
liter. 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Förslaget i promemorian Vissa punkt-

skattefrågor inför budgetpropositionen för 
2016 överensstämmer med regeringens förslag. 

Förslaget i promemorian Ytterligare 
skattehöjningar på vissa drivmedel överens-
stämmer i huvudsak med regeringens förslag. 
Promemorians förslag innebär dock inte att 
befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i 
arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och 
vattenbruksverksamheterna ökas med ytterligare 
27 öre per liter för perioden den 1 januari 2016 
t.o.m. den 31 december 2018. 

Remiss Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i Falun, 
Polismyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, 
Kommerskollegium, Tullverket, Skatteverket, 
Statskontoret, Energimarknadsinspektionen, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Konkurrens-
verket, Svenska Flygbranschen, Svenska Gjuteri-
föreningen, Umeå universitet, Trafikverket, 
Trafikanalys, Fortum Sweden AB, Greenpeace, 
Näringslivets Regelnämnd, Svensk Solenergi och 
Svensk Vindenergi har inga synpunkter på 
förslaget.  
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Havs- och Vattenmyndigheten, Energi-
myndigheten och Tillväxtanalys avstår från att 
lämna synpunkter på förslaget.  

Kammarrätten i Sundsvall, Jordbruksverket, 
Skogsindustrierna, Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) och Skogsägarna tillstyrker förslaget. 
Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget så vitt avser 
kompensation till jordbruket, men saknar en 
analys av effekterna för skogsbruket av den 
höjda energiskatten på dieselbränsle. 

Konjunkturinstitutet (KI), Naturvårdsverket 
och Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget. 
KI anför att förslaget försämrar kostnads-
effektiviteten i styrningen mot klimatmålet och 
anför att en eventuell kompensation till dessa 
verksamheter av konkurrensskäl bör ske på 
annat sätt än utifrån miljöskatter. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) anför att förslaget inte bidrar till en god 
hushållning med samhällets resurser.  

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) och 
Svenska Trädbränsleföreningen poängterar att 
nedsättningen av skatten på dieselbränsle för de 
areella näringarna tydligt måste omfatta även 
biodiesel.  

Tillväxtverket menar att förslaget motverkar 
en ökad värdeförädling av råvaror inom livs-
medels- och trärelaterad industri. Anledningen 
är att vidareförädlingen kan komma att behöva 
flytta närmare marknaden vilket missgynnar 
livsmedelsindustrin och träförädlingsindustrin i 
stora delar av landet.  

Företagarna framhåller att den utsatta 
konkurrenssituationen inte enbart gäller jord- 
och skogsbruk utan även åkerinäring och 
generellt de flesta företag på landsbygden. 
Företagarna anser därför att förslaget bör 
justeras så att förutsättningarna inte försämras 
för företag som finns och verkar på landsbygden.  

IKEM och SveMin anför att arbetsfordon 
som används i gruvindustriell verksamhet bör 
erhålla motsvarande kompensation för ökat 
skattetryck som arbetsmaskiner i jord- och 
skogsbruk föreslås få.  

LRF anför att återbetalningen bör öka till 
3 kronor per liter för att beskattningen ska bli 
jämförbar med andra EU-länder.  

Energigas Sverige, Jernkontoret, LRF, 
Näringslivets Regelnämnd, Regelrådet, Skogs-
ägarna, Svenskt Näringsliv och E.ON Sverige AB 
riktar kritik mot konsekvensanalysen som anses 
summarisk och inte uppfyller gällande krav. Ett 
flertal remissinstanser lämnar också synpunkter 

utan direkt koppling till detta lagstiftnings-
ärende. 

Remiss Ytterligare skattehöjningar på vissa 
drivmedel 

Remissinstanserna: Naturvårdsverket avstyrker 
förslaget om ökad befrielse från koldioxidskatt 
för dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, 
skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna. KI 
anser att ökad befrielse från koldioxidskatt för 
dieselbränsle försämrar kostnadseffektiviteten i 
styrningen mot klimatmålet och att eventuell 
kompensation till vissa verksamheter bör ske på 
annat sätt än utifrån miljöskatter. 

Bakgrund för förslaget: I dag medges 
befrielse från koldioxidskatt med 900 kronor per 
kubikmeter för dieselbränsle som förbrukas 
inom yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- och 
vattenbruksverksamhet för drift av andra 
motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och 
bussar, se 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om 
skatt på energi, förkortad LSE. Koldioxid-
skattebefrielse medges således med 90 öre per 
liter för dieselbränsle som förbrukas i 
arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna.  

Skälen för regeringens förslag: Med hänsyn 
till den utsatta konkurrenssituation som det 
svenska jord- och skogsbruket för närvarande 
befinner sig i, anser regeringen, trots vad VTI 
och KI anför, att näringarna i dess helhet bör 
kompenseras för den höjning som görs av 
energiskatten på dieselbränsle 2016. Det bör ske 
genom att den nuvarande befrielsen från viss del 
av koldioxidskatten på sådant bränsle i 
arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och 
vattenbruksverksamheterna ökas med mot-
svarande belopp som energiskatten på 
dieselbränsle ökas med, dvs. 53 öre per liter, eller 
med andra ord från 90 öre till 143 öre per liter. 
LRF anför att befrielsen bör öka till 3 kronor per 
liter. Med anledning av det rådande kritiska läget 
i mjölksektorn kan regeringen ha viss förståelse 
för LRF:s begäran om att skattebefrielsen ska 
ökas ytterligare. Regeringen anser dock att en 
ytterligare befrielse från koldioxidskatt, utöver 
den ökade befrielse som föreslås för att 
kompensera för energiskattehöjningen på 
dieselbränsle, bör vara temporär under perioden 
den 1 januari 2016 t.o.m. den 31 december 2018. 
Regeringen föreslår därför att befrielsen från 
koldioxidskatt höjs med ytterligare 27 öre per 
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liter och således kommer att uppgå till 170 öre 
per liter för dieselbränsle som förbrukas under 
perioden den 1 januari 2016 t.o.m. den 
31 december 2018. Koldioxidskatt tas inte ut på 
hållbara biodrivmedel. Hållbar biodiesel som 
används i de areella näringarna och som Svebio 
och Svenska Trädbränsleföreningen önskar se en 
skattenedsättning av, är alltså redan befriad från 
koldioxidskatt.  

För att främja rörligheten på arbetsmarknaden 
och skapa ett fungerande transportsystem in-
vesterar regeringen kraftigt i ökat järnvägsunder-
håll. Dessutom kommer andra investeringar att 
genomföras, bl.a. inom landsbygdsprogrammet 
och regionalfondsprogrammen. Programmen 
omfattar satsningar på innovation, företagande, 
kompetensutveckling, riskkapital, bredband, 
hållbara transporter och service. Insatserna 
kommer att ha stor betydelse för att stärka 
landsbygdens förutsättningar till hållbar tillväxt. 
Regeringen investerar också i en utbyggnad av 
högskolor i hela landet. Regeringen anser att 
dessa åtgärder understödjer den önskvärda 
utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle även på landsbygden och instämmer 
därför inte i vad Företagarna anför. Inte heller 
finns skäl att, som IKEM och SveMin yrkar, ge 
gruvnäringen en motsvarande kompensation 
som föreslås för jord- och skogsbruket (jfr dock 
regeringens förslag om justering av den 
procentuella befrielsen från energiskatt för s.k. 
gruvdiesel). Vidare anser regeringen inte att det 
finns skäl att kompensera värdeförädling av 
råvaror inom livsmedels- och trärelaterad 
industri, vilket Tillväxtverket anför.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder en ändring i 6 a kap. 
2 a § LSE, se avsnitt 3.4. Ändringen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. 

6.20.8 Konsekvensanalys 

Inledning 
Tabeller och stora delar av denna konsekvens-
beskrivning tar sin utgångspunkt i förändringen 
från de regler som rådde innan den 1 december 
2015 och inkluderar därmed energiskatte-
höjningen på etanol som härrör från det 
åtgärdande av överkompensation som regeringen 
i propositionen Höständringsbudget för 2015 
föreslår ska träda i kraft den 1 december 2015. 

Effekter, inklusive budgetära effekter av 
åtgärdandet av överkompensation redovisas även 
i propositionen Höständringsbudget för 2015.  

Energiskatten för dieselbränsle, miljöklass 1, 
uppgår 2015 till 1 833 kronor per kubikmeter. 
Förslagen innebär tillsammans med 
prognosticerad KPI-justering av skattesatserna 
för 2016 en höjning till 2 355 kronor per 
kubikmeter. 

För Fame (fettsyrametylester) som 
låginblandas i dieselbränsle är befrielsen från 
energiskatt i dag 8 procent vilket ungefär innebär 
energiskatt efter energiinnehåll och dieselskatte-
höjningen motsvarar en höjning av energiskatten 
på låginblandad Fame från 1 686 till 
2 167 kronor per kubikmeter. Befrielsen från 
energiskatt för höginblandad Fame ökas från 
44 procent till 50 procent av den energiskatt som 
gäller för dieselbränsle. På grund av den höjda 
energiskatten på dieselbränsle motsvarar detta 
fortfarande en höjning från 1 026 till 
1 178 kronor per kubikmeter för höginblandad 
Fame.  

Energiskatten för bensin, miljöklass 1, uppgår 
2015 till 3,25 kronor per liter. Regeringens 
förslag innebär tillsammans med prognostiserad 
KPI-justering av skattesatserna för 2016 en 
höjning till 3,72 kronor per liter.  

Befrielsen från energiskatt för etanolbränsle 
som låginblandas i bensin uppgår 2015 till 
89 procent av den energiskatt som gäller för 
bensin. Höginblandad etanol är i dag fullständigt 
skattebefriad. Befrielsen från energiskatt för 
etanol i E85 minskas från 100 procent till 
73 procent av den energiskatt som gäller för 
bensin. Detta motsvarar en energiskatt om 
1,00 kronor per liter på etanol i E85 varav 
ungefär 0,71 kronor härrör från åtgärdande av 
överkompensation genom förslaget i 
propositionen för Höständringsbudget för 2015.  

För låginblandad etanol sänks befrielsen från 
energiskatt från 89 procent till 74 procent av den 
energiskatt som gäller för bensin. Detta 
motsvarar en höjning från 0,36 till 0,97 kronor 
per liter låginblandad etanol. Av höjningen 
härrör ungefär 0,32 kronor per liter från det 
åtgärdande av överkompensation som föreslås av 
regeringen i propositionen Höständringsbudget 
för 2015. 

I tabell 6.21 nedan summeras hur energi-
skatten på bensin och dieselbränsle samt 
energiskattebefrielsen för olika biodrivmedel 
förändras. I tabellen har även hänsyn tagits till 
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den prognostiserade KPI-utvecklingen av 
skattesatserna för 2016. 

 
Tabell 6.21 Energiskatt på dieselbränsle, bensin och 
motsvarande biodrivmedel 2016 jämfört med 2015 
 

 Energiskattebefrielse Energiskatt 

 2015 2016 2015 2016 

Dieselbränsle 
och bränslen 
som ersätter 
dieselbränsle 

Procent Procent Kr/m3 Kr/m3 

Dieselbränsle 
miljöklass 1 

- - 1 833 2 355 

Fame, 
låginblandad 

8 8 1 686 2 167 

Fame, 
höginblandad 

44 50 1 026 1 178 

HVO 100 100 0 0 

Bensin och 
bränslen som 
ersätter 
bensin 

Procent Procent Kr/l Kr/l 

Bensin, 
miljöklass 1 

- - 3,25 3,72 

Etanol, 
låginblandad 

891 74 0,36 0,97 

Etanol i E85 1001 73 0 1,00 
1 Energiskattebefrielsens storlek 2015 gäller t.o.m. den 30 november. Fr.o.m. den 
1 december är energiskattebefrielsen, enligt förslag i propositionen 
Höständringsbudget för 2015, för låginblandad etanol 79 procent och för 
höginblandad etanol 78 procent. 
Anm.: Fossila drivmedel är även belagda med koldioxidskatt, 2015 är koldioxid-
skatten på dieselbränsle 3 218 kr/m3 och på bensin 2,60 kr/l. Låginblandade 
biodrivmedel under fem volymprocent är fullständigt befriade från koldioxidskatt. 
Även höginblandade biodrivmedel och HVO är fullständigt befriade från 
koldioxidskatt. 

Offentligfinansiella effekter 
Den höjda energiskatten på bensin och 
dieselbränsle bedöms öka skatteintäkterna med 
3,90 miljarder kronor 2016. Den föreslagna 
höjningen av energiskatten på dieselbränsle 
skulle innebära att nettoskatten för jord- och 
skogsbrukets arbetsmaskiner kommer att öka. 
Den ökade kostnaden för jord- och skogsbruket 
som följer av den höjda energiskatten på 
dieselbränsle kompenseras dock genom att 
nedsättningen av koldioxidskatt ökar i mot-
svarande grad. Denna kompensation medför att 
skatteintäkterna minskar med 0,20 miljarder 
kronor 2016 och åren därefter. Utöver detta 
föreslås en temporär nedsättning av koldioxid-
skatten för dieselbränsle som förbrukas i jord- 
och skogsbrukets arbetsmaskiner vilket medför 
minskade skatteintäkter med ytterligare 
0,10 miljarder kronor per år under perioden 
2016–2018. För att undvika att risken för 

överkompensation ökar när energiskatten på 
bensin och dieselbränsle höjs så föreslås även att 
energiskatten på vissa biodrivmedel höjs. Etanol 
i låginblandning och i E85 var överkompenserad 
2014 och därför föreslås att energiskatte-
befrielsen för etanol sänks ytterligare. Skatte-
intäkterna från höjd energiskatt på biodrivmedel 
bedöms öka med 0,39 miljarder kronor 2016. Av 
de ökade skatteintäkterna från energiskatt på 
biodrivmedel 2016 härrör 0,16 miljarder kronor 
från det åtgärdande av överkompensation som 
föreslås i propositionen Höständringsbudget för 
2015. Förslaget att åtgärda överkompensationen 
på hög- och låginblandad etanol föreslås i 
propositionen Höständringsbudget för 2015 
träda i kraft den 1 december 2015. Skatte-
intäkterna förväntas med anledning av detta 
förslag öka med ca 0,01 miljarder kronor 2015. 
Förslaget om tillkommande omräkning av 
punktskatten på bensin och dieselbränsle som 
beaktar utvecklingen av BNP bedöms preli-
minärt öka skatteintäkterna med 0,90 miljarder 
kronor 2017, ytterligare 0,81 miljarder kronor 
2018 och ytterligare 0,81 miljarder kronor 2019. 
Den slopade begränsningen av skattebefrielsen 
för låginblandad Fame och etanol upp till 
5 volymprocent bedöms inte ha några offentlig-
finansiella effekter för 2016. Regeringen 
kommer att följa utvecklingen inom ramen för 
sin ordinarie prognosverksamhet över de totala 
skatteintäkterna, men bedömer att det vid 
beräkningen av den offentligfinansiella effekten 
inte finns tillräckliga skäl att frångå 
beräkningskonventionerna och dess antagande 
om fasta volymer för åren efter ikraftträdandet. 

Förslagen bedöms sammantaget öka skatte-
intäkterna med ungefär 3,99 miljarder kronor 
2016. Effekterna över tid samt brutto och 
varaktig effekt redovisas i Tabell 6.25. 

Effekter för hushållen och företagen  
I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter 
för privatpersoner och företag i den omfattning 
som är nödvändigt i det aktuella lagstiftnings-
ärendet och avseende de aspekter som ska 
belysas enligt 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning. Det sker mot bakgrund av tillgängliga 
uppgifter och i den omfattning som är möjligt. 
Beskrivningar av förslaget och dess 
konsekvenser i andra avseenden finns även i 
andra delar av denna proposition. Härigenom 
anser regeringen, trots vad som framförs av 
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Regelrådet och vissa andra remissinstanser, att 
gällande krav på konsekvensanalyser har till-
godosetts. 

Eftersom det föreligger ett samband mellan 
låga priser på fossila bränslen och hög 
drivmedelskonsumtion per bil och capita så kan 
drivmedelsskatter skapa incitament för ett mer 
energieffektivt utnyttjande av transportsystemet. 
Höga drivmedelspriser ökar efterfrågan på mer 
bränslesnåla fordon samt alternativa transport-
medel. Syftet med höjda drivmedelskatter är att 
stimulera till en omställning av minskade 
växthusgasutsläpp från transportsektorn samt 
gynna energieffektivare fordon. 

Förslagen för 2016 påverkar priset vid pump 
för bensin, dieselbränsle och de höginblandade 
biodrivmedlen såsom E85. Drivmedel beskattas i 
Sverige med energiskatt, koldioxidskatt och 
mervärdesskatt. En mervärdesskatteeffekt till-
kommer om köparen är en privatperson. För 
företag som har rätt att dra av denna ingående 
mervärdesskatt tillkommer inte någon sådan 
effekt. För att ur nedanstående redovisade 
priseffekter vid pump inklusive mervärdes-
skatteeffekt erhålla ungefärlig priseffekt 
exklusive mervärdesskatteeffekt kan priseffekten 
multipliceras med 0,8. Priseffekten varierar 
mellan bränslen och kan även bero på hur 
mycket biodrivmedel som blandas in. För diesel-
bränsle med fem procents inblandningsnivå av 
Fame och åtta procents inblandning av HVO 
bedöms priset vid pump öka med 0,61 kronor 
per liter inklusive mervärdesskatt. För bensin 
med 5 procents inblandning av etanol väntas 
priset stiga med 0,61 kronor per liter inklusive 
mervärdesskatt.  

Pumppriseffekten på ren Fame förväntas vara 
ungefär 0,19 kronor per liter inklusive mer-
värdesskatt. Höginblandad etanol (E85) är det 
bränsle som var mest överkompenserat under 
2014. Överkompensationen föreslås åtgärdas 
genom en lägre energiskattebefrielse och på 
grund av detta blir också pumppriseffekten hög 
relativt bensin. E85 med 15 procent bensin och 
85 procent etanol förväntas genom förslaget bli 
1,15 kronor per liter dyrare vid pump, inklusive 
mervärdesskatt. Förslaget påverkar således 
samtliga som använder ett fordon drivet på 
bensin, dieselbränsle, E85 eller höginblandad 
Fame (B100). Se tabell 6.22 nedan för en 
bedömning av hur de olika förslagen påverkar 
bränslepriserna vid pump, inklusive mervärdes-
skatt. En konsekvens av att energiskatten endast 

höjs på vissa drivmedel är att HVO, ED95, 
höginblandad Fame, gas och elektrisk kraft som 
drivmedel får ytterligare stärkt konkurrenskraft 
gentemot fossil bensin och dieselbränsle. 

 
Tabell 6.22 Exempel på priseffekt för hushåll 2016 vid 
pump till följd av förändrade skatteregler, inkl. 
mervärdesskatt (kr/l) 
 

Åtgärd Diesel  Bensin1  E85 B100 
 5 % 

Fame, 
8 % 

HVO, 
87 % 
diesel 

5 % 
etanol, 

95 % 
bensin 

85 % 
etanol, 

15 % 
bensin 

100 % 
Fame 

Höjd energiskatt på 
dieselbränsle med 
följdändringar på 
Fame 

0,61 - - 0,19 

Höjd energiskatt på 
bensin med 
följdändringar på 
etanol 

- 0,59 0,40 - 

Minskad 
skattebefrielse för 
vissa biodrivmedel 
på grund av 
överkompensation2  

- 0,02 0,75 - 

Totalt kronor/liter inkl. 
mervärdesskatt 

0,61 0,61 1,15 0,19 

Anm.: Exemplen på priseffekt vid pump är beräknade exklusive den årliga 
indexeringen för KPI. Då justeringen för KPI 2016 innebär att skattesatserna på 
bensin och dieselbränsle sänks något kan den förväntade priseffekten av 
regeländringen vara något högre än skatternas totala inverkan på bränsle-
priserna 2016. 
1Räkneexempel för bensin som innehåller 5 procent etanol där energiskatten höjs 
med 0,61 kr/l och 95 procent bensin där energiskatten höjs med 0,48 kr/l: 
(0,05*0,61 kr/l + 0,48 kr/l*0,95)*1,25=0,61 kr/l inklusive mervärdesskatt. 
2Etanol för låginblandning och etanol i E85 var överkompenserade 2014. 
Priseffekten är en följd av förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015. 

 
Effekten på hushåll skiljer sig beroende på vad 
det är för typ av hushåll, biltyp, samt i vilken 
grad hushållet är beroende av bilen. Det senare 
kan skilja markant mellan hushåll i glesbygd och 
hushåll i stadsregioner med god tillgång till 
kollektivtrafik. Jordbruksverket och Företagarna 
efterfrågar i sina remissvar en mer detaljerad 
konsekvensanalys av hur förslaget påverkar 
transportkostnaderna på landsbygden. Förslaget 
bedöms sammantaget påverka boende på 
landsbygden mer än boende i storstads-
regionerna. Detta baseras på att körsträckorna 
per invånare ofta är högre i mer glesbebyggda län 
och att varor där kan behöva transporteras 
längre. Körsträckan per personbil är enligt 
Trafikanalys förvisso högst i Stockholms län 
men då en lägre andel av hushållen äger personbil 
och möjligheten att använda alternativa 
transportmedel är större än i mer glesbebyggda 
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län bedöms förslaget påverka glesbygden mer än 
storstadsregionerna.  

Höjningen av energiskatten på bensin på-
verkar fler hushåll än höjningen av energiskatten 
på dieselbränsle. Energiskatten på dieselbränsle 
höjs mer än energiskatten på bensin per liter. 
Räknat efter bränslenas energiinnehåll är dock 
höjningen ungefär densamma. Sammantaget 
innebär förslaget högre kostnader för många 
hushåll. För många bilister som kör ungefär 
1 500 mil per år innebär skattehöjningen på 
bensin respektive dieselbränsle ökade kostnader 
med ungefär 600–700 kronor 2016.  

I Sverige förbrukas merparten av de totala 
volymerna av bensin och dieselbränsle inom 
transportsektorn. Huvudsakligen påverkas 
därför de näringssektorer som i hög grad är 
beroende av vägtransporter. Skattehöjningen på 
dieselbränsle påverkar i första ledet åkeri-
näringen och därigenom även den industri och 
de näringar som i hög grad är beroende av 
vägtransporter. Livsmedelssektorn och skogs-
industrin förväntas få de största ökningarna av 
transportkostnader, dock bedöms konse-
kvenserna för livsmedelsindustrin bli begränsad 
eftersom transportkostnaderna utgör en relativt 
liten del av de totala produktionskostnaderna. 
Förslaget innebär, som Projekt Basindustririket 
påpekar, ökade transportkostnader även för 
gruvföretag. Hur hårt åkerinäringen drabbas 
beror på i hur stor grad de förlorar marknads-
andelar gentemot utländska åkerier. Det bedöms 
dock finnas viss potential för effektiviseringar 
inom transportsektorn genom mer bränslesnåla 
fordon, effektivare motorteknik samt förändrat 
körbeteende.  

Ett antal remissinstanser efterfrågar ytterligare 
analys och exempel på hur förslagen påverkar 
kostnaderna och konkurrenskraften för svenska 
företag. Den förändrade årskostnaden beror i 
varje enskilt fall på hur många fordon företaget 
brukar, hur långt fordonen framförs, vilket 
bränsle de drivs med och vilken förbrukning av 
drivmedel fordonen har. Exempelvis blir nedan 
beskrivna kostnadsförändringar lägre om 
lastbilarna drivs helt eller delvis på biodrivmedel. 
Ett åkeri som använder ett fjärrbilsekipage som 
framförs 12 000 mil om året och förbrukar fyra 
liter rent dieselbränsle per mil får genom för-
slaget ökade kostnader på ungefär 23 000 kronor 
per år (0,53 kr/l*12 000 mil*4 liter/mil ≈ 
25 000 kr). För en buss i stadstrafik som drivs på 
dieselbränsle och framförs 5 500 mil per år (år 

2013 var medelkörsträckan för en buss enligt 
Trafikanalys 5 475 mil) och drar ungefär fyra 
liter per mil förväntas kostnaderna till följd av 
förslaget öka med knappt 12 000 kronor per år 
2016 (0,53 kr/l *5 500 mil *4 liter/mil≈ 
12 000 kr). Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och 
Företagarna förordar en vidare analys gällande 
eventuell konkurrensförsämring för svensk 
transportnäring i jämförelse med de som har 
bättre möjlighet att tanka utanför Sverige. 
Omfattningen av s.k. ekonomitankning är inte 
klarlagd, men får allmänt sett ses som ett större 
problem när priset i grannländer avviker kraftigt 
från det i Sverige. Förslaget bedöms dock inte på 
något väsentligt sett påverka denna omfattning, 
även om det på marginalen inte går att utesluta 
viss påverkan. Det kan också noteras att de flesta 
transporterna sker helt inom landet. En tung 
lastbil som drar 4 liter rent dieselbränsle per mil 
och fraktar gods mellan Stockholm och Malmö 
får en kostnadsökning på ungefär 129 kronor per 
resa (61 mil*0,53 kr/l*4 l/mil). Denna kostnads-
ökning bedöms utgöra en liten del av den totala 
fraktkostnaden och därmed inte påverka omfatt-
ningen av s.k. ekonomitankning nämnvärt. 

Den ökade kostnaden för jord- och skogs-
bruket som följer av den höjda energiskatten på 
dieselbränsle 2016 kompenseras genom att 
befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i 
arbetsmaskiner ökas i motsvarande grad. 
Därmed förväntas begränsad effekt av 
dieselskattehöjningen inom dessa näringar 2016. 
Dessutom innebär förslaget att befrielsen från 
koldioxidskatt ökar med ytterligare 27 öre per 
liter dieselbränsle under 2016–2018. Med 
nuvarande befrielse med 90 öre per liter diesel-
bränsle motsvarar den totala punktskatten på 
fossilt dieselbränsle för jord- och skogsbrukets 
arbetsmaskiner ca 4,15 kronor per liter diesel 
(miljöklass 1) 2015. Med hänsyn taget till 
föreslagna ändringar blir denna nivå 
ca 3,86 kronor per liter 2016. Skattelättnaden 
bedöms mildra den utsatta konkurrenssituation 
som det svenska jord- och skogsbruksnäringarna 
för närvarande befinner sig i. 

Förslaget att räkna om skattesatserna på 
bensin och dieselbränsle med beaktande av 
BNP-utvecklingen fr.o.m. 2017 medför ytter-
ligare höjning av punktskatten på bensin miljö-
klass 1 med 13 öre per liter bensin (16,25 öre 
inklusive mervärdesskatt), utöver den generella 
KPI-omräkningen. Punktskatten på diesel-
bränsle, miljöklass 1 höjs därigenom med 11 öre 
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per liter (13,75 öre inklusive mervärdesskatt) 
2017. Efter 2017 höjs punktskatten på bensin 
och dieselbränsle årligen i samma storleks-
ordning. På sikt blir ökningen per liter och år 
något högre då den kumulativa effekten medför 
att de årliga höjningarna med tiden blir större. 
Höjningarna bedöms efterhand medföra att 
hushåll väljer bilar med lägre utsläpp av 
växthusgaser och andra transportslag med lägre 
utsläpp av växthusgaser samt att företagen får 
ytterligare motivation att övergå till transporter 
med lägre utsläpp av växthusgaser. Sammantaget 
ökar således omställningstrycket i transport-
sektorn från användning av bensin och 
dieselbränsle till andra alternativ som bidrar till 
minskade växthusgasutsläpp samt till energi-
effektivare fordon. Då höjningarna sker stegvis 
kan övergångseffekterna för företag och hushåll 
mildras. Skattehöjningarna till följd av omräk-
ningen som beaktar utvecklingen av BNP 
påverkar vad gäller dieselbränsle på samma sätt 
som höjningen av energiskatten 2016, dvs. i 
första ledet åkerinäringen och därigenom även 
den industri och de näringar som i hög grad är 
beroende av vägtransporter. Effekterna kan dock 
bli mindre påtagliga då höjningarna sker stegvis. 
Vad gäller bensin kan även effekterna bli mindre 
påtagliga vid en omräkning som beaktar 
utvecklingen av BNP jämfört med höjningen av 
energiskatten på bensin 2016. Förslaget om 
omräkningen som beaktar utvecklingen av BNP 
bedöms på sikt påverka glesbygden mer än 
storstadsregionerna. 

Det är angeläget att ge stabila villkor för de 
aktörer som producerar och handlar med 
biodrivmedel. En höjning av energiskatten på 
etanol för såväl hög- som låginblandning 
åtgärdar den konstaterade överkompensationen 
2014 och minskar risken för överkompensation 
under resterande del av stödperioden. För att 
inte öka risken för framtida överkompensation 
och därmed öka möjligheten för långsiktiga 
villkor är det även viktigt att säkerhets-
marginalen gentemot framtida över-
kompensation hålls ungefär konstant. 

Från Trafikanalys fordonsstatistik (Trafa, 
Statistik 2015:5) framgår att av de personbilar 
som ägs av fysiska personer står män som ägare 
till knappt två tredjedelar. Fordon som ägs av 
män körs också i genomsnitt något längre per år 
än fordon som ägs av kvinnor. Även om det i ett 
hushåll inte behöver vara ägaren av fordonet som 
också framför det och betalar bränsle-

kostnaderna bedöms ändå den höjda energi-
skatten på bensin och dieselbränsle inklusive 
omräkningen som beaktar utvecklingen av BNP, 
påverka män mer. Bilar som är registrerade på 
män har också en något högre genomsnittlig 
energiåtgång (i kWh per km) jämfört med 
kvinnors bilar (Genusaspekter på transporter – 
litteraturstudie och bearbetning av statistik om 
kvinnligt och manligt bilägande och bil-
användning, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
R3292). 

Förslagen innebär även att energiskatten på 
flygbensin höjs. Som några remissinstanser 
påpekar kommer ändringen att leda till att vissa 
flygningar blir dyrare. Kostnadsökningen kan 
uppgå till ungefär 18 kronor per flygtimme 
(0,48 kr/l*30 l/h*1,25). I vilken utsträckning 
detta i förlängningen påverkar allmänflyget är 
svårt att förutse. Vissa remissinstanser anför att 
det finns risk att skattehöjningen kan leda till ett 
minskat antal flygtimmar vilket de menar bl.a. 
skulle kunna innebära försämrad flygsäkerhet 
och risk för att verksamhet såsom exempelvis 
brandflyg inte upprätthålls. Regeringen avser att 
följa utvecklingen på området och vid behov 
överväga eventuella åtgärder. 

Förslaget om minskad skattebefrielse för vissa 
biodrivmedel som föreslås träda i kraft den 
1 december 2015 kan ge de företag som gör 
avdrag för etanol visst administrativt merarbete. 
Detta då det för dessa blir ett ytterligare tillfälle 
utöver vid årsskiftet då system kan behöva 
uppdateras. Förslagen som föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2016 bedöms sammantaget inte 
påverka företagens administrativa kostnader. 

Effekter för måluppfyllelse och miljön 
Förslaget att höja energiskatten på bensin och 
dieselbränsle gör att det blir dyrare att köra bil 
samt att andelen rörliga kostnader förknippade 
med brukande av bil ökar. Att det blir dyrare att 
använda sitt fordon ökar incitamenten för 
fordonsägare att minska sitt bilanvändande vilket 
bedöms minska koldioxidutsläppen. Högre 
energiskatter kan även medföra ökade 
incitament för fordonsägare att välja energi-
effektiva fordon, vilket kan medföra ytterligare 
minskade koldioxidutsläpp. Förslagen medför 
även att HVO, ED95, höginblandad Fame, gas 
och elektrisk kraft blir mer konkurrenskraftiga 
jämfört med fossil bensin och fossilt 
dieselbränsle vilket kan ge incitament till ökad 
användning av dessa som drivmedel.  
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Genom att höja energiskatten på etanol mer 
än på övriga drivmedel för att åtgärda över-
kompensation blir etanol till både hög- och 
låginblandning dyrare än tidigare i förhållande 
till bensin och andra drivmedel. Att etanol blir 
relativt sett dyrare kan leda till minskad 
användning av etanol. Det bör dock noteras att 
denna jämförelse utgår från situationen då etanol 
för hög- och låginblandning är överkompenserad 
(billigare än sin fossila motsvarighet). Det 
nuvarande statsstödsgodkännandet av skatte-
befrielsen vilar på åtaganden för att förhindra 
överkompensation. Om åtagandena inte uppfylls 
innebär detta ett missbruk av stödet som kan 
resultera i återkrav av stödbeloppet, inklusive 
ränta, från berörda företag. I en jämförelse med 
utgångspunkt i att Sverige ska följa EU-rätten 
kan energiskattehöjningen för att åtgärda över-
kompensation i stället ses som en mindre för-
ändring än vad som annars skulle kunna krävas. 
Det bör också noteras att överkompensationen 
på etanol indikerar att etanolens konkurrenskraft 
gentemot bensin förbättrats i den mån att 
skillnaden i produktionskostnad mellan etanol 
och bensin minskat. 

Förslaget om minskad befrielse från energi-
skatt för etanol till både hög- och låginblandning 
för att åtgärda överkompensation bedöms 
oavsett jämförelsescenario inte försämra biodriv-
medlens konkurrensvillkor i en sådan 
utsträckning att målet om att minska klimat-
gaserna med 40 procent påverkas. Förslaget 
bedöms inte heller påverka möjligheterna för 
Sverige att uppfylla målet om 50 procent 
förnybar energi i Sverige 2020. Sverige har även 
ett mål om 10 procent förnybart i transport-
sektorn 2020. Den förnybara andelen i 
transportsektorn 2014 är enligt Energimyndig-
hetens preliminära beräkningar 18,7 procent 
enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. 
Det är en ökning med 3 procentenheter sedan 
2013. Förslaget bedöms därmed inte heller 
riskera uppfyllandet av målet om 10 procent 
förnybart i transportsektorn 2020. 

Förslagen att höja energiskatten på bensin och 
dieselbränsle och åtgärda uppkommen över-
kompensation på etanol bedöms sammantaget 
leda till en reduktion av utsläppen med ungefär 
0,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Förslaget 
om att justerera punktskatterna på bensin och 
dieselbränsle med beaktande av BNP-utveck-
lingen kan för 2017 och framåt medföra 
reduktion av utsläppen med ytterligare 

0,1 miljoner ton koldioxidekvivalent årligen. De 
minskade utsläppen av koldioxid är 
prognostiserade på 10–15 års sikt. Att förslagen 
på sikt bedöms minska koldioxidutsläppen 
innebär även att förslagen bedöms minska 
användningen av fossila drivmedel. Regeringen 
anser därför till skillnad från Hjelmco Oil att 
konsekvensanalysen tar hänsyn till hur 
skatteförändringen påverkar den förbrukade 
volymen. Det finns dock uppenbara svårigheter 
att prognostisera minskningen av koldioxid-
utsläpp för respektive skatteförändring. Det 
finns många faktorer som påverkar utsläppen 
såsom oljepris, teknisk utveckling, konjunktur-
utveckling och tillgången på alternativa 
färdmedel. 

Den slopade begränsningen av skatte-
befrielsen för etanol och Fame över fem volym-
procent bedöms på sikt kunna öka användningen 
av dessa drivmedel. 

Effekter för myndigheter och domstolar 
Förslaget medför ökade kostnader för 
Skatteverket med 195 000 kronor, varav 
150 000 kronor är av engångskaraktär 
(50 000 kronor för utveckling av blanketter och 
informationsinsatser m.m. samt 100 000 kronor 
IT-utveckling) och 45 000 kronor löpande 
kostnader för IT-utveckling. I de angivna 
beloppen ingår de ökade kostnader som följer av 
regeringens förslag om ändrad beskattning av 
biodrivmedel i propositionen Höständrings-
budget för 2015. Tillkommande kostnader för 
Skatteverket bedöms kunna hanteras inom 
befintliga ekonomiska ramar. Förslagen bedöms 
inte påverka antalet mål eller på annat sätt 
påverka arbetsbelastningen i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna och inte heller medföra 
några ökade kostnader för andra myndigheter. 

6.21 Höjd koldioxidskatt för 
uppvärmningsbränslen inom 
vissa sektorer 

6.21.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropo-
sitionen för 2016 tagits fram. En samman-
fattning av promemorians förslag finns i bilaga 
11, avsnitt 1. Promemorian har remissbehandlats 
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och innehåller bl.a. förslag om höjd koldioxid-
skatt för uppvärmningsbränslen inom vissa 
sektorer. Promemorians lagförslag i denna del 
finns i bilaga 11, avsnitt 4. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 11, avsnitt 5. 
Remissyttrandena finns tillgängliga i 
Finansdepartementet (dnr Fi2015/01733/S2).  

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag 
som finns i bilaga 11, avsnitt 6. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 11, avsnitt 7. Lagrådet 
lämnar förslaget utan erinran. Ändringarna av 
lagförslaget i förhållande till lagrådsremissen och 
det tillkommande lagförslaget i avsnitt 3.6 är 
författningstekniskt och även i övrigt av sådan 
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat 
lagrådets yttrande över de ändrade lagförslagen. 

6.21.2 Bakgrund 

Regeringen bedriver ett omfattande arbete med 
att göra de nationella skatterna på klimat- och 
energiområdet mer träffsäkra och ändamåls-
enliga. Dessa skatter är av central betydelse för 
att Sverige ska kunna nå de klimat- och 
energipolitiska målen på ett kostnadseffektivt 
sätt.  

I det s.k. klimatskattepaketet som 
presenterades i samband med klimat- och 
energipropositionerna (prop. 2008/09:162 och 
163 samt prop. 2009/10:41) ingick stegvisa 
höjningar av koldioxidskattenivån på bränslen 
för uppvärmning och drift av stationära motorer 
inom industrin utanför EU:s system för handel 
med utsläppsrätter, förkortat handelssystemet, 
samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks-
verksamheterna. Detta skedde genom att under 
2011–2015 begränsa nedsättningarna av 
koldioxidskatten för dessa användningsområden. 
Motsvarande höjningar gjordes även för bränslen 
för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar 
utanför handelssystemet. Regeringen har i 
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) 
uttalat att regeringen avser att fortsätta den 
inslagna vägen efter klimatpaketets sista steg 
2015 genom att återkomma med förslag om att 
helt slopa dessa nedsättningar av koldioxid-
skatten. Åtgärderna bedöms medföra en för-
bättrad miljöstyrning samtidigt som slopade 

nedsättningar även innebär att skattesystemet 
blir tydligare och mer överblickbart. 

Enligt nu gällande regler tas en lägre 
energiskatt och en lägre koldioxidskatt ut för 
bränslen som förbrukas för uppvärmning och 
drift av stationära motorer vid tillverknings-
processen i industriell verksamhet utanför 
handelssystemet, värmeproduktion i kraftvärme-
anläggningar utanför handelssystemet samt i 
jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks-
verksamheter. De lägre skattesatserna uppnås 
genom procentuell befrielse från skatt och 
lämnas i form av avdrag eller genom återbetal-
ning beroende på användningsändamål, typ av 
bränsle samt vem som förbrukat bränslet.  

Av 6 a kap. 1 § 9 b lagen om skatt på energi, 
förkortad LSE, följer att skattebefrielse gäller vid 
förbrukning för annat ändamål än drift av 
motorfordon vid tillverkningsprocessen i 
industriell verksamhet på annat ställe än i en 
anläggning för vilken utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) 
om handel med utsläppsrätter.  

Skattebefrielsen för förbrukning i de övriga 
sektorerna framgår av 6 a kap. 1 § 10 och 11 LSE. 
Av punkten 10 framgår att skattebefrielse gäller 
vid förbrukning av bränsle för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig 
växthusodling. Av punkten 11 framgår att, för 
det fall att skattebefrielse inte följer av tidigare 
punkter, skattebefrielse gäller vid förbrukning 
för annat ändamål än drift av motordrivna 
fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- 
eller vattenbruksverksamhet.  

Skattebefrielsen enligt punkterna 9 b–11 
uppgår till 70 procent av energiskatten och 
40 procent av koldioxidskatten. Befrielserna 
gäller enbart vid förbrukning av andra bränslen 
än bensin, råtallolja respektive bränsle som avses 
i 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE (omärkt 
dieselbränsle) samt endast för det fall att 
skattebefrielse inte följer av tidigare punkter. 

Av 6 a kap. 2 § LSE framgår att skattebefrielse 
gäller vid användning av råtallolja bl.a. för de 
ändamål som avses i 1 § punkterna 9 b–11. 
Befrielse från energiskatten ges med ett belopp 
som motsvarar 70 procent av den energiskatt 
och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut 
på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a 
(märkt eldningsolja).  

Av 6 a kap. 3 § LSE följer skattebefrielse för 
bränsle som förbrukas för framställning av 
värme vid annan kraftvärmeproduktion än som 
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avses i 1 § 17 a. Befrielse från energiskatt ges 
med 70 procent och från koldioxidskatt med 
40 procent. Skattebefrielsen gäller inte för 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b. 
Om råtallolja förbrukas för ändamål som avses i 
6 a kap. 3 § medges enligt 3 a § befrielse från 
energiskatt med ett belopp som motsvarar den 
sammanlagda befrielse från energiskatt och 
koldioxidskatt som skulle ha medgetts för 
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. 
6 a kap. 1 § 13 LSE reglerar skattebefrielse för 
dieselbränsle som används i vissa fordon inom 
gruvindustriell verksamhet. Beskattningen vid 
sådan användning har hittills följt den som gäller 
för förbrukning av uppvärmningsbränslen inom 
industrin utanför handelssystemet. Befrielse från 
koldioxidskatt medges således med 40 procent. 
Vad gäller energiskatten medges befrielse med 86 
procent, eftersom energiskatten på dieselbränsle 
är högre än motsvarande skatt på eldningsolja.  

Av 9 kap. 4 § LSE framgår att om koldioxid-
skatt har tagits ut för annat bränsle än sådant 
som beskattas som bensin och har någon 
begränsat utsläpp av koldioxid i samband med 
förbrukning av bränslet, medges återbetalning av 
koldioxidskatten i förhållande till hur mycket 
utsläppet har minskat. 

Återbetalning medges enligt 9 kap. 5 § LSE 
för bränsle som förbrukats för framställning av 
värme vilken levererats för bl.a. ändamål som ger 
skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 9 b–11. Vid 
användning av råtallolja medges befrielse med ett 
energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av 
den energiskatt och 40 procent av den koldioxid-
skatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a. Vid användning av andra 
bränslen än råtallolja medges istället befrielse 
med 70 procent av energiskatten och 40 procent 
av koldioxidskatten. 

6.21.3 Slopad koldioxidskattebefrielse för 
uppvärmningsbränslen inom vissa 
sektorer 

 
Regeringens förslag: Koldioxidskatten på bränslen 
för uppvärmning och drift av stationära motorer 
inom industri- och kraftvärmeanläggningar 
utanför handelssystemet samt inom jordbruks-, 
skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna 
höjs till den generella skattenivån 2018. Ett 
första steg, från dagens 60 procent till 80 procent 
av den generella skattenivån, tas redan 2016. Den 

särskilda möjlighet till återbetalning av 
koldioxidskatten som gäller för den som 
begränsat utsläpp av koldioxid i samband med 
förbrukningen av visst bränsle slopas. 
Energiskattebefrielsen för dieselbränsle som 
används i arbetsfordon i gruvindustriell verksam-
het ökas från 86 till 89 procent av energiskatten 
på dieselbränsle.  

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016 
respektive den 1 januari 2018. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer i 

huvudsak med regeringens förslag. Prome-
morians förslag innebär dock inte en stegvis 
höjning av koldioxidskatten. I promemorian 
lämnas inte heller något förslag om ökning av 
den procentuella energiskattebefrielsen för 
dieselbränsle i viss gruvindustriell verksamhet. 

Remissinstanserna: Kammarrätten i 
Sundsvall, Förvaltningsrätten i Falun, 
Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Kustbevakningen, Kommers-
kollegium, Försvarsmakten, Tullverket, 
Skatteverket, Statskontoret, Energimarknads-
inspektionen, Trafikverket, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrens-
verket, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen, Umeå 
universitet, Fortum Sweden AB, Företagarna, 
Greenpeace, Hjelmco Oil AB, Svensk 
Kollektivtrafik, Svensk Solenergi, Svensk 
Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Svenska 
Flygbranschen, Svenska Naturskyddsföreningen, 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges 
Energiföreningars Riksorganisation, Sveriges 
kommuner och landsting samt Sveriges 
Åkeriföretag har inga synpunkter på förslaget. 
Havs- och vattenmyndigheten och Tillväxtanalys 
avstår från att yttra sig.  

Vad gäller förslaget om slopad återbetal-
ningsmöjlighet för begränsning av koldioxid-
utsläpp tillstyrker Naturvårdsverket detta förslag. 
Ingen annan remissinstans yttrar sig i denna del. 

I fråga om förslaget om höjd koldioxidskatt 
för vissa sektorer anför remissinstanserna 
följande. Konjunkturinstitutet (KI), Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, Naturvårdsverket, 
Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) och 
Stockholms stad tillstyrker förslaget eftersom det 
förbättrar effektiviteten i resursanvändningen 
och därmed innebär att mängden av utsläpp av 
klimatgaser kommer att minska på ett samhälls-
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ekonomiskt effektivt sätt. Svebio påpekar dock 
att det är angeläget att vidta åtgärder för att få 
upp kostnaden för utsläppen inom den 
handlande sektorn, t.ex. genom att införa en viss 
kompletterande beskattning även inom den 
sektorn. Även Jordbruksverket tillstyrker 
förslaget och framför att en stor del av 
jordbruks- och växthusföretagen har haft och 
har goda möjligheter att byta till förnybara 
bränslen samt att stöd för investeringar kan 
sökas inom landsbygdsprogrammet. Energi-
myndigheten anser principiellt att ett slopande 
av skattenedsättningen är förenlig med principen 
om att förorenaren betalar, vilket leder till mer 
kostnadseffektiva styrmedel. Energimyndig-
heten avstyrker dock förslaget eftersom det 
utifrån promemorians konsekvensanalys är svårt 
att bedöma effekterna av skattehöjningen för 
industrin. Energimyndigheten och Skogs-
industrierna menar att det är olyckligt att 
skattehöjningen påverkar råtallolja, som är ett 
bränsle av förnybart ursprung och därför inte 
bidrar med utsläpp av fossil koldioxid.  

Energigas Sverige, Fastighetsägarna Sverige, 
IKEM, Jernkontoret, Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF), Livsmedelsföretagen, Näringslivets 
Regelnämnd, Skogsägarna, Svenskt Näringsliv, 
Svenska Gjuteriföreningen, Näringslivets 
Skattedelegation (NSD) och E.ON Sverige AB 
avstyrker förslaget eftersom det strider mot 
grundtankarna i det svenska koldioxidskatte-
systemet, allvarligt skadar industrins 
konkurrenskraft, ökar risken för koldioxid-
läckage och inte bidrar till ökad klimatnytta. 
Energigas Sverige, Fastighetsägarna Sverige, 
IKEM, Jernkontoret, LRF, Livsmedelsföretagen, 
Svenska Gjuteriföreningen, Skogsägarna, 
Svenska Trädbränsleföreningen, Svenskt 
Näringsliv, NSD och E.ON Sverige AB påpekar 
även problem med förslagets kraftiga ökning av 
skillnaden i pris på koldioxid mellan större 
företag, som i hög grad ingår i handelssystemet 
och mindre företag, som omfattas av koldioxid-
skatten. Energigas Sverige, Fastighetsägarna 
Sverige, IKEM, Jernkontoret, LRF, Livsmedels-
företagen, Svenska Gjuteriföreningen, 
Skogsägarna, Svenskt Näringsliv, NSD och 
E.ON Sverige AB anser vidare att ett 
ikraftträdande av skattehöjningarna den 1 januari 
2016 är ett orimligt kort varsel som innebär att 
företagen saknar all praktisk möjlighet till 
anpassning. Energigas Sverige anser även att en 
eventuell höjning av koldioxidskatten bör 

kombineras med åtgärder för att behålla 
konkurrenskraften för svensk tillverknings-
industri, som t.ex. att undanta uppvärmnings-
bränslen i vissa processer från skattehöjningen 
eller att återinföra en särskild nedsättningsregel 
för energiintensiva företag. Energigas Sverige, 
Jernkontoret, LRF, Näringslivets Regelnämnd, 
Regelrådet, Skogsägarna, Svenskt Näringsliv och 
E.ON Sverige AB riktar kritik mot konsekvens-
analysen som anses summarisk och inte 
uppfyller gällande krav. Svensk Energi och 
Svensk Fjärrvärme har i sak inget att invända 
mot förslaget, men anser att en längre 
införandetid skulle ge en nödvändig omställ-
ningstid för berörda verksamheter. De yrkar 
även att ändringar görs i lagen om skatt på energi 
så att beskattningssituationen blir lika oberoende 
av vem som är ägare till en värmeproduktions-
anläggning samt att energiskattereglerna vid 
egenförbrukning av elektrisk kraft vid fjärr-
värmeföretags värme- och ångleveranser till 
industrin ses över. Slutligen framför Svensk 
Energi och Svensk Fjärrvärme önskemål om att 
energiskatten sänks till 0,5 öre per kilowattimme 
(kWh) för elektrisk kraft som förbrukas i 
datahallar. SveMin anser att dieselbränsle som 
används i arbetsfordon i gruvindustriell 
verksamhet bör kompenseras för den generella 
energiskattehöjningen av dieselbränsle genom en 
ökad procentuell nedsättning av energiskatten. 

Skälen för regeringens förslag: I dag tas en 
lägre energiskatt och en lägre koldioxidskatt ut 
för bränslen som förbrukas för uppvärmning 
och drift av stationära motorer vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verksamhet utanför 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(förkortat handelssystemet), värmeproduktion i 
kraftvärmeanläggningar utanför handelssystemet 
samt i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks-
verksamheter. De lägre skatterna har ansetts 
motiverade av risken att produktion som 
genererar utsläpp av växthusgaser inom dessa 
sektorer flyttas ut från Sverige, s.k. koldioxid-
läckage. De lägre skatterna uppnås genom 
procentuell befrielse och medför att beskatt-
ningen för de aktuella användningsändamålen 
understiger den generella koldioxidskattenivån. 

En grundprincip är att all bränsleförbrukning 
som leder till utsläpp av koldioxid från fossilt kol 
till atmosfären bör påföras koldioxidskatt eller 
omfattas av handelssystemet. Regeringen verkar 
inom EU för att effektivisera handelssystemet i 
syfte att åstadkomma en förbättrad klimat-



PROP.  2015/16:1 

287 

politisk styrning genom ett högre pris på 
koldioxid. Regeringen delar dock inte den 
uppfattning, som flera remissinstanser framför, 
om att det i dag förhållandevis låga priset på 
utsläppsrätter inom handelssystemet påverkar 
lämpligheten av att höja koldioxidskatten för 
fossila bränslen som förbrukas i anläggningar 
utanför handelssystemet. Genom att öka 
kostnaderna för koldioxidutsläpp genom en höjd 
koldioxidskatt kommer de aktörer som kan 
minska sina utsläpp till förhållandevis låga 
kostnader att göra detta, så länge som åtgärderna 
kostar mindre jämfört med att betala koldioxid-
skatten. Sådana åtgärder kan exempelvis vara 
byte till biobränslen eller energieffektivisering. 
De aktörer som väljer att inte genomföra 
åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp får 
i stället genom beskattningen betala för sin 
miljöpåverkan.  

Koldioxidskatten är det primära generella 
styrmedlet för att i Sverige åstadkomma 
utsläppsminskningar i sektorerna utanför 
handelssystemet. I syfte att i högre grad iaktta 
principen om att förorenaren ska betala anser 
regeringen, i likhet med KI, Naturvårdsverket 
och flera andra remissinstanser, att undantagen 
från den generella koldioxidskattenivån bör 
minskas (jfr prop. 2014/2015:1 s. 252). 
Koldioxidskatten som gäller för förbrukning av 
uppvärmningsbränslen och drift av stationära 
motorer utanför handelssystemet bör således så 
långt som möjligt uppgå till den generella nivån 
för att efterstäva ett enhetligt koldioxid-
skattepris utanför handelssystemet och där-
igenom uppnå en högre grad av kostnads-
effektivitet.  

Över tiden har teknikutveckling, tillgång till 
förnybara bränslen och till fjärrvärme och 
värmepumpar lett till ökade möjligheter för 
företagen att minska sina koldioxidutsläpp. Mot 
bakgrund av de befintliga möjligheterna till byte 
av uppvärmningsform och effektivisering 
bedömer regeringen, trots vad som framförs av 
ett flertal remissinstanser, att risken för 
koldioxidläckage nu inte är så stor att det ska 
anses motiverat att fortsatt undanta anlägg-
ningarna utanför handelssystemet från den 
generella koldioxidskattenivån. Det föreslås 
därför att nedsättningarna av koldioxidskatten 
på bränslen för uppvärmning och drift av 
stationära motorer inom industri- och kraft-
värmeanläggningar utanför handelssystemet 
samt inom jordbruks-, skogsbruks- och vatten-

bruksverksamheterna slopas. Det finns enligt 
regeringens uppfattning inte behov av att, som 
Energigas Sverige önskar, överväga att införa 
särskilda nedsättningsregler för viss förbrukning 
av uppvärmningsbränslen i de aktuella 
sektorerna. Däremot anser regeringen, mot bak-
grund av de synpunkter som framförs av ett 
flertal remissinstanser, att den höjda koldioxid-
skattenivån bör fasas in stegvis. Ett första steg, 
som innebär en höjning från dagens 60 procent 
till 80 procent av den generella koldioxid-
skattenivån föreslås därför tas den 1 januari 
2016, medan ett helt slopande av nedsättningen 
av koldioxidskatten för de aktuella sektorerna 
bör ske först den 1 januari 2018. Det stegvisa 
införandet ger mer tid för de berörda företagen 
att ställa om till en energianvändning som ger 
mindre utsläpp av fossil koldioxid.  

Genom förslaget höjs koldioxidbeskattningen 
stegvis till den generella nivån genom att den 
procentuella skattebefrielsen minskas. Genom 
åtgärderna bedöms användningen av fossila 
bränslen och därigenom utsläppen från de 
berörda verksamheterna minska, samtidigt som 
principen om att förorenaren ska betala för 
miljöpåverkan i större utsträckning uppfylls. 
Utöver förbättrad miljöstyrning medför slopade 
nedsättningar även att skattesystemet blir 
tydligare och mer överblickbart. 

Avsikten med beskattningen av råtallolja som 
uppvärmningsbränsle är att söka minska de 
negativa effekter som energibeskattningen 
indirekt kan ha för viss kemisk förädlings-
industris råvaruinköp av råtallolja. Energi-
myndighetens och Skogsindustriernas synpunkter 
om beskattningen av råtallolja får närmare 
övervägas i annat sammanhang. Detsamma gäller 
de synpunkter som Svensk Energi och Svensk 
Fjärrvärme framför om beskattningen vid 
framställning och leverans av värme samt för-
brukning i datahallar.  

I denna proposition föreslås en höjning av 
energiskatten på dieselbränsle. Som SveMin 
påpekar, bör den procentuella energiskatte-
befrielsen för dieselbränsle som används i vissa 
fordon inom gruvindustriell verksamhet justeras 
i syfte att säkerställa att energiskatten även efter 
den generella skattehöjningen motsvarar 
energiskatten på eldningsolja som används av 
industrin utanför handelssystemet. Regeringen 
föreslår därför att den procentuella befrielsen 
från energiskatt ska ökas från 86 till 89 procent 
av energiskatten på dieselbränsle.  
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I syfte att ytterligare förstärka miljö-
styrningen och förenkla skattesystemet föreslår 
regeringen, i likhet med Naturvårdsverket, även 
att den särskilda återbetalningsmöjlighet som 
gäller för den som begränsat utsläpp av koldioxid 
i samband med förbrukningen av visst bränsle 
slopas. Möjligheten till återbetalning är 
tillgänglig för förbrukning av fossilt bränsle och 
reducerar koldioxidskatten vid användningen av 
fossilt bränsle. Fossila bränslen blir härigenom 
billigare och miljöstyrningen mot ökad andel 
förnybara bränslen försvåras.  

De lägre energi- och koldioxidskattenivåerna 
för bränslen för uppvärmning och drift av 
stationära motorer inom industri- och kraft-
värmeanläggningar utanför handelssystemet har 
anmälts som statligt stöd under den tidigare 
allmänna gruppundantagsförordningen. I och 
med slopandet av nedsättningen av koldioxid-
skatten minskar stödet och omfattar fr.o.m. 
2018 endast nedsättningen av energiskatten.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar av 6 a kap 1, 2 och 
3 §§, 9 kap. 5 § samt upphävande av 9 kap. 4 § 
LSE, se avsnitt 3.4 och 3.6. Ändringarna föreslås, 
så vitt avser 6 a kap. 1, 2 och 3 §§ samt 9 kap. 5 §, 
träda i kraft den 1 januari 2016 respektive den 
1 januari 2018 samt i övrigt den 1 januari 2016. 

6.21.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Vid slopade nedsättningar för uppvärmnings-
bränslen inom jordbruk, skogsbruk och 
vattenbruk samt industrin utanför EU:s system 
för handel med utsläppsrätter, förkortat 
handelssystemet, bedöms skatteintäkterna öka 
med 550 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018 
jämfört med nuvarande nedsättning. Dessa 
intäkter har beaktats i den av riksdagen beslutade 
budgeten för 2015. Av de ökade skatteintäkterna 
fr.o.m. 2018 bedöms 50 miljoner kronor per år 
avse jordbruksnäringen. Förslaget om höjd 
koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen inom 
vissa sektorer har dock justerats till ett stegvis 
slopande. Den höjning från dagens 60 procent 
till 80 procent av den generella koldioxid-
skattenivån som sker 2016 bedöms, jämfört med 
den av riksdagen beslutade budgeten, minska 
skatteintäkterna med 275 miljoner kronor 2016 
och 2017.  

Effekter för miljön 
Till följd av åtgärderna bedöms koldioxid-
utsläppen på sikt minska med 0,2 miljoner ton 
per år i Sverige. Den övervägande delen av 
utsläppsreduktionerna avser industrin utanför 
handelssystemet. Sammantaget var växthusgas-
utsläppen 2013 i Sverige 55,8 miljoner ton, 
uttryckt i koldioxidekvivalenter.  

Effekter för företagen 
I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter 
för företag i den omfattning som är nödvändigt i 
det aktuella lagstiftningsärendet och avseende de 
aspekter som ska belysas enligt 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensut-
redning vid regelgivning. Det sker mot bakgrund 
av tillgängliga uppgifter och i den omfattning 
som är möjligt. Beskrivningar av förslaget och 
dess konsekvenser i andra avseenden finns även i 
andra delar av denna proposition. Härigenom 
anser regeringen, trots vad som framförs av 
Regelrådet och vissa andra remissinstanser, att 
gällande krav på konsekvensanalyser har 
tillgodosetts.  

Nästan all energiintensiv industri omfattas av 
handelssystemet. Bränsleförbrukning som 
omfattas av handelsystemet berörs inte av 
skattehöjningarna. 

De aktuella industriföretagen återfinns 
framför allt inom gjuteribranschen, livsmedels-
industrin, kemisk industri samt gummi- och 
plastindustrin. För huvuddelen av företagen 
bedöms effekterna generellt sett bli marginella 
eftersom industrin överlag har låga energi-
kostnader för sådan uppvärmning som ryms 
inom tillämpningsområdet för det skattenedsatta 
användningsområdet, dvs. i tillverknings-
processen i industriell verksamhet. De berörda 
verksamheterna har oftast goda möjligheter att 
byta från fossila till förnybara bränslen. Som en 
följd av ökade skattekostnader sedan 2010 har 
incitamenten ökat för en övergång från fossila 
bränslen. Tillgång till förnybara bränslen, 
fjärrvärme och elektrisk kraft från förnybara 
källor har lett till ökade möjligheter för industrin 
utanför handelssystemet att minska sina 
koldioxidutsläpp. Det bör även noteras att full 
befrielse från såväl energiskatt som 
koldioxidskatt gäller för fossila bränslen som 
används i vissa energiintensiva processer, som 
t.ex. metallurgiska och mineralologiska 
processer.  
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Dock finns inom industrin ett mindre antal 
företag som bedöms få påtagligt högre kostnader 
till följd av den föreslagna höjningen av 
koldioxidskatten till den generella nivån. 
Sannolikt rör det sig om små eller medelstora 
företag inom livsmedelsindustrin, kemisk 
industri samt gummi- och plastindustri, där 
bränsleförbrukningen avser t.ex. torkning och 
rostning av olika produkter. Emellertid bedöms 
potentialen för att minska användningen av 
fossila bränslen i de flesta fallen vara god även 
för dessa företag. Vid höjningen till den generella 
koldioxidskattenivån kan dessutom effekterna 
mildras för utsatta företag då koldioxidskatten 
höjs stegvis.  

I praktiken all användning av fossila bränslen i 
svensk kraftvärmeproduktion bedöms omfattas 
av handelssystemet. Dessa kraftvärme-anlägg-
ningar berörs inte av skattehöjningarna.  

För jordbruket (exklusive växthusnäringen) 
och skogsbruket bedöms effekterna bli 
marginella. Potentialen för att minska använd-
ningen av fossila bränslen bedöms, som Jord-
bruksverket påpekar, vara god och jord- och 
skogbruksnäringarna har generellt låga 
energikostnader för uppvärmning undantaget 
växthusnäringen.  

Växthusnäringen (ca 650 växthusföretag 
2012) har däremot generellt höga kostnader för 
uppvärmning. Växthusnäringen har under de 
senaste åren minskat sitt beroende av fossil-
uppvärmning. Andelen fossila bränslen har 
minskat från 77 procent 2002 till 43 procent 
2011. Bedömningen är att denna positiva trend 
därefter har fortsatt och förväntas fortsätta 
under de kommande åren. Olja liksom gasol 
används fortfarande som extra värmekälla för att 
få full kapacitet i växthusen, speciellt vid 
toppbelastning under tidig vår och sen höst. 
Övergången till förnybara bränslen, främst flis, 
har dock medfört att växthusbranschen generellt 
blivit mindre sårbar vid minskade nedsättningar 
av koldioxidskatten. De föreslagna höjningarna 
av beskattningen kommer därtill att skapa 
incitament för enskilda företag i växthus-
branschen som ännu inte övergått till förnybart 
bränsle att konvertera från fossil till förnybar 
uppvärmning. Det kan även tilläggas att i det nya 
landsbygdsprogrammets (2014–2020) finns stöd 
och särskilda medel avsatta för bidrag till 
effektivisering och investeringar i förnybar 
energi, som bör kunna användas för att under-

lätta en fortsatt omställning från fossila bränslen 
inom växthusnäringen. 

Effekter för myndigheter och domstolar 
Förslaget medför ökade kostnader för 
Skatteverket med 195 000 kronor, varav 
150 000 kronor är av engångskaraktär 
(50 000 kronor för utveckling av blanketter och 
informationsinsatser m.m. samt 100 000 kronor 
IT-utveckling) och 45 000 kronor löpande 
kostnader för IT-utveckling. Tillkommande 
kostnader för Skatteverket bedöms kunna 
hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 
Förslaget bedöms inte påverka antalet mål eller 
på annat sätt påverka arbetsbelastningen i de 
allmänna förvaltningsdomstolarna och inte heller 
medföra några ökade kostnader för andra 
myndigheter. 

6.22 Förändrat undantag från 
skatteplikt för elektrisk kraft 
m.m. 

6.22.1 Ärendet och dess beredning  

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budget-
propositionen för 2016 tagits fram. 
Promemorian innehåller bland annat förslag om 
förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk 
kraft. En sammanfattning av promemorians 
förslag finns i bilaga 11, avsnitt 1. Promemorians 
lagförslag finns i bilaga 11, avsnitt 4. Prome-
morian har remissbehandlats. En förteckning 
över remissinstanserna finns i bilaga 11, avsnitt 5. 
Remissyttrandena finns tillgängliga i 
lagstiftningsärendet (dnr Fi2015/01733/S2). 

I de delar som rör förändrat undantag från 
skatteplikt för elektrisk kraft har Utredningen 
om nettodebitering av el i sitt betänkande 
Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 
2013:46) föreslagit förändrade undantag från 
skatteplikt för energiskatt på elektrisk kraft samt 
skattskyldighet för energiskatt. Betänkandets 
lagförslag i dessa delar finns i bilaga 11, avsnitt 2. 
Betänkandet har remissbehandlats. En förteck-
ning över remissinstanserna finns i bilaga 11, 
avsnitt 5. Remissvaren finns tillgängliga i 
Finansdepartementet (dnr Fi2013/02381S2).  
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Lagrådet 
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag 
som finns i bilaga 11, avsnitt 4. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 11, avsnitt 5. Regeringen 
har beaktat lagrådets synpunkter. Regeringen 
behandlar lagrådets synpunkter i avsnitt 6.22.3 
och 6.22.4.  

6.22.2 Bakgrund 

Förnybar energi i Sverige 

Användningen av förnybar energi i Sverige 
Användningen av förnybar energi ökar i alla 
sektorer. Sveriges andel förnybar energi i 
förhållande till slutlig energianvändning har ökat 
stadigt sedan början på 1970-talet och uppgick 
2012 till 51 procent. Bioenergi och vattenkraft 
står för den största delen. Även värmepumparna 
gav ett betydande bidrag motsvarande ca 
14 terawattimmar (TWh) och likaså vindkraften 
som producerade cirka 10 TWh under 2013. 
2013 användes 140 TWh bioenergi inklusive 
avfall och det producerades 61 TWh elektrisk 
kraft i vattenkraftverken. Energimyndigheten 
har i sin rapport Underlag till kontrollstation 
2015 bedömt att målet om förnybar energi till 
2020 kommer att nås och att den förnybara 
energin med beslutade styrmedel kan förväntas 
uppgå till 55 procent. 

Sedan elcertifikatssystemets start i maj 2003 
har det byggts nästan 3 500 nya anläggningar 
(elcertifikatssystemet beskrivs översiktligt under 
nästa rubrik). Av dessa anläggningar är ca 2 000 
vindkraftsanläggningar (ca 2 400 verk). Deras 
förväntade årliga produktion är 16 TWh. Det 
största reella bidraget stod vindkraften för med 
ca 80 procent. Den biobränslebaserade elproduk-
tionen bidrog med ca 16 procent, vattenkraften 
med ca 4 procent. 

Den förnybara elproduktionen inom 
elcertifikatssystemet ökade i Sverige med 
3,2 TWh 2014, jämfört med året innan. Solel-
anläggningar stod för den största procentuella 
ökningen med 157 procent, vilket motsvarade en 
ökning med ca 11 GWh, jämfört med 
föregående år. Vindkraften stod för det största 
absoluta tillskottet med ca 2,7 TWh. Vidare 
ökade elproduktionen med vattenkraft med ca 
0,1 TWh under året. 

Elcertifikatssystemet 
Den 1 maj 2003 infördes ett elcertifikatssystem 
som är ett marknadsbaserat stödsystem för 
förnybar elproduktion. Systemet regleras i lagen 
(2011:1200) om elcertifikat. När elcertifikats-
systemet introducerades var det ett svenskt 
nationellt marknadsbaserat stödsystem men det 
har därefter kommit att utvidgas till att även 
omfatta Norge. Systemet ersatte andra 
stödsystem för förnybar elproduktion och i 
samband med införandet slopades tidigare 
investeringsbidrag och driftstöd till vindkraft 
och annan förnybar elproduktion. Systemet är 
ett kvotbaserat system för att främja el-
produktion med användning av förnybara 
energikällor. Elcertifikatssystemet bygger på att 
producenterna av förnybar elektrisk kraft 
tilldelas elcertifikat av staten och på att det finns 
en kvotplikt, som innebär en skyldighet för 
elanvändare att årligen inneha elcertifikat i 
förhållande till sin förbrukning av elektrisk kraft 
under det föregående kalenderåret. Om 
kvotplikten inte fullgörs, ska en kvotpliktsavgift 
betalas till staten. Elproducenter, vilkas 
elproduktion uppfyller kraven i lagen om 
elcertifikat, får ett elcertifikat för varje 
megawattimme (MWh) elektrisk kraft som de 
producerar. Genom elcertifikatssystemet ökar de 
förnybara energikällornas möjlighet att 
konkurrera med icke förnybara energikällor. 
Dessutom gynnas utbyggnaden av den mest 
kostnadseffektiva förnybara elproduktionen 
genom att systemet är teknikneutralt.  

Mängden elcertifikat som ska köpas av de 
kvotpliktiga elanvändarna ökar i takt med att 
kvotplikten successivt höjs fram till 2020, vilket 
medför en stigande efterfrågan på elcertifikat. 
Målet var inledningsvis att produktionen skulle 
öka med 10 terawattimmar (TWh) till år 2010 
(prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 
2001/02:317). Ett nytt mål om en nivå med 
25 TWh till 2020 fastställdes i propositionen En 
sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 
2008/09:163). Under hösten 2011 godkände 
vidare den svenska riksdagen och det norska 
Stortinget ett avtal mellan Sveriges och Norges 
regeringar om en gemensam marknad för 
elcertifikat som innebär ett gemensamt mål om 
26,4 TWh ny förnybar elproduktion från 2012 
till 2020.  

Regeringen aviserade en ambitionshöjning 
inom elcertifikatssystemet till 2020 i regerings-
förklaringen 2014 och uttalade följande i den 



PROP.  2015/16:1 

291 

ekonomiska vårpropositionen för 2015. ”Sverige 
har särskilt goda förutsättningar att bygga ut den 
förnybara energin genom vår goda tillgång till 
vatten, vind och skog. Regeringen anser att 
Sverige på sikt ska ha ett energisystem med 
100 procent förnybar energi. Den förnybara 
elproduktionen bör därför byggas ut ytterligare. 
(prop. 2014/15:100 s. 46) Regeringen har i 
propositionen Ambitionshöjning för förnybar 
elproduktion och kontrollstation för el-
certifikatssystemet 2015 (prop. 2014/15:123) 
föreslagit att Sverige till 2020 ska finansiera 
30 TWh förnybar elektrisk kraft inom ramen för 
elcertifikatssystemet.  

I det avtal mellan Sveriges regering och 
Norges regering som behandlas i avsnitt 6.29 är 
regeringarna bl.a. överens om att höja det 
gemensamma målet för ny förnybar 
elproduktion inom den gemensamma el-
certifikatsmarknaden upp till 28,4 TWh till 2020 
i syfte att möjliggöra den av regeringen aviserade 
ambitionshöjningen. Enligt överenskommelsen 
ska regeringen under 2015 lägga fram ett förslag 
inför riksdagen som bl.a. innebär en begränsning 
av nuvarande undantag från skatteplikt i 11 kap. 
2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 
förkortad LSE. Begränsningen ska enligt 
överenskommelsen gälla för anläggningar som 
sätts i drift efter den 1 juli 2016 och vars 
installerade produktionskapacitet leder till en 
årlig elproduktion motsvarande ungefär den som 
effektgränsen i Norge om 100 kilovoltampere 
leder till. 

Energibeskattning och unionsrätten 

Allmänt om svensk energiskattelagstiftning 
Energibeskattningen av elektrisk kraft regleras 
på nationell nivå i lagen (1994:1776) om skatt på 
energi. All elektrisk kraft som förbrukas i 
Sverige är som huvudregel skattepliktig och 
skatten betalas in till staten av de skattskyldiga. 
De skattskyldiga består i huvudsak av två 
kategorier, nämligen elproducenter och 
elleverantörer. För dessa skattskyldiga inträder 
skattskyldighet för elektrisk kraft när kraften 
levereras till någon som inte är skattskyldig eller 
när den tas i anspråk för annat ändamål än 
försäljning. 

Energiskatten på elektrisk kraft har 
traditionellt ansetts vara en fiskal skatt, men 
samtidigt är skatten ett kostnadseffektivt och 

viktigt styrmedel för att uppnå målen för 
effektivare energianvändning. Styrningen mot 
effektivare användning av resurser sker genom 
att skatten är prispåverkande. Nuvarande 
energiskatt på elektrisk kraft är sedan 1993 
differentierad utifrån dels var i landet den 
förbrukas, dels vem som förbrukar den. I dag 
betalar servicesektorn samma energiskatt på 
elektrisk kraft som hushållen, medan 
tillverkningsindustrin samt jord-, skogs- och 
vattenbruk är lågt beskattade. Skatten för 
elektrisk kraft i hushålls- och servicesektorerna 
är i dag 29,4 öre per kilowattimme(kWh) 
(19,4 öre i vissa kommuner i norra Sverige). För 
övriga sektorer är energiskatten på elektrisk kraft 
0,5 öre per kWh. I syfte att upprätthålla 
skatternas styrsignal över tiden omräknas energi-
skattesatserna årligen utifrån förändringar i 
konsumentprisindex. I november 2014 fast-
ställde regeringen omräknade skattesatser för 
2015 genom förordningen (2014:1328) om 
fastställande av omräknade belopp för energi-
skatt på elektrisk kraft för år 2015. 

Möjligheten för Sverige att fritt utforma 
energiskatten på elektrisk kraft är unionsrättsligt 
begränsad genom bl.a. energiskattedirektivet och 
EU:s statsstödsregler. De senare regelverken 
beskrivs översiktligt i det följande. 

EU:s statsstödsregler 
Möjligheten att nationellt fritt utforma 
energibeskattningen begränsas, förutom av 
energiskattedirektivet, också av de regler om 
statligt stöd som finns i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Detta gäller 
i de fall då driftsstöd i form av vissa 
skattelättnader ges till andra aktörer än privat-
personer. 

För att det ska anses vara fråga om ett statligt 
stöd ska fyra kriterier vara uppfyllda. Stödet ska 

– ges av en medlemsstat eller med hjälp av 
statliga medel, 

– snedvrida eller hota att snedvrida 
konkurrensen, 

– gynna vissa företag eller viss produktion, 
och 

– påverka handeln mellan medlemsstaterna. 

Den omständigheten att en viss åtgärd kan leda 
till högre miljönytta påverkar inte bedömningen 
av om åtgärden utgör statligt stöd. Huvud-
principen är att allt offentligt stöd till 
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näringslivet är förbjudet. Ett stöd kan emellertid 
efter prövning av Europeiska kommissionen 
bedömas vara förenligt med den gemensamma 
marknaden. Medlemsstaterna ska anmäla planer 
på att vidta eller ändra stödåtgärder till 
kommissionen för granskning och får inte 
genomföra åtgärderna förrän kommissionen gett 
sitt godkännande. Det finns undantag från 
anmälningsförfarandet för stöd som uppfyller 
förutsättningarna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget (gruppundantagsför-
ordningen) eller kommissionens förordning 
(EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
på stöd av mindre betydelse.  

Kommissionens har sett över regelverket om 
statsstöd och har under 2014 presenterat nya 
riktlinjer för miljö- och energistöd 
(Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till 
miljöskydd och energi för 2014–2020 (2014/C 
200/01)) och en ny allmän gruppundantagsför-
ordning (Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den 
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget). Översynen av regelverket har 
inneburit förändringar av möjligheterna att 
lämna stöd genom skattenedsättningar och 
under vilka förutsättningar annat stöd kan 
lämnas med offentliga medel. 

Regeringen anser att en viktig princip för 
skattepolitiken är att regelverket ska vara 
förenligt med EU-rätten. Det gäller inte bara i 
förhållande till specifika rättsakter utan även till 
bestämmelser i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt om fri rörlighet för 
personer, varor, tjänster och kapital samt 
reglerna om statligt stöd (prop. 2014/15:100 
s. 105). En strävan efter en förenlighet med EU-
rätten är i linje med den allmänna samarbets- och 
lojalitetsförpliktelse som slås fast i artikel 4.3 
fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt. 

Tidigare och nuvarande regler om skattefrihet för 
förnybar el 
Allt sedan elektrisk kraft började beskattas i 
början av 1950-talet har huvudregeln varit att all 
elkraft som producerats och yrkesmässigt 

levererats har beskattas. Elektrisk kraft som 
framställts i mindre kraftverk och inte 
yrkesmässigt distribuerats har av administrativa 
skäl varit skattebefriad. Denna skattebefrielse var 
ursprungligen utformad som en generell 
skattebefrielse för elektrisk kraft som framställts 
av en producent som förfogade över en 
installerad generatoreffekt understigande 
50 kilowatt (kW) och som inte yrkesmässigt 
distribuerade elektrisk kraft. Effektgränsen har 
därefter stegvis höjts och under 1990-talet 
slopades effektgränsen för vindkraftsproduktion 
medan den behölls för övrig produktion. 

Enligt 11 kap. 2 § 1 LSE är elektrisk kraft som 
framställs i vindkraftverk undantagen från 
skatteplikt om producenten inte yrkesmässigt 
levererar den eller annan elkraft. Befrielsen är i 
dag inte begränsad med viss generatoreffekt. 
Undantaget har tidigare varit begränsat med bl.a. 
en effektgräns om 500 kW. Bestämmelsen i 
11 kap. 2 § 2 LSE innebär att mindre el-
producenters egenförbrukning av elektrisk kraft 
i vissa fall är undantagen från skatteplikt. 
Undantaget infördes av administrativa skäl och 
inte som allmän stimulans (bet. 1993/94:SkU34 
s. 17). Det nuvarande undantaget gäller om den 
elektriska kraften framställts av en producent 
som inte yrkesmässigt levererar elkraft och som 
förfogar över en generatoreffekt som är mindre 
än 100 kW.  

I samband med att elcertifikatssystemet 
infördes 2003 slopades andra stödsystem såsom 
exempelvis den s.k. vindkraftsbonusen som 
förmedlades inom energiskattesystemet. Det 
särskilda undantaget från skatteplikt för elektrisk 
kraft som framställts i vindkraftverk lämnades 
emellertid oförändrat utan särskild motivering. 

Avgörande för om undantagen för skatteplikt 
är tillämpliga är om den som producerar den 
elektriska kraften yrkesmässigt levererar 
elektrisk kraft eller inte. Högsta förvaltnings-
domstolen har i tre avgöranden från den 10 maj 
2012 tagit ställning till undantaget från 
skatteplikt i 11 kap. 2 § 1 LSE och därmed även 
vad som utgör yrkesmässig leverans. 
Avgörandena avsåg överklagade förhandsbesked 
lämnade av Skatterättsnämnden. I ett av 
avgörandena prövade domstolen frågan om en 
vindkraftsproducent yrkesmässigt levererat 
elektrisk kraft när kraften används vid 
producentens uthyrning av byggnader (HFD 
2012 ref. 26). Enligt domstolens bedömning bör 
egenproducerad elektrisk kraft som en 
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fastighetsägare tillhandahåller vid upplåtelse av 
fastighet inte anses levererad till hyresgästerna 
om tillhandahållandet endast ingår som ett 
osjälvständigt och naturligt moment i 
upplåtelsen, vilket typiskt sett är fallet när elen 
ingår ospecificerad i hyran. Om producenten 
inte yrkesmässigt levererar annan elektrisk kraft 
omfattas sådan förbrukning alltså av undantaget 
från skatteplikt i 11 kap. 2 § 1 LSE. Högsta för-
valtningsdomstolens bedömning överens-
stämmer med den tillämpning som Skatteverket 
har gett uttryck för i en skrivelse den 23 oktober 
2008 (dnr 131 634650 08/111). Skatteverket 
gjorde där bedömningen att en fastighetsför-
valtare som fördelar egenproducerad elektrisk 
kraft eller inkommande elektrisk kraft från en 
leverantör till sina hyresgäster, ska anses leverera 
kraften, i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1–2 
och 5 § första stycket 2 LSE, om fastighets-
förvaltaren fakturerar den i form av uppmätt 
eller uppskattad elförbrukning. Ingår däremot 
den elektriska kraften ospecificerad i hyres-
debiteringen anser Skatteverket att fastighets-
förvaltaren inte ska anses ha levererat kraften. 

I ett annat avgörande den 10 maj 2012 
prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan 
om en ekonomisk förening skulle anses 
yrkesmässigt leverera den elektriska kraft som 
föreningen framställde och levererade till sina 
medlemmar (HFD 2012 not. 20). Av den 
ekonomiska föreningens stadgar framgick bl.a. 
att föreningen hade till ändamål att främja sina 
medlemmars ekonomiska intressen genom 
driftansvar och i egen regi producera och/eller 
arrendera miljövänlig vindkraft för 
medlemmarnas egen konsumtion. Skatterätts-
nämnden hade funnit att det var föreningen som 
fick anses framställa vindkraften och att den 
sedan levererades till medlemmarna. Nämnden 
fann även att föreningens verksamhet var 
yrkesmässig. Därigenom var föreningen skyldig 
att betala energiskatt. Högsta förvaltnings-
domstolen fastställde nämndens förhandsbesked 
och konstaterade att dels definitionen av yrkes-
mässighet var densamma som i 4 kap. 1 § 1 mer-
värdesskattelagen (1994:200), dels avsaknad av 
vinstsyfte i praxis inte hindrat att verksamheten 
hos en juridisk person behandlats som närings-
verksamhet vid inkomstbeskattningen eller som 
yrkesmässig i mervärdesskattesammanhang. 

Den omständigheten att en av två bolagsmän i 
ett enkelt bolag kan sälja eller på annat sätt 
överlåta sin andel av den producerade elektriska 

kraften till annan har emellertid inte ansetts 
medföra att även en annan bolagsman ska anses 
yrkesmässigt leverera elektrisk kraft (HFD dom 
den 10 maj 2012 i mål 5021-11). 

Av ovanstående avgöranden kan slutsatsen 
dras att under nuvarande regelverk kan 
verksamheter och leveranser anses yrkesmässiga 
oavsett verksamhetens syfte och resultat. 
Produktion inom ett enkelt bolag kan behandlas 
på skattemässigt olika sätt eftersom det enkla 
bolaget inte är en juridisk person och 
skattskyldigheten inte ”smittar” mellan bolags-
män. Formen för hur verksamheten bedrivs har 
alltså stor betydelse för om skatteplikt föreligger 
eller inte. För frågan om leverans föreligger eller 
inte påverkas bedömningen inte enbart av om 
överlåtelse sker utan även av hur tillhanda-
hållandet av den elektriska kraften sker. 
Överlåtelser av elektrisk kraft till följd av 
avtalsförhållanden har därmed kommit att inte 
betraktas som leveranser i situationer där 
tillhandahållandet sker som ett osjälvständigt 
och naturligt moment i upplåtelse av lokaler. 

6.22.3 Ändrade regler för undantag från 
skatteplikt 

 
Regeringens förslag: Dagens särskilda regler om 
skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i 
bl.a. vindkraftverk begränsas och samordnas med 
regler för annan elproduktion. Samtidigt slopas 
den begränsning som innebär att undantaget inte 
gäller den som yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft.  

Undantag från skatteplikt ska gälla för 
elektrisk kraft som framställts  

– i en anläggning av mindre installerad 
generatoreffekt än 50 kW,  

– av en producent som förfogar över en 
sammanlagd installerad generatoreffekt av 
mindre än 50 kW, och  

– som inte har överförts till ett ledningsnät 
som omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.  

Vad som ovan avses med installerad 
generatoreffekt om 50 kW ska för elektrisk kraft 
som framställs från  

– vind eller vågor, motsvaras av 125 kW 
installerad generatoreffekt,  
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– sol, motsvaras av 255 kW installerad 
toppeffekt, och  

– annan energikälla utan generator, motsvaras 
av 50 kW installerad effekt.  

När elektrisk kraft framställs från olika källor 
ska de installerade effekterna läggas samman.  

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.  
Regeringens bedömning: Regeringen avser 

att se över förutsättningarna för att skatte-
mässigt gynna solenergi, i synnerhet den el som 
produceras och förbrukas bakom en och samma 
anslutningspunkt eller på en och samma 
fastighet, och där den elektriska kraften är 
skattepliktig med anledning av att den 
produceras i en anläggning som ensam eller 
tillsammans med andra anläggningar överstiger 
de föreslagna effektgränserna. 

 

 
Utredningens och promemorians förslag 

överensstämmer delvis med regeringens förslag. 
I promemorian föreslås dock lägre effektgränser 
om 32, 80 respektive 144 kW. I promemorian 
görs ingen bedömning av ytterligare stimulans 
till produktion av elektrisk kraft med solceller. I 
utredningens och promemorians förslag 
begränsas undantagen till att enbart gälla 
elektrisk kraft som framställts i Sverige. 

Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i 
Falun, Polismyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, 
Kommerskollegium, Statskontoret, Konkurrens-
verket, Tullverket, Transportstyrelsen, Umeå 
universitet samt Svenskt Näringsliv har inga 
synpunkter på förslaget. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Trafikanalys, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Energigas Sverige, 
Företagarna, Hjelmco Oil, IKEM, 
Livsmedelsföretagen, Jernkontoret, Svemin, 
Svensk kollektivtrafik, Svenska Flygbranschen, 
Gjuteriföreningen, Svenska Petroleum och 
Biodrivmedels Institutet, Svenska Trädbränsle-
föreningen, Sveriges Åkeriföretag, Ekonomi-
styrningsverket, Sveriges Bussföretag, Neste Oil 
AB, Motorbranchens Riksförbund, AOPA 
Sweden, VärmlandsMetanol AB, Bil Sweden och 
EcoPar AB lämnar inte några synpunkter på 
förslaget. 

Havs- och vattenmyndigheten, Tillväxtanalys 
och Skärgårdsstiftelsen avstår från att yttra sig 
över förslaget.  

Konjunkturinstitutet, Energimarknads-
inspektionen, Fortum, Skogsindustrierna, Svensk 
Energi, Svensk fjärrvärme och E.ON Sverige AB 
tillstyrker förslaget. 

Skatteverket tillstyrker förslaget att undantag 
från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 inte blir 
beroende av att producenten inte yrkesmässigt 
levererar el. Skatteverket efterfrågar en definition 
av anläggning. Skatteverket ser mycket positivt 
på att förslaget inte innebär någon uppdelning 
mellan gamla och nya anläggningar och fram-
håller att det är angeläget att sådan uppdelning 
inte görs. Skatteverket framför att 
bestämmelserna bör utformas så att det alltid 
finns någon som utpekas som skattskyldig för 
sådan elektrisk kraft som är skattepliktig. I första 
hand förespråkar Skatteverket att de föreslagna 
förändringarna bör göras samtidigt som 
bestämmelser införs om att nätinnehavarna ska 
vara skattskyldiga istället för elleverantörerna. 
För det fall att förändringen av skattskyldigheten 
inte bedöms möjlig anser Skatteverket att det 
föreslagna undantaget från skatteplikt i 11 kap. 
2 § 1 bör justeras så att det omfattar även sådan 
elektrisk kraft som överförts till ett ledningsnät 
som omfattas av nätkoncession. Ett annat 
alternativ är att undantaget i 11 kap 5 § femte 
stycket justeras så att bara den som framställer 
elektrisk kraft enbart i enlighet med 11 kap. 2 § 
första stycket 1 a–c LSE omfattas.  

Statens Energimyndighet tillstyrker att 
möjligheten till skattefrihet för elektrisk kraft 
som producerats i vindkraftverk begränsas och 
samordnas med regler som gäller all 
elproduktion. Statens energimyndighet till-
styrker ändrade regler för undantag från skatt-
skyldighet som producent. Statens energi-
myndighet avstyrker den del i förslaget som 
innebär att det är den sammanlagda effekten som 
producenten förfogar över som avgör om 
undantag från skatteplikt ska gälla.  

Svebio anser att skattebefrielsen för egen-
producerad elektrisk kraft bör avskaffas utom 
för småskalig produktion, i huvudsak i enlighet 
med förslaget, men den nedre gränsen för 
skattebefrielse bör sättas till 100 kW eller 
utformas som ett fribelopp. Svebio framför 
vidare att ändringen bör gälla även befintliga 
anläggningar.  

Svensk vindenergi anser det är positivt att 
energiskatteundantaget för egenproducerad 
elektrisk kraft föreslås försvinna för större 
anläggningar. Svensk vindenergi bedömer att 
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omfattningen av skattebortfallet via leasingavtal 
troligtvis är betydligt större än de 94 miljoner 
kronor som nämns i promemorian. Svensk vind-
energi anser att mycket viktigt att undantaget tas 
bort på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till 
gjorda investeringar genom att avskaffa 
undantaget successivt via en övergångslösning 
eller flytta fram datumet för avskaffandet ett par 
år. Svensk vindenergi ställer sig tveksam till en 
begränsning av energiskatteundantaget till icke 
koncessionspliktigt nät eftersom möjligheten till 
effektivt utnyttjande av elnäten för småskaliga 
kraftanläggningar då försvinner.  

Naturvårdsverket har inget att invända mot 
förslaget om ändrade regler för undantag från 
skatteplikt för elektrisk kraft som producerats i 
vindkraftverk men avstyrker förslaget att den 
generella effektgränsen för när elskatt ska betalas 
sänks. Naturvårdsverket framhåller att förslaget 
även kan ha andra effekter på miljön än de som 
nämns i promemorian. Naturvårdsverket 
nämner att ökad biobränsleanvändning och ökad 
vattenkraftsproduktion kan bl.a. påverka 
miljömålen levande skogar, ett rikt växt- och 
djurliv samt levande sjöar och vattendrag.  

Svensk vindkraftförening, Näringslivets regel-
nämnd samt Sveriges Kommuner och landsting 
avstyrker förslaget. Tillväxtverket anser att staten 
bör vara försiktig med att införa skatt på 
företagsinterna transaktioner. Tillväxtverket 
framför att om förslaget att beskatta elektrisk 
kraft producerad för eget bruk bör insatser göras 
inom ramen för statsstödsregler i syfte att 
stimulera och utveckla marknaden för hållbara 
elproduktionsinvesteringar. 

Lantbrukarnas riksförbund och LRF 
Skogsägarna anför att nuvarande regelverk skapar 
en orimlig konkurrenssituation. Lantbrukarnas 
riksförbund och LRF Skogsägarna framför att 
förslaget innebär att skattefrihet behålls för små 
anläggningar vilket de tillstyrker men anför även 
att förslagen i promemorian om gräns för 
skattefrihet för elektrisk kraft producerad via 
exempelvis vind- och solkraft bör justeras. Från 
vind- och vågkraft bör den övre gränsen ligga vid 
250 kW installerad generatoreffekt och från sol 
motsvaras av 450 kW installerad toppeffekt.  

Greenpeace föreslår att gränsen per sol-
elanläggning höjs till åtminstone 450 kW. 
Greenpeace föreslår att gränsen sätts per 
anläggning och inte per juridisk person, att 
elkunden får använda elnätet för att överföra 
elektrisk kraft till egna fastigheter för att täcka 

deras egen förbrukning, att ett undantag införs 
så att mikroproducenter kan sälja egen el. 
Greenpeace framför att det är orimligt att 
producenter blir skattskyldiga bara för att man 
matar ut delar av den egenproducerade elen på 
elnätet. 

Konjunkturinstitutet framför bl.a. att 
begränsa skattefriheten för elektrisk kraft som 
produceras i vindkraftverk ökar effektiviteten i 
styrningen mot förnybar el. 

E.ON Sverige AB framför att förändringen i 
högsta grad är motiverad för att regelverket ska 
uppfylla kraven på teknik- och konkurrens-
neutralitet samt lyfter fram att skatteundantaget 
har kommit att störa effektiviteten i elcertifikats-
systemet.  

Fastighetsägarna, Svensk Solenergi, Natur-
skyddsföreningen, HSB riksförbund, Sol-
kompaniet, Kungliga Tekniska högskolan och 
Hållbar utveckling Väst, avstyrker regeringens 
förslag och föreslår att gränsen per solelan-
läggning sätts till 450 kW, att gränsen är per 
anläggning och inte per juridisk person så länge 
elen reducerar elkundens elförbrukning, att 
elproducenten får använda det koncessions-
pliktiga elnätet till att överföra elektrisk krafttill 
andra av sina fastigheter för att täcka producent-
ens egen förbrukning, att ett undantag införs så 
att mikroproducenter som omfattas av skatte-
reduktionen kan sälja sin elektriska kraft så länge 
man uppfyller kraven på skattereduktionen, dvs. 
är nettoköpare av el. Naturskyddsföreningen 
anför vidare, efter en jämförelse med 
produktionsutfallet från en vindkraftspark, att 
effektgränsen för solceller bör vara åtminstone 
266 kW för att uppfylla avtalet med Norge. 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation 
(SERO) föreslår att äldre regler ska gälla för 
vindkraftverk som tagits i drift före den 1 juli 
2016 och att gränsen för undantaget från 
skatteplikt höjs från föreslagna 80 kW till 
250 kW. SERO föreslår vidare att effektgränsen 
för vattenkraft får vara kvar på 100 kW med 
ändringen att all egenproducerad och egen-
använd elektrisk kraft blir elskattebefriad samt 
att kravet för eventuell elskattebefrielse att 
elektrisk kraft inte får överföras via nätet tas 
bort. 

Axfood AB förordar att skattebefrielsen 
tillämpas per anläggning och inte per 
organisationsnummer för solcellsanläggningar 
som inte ansluts till elnätet samt framför att om 
detta inte är generellt möjligt pga. stats-



PROP.  2015/16:1 

296 

stödsreglerna i EU och risken för att aktörer kan 
dela upp anläggningar kan det behövas 
begränsningar. Detta sagt bör man här väga in 
vikten av att undvika konkurrenssnedvridande 
effekter där bolagsformen och inte miljönyttan 
blir avgörande för utbyggnaden för förnyelsebar 
energi. Axfood AB framför vidare att det vore 
värdefullt om man i lagstiftningen kan inkludera 
en möjlighet att dagligvarubutiker bedöms per 
anläggning när deras solcellsanläggningar inte är 
kopplade till elnätet. 

Svensk Vindkraftförening föreslår att 
nuvarande regelverk ska gälla till utgången av år 
2022 för anläggningar driftsatta före den 1 juli 
2016. Detta för att säkerställa att den nuvarande 
elproduktionen kan hållas intakt samt ge 
möjlighet för planerade projekt att göra en ny 
bedömning för fortsatt anpassning utifrån 
föreslagen tidsram. Svensk Vindkraftförening 
föreslår att föreslagen i promemoria om ändring 
endast ska gälla för nya anläggningar som blir 
driftsatta efter 1 juli 2016.  

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), 
Bostads AB Mimer och AB Bostaden Umeå 
föreslår att förslaget kompletteras med en 
övergångsregel som innebär fortsatt skatte-
befrielse fram till 2030 för aktörer som 
producerar förnybar elektrisk kraft för egen 
användning, även om den distribueras över ett 
koncessionspliktigt nät, i de fall produktionen 
sker i en anläggning som tagits i drift före den 
1 juli 2016. SABO anser att när det gäller mindre 
elproduktionsenheter så bör den toppeffekt som 
inte får överskridas för att erhålla undantag från 
energiskatt, räknas per fastighet och inte per 
företag. 

Fortum, Svebio, Svensk Energi, Svensk fjärr-
värme gör bedömningen att genomförandet av 
förändringen bör kunna införas redan från 
1 januari 2016. Svebio framför att ändringen bör 
gälla även befintliga anläggningar. 

Harald Överholm anför att förutsättningen 
för undantag från skatteplikt bör vara installerad 
effekt per inmatningspunkt eller fastighets-
beteckning, inte per juridisk person. Harald 
Överholm föreslår att effektgränsen för 
anläggningar som kan undantas från skatteplikt 
bör höjas till 250 kW för solceller.  

Diligentia anser att 144 kW är för lågt samt att 
ingen punktskatteplikt bör föreligga så länge 
produktionen från byggnadens egna solceller 
inte överstiger byggnadens egna elenergibehov 
för den egna driften. 

Klimatkommunerna lägger fram följande idéer 
för vidare arbete. Sätt gränsen per anläggning 
istället för juridisk person, sätt elproduktionen i 
relation till fastigheten genom att bestämma en 
gräns för maximal andel årlig överproduktion 
per anläggning, gör all solel som går åt i 
fastigheten den besörjer skattefri, förtydliga 
lagstiftningen så att en producent av solel inte 
kan anses leverera elektrisk kraft yrkesmässigt 
när solelen överförs till sina egna 
förbrukningspunkter via elnätet samt sätt 
gränsen för energiskattebefrielse till 450 kW 
istället för 144 kW. 

Exergetics Energisystemteknik AB (EEAB) och 
Ecergy anför att det förefaller ologiskt att en 
högre effektgräns ska gälla för elproduktion från 
beskattade bränslen. EEAB och Ecergy anför 
vidare att det är svaga argument för avskaffad 
rätt att överföra skattebefriad elektrisk kraft till 
annan egen fastighet, att det finns behov av ett 
stabilt regelsystem. EEAB och Ecergy framför 
att sänkning av effektgränserna från 100, 250 
respektive 450 kW inte bör genomföras samt att 
begränsningen av skattefrihet som överförs inte 
bör genomföras. 

Uppsala universitet föreslår att undantag från 
skatteplikt ska gälla för elektrisk kraft som 
framställts i Sverige som inte överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen samt om 
sådan ändring inte är möjlig en höjning av effekt-
gränsen för solcellsanläggningar till 450 kW. 

Energikontor sydost anser att de gränsvärden 
som anges för småskalig biokraftproduktion om 
100 kW ska behållas, att förslaget om att 
elektrisk kraft som inte är yrkesmässigt 
framställd men som överförs via elnätet till 
annan fastighet eller verksamhet ägd av 
elproducenten ska avvisas. 

Bixia anser att beskedet efter överens-
kommelsen mellan Sverige och Norge att 
vindkraftverk drifttagna efter 1 juli 2016 inte 
skulle omfattas av energiskattebefrielse skulle 
vara en bra kompromiss. 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
föreslår följande att gränserna per anläggning 
sätts som energimängd (kWh per år) istället för 
effekt, att den årliga energiproduktionen för en 
enhet beräknas utifrån ett rullande fem års-
medelvärde, för att tillåta balansering vid 
tillfälligt höga effektbehov i elsystemet, att 
gränsen per solelanläggning sätts till mot-
svarande 450 kW, att gränsen per biokraft-
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anläggning sätts till motsvarande 100 kW, att 
gränsen är per anläggning och inte per juridisk 
person så länge elen reducerar elkundens 
elförbrukning, att elkunden får använda det 
koncessionspliktiga elnätet till att överföra 
elektrisk kraft till övriga egna fastigheter för 
förbrukning där samt att ett undantag införs så 
att mikroproducenter som omfattas av 
skattereduktionen kan sälja sin elektriska kraft 
utan att förlora skattebefrielsen på den 
egenförbrukade solelen så länge man uppfyller 
kraven på skattereduktionen, dvs. är nettoköpare 
av el. 

Kommunalförbundet Norrvatten, Upplands 
Väsby kommun och Sigtuna kommun anser att 
regeringen i första hand bör bibehålla 
energiskattebefrielsen och i andra hand ge sol- 
och vindkraftsel för eget bruk som är i drift 
innan 1 juli 2016 fortsatt skattefrihet. Sollentuna 
Kommun uppmanar regeringen att ge vind-
kraftsel för eget bruk som är i drift innan den 
1 juli 2016 fortsatt skattefrihet. 

Statens fastighetsverk föreslår att gränsen för 
skattskyldighet sätts per fastighet istället för per 
juridisk person, att gränsen för skattskyldighet 
sätts som inmatad elektrisk kraft till det 
koncessionspliktiga elnätet istället för 
effektgräns per anläggning. Denna gräns kan 
förslagsvis vara 128 000 kWh per år. Vidare 
föreslår Statens fastighetsverk att egen 
producerad elektrisk kraft från mindre 
anläggningar bör få föras över mellan egna 
fastigheter, via det koncessionspliktiga elnätet, 
utan att skatteskyldighet föreligger. Detta gäller 
enbart elektrisk kraft för eget bruk som inte 
levereras och debiteras annan juridisk person. 

Stockholms stad anser att den föreslagna 
lagstiftningen om skatt på installationer med en 
toppeffekt över 144 kW ska ändras så att 
solcellsinstallationer där elen används i ägarens 
egen verksamhet undantas från skattskyldighet. 
Stockholms stad anser att koncessionspliktiga 
nätet ska kunna användas som distributionsnät 
utan skatteuttag. Skattebefrielsen bör dock bara 
utfalla då lika stor mängd elektrisk kraft tas emot 
av samme ägare som producerats elen och elen 
inte säljs till annan part. 

KumBro Vind AB påtalar att för den som valt 
att producera sin vindkraftsel för eget bruk finns 
det en möjlighet att göra detta energi-
skattebefriat och att använda elnäten för att 
producera elen på en plats och använda elen på 
en annan. KumBro Vind AB anför att i detta 

skede ta bort den möjligheten ändrar förutsätt-
ningarna radikalt för dem som investerat i 
vindkraft de senaste åren samt att den i nuläget 
är en viktig parameter för att göra vindkrafts-
investeringar om inte lönsamma så åtminstone 
”övervintringsbara”.  

Skanska Sverige föreslår att eventuella 
förändringar av undantaget för skatteplikt 
gällande elektrisk kraft enbart gäller anläggningar 
som sätts i drift efter den 1 juli 2016, att den 
toppeffekt som ska gälla som gräns för 
skattebefriad elektrisk kraft räknas per fastighet 
och inte per organisationsnummer/juridisk 
person samt att den toppeffekt som inte ska 
överskridas för att undantas från energiskatt höjs 
väsentligt, från 144 kW till en betydligt högre 
nivå. 

Björn Karlsson och Richard Thygessen 
instämmer i stort sett med förslaget men anser 
dock att avgränsningen till juridisk person bör 
ändras per fastighet istället för per juridisk 
person om föreslagna effektgränser införs. 

Reversator har i huvudsak anfört att 144 kW 
gör att endast en bråkdel av potentialen av en 
industrifastighet eller livsmedelsbutik kan 
utnyttjas utan skatt. 

Eskilstuna kommun uppmanar regeringen att 
ge vindkraftsel för eget bruk som är i drift innan 
1 juli 2016 fortsatt skattefrihet. 

Vallacom AB anser att det kommer hämma 
den gynnsamma utveckling som solcellsut-
byggnaden haft de senaste åren om ett bolag 
som totalt har över 144 kW solkraft ska skatta 
även om man använder elen inom den egna 
fastigheten, till och med på redan uppförda 
anläggningar. 

Västra Götalandsregionen föreslår att undan-
taget gäller all produktion som konsumeras 
inom organisation.  

Sverigedemokraterna Västra Götaland ställer 
sig bakom regeringens aviserade höjning av 
skatten på större solenergianläggningar.  

Oberoende elhandlare föreslår att effekt-
gränsen för solceller sätts till 450 kW samt att 
gränsen för undantaget sätts per anläggning och 
inte per juridisk person. Oberoende elhandlare 
föreslår vidare att elkunden får använda det 
koncessionspliktiga nätet till att överföra 
elektrisk kraft till andra av sina fastigheter för att 
täcka deras förbrukning. 

Erika Poskute m.fl. anför att energiskatt inte 
bör behöva betalas på egenanvänd solel oavsett 
storlek på solcellsanläggningen om elen 
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produceras och används inom ett icke-
koncessionspliktigt nät. 

Anders Jangö anger att gränsen om 144 kW är 
onödigt låg och anför att undantaget från 
skatteplikt även gäller befintliga anläggningar 
vilket kan få stora konsekvenser för dessa.  

Skogsindustrierna för fram att många av deras 
medlemmar har vid sina anläggningar investerat i 
produktion av egen mottrycksel från för-
bränning av biomassa. Den egengenererade elen 
konsumeras normalt sett lokalt på produktions-
anläggningen och går inte ut på nätet. I dag är 
den belagd med elskatt, men Skogsindustrierna 
anser att bör skattebefrias.  

Energimyndigheten, Regelrådet, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag, Bostads AB Mimer 
och AB Bostaden Umeå riktar kritik mot 
konsekvensanalysen som anses summarisk och 
inte uppfyller gällande krav. 

Skälen för regeringens förslag och 
bedömning: Undantaget från skatteplikt har 
ursprungligen tillkommit av administrativa skäl 
och har inte varit avsett att utgöra ett finansiellt 
stödsystem för elproduktion från förnybara 
källor. Produktion av förnybar elektrisk kraft 
gynnas i stället i första hand av det med Norge 
gemensamma elcertifikatssystemet som säker-
ställer att det uppsatta målet för systemet 
uppfylls. Den ambitionshöjning i elcertifikats-
systemet som följer av det avtal som träffats 
mellan Sveriges regering och Norges regering är 
avhängig av att riksdagen beslutar om 
begränsning av undantaget från skatteplikt i 
enlighet med regeringens förslag. Undantaget 
från skatteplikt för förnybar elproduktion har 
kritiserats av bl.a. Svensk Energi, Svensk 
Fjärrvärme och Energi Norge för att det skulle 
riskera att orsaka snedvridningar inom 
elcertifikatssystemet, mellan renodlade 
elproducenter och t.ex. fastighetsbolag, samt 
mellan energiformer (se exempelvis dnr 
Fi2014/02811/S2). Det kan konstateras att 
rättsutvecklingen gjort att tillämpningen av det 
nuvarande skatteundantaget numera även anses 
inkludera produktion i stora anläggningar där 
den elektriska kraften transiteras över elnätet för 
förbrukning i andra delar av landet. Det innebär 
att även storskalig elproduktion kan dra nytta av 
såväl elcertifikatssystemet som skatteundantaget 
och att dessa anläggningar drar nytta av 
överlappande stödsystem.  

Regeringen anser att en viktig princip för 
skattepolitiken är att regelverket ska vara 

förenligt med EU-rätten. Det gäller inte bara i 
förhållande till specifika rättsakter utan även till 
bestämmelser i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt om fri rörlighet för 
personer, varor, tjänster och kapital samt 
reglerna om statligt stöd (prop. 2015/16:100 
s. 105). Principen är viktig, inte bara för att 
respektera lojalitetsförpliktelsen i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget), utan även för att kunna tillhandahålla 
varaktiga och förutsägbara regler för enskilda. 
Ett undantag från beskattning av viss elektrisk 
kraft som i annat fall skulle ha beskattats kan 
innebära ett statligt stöd från staten genom 
avstående av beskattning. Nuvarande undantag 
från skatteplikt har också kommit att ifrågasättas 
av bl.a. branschföreningarna Svensk Energi och 
Norsk Energi som ett otillåtet statligt stöd enligt 
EU-rätten (se exempelvis dnr Fi2014/02811/S2). 
För att ett stöd ska vara ett statligt stöd i EUF-
fördragets mening krävs dock, som redogjorts 
för ovan, inte enbart att det ska ges av en 
medlemstat eller med statliga medel utan stödet 
måste även snedvrida eller hota att snedvrida 
konkurrensen, gynna vissa företag eller viss 
produktion samt påverka handeln mellan 
medlemsstaterna.  

Nuvarande undantag från skatteplikt är 
kopplat till om aktören som producerar den 
elektriska kraften yrkesmässigt levererar 
elektrisk kraft eller inte. För det fall att 
elproducenten yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft är denne utestängd från skattebefrielsen. 
Det betyder att en mikroproducent av förnybar 
elektrisk kraft kan bli utestängd från skattefrihet 
för hela sin produktion, dvs. även för den del 
som används för eget bruk, för det fall att denne 
yrkesmässigt levererar någon elektrisk kraft. För 
frågan om leverans ska anses föreligga har det 
varit avgörande om producenten överlåter 
elkraften till någon annan genom försäljning 
eller genom annat avtal om överlåtelse. Frågan 
om en leverans är yrkesmässig är, som beskrivs i 
avsnitt 6.22.2, bl.a. beroende av i vilken form 
producenten bedriver sin verksamhet. Lämp-
ligheten i att skatteplikten är beroende av en 
producents organisationsform eller utform-
ningen av avtal mellan två parter kan ifrågasättas 
eftersom det möjliggör för vissa elproducenter 
att välja om deras elproduktion ska vara 
skattepliktig eller skattefri. Det är inte heller 
ovanligt att ekonomiska föreningar säljer 
elektrisk kraft till medlemmar, elhandelsbolag 
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eller annan utan att vara medvetna om att den 
som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft inte 
omfattas av dagens undantag från skatteplikt för 
egenproducerad elektrisk kraft samt dessutom är 
skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft. 

Även om huvudregeln i såväl LSE som 
energiskattedirektivet är att all elektrisk kraft ska 
beskattas kan det trots detta anses vara motiverat 
med ett undantag från skatteplikt för mindre 
anläggningar av administrativa skäl, med 
beaktande av systemets art och natur och den 
administrativa bördan för enskilda aktörer och 
myndigheter i relation till skatteuppbörden.  

Mot bakgrund av det ovanstående bör 
omfattningen av det befintliga undantaget från 
skatteplikt begränsas. Begränsningen innebär 
även att villkoren i avtalet med Norge om 
ambitionshöjning i elcertifikatsystemet 
respekteras. En sådan förändring värnar huvud-
regeln i 11 kap. 1 § LSE att elektrisk kraft som 
förbrukas i Sverige ska beskattas, samtidigt som 
den kan undanröja osäkerhet genom att 
säkerställa en långsiktig hållbart regelverk i 
förhållande till bl.a. unionsrätten.  

Av administrativa skäl finns det dock 
anledning att undanta produktion av små 
volymer av elektrisk kraft från beskattning. 
Genom ett undantag kan den administrativa 
bördan för såväl små företag som enskilda 
hushåll hållas nere samtidigt som beskattnings-
myndighetens hantering underlättas och ett 
framtida omotiverat högt skattebortfall kan 
förebyggas. En sådan administrativ gräns bör 
utformas så att den omfattar undantag för 
elektrisk kraft som framställts i små kraftverk 
som beskattningsmyndigheten har svårigheter 
att finna och för vilka kostnaderna för 
administrationen vida överstiger den skatteupp-
börd som beskattning skulle lett till. Den 
nuvarande begränsningen är dock för 
omfattande för att kunna motiveras av dessa 
skäl.  

För att säkerställa att undantagen från 
skatteplikt är långsiktigt förenliga med unions-
rätten bör dels det potentiella stödet begränsas, 
dels risken för snedvridningar i förhållande till 
exempelvis andra produktions-sätt eller andra 
elproducenter undvikas. 

Ett nytt undantag bör utformas på så sätt att 
undantaget varken i sin helhet eller i delar kan 
anses medföra ett statligt stöd till de 
producenter eller den produktion som omfattas 
av undantaget. En likabehandling mellan olika 

produktionssätt bör således eftersträvas. Vidare 
bör risken för skadlig konkurrens på grund av 
olika beskattning beroende på val av 
organisationsform undvikas.  

I samband med en begränsning av undantaget 
från skatteplikt kan även hänsyn tas till de 
aktörer som i dag framställer elektrisk kraft i små 
anläggningar för egen förbrukning men vars 
förbrukning inte omfattas av undantaget på 
grund av att de yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft, exv. vid temporära överskott av egen-
producerad kraft eller vid försäljning av elektrisk 
kraft som annan framställt. För sådana aktörer 
kan en förändring av undantaget innebära en 
förbättring i förhållande till deras nuvarande 
beskattningssituation. Detta behandlas vidare 
senare i avsnittet. 

Undantaget från skatteplikt bör i princip 
enbart gälla för den elektriska kraft som 
förbrukas hos producenten. Detta bör åstad-
kommas genom att undantaget från skatteplikt 
inte ska gälla för elektrisk kraft som överförs till 
ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession 
som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen 
(1997:857). En sådan begränsning av undantaget 
är även motiverad av andra skäl. En begränsning 
minskar risken för snedvridning av 
konkurrensen mellan de aktörer som producerar 
både för egen och andras förbrukning samt de 
som enbart producerar för försäljning. Vidare är 
ett undantag för den elektriska kraft som matas 
ut på det koncessionspliktiga nätet inte 
motiverat av administrativa skäl eftersom 
beskattningsmyndigheten inte bedöms ha större 
svårigheter att finna skattskyldiga vars kraft förs 
över koncessionspliktiga nät samt att kostnaden 
för skatteuppbörden bedöms vara låg. 
Regeringen anser därför, i motsats till vad ett 
antal remissinstanser anför, att det inte finns skäl 
att undanta elektrisk kraft som matas in på ett 
koncessionspliktigt nät från skatteplikt. 

Det bedöms som olämpligt att utforma 
undantagsbestämmelsen på sätt som innebär att 
skatteplikten blir direkt kopplad till faktisk 
produktion eller till faktisk produktion i 
förhållande till förbrukning på årsbasis. Detta 
beror på både de tröskeleffekter som då kan 
uppkomma för producenten och för skatt-
skyldiga som säljer kompletterande elektrisk 
kraft till producenten samt på att skatteplikten 
blir beroende av händelser långt efter 
produktionstillfället. För att säkerställa lika-
behandling mellan produktionssätt bör i stället 
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en effektgräns införas. Regeringen anser därför, i 
motsats till Statens fastighetsverk och SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, vilka föreslår att 
gränserna per anläggning ska sättas som 
energimängd och inte effekt, att effektgränser är 
mer lämpliga än produktionsgränser.  

Effektgränsen bör träffa elproduktions-
enheten som sådan men även den sammanlagda 
effekten som en elproducent förfogar över. 
Dessa begränsningar syftar tillsammans till att 
förhindra att begränsningen kringgås genom en 
uppdelning av ägandet av storskaliga anlägg-
ningar eller genom att storskalig produktion i 
stället sker uppdelad i många små produktions-
enheter. En sådan begränsning innebär också en 
minskad risk för konstgjorda uppdelningar av 
större sammanhängande anläggningar i syfte att 
kringgå regelverket enbart i syfte att uppnå ej 
avsedda skattemässiga fördelar. En sådan 
uppdelning av ägandet i storskaliga anläggningar 
kan i annat fall förväntas ske genom att olika 
delägare delar upp produktionskapacitet så att de 
var och en förfogar över mindre andelar av 
storskaliga anläggningars sammanlagda effekt. 
Med en begränsning kopplad till anläggningens 
sammanlagda effekt kan avtalsmässig uppdelning 
av förfogandet endast bli aktuell för produktion i 
mindre anläggningar. Utan begränsningarna kan 
en aktör förfoga över ett obegränsat antal 
anläggningar som är undantagna från skatteplikt. 
Utan sådana begränsningar kan ett undantag från 
skatteplikt knappast motiveras av svårigheter att 
hitta fysiskt stora anläggningar eller aktörer som 
har många anläggningar och att de skatteintäkter 
som avstås vid ett undantag utan nämnda 
begränsningar regelmässigt understiger 
administrationen av beskattningen. Det skulle 
leda till en situation där det ekonomiska stöd 
som respektive aktör kan erhålla genom 
undantaget från skatteplikt i princip kan anses 
vara obegränsat. Utan begränsningarna skulle 
även risken för snedvridningar mellan 
producenter och egenproducenter förstärkas. 
Därmed skulle även frågan om undantaget från 
skatteplikt är att betrakta som ett statligt stöd i 
EUF-fördragets mening i hög grad aktualiseras. 
Att ta bort något eller flera av de föreslagna 
begränsningarna bedöms medföra en risk för att 
undantaget kan komma anses som ett stöd som 
kan ha påverkan på samhandeln.  

Regeringen anser, till skillnad från 
Skatteverket, att det inte är nödvändigt att införa 
en särskild definition av anläggning. Detta med 

beaktande av förekomsten av olika teknologier 
för elframställning och förväntad teknik-
utveckling på området. Istället bör produktions-
enheter som geografiskt och tekniskt är 
sammanhängande, exempelvis genom att dela 
generator eller som på annat sätt är samman-
hängande, ses som en enda anläggning och inte 
som flera anläggningar. Förekomsten av flera 
mätpunkter inom anläggningen bör inte påverka 
bedömningen. Bedömningen av om produktion 
ska anses ske i en eller flera anläggningar bör 
vidare inte påverkas av avtalslösningar som leder 
till konstlade uppdelningar eller byten av 
ägandeform. Motsvarande synsätt bör gälla 
elproduktionsenheter utan generator. Den 
omständigheten att en elproduktionsenhet är 
mobil och inte stationär bör inte förhindra att 
enheten, ensam eller tillsammans med andra 
sammankopplade produktionsenheter, anses 
utgöra en elproduktionsanläggning. 

Ett antal remissinstanser har framfört att en 
effektbegränsning av undantaget bör vara 
kopplad till respektive anslutningspunkt istället 
för aktören. En koppling till anslutningspunkten 
skulle kunna leda till motsvarande effekter och 
risker som en begränsning av undantaget endast 
till anläggningens storlek. Eftersom flera aktörer 
kan vara verksamma bakom en och samma 
anslutningspunkt skulle en sådan lösning 
dessutom kunna innebära att en aktör genom att 
installera produktionskapacitet kan vara orsak 
till att anslutningens totala gräns överskrids 
varför en annan aktör därigenom kan förlora 
skattefriheten för den elektriska kraft som denne 
framställer. Regeringen anser därför, till skillnad 
från ett flertal remissinstanser, att det bör finnas 
en effektgräns dels kopplad till storleken på 
respektive anläggning, dels kopplad till hur stor 
sammanlagd effekt som respektive aktör 
förfogar över.  

Effektgränsen bör läggas på en nivå som 
innebär att den ekonomiska fördel som ett 
undantag från skatteplikt medför inte kan anses 
påverka handeln mellan medlemsstaterna och 
inte heller snedvrida konkurrensen eller hota att 
snedvrida konkurrensen. I den remitterade 
promemorian föreslogs en effektgräns för 
vindkraft om 80 kW vilket motsvarar 100 kilo-
voltampere (kVA) samt en årlig produktion om 
ca 128 000 kWh. Med beaktande av de önskemål 
om höjda effektgränser som ett flertal remiss-
instanser framfört föreslår regeringen att 
effektgränserna höjs till nivåer som motsvarar en 
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årsproduktion om ca 200 000 kWh. Det innebär 
en höjning med drygt 56 procent i förhållande 
till det tidigare förslaget. Effektgränser som 
resulterar i en potentiell produktion per aktör 
om upp till 200 000 kWh i kombination med en 
överföringsbegränsning bedöms vara en nivå 
som säkerställer att undantaget inte ska kunna 
anses påverka handeln mellan medlemsstaterna i 
den mening som avses i EUF-fördraget. För att 
likställa den potentiella produktionen från olika 
produktionsslag är det lämpligt att vid 
utformningen av effektgränsen beakta att det 
finns vissa skillnader i typiska fullasttimmar för 
olika produktionssätt. I det följande har i 
huvudsak motsvarande typiska fullasttimmar 
använts som i Utredningen om nettodebitering 
av els betänkande (SOU 2013:46). 

Ett vindkraftverk med en effekt på 125 kW 
bedöms kunna producera ungefär 200 000 kWh 
per år. Samma effektgräns bedöms vara lämplig 
även för vågkraft. För att få motsvarande energi-
produktion från vattenkraft krävs en 
generatoreffekt om 50 kW. Rörande solkraft gör 
regeringen, till skillnad från Utredningen om 
nettodebitering av el, bedömningen att det krävs 
255 kW toppeffekt för att få motsvarande 
energiproduktion. Med den föreslagna effekt-
gränsen bör begränsningen av undantaget från 
skatteplikt inte hämma den utbyggnad av 
småskaliga solkraftsanläggningar som nu sker. 
Därför föreslås en effektgräns för solkraft som 
motsvarar en toppeffekt om 255 kW. En 
effektgräns om 255 kW innebär en höjning av 
effektgränsen med 111 kW eller drygt 
77 procent jämfört med det tidigare förslaget om 
144 kW.  

Vid framställning av elektrisk kraft från olika 
källor ska de installerade effekterna läggas 
samman. Med anledning av ovanstående föreslås 
att undantag från skatteplikt ska gälla för 
elektrisk kraft som framställts i en anläggning av 
mindre installerad generatoreffekt än 50 kW, av 
någon som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 50 kW, om den 
elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession. 
Med ”mindre installerad generatoreffekt än 
50 kilowatt” föreslås för elektrisk kraft som 
framställs från vind eller vågor motsvaras av 
mindre installerad generatoreffekt än 125 kW, 
sol motsvaras av mindre installerad toppeffekt än 
255 kW, och annan energikälla utan generator 
motsvaras av mindre än 50 kW installerad effekt. 

När en producent eller en anläggning framställer 
elektrisk kraft från olika källor föreslås att de 
installerade effekterna läggs samman. Den 
föreslagna ordningen bedöms inte utgöra statligt 
stöd i den mening som avses i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Utan 
ovanstående begränsningar kan däremot 
undantaget därmed komma att anses utgöra ett 
statligt stöd, och de krav som ställs på ett sådant 
stöd enligt EU-rätten måste då vara uppfyllda.  

Regeringen anser, i motsats till Axfood AB, att 
det inte bör införas ett särskilt undantag för 
solcellsanläggningar på dagligvarubutiker när 
anläggningarna inte är kopplade till elnätet. En 
sådan särbehandling skulle innebära att ett 
selektivt gynnande infördes i undantaget. Vidare 
är praktiskt taget samtliga större solcells-
anläggningar i vart fall indirekt anslutna till 
elnätet.  

Regeringen anser även att de här föreslagna 
begränsningarna innebär att förslaget uppfyller 
villkoren i avtalet mellan Sveriges regering och 
Norges regering om ambitionshöjning i 
elcertifikatssystemet. 

De här föreslagna förändringarna avser en 
förändring av ett undantag från skatteplikt för 
elektrisk kraft. Undantaget har tidigare varit 
föremål för utredning. Utredningen om 
nettodebitering av el lämnade redan under 2013 
ett förslag om en begränsning av skattefriheten. 
Utredningen om nettodebitering av el anförde i 
sitt betänkande att det saknades skäl att skjuta 
upp ikraftträdandetidpunkten för nya reglerna 
om skattefrihet för elektrisk kraft och föreslog 
därför ett i kraftträdande den 1 januari 2014. 
Senast i samband med att utredningen lämnade 
sitt förslag bör således berörda aktörer ha 
uppmärksammat att den nuvarande omfatt-
ningen av undantaget från skatteplikt ifrågasatts. 
Det har nu förflutit närmare två år efter 
utredningen lämnade sitt förslag och den 1 juli 
2016 har det förflutit ytterligare ett år.  

En fortsatt tillämpning av befintligt undantag 
för anläggningar som tagits i drift före den 1 juli 
2016 skulle innebära att elektrisk kraft under 
längre tid skulle behandlas olika även om den 
framställs med samma teknik från samma källor i 
samma omfattning. En sådan lösning skulle 
därmed skapa ett särskilt ekonomiskt gynnande 
av viss produktion före produktion från 
identiska anläggningar med ett annat nära-
liggande driftsättningsdatum, trots att 
elproduktion därefter sker parallellt i båda 
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anläggningarna. En sådan lösning torde även 
orsaka problem vid reglering och tillämpning 
eftersom den förutsätter fastställande av 
driftsättningsdatum för alla anläggningar. 
Dessutom krävs reglering bl.a. av hur undantaget 
ska tillämpas vid förändringar av produktions-
kapacitet inom samma anläggning, exv. genom 
tillkommande produktionsenheter, och i vilken 
omfattning driftsatta produktionsenheter kan 
bytas ut innan produktionen ska anses ske i en 
senare driftsatt anläggning.  

Regeringen anser därför i likhet med bl.a. 
Skatteverket, till skillnad från de remissinstanser 
som framfört önskemål om att nu gällande 
undantag ska fortsätta gälla för anläggningar som 
satts i drift före den 1 juli 2016, att undantaget 
bör tillämpas på samma sätt för elektrisk kraft 
som framställts efter ikraftträdandet oavsett när 
elproduktionsenheten byggts eller tagits i drift.  

Det är viktigt att även notera att den 
föreslagna förändringen inte enbart innebär en 
begränsning av undantaget från skatteplikt utan 
även en utvidgning av undantaget. I och med 
förändringen slopas den befintliga begräns-
ningen av undantaget från skatteplikt vilken för 
närvarande innebär att undantaget från 
skatteplikt inte gäller den som yrkesmässigt 
levererar elektrisk kraft. Utvidgningen av 
undantaget omfattar således de aktörer som 
producerar elektrisk kraft för egen förbrukning i 
mindre anläggningar men som i dag är 
utestängda från undantaget från skatteplikt 
eftersom de yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft. Bland dem som får ett utvidgat undantag 
ingår bl.a. bostadsrättsföreningar som säljer 
överskottsproduktion till elhandelsföretag eller 
säljer annan elektrisk kraft till boende och 
därför, enligt dagens regler, är utestängda från 
skattefrihet för den egenproducerade elektriska 
kraft som de själva förbrukar. Även den som 
tillhandahåller elektrisk kraft för laddning av 
elbilar kan vara en sådan aktör som är utestängd 
från undantag från skatteplikt för elektrisk kraft 
från förnybar kraft med anledning av att denne 
yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. 

Det bedöms därför rimligt att föreslå att 
ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2016 samt 
att äldre bestämmelser fortfarande bör gälla för 
elektrisk kraft som har producerats före 
ikraftträdandet. Detta är även den tidpunkt som 
utpekas i det avtal mellan Sveriges regering och 
Norges regering om ändring av avtal om en 

gemensam marknad för elcertifikat som 
behandlas i avsnitt 6.29.  

Regeringen anser därför, till skillnad från vad 
Svensk vindkraftförening, SABO, Bostads AB 
Mimer, AB Bostaden Umeå, Kommunalförbundet 
Norrvatten, Upplands Väsby kommun, Sigtuna 
Kommun, Eskilstuna kommun, Fortum, E.ON 
Sverige AB, Svebio, Svensk Energi samt Svensk 
fjärrvärme anfört om tidigare eller senare 
ikraftträdandedatum att ändringarna bör träda 
ikraft den 1 juli 2016 samt att reglerna ska gälla 
såväl befintliga som nya anläggningar. 

Lagrådet har i sitt yttrande noterat att i flera av 
undantagsbestämmelserna ställs som villkor för 
skattefrihet bland annat att den elektriska 
kraften har framställts i Sverige. Lagrådet har 
även anfört att det är nödvändigt att frågan om 
bestämmelsernas förenlighet med EUF-
fördraget analyseras och att bestämmelserna 
utformas så att de inte kommer i konflikt med 
fördraget. Energiskatten på elektrisk kraft tas ut 
på förbrukning av elektrisk kraft. De 
förevarande bestämmelserna behandlar undantag 
för skatt på viss förbrukning av elektrisk kraft, 
på grund av de svårigheter att beskatta 
elförbrukning i de särskilda fall där förbrukning 
av elektrisk kraft sker på samma plats där kraften 
framställs i mindre skala, och där det vid 
avsaknad av undantag, trots omfattande 
administrationskostnader skulle kunna förväntas 
ett relativt stort skattefel. Regeringen bedömer 
att en begränsning av här aktuella undantags-
bestämmelser till produktion i Sverige är förenlig 
med artikel 110 i EUF-fördraget. Eftersom en 
begränsning av undantagen till framställning i 
Sverige emellertid inte har någon praktisk 
betydelse utan istället snarare avspeglar faktiska 
förhållanden tas denna begränsning bort för att 
förbättra läsbarheten av bestämmelsen. 
Regeringen bedömer att bestämmelsen i 
föreslagen utformning varken är diskriminerande 
eller på annat sätt i konflikt med fördraget. 

Regeringen avser att noga följa upp 
konsekvenserna av förändringarna. 

För närvarande omfattas framställning av 
elektrisk kraft i solcellsanläggningar av olika 
stödsystem. Det gäller t.ex. särskilt investerings-
stöd för solcellsanläggningar, det med Norge 
gemensamma elcertifikatssystemet och den 
nyligen införda skattereduktionen för mikro-
produktion. Därtill kommer möjligheten för 
aktörer att sälja överskottsproduktion samt få 
ersättning av nätföretag vid inmatning av 
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elektrisk kraft. Regeringen finner emellertid det 
angeläget att undersöka möjligheterna till 
ytterligare stimulans till produktion av elektrisk 
kraft med solceller samt undersöka hur andra 
länder stöder solcellsel. Regeringen avser därför 
att se över förutsättningarna för att inom 
skattesystemet införa ett särskilt stöd till sådan 
solcellsel som produceras och förbrukas bakom 
en och samma anslutningspunkt eller på en och 
samma fastighet, och där den elektriska kraften 
är skattepliktig med anledning av att den 
produceras i en anläggning som ensam eller 
tillsammans med andra anläggningar överstiger 
de föreslagna effektgränserna.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 2 § LSE, 
se avsnitt 3.5. Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2016.  

6.22.4 Viss elframställning från beskattade 
bränslen 

 
Regeringens förslag: Undantag från skatteplikt 
ska gälla för elektrisk kraft som framställts i ett 
reservkraftsaggregat. Undantag från skatteplikt 
för elektrisk kraft ska vidare gälla för kraft som 
framställts i en anläggning av mindre installerad 
effekt än 100 kW av någon som förfogar över en 
installerad generatoreffekt om mindre än 
100 kW. Undantagen gäller endast i de fall den 
elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession. Det 
senare undantaget omfattar endast elektrisk kraft 
som framställts från vissa beskattade bränslen.  

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer i 

huvudsak med regeringens förslag. I 
promemorian föreslås dels att undantaget från 
skatteplikt för elektrisk kraft som framställts i 
reservkraftaggregat begränsas till kraft som inte 
har överförts till det ett koncessionspliktigt nät, 
dels att elektrisk kraft som framställts i Sverige 
är undantagen från skatteplikt om den 
framställts i en anläggning av mindre effekt än 
100 kW från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 1–6 och den inte överförts till ett 
koncessionspliktigt nät oberoende av hur stor 
generatoreffekt som framställaren förfogar över. 

Remissinstanserna: Utöver de synpunkter 
som redovisats under ovanstående avsnitt har 
följande remissinstanser yttrat sig särskilt om 
undantaget från skatteplikt för elektrisk kraft 
som framställts i reservkraftaggregat eller i övrigt 
från beskattade bränslen. 

Kammarrätten i Sundsvall noterar att undan-
taget i 2 § första stycket femte punkten 
definieras utifrån den sammanlagda effekten som 
en elproducent förfogar över och inte utifrån 
den enskilda anläggningens effekt. Kammar-
rätten lyfter fram att det i motiveringen till 
förslaget till den nya första punkten i samma 
stycke anges att effektgränsen bör träffa 
elproduktionsenheten som sådan, men även den 
sammanlagda effekten som en elproducent 
förfogar över. Detta anges syfta till att förhindra 
att begränsningen kringgås genom en upp-
delning av ägandet av storskaliga anläggningar 
eller genom att storskalig produktion i stället 
sker uppdelad i många små produktionsenheter. 
Kammarrätten framför att det inte framgår 
varför den föreslagna femte punkten inte har 
getts en motsvarande utformning samt att denna 
fråga bör övervägas och skälen för utformningen 
av femte punkten bör redovisas tydligt, bl.a. då 
det kan ifrågasättas om inte den nu föreslagna 
utformningen av bestämmelsen kan komma att 
innebära en utvidgning av skattskyldigheten i 
förhållande till vad som gäller i dag. 
Kammarrätten framför även förslag på vissa 
språkliga förändringar. 

Skatteverket anför att förslaget innebär en 
utvidgning av skattefriheten jämfört med dagens 
regler. Till skillnad mot dagens regler föreslås 
ingen gräns avseende vilken sammanlagd 
generatoreffekt en producent högst får förfoga 
över. Inte heller förutsätter undantaget att 
producenten inte yrkesmässigt levererar annan 
el. 

Svensk energi framför att elektrisk kraft som 
framställs i ett reservkraftsaggregat inte 
skattepliktig i dagens regelverk och att den 
föreslagna lydelsen av 11 kap 2 § 5 lagen om 
skatt på energi innebär en förändring i detta 
avseende. Elektrisk kraft som framställs i reserv-
kraftsaggregat som placeras i det koncessions-
pliktiga nätet blir skattepliktig medan så inte blir 
fallet om aggregatet istället placeras hos 
respektive kund. Förslaget framstår som 
olämpligt eftersom elnätsföretag under pågående 
avbrott ofta placerar reservkraftaggregat i det 
koncessionspliktiga nätet för att med respektive 
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aggregat kunna försörja många kunder med el. 
Svensk Energi avstyrker mot denna bakgrund 
förslaget i den del det avser reservkraft. 
Reservkraft bör även fortsättningsvis vara 
skattebefriad oavsett om reservkraftaggregatet 
placeras i det koncessionspliktiga nätet eller inte. 

Skälen för regeringens förslag: I dag är 
elektrisk kraft som produceras av någon som 
inte yrkesmässigt levererar elkraft och som 
förfogar över en installerad generatoreffekt av 
mindre än 100 kW undantagen från skatteplikt 
enligt 11 kap. 2 § 2 LSE. Sådan produktion kan 
exempelvis förekomma på vissa byggarbets-
platser och i stenbrott där nätanslutning saknas. 
Eftersom den elektriska kraften som framställs 
under dessa förutsättningar inte är skattepliktig 
så beskattas i stället de energiprodukter som 
används för elframställningen med energi- och 
koldioxidskatt. Vid framställning av elektrisk 
kraft som är skattepliktig föreligger i stället 
skattefrihet från energi- och koldioxidskatt 
enligt 6 a kap. 1 § 7 LSE.  

Vidare är i dag den elektriska kraft som 
produceras i reservkraftsaggregat undantagen 
från skatteplikt genom 11 kap. 2 § 6 LSE. Av 
propositionen 1994/95:54 s. 138 framgår att vad 
om avses med reservkraftsaggregat är aggregat 
som används för att framställa elkraft vid avbrott 
i den ordinarie krafttillförseln från en 
utomstående kraftleverantör eller för driftsprov i 
sådant aggregat. Eftersom den framställda 
elkraften inte är skattepliktig kan avdrag inte 
göras för skatt på bränslen som använts vid 
produktionen.  

Enligt 6 a kap. 1 § 7 LSE ges däremot befrielse 
från energi- och koldioxidskatt för förbrukning 
av andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 
1 stycket 3 b, för framställning av skattepliktig 
elektrisk kraft.  

Enligt 6 a kap. 4 § gäller skattebefrielse enligt 
6 a kap. 1 § 7 LSE även för bränsle som avses i 
2 kap. 1 stycket 3 b vid framställning av 
skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbin-
anläggning som har en sammanlagd installerad 
generatoreffekt av minst fem megawatt.  

Enligt 11 kap. 9 § första stycket 4 LSE får 
vidare den som är skattskyldig för energiskatt på 
elektrisk kraft göra avdrag för skatt på elektrisk 
kraft som förbrukats eller sålts för förbrukning 
vid sådan överföring av elektrisk kraft på det 
elektriska nätet som utförs av den som ansvarar 
för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla 
nätets funktion. 

Den av Svensk energi beskrivna situationen 
synes avse situationer där elnätsföretaget 
antingen överlåter elektrisk kraft till slutkunder 
eller producerar kraften för att täcka brister på 
nätet. Som framgår av den ovan nämnda 
författningskommentaren i prop. 1994/95:54 så 
tar undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 
6 LSE sikte på användning av reservkrafts-
aggregat när utomstående kraftleverantörer 
fallerar samt för driftsprov i sådant aggregat. För 
det fall att elnätsföretagen skulle träda in istället 
för en leverantör och förser slutkund med 
elektrisk kraft så innebär det snarast att företaget 
agerar som en sådan utomstående leverantör 
som kraften ska täcka upp för och således bör 
motsvarande situation gälla som för andra 
aktörer som levererar elektrisk kraft, dvs. att 
skatteplikt bör råda för producerad kraft samt 
att dubbelbeskattning i sådana fall undviks 
genom befintliga möjligheter i 6 a kap. 1 § 7 samt 
4 § till befrielse från energi- och koldioxidskatt 
på det använda bränslet.  

När det istället är fråga om elektrisk kraft som 
förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan 
överföring av elektrisk kraft på det elektriska 
nätet som utförs av den som ansvarar för 
förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla 
nätets funktion, finns enligt 11 kap. 9 § 4 LSE 
möjlighet för den som är skattskyldig att yrka 
avdrag för skatt på elektrisk kraften. 

Regeringen anser därför, till skillnad från vad 
Svensk energi framfört, att undantaget från 
skatteplikt för elektrisk kraft som framställts i 
reservkraftsaggregat inte bör ändras till att 
omfatta reservkraftsaggregat som placerats på ett 
koncessionspliktigt nät. Det föreslås därför att 
undantaget från skatteplikt för elektrisk kraft 
som framställts i ett reservkraftsaggregat ersätts 
med ett undantag från skatteplikt för elektrisk 
kraft som framställts i ett reservkraftsaggregat 
när den elektriska kraften inte har överförts till 
ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession 
som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.  

Regeringen anser, med beaktande av vad 
Kammarrätten i Sundsvall och Skatteverket fram-
fört, att undantaget från skatteplikt för elektrisk 
kraft från beskattade bränslen behöver begränsas 
i förhållande till det remitterade förslaget. 
Förändringen syftar till att de vanligast före-
kommande energiprodukterna även fortsätt-
ningsvis ska beskattas med energi- och 
koldioxidskatt om de används för viss 
produktion av elektrisk kraft som är undantagen 
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från energiskatt samtidigt som kopplingen 
mellan befrielsen och yrkesmässig leverans 
slopas. Skattefriheten är begränsad till att 
omfatta elektrisk kraft som framställts från 
beskattade bränslen och endast i de fall den 
elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession. Det 
föreslås därför att undantaget från skatteplikt 
ska gälla för elektrisk kraft som framställts i 
anläggning av mindre installerad effekt än 
100 kW, av någon som förfogar över en 
installerad generatoreffekt av mindre än 100 kW. 
Det senare undantaget ska omfatta elektrisk 
kraft som framställts från beskattade bränslen 
och endast i de fall den elektriska kraften inte har 
överförts till ett ledningsnät som omfattas av 
nätkoncession. Förändringen är inte avsedd 
innebära en avsevärd förändring av skattefriheten 
jämfört med i dag.  

Lagrådet har i sitt yttrande noterat att i flera av 
undantagsbestämmelserna ställs som villkor för 
skattefrihet bland annat att den elektriska 
kraften har framställts i Sverige. Lagrådet har 
även anfört att det är nödvändigt att frågan om 
bestämmelsernas förenlighet med EUF-
fördraget analyseras grundligt och att 
bestämmelserna utformas så att de inte kommer 
i konflikt med fördraget. Regeringen bedömer, 
som även framförts i föregående avsnitt, att en 
begränsning av vissa undantagsbestämmelser till 
produktion i Sverige är förenlig med artikel 110 i 
EUF-fördraget, särskilt med beaktande av syftet 
med undantaget och den sammanlagda beskatt-
ningen av framställd elektrisk kraft och det 
bränsle som åtgår för framställningen av kraften. 
Eftersom en begränsning av undantagen till 
framställning i Sverige emellertid inte har någon 
praktisk betydelse utan istället snarare avspeglar 
faktiska förhållanden tas denna begränsning bort 
för att förbättra läsbarheten av bestämmelsen. 
Regeringen bedömer att bestämmelsen i 
föreslagen utformning varken är diskriminerande 
eller på annat sätt i konflikt med fördraget. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 2 § LSE, 
se avsnitt 3.5. Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2016. 

 

6.22.5 Undantag från skattskyldighet som 
producent 

 
Regeringens förslag: Skattskyldig i egenskap av 
producent är den som i Sverige framställer 
skattepliktig elektrisk kraft. Ett undantag från 
skattskyldighet såsom producent införs sam-
tidigt för den som förfogar över en sammanlagd 
installerad generatoreffekt av mindre än 50 kW 
och som enbart framställer elektrisk kraft i en 
anläggning av mindre installerad generatoreffekt 
än 50 kW.  

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.  
Regeringens bedömning: Regeringen ser för 

närvarande över skattskyldigheten i syfte att 
minska den administrativa bördan. Utgångs-
punkten för denna översyn är att skattskyldighet 
såsom leverantör ska ersättas med en skatt-
skyldighet för nätinnehavare. I översynen 
beaktas även det arbete som pågår med att införa 
en elhandlarcentrisk modell i Sverige. En 
förändring av skattskyldigheten bör genomföras 
på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

 
Utredningens och promemorians förslag 

överensstämmer i huvudsak med regeringens. I 
utredningens och promemorians förslag till-
lämpas dock andra effektgränser. Promemorians 
förslag innehåller även ett krav i 11 kap. 5 § 
första stycket 1 om att framställningen ska vara 
yrkesmässig. 

Remissinstanserna: Utöver de synpunkter 
som redovisats under ovanstående avsnitt har 
följande remissinstanser yttrat sig särskilt om 
reglerna rörande skattskyldigheten för 
energiskatt på el.  

Kammarrätten i Sundsvall noterar att det i 
11 kap. 5 § första stycket inte görs någon 
ändring, vilket innebär att ”yrkesmässigt” behålls 
i denna paragraf. Kammarrätten framför att det 
bör övervägas om det inte finns anledning att se 
över utformningen av 11 kap. 5 § i nu aktuellt 
avseende.  

Skatteverket framför att bestämmelserna bör 
utformas så att det alltid finns någon som 
utpekas som skattskyldig för sådan elektrisk 
kraft som är skattepliktig. I första hand 
förespråkar Skatteverket att de föreslagna 
förändringarna bör göras samtidigt som 
bestämmelser införs om att nätinnehavarna ska 
vara skattskyldiga istället för elleverantörerna. 
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För det fall att förändringen av skattskyldigheten 
inte bedöms möjlig anser Skatteverket att det 
föreslagna undantaget från skatteplikt i 11 kap. 
2 § 1 bör justeras så att det omfattar även sådan 
elektrisk kraft som överförts till ett ledningsnät 
som omfattas av nätkoncession. Ett annat 
alternativ är att undantaget i 11 kap 5 § femte 
stycket justeras så att bara den som framställer 
elektrisk kraft enbart i enlighet med 11 kap. 2 § 
första stycket 1 a–c LSE omfattas. 

Statens energimyndighet tillstyrker ändrade 
regler för undantag från skattskyldighet som 
producent. 

Svensk energi och Svensk fjärrvärme ser 
positivt på undantaget från skattskyldighet i 
11 kap. 5 § sista stycket. Svensk energi och 
Svensk fjärrvärme anser dock att en utvidgning 
av undantaget i sista stycket bör övervägas. Om 
möjligt bör den som enbart framställer elektrisk 
kraft enligt 11 kap. 2 § första stycket 1 a och b 
undantas från skattskyldighet även om aktören 
yrkesmässigt levererar sin överskottsel. 

Svensk Solenergi föreslår att ett undantag 
införs så att de mikroproducenter som omfattas 
av skattereduktionen kan sälja sin överskottsel 
utan att skattskyldighet inträder så länge som 
mikroproducenten är nettoköpare av el. 

Skälen för regeringens förslag: Skattskyldiga 
för energiskatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 
5 § första stycket LSE är dels de som 
yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk 
kraft (producent), dels de som yrkesmässigt 
levererar egenframställd skattepliktig elektrisk 
kraft eller av annan framställd elektrisk kraft 
(leverantör). I 11 kap. 5 § andra och tredje 
stycket LSE regleras skattskyldigheten för andra, 
mindre vanligt förekommande grupper av 
skattskyldiga.  

Regeringen anser i likhet med vad Skatteverket 
anfört att det alltid bör finns någon som utpekas 
som skattskyldig för elektrisk kraft som är 
skattepliktig. Regeringen instämmer i vad 
Kammarrätten i Sundsvall framför att det bör 
övervägas om det inte finns anledning att se över 
utformningen av 11 kap. 5 § LSE. Det bedöms 
inte vara möjligt att inom ramen för det 
nuvarande lagstiftningsarbetet tillmötesgå 
Kammarrätten i Sundsvall och Skatteverket 
önskemål om förändring av skattskyldigheten 
för leverantörer genom det alternativ som verket 
förespråkar i första hand, dvs. att nätinnehavarna 
ska göras skattskyldiga istället för leverantörer. 
Istället föreslås därför att skattskyldiga såsom 

producenter ska vara de som framställer 
skattepliktig elektrisk kraft.  

Elektrisk kraft som framställts i enlighet med 
11 kap. 2 § första stycket 1 a och 1 b LSE, dvs. 
som framställts i en anläggning av mindre 
installerad generatoreffekt än 50 kW, av någon 
som förfogar över en installerad generatoreffekt 
av mindre än 50 kW, omfattas inte av undantaget 
från skatteplikt om den överförs till ett 
koncessionspliktigt elnät. Aktörer som fram-
ställer elektrisk kraft vilken de överför till det 
koncessionspliktiga nätet är med anledning av 
överföringen skattskyldiga såsom producenter. 
Dessa aktörer ska anmäla sig till Skatteverket för 
registrering som skattskyldiga samt deklarera 
och betala in skatt för all skattepliktig elektrisk 
kraft som de förbrukar, dvs. även för inköpt 
elektrisk kraft. För att undvika att aktörer som 
framställer elektrisk kraft i mindre skala för egen 
förbrukning och enbart matar in överskotts-
produktion till det koncessionspliktiga elnätet 
ska bli skattskyldiga som producenter bör ett 
särskilt undantag från skattskyldighet som 
producent införas.  

Regeringen anser att det inte är lämpligt att 
göra såsom Svensk energi och Svensk fjärrvärme 
föreslog, dvs. att införa ett separat undantag från 
skattskyldighet som leverantör för den som 
framställer elektrisk kraft i enlighet med 11 kap. 
2 § första stycket 1 a och b. Detta eftersom det 
skulle komplicera skattesystemet genom en 
särreglering i form av ett ytterligare undantag 
från skattskyldighet samt eftersom det skulle 
riskera att exkludera även storskaliga 
leverantörer från skattskyldighet på grund av 
egen mindre produktion samt därutöver även i 
övrigt orsaka praktiska problem. 

Någon förändring av skattskyldigheten för 
aktörer som yrkesmässigt levererar skattepliktig 
elektrisk kraft föreslås inte inom ramen för detta 
lagstiftningsarbete och de är således skatt-
skyldiga även efter den föreslagna förändringen. 
För de som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft 
ska dock energiskatt endast deklareras och 
betalas in för skattepliktig elektrisk kraft som de 
själva framställt samt för elektrisk kraft som 
annan framställt. Leverantörerna behöver således 
inte betala energiskatt för den egenproducerade 
elektriska kraft som efter den föreslagna 
förändringen av skatteplikten undantas från 
skatteplikt trots att annan elektrisk kraft, som 
matas in på elnätet, alltjämt är skattepliktig.  
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Regeringen ser emellertid för närvarande över 
skattskyldigheten och avser att återkomma med 
förslag som syftar till att minska den 
administrativa bördan. Utgångspunkten för 
detta arbete är att skattskyldighet såsom 
leverantör ska ersättas med en skattskyldighet 
för nätinnehavare. I översynen beaktas även det 
arbete som pågår med att införa en elhandlar-
centrisk modell i Sverige. Förändringen av 
skattskyldigheten bör genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Dessa sammanvägda 
aspekter behöver analyseras vidare, innan ett 
förslag kan läggas. Det kan noteras att vid en 
förändring av skattskyldighet för leverantörer till 
skattskyldighet för nätinnehavare i kombination 
med en begränsning av skattskyldighet som 
producent till dem som framställer skattepliktig 
elektrisk kraft som inte överförs till 
koncessionspliktigt nät skulle den absoluta 
lejonparten av gruppen av aktörer som i 
huvudsak producerar elektricitet för egen 
förbrukning inte längre vara skattskyldiga. 
Vidare skulle vid en sådan förändring försäljning 
av elektrisk kraft till laddning av elbilar eller till 
bostadsrättsinnehavare m.m. inte längre 
föranleda skattskyldighet. 

Med anledning av ovanstående föreslås att de 
som i Sverige framställer skattepliktig elektrisk 
kraft ska vara skattskyldig i egenskap av 
producent dock med undantag för den som 
framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 
11 kap. 2 § första stycket 1 a och 1 b LSE. Vid 
bedömningen av om framställning skett i 
enlighet med 11 kap. 2 § första stycket 1 a och 
1 b LSE, ska beaktas vad som föreskrivs i andra 
och tredje styckena om effektgränser och 
sammanläggning.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 5 § LSE, 
se avsnitt 3.5. Ändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 juli 2016.  

6.22.6 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Enligt Utredningen om nettodebitering av el 
(SOU 2013:46) kan 10 procent av vindkrafts-
produktionen omfattas av skattefrihet från 
energiskatt på el. År 2014 utfärdades drygt 11 
miljoner elcertifikat för svenska vindkrafts-
anläggningar. Baserat på utredningens bedöm-

ning skulle därmed ca 1,1 TWh elektrisk kraft 
från vindkraft kunna omfattas av skattefrihet. 
Sannolikt utnyttjas inte möjligheten till skatte-
frihet fullt ut, men utifrån de remissynpunkter 
som bl.a. Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och 
Svensk Vindenergi lämnat finns det skäl att 
revidera den bedömning som gjordes i denna del 
av Utredningen om nettodebitering av el. Enligt 
t.ex. Svensk Vindenergi verkar trenden vara att 
allt fler aktörer utnyttjar möjligheten till 
skattebefrielse från energiskatten på el.  

Den totala solkraftsproduktionen som 
registrerades i elcertifikatssystemet uppgick 2014 
till ca 10,8 GWh och huvuddelen av solkrafts-
anläggningarna träffas inte av förslaget. En 
begränsning av skattefriheten för solkrafts-
produktion bedöms därför, för närvarande, 
endast marginellt påverka den offentligfinansiella 
bedömningen. Den bedömningen gäller även för 
andra energislag, t.ex. vattenkraft, som påverkas 
av förslaget.  

Med dessa utgångspunkter beräknas den 
föreslagna begränsningen av skattefriheten med-
föra att skatteintäkterna ökar med 0,19 miljarder 
kronor per år (helårsbasis). Eftersom åtgärden 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 beräknas 
skatteintäkterna öka med 0,10 miljarder kronor 
2016. 

Effekter för miljön 
Förslaget bedöms inte ha negativ påverkan på 
uppfyllnaden av klimatmålen eller av målen för 
förnybar energi. Utbyggnaden av elektrisk kraft 
från förnybara energikällor garanteras genom det 
med Norge gemensamma elcertifikatssystemet. 
Skattefriheten kan, som även Konjunktur-
institutet framfört, anses snedvrida konkurrens-
förhållandena på den teknikneutrala elcertifikats-
marknaden och innebär att systemets kostnads-
effektivitet skadas. Därmed innebär förslaget att 
en möjlig snedvridning i allt väsentligt försvinner 
och att kostnadseffektiviteten i elcertifikats-
systemet kan förväntas öka, vilket även medför 
att kostnaderna för samhället för att uppnå 
målen för förnybart, allt annat lika, kan förväntas 
minska. Eftersom elcertifikatssystemet säker-
ställer att en viss mängd förnybart byggs ut, 
förväntas inte utsläppen av växthusgaser 
påverkas negativt av den föreslagna ändringen. 
Därmed påverkar förslaget inte möjligheterna att 
nå klimatmålen. Vid sidan om elcertifikats-
systemet finns även stöd med huvudsaklig 
inriktning mot mindre producenter av elektrisk 
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kraft från förnybara energikällor, såsom 
investeringsstödet för solceller eller den nyligen 
införda skattereduktionen för mikroproduktion 
av förnybar el.  

En ökad elproduktion från biobränslen och en 
ökad vattenkraftsproduktion kan, som 
Naturvårdsverket påpekat, bl.a. påverka miljö-
målen levande skogar, ett rikt växt och djurliv 
samt levande sjöar och vattendrag. De 
anläggningar som omfattas förslaget är dock 
små, varför även påverkan på dessa miljömål kan 
förväntas vara begränsad. 

Effekter för företagen  
I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter 
för företag i den omfattning som är nödvändigt i 
det aktuella lagstiftningsärendet och avseende de 
aspekter som ska belysas enligt 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning. Det sker mot bak-
grund av tillgängliga uppgifter och i den 
omfattning som är möjlig. Beskrivningar av 
förslaget och dess konsekvenser i andra 
avseenden finns även i andra delar av denna 
proposition. Härigenom anser regeringen, trots 
vad som framförs av Regelrådet och vissa andra 
remissinstanser, att gällande krav på konsekvens-
analyser har tillgodosetts. 

Förslaget bedöms öka de långsiktiga förut-
sättningarna för produktionen av elektrisk kraft 
från förnybara källor genom att säkerställa 
undantagens förenlighet med unionsrätten. Det 
bör härvidlag noteras att det är stödmottagarna 
som står risken vid ett eventuellt retroaktivt 
återkrav av ett otillåtet statligt stöd.  

Förslaget innebär en begränsning av skatte-
friheten för de aktörer som yrkesmässigt 
producerar elektrisk kraft men som inte levererar 
elektrisk kraft. Egenproducerad elektrisk kraft 
som produceras i större anläggningar kommer i 
och med förändringen att beskattas på 
motsvarande sätt som gäller annan storskalig 
förnybar elproduktion. Dessa aktörer kommer 
att behöva anmäla till Skatteverket att de är 
skattskyldiga för energiskatt samt redovisa 
energiskatt på den skattepliktiga elektriska kraft 
som de förbrukar. Samtidigt är det med hänsyn 
till de administrativa kostnaderna för beskatt-
ningen motiverat att undanta produktion av små 
volymer av elektrisk kraft från beskattning. Den 
nuvarande gränsen är för hög för att kunna 
motiveras utifrån renodlat administrativa skäl. 
Regeringen anser att förslaget innefattar 

administrativt motiverade effektgränser efter-
som kostnaderna för att ta ut skatt på den 
elektriska kraft som med de föreslagna 
begränsningarna undantas från beskattning 
överstiger den skatteuppbörd som beskattningen 
skulle leda till.  

Förslaget om ett förändrat undantag från 
skatteplikt innebär att majoriteten av 
vindkraftsanläggningarna, de biobränslebaserade 
anläggningarna och vattenkraftsanläggningarna, 
samt ett mindre antal solkraftsanläggningar, som 
är registrerade som godkända anläggningar i 
elcertifikatssystemet, inte kommer att omfattas 
av skattefrihet från energiskatten från el. Det 
finns därutöver ytterligare anläggningar som 
fortsatt kan komma i åtnjutande av skatte-
friheten, t.ex. anläggningar som redan fasats ut 
ur elcertifikatssystemet såsom äldre småskaliga 
vatten- och vindkraftsanläggningar. Att förslaget 
omfattar huvuddelen av solkraften beror på att 
de flesta solkraftsanläggningarna är små med låg 
installerad effekt och därför producerar relativt 
lite elektrisk kraft på ett år. Det illustreras även 
av storleksförhållandena inom elcertifikats-
systemet, t.ex. utfärdades det 2014 10 770 
elcertifikat till drygt 1 100 solkraftsanläggningar 
i Sverige, motsvarande uppgift för vindkraften 
var drygt 11 miljoner elcertifikat till drygt 2 800 
anläggningar. 

Skattefriheten kan, som t.ex. påpekats av 
Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svensk 
vindenergi och Lantbrukarnas riksförbund, 
riskera att snedvrida konkurrensförhållandena 
mellan energislagen på den teknikneutrala 
elcertifikatsmarknaden, men även mellan olika 
typer av elproducenter och mellan energiformer. 
Främst har det enligt remissinstanserna varit 
fråga om en snedvridning till förmån för den 
svenska vindkraften. Förslaget innebär att dessa 
möjliga snedvridningar avsevärt begränsas och 
därmed att konkurrensförhållandena på såväl 
elcertifikatsmarknaden som på elmarknaden blir 
mer likvärdiga mellan olika aktörer, energislag 
och energiformer. 

Förslaget bedöms inte medföra ökade 
kostnader för aktörer som yrkesmässigt levererar 
elektrisk kraft eftersom dessa aktörer inte 
omfattas av det nuvarande undantaget från 
skatteplikt. Då undantaget från skatteplikt inte 
längre är sammankopplat med ”yrkesmässig 
leverans” medför förslaget emellertid att vissa 
mikroproducenter, vilka tidigare förlorat skatte-
friheten när de sålt temporära produktions-
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överskott, framöver inte regelmässigt behöver 
vara utestängda från skattefrihet för 
egenproducerad elektrisk kraft som de själva 
förbrukar. 

Hur förslaget kan påverka företag med 
småskalig produktion av elektrisk kraft från 
förnybara energikällor tydliggörs genom 
följande exempel. En bostadsrättsförening i 
södra delarna av Sverige har under 2014 
installerat solceller på föreningens tak med en 
sammanlagd effekt på 129 kW. Om fullast-
timmarna för föreningens anläggning uppgår till 
900 per år kommer anläggningen att producera 
ca 116 megawattimmar elektrisk kraft per år, 
varav 93 megawattimmar antas användas direkt 
av föreningen (egenanvändning). Den över-
skjutande årliga elproduktionen, 23 mega-
wattimmar (nettoproduktion), säljs vidare till en 
elhandlare som säljer den vidare. Enligt 
nuvarande regelverk blir all elkraft som 
föreningen framställer skattepliktig i och med att 
de yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. 
Föreningen blir även skattskyldig för energiskatt 
på elektrisk kraft med anledning av att de 
yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. Bostads-
rättsföreningen omfattas alltså inte av det 
nuvarande undantaget från skatteplikt för egen-
producerad elektrisk kraft. Som skattskyldiga 
ska de dessutom deklarera och betala in skatt på 
den kompletterande elektriska kraft som 
föreningen köper in. Enligt förslaget om 
förändrat undantag från skatteplikt kommer 
energiskatt inte längre att utgå på den elektriska 
kraft som föreningen själv använder, dvs. på 
egenanvändningen, utan endast netto-
produktionen beskattas. För föreningen i fråga 
skulle därmed kostnaden för energiskatt på 
elektrisk kraft årligen minska med drygt 
27 000 kronor, enligt gällande skattesats och 
exklusive mervärdesskatt. Om föreningen även 
uppfyller kraven för att få skattereduktion för 
mikroproduktion av el, t.ex. genom att anslut-
ningspunkterna för anläggningen har en säkring 
på högst 100 ampere, är de berättigade till en 
skattereduktion på 60 öre per kWh för netto-
produktionen av el, dock högst 18 000 kronor 
per år. Föreningen har därutöver rätt till 
elcertifikat för hela sin elproduktion i 15 år och 
kan ha fått investeringsstöd på upp till 
35 procent av installationskostnaden (fr.o.m. 
2015 är den högsta ersättningsnivån för företag 
30 procent). Men om föreningens solkrafts-
anläggning sammantaget har en toppeffekt på 

255 kW eller mer ska all den elektriska kraft som 
föreningen framställer beskattas med energiskatt 
på el, oavsett om den säljer elektrisk kraft eller 
inte. De kan dock fortfarande vara berättigade 
till skattereduktionen och har rätt till elcertifikat 
för hela sin produktion av elektrisk kraft. 

Effekter för myndigheter och domstolar 
Förslaget bedöms medföra ökade kostnader för 
Skatteverket med 675 000 kronor, varav 
200 000 kronor är av engångskaraktär 
(150 000 kronor för utveckling av blanketter och 
informationsinsatser m.m. samt 50 000 kronor 
IT-utveckling) och 450 000 kronor löpande 
kostnader för hantering av fler skattskyldiga för 
energiskatt på elektrisk kraft samt 25 000 kronor 
för IT-utveckling. Tillkommande kostnader för 
Skatteverket bedöms kunna hanteras inom 
befintliga ekonomiska ramar. Förslaget bedöms 
inte påverka antalet mål eller på annat sätt 
påverka arbetsbelastningen i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna och inte heller medföra 
några ökade kostnader för andra myndigheter. 

6.23 Begränsning av möjligheten att 
använda märkt olja i båtar 

6.23.1 Ärendet och dess beredning  

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budget-
propositionen för 2016 tagits fram. 
Promemorian innehåller bland annat förslag om 
begränsning av möjligheten att använda märkt 
olja i båtar. En sammanfattning av prome-
morians förslag finns i bilaga 11, avsnitt 1. 
Promemorians lagförslag finns i bilaga 11, avsnitt 
4. Promemorian har remissbehandlats. En 
förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 
11, avsnitt 5. Remissyttrandena finns tillgängliga 
i Finansdepartementet (dnr Fi2015/01733/S2). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 25 juni att inhämta 
Lagrådets yttrande över lagförslagen i bilaga 11, 
avsnitt 6. Lagrådets yttrande finns i bilaga 11, 
avsnitt 7. I förhållande till lagrådsremissens 
förslag har vissa språkliga och redaktionella 
ändringar gjorts. 
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6.23.2 Bakgrund 

Skattebefrielsen för flyg- och fartygsbränsle 
begränsas 

I rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 
2003 om en omstrukturering av gemenskaps-
ramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet, förkortat energiskattedirektivet, an-
ges att skattebefrielse ska ges för energi-
produkter som levereras för användning som 
flygbränsle (artikel 14.1.b) och för bränsle som 
används för sjöfart inom gemenskapens far-
vatten, inklusive fiske (artikel 14.1.c). Skatte-
befrielse ges dock inte för bränsle som används 
för privat nöjesflyg eller i privata nöjesfartyg. 

Energiskattedirektivet har i svensk rätt införts 
genom lagen (1994:1776) om skatt på energi, 
förkortad LSE. Enligt reglerna i LSE åstadkoms 
skattebefrielse för flyg- och fartygsbränsle 
genom att bränslet levereras utan skatt till 
luftfartygen, skeppen eller båtarna, när de 
används för annat än privata ändamål, eller 
genom att återbetalning av skatten medges om 
luftfartygen, skeppen eller båtarna används för 
annat än privat ändamål. 

Europeiska kommissionen har under 2013 
påpekat att Sveriges tillämpning av skattefriheten 
för flyg- och fartygsbränsle är generösare än 
energiskattedirektivets bestämmelser som de 
tolkats i två avgöranden från Europeiska 
unionens domstol (C-79/10, Systeme Helmholz 
GmbH mot Hauptzollamt Nürnberg) och C-
250/10, Haltergemeinschaft LBL GbR mot 
Hauptzollamt Düsseldorf)). Av avgörandena 
framgår att skattebefrielse enbart får ges för 
bränsle som förbrukas i luftfartyg som används 
direkt för att tillhandahålla luftfartstjänster mot 
ersättning. Även reglerna om fartygsbränsle ska 
tolkas i ljuset av avgörandena om flygbränsle. 
Mot bakgrund av detta har en ändring av 
reglerna i LSE beslutats den 12 mars 2015 (lag 
(2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om 
skatt på energi, prop. 2014/15:40, bet. 
2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133). Ändringen 
innebär en begränsning av skattefriheten för 
flyg- och fartygsbränsle som trädde i kraft den 
1 juli 2015. Under beredningen av förslaget har 
Skatteverket framfört att även bestämmelserna i 
2 kap. 9 § LSE om medgivande att använda 
lågbeskattad, märkt olja i båt bör ses över. 

Reglerna om märkt olja i båtar 

Enligt märkningsdirektivet (rådets direktiv 
95/60/EG av den 27 november 1995) ska all olja 
som beskattas lägre än landets normala 
drivmedelsskattesats vara märkt med ett EU 
gemensamt märkämne. Därutöver får medlems-
staterna själva bestämma om de vill tillsätta 
färgämne i oljan. I Sverige är den lågbeskattade, 
märkta oljan grönfärgad. 

Av 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE framgår 
att energiskatt och koldioxidskatt ska betalas för 
eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som 
har försetts med märk- och färgämnen eller ger 
mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C. 
Skattebeloppet är 2015 totalt 4 068 kronor per 
kubikmeter, varav 850 kronor utgör energiskatt. 
Av 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE framgår att 
skattebeloppet för motsvarande olja som inte har 
försetts med märk- och färgämnen och ger minst 
85 volymprocent destillat vid 350°C är 
5 051 kronor, varav 1 833 kronor utgör energi-
skatt, per kubikmeter år 2015 (miljöklass 1). 

Fartyg vars skrov har en största längd av 
minst tolv meter och en största bredd av minst 
fyra meter kallas skepp. Andra fartyg kallas båtar 
(1 kap. 6 § LSE). Enligt 2 kap. 9 § första 
stycket LSE får bränsletank som förser motor på 
motordrivet fordon eller båt med bränsle inte 
innehålla oljeprodukt som är försedd med 
märkämne eller från vilken märkämnet har 
avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka 
fiskelicens meddelats enligt fiskelagen 
(1993:787). Enligt tredje stycket samma paragraf 
kan beskattningsmyndigheten medge att 
bränsletank på båt som disponeras av statliga 
myndigheter, eller om det finns särskilda skäl 
även annan båt, får innehålla märkt olja. Av 
10 kap. 5 § LSE framgår att en särskild avgift ska 
betalas för motordrivet fordon och båt, vars 
bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 
2 kap. 9 § LSE. För båtar uppgår avgiften till 
10 000 kronor. 

Allt bränsle utom bensin och omärkt olja får 
förbrukas utan skatt i båtar som har medgivande 
enligt 2 kap. 9 § LSE eller fiskelicens enligt 
fiskelagen, när båtarna inte används för privat 
ändamål, 6 a kap. 1 § 4 LSE. Om omärkt olja 
förbrukas i båt kan återbetalning av skatten 
medges enligt regeln i 9 kap. 3 § 3 LSE när båten 
inte använts för privat ändamål, dock inte för 
båtar med fiskelicens. 
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6.23.3 Möjligheten att använda märkt olja i 
båtar begränsas 

 
Regeringens förslag: Medgivande att ha märkt olja 
i annan båt än sådan som disponeras av statliga 
myndigheter får lämnas endast om båten 
används uteslutande för annat än privat ändamål. 
Därutöver krävs fortfarande särskilda skäl för att 
medgivande att ha märkt olja i båt ska lämnas. 
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Sunds-

vall, Förvaltningsrätten i Falun, Polismyndig-
heten, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, Kustbevakningen, Kommerskollegium, För-
svarsmakten, Tullverket, Konjunkturinstitutet, 
Statskontoret, Energimarknadsinspektionen, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Trafikanalys, Konkurrensverket, Tillväxtanalys, 
Skogsstyrelsen, Umeå universitet, Energigas 
Sverige, Fastighetsägarna Sverige, Fortum Sverige 
AB, Företagarna, Greenpeace, IKEM, Jern-
kontoret, Lantbrukarnas riksförbund, Livsmedels-
företagen, Näringslivets Regelnämnd, Skogs-
industrierna, Skogsägarna, SveMin, Svensk Ener-
gi, Svensk Fjärrvärme, Svensk kollektivtrafik, 
Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Svensk 
Vindkraftförening, Svenska Bioenergiföreningen, 
Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Naturskydds-
föreningen, Svenska Trädbränsleföreningen, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag, Sveriges Energiföreningars Riks-
organisation, Sveriges kommuner och landsting 
och Sveriges Åkeriföretag lämnar inga synpunkter 
på förslaget. Skatteverket, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten tillstyrker förslaget. Regel-
rådet anser att konsekvensutredningen är 
bristfällig. 

Naturvårdsverket uppger att de har fått 
indikationer på att märkt, lågbeskattad olja 
används för privat ändamål vilket är ett problem 
både ur statsfinansiell synpunkt och ur klimat- 
och annan miljösynpunkt, eftersom de aktuella 
fartygen har en hög bränsleförbrukning och 
därmed orsakar vattenföroreningar, erosion och 
buller. Enligt Naturvårdsverket är förslagen 
sannolikt inte tillräckliga för att åtgärda 
problemet och det behövs därför ökad tillsyn 

och utredning i frågan. Jordbruksverket anser att 
det är otydligt om förslaget bara gäller fartyg 
med en längd understigande tolv meter och en 
bredd på fyra meter. Vidare anser Jordbruks-
verket att båtar och skepp som används för 
yrkesmässigt fiske bör ha samma konkurrensvill-
kor oavsett om fisket bedrivs på allmänt vatten 
eller med stöd av enskild rätt. Tillväxtverket an-
för att för näringar som bedrivs under en mindre 
del av året kan en större investeringskostnad 
uppkomma för båtar som används inom 
näringen, och att återbetalningsförfarandet kan 
innebära en administrativ börda för företagen. 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 
(SPBI) pekar på att det är Skatteverkets ansvar 
att kontrollera att båten uppfyller kraven för att 
erhålla ett medgivande och att om förvärvaren 
har ett korrekt medgivande kan inte leverantören 
ha något ansvar för att kontrollera hur bränslet 
ska användas. SPBI undrar också hur befintliga 
medgivanden kommer att hanteras. 

Vidare har några remissinstanser lämnat syn-
punkter utan direkt koppling till detta lagstift-
ningsärende. 

Skälen för regeringens förslag: Av 
Europeiska unionens domstols praxis framgår 
att det inte är tillräckligt att ett luftfartyg 
används i näringsverksamhet för att flygbränslet 
ska skattebefrias. Reglerna om bränsle som 
används i båtar och skepp ska tolkas i ljuset av 
avgörandena om luftfartyg. Det krävs alltså, både 
beträffande flygbränsle och bränsle som används 
i båtar och skepp, att transporterna eller 
tjänsterna sker mot ersättning för att bränslet 
ska skattebefrias. För att tydliggöra detta 
infördes den 1 juli 2015 en definition av vad som 
är att anse som användning för privat ändamål i 
LSE. Definitionen innebär att skattebefrielse 
endast kan ges när luftfartygen, skeppen eller 
båtarna används för transport av passagerare eller 
varor mot ersättning eller tillhandahållande av 
andra tjänster mot ersättning, av offentliga 
myndigheter eller för offentliga myndigheters 
räkning eller för yrkesmässigt fiske. Dessutom 
föreslås att skattebefrielse ska ges för bränsle 
som förbrukas av frivilliga försvarsorganisationer 
och för bränsle som ideella organisationer 
förbrukar vid sjöräddning, brandövervakning 
och liknande verksamhet eller övning och 
utbildning för sådan verksamhet. 

Av 1 kap. 6 § LSE framgår att fartyg vars 
skrov har en största längd av minst tolv meter 
och en största bredd av minst fyra meter kallas 
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skepp och att andra fartyg kallas båtar. Förbudet 
mot att ha märkt olja i tanken och bestämmelsen 
om medgivande att använda märkt olja enligt 
2 kap. 9 § LSE gäller bara båtar. Förslaget 
innebär därmed ingen skillnad för skepp, eller 
för båtar med fiskelicens enligt fiskelagen 
(1993:787), eftersom förbudet mot märkt olja 
inte gäller för dessa. Mot bakgrund av detta delar 
regeringen inte Jordbruksverkets uppfattning att 
det är otydligt om förslaget bara avser fartyg 
med en längd understigande tolv meter och en 
bredd understigande fyra meter När det gäller 
Jordbruksverkets synpunkt om konkurrens-
villkor för fiskare vill regeringen anföra följande. 
Gränsdragningen mellan de yrkesfiskare som 
kan använda skattebefriat bränsle och de som i 
stället får ansöka om återbetalning av skatten 
görs genom innehavet av fiskelicens. En sådan 
krävs för allt yrkesfiske med fartyg i havet, oav-
sett om det sker på enskilt eller allmänt vatten. 
För fiskare med fiskelicens innebär förslaget allt-
så ingen skillnad. Förslaget kan däremot få viss 
påverkan på vissa insjöfiskare, som fiskat med 
stöd av enskild rätt eller personlig fiskelicens, 
och inte längre kan få medgivande att använda 
märkt olja i båten. Det bör dock röra sig om för-
hållandevis få aktörer. 

Bestämmelsen i 2 kap. 9 § LSE om medgivan-
de att ha märkt olja i båt infördes i samband med 
slopandet av möjligheten att göra skattefria in-
köp av olja till båtar mot försäkran att båten 
skulle användas yrkesmässigt. Regeringen uttala-
de i förarbetena att slopandet av inköp mot 
försäkran kunde leda till såväl praktiska problem 
som en betydande ekonomisk belastning för 
vissa aktörer. Regeln var i första hand tänkt att 
tillämpas för myndigheter som disponerade både 
skepp och båtar, men om särskilda skäl fanns 
kunde även andra båtar som användes av andra 
än myndigheter få dispens (prop. 1994/95:54 
s. 73, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152). 
Avsikten var inte att alla näringsidkare skulle få 
dispens, utan särskilda skäl krävdes. Allmänt 
skulle krävas att stora praktiska hanterings-
problem uppkom, som då näringsidkaren hade 
både skepp och båtar, eller att näringsidkaren 
skulle drabbas av betydande likviditetsproblem 
(prop. 1994/95:54 s. 96). Efter att lagändringen 
om begränsning av skattefriheten för flygbränsle 
och fartygsbränsle trätt i kraft kommer det inte 
att vara tillräckligt att båten används i en 
näringsidkares verksamhet för att bränslet ska 
skattebefrias, utan det krävs att båten används 

för annat än privat ändamål enligt definitionen i 
1 kap. 11 § LSE. I konsekvens med detta bör 
krävas att båten används uteslutande för annat än 
privat ändamål för att medgivande att använda 
lågbeskattad, märkt olja i båten ska meddelas. 
Förutom att båten ska användas uteslutande för 
annat än privat ändamål bör också krävas, precis 
som tidigare, att det finns särskilda skäl för att 
medgivande ska lämnas. Bedömningen av vad 
som utgör särskilda skäl bör ske på samma sätt 
som tidigare. Det bör alltså krävas att stora 
praktiska hanteringsproblem uppstår till följd av 
att högbeskattad, omärkt olja måste användas i 
båten eller att detta leder till betydande 
likviditetsproblem. 

Ett beslut om medgivande kan enligt 
2 kap. 9 § fjärde stycket LSE återkallas om förut-
sättningarna för medgivandet inte längre finns. 
Det är Skatteverket som beslutar om medgivan-
den och om att återkalla medgivanden. Det före-
slås inte några ändringar när det gäller ansvars-
fördelningen mellan de skattskyldiga, för-
värvaren och Skatteverket eller någon utökad 
kontrollskyldighet för de skattskyldiga, något 
som SPBI undrat över. 

Av 10 kap. 9 § LSE framgår att Kustbevak-
ningen eller Polismyndigheten utövar tillsynen 
över att bestämmelserna om märkt olja följs. I 
10 kap. LSE finns regler om tillsyn och 
sanktioner vid otillåten användning av märkt 
olja. Det finns alltså bestämmelser om tillsyn i 
LSE och det ankommer inte på regeringen att 
bestämma hur de myndigheter som har ansvar 
för tillsyn och kontroll ska organisera sin verk-
samhet. Naturvårdsverkets önskemål föranleder 
därför ingen åtgärd från regeringens sida. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändring i 2 kap. 9 § LSE, se 
avsnitt 3.4. Ändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 

6.23.4 Förvärvaren blir skattskyldig om 
bränslet förbrukas för privat 
ändamål 

 
Regeringens förslag: Om bränsle förvärvas utan 
skatt eller med lägre skatt till skepp, båtar eller 
luftfartyg och bränslet förbrukas för privat 
ändamål, blir förvärvaren skattskyldig för den 
skatt som ska betalas på det bränsle som 
förbrukats för privat ändamål. Om ingen skatt 
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eller den skatt som gäller för märkt olja har 
betalats för bränslet, blir förbrukaren skatt-
skyldig enligt den högre skattesatsen för omärkt 
olja om bränslet förbrukas för privat ändamål. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Sunds-

vall, Förvaltningsrätten i Falun, Polis-
myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Kustbevakningen, Kommerskollegium, 
Försvarsmakten, Tullverket, Konjunkturinstitutet, 
Statskontoret, Energimarknadsinspektionen, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Trafikanalys, Konkurrensverket, Tillväxtanalys, 
Skogsstyrelsen, Umeå universitet, Energigas 
Sverige, Fastighetsägarna Sverige, Fortum Sverige 
AB, Företagarna, Greenpeace, IKEM, Jernkonto-
ret, Lantbrukarnas riksförbund, Livsmedelsföre-
tagen, Näringslivets Regelnämnd, Skogs-
industrierna, Skogsägarna, SveMin, Svensk 
Energi, Svensk Fjärrvärme, Svensk kollektivtrafik, 
Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Svensk 
Vindkraftförening, Svenska Bioenergiföreningen, 
Svenska Gjuteriföreningen, Svenska Naturskydds-
föreningen, Svenska Trädbränsleföreningen, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Allmännyttiga Bo-
stadsföretag, Sveriges Energiföreningars Riks-
organisation, Sveriges kommuner och landsting 
och Sveriges Åkeriföretag lämnar inga synpunkter 
på förslaget. Skatteverket, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten tillstyrker förslaget. Regel-
rådet anser att konsekvensutredningen är 
bristfällig. Svenska Petroleum och Biodrivmedel 
Institutet (SPBI) vill att den föreslagna 
bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket 3 LSE 
förtydligas. SPBI påpekar också att de 
skattskyldiga inte kan kontrollera hur den 
slutliga förbrukningen sker efter att bränslet 
levereras, något som Svenska FlygBranschen 
instämmer i. 

Skälen för regeringens förslag: I 
4 kap. 1 § LSE regleras vem som är skattskyldig 
för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt 
för bränslen som avses i 1 kap. 3 a §, alltså de 
bränslen som omfattas av vissa gemensamma 
förfaranderegler inom EU, det s.k. uppskovsför-
farandet. Bestämmelsen i 4 kap. 1 § 7 LSE inne-
bär att den som förvärvat bränsle för vilket ingen 
skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet an-

vänds för ett visst ändamål men som använder 
bränslet för ett annat ändamål som medför att 
skatt ska betalas med ett högre belopp blir 
skattskyldig. Motsvarande bestämmelse för 
bränslen som inte omfattas av uppskovsför-
farandet finns i 4 kap. 12 § 4 LSE. 

Tidigare fanns en bestämmelse i 
4 kap. 1 § andra stycket LSE som innebar att den 
högre skattesatsen för omärkt olja kunde tas ut 
om skepp eller båt med fartygstillstånd (numera 
fiskelicens) användes på ett sätt att ytterligare 
skatt skulle betalas. Denna bestämmelse upphäv-
des dock den 1 oktober 2001 med motiveringen 
att den inte tillförde något utöver vad som 
framgick av punkten 7 samma paragraf (prop. 
2000/01:118 s. 132, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 
2000/01:240). Motsvarande bestämmelse för 
bränslen som inte omfattas av uppskovsför-
farandet upphävdes också. Regeringen ansåg 
alltså att bestämmelserna i 4 kap. 1 § 7 respektive 
12 § 4 LSE innebar att förvärvaren blev skatt-
skyldig om bränslet förbrukades för privat 
ändamål och att den högre skattesatsen för 
omärkt olja kunde tas ut i de fall det var aktuellt. 
Det har dock vid tillämpningen visat sig att det 
är tveksamt om dessa bestämmelser kan tilläm-
pas för att ta ut skatt av förvärvaren när bränsle 
köps utan skatt eller med lägre skatt och 
användningen av skeppet eller båten sker för 
privat ändamål. Samma sak gäller för flygfotogen 
som förbrukas i luftfartyg enligt 6 a kap. 
1 § 5 a LSE. Detta beror på att förvärvaren vid 
leveransen av bränslet inte behöver ange vad 
skeppet, båten eller luftfartyget ska användas till. 
Skattebefrielsen respektive avdragsrätten för den 
som levererar bränslet beror enbart på om 
bränslet tagits emot i skeppet, båten eller luft-
fartyget. Det kan därför inte anses vara förvärvat 
för ett visst ändamål. 

Av 2 kap. 1 § andra stycket LSE framgår att, i 
fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 
12 § 4 LSE, alltså de fall när förvärvaren blir 
skattskyldig, ska skatt tas ut med ett belopp som 
motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp 
som gäller för bränslets olika användningssätt. 
Eftersom den lägre energiskattesatsen för märkt 
olja gäller oavsett användningsändamål kan 
denna bestämmelse inte tillämpas för att ta ut 
skatten som gäller för omärkt olja eller 
mellanskillnaden mellan märkt och omärkt olja i 
de fall märkt olja har använts för privat ändamål. 

Mot bakgrund av detta finns ett behov att 
komplettera och förtydliga bestämmelserna om 
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skattskyldighet och vilken skatt som ska tas ut 
när skepp, båtar och luftfartyg används för privat 
ändamål. Det föreslås därför att förvärvaren blir 
skattskyldig om bränslet köpts in utan skatt eller 
med lägre skatt och förbrukas i skepp, båt eller 
luftfartyg när dessa används för ändamål som 
inte föranleder skattebefrielse. Detta bör gälla 
för samtliga de harmoniserade bränslen som 
framgår av 2 kap. 1 § första stycket LSE, det vill 
säga både bränslen som omfattas av uppskovs-
förfarandet och bränslen som inte omfattas av 
uppskovsförfarandet. Vidare bör reglerna gälla 
för energiprodukter eller andra produkter som är 
avsedda att användas för motordrift eller 
uppvärmning enligt 2 kap. 3 och 4 §§ LSE. När 
det gäller luftfartyg aktualiseras behovet enbart 
beträffande flygfotogen, eftersom inget annat 
bränsle får förvärvas utan skatt. Vidare föreslås 
att den högre skattesatsen för omärkt olja ska tas 
ut av förvärvaren i de fall då ingen skatt har 
betalats eller skattesatsen för märkt olja har 
betalats för bränslet, och bränslet förbrukas för 
privat ändamål i skepp, båtar eller luftfartyg. 

Avsikten med förslaget är, som framgår ovan, 
att förvärvaren ska bli skattskyldig om bränslet 
används för ett ändamål som inte är skatte-
befriat. Det föreslås inte någon ändring av reg-
lerna om avdrag i 7 kap. LSE eller av reglerna om 
skattebefriade användningsområden i 6 a kap. 1 § 
LSE. Förutsättningarna för skattebefrielse 
respektive avdrag är alltså oförändrade vilket 
innebär, som både SPBI och Svenska Flyg-
Branschen pekar på, att förslaget inte innebär 
någon utökad kontrollskyldighet eller ansvar för 
hur bränslet slutligen används. 

Lagförslag 
Förslagen föranleder ändringar i 2 kap. 1 §, 
4 kap. 1 och 12 §§ samt 5 kap. 3 § LSE, se avsnitt 
3.4. Ändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 

6.23.5 Konsekvensanalys 

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i 
den omfattning som är nödvändigt i det aktuella 
lagstiftningsärendet. Det sker mot bakgrund av 
tillgängliga uppgifter och i den omfattning som 
är möjlig. Härigenom anser regeringen, trots vad 
som framförs av Regelrådet, att gällande krav på 
konsekvensanalyser har tillgodosetts. Beskriv-
ningar av förslaget och dess konsekvenser i andra 

avseenden finns även i andra delar av denna 
proposition. 

Offentligfinansiella effekter 
Sammantaget förväntas förslagen öka skatte-
intäkterna med 4 miljoner kronor per år. 
Skatteverket uppskattar att ca 650 företag i dag 
har medgivande att använda märkt olja i båt och 
att uppskattningsvis hälften av dessa kommer att 
beröras av förslaget om begränsning av skattefri-
heten för fartygsbränsle och alltså inte få 
tillstånd att använda märkt olja. Dessa företag 
kommer att använda högbeskattad olja och be-
gära återbetalning av skatten för den del av 
förbrukningen som sker för annat än privat 
ändamål. 

Det är tveksamt om det i dagsläget över 
huvud taget sker någon inbetalning av skatt i 
efterhand för sådan privat förbrukning som sker 
med obeskattat bränsle eller med lågbeskattat 
bränsle. 

Effekter för miljön 
Förslaget kan leda till att användningen av 
omärkt olja ökar medan användningen av märkt 
olja minskar. Minskad användning av olja är bra 
för miljön, dock får detta förslag inte några 
större effekter på miljön, eftersom utsläpp med 
lokala och regionala effekter från båtar främst 
beror på andra faktorer som krav på bränsle-
kvalitet och avgasrening. 

Effekter för företagen 
Som anges ovan kommer sådana företag som i 
dag har medgivande att använda märkt olja i 
båten att i stället använda högbeskattad olja och 
begära återbetalning av skatten i efterhand om 
användning skett för annat än privat ändamål. 
Dessa företagare kommer alltså att få ligga ute 
med medel motsvarade skatten. Tillväxtverket 
menar att det kan innebära en större 
investeringskostnad för båtar som används inom 
näringar som bedrivs under mindre delar av året. 
Av 9 kap. 7 § LSE framgår att ansökan till 
återbetalning sker kvartalsvis, och att rätt till 
återbetalning finns om ersättningen för ett 
kalenderkvartal uppgår till 500 kronor, se 
9 kap. 8 § LSE. Det rör sig alltså om maximalt ett 
kvartal som dessa aktörer måste ligga ute med 
medel motsvarade skatten. Eftersom det rör sig 
om båtar får det antas att det rör sig om 
förhållandevis små belopp. Det stämmer också, 
som Tillväxtverket framför, att företagare som 
ska ansöka om återbetalning behöver spara 
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dokumentation för att visa sin rätt till 
återbetalning. Den ökning av den administrativa 
bördan som detta innebär bör dock vara 
försumbar, bl.a. mot bakgrund av att närings-
idkare redan får antas spara dokumentation i 
andra syften. 

Det är tänkbart att vissa tankställen på mindre 
orter inte säljer omärkt olja utan endast märkt 
olja. Det får dock antas att efterfrågan på omärkt 
olja kommer att öka dels på grund av den 
begränsning av skattebefrielsen för fartygs-
bränsle som trädde i kraft den 1 juli 2015 
(prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 
2014/15:133), dels på grund av det förslag som 
nu behandlas. 

Effekter för myndigheter och domstolar 
Förslaget medför ökade kostnader för Skatte-
verket med 220 000 kronor, varav 
200 000 kronor är av engångskaraktär 
(150 000 kronor för utveckling av blanketter och 
informationsinsatser m.m. samt 50 000 kronor 
IT-utveckling) och 20 000 kronor löpande kost-
nader för IT-utveckling. Tillkommande kostna-
der för Skatteverket bedöms kunna hanteras 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

Redan i dag gäller att medgivande att använda 
märkt olja i båt får återkallas om förut-
sättningarna för det inte finns. Förslaget bedöms 
därför inte påverka antalet mål eller påverka 
arbetsbelastningen i de allmänna förvaltnings-
domstolarna. Förslaget bedöms inte heller med-
föra några ökade kostnader för andra myndig-
heter. 

6.24 Följdändring i lagen om skatt på 
energi efter tidigare ändring 

6.24.1 Ärendet och dess beredning 

Inom Finansdepartementet har promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropo-
sitionen för 2016 tagits fram. Promemorian har 
remitterats (dnr Fi2015/01733/S2) och inne-
håller bl.a. förslag om en ändring i lagen om skatt 
på energi till följd av en tidigare ändring. 
Promemorians lagförslag i denna del finns i 
bilaga 11, avsnitt 1. En förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 11, avsnitt 3. Ingen 
remissinstans har yttrat sig i frågan.  

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag 
som finns i bilaga 11, avsnitt 4. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 11, avsnitt 5. Lagrådet 
lämnar förslaget utan erinran. 

6.24.2 Slopande av möjlighet till 
överklagande 

 
Regeringens förslag: Bestämmelsen i lagen om 
skatt på energi om att beslut som fattas av 
regeringen inte får överklagas slopas. En språklig 
ändring görs samtidigt i första stycket i samma 
paragraf.  

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Ingen remissinstans 

yttrar sig över förslaget.  
Skälen för regeringens förslag: Fram till den 

1 juli 2014 kunde regeringen i särskilda fall 
bevilja hel eller delvis skattebefrielse under vissa 
förutsättningar enligt dåvarande 2 kap. 12 § lagen 
om skatt på energi. Den 1 juli 2014 slopades den 
möjligheten då 2 kap. 12 § upphävdes genom 
lagen (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) 
om skatt på energi. Efter upphävandet saknar 
12 kap. 1 § andra stycket betydelse och föreslås 
därför slopas. 

I 12 kap. 1 § första stycket LSE finns en 
överklagandehänvisning rörande beslut enligt 
lagen (1994:1776) om skatt på energi. Enligt 
första stycket överklagas beslut enligt LSE ”hos 
allmän förvaltningsdomstol”. Den formulering 
som numer används i motsvarande bestämmelser 
är ”till allmän förvaltningsdomstol”. En språklig 
ändring av första stycket föreslås därför. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar av 12 kap. 1 § 
LSE, se avsnitt 3.4. Ändringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2016. 
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6.25 Undantag från trängselskatt i 
Backaområdet i Göteborg 

 
Regeringens bedömning: Ett undantag bör införas 
vad gäller trängselskatt i Backaområdet i 
Göteborg. Ändringarna bör träda i kraft så snart 
som möjligt.  

 

 
Skälen för regeringens bedömning: 

Göteborgs Stad och Trafikverket har inkommit 
med en gemensam hemställan om undantag vad 
gäller trängselskatt i Backaområdet i Göteborg.  

Hemställan remitterades i september 2014 
och två centrala remissinstanser, Skatteverket 
och Transportstyrelsen, avstyrkte då genom-
förandet av förslaget. Mot bakgrund av vad som 
framkom vid den tidigare remitteringen och i 
syfte att skapa ett bättre beslutsunderlag 
remitterades den 21 maj 2015 en promemoria 
framtagen inom Finansdepartementet inne-
hållande dels ett förslag till alternativ lösning för 
undantag från trängselskatt vad gäller Backa-
området i Göteborg, dels hemställans förslag. 
Remisstiden gick ut den 31 augusti 2015.  

Regeringen anser att det är angeläget att hitta 
en lösning på de problem som lyfts fram i 
hemställan och avser att snarast möjligt 
återkomma till riksdagen med förslag. 

Ändringarna bör träda i kraft så snart som 
möjligt.  

6.26 Riksdagens tillkännagivande om 
skatt på gödselmedel 

 
Regeringens bedömning: Regeringen har inte för 
avsikt att återinföra den skatt på gödselmedel 
som avskaffades 2010. Regeringen avser dock att 
analysera behovet av andra former av 
beskattning för att minska spridning av 
tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i 
naturen. Vidare är skatten på bekämpningsmedel 
som, i allt väsentligt, varit oförändrad sedan 1984 
i behov av en översyn. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen 
tillkännagav den 27 mars 2015 som sin mening 
att skatt på handelsgödsel inte bör införas (bet. 
2014/15:SkU18), rskr. 2014/15:148). Det 

motiverades bl.a. med att den tidigare skatten på 
handelsgödsel inte var effektiv och att ett 
återinförande av skatt på handelsgödsel är en 
kostsam åtgärd med liten påverkan på miljön. 
Regeringen har inte för avsikt att återinföra den 
skatt på gödselmedel som avskaffades 2010. 
Härmed anser regeringen att riksdagens 
tillkännagivande är slutbehandlat.  

Användningen av handelsgödsel bidrar till 
övergödning av våra vattendrag, sjöar och hav 
samt till ökade halter av, i synnerhet, tung-
metallen kadmium i åkermarken. Regeringen 
avser därför att analysera behovet av andra 
former av beskattning för att minska 
spridningen av tungmetaller och andra miljö-
farliga ämnen i naturen. Om det finns behov av 
en skatt bör den vara verkningsfull och 
kostnadseffektiv. 

I detta sammanhang bör även skatten på 
bekämpningsmedel ses över. Skatten på 
bekämpningsmedel infördes 1984 och har i allt 
väsentligt varit oförändrad sedan den infördes. 
Det bör bl.a. analyseras hur skattens 
miljöstyrande effekt kan öka, om skatten är 
effektiv och om skatten är i behov av ändringar 
med hänsyn till de förändringar som skett på 
EU-området sedan skatten infördes. 

6.27 Skatt på kemikalier 

Regeringen beslutade den 19 december 2013 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel 
på kemikalieområdet och, om sådant behov 
fanns, vilken typ av styrmedel som har bäst 
förutsättningar för att vara verkningsfullt och 
kostnadseffektivt. Huvudmotivet för dessa 
ekonomiska styrmedel skulle enligt uppdraget 
vara att minska förekomsten av eller risken för 
exponering och spridning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen från olika varugrupper. 
Kemikalieskatteutredningens betänkande 
”Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror 
som innehåller kemikalier” (SOU 2015:30) 
överlämnades till regeringen den 30 mars 2015. 
Utredningen fokuserade på åtgärder för att 
minska förekomsten av farliga ämnen i 
människors hemmiljö och föreslog två nya 
punktskatter – en på viss elektronik och en på 
golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och 
takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. 
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Betänkandet har remissbehandlats. Intresset var 
stort bland remissinstanserna och en stor mängd 
synpunkter har inkommit. Utredningens 
slutsatser och de åsikter som framförts under 
remissförfarandet bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. Innan en skatt på viss 
elektronik kan införas måste en standardiserad 
mätmetod tas fram, som kan mäta 
kemikalieinnehållet i dessa varor. Ett förslag på 
en sådan mätmetod måste därefter remitteras. 
Att införa de föreslagna skatterna redan den 
1 januari 2016, vilket utredningen föreslog, är 
därför inte möjligt. 

6.28 Omräkning av energiskatten på 
elektrisk kraft efter 
prisutveckling (indexering) 

Energiskattesatserna på elektrisk kraft framgår 
av 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på 
energi, förkortad LSE. På motsvarande sätt 
anges koldioxid- och energiskattesatserna på 
bränslen i 2 kap. 1 § LSE. Sedan 1994 har en årlig 
indexomräkning skett av såväl energiskatte-
satserna på elektrisk kraft som koldioxid- och 
energiskattesatserna på bränslen. Syftet är att 
realvärdesäkra skattesatserna. Senast i november 
varje år ska regeringen, med stöd av 
bestämmelser i LSE, i en förordning lägga fast 
det kommande kalenderårets koldioxid- och 
energiskattesatser med hänsyn till den allmänna 
prisutvecklingen. 

Regeringen föreslår i denna proposition dels 
höjningar av energiskatten på bensin och 
dieselbränsle, dels förändringar av omräkningen 
av energiskattesatserna så vitt avser koldioxid- 
och energiskattesatserna på dessa drivmedel. Av 
praktiska skäl föreslås därför att energi- och 
koldioxidskattesatserna för samtliga fossila 
bränslen för 2016 uttrycks genom ändringar i 
2 kap. 1 § LSE (se avsnitt 6.20).  

För energiskattesatserna på elektrisk kraft 
gäller för 2011 och framåt att indexomräkning av 
skattebeloppen sker genom en förordning som 
utfärdas av regeringen senast i november året 
innan respektive kalenderår. I dessa fall baseras 
beräkningen på faktiska förändringar i 
konsumentprisindex. Underlaget för omräk-
ningen är de skattesatser på bränsle och elektrisk 
kraft som anges i LSE. Detta innebär således, när 
det gäller att fastställa energiskattesatsen på 

elektrisk kraft för 2016, att omräkningen 
avseende 2016 års skattesatser baseras på de 
skattesatser som enligt LSE gällt under 2010. 

Energiskattesatserna på elektrisk kraft för 
2015 framgår av förordningen (2014:1328) om 
fastställande av omräknade belopp för energi-
skatt på elektrisk kraft för år 2015. För 
energiskattesatserna på elektrisk kraft sker 
beräkningen av 2016 års skattesatser utifrån den 
faktiska förändringen i konsumentprisindex 
under perioden juni 2009 och juni 2015 som 
alltså tillämpas på 2010 års skattesatser. Index 
har under perioden ökat med 4,38 procent. En 
mervärdesskatteeffekt tillkommer om priset på 
elektrisk kraft i motsvarande mån förändras och 
om köparen är en privatperson. För företag som 
har rätt av dra av denna ingående mervärdesskatt 
tillkommer inte någon sådan effekt. Jämfört med 
2015 års energiskattesatser på elektrisk kraft 
medför indexomräkningen av energiskatte-
satserna på elektrisk kraft för 2016 en sänkning 
för hushåll och servicenäringen med 0,2 öre per 
kilowattimme (kWh) (0,25 öre inklusive 
mervärdesskatt) i södra Sverige och med 0,1 öre 
per kWh (0,125 öre inklusive mervärdesskatt) i 
vissa kommuner i norra Sverige. Den skattesats 
på elektrisk kraft som tillämpas för förbrukning i 
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen, 
jordbruket, skogsbruket eller vattenbruket 
ändras inte på grund av avrundningsregler. 

Skattesatsförändringarna för elektrisk kraft 
redovisas i tabell 6.23. Energiskattesatserna på 
elektrisk kraft för 2016 kommer att framgå av en 
förordning som regeringen utfärdar senast i 
november 2015. 
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Tabell 6.23 Ändringar av skattesatser på elektrisk kraft 
2016 jämfört med 2015, inklusive mervärdesskatt 
Öre/kWh 

Energislag Indexomräkning 
av energiskatt 

Mervärdesskatt Summa 

El, södra 
Sverige 

-0,2 -0,05 -0,25 

El, norra 
Sverige 

-0,1 -0,025 -0,125 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Godkännande av avtal mellan 
Sveriges regering och Norges 
regering 

6.29 Avtal med Norge om ändring av 
avtal om en gemensam marknad 
för elcertifikat  

6.29.1 Ärendet och dess beredning 

Samarbetet med Norge om en gemensam 
elcertifikatsmarknad regleras i ett bilaterat avtal 
mellan Sverige och Norge. I avtalet regleras 
målet för den gemensamma marknaden fram till 
2020 samt ett åtagande gällande annullering av 
elcertifikat 2020 och totalt under hela perioden 
fram till 2035. Enligt avtalet krävs det enighet 
mellan länderna för att ändra målet för den 
gemensamma elcertifikatsmarknaden till 2020. 
En förutsättning för att förslaget i propositionen 
Ambitionshöjning för förnybar el och kontroll-
station för elcertifikatssystemet 2015 (prop. 
2014/15:123) ska kunna genomföras är därför att 
det finns en överenskommelse mellan Sverige 
och Norge om ändring av målet. En sådan 
överenskommelse har träffats mellan ländernas 
regeringar genom det avtal som finns i bilaga 16. 
Avtalet har godkänts av det norska Stortinget.  

 
 

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet 
mellan Konungariket Sveriges regering och 
Konungariket Norges regering om ändring av 
avtal om en gemensam marknad för elcertifikat. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Avtalet 

mellan Sverige och Norge om en gemensam 
marknad för elcertifikat måste ändras för att den 
ambitionshöjning som regeringen har föreslagit i 
propositionen Ambitionshöjning för förnybar el 

och kontrollstation för elcertifikatssystemet 
2015 (prop. 2014/15:123) ska kunna genom-
föras. Ett ändringsavtal har utarbetats och finns i 
bilaga 16. Ändringsavtalet består av en ingress 
och fem avsnitt. Avsnitt I innehåller ändringar av 
avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat 
av den 29 juni 2011. Avsnitt II aviserar att 
regeringen under 2015 ska överlämna ett förslag 
som rör gällande undantag från skatteplikt för 
vindkraftsel och annan förnybar el som inte 
levereras yrkesmässigt. Avsnitt III och IV berör 
frågor som parterna har kommit överens om att 
analysera i samband med kommande kontroll-
station och avsnitt V innehåller en bestämmelse 
om ikraftträdande.  

Frågan om ambitionshöjning och det ändrade 
målet för den gemensamma elcertifikatsmark-
naden som finns i avtalets avsnitt I behandlas i 
regeringens proposition Ambitionshöjning för 
förnybar el och kontrollstation för elcertifikats-
systemet 2015 (prop. 2014/15:123). Frågan om 
förändringar av undantag från skatteplikt, som 
finns i avtalets avsnitt II, behandlas i avsnitt 6.22. 
De frågor som berörs i avsnitt III och IV 
kommer att utredas i samband med nästa 
kontrollstation och eventuella förslag kommer 
att beredas när kontrollstationen genomförs.  

Avtalets ikraftträdande är avhängigt av att 
riksdagen beslutar i enlighet med regeringens 
förslag om att begränsa gällande undantag från 
skatteplikt som aviseras i avsnitt II. Inriktningen 
i avtalet är att det ska träda i kraft den 1 januari 
2016. I det följande redovisas avsnitten i 
ändringsavtalet mer utförligt.  

Avsnitt I – Ändringar av avtalet om en gemensam 
marknad för elcertifikat av den 29 juni 2011 
Avtalets ikraftträdande är avhängigt av att 
riksdagen beslutar i enlighet med regeringens 
förslag om att begränsa gällande undantag från 
skatteplikt som aviseras i avsnitt II i avtalet. 

Detta avsnitt innehåller ändringar i avtalet om 
en gemensam marknad för elcertifikat av den 
29 juni 2011. Ändringarna avser artikel 2 om mål 
och förpliktelse, artikel 6 om kvotplikt och 
fastställande av kvoter samt artikel 14 om 
anmälan enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/287EG om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor och 
om ändring och ett senare upphävande av 
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. 

Ändringarna i artikel 2 innebär att det 
gemensamma målet för elcertifikatsmarknaden 
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till 2020 höjs med 2 terawattimmar (TWh), från 
26,4 till 28,4 TWh till 2020. Det innebär att 
kravet på enighet för att kunna ändra målet för 
den gemensamma marknaden för elcertifikat till 
2020 uppfylls och att den svenska regeringens 
målsättning om en ambitionshöjning som 
innebär finansiering av 30 TWh ny förnybar 
elproduktion till 2020 jämfört med 2002 kan nås. 

Vidare åtar sig Sverige att sträva efter att 
annullera de elcertifikat som tillkommer med 
anledning av det höjda gemensamma målet om 
2 TWh under tilldelningsperioden om 15 år, dvs. 
att sträva efter att annullera elcertifikat mot-
svarande ytterligare 30 TWh under perioden från 
och med den 1 januari 2018 till och med den 31 
december 2035. I praktiken innebär detta att det 
är den svenska kvotkurvan som behöver ändras 
för att sträva efter att de ytterligare elcertifikat 
som ska tilldelas som en följd av höjningen av 
det gemensamma målet med 2 TWh ska 
annulleras.  

Elproduktion från anläggningar som ingår i 
den gemensamma marknaden ska vid 
rapportering i enlighet med direktiv 2009/28/EU 
fördelas lika fram tills att varje part har tillgodo-
räknat sig 13,2 TWh. Därefter ska Sverige 
tillgodoräkna sig hela elproduktionen till dess att 
Sverige har tillgodoräknat sig ytterligare 2 TWh, 
dvs. totalt 15,2 TWh. Elproduktion därutöver 
ska delas lika mellan länderna. 

Avsnitt II – Förslag om begränsning av undantag 
från gällande skatteplikt för vindkraftsel och annan 
förnybar elproduktion som inte levereras 
yrkesmässigt 
Den svenska regeringen åtar sig enligt avtalet att 
under 2015 överlämna ett förslag till riksdagen 
om att begränsa gällande undantag från skatte-
plikt i 11 kap. 2 § LSE för sådan vindkraftsel som 
inte levereras yrkesmässigt och för övrig el från 
förnybara energikällor som inte levereras 
yrkesmässigt. Ett sådant förslag finns i avsnitt 
6.22. 

Avsnitt III – Utvecklingen efter 2020 
Parterna är överens om att i samband med 
kommande kontrollstation utreda om det finns 
behov av att införa en regel för när anläggningar 
måste vara satta i drift för att kunna godkännas 
för tilldelning av elcertifikat inom ramen för den 
gemensamma marknaden för elcertifikat. I 
utredningen ska det särskild värderas om möjlig-
heten att godkänna anläggningar som sätts i drift 

efter 2020 kan påverka investeringsklimatet och 
måluppfyllelsen till 2020.  

Avsnitt IV – Författningsreglering av kvotkurvan 
Parterna är överens om att i samband med 
kommande kontrollstation värdera om kvot-
kurvan kan författningsregleras så att justeringar 
av de årliga kvoterna som följer av gällande avtal 
och av ändringsavtalet inte ska behöva vara 
föremål för lagändring. Parterna ska ta ställning 
till om en sådan förändring bör genomföras. 

Avsnitt V – Ikraftträdande 
Avtalets ikraftträdande är avhängigt av att 
riksdagen beslutar i enlighet med regeringens 
förslag om att begränsa gällande undantag från 
skatteplikt som aviseras i avsnitt II i avtalet. 
Inriktningen i avtalet är att det ska träda i kraft 
den 1 januari 2016. 

Undertecknande 
Avtalet mellan konungariket Sveriges regering 
och Konungariket Norges regering om ändring 
av avtal om en gemensam marknad för 
elcertifikat undertecknades i Stockholm av 
Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och i 
Oslo av Norges olje- och energiminister Tord 
Lien den 8 april 2015. 

Skatt på konsumtion – övriga 
punktskatter 

6.30 Reklamskatt 

 
Regeringens bedömning: Ytterligare steg i 
avskaffandet av reklamskatten tas 2017 och 2019.  

 

 
Skälen för regeringens bedömning: 1996 års 

reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande 
Avskaffa reklamskatten! (SOU 1997:53) ett 
avskaffande av lagen (1972:266) om skatt på 
annonser och reklam. Regeringen uttalade i 
prop. 1997/98:150 (bet. 1997/98:FiU20, rskr. 
1997/98:318) att man ansåg att reklamskatten 
bör avskaffas. Det konstaterades dock att det vid 
detta tillfälle saknades förutsättningar att 
finansiera ett totalt avskaffande av reklam-
skatten. Eftersom det ansågs föreligga särskilt 
allvarliga problem när det gällde beskattningen 
av reklamtrycksaker, föreslogs ett avskaffande av 
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skatten i denna del. Reklamskatten på reklam-
trycksaker avskaffades den 1 januari 1999.  

Riksdagen tillkännagav den 10 april 2002 som 
sin mening vad skatteutskottet (bet. 
2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) anfört om 
att reklamskatten bör avvecklas och att frågan, 
med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör 
prioriteras vid kommande budgetberedning. 
Efter att frågan sedan 2002 hade tagits upp i det 
årliga budgetarbetet genomfördes den 1 januari 
2006 ett andra steg i avskaffandet av den 
resterande reklamskatten. Ytterligare steg i 
avskaffandet av den resterande reklamskatten 
genomfördes den 1 januari 2008.  

I budgetpropositionen för 2009 anförde 
regeringen att det är viktigt att den resterande 
reklamskatten avskaffas men bedömde att 
förutsättningar för att finansiera ytterligare steg i 
avskaffandet av reklamskatten för närvarande 
inte förelåg. Skatteutskottet delade i yttrande 
2008/09:SkU1y regeringens bedömning men 
utskottet vidhöll sin tidigare inställning att hela 
reklamskatten ska avvecklas och förutsatte att 
detta kommer att ske i kommande förslag från 
regeringen. I budgetpropositionerna för 2010–
2014 vidhöll regeringen inställningen att den 
resterande reklamskatten bör avskaffas men 
prioriterade andra skatteändringar.  

Presstödskommittén har i betänkandet 
Översyn av det statliga stödet till dagspressen 
(SOU 2013:66) bedömt att reklamskatten bör 
avskaffas i enlighet med riksdagens tillkänna-
givande från 2002.  

Frågan om ytterligare steg i avskaffandet av 
reklamskatten prövades också i förra årets 
budgetberedning. Regeringen ansåg då att den 
resterande reklamskatten borde avskaffas men 
att det inte fanns förutsättningar för finansiering 
av detta.  

Riksdagen har den 20 maj 2015 som sin 
mening tillkännagett vad konstitutionsutskottet 
(bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195) anför 
om möjligheten att stegvis påbörja processen 
med att avveckla reklamskatten för dagspressen. 
När det gäller finansiering av denna stegvisa 
avveckling anser utskottet att den bör genom-
föras på det sätt som regeringen finner möjligt 
och lämpligt. Regeringen avser att ta ytterligare 
steg i avskaffandet av reklamskatten för bl.a. 
dagspressen genom att sänka skatten med 
motsvarande 20 miljoner kronor från och med 
2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor 
från och med 2019. Hur det stegvisa av-

skaffandet ska utformas behöver analyseras 
närmare. Regeringen avser därför att under 2016 
återkomma till riksdagen med ett förslag om 
sänkning av skatten.  

6.31 Omräkning av tobaksskatt efter 
prisutveckling (indexering) 

Enligt bestämmelserna i lagen (1994:1563) om 
tobaksskatt, förkortad LTS, ska det sedan den 
1 januari 2011 ske en årlig indexomräkning av 
tobaksskattesatserna. Syftet är att realvärdesäkra 
skattesatserna. Senast i november varje år ska 
regeringen, med stöd av en bestämmelse i LTS, i 
en förordning lägga fast det kommande 
kalenderårets tobaksskattesatser med hänsyn till 
den allmänna prisutvecklingen. Skattesatserna 
bestäms genom att de i LTS angivna skatte-
beloppen multipliceras med det jämförelsetal, 
uttryckt i procent, som anger förhållandet 
mellan konsumentprisindex i juni månad året 
närmast före det år beräkningen avser och 
prisläget i juni 2014. När det gäller cigaretter ska 
omräkningen endast avse styckeskatten. 
Konsumentprisindex har mellan juni 2014 och 
juni 2015 sjunkit med 0,44 procent. En 
mervärdesskatteeffekt tillkommer om priset på 
tobak i motsvarande mån förändras och om 
köparen är en privatperson. För företag som har 
rätt att dra av denna ingående mervärdesskatt 
tillkommer inte någon sådan effekt. Skattesats-
förändringarna för tobak redovisas i tabell 6.24. 
Tobaksskattesatserna för 2016 kommer att 
framgå av en förordning som regeringen utfärdar 
senast i november 2015.  

 
Tabell 6.24 Ändringar av skattesatserna på tobak för 2016 
jämfört med 2015, inklusive mervärdesskatt 
Kr/styck och kr/kg 

Tobaksprodukt Indexomräkning 
av tobaksskatt 

Mervärdesskatt Summa 

Cigaretter, 
kr/styck 

-0,01 -0,0025 -0,0125 

Cigarrer och 
cigariller, 
kr/styck 

-0,01 -0,0025 -0,0125 

Röktobak, 
kr/kg 

-8 -2 -10 

Snus, kr/kg -2 -0,5 -2,5 

Tuggtobak, 
kr/kg 

-2 -0,5 -2,5 
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Skatt på konsumtion m.m. – 
mervärdesskatt 

6.32 Höjning av mervärdesskatt på 
biobiljetter  

6.32.1 Ärendet och dess beredning 

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 
2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar 
för den nationella filmpolitiken och inte 
förlänger det nuvarande filmavtalet som löper ut 
2016. En sammanfattning av promemorian finns 
i bilaga 13, avsnitt 1. Promemorians lagförslag 
finns i bilaga 13, avsnitt 2. Promemorian har 
remissbehandlats och en förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 13, avsnitt 3. En 
remissammanställning finns tillgänglig inom 
Regeringskansliet (dnr Ku2015/01632/MF). 

 I detta avsnitt behandlas förslaget om att höja 
mervärdesskatten på tillträde till biograf-
föreställningar från 6 procent till 25 procent. I 
avsnitt 6.17 behandlas slopad avdragsrätt för 
avgifter och bidrag som betalas till Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet. Det remitterade förslaget 
motsvarar budgetpropositionens förslag. 

Lagrådet 
Förslaget är författningstekniskt och även i 
övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har 
därför inte inhämtat lagrådets yttrande. 

6.32.2 Gällande rätt 

Vid filmavtalets tillkomst 1963 infördes en avgift 
på 10 procent av bruttobiljettintäkten mot att 
den dåvarande nöjesskatten på 25 procent 
avskaffades. I samband med att Sverige blev 
medlem i EU infördes mervärdesskatt på 
tillträde till biografföreställningar. Enligt 
mervärdesskattedirektivet är det inte möjligt att 
undanta tillträde till biografföreställningar från 
mervärdesskatt. Det är däremot möjligt för 
medlemsstaterna att införa högst två reducerade 
skattesatser på vissa specificerade varor och 
tjänster. En av de utpekade tjänsterna är tillträde 
till biografföreställningar. Sverige tillämpar en 
normalskattesats på 25 procent och två 
reducerade skattesatser på 6 procent respektive 
12 procent. Tillträde till biografföreställningar 
beskattas med 6 procent. 

6.32.3 Mervärdesskatten på tillträde till 
biografföreställningar höjs 

 
Regeringens förslag: Mervärdesskatten på tillträde 
till biografföreställningar höjs från 6 procent till 
25 procent. 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Domstolsverket, 

Skatteverket och Com Hem AB har inget att 
invända mot förslaget. Statskontoret anför att det 
saknas en diskussion kring varför det är 
motiverat att film beläggs med en högre 
mervärdesskattesats än t.ex. teater- och 
dansföreställningar. Kammarrätten i Stockholm, 
Samverkansorganet i Kalmar län och Konstnärs-
nämnden anser att förslaget kan ge upphov till 
gränsdragningsproblem. Region Halland och 
Oberoende filmares förbund är kritiska till 
förslaget. Sveriges Dramatikerförbund, Borås 
stad, och Västra Götalandsregionen uttrycker oro 
över förslaget. Norrköpings kommun och 
Kulturförvaltningen i Malmö stad anser att 
konsekvenserna av förslaget bör utredas 
närmare. Länsstyrelsen i Norrbotten och Lunds 
universitet ställer sig tveksam till förslaget. 
Sveriges Kommuner och Landsting avstyrker 
förslaget och anser att det strider mot den EU-
rättsliga skatteneutralitetsprincipen. En 
majoritet av övriga remissinstanserna och andra 
som har yttrat sig avstyrker förslaget.  

Skälen för regeringens förslag: Den 
reducerade skattesatsen som tillämpas för 
tillträde till biografföreställningar är en del i det 
gällande filmavtalet. Under förutsättning att 
filmavtalet som finansieringsmodell upphör 
finns det inte skäl att bibehålla en reducerad 
skattesats på tillträde till biografföreställningar 
(se även utgiftsområde 17 avsnitt 2.6.1). Några 
av remissinstanserna anser att förslaget kan ge 
upphov till gränsdragningsproblem eftersom 
tillträde till filmvisningar på en biograf kommer 
att beskattas med 25 procent medan visning av 
t.ex. en operaföreställning på en biograf 
beskattas med 6 procent. Enligt regeringens 
uppfattning är det vanligtvis tydligt vilken typ av 
föreställning som visas på en biograf. Det bör 
därför inte medföra några stora problem att 
avgöra vilken mervärdesskattesats som ska 
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beräknas på priset vid biljettförsäljningen. Det 
bör heller inte vara några svårigheter för 
biljettförsäljaren att avgöra vilken typ av 
föreställning som visas, dvs. om det t.ex. är film, 
operaföreställning eller sportevenemang som 
visas på biografen. 

Sveriges Kommuner och Landsting anser att 
förslaget strider mot den EU-rättsliga 
skatteneutralitetsprincipen eftersom tillträde till 
biografföreställningar kommer att beskattas med 
en högre skattesats än tillträde till andra 
föreställningar som t.ex. teater, cirkus, konserter 
och opera. Principen om skatteneutralitet har 
främst utvecklats av Europeiska unionens 
domstol. Principen innebär bl.a. att liknande och 
konkurrerande varor och tjänster ska beskattas 
på samma sätt. En förutsättning för att olika 
skattesatser på tillträde till biografföreställningar 
respektive tillträde till t.ex. cirkus ska vara i strid 
mot principen om skatteneutraliteten är därför 
att de båda tjänsterna är utbytbara, dvs. att en 
köpare av tjänsten vanligtvis kan tänka sig att 
byta ut tillträde till en biografföreställning mot 
tillträde till t.ex. en cirkusföreställning. Det är 
mer troligt att en person väljer mellan att se en 
film på en biograf eller att hyra eller köpa en 
film. En hyrd eller köpt film beskattas med 
normalskattesatsen på 25 procent. Förslaget 
bedöms därför inte strida mot principen om 
skatteneutralitet. Vad som i övrigt har framförts 
av remissinstanserna föranleder inte heller att 
regeringen gör en annan bedömning. Det 
föreslås därför att mervärdesskattesatsen på 
tillträde till biografföreställningar höjs från 
6 procent till 25 procent.  

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändring av 7 kap. 1 § mer-
värdesskattelagen (1994:200), se avsnitt 3.3. 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2017. 

6.32.4 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 
Sammantaget bedöms förslaget att höja mer-
värdesskattesatsen för tillträde till biografföre-
ställningar från 6 till 25 procent, i kombination 
med förslaget att slopa avdragsrätten för avgifter 
och bidrag som betalas till Filminstitutet i 
enlighet med 2013 års filmavtal, öka skatte-
intäkterna med 265 miljoner kronor 2017. 

Varaktigt bedöms skatteintäkterna öka med 
240 miljoner kronor per år. 

Effekter för biograferna 
Som en följd av den höjda mervärdesskattesatsen 
antas en viss ökad mervärdesskatteskuld uppstå 
för biografägare till staten. I beräkningarna, som 
i detta fall i viss mån avviker från Finans-
departementets beräkningskonventioner, antas 
att biografägarna hanterar denna skuld genom 
att till hälften föra över den på konsumenterna 
genom ökade biljettpriser, och till hälften genom 
minskat företagsresultat.89 Hänsyn har i beräk-
ningarna tagits till förslaget om ett slopande av 
avdragsrätten för avgifter och bidrag som betalas 
till Filminstitutet i enlighet med 2013 års 
filmavtal. Den faktiskt ökade kostnaden för 
biograferna till följd av den höjda mervärdes-
skatten bedöms dock delvis kompenseras av att 
biografavgiften upphör. 

Konsekvenserna varierar mellan olika typer av 
biografer. Enligt uppgifter från Filminstitutet 
finns 400 biografer i Sverige med totalt 759 
salonger. Av dessa biografer ägs 155 av privata 
bolag, resterande är föreningsdrivna. Förenings-
drivna biografer är i normalfallet befriade från 
mervärdesskatt. Ett antal större föreningsdrivna 
biografer är dock mervärdesskattepliktiga.  

Alla biografer, såväl privata som förenings-
drivna, delas in i två grupper beroende på hur 
många föreställningar de visar. Biografer med 
färre än fem föreställningar per vecka kallas 
gröna biografer. Dessa är befriade från biograf-
avgift. Alla övriga biografer kallas röda och 
betalar biografavgift i enlighet med 
överenskommelsen i filmavtalet. 

De mervärdesskattepliktiga röda biograferna 
omfattar majoriteten av biograferna. Dessa 
biografer har också den högsta omsättningen. 
Gruppen består av huvuddelen av de privatägda 
biograferna samt ett antal av de större förenings-
drivna biograferna. Dessa biografer betalar i dag 
mervärdesskatt på 6 procent och biografavgift på 
10 procent vilket innebär att en omställning till 
25 procents mervärdesskatt kommer att innebära 
en begränsad kostnadsökning. Dessa biografer 

 
 
                                                      
89 För en närmare beskrivning av metodfrågor hänvisas till 

Finansdepartementets publikation Beräkningskonventioner 2015: 

Metoder för effektberäkningar vid ändrade skatteregler. 
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antas helt eller i stor utsträckning kompensera de 
ökade kostnaderna genom höjda biljettpriser. 

Gröna biografer som inte är skattepliktiga för 
mervärdesskatt består av ett femtiotal mindre 
biografer som ägs av privata aktörer och som 
visar färre än fem föreställningar i veckan. Denna 
grupp av biografer bedöms komma att få den 
största negativa ekonomiska effekten av 
förändringen. Eftersom dessa biografer inte 
betalar någon biografavgift kommer den höjda 
mervärdesskatten slå igenom fullt ut som en 
ökad kostnad (se även utgiftsområde 17 avsnitt 
2.6.1). 

De gröna biograferna som inte är skatte-
pliktiga för mervärdesskatt är små förenings-
drivna biografer som varken är belagda med 
mervärdesskatt eller betalar biografavgift. Denna 
grupp bör därför inte beröras av förändringen. 

De icke mervärdesskattepliktiga röda 
biograferna är den grupp som bedöms gynnas 
absolut mest av förändringen. De behöver inte 
längre erlägga någon biografavgift och kommer 
samtidigt inte att beröras av den höjda 
mervärdesskatten. Det är dock oklart om det i 
dag finns någon sådan biograf i Sverige. 

Effekter för myndigheter 
Förslaget bedöms inte få några effekter för 
Skatteverket eller de allmänna förvaltnings-
domstolarna. 

6.33 Slopande av slussningsregel 

 
Regeringens bedömning: Den s.k. slussnings-
regeln i mervärdesskattelagen bör slopas.  

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2016. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: I 

mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, 
finns en särskild avdragsregel för koncerninterna 
tillhandahållanden av tjänster, den s.k. 
slussningsregeln. Den innebär att ett koncern-
företag som för skattepliktig verksamhet 
förvärvarar tjänster som är undantagna från 
skatteplikt från ett annat koncernföretag får 
avdrag för den mervärdesskatt som det senare 
bolaget saknat avdragsrätt för till den del skatten 
kan hänföras till de utförda tjänsterna. Denna 
regel har av Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) ansetts strida mot såväl rådets direktiv 
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt som 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). HFD fann vidare att det är 
möjligt att grunda en rätt till återbetalning på 
bestämmelserna om etableringsfrihet i EUF-
fördraget. Skatteverket har i en hemställan till 
Finansdepartementet (Fi2014/01878/S2) 
föreslagit att slussningsregeln slopas. 

Mot denna bakgrund anser regeringen att 
möjligheten att föra vidare avdragsrätten för 
ingående mervärdesskatt till ett annat företag 
inom en koncern bör slopas. En promemoria 
med bl.a. förslag om att slussningsregeln ska 
slopas har därför tagits fram inom 
Finansdepartementet. Promemorian har remiss-
behandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga 
inom Finansdepartementet (dnr 
Fi2015/03465/S2). Regeringen har beslutat 
lagrådsremiss. Det aviserade förslaget bedöms 
öka skatteintäkterna med 54 miljoner kronor 
2016 och 48 miljoner i varaktig årlig effekt.  

Regeringen avser att under hösten 2015 
återkomma till riksdagen med ett förslag. En 
sådan ändring bör träda i kraft den 1 januari 
2016.  

6.34 Undantag från mervärdes-
skatteplikt för vissa posttjänster 

 
Regeringens bedömning: Vissa posttjänster samt 
frimärken bör undantas från mervärdesskatte-
plikt. Regeln om omsättningsland för post-
tjänster bör slopas och regeln om undantag från 
skatteplikt för terminalavgifter bör ändras. 

De kommande förslagen bör träda i kraft den 
1 april 2016. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: I rådets 

direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 
om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
(mervärdesskattedirektivet) anges i artikel 
132.1 a att medlemsstaterna från skatteplikt ska 
undanta tjänster och därmed förenade varu-
leveranser som tillhandahålls av det offentliga 
postväsendet, med undantag för person-
transporter och telekommunikationstjänster. I 
artikel 135.1 h i samma direktiv anges att 
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medlemsstaterna från skatteplikt ska undanta 
leverans till det nominella värdet av frimärken 
giltiga för posttjänster inom respektive 
medlemsstats territorium, skattemärken och 
liknande märken. 

I Sverige är samtliga omsättningar av post-
tjänster och frimärken mervärdesskattepliktiga. 
Den 21 april 2015 fälldes Sverige av Europeiska 
unionens domstol (EU-domstolen) för över-
trädelse av gemenskapsrätten genom att inte 
undanta vissa posttjänster samt frimärken från 
mervärdesskatt. Av domen framgår att EU-
domstolen anser att dåvarande Posten AB, som 
tillhandahåller samtliga eller delar av de samhälls-
omfattande posttjänsterna enligt postdirektivet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/67/EG av den 15 december 1997 om gemen-
samma regler för utvecklingen av gemenskapens 
inre marknad för posttjänster och för förbättring 
av kvaliteten på tjänsterna), vars regler 
implementerats i postlagen (2010:1045), är att 
anse som det offentliga postväsendet enligt 
artikel 132.1 a i mervärdesskattedirektivet. EU-
domstolen anser därför att Sverige borde ha 
undantagit vissa av de posttjänster som utförs av 
Posten AB från skatteplikt. 

Mot bakgrund av domen bör de svenska 
reglerna ändras. En promemoria har därför tagits 
fram inom Finansdepartementet. I promemorian 
föreslås ett undantag från skatteplikt för de 
posttjänster som ingår i den samhällsomfattande 
posttjänsten enligt postlagen samt för frimärken 
som används för tjänster som ingår i den 
samhällsomfattande posttjänsten. I nuläget 
utförs dessa tjänster av PostNord Group AB, 
tidigare Posten AB. Undantaget föreslås dock 
inte omfatta sådana samhällsomfattande 
posttjänster vars villkor förhandlats individuellt. 
Detta framgår av tidigare rättspraxis från EU-
domstolen (C-357/07, TNT Post UK Ltd mot 
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
and Customs). 

Vidare föreslås regeln om omsättningsland för 
posttjänster slopas, eftersom den saknar mot-
svarighet i mervärdesskattedirektivet. Slutligen 
föreslås att regeln om gränsöverskridande post-
verksamhet ändras så att den omfattar både 
terminalavgifter som ett utländskt post-
befordringsföretag betalar till den som tillhanda-
håller den samhällsomfattande posttjänsten 
enligt postlagen och terminalavgifter som den 
som tillhandahåller den samhällsomfattande 

posttjänsten betalar till ett utländskt post-
befordringsföretag. 

Promemorian har remissbehandlats. Remiss-
yttrandena finns tillgängliga i Finans-
departementet (dnr Fi2015/03427/S2). 

Det aviserade förslaget bedöms minska skatte-
intäkterna med ca 200 miljoner kronor per år. 

Regeringen avser att under hösten 2015 
återkomma till riksdagen med ett förslag. En 
sådan ändring bör träda i kraft den 1 april 2016. 

6.35 Mervärdesskattelagen bör ses 
över 

 
Regeringens bedömning: Mervärdesskattelagen 
bör ses över för att göra lagen mer överskådlig 
samt anpassa lagens regler och begrepp till 
mervärdesskattedirektivet. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Reglerna 

om mervärdesskatt är i hög grad harmoniserade 
inom EU och de svenska reglerna har till stor del 
sin motsvarighet i rådets direktiv 2006/112/EG 
av den 28 november 2006 om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt. Någon övergripande 
översyn av de svenska mervärdesskattereglerna 
har inte gjorts sedan EU-inträdet. Sedan dess har 
ett nytt moderniserat EU-direktiv trätt i kraft 
och en omfattande rättspraxis från EU-
domstolen tillkommit. De svenska reglerna har 
varit föremål för åtskilliga förändringar och nya 
regler har införts i mervärdesskattelagen 
(1994:200). Detta har medfört att lagstiftningen 
i dag kan upplevas som svårtillgänglig och 
svåröverskådlig. I vissa formella avseenden 
stämmer lagen inte överens med direktivet och 
det finns dessutom strukturella skillnader mellan 
de båda regelsystemen. Det skapar oklarhet och 
osäkerhet för företag och myndigheter om vad 
som gäller och försvårar tolkning och 
tillämpning. En översyn av lagen behövs för att 
göra lagen mer överskådlig och anpassa 
mervärdesskattelagens regler och begrepp till 
direktivet. En sådan översyn av lagstiftningen 
kan underlätta tillämpningen av reglerna och ge 
en förenkling för både företag och myndigheter. 
Därför anser regeringen att mervärdes-
skattelagen bör ses över. 
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Övriga skattefrågor 

6.36 Höjning av vissa avgifter enligt 
skatteförfarandelagen 

6.36.1 Ärendet och dess beredning 

I budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
och skattefrågor, avsnitt 6.46.1) aviserade 
regeringen att förseningsavgifter och kontroll-
avgifter som tas ut med stöd av skatteförfarande-
lagen bör höjas med 25 procent från och med 
den 1 januari 2016. Finansdepartementet har i en 
promemoria (Fi2015/01708/S3) föreslagit att 
förseningsavgifterna och kontrollavgifterna 
enligt skatteförfarandelagen ska höjas med 25 
procent. 

En sammanfattning av promemorian finns i 
bilaga 12, avsnitt 1. Promemorians lagförslag 
finns i bilaga 12, avsnitt 2. Promemorian har 
remissbehandlats. En förteckning över remiss-
instanserna finns i bilaga 12, avsnitt 3. En 
sammanställning av remissinstansernas syn-
punkter finns tillgänglig i Finansdepartementet. 

Lagrådet  
Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att 
inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag 
som finns i bilaga 12, avsnitt 4. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 12, avsnitt 5. Lagrådet har 
lämnat förslagen utan erinran.  

6.36.2 Gällande rätt 

Förseningsavgifter 

Enligt 48 kap. 1 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244), förkortad SFL, ska förseningsavgift 
tas ut om den som ska lämna skattedeklaration, 
inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller 
periodisk sammanställning inte har gjort det i 
rätt tid. Förseningsavgiftens storlek framgår av 
48 kap. 6 § SFL. Om förseningsavgiften gäller 
aktiebolag eller ekonomisk förenings inkomst-
deklaration uppgår den till 5 000 kronor. Om 
den gäller någon annans inkomstdeklaration, 
särskilda uppgifter eller periodisk samman-
ställning uppgår den i stället till 1 000 kronor. 
För en skattedeklaration är förseningsavgiften 
500 kronor. Om skattedeklaration ska lämnas 
efter föreläggande uppgår förseningsavgiften till 

1 000 kronor. Enligt 48 kap. 7 § SFL gäller att en 
andra förseningsavgift ska tas ut om den som 
utan föreläggande ska lämna en inkomst-
deklaration eller särskilda uppgifter inte har gjort 
det inom tre månader från den tidpunkt då 
skyldigheten skulle ha fullgjorts. Om 
skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare 
två månader, ska en tredje förseningsavgift tas 
ut, vilket framgår av andra stycket. 

I 51 kap. SFL finns bestämmelser om befrielse 
från särskilda avgifter. Bestämmelserna är till-
lämpliga på bl.a. förseningsavgifter. Av 51 kap. 
1 § första stycket SFL framgår att Skatteverket 
ska besluta om hel eller delvis befrielse från en 
särskild avgift om det är oskäligt att ta ut 
avgiften med fullt belopp. Enligt paragrafens 
andra stycke ska det vid bedömningen särskilt 
beaktas bl.a. om den felaktighet eller passivitet 
som har lett till avgiften kan antas ha berott på 
ålder, hälsa eller liknande förhållande, på en 
felbedömning av en regel eller betydelsen av de 
faktiska förhållandena, eller om avgiften inte står 
i rimlig proportion till felaktigheten eller 
passiviteten. Uttrycket hälsa avses innefatta såväl 
sjukdom (somatisk och psykisk) som psyko-
sociala faktorer som negativt påverkar den 
enskildes förmåga att fullgöra deklarations-
skyldigheten (prop. 2002/03:106 s. 241 ). Av 
äldre förarbeten (prop. 1977/78:136 s. 206) 
framgår också att sådana yttre omständigheter 
som erfarenhetsmässigt kan påverka en persons 
handlingsförmåga, t.ex. skilsmässa, närståendes 
sjukdom eller dödsfall, utgör sådana förhåll-
anden som kan leda till befrielse. 

Kontrollavgifter 

Personalliggare 
Den 1 januari 2007 trädde lagen (2006:575) om 
särskild skattekontroll i vissa branscher i kraft. I 
lagen fanns bestämmelser om skyldighet för 
vissa näringsidkare att föra en personalliggare. 
Bestämmelserna om personalliggare finns nu-
mera i skatteförfarandelagen. Enligt 39 kap. 11 § 
SFL ska den som bedriver restaurang-, frisör- 
eller tvätteriverksamhet föra en personalliggare 
och i denna dokumentera nödvändiga identi-
fikationsuppgifter för näringsidkaren och 
löpande dokumentera nödvändiga identifika-
tionsuppgifter för de personer som är verk-
samma i näringsverksamheten. Dokumenta-
tionsskyldigheten omfattar samtliga verksamma. 
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Något krav på att personen ska vara anställd, 
eller ens uppbära ersättning, finns inte. I doku-
mentationsskyldigheten inbegrips även ett krav 
på att bevara identifikationsuppgifterna (prop. 
2010/11:165 s. 862). Bestämmelser som precise-
rar vilka uppgifter som ska dokumenteras och 
när detta ska ske samt bestämmelser om under 
hur lång tid uppgifterna ska bevaras ges i skatte-
förfarandeförordningen (2011:1261). 

Personalliggaren ska enligt 39 kap. 12 § SFL 
finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhets-
lokalen. Skatteverket får enligt 42 kap. 8 § SFL 
besluta om kontrollbesök för att kontrollera att 
den som är eller kan antas vara skyldig att föra 
personalliggare fullgör sina eventuella skyldig-
heter. Verket får vid ett sådant besök begära att 
en person som utför eller kan antas utföra 
arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin 
identitet. Uppgifterna får stämmas av mot 
personalliggaren. Kontrollbesöket får bara 
genomföras i verksamhetslokaler. 

Om Skatteverket vid kontrollbesök finner att 
den som är skyldig att dokumentera identifika-
tionsuppgifter i en personalliggare inte fullgör 
denna skyldighet eller inte håller personal-
liggaren tillgänglig i verksamhetslokalen ska 
enligt 50 kap. 3 § SFL en kontrollavgift tas ut. 
Skyldigheten att dokumentera identifika-
tionsuppgifter har inte fullgjorts om personal-
liggare överhuvudtaget inte förs. Av förarbetena 
framgår att bestämmelsen också avser den 
situationen att personalliggaren är bristfällig. Det 
avgörande i detta hänseende bör enligt 
förarbetena vara om personalliggaren kan ligga 
till grund för kontroll. Om bristerna har liten 
betydelse för kontrollen bör skyldigheten anses 
fullgjord och ingen avgift ska då tas ut. 
Kontrollavgift ska också tas ut bl.a. om de 
dokumenterade uppgifterna inte bevaras (prop. 
2010/11:165 s. 959). 

Kontrollavgiftens storlek regleras i 50 kap. 4 § 
SFL. Kontrollavgiften är dels 10 000 kronor för 
varje kontrolltillfälle (första stycket 1), dels 
2 000 kronor för varje person som vid en 
kontroll är verksam och inte är dokumenterad i 
en tillgänglig personalliggare (första stycket 2). 
Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat inom ett år 
från den dag då beslutet om kontrollavgift 
meddelades, ska avgiften enligt första stycket 1 i 
stället vara 20 000 kronor. 

Befrielsereglerna i 51 kap. 1 § SFL tillämpas 
även på dessa kontrollavgifter. Exempel på 
situationer som omfattas av befrielsegrunderna 
kan enligt förarbetena vara fall där en person 
som är verksam i näringsverksamheten väl är 
antecknad i personalliggaren och är identifierbar, 
men personnumret är ofullständigt antecknat. 
En felaktig bedömning av om den bedrivna 
verksamheten omfattas av kraven enligt lagen 
utgör i de allra flesta fall inte skäl för befrielse. 
Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock 
i enstaka fall vara sådana att det är svårt att 
avgöra om lagen är tillämplig eller inte. Enligt 
förarbetena bör vidare, i likhet med vad som 
gäller beträffande kassaregisterkravet, befrielse 
också vara möjlig om överträdelsen legat helt 
utanför näringsidkarens kontroll. Som exempel 
på sådana situationer nämns fall där 
näringsidkaren kan styrka att överträdelsen har 
skett genom handlingar av anställd personal, 
såsom sabotage, och överträdelsen inte kunnat 
förhindras av näringsidkaren genom bättre 
struktur eller organisation av företaget (prop. 
2005/06:169 s. 129). 

För att motverka förekomsten av svartarbete 
och främja en sundare konkurrens inom 
byggbranschen kommer, enligt en lagändring 
som träder i kraft den 1 januari 2016, krav på 
personalliggare att gälla även i byggbranschen (se 
prop. 2014/15:6). En byggherre blir enligt 7 kap. 
2 a § och 39 kap. 11 b § SFL skyldig att anmäla 
till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas 
och tillhandahålla utrustning så att en 
elektronisk personalliggare kan föras på 
byggarbetsplatsen. Anmälan till Skatteverket ska 
innehålla uppgift om när byggverksamheten ska 
påbörjas och var den ska bedrivas. Skyldig-
heterna gäller inte förrän den sammanlagda 
kostnaden för byggverksamheten på byggarbets-
platsen kan antas uppgå till mer än fyra 
prisbasbelopp, eller för en byggherre som är en 
fysisk person som inte i näringsverksamhet utför 
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska 
enligt 39 kap. 11 c § SFL kunna överlåta sina 
skyldigheter enligt bestämmelserna till en 
näringsidkare som har fått i uppdrag att 
självständigt ansvara för arbetets utförande. Den 
som bedriver byggverksamhet på en bygg-
arbetsplats där byggherren har tillhandahållit 
utrustning enligt 39 kap. 11 b § SFL ska enligt 
39 kap. 11 a § SFL föra en elektronisk personal-
liggare och i denna dokumentera nödvändiga 
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identifikationsuppgifter för näringsidkaren och 
löpande dokumentera nödvändiga identifika-
tionsuppgifter för de personer som är 
verksamma i näringsverksamheten. Personer 
som under en kortare tid bara lastar eller lossar 
material, varor eller hjälpmedel ska inte 
dokumenteras i personalliggaren. Enligt 39 kap. 
12 § ska byggherren hålla personalliggaren 
tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. 
Den som bedriver byggverksamhet ska enligt 
samma bestämmelse hålla sin personalliggare 
tillgänglig för Skatteverket och byggherren på 
byggarbetsplatsen. Skatteverket ska enligt 
42 kap. 8 § SFL få genomföra kontrollbesök på 
byggarbetsplatser, dock inte i en lägenhet som är 
avsedd att helt eller inte till oväsentlig del 
användas som bostad. Bestämmelserna om 
kontrollavgift i 50 kap. 3 och 4 §§ SFL ska vara 
tillämpliga även i fråga om personalliggare i 
byggbranschen. Enligt nya bestämmelser i 
50 kap. 3 § SFL ska kontrollavgift tas ut inte bara 
av den som är skyldig att dokumentera 
identifikationsuppgifter i en personalliggare, 
utan även av den som är skyldig att tillhandhålla 
utrustning så att en elektronisk personalliggare 
kan föras. Kontrollavgift ska tas ut av den 
sistnämnde om Skatteverket vid kontrollbesök 
finner att denne inte fullgör sin skyldighet eller 
inte håller personalliggaren tillgänglig för 
Skatteverket på byggarbetsplatsen. Beloppen i 
50 kap. 4 § första och andra stycket SFL på 
10 000 kronor för varje kontrolltillfälle 
respektive 20 000 kronor för upprepade 
överträdelser gäller även i dessa fall. Enligt nya 
bestämmelser i 50 kap. 3 § 3 och 50 kap. 4 § 
tredje stycket SFL ska även en kontrollavgift på 
25 000 kronor tas ut om Skatteverket vid 
kontrollbesök finner att den som är skyldig att 
lämna uppgift om när byggverksamheten ska 
påbörjas och var den ska bedrivas inte har lämnat 
sådan uppgift. 

Kassaregister 
Bestämmelser om skyldighet att använda 
kassaregister i kontantbranschen infördes genom 
lagen (2007:592) om kassaregister m.m., 
benämnd kassaregisterlagen, som trädde i kraft 
den 1 januari 2008. Skyldigheterna enligt lagen 
började gälla den 1 januari 2010. Införandet av 
kassaregisterkravet syftade till att bekämpa den 
illojala konkurrensen och förbättra möjlig-
heterna till kontroll av omsättningen inom 
kontantbranscherna (prop. 2006/07:105 s. 25). 

Bestämmelserna om krav på kassaregister finns 
numera i 39 kap. SFL. Skyldig att använda 
kassaregister är enligt 39 kap. 4 § SFL den som i 
näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot 
kontant betalning eller mot betalning med 
kontokort. Enligt 39 kap. 7 § SFL ska all 
försäljning och annan löpande användning av ett 
kassaregister registreras i kassaregistret och vid 
varje försäljning ett av kassaregistret framställt 
kvitto tas fram och erbjudas kunden. I doku-
mentationsskyldigheten att registrera uppgifter 
om olika händelser i ett kassaregister inbegrips 
även ett krav på att bevara dessa uppgifter (prop. 
2010/11:165 s. 860). Närmare bestämmelser om 
hur länge uppgifterna måste bevaras ges i 
skatteförfarandeförordningen. I 39 kap. 5 § SFL 
regleras ett antal undantag från kassa-
registerkravet. Enligt punkten 5 gäller t.ex. inte 
skyldigheten att använda kassaregister för den 
som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller 
tjänster mot kontant betalning eller mot 
betalning med kontokort. Vid bedömningen av 
om det är fråga om försäljning i betydlig 
omfattning ska det enligt andra stycket särskilt 
beaktas om försäljningen normalt uppgår till 
eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt 
högst fyra prisbasbelopp under ett beskatt-
ningsår. Enligt 39 kap. 9 § SFL får Skatteverket i 
enskilda fall besluta om undantag från skyldig-
heter som gäller kassaregister om behovet av 
tillförlitligt underlag för skattekontrollen kan 
tillgodoses på annat sätt eller om en viss 
skyldighet är oskälig. Ett beslut om undantag får 
förenas med villkor. 

Ett kassaregister ska enligt 39 kap. 8 § SFL 
vara certifierat och ska på ett tillförlitligt sätt visa 
alla registreringar som har gjorts samt 
programmeringar och inställningar som utgör 
behandlingshistorik enligt bokföringslagen 
(1999:1078). Av 7 kap. 3 och 4 §§ SFL följer att 
näringsidkare som är skyldiga att använda 
kassaregister ska anmäla de kassaregister som 
finns i verksamheten och underrätta Skatte-
verket vid ändrade förhållanden. 

Enligt 42 kap. 3 § SFL utövar Skatteverket 
tillsyn över att den som är eller kan antas vara 
skyldig att använda kassaregister har kassa-
register och att kassaregister som används i en 
verksamhet uppfyller föreskrivna krav. 
Skatteverket har enligt 42 kap. 4 § SFL för 
tillsynen rätt att få tillträde till verk-
samhetslokaler där den som är eller kan antas 
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vara skyldig att använda kassaregister bedriver 
verksamhet. 

Skatteverket får enligt 42 kap. 6 § SFL besluta 
om kontrollbesök för att kontrollera att den som 
är eller kan antas vara skyldig att använda 
kassaregister fullgör sina eventuella skyldigheter. 
Verket får vid sådana besök göra kundräkning, 
kontrollköp, kvittokontroll och kassa-
inventering. Kontrollbesöket får bara genom-
föras i verksamhetslokaler som allmänheten har 
tillträde till. Kundräkning får även göras på en 
allmän plats i anslutning till en sådan lokal. Om 
Skatteverket begär det ska, enligt 42 kap. 7 § 
SFL, den som verket har gjort kontrollbesök hos 
tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från 
journalminne eller tömningskvitto för kontroll 
av hur försäljningar har registrerats i 
kassaregistret.  

Enligt 50 kap. 1 § SFL ska kontrollavgift tas ut 
om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök 
finner att den som är skyldig att använda 
kassaregister inte fullgör denna skyldighet eller 
inte har lämnat uppgift om de kassaregister som 
finns i verksamheten enligt 7 kap. 3 och 4 §§ 
SFL. I skyldigheten att använda kassaregister 
innefattas skyldigheten att ha ett kassaregister 
som uppfyller föreskrivna krav. Kontrollavgift 
ska alltså tas ut av den som överhuvudtaget inte 
har något kassaregister trots att ett sådant ska 
användas enligt 39 kap. 4–6 §§. Den som 
använder ett kassaregister som inte uppfyller 
föreskrivna krav ska också påföras en kontroll-
avgift. Brister som består i underlåtenhet att 
redovisa en försäljning eller annan användning 
eller att kvitto inte tas fram och erbjuds kunden 
utgör grund för kontrollavgift. Detsamma gäller 
underlåtelse att bevara de registrerade upp-
gifterna (prop. 2010/11:165 s. 956 f.). 

Kontrollavgiften är enligt 50 kap. 2 § första 
stycket SFL 10 000 kronor för varje kontroll-
tillfälle. Enligt andra stycket gäller att avgiften 
istället ska vara 20 000 kronor om Skatteverket 
tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som 
har inträffat inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades. 

Befrielsereglerna i 51 kap. 1 § SFL är 
tillämpliga även på kontrollavgifter. I förarbetena 
till kassaregisterlagen anges beträffande skäl för 
befrielse från kontrollavgift bl.a. att det kan vara 
fråga om mindre överträdelser av registrerings- 
eller kvittokravet, såsom små kassadifferenser 
eller att näringsidkaren eller någon anställd vid 

enstaka tillfällen inte erbjudit kunden ett kvitto. 
Det anges också bl.a. att en felaktig bedömning 
av om den bedriva verksamheten omfattas av 
kraven enligt lagen i de flesta fall inte utgör skäl 
för befrielse. Omständigheterna i det enskilda 
fallet kan dock i enstaka fall vara sådana att det är 
svårt att avgöra om lagen är tillämplig eller inte. I 
ett sådant fall kan det finnas skäl för befrielse. 
Enligt förarbetena bör befrielse också vara möjlig 
om överträdelsen legat helt utanför närings-
idkarens kontroll. Så kan vara fallet om 
kassaregistret har förändrats på ett inte tillåtet 
sätt på grund av ett konstruktionsfel eller om 
näringsidkaren kan styrka att överträdelsen har 
skett genom handlingar av anställd personal, 
såsom stöld, och överträdelsen inte har kunnat 
förhindras av näringsidkaren genom bättre 
struktur och organisation av företaget. Befrielse 
bör också kunna bli aktuellt när exempelvis 
registrering inte har kunnat ske på grund av 
oväntade händelser såsom strömavbrott eller 
maskinhaverier. Det måste dock kunna 
konstateras att det varit faktiskt omöjligt att 
genomföra registreringar i kassaregistret (prop. 
2006/07:105 s. 96 f.). Enligt förarbetena till 
skatteförfarandelagen faller dessa situationer in 
även under de gemensamma grunderna för 
befrielse i skatteförfarandelagen (prop. 
2010/11:165 s. 964). 

Dokumentationsuppgifter för torg- och marknads-
handel och omsättning av investeringsguld 
Enligt 39 kap. 13 § SFL ska den som upplåter en 
plats för torg- och marknadshandel doku-
mentera nödvändiga identifikationsuppgifter för 
den som platsen upplåts till och för dennes 
företrädare. Enligt förarbetena saknar det 
betydelse om platsupplåtaren är ägare till den 
aktuella platsen eller om denna upplåter plats i 
andra hand. Dokumentationsskyldigheten 
aktualiseras oavsett om ersättning utges för 
platsupplåtelsen eller inte. Det spelar heller ingen 
roll om den som önskar få plats upplåten till sig 
avser att själv bedriva torg- och marknadshandel 
på platsen eller att hyra ut platsen i andra hand. 
Med upplåtelse avses den civilrättsliga upp-
låtelsen. Dock avses inte sådan upplåtelse där 
polisen ger tillstånd till upplåtelse av offentlig 
plats enligt ordningslagen (1993:1617). I 
dokumentationsskyldigheten inbegrips även ett 
krav på att bevara identifikationsuppgifterna 
(prop. 2010/11:165 s. 862 f.). Bestämmelser som 
preciserar vilka uppgifter som ska dokumenteras 
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och under hur lång tid uppgifterna måste bevaras 
ges i skatteförfarandeförordningen. Skatteverket 
får enligt 42 kap. 9 § SFL besluta om 
kontrollbesök för att identifiera en person som 
bedriver eller kan antas bedriva torg- och 
marknadshandel. Verket får vid ett sådant besök 
kontrollera godkännande för F-skatt och ställa 
frågor om verksamheten. Kontrollbesöket får 
bara genomföras där torg- och marknadshandel 
bedrivs. 

Enligt 39 kap. 14 § SFL ska en beskattnings-
bar person som omsätter investeringsguld som 
avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen 
(1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-land 
vid en transaktion som uppgår till ett belopp 
motsvarande 10 000 kronor eller mer 
dokumentera nödvändiga identifikationsupp-
gifter för köparen. Detsamma gäller även för en 
transaktion som understiger 10 000 kronor men 
som kan antas ha samband med en annan 
transaktion och tillsammans med denna uppgår 
till minst detta belopp. Om summan inte är känd 
vid tidpunkten för en transaktion, ska nöd-
vändiga identifikationsuppgifter dokumenteras 
så snart summan av transaktionerna uppgår till 
minst 10 000 kronor. Även denna dokumen-
tationsskyldighet inbegriper ett krav på att 
bevara identifikationsuppgifterna (a. prop. s. 
863). Enligt 50 kap. 7 § första stycket SFL ska 
kontrollavgift tas ut av den som inte har fullgjort 
dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av 
plats för torg- och marknadshandel eller vid 
omsättning av investeringsguld. Enligt andra 
stycket är kontrollavgiften 2 000 kronor för varje 
tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. 
Dokumentationsskyldigheten enligt 39 kap. 13 
och 14 §§ gäller vid varje upplåtelsetillfälle 
respektive transaktion. En kontrollavgift ska 
alltså tas ut för varje upplåtelse respektive 
transaktion. Det innebär att den som hyr ut tio 
platser vid exempelvis en marknad drabbas av tio 
kontrollavgifter om dokumentationsskyldig-
heten inte fullgörs för någon av upplåtelserna (a. 
prop. s. 963). Befrielsereglerna i 51 kap. SFL 
gäller även för dessa kontrollavgifter. 

6.36.3 Överväganden och förslag 

Höjning av förseningsavgifter 

 
Regeringens förslag: Förseningsavgifterna i 
skatteförfarandelagen ska höjas till 6 250 kronor 

för ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings 
inkomstdeklaration, till 1 250 kronor för någon 
annans inkomstdeklaration, till 1 250 kronor för 
särskilda uppgifter och periodisk samman-
ställning och till 625 kronor för skatte-
deklaration. För en skattedeklaration som ska 
lämnas efter föreläggande ska förseningsavgiften 
höjas till 1 250 kronor. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stock-

holm, Förvaltningsrätten i Luleå, Ekobrotts-
myndigheten, Kommerskollegium, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Tillväxtverket och Han-
delsanställdas förbund har inga invändningar mot 
förslaget. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
avstyrker delvis förslaget. LRF anser att det kan 
vara motiverat att höja avgifterna för att 
återställa penningvärdesförsämringen och före-
slår utifrån dessa beräkningar vissa, lägre, belopp. 
LRF motsätter sig dock ytterligare höjningar 
som inte kan motiveras av syftet bakom 
respektive avgift eller finansiering av väl-
motiverade förslag och anser inte att något 
sådant syfte kan utläsas av den remitterade 
promemorian. 

Företagarna, Näringslivets Regelnämnd, 
Näringslivets Skattedelegation, Svenskt Näringsliv, 
Sveriges advokatsamfund, Sveriges Redovisnings-
konsulters Förbund (SRF) och Visita avstyrker 
förslaget. Näringslivets Regelnämnd anför bl.a. 
att kopplingen till Skatteverkets merarbete inte 
kan beläggas. Sveriges advokatsamfund anser 
inte att de föreslagna avgiftshöjningarna är 
motiverade mot bakgrund av de skäl som anförs 
utan att eventuella höjningar i stället bör 
övervägas först i samband med andra förslag som 
kan medföra ökade administrativa kostnader på 
skatteförfarandeområdet. 

Skälen för regeringens förslag: De belopp 
som gäller i dag för förseningsavgifter enligt 
skatteförfarandelagen infördes den 1 juli 2003. 
Tidigare gällande belopp infördes 1987. 
Beloppen som infördes 2003 jämfördes med de 
förseningsavgifter som togs ut med stöd av 
8 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554), se 
prop. 2002/03:106 s. 189 f. 

De totala intäkterna för förseningsavgifter till 
Skatteverket uppgick till ca 332 miljoner kronor 
2011, ca 314 miljoner kronor 2012, ca 
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314 miljoner kronor 2013 och ca 370 miljoner 
kronor år 2014. 

Några remissinstanser avstyrker förslaget. 
Förseningsavgifterna har varit på samma nivå 
sedan 2003, dvs. i drygt tio år, utan att förändras. 
Redan av den anledningen kan finnas skäl att 
höja avgifterna med anledning av förändringar i 
penningvärdet. Ett av syftena med försenings-
avgifterna är att täcka de administrativa mer-
kostnader som föranleds av att deklarationen 
inte lämnas i tid. Avgifterna ska dock också 
fungera som ett effektivt påtryckningsmedel för 
den skattskyldige att lämna sin deklaration i tid 
(a. prop. s. 189 f.). Under de senaste åren har 
möjligheterna att lämna inkomstdeklaration för 
fysiska personer utvecklats och förenklats 
betydligt. Trots det förenklade deklarations-
förfarandet förefaller relativt många deklara-
tionsskyldiga fortfarande lämna deklarationer 
för sent. Det kan därför finnas skäl att höja 
förseningsavgifterna för att de ska fylla sitt syfte 
att fungera som ett effektivt påtryckningsmedel 
för att den deklarationsskyldige ska lämna 
deklaration i tid. Motsvarande bör gälla de 
förseningsavgifter som syftar till att särskilda 
uppgifter och periodisk sammanställning lämnas 
i rätt tid. 

Av denna anledning föreslår regeringen en 
höjning av förseningsavgifterna i skatteför-
farandelagen med 25 procent. Detta innebär att 
förseningsavgiften för aktiebolags eller eko-
nomisk förenings inkomstdeklaration höjs med 
1 250 kronor och kommer att uppgå till 
6 250 kronor. Förseningsavgiften för någon 
annans inkomstdeklaration höjs med 250 kronor 
och kommer att uppgå till 1 250 kronor. För 
särskilda uppgifter eller periodisk samman-
ställning kommer förseningsavgiften höjas med 
250 kronor och uppgå till 1 250 kronor. 
Förseningsavgiften gällande skattedeklaration 
höjs med 125 kronor och kommer att uppgå till 
625 kronor. När det gäller skattedeklaration som 
ska lämnas efter föreläggande höjs försenings-
avgiften med 250 kronor och kommer att uppgå 
till 1 250 kronor. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 48 kap. 6 § SFL, 
se avsnitt 3.13. 

 

Höjning av kontrollavgifter  

 
Regeringens förslag: Kontrollavgifterna i skatte-
förfarandelagen ska höjas från 10 000 kronor till 
12 500 kronor, från 20 000 kronor till 
25 000 kronor och från 2 000 kronor till 
2 500 kronor. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stock-

holm, Förvaltningsrätten i Luleå, Ekobrotts-
myndigheten, Kommerskollegium, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Tillväxtverket och 
Handelsanställdas förbund har inga invändningar 
mot förslaget. Handelsanställdas förbund har 
sett goda effekter av personalliggare och kassa-
register och anser att det är rimligt att det sker 
en höjning av avgifterna eftersom de inte har 
höjts sedan 2007. Blomsterbranschens Riks-
förbund tillstyrker förslaget och anför bl.a. att 
kontrollavgifterna bör vara kännbara om 
lagstiftningen inte följs, för att den ska få avsedd 
effekt. 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) avstyrker 
delvis förslaget. LRF anser att det kan vara 
motiverat att höja avgifterna för att återställa 
penningvärdesförsämringen och föreslår utifrån 
dessa beräkningar vissa, lägre, belopp. LRF 
motsätter sig dock ytterligare höjningar som inte 
kan motiveras av syftet bakom respektive avgift 
eller finansiering av välmotiverade förslag och 
anser inte att något sådant syfte kan utläsas av 
den remitterade promemorian. 

Företagarna, Näringslivets Regelnämnd, 
Näringslivets Skattedelegation, Svenskt Näringsliv, 
Sveriges advokatsamfund, Sveriges Redovis-
ningskonsulters Förbund (SRF) och Visita 
avstyrker förslaget. 

Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets 
skattedelegation, Svenskt Näringsliv, SRF och 
Visita anser att det saknas belägg för att 
höjningen av kontrollavgifterna kommer att leda 
till ett minskat skatteundandragande. Närings-
livets Regelnämnd, SRF och Visita påpekar 
också att det förändrade penningvärdet inte kan 
motivera avgiftshöjningarna. 

Företagarna anser att en höjning av kontroll-
avgifterna med motiveringen att det behövs för 
att skydda seriösa företagare mot illojal 
konkurrens innebär långtgående slutsatser utan 
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att någon oberoende utvärdering gjorts av 
Skatteverkets kontrollmetoder eller av 
avgiftsnivåerna. Företagarna anser att en sådan 
utvärdering först måste göras samt att en 
eventuell höjning av avgiftsnivån bör användas 
för att förbättra rättssäkerheten i enlighet med 
förslagen i SOU 2013:62 om ersättning för 
kostnader för ombud i skattemål. Näringslivets 
Skattedelegation och Svenskt Näringsliv anser 
det angeläget att regeringen ger en oberoende 
part i uppdrag att göra en utvärdering av 
Skatteverkets olika kontrollmetoder. Eftersom 
någon sådan utvärdering ännu inte har kommit 
till stånd kan dessa remissinstanser inte 
instämma i påståenden om att kontroll-
metoderna och kontrollavgifterna skyddar 
seriösa företagare mot illojal konkurrens. 
Näringslivets Regelnämnd och Visita anser att 
det är viktigt att det genomförs en utvärdering av 
bestämmelserna om kassaregister och personal-
liggare med tillhörande avgifter för att belysa 
vilka effekter lagstiftningen fått i förhållande till 
syftet med regleringen och i relation till den 
påverkan reglerna haft på företagen. Visita menar 
att det inte finns några belägg för att skatte-
förfarandelagens bestämmelser om kassaregister 
och personalliggare och de därmed samman-
hängande kontrollavgifterna har haft någon 
säkerställd påverkan på skatteundandragande, 
illojal konkurrens eller förekomsten av svart 
arbetskraft.  

Sveriges advokatsamfund anser inte heller att 
avgiftshöjningarna är motiverade på de i 
promemorian anförda skälen utan menar att 
eventuella höjningar i stället bör övervägas först i 
samband med andra förslag som kan medföra 
ökade administrativa kostnader på skatte-
förfarandeområdet. 

Flera av de remissinstanser som avstyrker 
förslaget framhåller också som ett problem att 
små misstag kan leda till att en seriös företagare 
påförs kontrollavgift, utan att det finns någon 
misstanke om skatteundandragande. 

SRF föreslår att kontrollavgifterna för 
kassaregister och personalliggare differentieras 
på så sätt att de halveras för de företagande som 
bedriver sin verksamhet i annan företagsform än 
aktiebolag och ekonomisk förening. Detta 
eftersom kontrollavgiften inte är avdragsgill och 
därför blir mer betungande för dessa företag. 

Skälen för regeringens förslag: Reglerna om 
skyldighet att använda personalliggare och om 
påförande av kontrollavgift vid bristande 

efterlevnad av bestämmelserna trädde i kraft den 
1 januari 2007. Kassaregisterlagen trädde i kraft 
den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt 
lagen samt dess bestämmelser om kontrollavgift 
började gälla den 1 januari 2010. Storleken på 
kontrollavgiften beträffande kassaregister 
bestämdes till samma belopp som gällde 
beträffande personalliggare. Bestämmelsen i 
skatteförfarandelagen om kontrollavgift hän-
förlig till dokumentationsskyldigheten vid upp-
låtelse av torg- och marknadsplats och vid 
omsättning av investeringsguld har ersatt 
bestämmelserna om kontrollavgift i 5 § lagen 
(1998:514) om särskild kontroll av torg- och 
marknadshandel m.m. och 15 kap. 9 § skatte-
betalningslagen (1997:483). Bestämmelserna om 
kontrollavgifter i dessa lagar trädde i kraft den 
1 juli 1998 respektive den 1 januari 2000. 
Storleken på kontrollavgifterna har aldrig 
ändrats. 

Bestämmelserna om personalliggare och 
kassaregister har införts med det bakomliggande 
syftet att motverka skattefusk och att motverka 
illojal konkurrens inom berörda branscher.  

Några remissinstanser anser att det behöver 
göras en utvärdering av om bestämmelserna om 
kassaregister och personalliggare har uppnått 
sina syften innan det kan vara motiverat att höja 
kontrollavgifterna. 

I Skatteverkets rapport 2013:2, Krav på 
kassaregister – effektutvärdering, redovisas 
Skatteverkets slutsatser vid den analys verket 
gjort med syftet att bl.a. utvärdera i vilken 
utsträckning kassaregisterbestämmelserna har 
medfört att skatteundandragandet i kontant-
handeln har minskat. Skatteverket har samman-
fattningsvis funnit att resultaten av de analyser 
som gjorts ger tydliga indikationer på att 
reformen gett effekter i form av minskat 
skatteundandragande. Enligt rapporten har 
Skatteverket också, efter en undersökning 
genom kontrollbesök under slutet av år 2012, 
funnit att andelen oregistrerade köp bland 
företag med certifierade kassaregister uppgår till 
omkring 9 procent. När det gäller personal-
liggare har så sent som i december 2014 
lagstiftaren beslutat att utvidga systemet med 
personalliggare till att omfatta även bygg-
branschen. I propositionen till den lagändringen 
konstaterar regeringen att systemet med 
personalliggare i restaurang- och frisör-
branscherna har haft positiva effekter på löne-
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redovisningen inom de branscherna (prop. 
2014/15:6 s. 38).  

Regeringen är av uppfattningen att de aktuella 
bestämmelserna om dokumentationsskyldighet i 
skatteförfarandelagen är bra instrument för att 
motverka skatteundandragande och illojal 
konkurrens. Syftet med en sanktion vid brister i 
efterlevnaden av bestämmelserna är primärt att 
avskräcka från överträdelser av reglerna (se prop. 
2005/06:169 s. 49 och 2006/07:105 s. 69). Detta 
är utgångspunkten för regeringens förslag.  

Reglerna om de aktuella dokumentations-
skyldigheterna har nu varit gällande i ett antal år. 
Storleken på kontrollavgifterna har aldrig 
ändrats. En höjning av avgifterna kan därför till 
viss del motiveras redan med hänsyn till 
förändringen av penningvärdet. Kontroll-
avgifterna måste dock vara kännbara för att de 
ska avskräcka från överträdelser. De måste 
samtidigt stå i rimlig proportion till de över-
trädelser det är fråga om. Regeringen bedömer 
att en höjning med 25 procent är rimlig och 
lämplig för att kontrollavgifterna framöver ska 
fungera som effektiva påtryckningsmedel. I detta 
sammanhang vill regeringen också erinra om att 
reglerna om befrielse från särskilda avgifter i 
51 kap. SFL gäller även beträffande 
kontrollavgifter.  

Med anledning av SRF:s förslag om lägre 
kontrollavgifter för vissa företagsformer 
konstaterar regeringen att de överväganden som 
gjorts i promemorian endast rör en viss generell 
höjning av nivåerna på avgifterna och inte frågan 
om en differentierad kontrollavgift. Regeringen 
finner inte skäl att överväga en differentiering av 
avgiften i enlighet med SRF:s förslag.  

En höjning med 25 procent innebär att 
kontrollavgifterna för varje kontrolltillfälle avse-
ende kassaregister och personalliggare höjs med 
2 500 kronor och kommer att uppgå till 
12 500 kronor. De högre kontrollavgifterna vid 
upprepade överträdelser inom ett år höjs med 
5 000 kronor och kommer att uppgå till 
25 000 kronor. Kontrollavgiften för varje person 
som vid en kontroll är verksam och inte är 
dokumenterad i en tillgänglig personalliggare 
höjs med 500 kronor och kommer att uppgå till 
2 500 kronor. Kontrollavgiften för den som inte 
har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid 
upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel 
eller vid omsättning av investeringsguld höjs 
med 500 kronor och kommer att uppgå till 
2 500 kronor.  

Bestämmelserna om kontrollavgiften på 
25 000 kronor för den som inte har lämnat 
uppgift om när byggverksamhet ska påbörjas 
och var den ska bedrivas (50 kap. 3 § 3 och 
50 kap. 4 § tredje stycket SFL i sin lydelse enligt 
SFS 2014:1474) träder i kraft den 1 januari 2016. 
Kontrollavgiften är ny, både sett till grunden för 
att ta ut avgift och till beloppets storlek. De skäl 
för att höja kontrollavgifterna som anförs ovan 
gör sig inte gällande för den nya kontroll-
avgiften. Någon höjning av den kontrollavgiften 
föreslås därför inte. 

Lagförslag 
Förslaget föranleder ändringar i 50 kap. 2, 4 och 
7 §§ SFL, se avsnitt 3.13 och 3.14. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i 
kraft den 1 januari 2016. De nya bestämmelserna 
om förseningsavgifternas storlek ska tillämpas 
första gången i fråga om deklarationer och övriga 
uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. 
De nya bestämmelserna om kontrollavgifternas 
storlek ska tillämpas första gången i fråga om 
kontrollavgifter som är hänförliga till kontroller 
som har inletts efter den 31 december 2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Inga remissinstanser har 

kommenterat förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: De föreslagna 

lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 
2016. Eftersom en tidigare utfärdad lydelse av 
50 kap. 4 § SFL (SFS 2014:1474) också träder i 
kraft den 1 januari 2016 görs ändringen av den 
paragrafen genom en ändring i den utfärdade 
ändringsförfattningen. 

Av förutsebarhetsskäl bör den höjda för-
seningsavgiften tas ut först i fråga om 
deklarationer, periodiska sammanställningar och 
särskilda uppgifter som ska lämnas efter 
ikraftträdandet. För deklarationer och övriga 
uppgifter som skulle ha lämnats före ikraft-
trädandet gäller således äldre belopp. Av samma 
skäl bör de höjda kontrollavgifterna tas ut endast 
när den kontroll som lett till att kontrollavgiften 
tas ut har inletts efter ikraftträdandet. För 
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kontroller som har inletts tidigare tas 
kontrollavgift ut med äldre belopp. 

6.36.4 Konsekvensanalys 

Den föreslagna höjningen av försenings-
avgifterna beräknas öka intäkterna med 
80 miljoner kronor från och med år 2016. 
Höjningen av kontrollavgifterna beräknas öka 
intäkterna med 30 miljoner kronor från och med 
år 2016. Dessa intäkter har beaktats i den av 
riksdagen beslutade budgeten för 2015. 

Förslagen innebär att det kommer att bli 
dyrare jämfört med i dag för företag och enskilda 
som underlåter att lämna deklaration eller övriga 
uppgifter i tid och för företag som påförs 
kontrollavgift med anledning av brister i efter-
levnaden av bestämmelser om dokumentations-
skyldighet i skatteförfarandelagen. Förslagen 
innebär endast en viss höjning av nivåerna på 
avgifterna och påverkar inte förutsättningarna 
för att ta ut avgift. Vidare innebär befrielse-
reglerna att avgift inte ska tas ut om det är 
oskäligt. Detta kan vara fallet t.ex. om den 
felaktighet eller passivitet som har lett till 
avgiften kan antas ha berott på ålder, hälsa eller 
liknande förhållande.  

En effektiv skattekontroll är viktig för att 
seriösa företagare ska skyddas mot illojal 
konkurrens. Kännbara kontrollavgifter är en del i 
det kontrollsystem som ska uppnå ett sådant 
syfte.  

Skatteverket behöver göra vissa anpassningar 
av it-stödet samt justera blanketter och 
informationsmaterial. Skatteverket beräknar 
kostnaderna till 850 000 kronor. Förändringarna 
kommer att ingå i den anpassning som årligen 
görs med anledning av ny eller förändrad 
lagstiftning. Tillkommande utgifter för Skatte-
verket ska hanteras inom befintliga ekonomiska 
ramar. Den möjliga påverkan på Kronofogde-
myndighetens verksamhet bedöms vara 
marginell. Förslagen bedöms inte medföra 
merarbete eller merkostnader för de allmänna 
förvaltningsdomstolarna eller några konsekvens-
er för jämställdheten mellan kvinnor och män. 

6.37 Övriga åtgärder inom 
skatteförfarandet 

Regeringen har den 25 juni 2015 fattat beslut om 
propositionen Skattetillägg: Dubbelprövnings-
förbudet och andra rättssäkerhetsfrågor, prop. 
2014/15:131. I propositionen föreslås bl.a. en 
spärreglering som innebär att åklagaren inte får 
inleda en process om skattebrott om Skatte-
verket dessförinnan har fattat beslut om 
skattetillägg i fråga om samma felaktighet eller 
passivitet avseende samma person. Omvänt får 
Skatteverket inte fatta beslut om skattetillägg 
om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess 
om samma felaktighet eller passivitet avseende 
samma person. Vidare föreslås en reglering om 
ett samlat sanktionsförfarande i en domstol. 
Allmän domstol ska i samband med en skatte-
brottsprocess på yrkande av åklagaren kunna 
besluta om skattetillägg.  

I enlighet med riksdagens tillkännagivande 
den 23 maj 2013 (bet. 2012/13:SkU32, rskr. 
2012/13:241) och den bedömning som 
regeringen gjort i propositionen Förbättrad 
konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, 
prop. 2012/13:129, har Skatteverket fått i 
uppdrag att göra en fördjupad analys och 
presentera ett bredare underlag för sitt förslag att 
näringsidkare ska omfattas av kravet på kassa-
register trots att inkomsten från den aktuella 
försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i 
Sverige. Skatteverket har redovisat sitt uppdrag i 
promemorian Förstärkt konkurrens på lika 
villkor i kontantbranschen. Promemorian har 
remitterats och är under beredning i 
regeringskansliet.  

Som aviserats i budgetpropositionen för 2015 
(prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, 
finansplan och skattefrågor, avsnitt 1.4.2) har 
Skatteverket fått i uppdrag att utreda möjlig-
heten att utveckla systemet med personalliggare 
till att omfatta fler branscher i syfte att motverka 
svartarbete och social dumpning. Uppdraget ska 
redovisas senast den 31 oktober 2015. 

Vidare avser Skatteverket att under 2015 
lämna ett förslag som innebär att arbetsgivarna 
ska slippa lämna både arbetsgivardeklaration och 
kontrolluppgift och att i stället redovisning på 
individnivå ska ske varje månad i arbetsgivar-
deklarationen.  
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6.38 Det internationella arbetet för att 
motverka skatteundandragande 

Utformning av skattesystem, hur de olika 
skattesystemen samverkar och möjligheterna för 
framförallt multinationella företag att utnyttja 
olikheterna i systemen för att uppnå skatte-
fördelar, är frågor som har diskuteras i många 
olika internationella sammanhang. Det finns en 
internationell beslutsamhet om att utveckla och 
effektivisera det internationella samarbetet för 
att motverka skatteundandragande, oavsett om 
det sker genom utnyttjande av ofullständigheter 
och luckor i regelverk, bedrägerier eller med 
hjälp av speciella skatteregimer. Att motverka 
skatteflykt och skatteundandragande är en hög 
politisk prioritering för Sverige. Sverige och den 
svenska skattebasen står inte opåverkad av 
skatteundandragande som har sin grund i den 
internationella miljön. Regeringen förstärker 
Skatteverkets anslag för att myndigheten 
successivt ska kunna bygga upp kompetens och 
öka resurserna för internationell kontroll av 
skattefusk och skatteuppläggsinsatser. 

Våren 2013 påbörjade OECD tillsammans 
med G20 länderna ett stort och övergripande 
projekt i syfte att motverka skattebaserosion och 
flyttning av vinster (Base Erosion and Profit 
Shifting, BEPS). I juni 2013 antogs en konkret 
handlingsplan om BEPS. Handlingsplanen som 
innehåller 15 stycken åtgärdsområden ska vara 
genomförd inom två år. Sju av åtgärdsområdena 
var helt eller delvis klara i september 2014 och 
publicerades då i rapportform på OECD:s 
hemsida. De övriga åtgärdsområdena liksom det 
fortsatta arbetet på de delvis klara åtgärds-
områdena ska vara klara och publiceras i 
rapportform på OECD:s hemsida i början av 
oktober 2015. Regeringen stödjer BEPS-
projektet men samtidigt är det viktigt att 
resultatet av BEPS-projektet inte går utöver vad 
som är nödvändigt och att små öppna 
exportberoende ekonomiers intressen beaktas. 
Resultatet av BEPS-projektet kommer att 
påverka den interna lagstiftningen och leda till 
lagstiftningsarbete i Sverige. 

Kommissionens handlingsplan 
Den 17 juni 2015 lade Europeiska kommissionen 
fram en handlingsplan för en rättvisare och mer 
effektiv företagsbeskattning i EU. Handlings-
planen innehåller ett antal olika åtgärder för att 
bekämpa skatteflykt, garantera hållbara intäkter 

och stärka den inre marknaden för företag. En av 
huvudåtgärderna i handlingsplanen är en 
nylansering av kommissionens förslag om en 
gemensamt konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB).  

Direktivet om administrativt samarbete 
Den 9 december 2014 antogs ett direktiv om 
ändring i direktivet om administrativt samarbete. 
Ändringarna innebär att direktivet numera 
omfattar i huvudsak de situationer som också 
regleras i sparandedirektivet. Med anledning 
härav lämnade kommissionen den 18 mars 2015 
ett förslag om att sparandedirektivet ska 
upphävas.  

Den 18 mars 2015 lämnade kommissionen 
också ett förslag till ändringar i direktivet om 
administrativt samarbete. Förslaget syftar till att 
säkerställa att information om förhandsbesked i 
gränsöverskridande skattefrågor och om 
prissättningsbesked utbyts automatiskt mellan 
medlemsstaterna. 

Moder- och dotterbolagsdirektivet 
Under 2014 beslutades inom EU att täppa till ett 
kryphål i direktivet om ett gemensamt 
beskattningssystem för moderbolag och dotter-
bolag hemmahörande i olika medlemsstater som 
kunde utnyttjas av företag för att undvika 
beskattning genom s.k. hybridlånearrangemang. 
I januari 2015 beslutades att även införa en 
allmän skatteflyktsbestämmelse i direktivet. 
Ändringarna i direktivet ska vara genomförda i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning senast 
den 31 december 2015. Regeringen har den 
3 september 2015 beslutat att inhämta Lagrådets 
synpunkter på lagrådsremissen Begränsad 
skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser 
mot skatteflykt i fråga om kupongskatt, som 
syftar till att genomföra ändringarna i direktivet i 
svensk rätt. 

Informationsutbytesavtal 
Mellan åren 2006 och 2014 deltog Sverige i ett 
samnordiskt projekt med syfte att ingå avtal för 
att utbyta information med länder och 
jurisdiktioner som har en omfattande sekretess 
på skatteområdet. Projektet var mycket fram-
gångsrikt och Sverige har nu ett av världens 
största nät av informationsutbytesavtal. 
Regeringen avser att löpande komplettera 
avtalsnätet när det behövs för att begränsa 
möjligheterna till skatteundandragande.  
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6.39 Offentligfinansiella effekter – en 
sammanfattning 

I tabell 6.25 redovisas de offentligfinansiella 
effekterna av de skatte- och avgiftsförändringar 
som presenterats i denna proposition. För mer 
utförliga beskrivningar av de olika skatte-
åtgärderna hänvisas till tidigare avsnitt i detta 
kapitel.  

Tre olika typer av offentligfinansiella effekter 
redovisas i tabell 6.25: bruttoeffekt för 2016, 
periodiserade nettoeffekter för 2016–2019 och 
varaktig effekt. Bruttoeffekten beskriver den 
statiskt beräknade förändringen i intäkterna från 
den skatt som regeländringen avser. Brutto-
effekten beaktar således inte eventuella indirekta 
effekter som t.ex. regeländringens påverkan på 
andra skattebaser och på konsumentprisindex. 
Om konsumentprisindex påverkas av en 
regeländring så uppkommer en indirekt effekt då 
utgifter i olika offentliga transfereringssystem 
påverkas av förändringar i konsumentprisindex.  

Vid en bedömning av de kortsiktiga offentlig-
finansiella effekterna av olika åtgärder är den 
periodiserade nettoeffekten för den 
konsoliderade offentliga sektorn mest relevant. I 
den periodiserade redovisningen hänförs för-
ändringar i skatte- och avgiftsintäkter till det 
inkomstår den skattepliktiga händelsen äger 
rum. Vidare beaktas i nettoeffekten även vissa 
indirekta effekter på skatteintäkterna och på de 
offentliga utgifterna. Den periodiserade 
nettoeffekten redovisas för åren 2016–2019.  

Den varaktiga effekten, som redovisas i den 
sista kolumnen i tabell 6.25 ger ett mått på den 
bestående årliga kostnaden/intäkten som en 
åtgärd medför, dock utan koppling till hur de 
offentliga finanserna påverkas ett visst år. 
Beräkningen baseras på nuvärdet av en åtgärds 
framtida nettoeffekter. På så vis möjliggörs 
jämförelser mellan regelförändringar vars 
nettoeffekter är olika fördelade över tiden. 
Avvikelser mellan den varaktiga effekten och de 

periodiserade årliga nettoeffekterna beror bl.a. på 
fördröjd övervältring av vissa skatter på andra 
skattebaser. För en närmare beskrivning av 
metodfrågor kopplade till denna redovisning 
hänvisas till Finansdepartementets publikation 
”Beräkningskonventioner 2015: Metoder för 
effektberäkningar vid ändrade skatteregler”.  

De offentligfinansiella effekterna av de 
åtgärder som redovisas i detta avsnitt har 
beräknats utifrån 2016 års prognostiserade priser 
och volymer. Den prognos av offentliga sektorns 
totala intäkter för 2016–2019, som redovisas i 
kapitel 7, baseras på prognoser för Sveriges 
ekonomiska utveckling, inklusive effekterna av 
de i denna proposition aviserade åtgärderna på 
t.ex. tillväxt och sysselsättning. I kapitel 7 
redovisas intäkterna i respektive års priser och 
volymer. 

Åtgärder som redan är budgeterade 
Vissa åtgärder som redovisas i denna proposition 
har redan aviserats och budgeterats i 
budgetpropositionen för 2015 och i den av 
riksdagen beslutade budgeten för 2015. Det 
gäller förslaget om slopad avdragsrätt för privat 
pensionssparande, höjd koldioxidskatt för 
uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer, samt 
höjningen av vissa avgifter enligt skatteför-
farandelagen. Förslaget om höjd koldioxidskatt 
för uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer 
har dock justerats till ett stegvis slopande. Denna 
ändring redovisas i tabell 6.25. 

Sammantagna effekter av skatteåtgärderna 
Förslagen och bedömningarna i budget-
propositionen innebär att skatteintäkterna 
sammantaget ökar med 16,32 miljarder kronor år 
2016. Den totala bruttoeffekten för 2016 
beräknas till 16,64 miljarder kronor, se tabell 
6.25. 
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Tabell 6.25 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatte- och avgiftsregler. Bruttoeffekt 2016, periodiserad nettoeffekt år 
2016–2019 samt varaktig effekt 
Miljarder kronor 

 Effekt från Brutto-
effekt Periodiserad nettoeffekt 

Varaktig 
effekt 

  2016 2016 2017 2018 2019  

Förslag i budgetpropositionen        

Skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen        

Sänkt skatt för pensionärer 2016-01-01 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 -1,87 

Avtrappning av jobbskatteavdraget 2016-01-01 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Ingen uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt för 2016 

2016-01-01 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Slopad skattereduktion för gåvor 2016-01-01 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Förändringar av HUS-avdraget, summa  5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 

    Varav: Halvering av RUT-avdrag för personer under 65 år 
               samt exkludera matlagning + visst städarbete 

2016-01-01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

               Förändringar av ROT-avdraget 2016-01-01 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner 2016-01-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.        

Särskild löneskatt för äldre (6,15 %) 2016-01-01 2,10 1,77 1,71 1,68 1,67 1,72 

Tidigarelagt slopande av nedsättning av socialavgifter för 
unga 

2016-06-01 0,46 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter        

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och 
i kapitalförsäkring 

 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

    Varav: Investeringssparkonto 2016-01-01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

               Kapitalförsäkring 2016-01-01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 2016-01-01 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Anpassning av investeraravdraget till kommissionens 
riktlinjer om statligt stöd för att främja 
riskfinansieringsinvesteringar 

2016-01-01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Skatt på kapitalanvändning – företagsskatter        

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning1 2016-01-01 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

Slopad avdragsrätt för avgifter och bidrag som betalas till 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet (pga. omläggning av 
filmstöd) 

2017-01-01   0,04 0,03 0,03 0,03 

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

Ändrad beskattning av drivmedel, summa  3,94 3,99 4,36 5,25 6,26 6,50 

    Varav: Höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle samt 
               förändrad skattebefrielse för vissa biodrivmedel 

2016-01-01 4,17 4,12 3,63 3,70 3,79 4,03 

               Ökad befrielse från koldioxidskatt för dieselbränsle 
               i jordbruks- och skogsbruksmaskiner 

2016-01-01 -0,38 -0,30 -0,30 -0,30 -0,20 -0,20 

               Omräkning av skattesatserna på bränslen efter 
               reala inkomstökningar 

2016-01-01 0,00 0,00 0,90 1,71 2,52 2,52 

               Ändrad beskattning av biodrivmedel  
               (överkompensation)2 

2015-12-01 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15 0,15 

Stegvis slopande av nedsättningen av koldioxidskatten för 
uppvärmningsbränslen inom vissa sektorer 

2016-01-01 -0,34 -0,28 -0,28    

Begränsning av möjligheten att använda märkt olja i båtar 2016-01-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft 2016-07-01 0,12 0,10 0,19 0,19 0,19 0,19 

Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt        

Höjd moms på biobiljetter (pga. omläggning av filmstöd) 2017-01-01   0,23 0,18 0,20 0,21 

Delsumma – förslag  16,75 16,43 16,72 17,80 18,81 19,11 
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 Effekt från Brutto-
effekt Periodiserad nettoeffekt 

Varaktig 
effekt 

  2016 2016 2017 2018 2019  

Bedömningar i budgetpropositionen        

Skatt på arbetsinkomster - förvärvsinkomstbeskattning        

Begränsad uppräkning av nedre skiktgränsen för 2017 2017-01-01   1,13 1,13 1,13 1,13 

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar 2017-01-01   -0,19 -0,22 -0,24 -0,01 

Skatt på kapitalanvändning – företagsskatter        

Införande av ett tonnageskattesystem    -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

    Varav: Införande av schablonbeskattning 2017-01-01   -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

               Räntebeläggning av ack. överavskrivningar  2017-01-01   0,01 0,01 0,01 0,01 

Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter        

Sänkt reklamskatt 2017-01-01   -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 

Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt        

Slopande av slussningsregel 2016-01-01 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

Undantag från moms på vissa posttjänster1 2016-04-01 -0,17 -0,17 -0,18 -0,19 -0,20 -0,20 

Delsumma – bedömningar  -0,11 -0,11 0,74 0,71 0,66 0,88 

Summa  16,64 16,32 17,47 18,51 19,47 20,00 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.  
1 Förslag som inte ingår i tabell 1.2. 2 Förslag i höständringsbudget för 2015. Effekt för 2015 0,01 miljarder kronor. 
Källa: Egna beräkningar. 
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6.40 Författningskommentarer 

Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1990:659) om särskild löneskatt på 
vissa förvärvsinkomster 

1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.10 
om särskild löneskatt för äldre. 

Ändringarna i paragrafens första stycke innebär 
att det införs en skyldighet att betala särskild 
löneskatt på sådan ersättning som avses i 2 kap. 
10 och 11 §§ socialavgiftslagen (2000:980) till 
personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. 
Sådan ersättning som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ 
socialavgiftslagen är bl.a. löner, arvoden, för-
måner och andra ersättningar för arbete. Skyldig-
heten att betala särskild löneskatt avser ersätt-
ning för arbete till såväl arbetstagare som upp-
dragstagare. Särskild löneskatt ska för dessa 
individer betalas med 6,15 procent. Styckets 
inledning har förtydligats i enlighet med Lag-
rådets förslag. I övrigt har språkliga ändringar 
gjorts. 

I paragrafens andra stycke regleras vem som är 
skyldig att betala särskild löneskatt. I första 
meningen anges att den som utgett sådan ersätt-
ning eller sådant bidrag som avses i första 
stycket är skattskyldig. De föreslagna änd-
ringarna innebär att flera undantag införs från 
denna huvudregel om skattskyldighet. Änd-
ringarna är en följd av ändringen i första stycket 
och motsvarar delvis den lydelse paragrafen hade 
före 2007 (se prop. 2006/07:1 Förslag till 
statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor 
och tilläggsbudget m.m., avsnitt 5.3.1, bet. 
2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9).  

I fråga om rabatt, bonus eller annan ersättning 
på grund av kundtrohet eller liknande, är det den 
som slutligt har stått för de kostnader som ligger 
till grund för ersättningen som är skyldig att 
betala särskild löneskatt på ersättningen. Det ska 
röra sig om ersättning som utgör skattepliktig 
intäkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229), 
förkortad IL, t.ex. s.k. frequent flyer-rabatter 
som ges ut på grund av regelbundna resor i 
tjänsten. Bestämmelsen har sin förebild i 2 kap. 
2 § socialavgiftslagen. Redaktionella förändringar 
har gjorts i förhållande till den lydelse 
bestämmelsen hade före 2007. 

I fråga om sådan förmån som avses i 10 kap. 
11 § andra stycket IL är den i vars tjänst 
rättigheten förvärvats skyldig att betala särskild 

löneskatt på ersättningen. I 10 kap. 11 § andra 
stycket IL regleras situationen då någon på 
grund av sin tjänst förvärvar en rättighet som 
inte i sig själv är ett värdepapper men som 
innebär en rätt att i framtiden förvärva ett 
värdepapper till ett förmånligt pris (personal-
optioner). Bestämmelsen innebär att ansvaret för 
att betala särskild löneskatt för förmån av 
personaloptioner läggs på den arbets- eller upp-
dragsgivare eller liknande i vars tjänst rättigheten 
förvärvades. Bestämmelsen har sin förebild i 
2 kap. 1 § andra stycket socialavgiftslagen som 
infördes den 1 januari 2009 (se prop. 
2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 
2008/09:4). Någon motsvarande bestämmelse 
fanns således inte i den lydelse paragrafen hade 
före 2007.  

I fråga om annan ersättning som ges ut av en 
utomlands bosatt fysisk person eller av en 
utländsk juridisk person och som har sin grund i 
en anställning i Sverige hos någon annan än den 
som utgett ersättningen, är det den hos vilken 
mottagaren är anställd i Sverige som är skyldig 
att betala särskild löneskatt på ersättningen. Det 
ska röra sig om ersättning som utgör skatte-
pliktig intäkt enligt IL. Bestämmelsen tar sikte 
på situationer där ersättning som ges ut av ett 
utländskt företag har sin grund i en anställning i 
Sverige. I sådant fall ska särskild löneskatt 
betalas på ersättningen av arbetsgivaren i Sverige, 
under förutsättning att förmånen inte grundar 
sig på en anställning i det utländska företaget. 
Bestämmelsen har sin förebild i 2 kap. 3 § 
socialavgiftslagen. Redaktionella förändringar 
har gjorts i förhållande till den lydelse bestäm-
melsen hade före 2007. 
 
2 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.10 
om särskild löneskatt för äldre. 

Ändringarna i paragrafens första stycke innebär 
att en skyldighet att betala särskild löneskatt på 
inkomst av aktiv näringsverksamhet införs för 
personer som vid årets ingång har fyllt 65 år 
samt för personer som inte har fyllt 65 år men 
under hela året har uppburit hel allmän ålders-
pension enligt socialförsäkringsbalken. Särskild 
löneskatt ska för dessa individer betalas med 
6,15 procent. Stycket har förtydligats i enlighet 
med Lagrådets förslag. 

I övrigt har språkliga ändringar gjorts. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Av andra punkten framgår att bestämmelsen i 
1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning 
som betalas ut efter den 31 december 2015. 

Av tredje punkten framgår att bestämmelsen i 
2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som 
uppbärs efter den 31 december 2015. För 
enskilda näringsidkare och fysiska personer som 
är delägare i handelsbolag motsvaras normalt sett 
beskattningsåret av kalenderåret. Det kan dock 
förekomma att beskattningsåret av någon anled-
ning, exempelvis vid nystartade verksamheter, 
omfattar delar av två kalenderår. En särskild 
övergångslösning behövs därför för det fall 
beskattningsåret omfattar tid före den 1 januari 
2016. Enligt tredje punkten ska i dessa fall, om 
den skattskyldige inte visar annat, så stor del av 
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till 
tiden efter den 31 december 2015 som svarar 
mot förhållandet mellan den del av beskattnings-
året som infaller under denna tid och hela 
beskattningsåret. 

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

3 d § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.13 
om höjd beskattning av sparande på invester-
ingssparkonto och i kapitalförsäkring.  

I paragrafens andra och tredje stycke anges 
hur skatteunderlaget för kapitalförsäkring och 
sådant avtal om tjänstepension som är jämför-
bart med kapitalförsäkring ska beräknas. Änd-
ringen i andra stycket innebär att den räntefaktor 
som kapitalunderlaget ska multipliceras med 
höjs genom att det till statslåneräntan vid ut-
gången av november kalenderåret närmast före 
beskattningsåret läggs 0,75 procentenheter. Det 
införs även ett golv för beräkningen av skatte-
underlaget som innebär att skatteunderlaget får 
beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunder-
laget. 
 
10 a § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6.4 
om nedsättning av avkastningsskatt. 

I paragrafens första stycke anges bl.a. i vilka fall 
avkastningsskatten kan sättas ned för utländsk 
skatt och skatt enligt kupongskattelagen 
(1970:624). Ändringen i första stycket innebär att 
rätten att sätta ned avkastningsskatten utvidgas 
till att omfatta personer som enligt 2 § första 
stycket 8–10 är skattskyldiga till avkastnings-
skatt för avtal om tjänstepension med ett 
utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksam-
het som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Av andra punkten framgår att bestämmelserna 
i 3 d och 10 a §§ tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

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

7 kap. 
3 § 
Paragrafen ändras på så sätt att ordet biograf 
stryks i tredje stycket femte punkten. Det innebär 
att tillträde till biografföreställningar ska 
beskattas med normalskattesatsen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017 och 
tillämpas på biljetter fr.o.m. detta datum. Äldre 
bestämmelser ska gälla för förhållanden som 
hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 

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

I detta avsnitt behandlas ändringar som föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. 

 
2 kap. 
1 § 
Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 
6.20.5 om höjd energiskatt på bensin och diesel-
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bränsle samt minskad skattebefrielse för vissa 
biodrivmedel samt avsnitt 6.23.4 om skatt-
skyldighet för förvärvaren vid förbrukning av 
bränsle för privat ändamål.  

Nya skattebelopp, som tillämpas fr.o.m. den 
1 januari 2016, anges i tabellen i paragrafens 
första stycke. En justering sker av samtliga 
skattesatser utifrån prognostiserad förändring av 
den allmänna prisutvecklingen. Vidare görs en 
höjning av energiskattesatserna för bensin och 
dieselbränsle. Det tydliggörs även i inledningen 
till stycket att andra skattesatser än de som anges 
i tabellen kan följa av 1 b §, där regler finns om 
årlig omräkning av skattesatserna efter pris-
utvecklingen respektive reala inkomstökningar. 

Ändringen i andra stycket är redaktionell.  
I det nya tredje stycket regleras vilken skatt 

som ska tas ut när bränsle förvärvats till skepp, 
båtar eller luftfartyg och dessa används för privat 
ändamål. Vad som är användning för privat 
ändamål framgår av 1 kap. 11 § LSE, som trädde i 
kraft den 1 juli 2015. Bestämmelserna i tredje 
stycket är tillämpliga i de fall förvärvaren är 
skattskyldig, vilket framgår av hänvisningen till 
4 kap. 1 § 10 och 12 § 5 LSE. Ändringen innebär 
alltså inte någon skillnad för den som levererar 
bränslet. Bestämmelserna i punkterna 1–2 
handlar om fall när märkt olja köpts utan skatt 
eller med den skatt som gäller för märkt olja och 
innebär att skatten för omärkt olja kan tas ut i 
dessa fall. Bestämmelsen i punkten 3 avser andra 
bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket än olja 
som köpts utan skatt och möjliggör att rätt skatt 
kan tas ut av förvärvaren i dessa fall om 
förbrukning sker för privat ändamål. Det kan i 
dessa fall röra sig om t.ex. naturgas. Punkterna 4–
5 gäller bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 §§, dvs. 
energiprodukter eller andra produkter som inte 
omfattas av 2 kap. 1 eller 1 a §§ (råtallolja) men 
för vilka energi- och koldioxidskatt ska betalas 
om de är avsedda att förbrukas, säljs eller 
förbrukas som motorbränsle m.m., som köpts 
utan skatt eller med skatt motsvarande den som 
gäller för märkt olja. Skatt tas i dessa fall ut med 
ett belopp som gäller för likvärdigt bränsle eller 
med mellanskillnaden mellan märkt och omärkt 
olja. 

I det nya fjärde stycket framgår att punkterna 
1–3 är tillämpliga också i de fall flygfotogen 
levererats utan skatt eller med lägre skatt till 
luftfartyg och luftfartyget sedan används för 
privat ändamål. 

 

1 b §  
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 
6.18.6 om omräkning av skattesatserna på 
bränslen efter prisutveckling respektive reala 
inkomstökningar. 

Förslag till skattesatser för samtliga fossila 
bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket, som 
gäller fr.o.m. den 1 januari 2016, lämnas i denna 
proposition. Den omräkning som med stöd av 
paragrafen ska ske av skattesatserna flyttas 
därför fram och görs först inför kalenderåret 
2017.  

Av första stycket följer att skattesatserna för 
kalenderåret 2017 och efterföljande kalenderår 
ska omräknas efter grunder som anges i 
paragrafen samt att regeringen fastställer de 
omräknade skattebeloppen för påföljande 
kalenderår före november månads utgång. Detta 
är i enlighet med tidigare gällande regler i 
paragrafens första och andra stycken. Däremot 
sker genom förslaget ändringar i omräkningen av 
energiskatten på bensin och dieselbränsle, dvs. 
bränslen som avses i 1 § första stycket 1, 2, 3 b 
och 7. Det rör sig alltså om bensin, omärkt 
dieselbränsle och flygbensin. 

En beskrivning av hur skattebeloppen för 
respektive kalenderår räknas fram finns i ett nytt 
andra stycke. Punkten 1 samt punkten 2 a innebär 
en omräkning utifrån utvecklingen av 
konsumentprisindex (KPI) av de i punkterna 
nämnda skattesatserna och stämmer överens 
med vad som hittills gällt. Av punkten 2 framgår 
den nya beräkningsgrunden för energiskatten på 
bensin och dieselbränsle, som beaktar dels KPI-
utvecklingen, dels ett schabloniserat tillägg av två 
procentenheter till jämförelsetalet beräknat per 
år för att beakta utvecklingen av bruttonational-
produkten (BNP).  

I tredje stycket finns den definition av det 
jämförelsetal, uttryckt i procent, som ingår i 
omräkningen i andra stycket punkten 1 samt 
punkten 2 a och som en del i omräkningarna 
enligt punkten 2 b.  

De skattebelopp som framräknas enligt de 
olika punkterna 1, 2 a och 2 b i andra stycket 
avrundas var för sig till hela kronor och ören (se 
fjärde stycket). 
 
9 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.3 
om begränsning av möjligheten att använda 
märkt olja i båtar. 
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Av första stycket framgår att det finns ett 
förbud mot att ha märkt olja eller olja från vilken 
märkämnet avlägsnats i bränsletanken som 
förser motor på motordrivet fordon eller båt 
med bränsle. Av tredje stycket följer att båtar som 
disponeras av statliga myndigheter eller, om det 
finns särskilda skäl, andra båtar kan få 
medgivande att använda märkt olja. Genom ett 
tillägg i tredje stycket framgår att enbart båtar 
som används uteslutande för annat än privat 
ändamål kan få medgivande av Skatteverket att 
använda märkt olja. Ändringen gäller inte båtar 
som disponeras av myndigheter. Vad som avses 
med användning av luftfartyg, skepp och båtar 
för privat ändamål framgår av 1 kap. 11 § LSE, 
som träder i kraft den 1 juli 2015. Om båten 
används enbart för skattebefriade ändamål, t.ex. 
transporttjänster mot ersättning eller myndig-
hetsuppdrag, kan medgivande alltså lämnas. Om 
båten däremot används både för transport-
tjänster mot ersättning och för transporter av 
företaget i den egna verksamheten, som inte sker 
mot ersättning, kan medgivande inte lämnas. 
Sådana aktörer får köpa bränslet med skatt och 
ansöka om återbetalning av skatten i efterhand 
om de använt båten för skattebefriade ändamål, 
exempelvis transporter mot ersättning eller 
myndighetsuppdrag. 

På samma sätt som tidigare krävs också att det 
finns särskilda skäl för att medgivande ska 
lämnas. Särskilda skäl innebär, i enlighet med vad 
som nu gäller, stora hanteringsproblem eller 
betydande likviditetspåfrestningar. 

 
4 kap. 
1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.4 
om skattskyldighet för förvärvaren vid förbruk-
ning av bränsle för privat ändamål. 

I bestämmelsen regleras vilka som blir skatt-
skyldiga för energiskatt, koldioxidskatt och 
svavelskatt för bränslen som omfattas av de 
gemensamma förfarandereglerna inom EU, det 
s.k. uppskovsförfarandet. I punkten 7 regleras 
undantagsfallet att förvärvaren av bränslet blir 
skattskyldig, nämligen när bränsle förvärvats för 
ett visst ändamål men bränslet används för ett 
annat ändamål som medför att skatt ska betalas 
med ett högre belopp. Genom den nya 
punkten 10 tydliggörs att förvärvaren blir skatt-
skyldig också i de fall bränsle förvärvas utan 
skatt eller med lägre skatt till skepp, båtar eller 
luftfartyg. Om skeppet, båten eller luftfartyget i 

dessa fall används för privat ändamål blir för-
värvaren alltså skattskyldig och måste betala 
skatt för det bränsle som förbrukas för privat 
ändamål. 

Regeln i punkten 10 är tillämplig på skepp och 
båtar med fiskelicens samt båtar med 
medgivande enligt 2 kap. 9 § LSE. När det gäller 
märkt olja är visserligen avsikten, efter den 
ändring som nu föreslås i 2 kap. 9 § LSE, att 
medgivande endast ska lämnas till båtar som 
används uteslutande för annat än privat ändamål. 
Om en sådan båt undantagsvis använder märkt 
olja för privat ändamål blir dock förvärvaren 
skattskyldig med stöd av bestämmelsen i 
punkten 10. 

Regeln i punkten 10 är också tillämplig på 
luftfartyg. Beträffande luftfartyg kan skatt-
skyldighet för förvärvaren enbart aktualiseras i 
fråga om flygfotogen, eftersom det bara är detta 
bränsle som får levereras utan skatt enligt 
6 a kap. 1 § 5 a LSE. Om flygfotogen som levere-
rats utan skatt eller med lägre skatt förbrukas i 
luftfartyget, när detta används för privat ända-
mål, kan punkten 10 tillämpas. Det kan vara 
fråga om flygningar för fritidsändamål men 
också flygningar av ett företag i den egna 
verksamheten, som inte sker mot ersättning, jfr 
1 kap. 11 § LSE som träder i kraft den 
1 juli 2015. 
 
12 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.4 
om skattskyldighet för förvärvaren vid 
förbrukning av bränsle för privat ändamål. 

I bestämmelsen regleras vilka som blir skatt-
skyldiga för energiskatt, koldioxidskatt och 
svavelskatt för bränslen som inte omfattas av det 
s.k. uppskovsförfarandet. Till dessa bränslen hör 
t.ex. naturgas, kol och koks. Av punkten 4 fram-
går att förvärvaren av bränslet blir skattskyldig 
när bränsle förvärvats för ett visst ändamål men 
bränslet används för ett annat ändamål som 
medför att skatt ska betalas med ett högre 
belopp. I den nya punkten 5 tydliggörs att för-
värvaren blir skattskyldig också i de fall bränsle 
förvärvas utan skatt eller med lägre skatt till 
skepp eller båtar med fiskelicens eller medgivan-
de enligt 2 kap. 9 § LSE. Om skeppet eller båten 
används för privat ändamål blir förvärvaren alltså 
skattskyldig för den skatt som ska betalas för det 
bränsle som förbrukas för privat ändamål. Efter-
som flygfotogen, som är ett uppskovsbränsle, är 
det enda bränsle som får levereras utan skatt i 
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luftfartyg finns inget behov av att reglera luft-
fartygen i denna bestämmelse. 
 
5 kap. 
3 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.23.4 
om skattskyldighet för förvärvaren vid förbruk-
ning av bränsle för privat ändamål. 

I bestämmelsen regleras när skattskyldigheten 
inträder för bl.a. den som är skattskyldig enligt 
4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 LSE, dvs. förvärva-
ren av bränsle. Ändringen i andra punkten inne-
bär att en hänvisning också sker till de nya be-
stämmelserna i 4 kap. 1 § 10 och 4 kap. 12 § 5 
LSE. Därmed framgår att skattskyldighet för 
förvärvaren av bränsle som levererats till skepp, 
båt eller luftfartyg inträder när bränslet 
förbrukas för privat ändamål. 
 
6 a kap. 
1 § 
Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.21 
om. höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer. 

I punkten 9 b regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verksamhet, i de fall 
då förbrukningen sker på annat ställe än i en 
anläggning som omfattas av utsläppshandels-
systemet.  

I punkten 10 regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig 
växthusodling.  

I punkten 11 regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon i yrkesmässig 
jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruks-
verksamhet.  

Ändringarna i punkter 9 b, 10 och 11 innebär 
att nedsättningen av koldioxidskatten vid för-
brukning för angivna ändamål sänks från 
40 procent till 20 procent av den generella 
koldioxidskattenivån som följer av 2 kap. 1 §. 

Mot bakgrund av att energiskatten på bränsle 
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b 
(dieselbränsle) höjs sker en förändring av den 
procentuella skattebefrielsen i punkten 13. 
Punkten reglerar skattebefrielse vid användning 
av dieselbränsle i vissa fordon inom gruv-
industriell verksamhet.  
 

2 § 
Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer.  

I första stycket regleras skattebefrielse för 
råtallolja som förbrukas för sådana ändamål som 
avses i 6 a kap. 1 § 9 b–11. Ändringen i första 
stycket föranleds av att befrielsen vid 
användning av råtallolja för ändamål som avses i 
6 a kap. 1 § 9 b–11 följer den nivå som gäller för 
skattebefrielsen för bränsle enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a LSE när det används för sådana 
ändamål. 

 
2 a § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.20.7 
om ökad befrielse från koldioxidskatt för 
dieselbränsle i jordbruks- och skogsbruks-
maskiner. 

Paragrafen reglerar koldioxidskattelättnader 
för dieselbränsle som förbrukas i yrkesmässig 
jordbruks- skogsbruks- och vattenbruksverk-
samhet. Koldioxidskattebefrielsen ökas genom 
förslaget till 1 430 kronor per kubikmeter, dvs. 
1,43 kronor per liter.  

 
3 § 
Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer. 

I bestämmelsen regleras skattebefrielsen för 
den del av annat bränsle än som avses i 2 kap. 1 § 
första stycket 3 b, som förbrukas för fram-
ställning av värme vid annan kraftvärme-
produktion än i anläggning som omfattas av 
handelssystemet. Ändringen i första stycket 
innebär att nedsättningen, avseende den del som 
avser koldioxidskatt, sänks från 40 procent till 
20 procent av den generella koldioxid-
skattenivån.  
 
7 kap. 
3 a § 
Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6.20.5 
om höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle 
samt minskad skattebefrielse för vissa bio-
drivmedel. 

Paragrafen reglerar skattebefrielse i form av 
avdragsrätt för den beståndsdel som framställts 
av biomassa och som ingår i andra motor-
bränslen än de som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 1, 2 eller 3. Exempel på motorbränslen 
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som omfattas av paragrafen är E85 och 
höginblandad Fame.  

Ändringen i paragrafens första stycke 1 innebär 
en ökning av avdragsrätten för Fame enligt KN-
nummer 3824 90 99. 

Ändringen i paragrafens första stycke 2 innebär 
en minskning av avdragsrätten för etanol som 
ingår i motorbränsle för gnisttända motorer 
enligt KN-nr 3824 90 99.  

För andra beståndsdelar som utgörs av 
biomassa än Fame och etanol för gnisttända 
motorer innebär förslaget inga ändringar av 
avdragsrättens omfattning. Detta framgår av 
paragrafens första stycke 3. Det kan exempelvis 
röra sig om etanol för kompressionstända 
motorer, s.k. ED95.  

 
3 c § 
Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6.20.5 
om höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle 
samt minskad skattebefrielse för vissa 
biodrivmedel. 

Paragrafen reglerar skattebefrielse i form av en 
avdragsrätt för den beståndsdel som framställts 
av biomassa och som ingår i bensin eller annat 
motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 1 eller 2. 

Ändringen i paragrafens första stycke 1 innebär 
en minskning av avdragsrätten för etanol.  
För andra beståndsdelar som utgörs av biomassa 
än etanol innebär förslaget inga ändringar av 
avdragsrättens omfattning. Detta framgår av 
paragrafens första stycke 2. 

 
9 kap. 
5 § 
Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer.  

I bestämmelsen regleras möjligheten till 
återbetalning av skatt på elektrisk kraft och 
bränsle som förbrukats för framställning av 
värme som levererats för ändamål som ger 
skattebefrielse enligt bl.a. 6 a kap. 1 § 9 b–11. I 
andra stycket 1 b och c behandlas återbetalning 
vid leverans för tillverkningsprocessen i 
industriell verksamhet eller för yrkesmässig 
jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruks-
verksamhet. Ändringarna innebär sänkning av 
den del av belopp som återbetalas, så vitt det 
avser koldioxidskatten respektive vad gäller 
råtallolja den del den motsvaras av koldioxid-

skatt på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 
3 a. 
 
12 kap. 
1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.24 
om följdändring i lagen om skatt på energi efter 
tidigare ändring. 

Ändringen i första stycket är enbart en språklig 
ändring som inte innebär förändring i sak.  

Ändringen innebär även att andra stycket tas 
bort. Efter att 2 kap. 12 § upphävdes den 1 juli 
2014 genom lagen (2014:285) om ändring i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi saknar andra 
stycket betydelse. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2016. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla 
för förhållanden som hänför sig till tiden före 
ikraftträdandet. Dock ska beloppet som anges i 
6 a kap. 2 a § vara 1 700 kronor per kubikmeter 
för sådan förbrukning som sker från och med 
den 1 januari 2016 till och med den 31 december 
2018. Detta innebär att äldre bestämmelser är 
tillämpliga då skattskyldighet inträtt före 
ikraftträdandet. Detta innebär vidare, 
beträffande förslaget om märkt olja i båtar, att 
den som vid ikraftträdandet har ett medgivande 
att ha märkt olja i sin båt omfattas av de äldre 
bestämmelserna för medgivandet tills 
Skatteverket har återkallat medgivandet enligt 
2 kap. 9 § LSE. 

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

I detta avsnitt behandlas ändringar som föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2016. 

 
11 kap. 
2 § 
Ändringen föranleds av förslagen i avsnitt 6.22.3 
om ändrade regler för undantag från skatteplikt 
samt avsnitt 6.22.4 Viss elframställning från 
beskattade bränslen. Ändringarna innebär att 
första stycket punkten 1 slopas varvid 
numreringen i paragrafen ändras. 
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Punkten 1 (tidigare punkten 2) justeras så att 
undantag från skatteplikt gäller för all elektrisk 
kraft som framställts i en anläggning av mindre 
generatoreffekt än 50 kilowatt (kW) av någon 
som förfogar över en sammanlagd generator-
effekt av mindre än 50 kW, under förutsättning 
att den elektriska kraften inte har överförts till 
ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession 
som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen 
(1997:857). Punkten omfattar även fortsätt-
ningsvis såväl elektrisk kraft från förnybara 
källor som elektrisk kraft som produceras från 
fossila källor.  

Med den ”sammanlagda installerade generat-
oreffekten” avses den sammanlagda installerade 
generatoreffekten, eller motsvarande enligt andra 
stycket, som producenten förfogar över. Med 
installerad generatoreffekt bör avses generatorns 
märkeffekt, dvs. den effekt som generatorn är 
konstruerad för. Med nätkoncession avses 
tillstånd för byggande och användande av en 
elektrisk starkströmsledning som meddelats med 
stöd av 2 kap. ellagen (1997:857). 

Såväl mobila som fasta elproduktionsenheter 
kan anses utgöra en sådan anläggning som avses i 
första stycket 1. Produktionsenheter som 
geografiskt och tekniskt är sammanhängande, 
exempelvis genom att dela generator eller som på 
annat sätt är sammanhängande, bör vid 
tillämpningen av undantaget ses som en enda 
anläggning och inte som flera anläggningar. 
Motsvarande synsätt bör gälla elproduktions-
enheter utan generator. Bedömningen av om 
produktion ska anses ske i en eller flera anlägg-
ningar bör inte påverkas vid avtalslösningar som 
leder till konstlade uppdelningar eller byten av 
ägandeform. 

Undantaget gäller endast den elektriska kraft 
som förbrukas utan överföring till ett 
koncessionspliktigt nät. För det fall en del av den 
producerade elen matas in på ett elnät är den 
inmatade andelen av den elektriska kraften 
skattepliktig. Det är överföringen i sig som bör 
vara avgörande för om elen är skattepliktig. 
Skatteplikt bör således föreligga oberoende av 
syftet med utmatningen. Skatteplikt föreligger 
således oavsett om utmatningen sker i syfte att 
den elektriska kraften ska överföras till en annan 
uttagspunkt på nätet, att utmatningen sker för 
att kraften ska överlåtas med eller utan 
ersättning eller att utmatning sker av 
produktionstekniska skäl. 

Som en konsekvens av att tidigare punkten 1 
slopades har punkterna 3–6 omnumrerats till 2–
5. 

I punkten 5 (tidigare punkten 6) har 
undantaget begränsats till att avse framställning i 
reservkraftsaggregat och endast i de fall den 
elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession. 
Därutöver har en språklig justering gjorts med 
anledning av tillägg av en ny punkt 6. Punkten 5 
omfattar elektrisk kraft som framställts i ett 
reservkraftsaggregat. Med reservkraftsaggregat 
avses aggregat som används för att framställa 
elektrisk kraft vid avbrott i den ordinarie 
tillförseln av elektrisk kraft från utomstående 
elleverantör eller för driftprov i sådant aggregat.  

I en ny punkt 6 undantas elektrisk kraft som 
framställts i anläggning av mindre installerad 
effekt än 100 kW från skatteplikt. Skattefriheten 
är begränsad till att omfatta elektrisk kraft som 
framställts från vissa skattepliktiga bränslen av 
någon som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 100 kW och endast 
i de fall den elektriska kraften inte har överförts 
till ett ledningsnät som omfattas av nät-
koncession. De bränslen som kan användas för 
sådan elproduktion är de bränslen som avses i 
2 kap. 1 § första stycket 1–6. Eftersom den 
elektriska kraften som framställs inte är 
skattepliktig så beskattas i stället bränslena som 
används för elframställningen med energi- och 
koldioxidskatt, jfr 6 a kap. 1 § 7 LSE. Undan-
taget i punkten 6 kompletterar den skattefrihet 
som råder enligt punkterna 1–5 och det ges med 
stöd av artikel 21.5 tredje stycket energi-
skattedirektivet som tillåter medlemsstater att 
undanta små producenter av elektrisk kraft, 
under förutsättning att beskattning sker av de 
energiprodukter som används för fram-
ställningen. 

I det nya andra stycket anges att vad som anges 
i första stycket 1 a respektive b om installerad 
generatoreffekt inte ska gälla vid produktion 
från vissa specifika produktionskällor. För 
elektrisk kraft som framställs från vind och 
vågor motsvaras vad som i första stycket 1 a 
respektive b sägs om en installerad generator-
effekt av 50 kW i stället av 125 kW installerad 
generatoreffekt. På samma sätt motsvaras 
generatoreffekten för elektrisk kraft som fram-
ställs från sol av 255 kW installerad toppeffekt. 
När det är fråga om annan energikälla utan 
generator, ska vad som anges i första stycket 1 a 
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respektive b motsvaras av 50 kW installerad 
effekt. 

Av bestämmelsens nya tredje stycke framgår 
att om en anläggning eller en producent 
framställer elektrisk kraft från olika källor, så ska 
de olika installerade effekterna läggas samman. 
Om det är elektrisk kraft som framställs från sol, 
vind eller vågor innebär det att den installerade 
effekten måste räknas om. Av bestämmelsens 
andra stycke framgår att en installerad 
generatoreffekt för elektrisk kraft framställd från 
vind eller vågor om 125 kW får anses motsvara 
den effekt om 50 kW som anges i 
bestämmelsens första stycke 1. På motsvarande 
sätt gäller för sol att en installerad toppeffekt om 
255 kilowatt (kWt) får anses motsvara 50 kW.  

En solcellsanläggning med en installerad 
toppeffekt om 255 kWt och ett vindkraftverk 
med en installerad generatoreffekt om 125 kW 
motsvarar alltså var för sig den gräns om 50 kW 
som gäller för annan installerad generatoreffekt. 
Det innebär att om en producent t.ex. förfogar 
över en solcellsanläggning med en installerad 
toppeffekt om 100 kWt, motsvarar det 19,6 kW 
annan krafts generatoreffekt (100/255 x 50 = ca 
19,6). Om producenten dessutom förfogar över 
vindkraft med en installerad generatoreffekt om 
100 kW, motsvarar vindkraften 40 kW (100/125 
x 50 = 40). Den sammanlagda effekten som 
producenten förfogar över blir då drygt 59 kW 
(19,6 + 40), vilket alltså medför att den 
elektriska kraften från båda anläggningarna är 
skattepliktig.  

Effekten hos en solcellsmodul benämns 
"toppeffekt" eller "peak power" och anges i Wp 
(p=peak) eller på svenska Wt (t=topp). Denna 
mätenhet används inom solcellsindustrin som 
standardmått för den tekniska kapaciteten hos 
solcellsmoduler och uttrycker modulens 
nominella effekt som bestäms under 
standardiserade testförhållanden. En solcells-
anläggnings kapacitet anges i kWp (kWt) eller 
MWp (MWt) och är summan av effekten hos de 
solcellsmoduler som finns i anläggningen. 

Vid bedömningen av gränsen för sammanlagd 
installerad generatoreffekt i första stycket 6 c ska 
omräkning först ske till motsvarande 100 kW 
installerad generatoreffekt enligt samma 
proportioner som gäller vid prövningen av 
gränserna i första stycket 1 och andra stycket. 

  
 
 

5 §  
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.22.5 
Undantag från skattskyldighet som producent.  

Ändringarna i första stycket punkten 1 innebär 
att kravet på yrkesmässighet för skattskyldighet 
enligt punkten tas bort. I och med förändringen 
av skattefriheten och införandet av en 
begränsning av skattskyldigheten genom det nya 
femte stycket torde i huvudsak endast aktörer 
som bedriver yrkesmässig verksamhet samt 
aktörer som framställer elektrisk kraft i stor-
skaliga anläggningar omfattas av skattskyldighet. 
Därtill kommer aktörer som mottar skattepliktig 
frikraft för vilken energiskatt inte tagits ut. 
Bestämmelsen gäller efter ändringen samtliga 
som framställer skattepliktig elektrisk kraft om 
de inte särskilt undantas i ett nytt femte stycke.  

I ett nytt femte stycke undantas från skatt-
skyldighet såsom producent, den som 
producerar elektrisk kraft endast i en anläggning 
av mindre installerad generatoreffekt än 50 kW 
och som förfogar över en installerad generator-
effekt av mindre än 50 kW. Vid bedömningen av 
om framställning skett i enlighet med 11 kap. 2 § 
första stycket 1 a och 1 b, ska beaktas vad som 
föreskrivs i 2 § andra och tredje styckena om 
effektgränser och sammanläggning. I fråga om 
elektrisk kraft som framställts från vind eller 
vågor motsvaras således effektgränsen av 
125 kW och för elektrisk kraft som framställts av 
sol motsvaras effektgränsen av 255 kW 
installerad toppeffekt. Om elektrisk kraft 
framställs från flera olika källor i en och samma 
anläggning ska effekterna läggas samman efter 
omräkning. Motsvarande gäller även för 
bedömningen av vilken effekt som någon för-
fogar över när denne framställer elektrisk kraft 
från flera olika källor. 

Undantaget från skattskyldighet gäller i det 
fall producenten matar in elektrisk kraft till det 
koncessionspliktiga nätet varvid den inmatade 
elen blir skattepliktig. En aktör som inte är 
skattskyldig enligt första stycket 1 kan 
emellertid på samma sätt som gäller i dag bli 
skattskyldig för elektrisk kraft om denne 
uppfyller rekvisiten i första stycket 2, dvs. bli 
skattskyldig som leverantör genom att 
yrkesmässigt leverera elektrisk kraft. 
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2016. 
Äldre bestämmelser föreslås fortfarande gälla för 
elektrisk kraft som framställts före 
ikraftträdandet.  

Detta innebär att äldre bestämmelser gäller för 
elektrisk kraft som framställts före ikraft-
trädandet medan nya bestämmelser gäller för 
elektrisk kraft som framställts efter ikraft-
trädandet. Tidpunkterna för anläggningars 
byggstart, färdigställande eller driftsättande ges 
således inte betydelse i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna. 

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

I detta avsnitt behandlas ändringar som föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2018.  

 
6 a kap. 
1 § 
Ändringarna föranleds av förslaget i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer.  

I punkten 9 b regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon vid tillverknings-
processen i industriell verksamhet, i de fall då 
förbrukningen sker på annat ställe än i en 
anläggning som omfattas av utsläpps-
handelssystemet.  

I punkten 10 regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig 
växthusodling.  

I punkten 11 regleras skattebefrielse för vissa 
bränslen som förbrukas för annat ändamål än 
drift av motordrivna fordon i yrkesmässig 
jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruks-
verksamhet.  

Ändringarna i punkterna 9 b, 10 och 11 
innebär att nedsättningen av koldioxidskatten 
slopas vid förbrukning för angivna ändamål, 
varför koldioxidskatt alltså i dessa fall nu tas ut 
enligt den generella koldioxidskattenivån som 
följer av 2 kap. 1 §. 

 
 
 

2 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer.  

I första stycket regleras skattebefrielse för 
råtallolja som förbrukas för sådana ändamål som 
avses i 6 a kap. 1 § 9 b–11. Ändringen i första 
stycket innebär att befrielsen vid användning av 
råtallolja för ändamål som avses i 6 a kap. 1 § 
9 b–11 följer den nivå som gäller för 
skattebefrielsen för bränsle enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a LSE när det används för sådant 
ändamål.  

 
3 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer. 

I bestämmelsen regleras skattebefrielsen för 
den andel av annat bränsle än som avses i 2 kap. 
1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukas för 
framställning av värme vid annan kraftvärme-
produktion än i anläggning som omfattas av 
handelssystemet. Ändringen i första stycket 
innebär att nedsättningen slopas till den del den 
avser koldioxidskatt. 

 
9 kap. 
5 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.21 
om höjd koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom vissa sektorer.  

I bestämmelsen regleras möjligheten till 
återbetalning av skatt på elektrisk kraft och 
bränsle som förbrukats för framställning av 
värme som levererats för ändamål som ger 
skattebefrielse enligt bl.a. 6 a kap. 1 § 9 b–11.  

I andra stycket 1 b och 1 c behandlas åter-
betalning vid leverans för tillverkningsprocessen 
i industriell verksamhet eller för yrkesmässig 
jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet. Vid användning av råtallolja medges 
efter ändringarna endast återbetalning med ett 
energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av 
den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 
2 kap. 1 § första stycket 3 a. Vid användning av 
andra bränslen än råtallolja medges återbetalning 
med 70 procent av energiskatten. Ändringen i 
punkten 1 b innebär således att rätten till 
återbetalning vid användning av råtallolja slopas 
till den del den motsvaras av en viss andel av 
koldioxidskatten på bränsle enligt 2 kap. 1 § 
första stycket 3 a. Ändringen i punkten 1 c 
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innebär att rätten till återbetalning slopas till den 
del den avser koldioxidskatt. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2018. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla 
för förhållanden som hänför sig till tiden före 
ikraftträdandet. Detta innebär att äldre 
bestämmelser är tillämpliga då skattskyldighet 
inträtt före ikraftträdandet. 

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

3 § 
Ändringen, som föranleds av förslaget i avsnitt 
6.12 om förändrade nivåer för socialavgifter, 
innebär att den allmänna löneavgiften fr.o.m. den 
1 januari 2016 uppgår till 9,65 procent. 

Övergångsbestämmelser till SFS 2015:472 

Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.11 
om ett tidigareläggande av slopandet av 
nedsättningen av socialavgifterna för unga. 

Ändringen i övergångsbestämmelsernas andra 
punkt innebär att perioden under vilken nedsatt 
löneavgift ska tas ut för dem som vid årets 
ingång inte har fyllt 25 år på lön eller annan 
ersättning enligt 1 § avslutas den 31 maj 2016 i 
stället för den 30 juni 2016.  

Ändringen i övergångsbestämmelsernas tredje 
punkt innebär att perioden under vilken nedsatt 
löneavgift ska tas ut för dem som vid årets 
ingång inte har fyllt 25 år på inkomst enligt 2 § 
avslutas den 31 maj 2016 i stället för den 30 juni 
2016. Som en följdändring ska, om beskattnings-
året omfattar tid såväl före som efter den 
1 augusti 2015 respektive såväl före som efter 
den 31 maj 2016 och den avgiftsskyldige inte 
visar annat, så stor del av beskattningsårets 
inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 
augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 
som svarar mot förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under respektive 
tid och hela beskattningsåret.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Bestämmelsen i 3 § ska tillämpas på lön eller 
annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter 
den 31 december 2015. Detta framgår av den 
andra punkten. 

Av tredje punkten följer att bestämmelsen i 3 § 
också ska tillämpas på inkomst enligt 2 § som 
uppbärs efter den 31 december 2015. I fråga om 
egenavgifter sammanfaller normalt beskattnings-
året med kalenderåret men när så inte är fallet 
behövs en särskild övergångsregel. Omfattar 
beskattningsåret tid såväl före som efter ikraft-
trädandet ska därför, om den avgiftsskyldige inte 
visar annat, så stor del av beskattningsårets 
inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2015 som svarar mot förhållandet 
mellan den del av beskattningsåret som infaller 
under denna tid och hela beskattningsåret. 

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

1 kap. 
11 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om 
slopad skattereduktion för gåvor. 

I kapitlet som innehåller grundläggande 
bestämmelser om kommunal och statlig 
inkomstskatt finns i den aktuella paragrafens 
tredje stycke en hänvisning till de regler om 
skattereduktion som finns i 67 kap. Stycket 
ändras med anledning av att 67 kap. inte längre 
omfattar skattereduktion för gåva. 
 
16 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om 
slopad skattereduktion för gåvor. 

Ändringen innebär att hänvisningen till lagen 
(2011:1269) om godkännande av gåvomottagare 
vid skattereduktion för gåva tas bort, eftersom 
den lagen upphävs. 
 
2 kap. 
23 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15.3 
om EU-rättsliga anpassningar för självständig 
näringsverksamhet som bedrivs inom EES. 
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Ändringen i andra stycket innebär att vid 
bedömningen av om en näringsverksamhet är 
aktiv eller passiv görs det ingen skillnad på om 
verksamheten bedrivs i Sverige eller i ett annat 
EES-land. Självständig näringsverksamhet som 
bedrivs utanför EES anses även fortsättningsvis 
som passiv näringsverksamhet. Ändringen är en 
anpassning till etableringsfriheten som gäller 
inom EES.  

 
3 kap. 
18 § 
Ändringen i paragrafens första stycke innebär att 
punkten 7 som reglerar skattskyldighet för scha-
blonintäkt enligt 30 kap. 6 a § tas bort eftersom 
bestämmelsen i 30 kap. 6 a § avser juridiska per-
soner. Skyldigheten regleras i stället i 6 kap. 11 § 
(se prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 
2009/10:23, SFS 2009:1060). De tidigare punkt-
erna 8–14 betecknas härefter 7–13. En följd-
ändring görs i tredje stycket. 
 
6 kap. 
11 § 
Paragrafens första stycke kompletteras med en ny 
punkt 6. Den tidigare punkten 6 betecknas här-
efter 7.  

Den nya punkten 6 reglerar skattskyldigheten 
för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §. Se kom-
mentaren till 3 kap. 18 §. 
 
7 kap. 
3 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.16 
om skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. 

Punkten 1 i paragrafens andra stycke ändras så 
att det i en ny strecksats uttryckligen framgår att 
undantaget från skattskyldighet för ideella 
föreningar och registrerade trossamfund som 
uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ även omfattar 
verksamhet med försäljning av skänkta varor 
som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt 
arbete. Ändringen i nya tredje strecksatsen avser 
att tydliggöra att secondhandförsäljning endast 
ska omfattas av den nya andra strecksatsen.  

Med skänkta varor avses även sådana varor 
som har omarbetas för att kunna säljas. 
 
10 kap. 
5 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.8 om 
beskattning av utländska socialförsäkringspen-
sioner. 

I paragrafen definieras vilka pensioner som 
ska räknas till inkomstslaget tjänst. Tillägget i 
första stycket 1 innebär att utländska socialför-
säkringsersättningar som motsvarar allmän 
ålderspension, efterlevandepension och premie-
pension till efterlevande enligt socialförsäkrings-
balken omfattas av IL:s definition av pension. 
Utländska socialförsäkringsersättningar behand-
las därmed som tjänst enligt 10 kap. 2 § 1 IL och 
är enligt 11 kap. 1 § IL skattepliktiga. Detta 
gäller både när den utländska ersättningen beta-
las ut periodiskt och när den betalas ut som 
engångsbelopp. 

Med allmän ålderspension avses inkomst-
grundad ålderspension och garantipension 
(53 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Inkomst-
grundad ålderspension kan lämnas som inkomst-
pension, tilläggspension och premiepension 
(55 kap. 3 § socialförsäkringsbalken).  

Efterlevandepension omfattar barnpension, 
omställningspension till efterlevande make (änka 
eller änkling), änkepension till efterlevande maka 
(änka) och garantipension till omställnings-
pension (75 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). 

Bestämmelser om att premiepension kan 
betalas ut till efterlevande finns i 89, 91 och 
92 kap. socialförsäkringsbalken. 

Vid bedömningen av om en utländsk social-
försäkringsersättning kan anses motsvara någon 
av de svenska pensioner som räknas upp i 10 kap. 
5 § första stycket 1 IL, och därmed omfattas av 
definitionen av pension, bör utgångspunkten 
vara syftet med den utländska ersättningen. En 
utländsk ålders- eller efterlevandepension kan 
omfattas av den utvidgade definitionen av 
pension även om villkoren för den utländska 
ersättningen avviker från de villkor som gäller 
för svensk ålders- respektive efterlevandepen-
sion. Det kan t.ex. röra sig om skillnader i ersätt-
ningsnivå, pensionsålder eller under hur lång tid 
ersättning lämnas. 
 
11 kap. 
40 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.8 om 
beskattning av utländska socialförsäkringspen-
sioner. 

Av det nya andra stycket framgår att utländska 
socialförsäkringsersättningar som motsvarar 
barnpension enligt socialförsäkringsbalken ska 
undantas från beskattning i samma utsträckning 
som svensk barnpension. Om ett barn får både 
svensk och utländsk barnpension, eller flera 
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utländska barnpensioner, ska den del av det 
sammanlagda beloppet som överstiger belopps-
gränsen i första stycket tas upp. 
 
14 kap. 
12 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15.3 
om EU-rättsliga anpassningar för självständig 
näringsverksamhet som bedrivs inom EES. 

Ändringen innebär att all näringsverksamhet 
som bedrivs av en näringsidkare inom EES 
räknas som en enda näringsverksamhet. Själv-
ständig näringsverksamhet som bedrivs utanför 
EES räknas även fortsättningsvis som en egen 
näringsverksamhet. Ändringen är en anpassning 
till etableringsfriheten som gäller inom EES. I 
övrigt har en redaktionell ändring gjorts. 

 
13 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15.3 
om EU-rättsliga anpassningar för självständig 
näringsverksamhet som bedrivs inom EES. 

Ändringen i första stycket innebär att om ett 
handelsbolag bedriver självständig näringsverk-
samhet utanför EES ska all sådan verksamhet 
räknas som en egen näringsverksamhet. 
Ändringen är en anpassning till etablerings-
friheten som gäller inom EES. 

 
16 kap. 
Upphävande av 11 § 
Upphävandet föranleds av förslaget i avsnitt 
6.17.3 att slopa avdragsrätten för avgifter och 
bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. 

När avtalsmodellen upphör fyller 
bestämmelsen om att avdrag ska göras för sådana 
avgifter och bidrag till Stiftelsen Svenska Film-
institutet som avses i avtalet den 25 september 
2015 mellan å ena sidan staten och å andra sidan 
företrädare för filmbranschen och tv-företagen 
m.fl. inte längre någon funktion. Bestämmelsen 
upphävs därför. Av samma anledning utgår 
rubriken närmast före paragrafen.  

För avgifter och bidrag som betalats 
respektive lämnats till Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet före utgången av 2016 kan avdrag 
fortfarande göras. 

 
42 kap. 
6 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.14 
om slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 

och innebär att förvaltningsutgifter inte får dras 
av i inkomstslaget kapital. 
 
34 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15.3 
om EU-rättsliga anpassningar för självständig 
näringsverksamhet som bedrivs inom EES. 

Ändringen i andra stycket innebär att under-
skott av näringsverksamhet bedriven av en 
näringsidkare inom EES ska dras av med 
70 procent det beskattningsår då näringsidkaren 
upphör att bedriva näringsverksamheten. Om 
underskottet avser självständigt bedriven 
näringsverksamhet utanför EES innebär 
bestämmelsen även fortsättningsvis att detta inte 
får dras av. Ändringen är en anpassning till 
etableringsfriheten som gäller inom EES. 

 
36 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.13 
om höjd beskattning av sparande på invester-
ingssparkonto och i kapitalförsäkring.  

I paragrafen anges bl.a. hur schablonintäkten 
för investeringssparkonto ska beräknas. Änd-
ringen i paragrafen innebär att den räntefaktor 
som kapitalunderlaget ska multipliceras med 
höjs genom att det till statslåneräntan vid ut-
gången av november närmast före det aktuella 
kalenderåret läggs 0,75 procentenheter. Det in-
förs även ett golv för beräkningen av schablon-
intäkten som innebär att schablonintäkten får 
beräknas till lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget. 

 
43 kap.  
17 a § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.15 
om anpassning av investeraravdraget till 
kommissionens riktlinjer om statligt stöd för att 
främja riskfinansieringsinvesteringar. 

I paragrafen, som är ny, uppställs ett nytt vill-
kor för att få investeraravdrag. Av paragrafen 
framgår att investeraravdrag inte får göras om 
den skattskyldige eller någon närstående till 
honom under något av de två beskattningsåren 
närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) 
eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för 
förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har 
innehaft andelar i det företag i vilket andelar har 
förvärvats eller i ett annat företag inom samma 
koncern.  

Vad som avses med närstående framgår av 
1 kap. 22 §. Med beskattningsår avses den skatt-
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skyldiges beskattningsår. Av 43 kap. 3 § framgår 
att med koncern avses i detta kapitel en koncern 
av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovis-
ningslagen (1995:1554). 
 
58 kap. 
18 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6.3 
om återköp och förtida avslut. 

Ändringen i första stycket innebär att belopps-
gränsen för återköp höjs från 30 procent av 
prisbasbeloppet till ett helt prisbasbelopp samt 
att den alternativa möjligheten till återköp då 
försäkringen inte är förenad med ett oåter-
kalleligt förmånstagarförordnande och premier 
för försäkringen inte har betalats under de 
senaste tio åren slopas. Bestämmelsen förtydligas 
vidare så att det uttryckligen framgår att det vid 
återköp enligt första stycket krävs att hela 
försäkringen återköps. 

I andra stycket regleras möjligheten för 
Skatteverket att i vissa situationer medge återköp 
i andra fall. Bestämmelsen förtydligas så att det 
uttryckligen framgår att Skatteverket får medge 
återköp av hela eller en del av pensionsförsäk-
ringens värde. 
 
32 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6.3 
om återköp och förtida avslut. 

Ändringen i första stycket innebär att belopps-
gränsen för avslut genom utbetalning i förtid 
höjs från 30 procent av prisbasbeloppet till ett 
helt prisbasbelopp samt att kravet att förtida 
avslut endast får ske om den tidpunkt då 
pensionen får börja betalas ut har inträtt slopas. 
Pensionssparkontot får således avslutas även före 
den tidpunkt då pensionen annars får börja 
betalas ut. Vidare slopas den alternativa möjlig-
heten till förtida avslut då kontot inte är förenat 
med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande 
och inbetalning på kontot inte har gjorts under 
de senaste tio åren. Förutsättningarna för att 
avsluta ett pensionssparkonto i förtid blir där-
med samma som för återköp av pensions-
försäkring. 

I andra stycket regleras möjligheten för Skatte-
verket att i vissa situationer medge utbetalning i 
förtid i andra fall. Bestämmelsen ändras så att 
Skatteverket får möjlighet att medge att hela 
eller en del av kontobehållningen betalas ut i 
förtid. Det ska alltså inte krävas att kontot 

avslutas i sin helhet i de fall utbetalningen 
föregås av ett särskilt beslut från Skatteverket. 

 
59 kap. 
1 a § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6 om 
slopad avdragsrätt för privatpensionssparande. 

Paragrafen, som är ny, anger vilka som får 
göra pensionssparavdrag. Av första stycket 
framgår att obegränsat skattskyldiga som har 
avdragsgrundande inkomst av anställning och 
helt saknar pensionsrätt i anställning (första 
punkten) respektive avdragsgrundande inkomst 
av aktiv näringsverksamhet (andra punkten) får 
göra pensionssparavdrag.  

I andra stycket finns en hänvisning till 16 § i 
fråga om när pensionssparavdrag får göras av 
dem som är begränsat skattskyldiga.  

I tredje stycket anges att pensionssparavdrag 
även får göras efter beslut om dispens enligt 8–
12 §§. Skatteverket får medge dispens för 
pensionssparavdrag för t.ex. en skattskyldig som 
har avdragsgrundande inkomst i inkomstslaget 
tjänst och i huvudsak saknar pensionsrätt i 
anställning. 

 
5 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6 om 
slopad avdragsrätt för privatpensionssparande. 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att 
rätten att göra pensionssparavdrag med ett fast 
belopp slopas. I paragrafens första stycke anges 
taket för avdrag för avdragsgrundande inkomst 
av anställning. I paragrafens andra stycke anges 
taket för avdrag för avdragsgrundande inkomst 
av aktiv näringsverksamhet. Avdraget får i båda 
fallen inte överstiga vare sig 35 procent av 
inkomsten eller 10 prisbasbelopp. Vilka som får 
göra pensionssparavdrag framgår av 1 a §. 

 
9 § 
Paragrafen ändras redaktionellt till följd av 
ändringarna i 5 §. 

 
13 § 
Paragrafen ändras redaktionellt till följd av att 
14 § upphävs. 

 
Upphävande av 14 §  
Upphävandet föranleds av förslaget i avsnitt 6.6 
om slopad avdragsrätt för privatpensions-
sparande. 
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Paragrafen upphävs som en följd av att möjlig-
heten att göra pensionssparavdrag med ett fast 
belopp slopas. Då det fasta beloppet slopas finns 
inte längre något belopp att fritt fördela mellan 
näringsverksamheten och allmänna avdrag. 

 
16 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.6 om 
slopad av avdragsrätt för privatpensionssparande. 

Ändringen i paragrafen är en följd av att 
bestämmelserna om när obegränsat skattskyldiga 
får göra pensionssparavdrag flyttas till den nya 
paragrafen 1 a §. 
 
63 kap. 
3 a § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.4 om 
sänkt skatt för pensionärer. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om beräk-
ningen av grundavdraget för personer som vid 
beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.  

Regleringen innebär att grundavdraget för 
fysiska personer som vid beskattningsårets 
ingång har fyllt 65 år uppgår till beloppet enligt 
3 § med tillägg av ett särskilt belopp som anges 
för vissa inkomstintervall. Ändringen innebär att 
det särskilda beloppet höjs så att pensionärer inte 
beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för 
inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. 
Ändringen innebär också att det särskilda 
beloppet höjs för personer som har fyllt 65 år 
med inkomster upp till ca 240 000 kronor per år. 
 
65 kap. 
4 § 
En följdändring görs i paragrafens andra stycke 
med anledning av ändringen i 3 kap. 18 §. 
 
5 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.5 om 
skiktgränserna för statlig inkomstskatt.  

Ändringen i paragrafens andra stycke innebär 
att det inte sker någon uppräkning av den nedre 
skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på 
beskattningsbara förvärvsinkomster genom att 
den nedre skiktgränsen fastställs till 
430 200 kronor för beskattningsåret 2016. Om 
den nedre skiktgränsen skulle räknas upp enligt 
ordinarie uppräkning – dvs. konsumentprisindex 
plus två procentenheter – skulle den uppgå till 
437 000 kronor för beskattningsåret 2016. 

Vidare innebär ändringen att den övre 
skiktgränsen fastställs, efter uppräkning med 

konsumentprisindex plus två procentenheter, till 
625 800 kronor för beskattningsåret 2016. 
Denna bestämning görs för att få samma basår, 
dvs. beskattningsåret 2016, vid efterföljande 
uppräkningar av skiktgränserna. 

 
67 kap. 
1 § 
Ändringen i paragrafens första stycke, som 
föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om slopad 
skattereduktion för gåvor, är en följd av att 
skattereduktion för gåva inte längre ges. 
 
2 § 
Ändringen i paragrafens första stycke, som 
föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om slopad 
skattereduktion för gåvor, är en följd av att 
skattereduktion för gåva inte längre ges. 

 
7 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.3 om 
avtrappat jobbskatteavdrag. 

Av paragrafen framgår skattereduktionens 
storlek i förhållande till arbetsinkomstens 
storlek för dem som vid beskattningsårets 
ingång inte har fyllt 65 år. 

Ändringen innebär att skattereduktionen 
trappas av för dem som har arbetsinkomster som 
överstiger 13,54 prisbasbelopp per år. För dem 
som har arbetsinkomster som överstiger 
13,54 prisbasbelopp per år trappas skatte-
reduktionen av med 3 procent av den delen av 
arbetsinkomsterna som överstiger 13,54 prisbas-
belopp.  

Paragrafen har utformats i enlighet med 
Lagrådets förslag. 

 
8 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.3 om 
avtrappat jobbskatteavdrag. 

Av paragrafen framgår skattereduktionens 
storlek i förhållande till arbetsinkomstens 
storlek för dem som vid beskattningsårets 
ingång har fyllt 65 år. 

Ändringen innebär att skattereduktionen 
trappas av för dem som har arbetsinkomster som 
överstiger 600 000 kronor per år. För dem som 
har arbetsinkomster som överstiger 
600 000 kronor per år trappas skattereduktionen 
av med 3 procent av den delen av arbets-
inkomsten som överstiger 600 000 kronor.  

Paragrafen har utformats i enlighet med 
Lagrådets förslag. 
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13 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.2 om 
förändringar av husavdraget. 

Paragrafen definierar hushållsarbete. Första 
punkten ändras till att omfatta enklare städarbete 
eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning 
som utförs i bostaden. Vad som avses med 
enklare städ- och annat rengöringsarbete och 
flyttstädning har utvecklats i avsnitt 6.2.3. 

Vidare tas tredje punkten om matlagning bort. 
Ändringen innebär att tidigare fjärde–sjunde 
punkterna blir tredje–sjätte punkterna. 
 
19 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.2 om 
förändringar av husavdraget. 

Första stycket andra punkten ändras så att 
skattereduktionen för förmån av hushållsarbete 
är 50 procent om det är fråga om sådant 
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. RUT-
arbete, och 30 procent i övriga fall, dvs. när det 
är fråga om ROT-arbete. 

Den sammanlagda skattereduktionen får 
uppgå till högst 50 000 kronor för ett 
beskattningsår. Ändringen i paragrafens andra 
stycke innebär att om den skattskyldige inte har 
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång får den 
sammanlagda skattereduktionen för sådant 
hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §, dvs. 
RUT-arbete, uppgå till högst 25 000 kronor för 
ett beskattningsår. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2017 i fråga om 16 kap. 11 § och i övrigt 
den 1 januari 2016. 

Av andra punkten framgår att bestämmelserna 
i 1 kap. 11 och 16 §§, 2 kap. 23 §, 6 kap. 11 §, 
7 kap. 3 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 12 
och 13 §§, 42 kap. 6, 34 och 36 §§, 58 kap. 18 och 
32 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 1, 2, 
7, 8, 13 och 19 §§ i den nya lydelsen tillämpas 
första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015. 

Av tredje punkten framgår att för avgifter och 
bidrag som har betalats respektive lämnats till 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet för tid före den 
1 januari 2017 gäller äldre bestämmelser i 16 kap. 
11 §. 

Av fjärde punkten framgår att bestämmelsen i 
43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv 
av andelar som sker efter den 31 december 2015. 

Av femte punkten framgår att bestämmelserna 
i 59 kap. 1 a, 5, 9, 13 och 16 §§ i den nya lydelsen 
tillämpas första gången för försäkringspremier 
som betalas och inbetalningar på pensions-
sparkonton som görs efter den 31 december 
2015.  

Av sjätte punkten framgår att äldre bestäm-
melser gäller för försäkringspremier som betalats 
respektive inbetalningar på pensionssparkonton 
som gjorts före ikraftträdandet. Det innebär att 
de nya bestämmelserna i 59 kap. 1 a, 5, 9, 13 och 
16 §§ tillämpas för beskattningsår som börjar 
efter den 31 december 2015 med följande 
undantag.  

Skattskyldiga som redovisar inkomst av aktiv 
näringsverksamhet kan ha andra beskattningsår 
än kalenderår. Av sjunde punkten framgår att i 
sådana fall ska avdragsbeloppet beräknas enligt 
äldre bestämmelser när det gäller premie-
betalningar och inbetalningar som gjorts under 
beskattningsåret men före den 1 januari 2016. 
För premiebetalningar och inbetalningar som 
gjorts under beskattningsåret men efter 
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna gäller 
det nya lägre avdragsutrymmet. Om premie-
betalningar eller inbetalningar gjorts under 2015 
såväl som under 2016 kan premiebetalningarna 
eller inbetalningarna som gjorts under 2016 
således beaktas bara till den del de tillsammans 
med premiebetalningar eller inbetalningar under 
2015 ryms inom avdragsutrymmet beräknat 
enligt 5 § i sin nya lydelse.  

Av 59 kap. 7 § IL följer att den nya begränsade 
avdragsrätten gäller också när avdrag yrkas enligt 
den bestämmelsen fr.o.m. beskattningsåret 2016, 
även om premiebetalning eller inbetalning gjorts 
före den 1 januari 2016. Det är således inte 
möjligt att rulla avdragsrätt för en betalning som 
sker före den 1 januari 2016 till ett senare 
beskattningsår om avdragsrätt saknas för det 
senare beskattningsåret enligt de nya reglerna. 

Av åttonde punkten framgår att de upphävda 
bestämmelserna om skattereduktion för gåva 
alltjämt ska gälla för beskattningsår som börjar 
före ikraftträdandet. 
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Förslaget till lag om ändring i 
socialavgiftslagen (2000:980)  

2 kap. 
26 § 
Ändringen, som föranleds av förslaget i 6.12 om 
förändrade nivåer för socialavgifter, innebär att 
sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna 
höjs till 4,85 procent. De sammanlagda arbets-
givaravgifterna uppgår således till 21,77 procent 
fr.o.m. den 1 januari 2016. 
 
3 kap. 
13 § 
Ändringen, som föranleds av förslaget i 6.12 om 
förändrade nivåer för socialavgifter, innebär att 
sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna höjs till 
4,94 procent. De sammanlagda egenavgifterna 
uppgår således till 19,32 procent fr.o.m. den 
1 januari 2016. 

Övergångsbestämmelser till SFS 2015:474 

Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.11 
om ett tidigareläggande av slopandet av 
nedsättningen av socialavgifterna för unga. 

Ändringen i övergångsbestämmelsernas andra 
punkt innebär att perioden under vilken nedsatta 
arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättning till 
personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 år 
avslutas den 31 maj 2016 i stället för den 30 juni 
2016.  

Ändringen i övergångsbestämmelsernas tredje 
punkt innebär att perioden under vilken nedsatta 
egenavgifter ska betalas på inkomst som uppbärs 
av personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 
år avslutas den 31 maj 2016 i stället för den 30 
juni 2016. Som en följdändring ska, om 
beskattningsåret omfattar tid såväl före som 
efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före 
som efter den 31 maj 2016 och den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del av 
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till 
tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter 
den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet 
mellan den del av beskattningsåret som infaller 
under respektive tid och hela beskattningsåret. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Bestämmelsen i 2 kap. 26 i den nya lydelsen 
tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 
31 december 2015. Detta framgår av den andra 
punkten. 

I tredje punkten anges att bestämmelsen i 
3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på 
inkomst som uppbärs efter den 31 december 
2015. I fråga om egenavgifter sammanfaller 
normalt beskattningsåret med kalenderåret men 
när så inte är fallet behövs en särskild över-
gångsregel. Omfattar beskattningsåret tid såväl 
före som efter ikraftträdandet ska, om den 
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av 
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till 
tiden efter den 31 december 2015 som svarar 
mot förhållandet mellan den del av beskattnings-
året som infaller under denna tid och hela 
beskattningsåret. 

Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete 

7 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.2 om 
förändringar av husavdraget. 

Paragrafen reglerar utbetalningens storlek. 
Regleringen av det utbetalade beloppets storlek i 
förhållande till det belopp som köparen betalat 
flyttas till det nya andra stycket. Om utbetal-
ningen avser sådant hushållsarbete som anges i 
67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), 
dvs. RUT-arbete, får utbetalningen som tidigare 
uppgå till högst samma belopp som köparen har 
betalat. Utbetalningen blir då maximalt 
50 procent av vad köparen och Skatteverket 
betalat sammanlagt. I övriga fall, dvs. när utbetal-
ningen avser ROT-arbete, får utbetalningen 
uppgå till högst tre sjundedelar av det belopp 
som köparen har betalat. Utbetalningen blir då 
maximalt 30 procent av den sammanlagda 
betalningen från köparen och Skatteverket. 

I det som nu blir tredje stycket anges att i de 
fall som köparen har tillgodoräknats maximal 
preliminär skattereduktion, ska ingen utbetal-
ning till utföraren göras. Bestämmelsen ändras 
med anledningen av ändringen i 17 § tredje 
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stycket av storleken på den maximala preliminära 
skattereduktionen för RUT-arbete för personer 
som inte har fyllt 65 år. 
 
17 § 
Ändringen i tredje stycket, som föranleds av 
förslaget i avsnitt 6.2 om förändringar av 
husavdraget, innebär att de sammanlagda 
preliminära skattereduktionerna enligt första 
stycket för sådant hushållsarbete som anges i 
67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), 
dvs. RUT-arbete, inte får överstiga 25 000 
kronor för ett beskattningsår om köparen inte 
har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. 
 
19 § 
Ändringarna i andra stycket tredje punkten och 
tredje stycket, som föranleds av förslaget i avsnitt 
6.2 om förändringar av husavdraget, innebär att 
det i Skatteverkets meddelande till köparen ska 
anges hur stor del av den preliminära skatte-
reduktionen som tillgodoräknats köparen som 
avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 
13 § inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. RUT-
arbete, om köparen inte har fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång. 

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

11 kap. 
14 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.2 om 
förändringar av husavdraget. 

Paragrafen reglerar skatteavdrag vid förmån av 
hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229). Ändringen i första stycket innebär 
att skatteavdraget ska reduceras med ett belopp 
motsvarande den del av förmånsvärdet som kan 
ges i skattereduktion, dvs. 50 procent för förmån 
av RUT-arbete (första punkten) och 30 procent 
för förmån av ROT-arbete (andra punkten). I 
andra stycket anges att reducering av 
skatteavdraget enligt första stycket endast gäller 
upp till ett belopp motsvarande maximal 
skattereduktion för RUT- och ROT-arbete för 
ett beskattningsår. Bestämmelsen har även 
kommenterats i avsnitt 6.1.3.3. 
¨ 

 
 

22 kap. 
1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om 
slopad skattereduktion för gåvor. 

Paragrafen, som anger kapitlets innehåll, 
ändras så att den inte längre hänvisar till den 
upphävda 22 § om skyldighet att lämna 
kontrolluppgift om gåva. 
 
13 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.2 om 
förändringar av husavdraget. 

Paragrafen reglerar kontrolluppgiftslämnandet 
för förmån av hushållsarbete. Ändringen i tredje 
stycket innebär att det av kontrolluppgiften ska 
framgå hur stor del av underlaget för skatte-
reduktionen som avser sådant hushållsarbete 
som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229), dvs. RUT-arbete, om köparen inte 
har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. 
 
31 kap. 
1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om 
slopad skattereduktion för gåvor. 

Paragrafen, som anger kapitlets innehåll, 
ändras med anledning av att skattereduktionen 
för gåva tas bort ur 3 §. 
 
33 § 
Ändringen i paragrafens första stycke, som 
föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om slopad 
skattereduktion för gåvor, är en följd av att 
skattereduktion för gåva inte längre ges. 
 
38 kap. 
1 § 
Ändringen föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 om 
slopad skattereduktion för gåvor. 

I paragrafen anges vilka uppgifter som ska 
lämnas enligt fastställda formulär. Andra punkten 
ändras med anledning av upphävandet av 23 kap. 
7 § om åtagande om att lämna kontrolluppgifter 
om gåvor. 

 
48 kap.  
6 §  
I paragrafen regleras förseningsavgifternas 
storlek. Ändringarna innebär att försenings-
avgifterna höjs med 25 procent.  
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50 kap.  
2 § 
I paragrafen regleras storleken på kontroll-
avgiften vid överträdelser av bestämmelserna om 
kassaregister. Ändringarna innebär att 
kontrollavgiften avseende kassaregister höjs med 
25 procent.  
 
7 § 
I paragrafen regleras kontrollavgiften för den 
som inte har fullgjort dokumentations-
skyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och 
marknadshandel eller vid omsättning av 
investeringsguld. Ändringen innebär att 
kontrollavgiften för den som inte har fullgjort 
dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av 
plats för torg- och marknadshandel eller vid 
omsättning av investeringsguld höjs med 
25 procent.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Av andra punkten framgår att bestämmelserna 
i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen 
tillämpas första gången i fråga om skattepliktig 
förmån av hushållsarbete som kommit den 
skattskyldige till del efter den 31 december 2015. 

Av tredje punkten framgår att bestämmelsen i 
31 kap. 33 § i den nya lydelsen, enligt vilken 
uppgift inte längre ska lämnas i inkomst-
deklarationen om underlag för skattereduktion 
för gåva, tillämpas första gången på beskatt-
ningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

Av fjärde punkten framgår att bestämmelsen i 
48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första 
gången i fråga om deklarationer och övriga 
uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. 

Av femte punkten framgår att bestämmelserna 
i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas 
första gången i fråga om kontrollavgifter som 
hänför sig till kontroller som har inletts efter den 
31 december 2015. 

Av sjätte punkten framgår att skyldigheten 
enligt 22 kap. 22 § att lämna kontrolluppgift om 
gåva fortfarande gäller för beskattningsår som 
börjar före den 1 januari 2016. 

Av sjunde punkten framgår att bestämmelserna 
i 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § om åtagande från 
utländska subjekt om att lämna kontroll-

uppgifter fortfarande gäller för tid före den 
1 januari 2016. 

Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2014:1474) om ändring i 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 

50 kap.  
4 § 
I paragrafen regleras storleken på kontroll-
avgifterna vid överträdelser av bestämmelserna 
om personalliggare. Ändringarna innebär att 
kontrollavgifterna avseende personalliggare höjs 
med 25 procent. Den 1 januari 2016 träder en ny 
lydelse av paragrafen i kraft. Enligt ett nytt tredje 
stycket kommer då en kontrollavgift på 
25 000 kronor gälla för den som inte har fullgjort 
skyldigheten att lämna uppgift om när bygg-
verksamhet ska påbörjas och var den ska 
bedrivas. Någon höjning föreslås inte 
beträffande denna nya kontrollavgift.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

En ändring har gjorts i den andra punkten i 
övergångsbestämmelserna så att det framgår att 
lagen ska tillämpas första gången på bygg-
arbetsplatser där byggverksamheten påbörjas 
efter den 31 december 2015.  

De nya bestämmelserna om kontroll-
avgifternas storlek ska tillämpas första gången i 
fråga om kontrollavgifter som är hänförliga till 
kontroller som har inletts efter den 31 december 
2015. Detta framgår av den nya fjärde punkten.  

Förslaget till lag om upphävande av 
lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för 
gåva 

Upphävandet föranleds av förslaget i avsnitt 6.7 
om slopad skattereduktion för gåvor. 

Lagen upphör att gälla vid utgången av 2015 
men tillämpas fortfarande för tiden 2012–2015. 
Betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska 
betalas tillbaka. 
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7 Inkomster 

Sammanfattning 

 
– År 2015 väntas återhämtningen i den 

svenska konjunkturen leda till att de totala 
skatteintäkterna ökar med drygt 5 procent, 
vilket är betydligt högre än genomsnittet 
för de senaste tio åren. 

– Under det fortsatt gynnsamma konjunk-
turläget 2016–2019 väntas skatteintäkterna 
öka med i genomsnitt 4,9 procent per år. 
Samtliga skattebaser – skatt på arbete, 
kapital och konsumtion – väntas bidra till 
ökningen. 

– I denna proposition föreslår och aviserar 
regeringen en rad förändringar på skatte-
området som sammantaget höjer de totala 
skatteintäkterna med 17–21 miljarder 
kronor årligen fr.o.m. 2016. 

– I förhållande till 2015 års ekonomiska vår-
proposition har prognosen för de totala 
skatteintäkterna reviderats upp, framför allt 
till följd av de i denna proposition före-
slagna reformerna. 

– Regeringen föreslår att samtliga bestämmel-
ser gällande sjömanspension ska upphöra 
att gälla. 

 

 
I detta avsnitt redovisas prognosen för den of-
fentliga sektorns skatteintäkter och för inkoms-
terna i statens budget. En jämförelse görs mellan 
nuvarande prognos och prognosen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100). 
Slutligen görs en uppföljning av inkomsterna i 
statens budget för 2014 och 2015. 

7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter 

Sverige befinner sig i en konjunkturåterhämt-
ning. Tillväxten i hushållens konsumtion förvän-
tas bli högre de närmaste åren. Bostadssektorns 
och tjänstebranschernas investeringar bedöms 
fortsätta att växa och bidra till BNP-tillväxten 
både 2015 och 2016. Därutöver stimuleras 
svensk export av ett förbättrat konjunkturläge i 
omvärlden. Exporten bedöms ta fart framför allt 
under 2016. 

 
Diagram 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter 2000–2019 
Årlig förändring i procent Miljarder kronor 

 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Sysselsättningen ökade 2014 starkare än de 
närmast föregående åren. Framåtblickande indi-
katorer på efterfrågan på arbetskraft, som bl.a. 
antalet lediga jobb och företagens anställnings-
planer, tyder på en fortsatt stark tillväxt i 
sysselsättningen. Detta talar, tillsammans med 
återhämtningen av efterfrågan i ekonomin, för 
att sysselsättningen kommer att öka starkt även 
2015 och 2016, i ungefär samma takt som 2014. 
Det förbättrade konjunkturläget, med god BNP- 
och sysselsättningstillväxt, gör att skatteintäk-
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terna totalt väntas öka med i genomsnitt 
4,7 procent per år 2014–2019 (se diagram 7.1). 

I tabell 7.1 finns en sammanställning av de be-
räknade effekterna av regeländringar på skatte-
området 2014–2019. Tabellen visar både tidigare 
beslutade och i denna proposition föreslagna och 
aviserade regeländringar. Beloppen är periodise-
rade bruttoeffekter, dvs. de anger storleken på 
den initiala skatteändringen. I avsnitt 6 finns en 
utförlig beskrivning av hur de offentligfinansiella 
effekterna redovisas. 

 
Tabell 7.1 Bruttoeffekter av ändrade skatte- och 
avgiftsregler 2014–2019 
Miljarder kronor i förhållande till föregående år 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatt på arbete  -14 12 25 4 0 0 

Skatt på kapital  0 0 2 0 0 0 

Skatt på konsumtion  1 4 5 1 1 1 

Övriga skatter  0 0 0 0 0 0 

Totala skatteintäkter  -13 16 33 5 1 1 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källa: Egna beräkningar. 

De lagförslag och aviseringar som regeringen 
lämnar i denna proposition beräknas sammanta-
get medföra att skatteintäkterna brutto ökar 
med 16 miljarder kronor 2016. På grund av tidi-
gare beslutade reformer (bl.a. den minskade 
nedsättningen av socialavgifter för unga) bedöms 
den totala bruttoeffekten till följd av skatte- och 
avgiftsregler uppgå till 33 miljarder kronor. När 
det gäller skatt på arbete förklaras ökningen bl.a. 
av att den nedre skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt inte räknas upp och att 
jobbskatteavdraget för höga inkomster trappas 
av. Dessutom återinförs en särskild löneskatt för 
äldre med en avgiftssats på 6,15 procent. Beträf-
fande skatt på konsumtion föreslår regeringen 
bl.a. höjd skatt på drivmedel. 

I tabell 7.11 finns en mer detaljerad uppställ-
ning av bruttoeffekterna av regeländringarna på 
skatteområdet 2011–2019. 

 
 

Regeringens förslag: Den beräkning av inkoms-
terna i statens budget för 2016 som samman-
ställts i bilaga 1 avsnitt 2 godkänns. 

Den preliminära beräkningen av inkomsterna i 
statens budget för 2017 och 2018 enligt tabell 7.3 
godkänns som riktlinje för regeringens 
budgetarbete. 

 

 
I förhållande till bedömningen i 2015 års eko-
nomiska vårproposition har prognosen för de 
totala skatteintäkterna för 2014 och 2015 revide-
rats upp med 6 respektive 9 miljarder kronor. 
Även för 2016–2019 har prognosen reviderats 
upp i förhållande till vårpropositionen med 9–
14 miljarder kronor per år (se tabell 7.2). 
Revideringarna för dessa år beror framför allt på 
de reformer som regeringen föreslår i denna 
proposition. I avsnitt 7.3 ges en utförlig 
beskrivning av orsakerna till revideringarna. 

 
Tabell 7.2 Totala skatteintäkter 2014–2019 jämfört med 
prognosen i 2015 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatt på arbete 3 1 9 11 11 8 

Skatt på kapital 2 7 -6 -7 -9 -10 

Skatt på konsumtion 0 1 5 9 11 14 

Övriga skatter 1 1 1 1 1 1 

Totala skatteintäkter 6 9 9 13 14 12 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
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Tabell 7.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster i statens budget 2011–2019 
Miljarder kronor 

  Utfall Utfall Utfall Prognos      
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Skatt på arbete 913,0 945,1 972,4 994,0 1 050,9 1 133,7 1 198,1 1 253,3 1 300,9 

1100   Direkta skatter 487,3 505,1 523,0 529,4 561,3 606,5 642,2 673,1 698,4 

     Kommunal inkomstskatt 538,2 560,8 581,9 601,7 634,7 668,4 703,1 736,0 764,9 

     Statlig inkomstskatt 44,6 44,2 44,8 47,3 51,0 57,4 62,3 64,5 65,5 

     Jobbskatteavdrag -80,4 -83,6 -85,8 -100,0 -103,4 -103,7 -107,0 -110,6 -114,2 

     Husavdrag -15,0 -15,9 -17,5 -19,1 -20,5 -15,3 -15,9 -16,6 -17,5 

     Övrigt -0,1 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

1200   Indirekta skatter 425,7 440,0 449,4 464,6 489,6 527,2 555,9 580,2 602,5 

     Arbetsgivaravgifter 426,6 442,4 454,3 471,6 490,3 512,4 536,9 560,5 581,9 

     Egenavgifter 12,6 11,9 11,8 12,0 12,9 13,6 14,5 15,2 15,9 

     Särskild löneskatt 36,2 37,4 36,8 38,1 39,4 43,4 45,4 47,3 49,1 

     Nedsättningar -21,8 -22,7 -23,1 -25,9 -20,0 -7,7 -4,6 -4,8 -4,9 

     Skatt på tjänstegruppliv 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

     Avgifter till premiepensionssystemet -28,9 -30,0 -31,0 -31,9 -33,7 -35,2 -37,0 -38,7 -40,2 

1300 Skatt på kapital 183,5 167,8 172,7 193,5 206,8 200,3 214,3 230,0 241,2 

     Skatt på kapital, hushåll 28,8 27,7 32,3 46,5 55,0 46,7 50,1 50,8 49,0 

     Skatt på företagsvinster 102,8 89,5 89,0 91,5 97,1 101,3 105,1 110,3 114,8 

     Avkastningsskatt 11,9 10,1 6,9 10,2 8,4 5,1 11,0 18,8 26,4 

     Fastighetsskatt och fastighetsavgift 27,5 28,7 31,6 31,9 32,3 32,7 33,3 34,6 35,2 

     Stämpelskatt 8,0 8,0 8,9 9,3 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 

     Kupongskatt m.m. 4,6 3,8 4,1 4,2 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6 

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 449,4 447,3 455,8 468,6 489,0 510,4 530,4 552,3 574,3 

     Mervärdesskatt 332,5 330,6 339,5 354,1 368,9 385,2 402,8 421,5 439,8 

     Skatt på tobak 11,3 11,8 11,1 11,4 11,6 11,4 11,4 11,6 11,7 

     Skatt på etylalkohol 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 

     Skatt på vin m.m. 4,7 4,8 4,9 5,2 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 

     Skatt på öl 3,2 3,2 3,3 3,5 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 

     Energiskatt 40,6 40,1 40,9 39,0 40,6 45,0 46,3 48,0 50,1 

     Koldioxidskatt 25,4 25,2 24,0 23,3 23,8 22,8 23,0 23,7 24,4 

     Övriga skatter på energi och miljö 4,5 4,5 4,4 4,4 4,8 5,5 5,6 5,7 5,7 

     Skatt på vägtrafik 15,7 15,6 16,5 16,8 19,1 20,1 20,8 21,3 21,8 

     Övriga skatter 7,3 7,1 7,2 6,8 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 

1500 Skatt på import 5,7 5,3 5,2 5,8 6,1 6,5 6,8 7,2 7,7 

1600 Restförda och övriga skatter 2,9 3,0 11,8 9,5 5,4 5,8 5,9 6,0 6,0 

    Restförda skatter -6,3 -6,3 -6,6 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 

    Övriga skatter 9,3 9,3 18,4 15,4 11,2 11,7 11,8 11,9 11,8 

 Totala skatteintäkter 1 554,5 1 568,4 1 618,0 1 671,5 1 758,2 1 856,6 1 955,6 2 048,8 2 130,0 

1700 Avgående poster, EU-medel -5,7 -5,3 -5,2 -5,8 -6,1 -6,5 -6,8 -7,2 -7,7 

 Offentliga sektorns skatteintäkter 1 548,8 1 563,2 1 612,8 1 665,7 1 752,1 1 850,2 1 948,7 2 041,6 2 122,4 

1800 Avgående poster till andra sektorer -747,9 -777,8 -805,0 -830,9 -873,5 -917,5 -964,4 -1 009,8 -1 049,0 

   Kommunala skatteintäkter -552,7 -576,2 -597,4 -617,4 -650,7 -684,7 -719,8 -753,9 -783,3 

   Avgifter till ålderspensionssystemet -195,2 -201,6 -207,5 -213,4 -222,8 -232,9 -244,6 -255,8 -265,7 

 Statens skatteintäkter 801,0 785,3 807,8 834,8 878,6 932,6 984,3 1 031,8 1 073,3 
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Tabell 7.3 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster i statens budget 2011–2019 forts. 
Miljarder kronor 

  Utfall Utfall Utfall Prognos      
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Statens skatteintäkter 801,0 785,3 807,8 834,8 878,6 932,6 984,3 1 031,8 1 073,3 

1900 Periodiseringar 48,4 16,8 -21,2 -19,6 -1,5 20,0 5,3 8,4 1,4 

   Uppbördsförskjutningar 33,5 32,9 13,3 -2,4 -8,4 17,7 3,8 5,3 -1,7 

   Betalningsförskjutningar 11,5 -16,1 -34,6 -17,2 6,9 2,2 1,5 3,1 3,0 

       Kommuner och landsting 28,1 -0,2 -14,8 -8,7 6,0 2,4 0,3 1,7 1,7 

       Ålderspensionssystemet 0,7 0,9 -0,2 -0,7 0,7 1,8 1,0 1,0 0,8 

       Privat sektor -16,9 -17,2 -20,2 -7,9 -0,1 -1,3 1,2 0,4 0,4 

       Kyrkosektorn -0,4 0,5 0,5 0,0 0,3 -0,7 -1,1 0,0 0,0 

       EU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Anstånd 3,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 Statens skatteinkomster 849,4 802,2 786,6 815,2 877,1 952,6 989,6 1 040,2 1 074,7 

 Övriga inkomster 23,0 -14,6 4,0 -25,0 -25,2 -28,3 -31,5 -32,7 -33,3 

2000   Inkomster av statens verksamhet 55,3 48,8 48,1 41,7 41,7 31,1 30,7 33,1 33,5 

3000   Inkomster av försåld egendom 23,1 0,3 20,8 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4000   Återbetalning av lån 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

5000   Kalkylmässiga inkomster 11,1 9,7 9,9 9,9 9,8 10,7 11,5 11,9 12,6 

6000   Bidrag m.m. från EU 12,3 9,8 10,3 11,9 10,4 12,7 12,7 11,7 11,8 

7000   Avräkningar m.m. i anslutning till  
  skattesystemet -72,3 -76,6 -78,7 -81,6 -85,0 -88,7 -92,0 -95,1 -96,8 

8000   Utgifter som ges som 
  krediteringar på skattekontot -8,0 -8,0 -7,6 -8,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Inkomster i statens budget 872,4 787,6 790,5 790,2 851,9 924,3 958,1 1 007,5 1 041,4 
Anm.: År 2011–2015 är redovisade enligt 2015 års statsbudgetsystem, medan perioden 2016–2019 är redovisade enligt 2016 års statsbudgetsystem. 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

 
Skatt på arbete 

Skatt på arbete kan delas in i direkta och indi-
rekta skatter. De direkta skatterna består i 
huvudsak av kommunal och statlig inkomst-
skatt. Dessutom finns ett antal skatte-
reduktioner som minskar den direkta skatten. 
De indirekta skatterna på arbete består 
huvudsakligen av arbetsgivaravgifter och 
egenavgifter. Intäkterna från skatt på arbete 
beräknas uppgå till 60 procent av de totala 
skatteintäkterna 2015 och till knappt 26 procent 
av BNP i löpande priser (se tabell 7.4). 

Intäkterna från skatt på arbete fastställs i den 
årliga taxeringen av hushållens inkomster, som är 
klar i november året efter inkomståret. Det in-
nebär att 2014 års intäkter från skatt på arbete 
ännu inte är fastställda och att endast en prognos 
för skatteintäkterna finns tillgänglig för detta år. 

Regeringen föreslår sänkt skatt för pension-
ärer genom att det förhöjda grundavdraget för 
personer som fyllt 65 år förstärks. Detta beräk-
nas minska de kommunala och statliga skattein-

täkterna fr.o.m. 2016 med totalt ca 1,8 miljarder 
kronor per år. 

 
Tabell 7.4 Skatt på arbete 2013–2019 
Procent av BNP 

 Utfall Prognos 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Direkta skatter 13,9 13,5 13,7 14,2 14,4 14,4 14,4 

   Kommunal skatt 15,4 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 

   Statlig skatt 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 

   Reduktioner -2,7 -3,1 -3,0 -2,8 -2,8 -2,7 -2,7 

Indirekta skatter 11,9 11,9 12,0 12,3 12,4 12,4 12,4 

Skatt på arbete 25,8 25,4 25,7 26,5 26,8 26,9 26,8 
Anm.: Reduktioner som andel av BNP är beräknade exklusive skattereduktionen 
för allmän pensionsavgift. Beloppen är avrundade och summerar därför inte 
alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Lönesummans tillväxt  
Lönesumman, dvs. utbetalda löner, utgör drygt 
70 procent av underlaget för skatt på arbete. Det 
innebär att förändringen av antalet arbetade 
timmar och timlönen är av stor betydelse för 
utvecklingen av skatteintäkterna. Resterande del 
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av skatteunderlaget för skatt på arbete består av 
skattepliktiga transfereringar till hushållen. 

År 2014 växte lönesumman med 3,7 procent 
(se diagram 7.2), vilket var en högre ökningstakt 
än 2013. Den högre ökningstakten förklaras av 
att antalet arbetade timmar ökade i högre takt 
2014 än 2013. Lönesumman beräknas fortsätta 
att öka i allt högre takt 2015–2017. År 2015 be-
räknas lönesumman växa med 4,3 procent och 
därefter med i genomsnitt 4,6 procent 2016 och 
2017. Timlönens ökningstakt stiger något under 
prognosperioden. Även antalet arbetade timmar 
växer, men i avtagande takt i slutet av prognos-
perioden. Detta medför att lönesumman växer 
något långsammare i slutet av prognosperioden. 

 
Diagram 7.2 Arbetade timmar, timlön och lönesumma 
2000–2019 
Årlig procentuell förändring  

 
Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt Nationalräkenskapernas (NR) 
principer.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Relativt stabil utveckling av andelen 
transfereringar till hushållen 
Prognosen för de skattepliktiga transferering-
arna till hushållen baseras dels på utvecklingen av 
antalet pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa, 
dels på löne- och prisutvecklingen. 

Den del av skatteunderlaget som utgörs av 
transfereringar till hushållen 2015 är i princip 
oförändrad jämfört med 2014 (se diagram 7.3). 
År 2016 beräknas transfereringar till hushållen 
som andel av skatteunderlaget öka något. Det 
beror på att såväl pensionsutbetalningar som 
ohälsorelaterade ersättningar beräknas växa 
snabbare än lönesumman. Under resten av pro-
gnosperioden beräknas den andel av skatteun-
derlaget som utgörs av transfereringar vara rela-
tivt konstant. 

Diagram 7.3 Transfereringsinkomster som andel av 
underlaget för skatt på arbete 2000–2019 
Procent 

 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Kommunal inkomstskatt 
Intäkterna från kommunal inkomstskatt beräk-
nas uppgå till 635 miljarder kronor 2015 (se 
tabell 7.3), vilket motsvarar knappt 16 procent av 
BNP. Intäkterna från den kommunala inkomst-
skatten beräknas under prognosperioden ligga 
stabilt runt knappt 16 procent av BNP (se tabell 
7.4). 

 
Tabell 7.5 Faktisk och underliggande utveckling av 
kommunernas skatteunderlag 
Årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Faktisk utveckling 3,4 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 

Underliggande utveckling 3,6 3,4 4,6 5,3 5,2 4,7 3,9 
Anm.: Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget är utvecklingen 
justerad för regeländringar. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
Den underliggande utvecklingen av skatteun-
derlaget, dvs. utvecklingen justerad för regeländ-
ringar, bedöms 2015 och 2016 uppgå till 4,6 re-
spektive 5,3 procent (se tabell 7.5). År 2017–
2019 ökar både det faktiska och det underlig-
gande skatteunderlaget med i genomsnitt 
4,6 procent per år. 

Statlig inkomstskatt 
Intäkterna från den statliga inkomstskatten be-
räknas ha uppgått till 47 miljarder kronor 2014, 
vilket innebär en ökning på drygt 2 miljarder 
kronor i förhållande till 2013. Intäkterna beräk-
nas fortsätta att öka 2015. 

Ökningen av intäkterna från statlig inkomst-
skatt 2014 och 2015 beror främst på att antalet 
personer som betalar statlig inkomstskatt be-
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döms öka (se diagram 7.4). Detta förklaras i sin 
tur av att timlönen i ekonomin ökar snabbare än 
det jämförelsetal med vilket skiktgränserna för 
statlig inkomstskatt räknas upp. 

 
Diagram 7.4 Antal personer som betalar statlig inkomstskatt 
2000–2019 
Tusental personer  

 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
År 2016 ökar intäkterna från den statliga in-
komstskatten med drygt 6 miljarder kronor och 
antalet personer som betalar statlig inkomstskatt 
väntas öka med knappt 150 000. Ökningen av 
såväl intäkter som antal personer som betalar 
statlig inkomstskatt förklaras delvis av att rege-
ringen i denna proposition föreslår att uppräk-
ningen av den nedre skiktgränsen ska utebli 
2016. Den uteblivna uppräkningen beräknas öka 
intäkterna med 1,7 miljarder kronor per år och 
öka antalet personer som betalar statlig inkomst-
skatt med ca 60 000 personer. 

Från och med 2018 beräknas antalet personer 
som betalar statlig inkomstskatt minska något, 
vilket beror på att inflationen beräknas ta fart, 
vilket i sin tur påverkar uppräkningen av skikt-
gränsen. 

Skattereduktioner  
Skattereduktionerna uppgår till sammanlagt 
232–261 miljarder kronor 2015–2019 (se tabell 
7.6) Regeringen föreslår i denna proposition 
förändringar av jobbskatteavdraget och husav-
draget. Dessutom föreslås att skattereduktionen 
för gåvor till ideell verksamhet slopas. Begräns-
ningen av jobbskatteavdraget, som innebär att 
det trappas av för personer med inkomster som 
överstiger 50 000 kronor per månad, bedöms öka 
skatteintäkterna med 2,7 miljarder kronor per år 
2016–2019. 

Tabell 7.6 Skattereduktioner 2013–2019 
Miljarder kronor 

Utfall Prognos 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Allmän pensionsavgift -101 -104 -108 -113 -119 -124 -129 

Fastighetsavgift 0 0 0 0 0 0 0 

Sjöinkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Jobbskatteavdrag -86 -100 -103 -104 -107 -111 -114 

Husavdrag -18 -19 -20 -15 -16 -17 -17 

Gåvor till ideell verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

Summa -205 -223 -233 -232 -242 -252 -261 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Beloppen för 
Fastighetsavgift, Sjöinkomst och Gåvor till ideell verksamhet uppgår till mindre 
än 0,5 miljarder kronor  
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

Förändringarna av husavdraget innebär att taket 
för avdrag för RUT-tjänster halveras från 
50 000 kronor till 25 000 kronor för personer 
som inte har fyllt 65 år. Förslaget innebär även 
att matlagning och vissa städ- och rengörings-
tjänster undantas från RUT-avdraget. För ROT-
tjänster föreslår regeringen en sänkning av 
avdraget från 50 procent till 30 procent av 
arbetskostnaden. Förändringarna av husavdraget 
väntas sammantaget öka skatteintäkterna med ca 
5,7 miljarder kronor per år. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter 
Intäkterna från indirekta skatter på arbete be-
döms ha uppgått till 465 miljarder kronor 2014. 
Arbetsgivar- och egenavgifter utgör den huvud-
sakliga delen av intäkterna. Av störst betydelse 
för intäkterna från arbetsgivar- och egenavgif-
terna är utvecklingen på arbetsmarknaden. In-
täkterna från de indirekta skatterna på arbete 
förväntas öka varje enskilt år under prognos-
perioden och uppgå till 602 miljarder kronor 
2019 (se tabell 7.3). 

Regeringen föreslår att den särskilda löne-
skatten för äldre delvis återinförs med 
6,15 procent fr.o.m. 2016. Förslaget beräknas 
öka skatteintäkterna med ca 2 miljarder kronor 
2016. 

Regeringen föreslår också att reformen om 
slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 
ungdomar ska tidigareläggas, från den 1 juli 2016 
till den 1 juni 2016. Det beräknas öka skatte-
intäkterna med 0,5 miljarder kronor 2016. 
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Skatt på kapital 

Intäkterna från skatt på hushållens 
kapitalinkomster  
Hushållens kapitalinkomster fastställs i den år-
liga beskattningen av deras inkomster, som är 
klar i november året efter inkomståret. Det in-
nebär att 2014 års kapitalinkomster ännu inte är 
fastställda, och att endast en prognos för skat-
teintäkterna finns tillgänglig för 2014. Underla-
get för hushållens skatt på kapital är nettot av 
kapitalinkomsterna och kapitalutgifterna. Den 
största delen kommer från realiserade kapital-
vinster. 

Intäkterna från hushållens skatt på kapitalin-
komster beräknas ha uppgått till 47 miljarder 
kronor 2014. Det är 14 miljarder kronor högre 
än året innan. Ökningen beror till stor del på en 
gynnsam utveckling av hushållens kapitalvinster 
(se diagram 7.5), till följd av en god utveckling av 
bostadspriserna och på börsen, men också på 
den lägre räntenivån i förhållande till 2013, som 
minskade hushållens ränteavdrag. Hushållens 
kapitalvinster bedöms ligga på en historiskt sett 
hög nivå även 2015. 

 
Diagram 7.5 Kapitalvinster, aktieprisindex och 
fastighetspriser 1989–2019 
Miljarder kronor Index 2000 = 100 

 
Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Affärsvärlden och egna beräkningar. 

 
Efter ett par år med en utveckling långt över den 
genomsnittliga nivån 1989–2013 antas kapital-
vinsterna minska kraftigt 2016 och återgå till den 
genomsnittliga nivån. 

Ränteinkomsterna och ränteutgifterna för-
väntas 2016–2019 följa ränteutvecklingen. När 
det gäller kapitalvinster och direktavkastning 
antas utvecklingen hållas tillbaka något av att en 
ökande andel av hushållens tillgångar väntas vara 
placerade på investeringssparkonton. 

Regeringen föreslår att beskattningen på spa-
rande i investeringssparkonto och kapitalförsäk-
ring höjs fr.o.m. 2016. Förslaget om höjd be-
skattning på sparande i investeringssparkonto 
beräknas ge 1 miljard kronor i ökade skatte-
intäkter. 

Sammanlagt förväntas intäkterna från skatt på 
hushållens kapitalinkomster uppgå till 
55 miljarder kronor 2015 och till 47–51 miljarder 
kronor per år 2016–2019. Det motsvarar drygt 
1 procent av BNP under hela prognosperioden. 

Intäkterna från skatt på företagsvinster ökar från 
2014 
Intäkterna från skatt på företagsvinster uppgick 
2013 till ca 89 miljarder kronor. Det är samma 
nivå som 2012. År 2014 växte produktionen 
inom näringslivet i en måttlig takt, samtidigt 
som resursutnyttjandet var lågt. Lönsamhets-
utvecklingen för företagen bedöms därför ha 
blivit måttlig. Detta beräknas ha lett till att 
intäkterna från skatt på företagsvinster ökade 
marginellt till 91 miljarder kronor 2014. 

 
Diagram 7.6 Skatt på företagsvinster 1990–2019 
Miljarder kronor Procent av BNP 

 
Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
År 2015 bedöms tillväxttakten för näringslivets 
produktion öka och företagens resursut-
nyttjande och driftsöverskott stiga. Detta 
medför att intäkterna från skatt på företags-
vinster ökar 2015–2019. Intäktsökningen 
bedöms i absoluta termer bli som starkast 2015. 
År 2019 förväntas intäkterna från skatt på 
företagsvinster uppgå till 115 miljarder kronor, 
vilket motsvarar 2,4 procent av BNP (se diagram 
7.6). 
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Avkastningsskatten ger avsevärt högre intäkter 
under slutet av prognosperioden 
Intäkterna från avkastningsskatten, som tas ut på 
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar, 
beräknas ha ökat 2014, efter att ha minskat 2012 
och 2013. Intäkterna från avkastningsskatten 
påverkas i hög grad av hur statslåneräntan 
utvecklas. År 2015 och 2016 bedöms avkast-
ningsskatten åter sjunka, som ett resultat av 
fallande statslåneräntor. Från och med 2017 
bedöms de årliga intäkterna från avkastnings-
skatten öka kraftigt, från 11 miljarder kronor 
2017 till omkring 26 miljarder kronor 2019 (se 
tabell 7.3). Detta förklaras främst av att 
statslåneräntan förväntas stiga till mer normala 
nivåer. En annan bidragande faktor till utveckl-
ingen av intäkterna från avkastningsskatten är 
regeringens förslag om en höjd beskattning av 
sparande i kapitalförsäkring fr.o.m. 2016. Försla-
get beräknas öka avkastningsskatteinstäkterna 
med 1 miljard kronor per år. 

Oförändrad syn på intäkter från 
fastighetsbeskattning 
Intäkterna från fastighetsskatten och den kom-
munala fastighetsavgiften beräknas ha uppgått 
till 31,9 miljarder kronor 2014, vilket är en 
marginell ökning jämfört med 2013. 

 
Tabell 7.7 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 
2013–2019 
Miljarder kronor 

 Utfall Prognos 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Småhus 13,8 14,0 14,3 14,5 14,9 16,0 16,5 

   varav kommunal avgift 13,3 13,5 13,8 14,0 14,3 15,5 15,9 

Hyreshus, bostadslägen-
heter 

2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 

   varav kommunal avgift 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 

Hyreshus, lokaler 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 

Industrier 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Vattenkraft 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Summa 31,6 31,9 32,3 32,7 33,3 34,6 35,2 

Procent av BNP 0,84 0,81 0,79 0,76 0,74 0,74 0,73 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
År 2015–2019 beräknas intäkterna från fastig-
hetsskatten och den kommunala fastighetsav-
giften stegvis öka, för att 2019 uppgå till drygt 
35 miljarder kronor. Det är framför allt intäk-
terna från den kommunala fastighetsavgiften på 
småhus som bidrar till ökningen. Som andel av 

BNP minskar dock intäkterna från fastighets-
beskattningen något 2014–2019 (se tabell 7.7). 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Skatt på konsumtion och insatsvaror består av 
mervärdesskatt och punktskatter. År 2014 be-
räknas intäkterna från skatt på konsumtion och 
insatsvaror ha uppgått till knappt 469 miljarder 
kronor (se tabell 7.8). Intäkterna utgjorde 
därmed knappt 28 procent av den offentliga 
sektorns totala skatteintäkter och 12 procent av 
BNP. 

Tabell 7.8 Skatt på konsumtion och insatsvaror 2013–2019 
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatt på konsumtion 
och insatsvaror1 456 469 489 510 530 552 574 

Utvecklingstakt (%) 1,9 2,8 4,3 4,4 3,9 4,1 4,0 

Procent av BNP 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 

Mervärdesskatt 339 354 369 385 403 422 440 

Utvecklingstakt (%) 2,7 4,3 4,2 4,4 4,6 4,7 4,3 

Punktskatter 116 115 120 125 128 131 135 

Utvecklingstakt (%) -0,2 -1,6 4,9 4,3 1,9 2,5 2,8 
1 I Skatt på konsumtion och insatsvaror ingår inte skatt på import. 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Intäkterna från mervärdesskatten ökar 
Intäkterna från mervärdesskatt kommer till stor 
del från hushållens konsumtion. Eftersom mer-
värdesskatten är differentierad mellan olika varu- 
och tjänstegrupper påverkas intäkterna också av 
konsumtionens sammansättning (se diagram 
7.7). 

Skattebasen för mervärdesskatten består också 
av investeringar och förbrukning i verksamheter 
som saknar skatteplikt, och som därmed inte kan 
dra av ingående mervärdesskatt. 

Under 2014 skedde en viss återhämtning i 
hushållens konsumtion och intäkterna från 
mervärdesskatten beräknas ha ökat med drygt 
4 procent. Regeringen föreslår i denna propo-
sition att mervärdesskattesatsen på biobiljetter 
höjs fr.o.m. 2017, vilket förväntas öka intäkterna 
från mervärdesskatt med 0,2 miljarder kronor 
per år. Därutöver bedömer regeringen att den 
s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen bör 
slopas, vilket förväntas öka intäkterna från mer-
värdesskatt med knappt 0,1 miljarder kronor per 
år fr.o.m. 2016. Regeringen bedömer också att 
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vissa posttjänster och frimärken bör undantas 
från mervärdesskatteplikt fr.o.m. 2016. Det 
förväntas minska intäkterna från mervärdesskatt 
med ca 0,2 miljarder kronor per år. Sammantaget 
väntas intäkterna från mervärdesskatten öka med 
drygt 4 procent per år under prognosperioden. 

 
Diagram 7.7 Hushållens konsumtion och underliggande 
intäkter från mervärdesskatt 2000–2019 
Årlig procentuell förändring, löpande priser  

 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna 
beräkningar. 

Kraftig ökning av intäkterna från punktskatter 
Punktskatterna skiljer sig från mervärdesskatten 
genom att de oftast är baserade på konsumerad 
kvantitet i stället för på marknadspriset. I likhet 
med vad som gäller för övriga skatter är det på 
kort sikt konjunkturen som, bortsett från regel-
ändringar, främst påverkar utvecklingen av 
punktskatteintäkterna.  

År 2015–2019 väntas en förhållandevis kraftig 
ökning av intäkterna från punktskatterna, i snitt 
3,3 procent per år. De väntas 2019 uppgå till 
knappt 135 miljarder kronor (se tabell 7.8). 
Ökningen beror främst på de höjningar av 
drivmedelsskatterna som regeringen föreslår i 
denna proposition, som sammantaget ökar 
intäkterna från punktskatterna med ca 4–
7 miljarder kronor per år. 

Skattekvoten 

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala 
skatteintäkterna och BNP. Skattekvoten påver-
kas normalt främst av regelförändringar i skatte-
systemet. 

Förändringarna av skattekvoten är 
förhållandevis små under prognosperioden (se 
tabell 7.9) och förklaras av tidigare beslutade och 
i denna proposition föreslagna reformer. 

Minskningen mellan 2013 och 2014 beror främst 
på införandet av det femte steget av jobbskatte-
avdraget, medan ökningen mellan 2014 och 2015 
framför allt förklaras av den från halvårsskiftet 
halverade nedsättningen av socialavgifter för 
unga. Mellan 2015 och 2016 förklaras ökningen 
av skattekvoten av de reformer regeringen 
föreslår i denna proposition. Förändringarna av 
skattekvoten övriga år (2017–2019) beror 
huvudsakligen på förändringar i sammansätt-
ningen av BNP, samt förändringar av relationen 
mellan pris- och löneutveckling. 
 
Tabell 7.9 Skattekvot 2013–2019 
Procent av BNP 

 Utfall Prognos 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skattekvot 42,9 42,7 43,0 43,4 43,8 43,9 43,9 

   Skatt på arbete 25,8 25,4 25,7 26,5 26,8 26,9 26,8 

   Skatt på kapital 4,6 4,9 5,1 4,7 4,8 4,9 5,0 

   Skatt på konsumtion 12,2 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 

   Övriga skatter 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Anm.: Beloppen avseende Skatt på konsumtion inkluderar skatt på import, vilket 
förklarar varför beloppen skiljer sig från de som redovisas i tabell 7.8. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar. 

7.2 Inkomster i statens budget 

Skatteinkomster 

I budgetpropositionen tillämpas en periodiserad 
redovisning av den offentliga sektorns skattein-
täkter. Det innebär att skatteintäkterna i avsnitt 
7.1 redovisas under det inkomstår då den skatte-
pliktiga händelsen ägde rum. 

Inkomsterna i statens budget ska enligt bud-
getlagen (2011:203) redovisas kassamässigt, dvs. 
när de faktiska in- och utbetalningarna av skat-
terna sker. Av denna anledning tillämpas även en 
kassamässig redovisning av statens skatteintäk-
ter. De kassamässiga skatteinkomsterna består av 
betalningar som kan avse skatter för olika 
inkomstår. 

Skillnaden mellan skatteintäkter och skatte-
inkomster utgörs av periodiseringar. Periodise-
ringarna består i sin tur av uppbörds- och betal-
ningsförskjutningar samt anstånd. 
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Övriga inkomster 

Utfall och prognoser för de inkomster som 
redovisas under posten Övriga inkomster i 
statens budget framgår av tabell 7.3. Posten 
innefattar inkomsttyperna 2000–8000. År 2015 
beräknas dessa inkomster uppgå till samman-
lagt -25,2 miljarder kronor. Inkomsterna av 
försåld egendom beräknas bli 4,8 miljarder högre 
än 2014. Avräkningar m.m. i anslutning till 
skattesystemet beräknas öka med 3,5 miljarder 
kronor samtidigt som bidrag m.m. från EU 
minskar med 1,4 miljarder kronor. Sammantaget 
med övriga mindre förändringar innebär det att 
posten Övriga inkomster minskar med 
0,2 miljarder kronor jämfört med 2014. 
Prognosen för posten Övriga inkomster 2016–
2019 uppgår till mellan -28 och -33 miljarder 
kronor per år. 

 
Tabell 7.10 Nu föreslagna och aviserade förändringar av 
posten Övriga inkomster 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Upplösning sjömansfond3 76 0 0 0 

Elsäkerhetsavgifter4 20 20 20 20 

Tidigareläggning av medel 
från EU:s jordbruksfond1,5 396 225 0 0 

Tidigareläggning av medel 
från EU:s regionalfond1,6 0 200 0 0 

CSN-avgifter2,7 665 694 723 723 

Flytt av skattekrediteringar 
till utgiftssidan2,8 8 870 9 618 10 518 11 093 

    Sjöfartsstöd 1 604 1 652 1 702 1 753 

    Nystartsjobb 6 793 7 307 7 857 8 382 

    Stöd till yrkesintro-
duktionsanställning 169 364 664 664 

    Ersättning för höga 
sjuklönekostnader 360 360 360 360 

Summa 10 083 10 822 11 326 11 902 
1 Förändringar som inte ingår i tabell 1.2. 
2 Förändringar som motsvaras av en lika stor utgiftshöjning och som är neutrala 
för det finansiella sparandet. 
3 Upplösning sjömansfond, inleverans på inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott 
övriga myndigheter. 
4 Elsäkerhetsavgifter, undertitel till 2551 Offentligrättsliga avgifter. 
5 Tidigareläggning av medel från EU:s jordbruksfond (se utg.omr. 23 avsn. 
3.1.19).  
6 Tidigareläggning av medel från EU:s regionalfond (se utg.omr. 19 avsn. 2.4.3). 
7 CSN-avgifter, ny inkomsttitel 2562 CSN-avgifter (se utg.omr. 15 avsn. 1.7.7). 
8 Flytt av skattekrediteringar till utgiftssidan (se kap. 12.5 samt för Sjöfartsstöd 
utg.omr. 22, Nystartsjobb utg.omr. 14, Stöd till yrkesintroduktionsanställning 
utg.omr. 14 och Ersättning för höga sjuklöneskostnader utg.omr. 10). 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Från och med 2016 ska utgifter som ges som 
krediteringar på skattekonto i stället redovisas på 
budgetens utgiftssida. Förändringen syns i tabell 
7.3 där inga belopp är redovisade under 

inkomsttypen 8000 år 2016 och framåt. De 
flyttade beloppen återfinns i tabell 7.10 under 
posten Flytt av skattekrediteringar till utgifts-
sidan. Trots att detta ökar inkomsterna med 9–
11 miljarder kronor per år beräknas de övriga 
inkomsterna bli lägre 2016–2019 än 2015. Detta 
förklaras av minskade inkomster av statens aktier 
och minskade övriga inkomster av statens verk-
samhet. Att posten Övriga inkomster minskar 
över tid beror även på utvecklingen för posten 
Avräkningar m.m. i anslutning till skatte-
systemet. I tabell 7.10 redogörs för de effekter 
som förslagen i denna proposition har på posten 
Övriga inkomster. 

Inkomster av statens verksamhet 
Inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet 
består av utdelningar från statens aktieinnehav, 
affärsverkens och Riksbankens inlevererade 
överskott, ränteinkomster samt inkomster från 
offentligrättsliga avgifter. År 2015 beräknas 
inkomsterna av detta slag uppgå till 
41,7 miljarder kronor (se tabell 7.3). 

År 2016–2019 beräknas inkomsterna av 
statens verksamhet uppgå till 30,7–33,5 miljarder 
kronor. Den lägre nivån beror framför allt på att 
utdelningar från de statliga bolagen samt det 
inlevererade överskottet från Riksbanken 
beräknas minska. Mellan 2015 och 2016 minskar 
Riksbankens inlevererade överskott från 4,1 till 
2,7 miljarder kronor och efterföljande år bedöms 
överskottet försvinna helt. 

Från och med 2016 bruttoredovisas Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) avgiftsintäkter. 
Detta innebär att avgiftsintäkter motsvarande 
0,7 miljarder kronor per år redovisas på 
inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet 
samtidigt som förvaltningsanslaget för myndig-
heten förstärks med samma belopp. 

Inkomster av försåld egendom 
Under inkomsttypen Inkomster av försåld 
egendom redovisas försäljningar av olika slags 
statlig egendom. Inkomster från försäljningar av 
aktier i statligt ägda bolag utgör vanligtvis den 
största delen av dessa inkomster. 

För 2015–2019 antas försäljningsinkomsterna 
beräkningstekniskt uppgå till 5 miljarder kronor 
per år. 

Återbetalning av lån 
Under inkomsttypen Återbetalning av lån redo-
visas bl.a. återbetalning av studiemedel (avser lån 
upptagna före 1989) och av övriga lån. År 2015 
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beräknas inkomsterna av denna typ uppgå till 
0,9 miljarder kronor, varav återbetalningar av 
studiemedel utgör den största delen. 

År 2016–2019 beräknas inkomsterna från stu-
diemedelsavgifter minska eftersom antalet åter-
betalare blir färre. Studiemedelsavgiften är den 
årliga återbetalningspliktiga delen (amorte-
ringen) av studiemedel tagna före 1989. 

Kalkylmässiga inkomster 
Under inkomsttypen Kalkylmässiga inkomster 
redovisas vissa avskrivningar och amorteringar 
samt statliga pensionsavgifter, som utgör mer-
parten av inkomsterna. 

År 2015 beräknas inkomsterna uppgå till 
9,8 miljarder kronor, varav 9,6 miljarder kronor 
utgörs av inkomster från statliga pensionsavgif-
ter. År 2016–2019 ökar inkomsterna under 
inkomsttypen och förväntas 2019 uppgå till 
12,6 miljarder kronor. Hela ökningen förklaras i 
princip av ökade inkomster från statliga 
pensionsavgifter. 

Bidrag m.m. från EU 
Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU re-
dovisas bidrag från olika EU-fonder. De största 
enskilda bidragen erhålls från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden och Europeiska jordbruksfonden. 
Bidragen är främst kopplade till utgifter på 
anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad 
och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 
utgiftsområde 22 Kommunikationer samt 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel. Inkomsterna för 2015 beräknas 
sammantaget uppgå till 10,4 miljarder kronor. År 
2016–2019 beräknas inkomsterna variera mellan 
11,7 och 12,7 miljarder kronor. 

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 
Inkomsttypen Avräkningar m.m. i anslutning till 
skattesystemet består av två delar, tillkommande 
inkomster och avräkningar i anslutning till 
skattesystemet. 

Tillkommande inkomster består av inkomster 
som bruttoredovisas i statens budget. Motsva-
rande poster avräknas på andra inkomsttitlar 
eller förekommer med samma belopp på budge-
tens utgiftssida. Det gäller skatter som tillfaller 
EU som tullmedel, jordbrukstullar och socker-

avgifter. Under tillkommande inkomster redovi-
sas också kommunala utjämningsavgifter enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. De tillkommande inkoms-
terna beräknas uppgå till 9–11 miljarder kronor 
per år 2015–2019. 

Den största delen av avräkningarna utgörs av 
statliga och kommunala myndigheters kompen-
sation för betald mervärdesskatt. Som avräk-
ningar redovisas dessutom avgiftsintäkter på 
myndigheters in- och utlåning till Riksgälds-
kontoret, t.ex. insättningsgarantin och stabili-
tetsavgifter. Avräkningarna beräknas uppgå till 
95–108 miljarder kronor per år 2015–2019. 
Utvecklingen över tiden förklaras i huvudsak av 
att kompensationen för mervärdesskatt följer 
den statliga respektive kommunala kon-
sumtionen. 

Sammantaget beräknas inkomsttypen Avräk-
ningar m.m. i anslutning till skattesystemet 
uppgå till 85–97 miljarder kronor per år 2015–
2019. 

Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 
Under inkomsttypen Utgifter som ges som 
krediteringar på skattekonto redovisas stöd som 
enligt nationalräkenskaperna är att likställa med 
utgifter. Från och med 2016 redovisas och 
budgeteras dessa utgifter under anslag på 
budgetens utgiftssida. 

Ändrad redovisning av inkomsttitlar 

I statens budget för 2016 görs vissa förändringar 
av inkomsttitelstrukturen. Följande inkomsttitel 
läggs till: 

2562 CSN-avgifter 
 

Följande inkomsttitlar tas bort: 
1380 Arvsskatt 
1381 Arvsskatt 
8124 Sjöfartsstöd 
8125 Nystartsjobb 
8126 Stöd till yrkesintroduktionsanställning 
8128 Ersättning för höga sjuklönekostnader 
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Tabell 7.11 Förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar 
Miljarder kronor, bruttoeffekter i förhållande till föregående år 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatt på arbete  -7,6 0,4 1,1 -14,1 11,9 25,2 4,1 0,0 0,0 
  Kommunalskatt  -7,5 1,0 1,2 0,0 5,0 -0,8 -0,2 0,0 0,0 
    Förändrad medelutdebitering   1,1 2,4 2,5 2,6     
    Avdragsrätten för privat pensionssparande - sänkt och slopat avdrag      2,5 1,1 0,0 0,0  
    Ändringar av grundavdraget (pensionärer)  -7,5  -1,2 -2,5  -1,8 0,0   
    Ändrade avdragsregler (pensionssparande m.m.)   0,3        
    Övrigt  0,0 -0,4 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 
  Statlig skatt  0,0 0,0 0,0 -0,3 0,7 1,9 1,1 0,0 0,0 
    Avdragsrätten för privat pensionssparande - sänkt och slopat avdrag      0,7 0,3    
    Skiktgränsjusteringar       1,7 1,1 0,0 0,0 
    Övrigt     -0,3      
  Skattereduktioner  0,0 -0,3 0,0 -12,0 0,0 8,6 0,0   
    Slopad skattereduktion hushållstjänster      5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
    Skattereduktion jobbskatteavdrag     -12,0  2,7 0,0   
    Slopad skattereduktion för gåvor       0,3 0,0 0,0 0,0 
    Övrigt   -0,3   0,0 0,0    
  Socialavgifter  -0,1 -0,3 -0,1 -1,8 6,3 15,4 3,1   
    Särskild löneskatt äldre       2,1 0,0 0,0 0,0 
    Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg      6,6 13,3 3,1 0,0 0,0 
    Förändringar i nedsättningen av socialavgifter för unga      -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
    Nedsättning socialavgift  -0,1 -0,3 -0,1 -1,8 -0,1     
Skatt på kapital  2,1 1,6 -13,0 0,4 0,2 2,2 0,1 0,0 0,0 
  Inkomstskatt, företag  0,1 -0,1 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0   
    Sänkt skattesats, begränsning av ränteavdrag  0,1  -7,2       
    Övrigt   -0,1  0,0      
  Fastighetsskatt  1,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0   
    Hyreshus: sänkt skattesats, frysning av underlag, kommunal avgift 2008    -0,6       
    Vattenkraft: skattesatsändringar  1,5         
  Övriga skatter på kapital  0,6 1,7 -5,3 0,4 0,2 2,2 0,1   
    Investeraravdrag    -0,1 -0,7      
    Investeringsfonder samt investeringssparkonto   1,6 -4,8 0,5 0,5 1,0 0,0   
    Ändrade regler för kapitalförsäkringar   0,2 0,2 0,0 -0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 
    Höjt belopp för uthyrning av privatbostäder  -0,1 0,0 -0,2       
    Ändrade 3:12-regler, sänkt expansionsfondsskatt, penninglån  -0,1 -0,2 -0,5 0,5 -0,2 0,0 0,1   
    Höjd stämpelskatt  0,7                 
Skatt på konsumtion  -0,5 -4,6 3,1 0,7 4,4 5,2 1,2 1,3 1,0 
  Mervärdesskatt  0,0 -5,4 0,5 -0,1 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 
  Skatt på energi och miljö  0,7 0,1 2,3 0,0 1,3 4,7 1,0 1,3 1,1 
    Energiskatt  0,9  1,1 0,0 -0,1 4,4 1,0 0,9 0,9 
    Koldioxidskatt  -0,2  -0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3 0,1 
    Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m.      0,0 0,0    
    Bekämpningsmedelskatt      0,0 0,0    
    Skatt på termisk effekt      0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 
    Övrigt   0,1 1,3       
  Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror  -1,2 0,7 0,3 0,9 3,1 0,7 0,0   
    Skatt på vägtrafik, trängselskatt m.m.  -1,2 -0,1 0,2 0,1 1,7 0,7 0,0   
    Skatt på tobak   0,9 0,1 0,1 0,7     
    Skatt på alkohol        0,7 0,7         
Restförda och övriga skatter  -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totala skatteintäkter  -6,8 -2,9 -8,9 -13,0 16,5 32,6 5,4 1,2 1,0 
Totala skatteintäkter, exkl. kommunal utdebitering  -6,8 -4,0 -11,3 -15,5 13,9 32,6 5,4 1,2 1,0 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Observera att tabellen visar både tidigare beslutade och nu i budgetpropositionen föreslagna 
regeländringar. 
Källa: Egna beräkningar. 
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7.3 Jämförelse med prognosen i 
2015 års ekonomiska 
vårproposition och uppföljning av 
statens budget för 2014 och 
2015 

I detta avsnitt jämförs prognosen för skattein-
täkterna i denna proposition med prognosen i 
2015 års ekonomiska vårproposition. Vidare görs 
en uppföljning av inkomsterna i statens budget 
för 2014 och 2015. Prognosskillnaderna finns 
redovisade i tabell 7.13, tabell 7.14 och tabell 
7.15. I tabell 7.12 finns de viktigaste ekonomiska 
antagandena för skatteprognoserna och en jäm-
förelse med motsvarande antaganden i vårpropo-
sitionen. 

Jämförelse med prognosen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition 

Skatt på arbete 
År 2014 har intäkterna från skatt på arbete revi-
derats upp med ca 3 miljarder kronor jämfört 
med prognosen i vårpropositionen. För 2015 är 
prognosen uppreviderad med ca 1 miljard kro-
nor. Revideringarna kan i huvudsak förklaras av 
att ny information har inkommit i form av kon-
trolluppgifter som visar på högre inkomster 
2014 jämfört med i vårpropositionen. För 2016–
2019 har prognosen för intäkterna från skatt på 
arbete reviderats upp med 8–11 miljarder kronor 
per år. Detta beror framför allt på de förslag som 
regeringen lämnar i denna proposition om bl.a. 
förändringar i husavdraget och avtrappning av 
jobbskatteavdraget. 

Skatt på hushållens kapitalinkomster 
Intäkterna från skatt på hushållens kapital-
inkomster har reviderats upp med 6 miljarder 
kronor 2014 och med 12 miljarder kronor 2015 
jämfört med prognosen i vårpropositionen. 
Preliminärt taxeringsutfall för 2014 visar på höga 
taxerade kapitalvinster, vilka bedöms hålla i sig 
även 2015, till följd av en fortsatt god utveckling 
av bostadspriserna. Samtidigt har hushållens 
ränteinkomster reviderats ned till följd av det 
preliminära taxeringsutfallet, vilket delvis 
motverkar effekten av de uppreviderade 
kapitalvinsterna. År 2016–2019 bedöms ränte-
inkomsterna bli fortsatt lägre än enligt 

prognosen i vårpropositionen till följd av den 
förväntade ränteutvecklingen, samtidigt som 
hushållens kapitalvinster bedöms bli relativt 
oförändrade. Sammantaget medför det att 
intäkterna från skatt på hushållens kapital-
inkomster bedöms bli 1,5–2,5 miljarder kronor 
lägre per år 2016–2019 jämfört med prognosen i 
vårpropositionen. 

Skatt på företagsvinster  
Intäkterna från skatt på företagsvinster 2014–
2019 har reviderats ned med 4–7 miljarder 
kronor per år jämfört med prognosen i 
vårpropositionen. Nedrevideringen har skett till 
följd av utfall på periodiseringsfonder som blivit 
tillgängliga sedan vårpropositionen. Nedrevi-
deringen beror också på att företagens resultat 
nu förväntas utvecklas mindre gynnsamt än vad 
som antogs i vårpropositionen. 

Avkastningsskatt 
Prognosen för intäkterna från avkastnings-
skatten är i princip oförändrade 2014–2019 
jämfört med prognosen i vårpropositionen. 
Prognosen för statslåneräntan, som har en avgö-
rande betydelse för intäkterna från avkastnings-
skatten, har reviderats ned jämfört med progno-
sen i vårpropositionen. Effekten av den lägre 
statslåneräntan motverkas till viss del av att 
skatten på sparande i kapitalförsäkring höjs. 

 
Tabell 7.12 Antaganden och förändringar jämfört med 2015 
års ekonomiska vårproposition 
Årlig procentuell förändring om inget annat anges 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP, marknadspris1 2,4 3,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,0 

  Diff. VÅP15 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 -0,1 

Arbetade timmar2 0,6 1,9 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 

Timlön3 1,8 1,7 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 

  Diff. VÅP15 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Utbetald lönesumma, 
skatteunderlag 2,4 3,7 4,3 4,5 4,8 4,4 3,8 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,1 0,1 -0,2 

Arbetslöshet4 8,0 7,9 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 

 



PROP.  2015/16:1 

372 

Tabell 7.12 Antaganden och förändringar jämfört med 
2015 års ekonomiska vårproposition forts. 
Årlig procentuell förändring om inget annat anges 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arbetsmarknads-
politiska program5 3,9 3,7 3,8 3,9 3,8 3,6 3,5 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 

Hushållens 
konsumtionsutgifter1 2,7 3,2 3,0 4,0 4,4 4,6 4,6 

  Diff. VÅP15 0,0 0,1 -0,6 0,0 0,2 0,1 0,2 

Kommunal 
medelutdebitering6 31,73 31,86 31,99 31,99 31,99 31,99 31,99 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Statslåneränta6 2,0 1,6 0,6 1,3 2,2 2,9 3,5 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 

KPI juni-juni -0,1 0,2 -0,4 0,8 1,9 2,6 3,2 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 -0,1 -0,0 

Inkomstbasbelopp7 56,6 56,9 58,1 59,3 61,8 64,4 66,9 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,9 -1,7 

Prisbasbelopp7 44,5 44,4 44,5 44,3 44,7 45,5 46,7 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Inkomstindex 154,8 155,6 158,9 162,1 169,0 176,0 182,9 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,9 -2,5 -4,8 

Skiktgräns8 413,2 420,8 430,2 430,2 438,1 455,2 476,0 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 -7,5 -12,1 -11,5 -12,9 

Övre skiktgräns8 591,6 602,6 616,1 625,8 643,6 668,7 699,2 

  Diff. VÅP15 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,5 -0,7 
1 Löpande priser, procentuell förändring. 

2 Kalenderkorrigerat, anställda. 
3 Enligt NR:s definition. 
4 Arbetslöshet 15–74 år. 
5 Procent av arbetskraften. 
6 Medelvärde under året, procent. 
7 Tusentals kronor. 
8 Avser skiktgräns för statlig inkomstskatt. Tusental kronor. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar. 

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 
Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift är marginellt nedreviderade 
2015–2019, med högst 0,1 miljarder kronor per 
år, jämfört med prognosen i vårpropositionen. 
Nedrevideringarna beror på att inkomstbas-
beloppet har justerats ned. Detta minskar 
intäkterna från den kommunala fastighets-
avgiften. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 
Utfallet för 2014 för intäkter från mervär-
desskatt är marginellt högre än vad som 
bedömdes i vårpropositionen. För 2015 har 
prognosen justerats upp med 2 miljarder kronor 
jämfört med bedömningen i vårpropositionen. 
Även för 2016–2019 har prognosen för 
intäkterna från mervärdesskatten reviderats upp, 
med 2–5 miljarder kronor per år. Det beror till 
stor del på att den kommunala konsumtionen 
och de kommunala investeringarna väntas 
utvecklas starkare än förväntat. Detsamma gäller 
företagens investeringar i löpande priser. 

För punktskatteintäkterna är utfallet för 2014 
nästan densamma som bedömningen i 
vårpropositionen. Prognosen för punktskatte-
intäkterna för 2015 har reviderats ned med 
ca 1,5 miljarder kronor. Nedrevideringen beror 
på lägre utfall för inkomsterna från skatt på el 
och oljeprodukter 2015, men också på en lägre 
prognos för användningen av energi. Prognosen 
för 2016–2019 har sammantaget reviderats upp 
med ca 3–8 miljarder kronor per år. Upprevide-
ringen förklaras främst av de regeländringar som 
regeringen föreslår i denna proposition, t.ex. 
höjd energiskatt på bensin och dieselbränsle. 
 
  



PROP.  2015/16:1 

373 

Tabell 7.13 Aktuell prognos jämfört med statens budget för 2014 och 2015 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 Aktuell  Aktuell   Jämförelse med 2015 års ekonomiska vårproposition 

 prognos Jmf. SB prognos Jmf SB  Prognos           

Inkomstår 2014 2014 2015 2015  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatt på arbete 986,0 -6,2 1 050,9 -1,4  3,2 1,3 9,3 10,8 10,8 7,9 

  Direkta skatter 529,4 -1,9 561,3 -4,9  3,7 1,5 9,3 10,0 9,6 7,4 

    Kommunal inkomstskatt 601,7 -1,2 634,7 -3,0  1,7 0,4 -2,1 -3,0 -3,0 -5,4 

    Statlig inkomstskatt 47,3 1,8 51,0 -0,4  1,0 1,0 2,7 4,1 3,8 3,7 

    Allmän pensionsavgift 103,7 -0,5 108,2 -1,1  -0,2 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 -0,6 

    Artistskatt 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Skattereduktioner -223,3 -2,0 -232,5 -0,4  1,1 0,7 9,1 8,9 9,1 10,0 

  Indirekta skatter 456,6 -4,3 489,6 3,5  -0,5 -0,2 0,0 0,8 1,2 0,5 

    Arbetsgivaravgifter 471,6 1,2 490,3 12,0  0,1 -0,3 -0,7 -0,6 -0,4 -1,2 

    Egenavgifter 12,0 -2,2 12,9 -0,8  -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

    Särskild löneskatt 38,1 -2,0 39,4 -3,2  -0,1 -0,2 2,1 2,2 2,3 2,4 

    Nedsättningar -34,0 -1,3 -20,0 -4,6  -0,1 0,7 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 

    Skatt på tjänstegruppliv 0,7 -0,2 0,7 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Avgifter till premiepensionssystemet -31,9 0,2 -33,7 0,1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Skatt på kapital 193,5 8,2 206,8 16,4  1,7 7,0 -6,0 -7,1 -9,0 -9,7 

  Skatt på kapital, hushåll 46,5 12,1 55,0 14,0  5,9 11,8 -1,5 -2,0 -1,9 -2,5 

  Skatt på företagsvinster 91,5 -5,8 97,1 2,0  -4,1 -4,5 -4,6 -5,0 -6,6 -6,4 

  Avkastningsskatt 10,2 0,3 8,4 -0,7  -0,1 -0,1 0,4 0,5 -0,1 -0,3 

  Fastighetsskatt 31,9 0,9 32,3 0,9  0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

  Stämpelskatt 9,3 0,9 9,3 0,1  0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 

  Kupongskatt m.m. 4,2 -0,2 4,6 0,3  0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Skatt på konsumtion och insatsvaror1 474,4 -4,1 495,0 -4,8   0,4 0,5 5,1 8,7 11,4 13,5 

  Mervärdesskatt 354,1 1,5 368,9 -2,2  0,3 2,0 2,4 3,7 4,4 5,2 

  Skatt på tobak 11,4 -0,1 11,6 0,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Skatt på etylalkohol 4,1 -0,2 4,1 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Skatt på vin m.m. 5,2 -0,1 5,7 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Skatt på öl 3,5 0,0 3,9 -0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Energiskatt 39,0 -2,6 40,6 -1,2  0,0 -0,7 4,2 6,0 7,4 8,7 

  Koldioxidskatt 23,3 -0,8 23,8 -1,3  0,0 -1,0 -1,6 -1,0 -0,5 -0,4 

  Övriga skatter på energi och miljö 4,4 -1,6 4,8 -0,3  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Skatt på vägtrafik 16,8 -0,2 19,1 0,1  0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  Övriga skatter 6,8 -0,5 6,6 -0,4   0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

  Skatt på import 5,8 0,6 6,1 0,1  0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Restförda skatter och övriga skatter 9,5 3,9 5,4 2,0  0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

  Restförda skatter -5,9 0,4 -5,9 0,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Övriga skatter 15,4 3,5 11,2 1,2   0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Totala skatteintäkter 1 663,5 1,7 1 758,2 12,2  6,0 9,4 8,9 13,0 13,8 12,3 

  Avgår EU-medel -8,4 -16,2 6,1 0,1   0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Offentliga sektorns skatteintäkter 1 655,1 1,2 1 752,1 12,1  6,0 9,5 9,0 13,1 13,8 12,4 

  Avgår kommunala inkomstskatter -617,4 1,1 -650,7   1,7 0,4 -2,2 -3,1 -3,0 -5,5 

   Avgår avgifter till ålderspensionssystemet -213,4 0,3 -222,8     -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -1,4 

Statens skatteintäkter 824,3 2,6 878,6 16,5   4,4 9,4 11,9 16,7 17,6 19,3 
1 I skatt på konsumtion och insatsvaror ingår i den här tabellen även skatt på import. 
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.   
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Övriga inkomster 
Jämfört med bedömningen i vårpropositionen 
har prognosen för intäkter av övriga inkomster 
2015 reviderats upp med 2,5 miljarder kronor 
(se tabell 7.14). År 2016–2019 är inkomsterna 
uppreviderade med 7–8 miljarder kronor. 
Ökningen förklaras huvudsakligen av att utgifter 
som ges som krediteringar på skattekonto 
fr.o.m. 2016 i stället budgeteras och redovisas 
som anslag på budgetens utgiftssida, vilket ökar 
inkomsterna med 9–11 miljarder kronor per år. 
En motverkande faktor är att posten Avräk-
ningar m.m. i anslutning till skattesystemet 
reviderats upp beroende på högre kompensation 
för mervärdesskatt till kommuner. Inkomsterna 
av statens verksamhet har reviderats ned något, 
samtidigt som inkomsterna av posten Bidrag 
m.m. från EU ökat något. 

 
Tabell 7.14 Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med 
2015 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2015 2016 2017 2018 2019 

2000 Inkomster av 
statens verksamhet 1,6 -0,6 -1,1 -1,3 -1,2 

3000 Inkomster av 
försåld egendom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4000 Återbetalning  
av lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5000 Kalkylmässiga 
inkomster -0,1 -0,3 0,3 0,4 1,1 

6000 Bidrag m.m.  
från EU 1,3 1,1 1,4 0,3 0,1 

7000 Avräkningar 
m.m. i anslutning till 
skattesystemet -0,5 -1,8 -2,6 -2,8 -2,6 

8000 Utgifter som ges 
som krediteringar på 
skattekonto 0,2 8,9 9,6 10,5 11,1 

Övriga inkomster 2,5 7,3 7,6 7,1 8,5 

Källa: Egna beräkningar. 

Uppföljning av statens budget för 2014 och 
2015 

Skatt på arbete 
Intäkterna från skatt på arbete bedöms uppgå till 
986 miljarder kronor 2014, vilket är 6 miljarder 
kronor lägre än beräkningen i statens budget för 
2014. Det preliminära taxeringsutfallet som 
inkommit indikerar lägre inkomster, och därmed 
lägre skatteintäkter. Även husavdraget har 
reviderats upp, vilket har bidragit till att intäk-
terna från skatt på arbete har blivit lägre. 

År 2015 bedöms intäkterna från skatt på ar-
bete uppgå till 1 051 miljarder kronor, vilket är 
något lägre än beräkningen i budgeten för 2015. 
De direkta skatterna har reviderats ned i 
förhållande till budgeten för 2015. Samtidigt 
motverkas det av att intäkterna från indirekta 
skatter har reviderats upp till följd av att ned-
sättningen av socialavgifter för unga reducerades 
fr.o.m. den 1 augusti 2015, i enlighet med vad 
regeringen föreslog i propositionen Våränd-
ringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99). 

Skatt på hushållens kapitalinkomster  
År 2014 beräknas intäkterna från skatt på hus-
hållens kapitalinkomster ha uppgått till 
46,5 miljarder kronor. Det är 12 miljarder 
kronor högre än prognosen i budgeten för 2014. 
Ökningen förklaras till stor del av att hushållens 
kapitalvinster och ränteinkomster bedöms bli 
högre än beräknat. Intäkterna från hushållens 
skatt på kapitalinkomster 2015 bedöms bli 
14 miljarder kronor högre än beräkningen i 
budgeten för 2015. Det är främst hushållens 
kapitalvinster som ligger bakom upprevide-
ringen. Att hushållens kapitalvinster bedöms bli 
högre beror på utvecklingen på bostads- och 
aktiemarknaden. 

Skatt på företagsvinster 
År 2014 bedöms intäkterna från skatt på före-
tagsvinster ha uppgått till 91,5 miljarder kronor, 
vilket är knappt 6 miljarder kronor lägre än vad 
som beräknades i budgeten för 2014. Nedrevi-
deringen förklaras av en svagare utveckling av 
vinsterna än vad som antogs i budgeten. 

År 2015 förväntas intäkterna från skatt på 
företagsvinster bli 2 miljarder kronor högre än 
vad som beräknades i budgeten, bl.a. på grund av 
högre prognoser för företagens vinster. Intäk-
terna från skatt på företagsvinster förväntas nu 
uppgå till 97 miljarder kronor. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 
År 2014 blev intäkterna från mervärdesskatten 
1,5 miljarder kronor högre än vad som beräkna-
des i budgeten för 2014, vilket bl.a. beror på en 
högre kommunal konsumtion än förväntat. För 
2015 bedöms intäkterna från mervärdesskatten 
bli drygt 2 miljarder kronor lägre än vad som 
beräknades i budgeten för 2015. Det beror på att 
hushållens konsumtion inte har ökat i den 
omfattning som förväntades. 

År 2014 uppgick intäkterna från punktskatter 
till drygt 115 miljarder kronor, vilket är 
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ca 6 miljarder kronor lägre än vad som 
beräknades i budgeten för 2014. Avvikelsen 
beror på att konjunkturläget återhämtade sig 
långsammare än väntat, vilket medförde en lägre 
användning av olika energislag. För 2015 
beräknas intäkterna bli ca 3 miljarder kronor 
lägre än vad som beräknades i budgeten, till följd 
av mindre energianvändning än väntat. 

Övriga inkomster 
Utfallet för övriga inkomster blev 24 miljarder 
kronor lägre 2014 än vad som beräknades i 
budgeten för 2014. Det lägre utfallet beror 
främst på att inkomsterna från försäljningar av 
statlig egendom blev 15 miljarder kronor lägre än 
det beräkningstekniska antagandet som ingick i 
beräkningen i budgeten för 2014. Resterande del 
förklaras i huvudsak av lägre inkomster av sta-
tens verksamhet. 

Prognosen för inkomsterna 2015 har minskat 
med 3 miljarder kronor jämfört med budgeten 
för 2015. Minskningen förklaras av att prog-
nosen över inkomster av försåld egendom 
justerats ned med 10 miljarder kronor. De lägre 
inkomsterna förklaras även av att avräkningarna 
ökat med 1,5 miljarder kronor. Inkomsterna av 
statens verksamhet har samtidigt reviderats upp 
med 8,1 miljarder kronor beroende på 
återbetalning av aktiekapital, högre inlevererat 
överskott från myndigheter, högre inkomster av 
statens aktier samt högre inlevererat överskott 
från Riksbanken. 
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Tabell 7.15 Övriga inkomster, aktuell prognos jämfört med statens budget för 2014 och 2015 
Miljarder kronor 

 Utfall 2014 Prognos SB 2014 Aktuell prognos 2015 Prognos SB 2015 

2000 Inkomster av statens verksamhet 41,7 49,1 41,7 33,6 

3000 Inkomster av försåld egendom 0,2 15,0 5,0 15,0 

4000 Återbetalning av lån 0,9 1,1 0,9 0,9 

5000 Kalkylmässiga inkomster 9,9 10,3 9,8 10,0 

6000 Bidrag m.m. från EU 11,9 12,4 10,4 10,3 

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -76,3 -75,4 -85,0 -83,5 

8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot 0,0 0,0 -8,0 -8,4 

Övriga inkomster -11,7 12,4 -25,2 -22,1 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  

 
7.4 Lagstiftning som ligger till grund 

för beräkningen till statens 
övriga inkomster 

I avsnitt 6 lämnar regeringen förslag till den 
skattelagstiftning som påverkar beräkningen av 
statens inkomster. I detta avsnitt lämnar 
regeringen förslag till annan lagstiftning som 
påverkar samma beräkning. 

Avskaffande av sjömanspensionen 

Ärendet och dess beredning: Pensionsmyndig-
heten har i skrivelse till regeringen 
(S2013/8254/SF) lämnat förslag till upphörande 
av reglerna för sjömanspension. Förslaget har 
därefter kompletterats inom Socialdeparte-
mentet. Det slutliga förslaget har beretts med 
Pensionsmyndigheten. 

 
 

Regeringens förslag: Samtliga bestämmelser 
gällande sjömanspension ska upphöra att gälla 
den 1 februari 2016. De återstående medel som 
finns i Sjömanspensioneringsfonden ska föras till 
inkomsttitel i statens budget senast vid utgången 
av februari 2016. 

 

 
Pensionsmyndighetens förslag: Överens-

stämmer i huvudsak med regeringens förslag.  
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 

beslutade 1989 att kungörelsen (1972:412) om 
sjömanspension skulle upphöra att gälla fr.o.m. 
den 1 januari 1990 och att nya försäkringstagare 
därefter inte skulle tas emot. De som vid 
upphävandet hade rätt till sjömanspension skulle 
dock enligt övergångsbestämmelser fortsatt få 
sjömanspension. Hösten 2013 fanns det fem 

kvarvarande pensionsberättigade och dessa in-
formerades av Pensionsmyndigheten om möj-
ligheten att ansöka om utbetalning av ett en-
gångsbelopp. Alla fem personer utnyttjade 
denna möjlighet och de sista pensionerna betala-
des ut under 2014. 

Eftersom samtliga pensionsberättigade har 
fått den pension de är berättigade till och inga 
ytterligare berättigade kommer att kunna till-
komma har bestämmelserna om sjömanspension 
blivit obsoleta och bör därför upphöra att gälla. 
Det gäller regleringen i lagen (1998:1757) om 
förvaltning av vissa fonder inom socialförsäk-
ringsområdet och lagen (2010:111) om infö-
rande av socialförsäkringsbalken. I den först-
nämnda lagen föreslog Pensionsmyndigheten 
ändring av 1 §. Regeringen konstaterar att även 
6 a § i den lagen bör ändras. 

Sjömanspensionen har sedan 1961 finansierats 
med redaravgifter. På motsvarande sätt som 
andra arbetsgivaravgifter finns ingen exakt över-
ensstämmelse mellan avgifter och förmåner. För 
att stödja finansieringen av sjömanspensionen 
har därför Sjömanspensioneringsfonden funnits 
som disponerats av Pensionsmyndigheten och 
förvaltats av Kammarkollegiet. Fonden har i och 
med avvecklingen av försäkringen inte längre 
någon funktion och den bör därför också 
avvecklas. Sjömanspensioneringsfonden har 
historiskt gått med såväl under- som överskott. 
När sjömanspensionen nu avvecklas finns en 
återstående fond som den 30 juni 2015 uppgick 
till 76 412 609 kronor. 

I praktiken är det staten som stått som garant 
för försäkringen och på motsvarande sätt som 
gäller för över- och underskott av arbetsgivar-
avgifter bör fondens återstående medel föras till 
staten. Fondens medel bör således föras till 
inkomsttitel i statens budget. Hela beloppet 
ingår därmed i inkomstberäkningen för 
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inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott övriga 
myndigheter. 

Ändringarna bör träda i kraft den 1 februari 
2016 och återstående medel föras till 
inkomsttitel i statens budget senast vid utgången 
av februari 2016. 
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8 Utgifter 

Sammanfattning 

 
– De takbegränsade utgifterna beräknas öka 

med ca 205 miljarder kronor mellan 2014 
och 2019. Som andel av BNP faller dock 
utgifterna från 28,0 procent till 
26,8 procent under samma period. 

– Knappt 64 procent av ökningen av de 
takbegränsade utgifterna, ca 130 miljarder 
kronor, kan hänföras till utgifterna under 
budgetens utgiftsområden exklusive stats-
skuldsräntorna. 

– Återstoden av ökningen är hänförlig till 
ålderspensionssystemets utgifter, som 
väntas öka med ca 75 miljarder kronor 
mellan 2014 och 2019. Denna ökning beror 
främst på högre inkomst- och tilläggs-
pensioner till följd av pris- och löne-
ökningar, men också på att antalet 
pensionärer ökar under perioden. 

– I de takbegränsade utgifterna ingår en 
beräkningsteknisk överföring till hushålls-
sektorn som motsvarar skillnaden mellan 
regeringens föreslagna och aviserade 
budgetförstärkningar och budgetförsvag-
ningar för 2017–2019. Den beräknings-
tekniska överföringen ingår dock inte i 
redovisningen av föreslagna och aviserade 
utgiftsförändringar i detta avsnitt. 

– De utgiftsområden som bidrar mest till 
utgiftsökningen mellan 2014 och 2019 är 
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning, utgifts-
område 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering samt utgiftsområde 
12 Ekonomisk trygghet för familjer och 

barn, som sammanlagt ökar med knappt 
52 miljarder kronor under perioden. 

– Jämfört med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition ökar de 
takbegränsade utgifterna 2016–2019 med 
24–29 miljarder kronor per år. Ökningen 
beror främst på reformförslag i denna 
proposition och förslag som motiverar 
tekniska justeringar av utgiftstaket. 

 

 
I detta avsnitt redovisas och analyseras 
utvecklingen av utgifterna i statens budget och 
de takbegränsade utgifterna mellan 2014 och 
2019. Utgiftssidan i statens budget delas in i 27 
utgiftsområden och posten Minskning av 
anslagsbehållningar. Till budgetens utgiftssida 
hör även Riksgäldskontorets nettoutlåning och 
den kassamässiga korrigeringen (se avsnitt 9.2). 
De utgifter som omfattas av utgiftstaket för 
staten, de s.k. takbegränsade utgifterna, består av 
utgifterna under utgiftsområde 1–25 och 27 samt 
utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan 
av statens budget. 

I tabell 8.1 presenteras en översikt av utveck-
lingen av utgifterna under budgetens utgifts-
områden och de takbegränsade utgifterna mellan 
2014 och 2019. 
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Tabell 8.1 Utgifter under budgetens utgiftsområden och 
takbegränsade utgifter 2014–2019 
Miljarder kronor om inget annat anges  

 Utfall Prognos   Förslag Beräknat 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgifter under 
utgiftsområden 
exkl. stats-
skuldsräntor1 837,5 845,9 912,4 938,9 954,3 968,0 

Procent av BNP 21,4 20,7 21,3 21,0 20,5 20,0 
Statsskulds-
räntor m.m. 1 3,3 26,5 10,8 20,3 25,8 33,3 

Procent av BNP 0,1 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 
Summa 
utgiftsområden 840,9 872,4 923,1 959,1 980,1 1 001,2 

Procent av BNP 21,5 21,3 21,6 21,5 21,0 20,7 
Ålderspensions-
systemet vid 
sidan av statens 
budget 258,0 267,4 285,5 301,7 319,0 332,8 

Procent av BNP 6,6 6,5 6,7 6,8 6,8 6,9 
Takbegränsade 
utgifter2 1 095,5 1 113,4 1 197,9 1 240,6 1 273,3 1 300,8 

Procent av BNP 28,0 27,2 28,0 27,8 27,3 26,8 

Utgiftstak3 1 107 1 158 1 215 1 274 1 332 1 392 
Budgeterings-
marginal 11,5 44,6 17,1 33,4 58,7 91,2 

1 Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit. 
2 Utgiftsområden i statens budget (exklusive statsskuldsräntor) och ålders-
pensionssystemet vid sidan av statens budget. 
3 Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket för 2018 samt bedömning av nivå 
för 2019 (se avsnitt 5.2). 
Källa: Egna beräkningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Utgiftsramar för 2016 

 
Regeringens förslag: Utgifterna för 2016 fördelas 
på utgiftsområden enligt tabell 8.2.  

Beräkningen av förändringen av anslags-
behållningar för 2016 enligt tabell 8.2 godkänns. 

Beräkningen av utgifterna för ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget för 2016 
enligt tabell 8.2 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I enlighet 

med 9 kap. 5 § riksdagsordningen ska förslaget 
till statens budget innehålla en fördelning av 
anslagen på utgiftsområden.  Regeringens förslag 
till ramar för utgiftsområdena för 2016 redovisas 
i tabell 8.2.  

Utgiftsramen för ett utgiftsområde anger den 
nivå som årets anvisade anslagsmedel för 
området högst får uppgå till. I prognosen för 
utgifterna per utgiftsområde för 2015, förslaget 
till utgiftsramar för 2016 och i beräkningen av 
utgiftsramarna för 2017–2019, har hänsyn tagits 
till tidigare beslutade och nu föreslagna eller 
aviserade utgiftsreformer och besparingar 
(avsnitt 8.3 och 8.4). Till grund för prognoserna 
och utgiftsramarna ligger vidare regeringens 
prognos för den makroekonomiska utveckl-
ingen, volymantaganden för vissa transfererings-
system samt pris- och löneomräkningen av 
främst förvaltningsanslagen (avsnitt 8.3 och 8.4). 
Förbrukningen av anslagsbehållningar på anslag 
för förvaltnings- och investeringsändamål för 
2016–2019 redovisas samlat under posten 
Minskning av anslagsbehållningar i stället för 
under respektive utgiftsområde (tabell 8.2 och 
tabell 8.3). 
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Tabell 8.2 Utgiftsramar 2016 
Tusental kronor 

Utgiftsområde Utgiftsram 2016 

1 Rikets styrelse  12 717 244 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning  14 812 312 

3 Skatt, tull och exekution  10 782 946 

4 Rättsväsendet  41 573 737 

5 Internationell samverkan  1 905 203 

6 Försvar och samhällets krisberedskap  48 827 432 

7 Internationellt bistånd  32 357 474 

8 Migration  19 419 719 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg  69 237 676 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning  109 868 281 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom  36 184 250 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn  87 129 050 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering  21 070 265 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv  79 681 475 

15 Studiestöd  21 707 932 

16 Utbildning och universitetsforskning  69 452 400 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid  13 694 535 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik  7 064 024 

19 Regional tillväxt  3 255 721 

20 Allmän miljö- och naturvård  7 661 756 

21 Energi  2 812 038 

22 Kommunikationer  54 122 036 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel  18 919 553 

24 Näringsliv  5 998 273 

25 Allmänna bidrag till kommuner  93 398 252 

26 Statsskuldsräntor m.m.  10 769 176 

27 Avgiften till Europeiska unionen  31 827 167 

 Minskning av anslagsbehållningar -3 142 750 

 Summa utgiftsområden1 923 107 177 

 Summa utgiftsområden exkl. 
statsskuldsräntor1 912 364 101 

 Ålderspensionssystemet vid sidan av 
statens budget 285 509 000 

 Takbegränsade utgifter 1 197 873 101 

 Budgeteringsmarginal 17 126 899 

 Utgiftstak för staten 1 215 000 000 
1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar. 
Källa: Egna beräkningar. 

8.2 Preliminära utgiftsramar för 
2017 och 2018 samt beräkning 
för 2019 

 
Regeringens förslag: Den preliminära fördel-
ningen av utgifter på utgiftsområden för 2017 
och 2018 enligt tabell 8.3 godkänns som riktlinje 
för regeringens budgetarbete. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 kap. 

3 § budgetlagen (2011:203) ska regeringen i 
budgetpropositionen lämna förslag till prelimi-
nära inkomstberäkningar och utgifts-ramar för 
det andra och tredje tillkommande budgetåret. I 
tabell 8.3 redovisas för varje utgiftsområde 
utfallet för anslagsförbrukningen 2014, utgifts-
ramarna för utgiftsområdena 2015, inklusive 
justeringar till följd av förslag till ändringar i 
budgeten, en utgiftsprognos för 2015, förslag till 
utgiftsramar för 2016, förslag till preliminär 
fördelning av utgifterna på utgiftsområdena för 
2017 och 2018 samt en beräkning av utgifts-
ramarna för 2019. 

Regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition åtgärder som medför större budget-
förstärkningar än budgetförsvagningar för 2017–
2019, med undantag för de förslag av diskret-
ionär karaktär som inte finansieras fullt ut och 
som inte ingår i tabell 1.2 (se även tabell 8.11). 
Det är regeringens avsikt att dessa medel ska 
användas för finansiering av framtida reformer. 
Fram till dess redovisas de överstigande medlen i 
denna proposition som en beräkningsteknisk 
överföring till hushållssektorn vid sidan av de 27 
utgiftsområdena, men som en del av de takbe-
gränsade utgifterna. Den beräkningstekniska 
överföringen påverkar den offentliga sektorns 
utgifter på samma sätt som de takbegränsade 
utgifterna. Överföringen belastar därmed statens 
budgetsaldo samt det finansiella sparandet i 
staten och den offentliga sektorn. Den ingår 
dock inte i redovisningen av förändringar till 
följd av beslutade, föreslagna eller aviserade 
åtgärder i avsnitt 8.3 och 8.4.  
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Tabell 8.3 Utgifter per utgiftsområde 2014–2019 
 Miljoner kronor 

 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Utgiftsområde Utfall Anslag1 Prognos Förslag2 Förslag3 Förslag3 Beräknat 

1 Rikets styrelse 12 902 12 303 12 374 12 717 12 806 12 999 13 299 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 122 14 801 14 453 14 812 15 050 15 440 15 940 

3 Skatt, tull och exekution 10 384 10 574 10 479 10 783 10 928 11 118 11 338 

4 Rättsväsendet 40 194 40 805 40 475 41 574 42 149 42 959 43 800 

5 Internationell samverkan 1 662 1 969 1 957 1 905 1 908 1 912 1 917 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 47 978 48 447 46 757 48 827 50 216 51 171 53 359 

7 Internationellt bistånd 31 027 29 280 29 444 32 357 36 344 39 650 41 434 

8 Migration 12 551 17 912 17 415 19 420 15 809 12 926 12 369 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61 589 64 768 63 676 69 238 68 129 69 164 67 679 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 99 036 103 035 103 073 109 868 112 984 115 394 118 071 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39 313 38 611 38 179 36 184 34 355 33 050 32 193 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 80 809 83 519 83 507 87 129 90 020 92 779 95 857 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering 12 225 16 761 16 114 21 070 28 292 31 159 29 864 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 66 901 69 314 67 482 79 681 80 072 80 682 81 339 

15 Studiestöd 19 953 20 967 19 633 21 708 21 847 22 200 23 013 

16 Utbildning och universitetsforskning 59 419 63 972 61 962 69 452 71 852 72 501 72 704 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 827 13 136 13 016 13 695 13 953 14 040 14 074 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 1 076 1 224 1 090 7 064 7 004 7 015 6 704 

19 Regional tillväxt 2 879 2 701 2 396 3 256 3 577 3 371 3 446 

20 Allmän miljö- och naturvård 5 085 6 047 5 938 7 662 7 341 7 221 6 772 

21 Energi 2 858 2 383 2 378 2 812 2 788 2 602 2 609 

22 Kommunikationer 45 962 49 450 46 875 54 122 55 169 55 724 55 489 

23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 16 203 15 681 13 390 18 920 16 798 17 410 17 492 

24 Näringsliv 5 439 5 516 5 473 5 998 5 832 5 840 5 891 

25 Allmänna bidrag till kommuner 93 599 92 304 92 237 93 398 95 078 95 397 95 461 

26 Statsskuldsräntor m.m. 3 325 29 326 26 491 10 769 20 298 25 831 33 305 

27 Avgiften till Europeiska unionen 41 553 43 855 36 154 31 827 37 669 38 975 40 391 

 Minskning av anslagsbehållningar     -3 143 665 222 -522 

 Beräkningsteknisk överföring till hushållen4     215 1 340 5 953 

 Summa utgiftsområden5 840 872 898 661 872 421 923 107 959 147 980 091 1 001 240 

 Summa utgiftsområden exkl. 
statsskuldsräntor6 837 546 869 335 845 930 912 364 938 880 954 290 967 966 

 Ålderspensionssystemet vid sidan av 
statens budget 257 988  267 449 285 509 301 708 319 018 332 789 

 Takbegränsade utgifter 1 095 534  1 113 379 1 197 873 1 240 588 1 273 308 1 300 755 

 Budgeteringsmarginal 11 466  44 621 17 127 33 412 58 692 91 245 

 Utgiftstak för staten7 1 107 000  1 158 000 1 215 000 1 274 000 1 332 000 1 392 000 

1 Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:316) och förslagen i 
propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). 
2 Regeringens förslag till utgiftsramar för 2016 i denna proposition (se tabell 8.2). 
3 Regeringens förslag till preliminära utgiftsramar för 2017 och 2018. 
4 Avser de överstigande medel som uppstår på grund av att regeringen i denna proposition föreslår och aviserar åtgärder som medför större budgetförstärkningar än 
budgetförsvagningar för 2017–2019 exklusive de förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2 (se även tabell 8.11). 
5 Inklusive Beräkningsteknisk överföring till hushållen och posten Minskning av anslagsbehållningar. 
6 Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor. 
7 Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket för 2018 samt bedömning av nivå för 2019 (se avsnitt 5.2). 
 Källa: Egna beräkningar.
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8.3 Utvecklingen av de 
takbegränsade utgifterna 2015–
2019 

Analysen av utgiftsförändringen mellan år (detta 
avsnitt) ger en bild av hur nivåerna på statens 
utgifter utvecklas totalt, hur medlen fördelas på 
olika områden och vilka faktorer som driver 
utgiftsutvecklingen i form av beslutade eller nu 
presenterade reformer, volymer eller den 
makroekonomiska utvecklingen. Den därpå 
följande jämförelsen av den nu bedömda 
utgiftsutvecklingen med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
syftar till att redogöra för hur utgifts-
prognoserna förändrats sedan vårpropositionen 
(se avsnitt 8.4). Huvudfokus ligger i avsnitt 8.4 
på budgeteffekter av föreslagna reformer i denna 
proposition. 

De takbegränsade utgifterna beräknas öka 
med 18–84 miljarder kronor per år 2014–2019. 
Utgiftsökningen 2015 förklaras främst av 
ökningar av antalet personer i vissa transfe-
reringssystem. Det handlar t.ex. om ett ökat 
antal personer med sjukpenning, vilket leder till 
högre utgifter under utgiftsområde 10 Ekono-
misk trygghet vid sjukdom och funktionsned-
sättning, ett ökat antal asylsökande, vilket leder 
till högre utgifter under utgiftsområde 8 
Migration, ett ökat antal kommunmottagna 
personer, vilket leder till högre utgifter under 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering samt ett ökat antal 
personer och antal timmar per person med 
assistansersättning, vilket leder till högre utgifter 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. Utgiftsökningen 2015 förklaras 
också av reformer inom bl.a. utbildningsområdet 
och infrastrukturområdet under utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning 
respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer 
samt av förändringar i makrobilden som i hög 
grad påverkar utgifterna inom ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget. 

Utgiftsökningarna 2016 förklaras främst av 
tidigare beslutade och i denna proposition 
föreslagna reformer, förändringar i makrobilden 
som påverkar utgifterna inom ålderspensions-
systemet vid sidan av statens budget och ett ökat 
antal personer i vissa transfereringssystem. 

Utgiftsökningarna 2017–2019 förklaras främst 
av förändringar i makrobilden som påverkar 

utgifterna inom ålderspensionssystemet vid 
sidan av statens budget. 

De viktigaste faktorerna bakom den årliga för-
ändringen av de takbegränsade utgifterna fram-
går av tabell 8.4. 

 
Tabell 8.4 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört 
med föregående år 
Miljarder kronor 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Takbegränsade utgifter 18 84 43 33 27 

Förklaras av:      
Beslut/reformer1,2 5 32 3 0 -6 
Pris- och löneomräkning 1 3 2 4 5 
Övriga makroekonomiska 
förändringar 8 21 16 21 20 
Volymer3 21 18 9 4 2 
Tekniska justeringar4 -2 10 0 1 1 
Beräkningsteknisk 
överföring till hushållen5 0 0 0 1 5 
Övrigt -14 0 12 2 1 

1 Inklusive förslag och aviseringar i denna proposition. I denna beräkningspost 
ingår även de förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 
2015/16:2) som inte avser regelstyrda transfereringsanslag (känsliga för 
förändringar i volymer och makroekonomiska förutsättningar). Anslags-
förändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket ingår inte. 
2 Inklusive förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som 
inte ingår i tabell 1.2. Se tabell 8.11. 
3 Begreppet volym innefattar ett antal olika förklaringar till utgiftsförändringar, 
bl. a. antal personer i vissa transfereringssystem, längden på den tid som en 
person finns i ett transfereringssystem samt förändringar av nivån på 
styckkostnader i transfereringssystemen som inte direkt kan kopplas till de 
makroekonomiska förutsättningarna. 
4 De förändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket i denna 
proposition redovisas i avsnitt 5.2. 
5 Avser de överstigande medel som uppstår på grund av att regeringen i denna 
proposition föreslår och aviserar åtgärder som medför större 
budgetförstärkningar än budgetförsvagningar, exklusive de förslag av 
diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2. 
Källa: Egna beräkningar. 

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer 

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer 
beräknas leda till ökade utgifter under utgifts-
taket mellan 2014 och 2019 med sammanlagt 
34 miljarder kronor. I tabell 8.5 redovisas hur 
denna förändring fördelas på enskilda år och 
utgiftsområden. Nedan kommenteras några av 
de största utgiftseffekterna 2015–2019. Effek-
terna påverkas även av att tidigare reformer 
eller temporära program upphör eller minskar 
i omfattning. 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap 
Till följd av den av riksdagen beslutade 
inriktningen för försvaret (prop. 2014/15:109, 
bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) föreslår 
och aviserar regeringen i denna proposition 
satsningar som beräknas öka utgifterna under 
utgiftsområdet med 1,4 miljarder kronor 2016, 
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0,6 miljarder kronor 2017, 0,3 miljarder kronor 
2018 och 0,1 miljarder kronor 2019, jämfört med 
föregående år. 

Tidigare beslutade reformer avseende bl.a. 
anskaffning och utveckling av JAS 39 E samt 
insatsorganisationens tillgänglighet och använd-
barhet i närtid som föranleddes av förslag i 
propositionen Höständringsbudget för 2014 
(prop. 2014/15:2) ökade utgifterna under 
utgiftsområdet med ca 2,0 miljarder kronor 
2014. Eftersom dessa reformer avsåg åtgärder av 
engångskaraktär beräknas utgifterna under 
utgiftsområdet minska 2015 jämfört med 2014. 

Utgiftsområde 8 Migration 
Utgifterna under utgiftsområdet beräknas öka 
med 0,4 miljarder kronor 2016 och minska 
med 0,4 miljarder kronor 2017, jämfört med 
föregående år. Detta beror på de utgifts-
förändringar avseende bl.a. ny placeringsform 
och nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och höjd ersättning till 
kommunerna för skola till asylsökande barn 
som regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition.  

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 
Till följd av de förslag som regeringen lämnar 
och aviserar i denna proposition, bl.a. avseende 
kostnadsfria läkemedel för barn, ändrad uppräk-
ning av timersättningen i den statliga assistans-
ersättningen och satsningen på att förbättra 
ungas psykiska hälsa, beräknas utgifterna under 
utgiftsområdet öka med 0,9 miljarder kronor 
2015 och 3,3 miljarder kronor 2016, samt minska 
med 2,2 miljarder kronor 2017, 0,5 miljarder 
kronor 2018 och 0,7 miljarder kronor 2019, 
jämfört med föregående år. 

I enlighet med förslag i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) 
beslutades om utgiftsförändringar avseende bl.a. 
förlossningsvård och äldreomsorg samt om en 
ökning av anslaget Bidrag för läkemedelsför-
månerna. Som en följd av dessa utgifts-
förändringar beräknas utgifterna under utgifts-
området öka med 1,9 miljarder kronor 2015 och 
minska med 0,3–0,4 miljarder kronor 2016–2019, 
jämfört med föregående år. Satsningen avseende 
bemanning i äldreomsorgen är beräknad t.o.m. 
2018. 

Från och med 2015 upphör ett antal tidigare 
beslutade tillfälliga satsningar avseende bl.a. 
patientsäkerhet och de mest sjuka äldre. Detta 

bidrar till att utgifterna under utgiftsområdet 
beräknas minska med 1,5 miljarder kronor 2015 
jämfört med 2014. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning 
Till följd av de utgiftsförändringar som 
regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition, bl.a. avseende borttagande av den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, beräknas 
utgifterna under utgiftsområdet öka med 
1,2 miljarder kronor 2016 jämfört med 2015. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Till följd av de reformer som beslutades efter 
förslag i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 avseende bl.a. arbetslöshetsförsäkringen, 
extratjänster, traineejobb, utbildningskontrakt 
och Arbetsförmedlingens verksamhet, beräknas 
utgifterna under utgiftsområdet öka med 
1,5 miljarder kronor 2015, 3,0 miljarder kronor 
2016, 1,3 miljarder kronor 2017, 0,2 miljarder 
2018 och 0,2 miljarder 2019, jämfört med 
föregående år. 

Ett antal tidigare beslutade temporära sats-
ningar under utgiftsområdet upphör 2015, vilket 
sammantaget innebär att utgifterna beräknas 
minska med 1,9 miljarder kronor 2015 jämfört 
med 2014. De temporära satsningarna avsåg bl.a. 
en ökning av Arbetsförmedlingens förvaltnings-
anslag samt konjunkturellt motiverade program-
platser och utvecklingsanställningar inom 
Samhall AB till personer som lämnat sjuk-
försäkringen. 
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Tabell 8.5 Utgiftsförändringar 2015–2019 i förhållande till 
föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade samt 
nu föreslagna och aviserade reformer och finansieringar1 
Miljarder kronor 
Minustecken innebär anslagsminskningar eller att temporära program 
upphör eller minskar i omfattning  
 2015 2016 2017 2018 2019 

UO 1 Rikets styrelse -0,22 0,13 -0,04 0,00 0,07 

UO 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 0,01 -0,23 -0,01 0,00 -0,01 

UO 3 Skatt, tull och 
exekution -0,10 0,01 0,01 -0,02 -0,01 

UO 4 Rättsväsendet 0,00 0,13 0,11 0,09 0,04 

UO 5 Internationell 
samverkan -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

UO 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap -1,42 0,78 1,04 0,42 0,13 

UO 7 Internationellt 
bistånd 0,24 0,41 0,21 -0,02 0,00 

UO 8 Migration -0,50 -0,14 -0,84 -0,04 -0,02 

UO 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg 0,16 2,36 -3,38 -1,48 -3,26 

UO 10 Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 0,13 1,12 0,12 0,06 0,12 

UO 11 Ekonomisk trygghet 
vid ålderdom 0,15 0,26 0,00 0,00 0,00 

UO 12 Ekonomisk trygghet 
för familjer och barn 0,21 0,64 -0,12 -0,05 -0,22 

UO 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares 
etablering -0,53 0,49 0,53 0,22 -0,89 

UO 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv -1,23 3,71 1,39 1,04 -0,52 

UO 15 Studiestöd 0,18 0,75 -0,03 0,12 0,47 

UO 16 Utbildning och 
universitetsforskning 3,51 4,74 1,88 -0,10 -0,40 

UO 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 0,01 0,63 0,22 0,02 -0,10 

UO 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och 
byggande samt 
konsumentpolitik -0,01 5,82 -0,07 -0,01 -0,33 

UO 19 Regional tillväxt -0,73 0,74 0,22 -0,21 0,08 

UO 20 Allmän miljö- och 
naturvård 0,79 1,69 -0,34 -0,15 -0,48 

UO 21 Energi -0,40 0,46 0,02 -0,15 -0,01 

UO 22 Kommunikationer 4,00 3,20 1,31 0,10 -1,11 

UO 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel -0,47 3,14 -0,91 0,29 0,02 

UO 24 Näringsliv -0,12 0,45 -0,19 -0,03 0,00 

UO 25 Allmänna bidrag till 
kommuner 1,30 0,75 1,68 0,32 0,06 

UO 27 Avgiften till 
Europeiska unionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summa utgiftsförändringar 4,82 32,05 2,80 0,42 -6,40 

Anm.: Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket 
ingår inte. Förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som 
inte ingår i tabell 1.2 inkluderas. Se tabell 8.11. 
1 Nu föreslagna reformer och finansieringar avser förslag i denna proposition och 
de förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2) som 
inte avser regelstyrda transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volymer 
och makroekonomiska förutsättningar).  
Källa: Egna beräkningar. 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning 
Till följd av de utgiftsförändringar som 
regeringen föreslår och aviserar i denna proposit-
ion, avseende bl.a. höjda lärarlöner, special-
pedagogisk fortbildningssatsning i grundskolan 
och fler platser inom yrkesvux och yrkeshög-
skola, beräknas utgifterna under utgiftsområdet 
öka med 2,5 miljarder kronor 2016, öka med 
2,3 miljarder kronor 2017 och med 0,1 miljarder 
kronor 2018 samt minska med 0,1 miljarder 
kronor 2019, jämfört med föregående år. 

Till följd av de reformer som beslutades efter 
förslag i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 och de reformer som regeringen aviserade i 
2015 års ekonomiska vårproposition, avseende 
bl.a. grundskolan och utökningen av antalet 
platser inom högre utbildning och vuxenutbild-
ningen, beräknas utgifterna under utgifts-
området öka med 0,3 miljarder kronor 2015 och 
1,5 miljarder kronor 2016, jämfört med före-
gående år. 

Till följd av tidigare beslutade reformer i 
budgeten för 2015, avseende bl.a. mindre klasser 
i lågstadiet, beräknas utgifterna under utgifts-
området öka med ca 2,4 miljarder kronor 2015 
jämfört med 2014. 

En tidigare beslutad satsning avseende 
forskning och innovation innebär en beräknad 
ökning av utgifterna under utgiftsområdet med 
0,4 miljarder kronor 2015 och 0,9 miljarder 
kronor 2016, jämfört med föregående år (prop. 
2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 
2012/13:151). 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-
försörjning och byggande samt konsumentpolitik 
Till följd av de utgiftsförändringar som 
regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition, avseende bl.a. investeringsbidrag 
för uppförande av hyresbostäder och stöd till 
kommuner för att öka byggandet av bostäder, 
beräknas utgifterna under utgiftsområdet öka 
med 5,6 miljarder kronor 2016 jämfört med 
2015. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
Till följd av de reformer som beslutades efter 
förslag i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 för att öka takten i arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen beräknas utgifterna under 
utgiftsområdet öka med 0,6 miljarder kronor 
2015 och 1,3 miljarder kronor 2016 jämfört med 
föregående år. 
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Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Till följd av de reformer som beslutades efter 
förslag i propositionen Vårändringsbudget för 
2015, avseende bl.a. förstärkning av järnvägs-
underhåll, beräknas utgifterna under utgifts-
området öka med 0,6 miljarder kronor 2015 och 
0,6 miljarder kronor 2016, jämfört med före-
gående år. Eftersom satsningarna är temporära 
och upphör efter 2018 beräknas utgifterna 
minska med 1,2 miljarder kronor 2019 jämfört 
med 2018. 

Till följd av tidigare beslutade reformer under 
utgiftsområdet, främst efter förslag i budget-
propositionen för 2013, avseende drift och 
underhåll av järnvägar och vägar samt nya 
investeringar, framför allt i nya järnvägar, 
beräknas utgifterna öka med ca 1,8 miljarder 
kronor 2015 jämfört med 2014 (prop.  
2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37). 

Till följd av tidigare beslutade reformer, 
avseende bl.a. infrastruktursatsningar i 
Stockholm, i enlighet med förslag i bl.a. 
propositionen Förändrad trängselskatt och infra-
struktursatsningar i Stockholm (prop. 
2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 
2013/14:186) beräknas utgifterna under utgifts-
området öka med ca 0,7 miljarder kronor 2016 
jämfört med 2015. 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 
Till följd av de utgiftsförändringar som 
regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition, avseende bl.a. omfördelning mellan 
år av medel inom Landsbygdsprogrammet, 
beräknas utgifterna under utgiftsområdet öka 
med 1,7 miljarder kronor 2016, samt minska 
med 0,9 miljarder kronor 2017 och 0,7 miljarder 
kronor 2018, jämfört med föregående år. 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Till följd av de utgiftsförändringar som 
regeringen föreslår och aviserar i denna 
proposition, som bl.a. innebär borttagande av 
vissa av de förändringar i det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet som infördes 
efter förslag av den förra regeringen och en 
satsning på tandvård för unga vuxna, beräknas 
utgifterna under utgiftsområdet minska med 
0,8 miljarder kronor 2016, samt öka med 
0,9 miljarder kronor 2017 och 0,3 miljarder 
kronor 2018, jämfört med föregående år. 

Till följd av beslutet att i enlighet med förslag 
i propositionen Vårändringsbudget för 2015 

kompensera kommunsektorn med anledning av 
förslaget att slopa nedsättningen av arbets-
givaravgiften för unga beräknas utgifterna under 
utgiftsområdet öka med 0,9 miljarder kronor 
2015, 1,7 miljarder kronor 2016 och 0,5 miljarder 
kronor 2017, jämfört med föregående år. 

Till följd av de finansieringar avseende 
prioriterade utbildningsreformer inom utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning 
som aviserades i 2015 års ekonomiska 
vårproposition beräknas utgifterna under 
utgiftsområdet minska med 0,7 miljarder kronor 
2016, 1,1 miljarder kronor 2017 och 0,7 miljarder 
kronor 2018, jämfört med föregående år. 

En tidigare aviserad satsning i budgeten för 
2014 avseende utökad matematikundervisning i 
årskurs 4–6 beräknas öka utgifterna under 
utgiftsområdet med ca 0,2 miljarder kronor 2016 
och ca 0,2 miljarder kronor 2017, jämfört med 
föregående år.  
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Pris- och löneomräkning av anslag för 
förvaltnings- och investeringsändamål 

Pris- och löneomräkningen av anslag för 
förvaltnings- och investeringsändamål ökar 
utgifterna med 1 miljard kronor 2015 och med 
3 miljarder kronor 2016 (tabell 8.4). För 2017–
2019 förväntas den årliga uppräkningen uppgå 
till 2–5 miljarder kronor. Omräkningen för ett 
visst år baseras på pris- och löneutvecklingen två 
år tidigare (se vidare fördjupningsrutan Pris- och 
löneomräkning).  

I tabell 8.6 visas pris- och löneomräkningen 
för 2016 per utgiftsområde. Pris- och löne-
omräkningen för varje anslag framgår av den 
härledningstabell för anslagsnivån som redovisas 
för respektive anslag i utgiftsområdesavsnitten. 

Arbetskostnadsindex för 2016 uppgår till 
3,11 procent och produktivitetsavdraget för 2016 
till 0,76 procent. Det slutgiltiga löneindexet för 
2016 blir därmed 2,35 procent 
(löneindex = arbetskostnadsindex – produkt-
ivitetsavdrag). Detta är över det historiska 
genomsnittsvärdet för löneindex som ligger på 
ca 2 procent. 

För omräkningen av hyror för 2016 har 
omräkningstalet -0,08 procent använts avseende 
lokalhyror som inte kan omförhandlas under det 
kommande budgetåret. 

För omräkningen av övriga förvaltnings-
kostnader 2016 har omräkningstalet 0,03 pro-
cent använts för samtliga anslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.6 Pris- och löneomräkning för 2015 och 2016 
 Miljoner kronor 

 Utgiftsområde 2015 2016 

1 Rikets styrelse    73 204 
2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning    14 35 
3 Skatt, tull och exekution    79 196 
4 Rättsväsendet    285 672 
5 Internationell samverkan    1 4 
6 Försvar och samhällets 

krisberedskap -191 496 
7 Internationellt bistånd    6 17 
8 Migration    35 89 
9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg    26 51 
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och funktionsnedsättning    54 148 
11 

 
Ekonomisk trygghet vid  
ålderdom    3 6 

13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering    0 2 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv    69 162 
15 Studiestöd    3 3 
16 Utbildning och 

universitetsforskning    372 757 
17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid    61 132 
18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik    6 16 

20 Allmän miljö- och naturvård    6 20 
21 Energi    1 7 
22 Kommunikationer -27 -2 
23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel    17 51 
24 Näringsliv    8 30 

Summa 902 3 097 
Källa: Egna beräkningar. 
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Pris- och löneomräkning 

Principerna för pris- och löneomräkningen 
Riksdagen har beslutat om de grundläggande 
riktlinjerna för pris- och löneomräkningen 
(prop. 1991/92:100, bil. 1, bet. 1991/92:FiU20, 
rskr. 1991/92:128). För att undvika intrång och 
inblandning i lönerörelsen var det angeläget att 
skapa ett system för pris- och löneomräkning 
enligt vilket myndigheterna genom sitt 
handlande inte skulle kunna påverka kompen-
sationen. Grunden för systemet har sedan dess 
varit att det är de beslutade anslagsnivåerna för 
myndigheternas verksamhet som ska pris- och 
löneomräknas. De kostnader som räknas om är 
löner, hyror och övriga förvaltningskostnader. 
Vid omräkningen används separata index för 
prisutvecklingen inom de tre nämnda utgifts-
grupperna. Transfereringar som finansieras från 
myndighetsanslag räknas inte om inom ramen 
för pris- och löneomräkningssystemet. 

Systemet ska bidra till att skapa förut-
sättningar för en produktivitetsutveckling som 
motsvarar den som uppnås i den privata sektorn. 
Av denna anledning reduceras löneindex med ett 
produktivitetsavdrag som motsvarar produktivi-
tetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn. 

Pris- och löneomräkningen är ett generellt 
system med en automatisk beräkning. Systemet 
tar således inte direkt hänsyn till den faktiska 
utgiftsutvecklingen för det enskilda anslaget. 

Index för lönedel 
För omräkningen av lönedelen i pris- och 
löneomräkningen beräknar Statistiska central-
byrån varje år ett arbetskostnadsindex avseende 
utvecklingen för tjänstemän inom tillverknings-
industrin. Om inte Arbetsgivarverket meddelar 
att särskilda avsättningar har gjorts i avtalen för 
vissa verksamhetsområden eller yrkeskategorier 
får normalt alla anslag samma omräkningsindex. 
Arbetskostnadsindex minskas därefter med ett 
produktivitetsavdrag som motsvarar genom-
snittet av de senaste tio årens produktivitets-
utveckling inom den privata tjänstesektorn enligt 
nationalräkenskaperna. 

Index för hyresdel 
Hyresindex beräknas enligt två olika metoder, 
beroende på om avtalet för fastigheten i fråga 
kan omförhandlas under det kommande 
budgetåret eller inte. 

Lokalhyror som inte kan omförhandlas under 
det kommande budgetåret räknas om med ett 

index som motsvarar 70 procent av konsument-
prisindexförändringen två år före det aktuella 
budgetåret. 

Omräkningen för hyresavtal som kan 
omförhandlas bygger på prisutvecklingen under 
perioden från det att avtalet tecknades till det att 
avtalet ska omförhandlas. Detta omräkningstal 
är individuellt för varje berört anslag och 
beräknas utifrån den lokala hyresutvecklingen i 
det område där fastigheten är belägen. 

Omräkningen av övriga förvaltningskostnader 
För omräkningen av övriga förvaltnings-
kostnader används samma index för i princip alla 
anslag som pris- och löneomräknas. Detta index 
fastställs genom en sammanvägning av flera 
index från Statistiska centralbyrån avseende 
utgifter som förekommer i samband med 
myndighetsutövning. 
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Övriga makroekonomiska förändringar 

De statliga utgifterna påverkas av den ekono-
miska utvecklingen i Sverige och omvärlden. År 
2015 bidrar makroekonomiska förändringar (se 
vidare avsnitt 4) sammantaget till att de 
takbegränsade utgifterna ökar med 8 miljarder 
kronor jämfört med 2014. År 2016 och 2017 
ökar utgifterna till följd av sådana faktorer med 
21 respektive 16 miljarder kronor. År 2018 och 
2019 ökar utgifterna till följd av makro-
ekonomiska förändringar med 21 respektive 
20 miljarder kronor. 

Flera transfereringar till hushållen följer den 
allmänna pris- och löneutvecklingen, t.ex. sjuk-
penningen, föräldrapenningen, sjuk- och 
aktivitetsersättningen samt garantipensionen. 
Det låga resursutnyttjandet till följd av den 
ekonomiska krisen förde med sig en svagare 
pris- och löneutveckling än normalt under de 
senaste åren. Även 2015 och 2016 bedöms pris- 
och löneökningstakten bli dämpad. Därmed 
ökar även transfereringsutgifterna relativt 
långsamt dessa år. 

Biståndet ökar till följd av en ändrad 
bruttonationalinkomst 
I september 2014 trädde en ny EU-förordning i 
kraft som medförde redovisningstekniska för-
ändringar i beräkningsmetoden för BNI. Enligt 
den nya beräkningsmetoden motsvarar bistånds-
ramen 0,98 procent av beräknad BNI. Utveck-
lingen av BNI bedöms leda till en ökning av 
biståndet med mellan 1,7 och 2,0 miljarder 
kronor per år 2015–2019. 

Ökningar i de inkomstgrundade pensionerna 
Större delen av de makroekonomiska för-
ändringarna 2015–2019 beror på utgifts-
förändringar i ålderspensionssystemet. De 
inkomstgrundade pensionerna följer normalt 
sett inkomstindex, vilket speglar de tre senaste 
årens reala genomsnittliga inkomstutveckling, 
med tillägg för inflationen under det senaste året. 
För närvarande befinner sig dock ålders-
pensionssystemet i en period av balansering, 
vilket innebär att pensionerna i stället följer 
balansindex, som utöver inkomstindex också 
påverkas av det s.k. balanstalet. 

Makroekonomiska faktorer väntas öka 
utgifterna för ålderspensionssystemet med 
6,5 miljarder kronor 2015 och med 12– 
16 miljarder kronor per år 2016–2019. 

De arbetsmarknadsrelaterade utgifterna minskar 
under prognosperioden 
Antalet arbetslösa väntas minska årligen 2015–
2018, vilket medför minskande utgifter för 
arbetslöshetsförsäkringen och de arbets-
marknadspolitiska programmen (tabell 8.7). 
Antalet arbetslösa och antalet personer i 
arbetsmarknadspolitiska program, mätt som 
helårsekvivalenter, ökar visserligen 2014 och 
2015, men eftersom ersättningarna i de arbets-
marknadspolitiska programmen generellt är lägre 
än i arbetslöshetsförsäkringen minskar utgifterna 
totalt sett 2015. 
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Tabell 8.7 Helårsekvivalenter i vissa ersättningssystem 
Tusental 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sjuk- och rehabiliteringspenning1 196 170 147 131 150 169 183 199 218 242 256 263 267 

Sjuk- och aktivitetsersättning 471 458 435 397 354 328 313 304 298 295 293 292 293 

Arbetslöshetsersättning 135 94 131 117 88 91 97 88 80 78 73 71 71 

Arbetsmarknadspolitiska program2 83 76 117 178 168 173 181 168 171 165 156 151 153 

Etableringsersättning3 - - - - 4 10 18 29 39 53 64 59 45 

Ekonomiskt bistånd4 77 79 89 96 98 99 102 100 101 99 95 91 91 

Summa 961 878 919 918 862 871 893 888 907 932 935 927 919 
1 Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren. 
2 Från och med 2015 är även traineejobb och extratjänster inkluderade i volymerna. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får ersättning i form av 
rehabiliteringspenning eller etableringsersättning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning respektive etableringsersättning. 
3 Etableringsersättningen introducerades i december 2010. I tabellen anges därför endast volymer fr.o.m. 2011. 
4 Avser åldersgruppen 20–64 år. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Volymer 

Utgiftsökningar om sammanlagt 55 miljarder 
kronor mellan 2014 och 2019 är främst 
hänförliga till antaganden om att antalet 
personer i vissa transfereringssystem ökar över 
tid, t.ex. ett ökat antal personer med sjuk-
penning, vilket leder till ökade utgifter under 
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning, ett ökat 
antal barnbidrag och uttagna föräldrapenning-
dagar, vilket leder till ökade utgifter under 
utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn och ett ökat antal kommun-
mottagna, vilket leder till högre utgifter under 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering, samt ett ökat antal 
personer och antal timmar per person med 
assistansersättning, vilket leder till ökade utgifter 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg. 

Samtidigt beräknas antalet personer med 
garantipension och med sjukersättning minska 
över åren, vilket leder till minskande utgifter 
under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom och utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
(se tabell 8.8). 

Utgifterna för sjukpenning ökar  
Antalet nettodagar i sjukpenningsystemet har 
ökat sedan 2011, vilket beror både på ett ökat 
antal nya sjukfall och på att sjukfallen blir längre. 
De kommande åren förväntas antalet 
sjukpenningdagar fortsätta öka, dock med en 
avtagande ökningstakt 2017–2019 (se tabell 8.8). 

Detta bidrar till att utgifterna under utgifts-
område 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning beräknas öka från 
99 miljarder kronor 2014 till 118 miljarder 
kronor 2019. 

Fler barn och pensionärer 
Antalet personer med inkomst- och tilläggs-
pension beräknas öka markant framöver, vilket 
huvudsakligen beror på demografiska faktorer. 
Allt fler personer som går i pension har inkomst-
grundad pension och generellt en högre 
inkomstgrundad pension än dagens ålders-
pensionärer. De nytillkomna pensionärerna 
väntas därför inte erhålla garantipension och 
bostadstillägg i samma utsträckning som dagens 
pensionärer. Som en följd av detta väntas antalet 
pensionärer med garantipension eller bostads-
tillägg minska något mellan 2014 och 2019.  

Antalet uttagna dagar med föräldrapenning 
har ökat under 2000-talet och beräknas fortsätta 
att öka med ca 12 procent mellan 2014 och 2019. 
Ökningen beror framför allt på att fler barn föds. 
Det ökade barnafödandet medför även att 
antalet barnbidrag väntas öka med ca 14 procent 
2014– 2019. 

Ökande utgifter för asylsökande och nyanlända 
Antalet asylsökande i Sverige var under 2014 det 
högsta sedan Balkankriget i mitten av 1990-talet 
och antalet asylsökande förväntas förbli högt 
under hela prognosperioden 2015–2019. Situa-
tionen i Syrien och Irak samt fortsatt svåra 
förhållanden bl.a. i Eritrea, driver många 
människor på flykt. Av dessa kommer ett antal 
att söka sig till Sverige. 
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Personer som söker asyl i Sverige skrivs in i 
Migrationsverkets mottagningssystem, och den 
genomsnittliga vistelsetiden i mottagandet var 
334 dagar för inskrivna vid utgången av 2014. År 
2014 uppgick det genomsnittliga antalet 
inskrivna personer i Migrationsverkets mot-
tagningssystem till 61 900 och antalet beräknas 
gradvis öka för att 2016 uppgå till 78 100 
personer, för att därefter sjunka och 2019 uppgå 
till 45 100 (se tabell 8.8). Utgiftsprognosen för 
utgiftsområde 8 Migration följer prognosen för 
genomsnittligt antal inskrivna personer, med 
ökande utgifter 2015 och 2016, och därefter 
minskande utgifter 2017–2019. Utgifts-
prognosen är gjord utifrån antagandet att 
Migrationsverkets förvaltningsanslag ökas efter 
behov under hela prognosperioden, vilket 
bedöms korta handläggningstiderna och i 
förlängningen hålla nere kostnaderna för boende 
och ersättningar. Utgiftsförändringarna under 
utgiftsområde 8 Migration påverkar också 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd eftersom 
en del av kostnaderna för flyktingmottagandet 
avräknas från biståndsramen. 

Ersättningar och insatser för etablering av 
nyanlända under utgiftsområde 13 Jämställdhet 
och nyanlända invandrares etablering beräknas 
öka med ca 18 miljarder kronor mellan 2015 och 
2018 till följd av det ökade antalet nyanlända. 
Utgifterna väntas därefter sjunka något 2019. 
Utgifterna beräknas således bli som högst 2018, 
vilket kan jämföras med utgiftsprofilen för 
utgiftsområde 8 Migration, där utgifterna 
beräknas bli som högst 2016. Denna för-
skjutning uppstår eftersom det tar tid innan 
personer i Migrationsverkets mottagningssystem 
beviljas uppehållstillstånd och blir kommun-
mottagna. För mottagandet får kommunerna 
bl.a. en schablonersättning som utbetalas under 
en tvåårsperiod. Det ökade antalet ensamkom-
mande barn och ungdomar har stor effekt på 
utgifterna under utgiftsområdet då kommunerna 
får särskild ersättning för mottagandet av dessa 
och barnen/ungdomarna oftast stannar flera år 
inom kommunens omsorg. Ungefär hälften av 
de som beviljats uppehållstillstånd skrivs in i 
etableringsuppdraget och är därmed berättigade 
till etableringsersättning. År 2014 uppgick 
antalet deltagare i etableringsuppdraget till 
36 800 och fram t.o.m. 2017 beräknas antalet öka 
till 80 000 personer, för att därefter minska till 
56 100 personer 2019 (se tabell 8.8). 

Utgifter för statlig assistansersättning ökar 
Både antalet personer som får personlig assistans 
som ersätts av staten och det genomsnittliga 
antalet timmar som personerna får assistans har 
ökat och bedöms fortsätta att öka under 
prognosperioden.  

Beräkningsteknisk överföring till hushållen 

Den beräkningstekniska överföringen till hus-
hållen (se avsnitt 8.2) medför att utgifterna ökar 
med 1 miljard kronor mellan 2017 och 2018 samt 
med 5 miljarder kronor mellan 2018 och 2019.  

Övriga utgiftspåverkande faktorer 

En del av förändringen av de takbegränsade 
utgifterna 2014–2019 förklaras av andra faktorer 
än beslutade, föreslagna och aviserade reformer, 
pris- och löneomräkningen, samt övriga makro-
ekonomiska förändringar eller volymer. Dessa 
övriga faktorer, som exempelvis består av EU-
avgiften och förändringar av anslagsbehållningar, 
minskar utgifterna med 14 miljarder kronor 
2015, har ingen inverkan 2016 och ökar därefter 
utgifterna med 12 miljarder kronor 2017, 
2 miljarder kronor 2018 och 1 miljard kronor 
2019, jämfört med föregående år. 

Avgiften till Europeiska unionen är i princip 
oförändrad 2019 jämfört med 2014, men 
fluktuerar mycket åren däremellan, vilket är den 
väsentligaste förklaringen till förändringarna i 
övriga utgiftspåverkande faktorer. Fluktuationen 
beror framför allt på retroaktiva rabatter på 
medlemsavgiften (se tabell 8.3). 
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Tabell 8.8 Volymer inom olika transfereringssystem 
Utgifts-
område 

 Köns-
fördelning 

Utfall 

Köns-
fördelning 

Utfall  

Utfall Utfall Prognos     

  2013 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 Asylsökande, genom-
snittligt antal inskrivna  

38,9%kv 

61,1%m 

35,8%kv 

64,2%m 43 200 62 100 83 400 78 100 57 900 48 500 45 100 

9 Antal personer med 
assistansersättning 

46,1%kv 

53,9%m 

46,1%kv 

53,9%m 15 800 16 000 16 200 16 400 16 400 16 400 16 400 

10 Antal sjukpenningdagar 
(netto), miljoner 

62,9%kv 

37,1%m 

63,5%kv 

36,5%m 44,8 50,6 57,2 65,5 70,1 72,5 73,9 

10 Antal rehabiliterings-
penningdagar 
(netto), miljoner 

67,5%kv 

32,5%m 

66,5%kv 

33,5%m 2,4 2,3 2,8 3,3 3,6 3,8 4,0 

10 Antal personer med 
sjukersättning 

59,6%kv 

40,4%m 

59,7%kv 

40,3%m 338 800 325 200 314 200 306 400 300 600 296 200 293 400 

10 Antal personer med 
aktivitetsersättning 

46,6%kv 

53,4%m 

46,8%kv 

53,2%m 29 500 32 200 36 200 39 800 43 400 46 800 50 200 

10 Antal personer med 
sjuk- och aktivitets-
ersättning som erhåller 
bostadstillägg 

54,2%kv 

45,8%m 

54,2%kv 

45,8%m 117 200 123 100 125 800 128 300 130 200 131 900 133 500 

11 Antal personer med 
garantipension 

80,2%kv 

19,8%m 

80,0%kv 

20,0%m 760 500 785 800 771 000 722 600 661 400 623 400 605 200 

11 Antal pensionärer som 
erhåller bostadstillägg 

78,5%kv 

21,5%m 

77,7%kv 

22,3%m 271 700 278 200 286 700 280 400 271 400 263 300 255 000 

ÅP Antal personer med 
tilläggspension 

52,2%kv 

47,8%m 

52,1%kv 

47,9%m 1 920 800 1 976 000 2 018 300 2 047 700 2 065 500 2 068 800 2 036 500 

ÅP Antal personer med 
inkomstpension 

49,8%kv 

50,2%m 

49,9%kv 

50,1%m 1 176 700 1 288 400 1 392 800 1 492 700 1 588 200 1 680 200 1 767 500 

12 Antal barnbidrag 91,6%kv 

8,4%m 

91,6%kv 

8,4%m 1 722 200 1 755 900 1 795 200 1 841 300 1 886 500 1 925 900 1 959 400 

12 Antal uttagna föräldra-
penningdagar (netto), 
miljoner 

75,2%kv 

24,8%m 

74,7%kv 

25,3%m 52,2 51,7 52,8 54,2 55,5 56,7 57,7 

12 Antal uttagna tillfälliga 
föräldrapenningdagar 
(netto), miljoner 

55,2%kv 

44,8%m 

54,8%kv 

45,2%m 6,5 6,8 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 

13 Antal deltagare i 
etableringsinsatser 

48,0%kv 

52,0%m 

43,5%kv 

56,5%m 22 900 36 800 48 400 65 800 80 000 73 400 56 100 

15 Antal personer med 
studiehjälp 

48,5%kv 

51,5%m 

48,3%kv 

51,7%m 424 300 406 400 395 500 396 000 401 000 408 700 419 500 

15 Antal personer med 
studiemedel1 

59,3%kv 

40,7%m 

59,3%kv 

40,7%m 506 300 515 900 551 800 578 300 573 900 573 800 574 000 
Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundat till närmaste hundratal om inte annat anges. Antaganden om arbetslöshetstal och 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ingår i de makroekonomiska förutsättningarna, vilka redovisas i avsnitt 4. 
1 Bruttoräknat antal. Avser volymer som ligger till grund för anslagets utgiftsprognos, vilket kan avvika från volymer bakom anslagsprognosen. När stödmottagare under 
året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet studiemedelstagare 472 000 personer 
2013 och 482 200 personer 2014. 
Källa: Egna beräkningar.
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8.4 Förändring av de takbegränsade 
utgifterna sedan 2015 års 
ekonomiska vårproposition 

I 2015 års ekonomiska vårproposition 
presenterade regeringen en beräkning av de 
takbegränsade utgifterna för 2015–2019. I tabell 
8.9 redovisas den totala utgiftsförändringen för 
2016–2019 jämfört med beräkningen i 
vårpropositionen, fördelad på olika förklarings-
faktorer. Av tabellen framgår att de tak-
begränsade utgifterna har reviderats upp med 
24–32 miljarder kronor per år jämfört med 
bedömningen i vårpropositionen, främst till följd 
av nya reformer och tekniska justeringar. 
 
Tabell 8.9 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört 
med bedömningen i 2015 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Takbegränsade utgifter 
2015 års ekonomiska 
vårproposition 

1 165,8 1 213,4 1 249,1 1 274,5 

Beslut/reformer1 20,8 22,7 22,0 20,5 

Reviderad pris- och löne-
omräkning 0,0 -1,3 -2,0 -3,0 

Övriga makroekonomiska 
förändringar -0,7 -4,8 -4,8 -8,8 

Volymförändringar2 -1,6 -2,9 -3,7 0,9 

Tekniska justeringar3 11,4 12,2 13,2 13,7 

Minskning av anslags-
behållningar 1,0 1,0 0,9 1,7 

Beräkningsteknisk 
överföring till hushållen4 -0,4 -2,6 -1,6 0,8 

Övrigt 1,6 2,8 0,2 0,4 

Total utgiftsförändring 32,1 27,2 24,2 26,3 

Takbegränsade utgifter i 
budgetpropositionen för 
2016 1 197,9 1 240,6 1 273,3 1 300,8 

1 Inklusive förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som 
inte ingår i tabell 1.2. Se tabell 8.11. 
2 Begreppet volym innefattar ett antal olika förklaringar till utgiftsförändringar, 
bl. a. antal personer i vissa transfereringssystem, längden på den tid som en 
person finns i ett transfereringssystem samt förändringar av nivån på 
styckkostnader i transfereringssystemen som inte direkt kan kopplas till de 
makroekonomiska förutsättningarna. 
3 De förändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket redovisas i 
avsnitt 5.2. 
4 Avser förändringen av den beräkningspost som består av de överstigande medel 
som uppstår på grund av att regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition 
samt i denna proposition föreslagit och aviserat åtgärder som medför större 
budgetförstärkningar än budgetförsvagningar, exklusive de förslag av 
diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2 
(se även tabell 8.11). I nivå är den beräkningstekniska överföringen för 2016 lika 
med noll.  
Källa: Egna beräkningar. 

I tabell 8.10 redovisas förändringarna av 
utgiftsramarna för 2016–2019 i förhållande till 
beräkningarna i vårpropositionen. Utgifterna 
inom respektive utgiftsområde är fördelade på 
samma förklaringsfaktorer som i tabell 8.9 (i 
tabell 8.10 utgörs kolumnen Övrigt av summan 
av posterna Reviderad pris- och löneomräkning, 
Tekniska justeringar, Minskning av anslags-
behållningar, Beräkningsteknisk överföring till 
hushållen och Övrigt i tabell 8.9). 
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Tabell 8.10 Förändring av utgiftsramar 2016–2019 jämfört med 2015 års ekonomiska vårproposition 
 Miljoner kronor 

 
Total 

förändring Varav 
Total 

förändring 
Total 

förändring 
Total 

förändring 

Utgiftsområde 2016 
Beslut/reform 

2016 
Makro 
2016 

Volym 
2016 

Övrigt1 
2016 2017 2018 2019 

1 Rikets styrelse 237 144 0 0 94 206 177 141 

2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 169 28 -25 74 93 89 101 64 

3 Skatt, tull och exekution 13 13 0 0 0 -4 -28 -67 

4 Rättsväsendet -48 -48 0 0 0 -58 -80 -228 

5 Internationell samverkan 3 2 0 0 1 2 2 1 

6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 1 428 1 427 0 0 1 1 685 1 790 2 957 

7 Internationellt bistånd 3 261 664 326 4 2 267 4 208 1 545 370 

8 Migration -633 427 -1 -616 -443 -1 295 -1 289 -406 

9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 4 491 4 236 1 254 0 2 225 1 748 1 097 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning 2 156 817 144 835 360 2 668 3 131 3 416 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 5 0 14 -9 0 227 270 410 

12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn -369 281 -219 -431 0 -406 -197 21 

13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering -1 047 222 -26 -1 288 45 -1 985 -3 285 -505 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 882 552 370 0 6 960 8 201 8 746 9 108 

15 Studiestöd 1 148 636 -97 -36 644 1 153 1 188 730 

16 Utbildning och 
universitetsforskning 2 505 2 519 0 0 -14 4 571 4 507 3 906 

17 Kultur, medier, trossamfund och 
fritid 546 546 0 0 0 699 695 656 

18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande 
samt konsumentpolitik 5 556 5 556 0 0 0 5 497 5 490 5 487 

19 Regional tillväxt 18 20 0 0 -2 261 67 73 

20 Allmän miljö- och naturvård 559 559 0 0 0 513 407 398 

21 Energi 336 336 0 0 0 529 526 508 

22 Kommunikationer 2 117 513 0 0 1 604 1 797 1 677 1 667 

23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 2 191 1 683 517 0 -9 873 189 214 

24 Näringsliv 308 387 0 0 -79 226 217 206 

25 Allmänna bidrag till kommuner 1 083 -764 0 0 1 847 2 019 2 319 2 319 

26 Statsskuldsräntor m.m. -1 758 0 0 0 -1 758 -36 -1 916 1 186 

27 Avgiften till Europeiska unionen -350 0 0 0 -350 165 -14 326 
 Minskning av 

anslagsbehållningar 967    967 1 000 905 1 668 
 Beräkningsteknisk överföring till 

hushållen2 -443    -443 -2 612 -1 570 760 

 Summa utgiftsområden 32 331 20 755 1 005 -1 213 11 784 32 419 27 320 36 483 
 Ålderspensionssystemet vid sidan 

av statens budget -2 048  -1 704 -344  -5 261 -5 041 -9 024 
 Takbegränsade utgifter 32 062 20 755 -699 -1 557 13 542 27 220 24 219 26 299 

1 Inklusive tekniska justeringar. De förändringar som föranleder teknisk justering av utgiftstaket redovisas i avsnitt 5.2. 
2 Avser förändringen av den beräkningspost som består av de överstigande medel som uppstår på grund av att regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition samt i 
denna proposition föreslagit och aviserat åtgärder som medför större budgetförstärkningar än budgetförsvagningar, exkl. de förslag av diskretionär karaktär som inte 
finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2 (se även tabell 8.11). I nivå är den beräkningstekniska överföringen för 2016 lika med noll. 
Källa: Egna beräkningar. 
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Nya föreslagna och aviserade åtgärder för 2016–
2019 

För varje utgiftsområde sammanfattas i tabell 
8.11 anslagseffekterna av de reformer som 
regeringen föreslår för 2016 och aviserar för 
2017–2019 samt av de förslag för 2015 som 
regeringen lämnar i propositionen Höst-
ändringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). 
Anslagseffekterna redovisas i förhållande till den 
beräkning som låg till grund för 2015 års 
ekonomiska vårproposition. Efter tabellen pre-
senteras närmare beskrivningar av reformerna. 

De åtgärder som föreslås och aviseras i denna 
proposition medför en ökning av anvisade anslag 
med 20,8 miljarder kronor 2016. År 2017–2019 
beräknas ökningen till 22,7 miljarder kronor, 
22,0 miljarder kronor respektive 20,5 miljarder 
kronor. Till detta kommer anslagsförändringar 
på 11,4 miljarder kronor 2016 som motiverar en 
teknisk justering av utgiftstaket. De tekniska 
justeringarna för 2017–2019 uppgår till 
12,2 miljarder kronor, 13,2 miljarder kronor 
respektive 13,7 miljarder kronor. 

Under respektive utgiftsområde redovisas 
föreslagna eller aviserade reformer med en större 
anslagspåverkan (se tabell 8.11). I normalfallet 
förutsätts att de redovisade anslagsförän-
dringarna motsvaras av lika stora utgifts-
förändringar. För en redovisning av samtliga 
reformer hänvisas till respektive utgifts-
områdesavsnitt i denna proposition. 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

Reformer  

UO   01   Rikets styrelse 

 

142 139 140 140 

varav  

   Regeringskansliet 

 

82 82 82 82 

UO   02   Samhällsekonomi och finansförvaltning 2 120 114 111 98 

varav  

   Flytt av Upphandslingsmyndigheten till UO 2 

 

77 77 77 77 

UO   03   Skatt, tull och exekution 

 

13 28 38 38 

UO   04   Rättsväsendet 30 -48 50 143 131 

varav  

   Förstärkning av Säkerhetspolisens 
förvaltningsanslag 

 

65 65 95 95 

   Förstärkning av Sveriges domstolars 
förvaltningsanslag 

 

75 75 75 75 

   Minskning av Kriminalvårdens 
förvaltningsanslag2 

 

-306 -190 -124 -190 

UO   05   Internationell samverkan 

 

3 3 3 3 

UO   06   Försvar och samhällets krisberedskap 

 

1 428 2 004 2 273 2 392 

varav  

   Försvarspolitisk överenskommelse 

 

1 324 1 900 2 200 2 320 

 Förebyggande av jordskred  50 50 50 50 

UO   07   Internationellt bistånd 

 

659 868 852 850 

varav  

   Bistånd och internationella klimatinvesteringar 

 

886 886 886 886 

   Ökad avräkning tfa höjd ersättning till 
kommuner för asylsökande barns skolgång 

 

-219 -148 -118 -116 

   Minskad avräkning tfa ny placeringsform och 
nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar 

  

134 88 84 

UO   08   Migration 

 

432 64 68 66 

varav  

   Höjd ersättning till kommuner för asylsökande 
barns skolgång 

 

393 291 243 224 

   Ny placeringsform och nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar 

  

-262 -180 -163 

UO   09   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 948 4 236 2 060 1 521 799 

varav  

   Tandvård för unga vuxna 

  

-43 -113 -113 

   Ökade kostnader för läkemedelsförmånerna3 

 

1 119 1 311 1 396 1 396 

   Läkemedel för barn 

 

339 407 407 407 

   Professionsmiljarden 

 

1 000 1 000 1 000 1 000 

   Kvinnors hälsa 

 

130 130 130 130 

   Förstärkning av sjukvården 

 

1 000 

      Psykisk ohälsa 

 

280 280 280 280 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar forts. 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

 
   Avskaffande av samordnings- och 

tillgänglighetsmiljarden 

  

-1 000 -1 000 1 000 

   Ändrad uppräkning av assistansersättningen 

 

-458 -932 -1 520 -2 212 

   Ökade kostnader för statlig 
assistansersättning1 948 

       Utbildningsinsats inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 

 

200 

      Investeringsbidrag för bostäder för äldre 

 

150 300 400 400 

   Avskaffande av fritidspengen 

 

-81 -81 -81 -81 

   Sommarlovsstöd 

 

200 200 200 200 

   Socialtjänstens arbete med barnärenden 

 

250 250 250 250 

   Alkohol, narkotika, doping och tobak 

 

50 100 100 70 

   Validering av sjukvårdspersonal 

 

65 42 42 42 

UO   10   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 0 1 177 1 303 1 340 1 430 

varav  

   Avskaffande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen 

 

817 943 983 1 073 

   Minskning sjukskrivningsmiljarden -128 

       Minskning av rehabiliteringsgarantin 

 

-250 -250 -250 -250 

   Ökade medel till samordningsförbunden 

 

59 59 59 59 

   Finansiering av satsningen Ökade medel till 
samordningsförbunden 

 

-59 -59 -59 -59 

   Ökat förvaltningsanslag för Försäkringskassan 128 250 250 250 250 

   Överföring av stöd från budgetens inkomstsida: 
Ersättning för höga sjuklönekostnader5 

 

360 360 360 360 

UO   11   Ekonomisk trygghet vid ålderdom 462 

    varav  

   Tillskott av medel för bostadstillägg för 
pensionärer1 462 

    UO   12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 223 281 -11 -50 -84 

varav  

   Höjd grundnivå i föräldrapenningen 

 

287 311 314 297 

   Avskaffande av jämställdhetsbonusen 

  

-318 -363 -380 

   Ökade kostnader för vårdbidrag1 223 

    UO   13   Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 16 222 1 075 1 207 313 

varav  

   Höjd schablonersättning till kommunerna 

 

1 071 2 603 2 932 2 217 

   Avskaffad prestationsbaserad ersättning 

 

-653 -658 -499 -402 

   Ny placeringsform och nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar 

 

-50 -800 -1 200 -1 500 

   Sfi i anläggningsboende 

 

25 25 75 75 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar forts. 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

 
   Ändrade bestämmelser för 

etableringsersättning vid arbete 

 

-128 -155 -143 -109 

   Avskaffande av system med etableringslots 

 

-481 -643 -534 -445 

   Snabbspår 

 

261 322 307 249 

   Förstärkta etableringsinsatser 

 

115 210 115 90 

   Överföring till Arbetsförmedlingen för 
etableringsuppdraget 

 

-100 

   UO   14   Arbetsmarknad och arbetsliv 

 

7 512 8 327 9 193 9 732 

varav  

   Avskaffande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen 

 

-518 -639 -693 -726 

   Överföring till Arbetsförmedlingen för 
etableringsuppdraget 

 

100 

      Förstärkning av Arbetsförmedlingens 
förvaltningsanslag för etablering 

 

93 93 93 93 

   Aktiva insatser för långtidsarbetslösa 

 

60 102 111 121 

   Förlängning av studiemotiverande kurs vid 
folkhögskola för deltagare äldre än 25 år 

 

54 52 50 48 

   Möjlighet till yrkesinriktade kurser på 
folkhögskola i jobb- och utvecklingsgarantin 

 

52 51 48 46 

   Förstärkning av lönestöden samt särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

 

400 410 410 415 

   Översyn av lönestöden för personer med 
funktionsnedsättning 

  

174 243 282 

   Samhall 

 

300 400 400 400 

   Överföring av stöd från budgetens inkomstsida: 
Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar5 

 

6 962 7 671 8 521 9 046 

UO   15   Studiestöd 

 

1 301 1 253 1 293 1 314 

varav  

   Fler platser inom komvux 

 

252 

      Fler platser inom yrkesvux 

 

226 262 267 276 

   Fler platser inom yrkeshögskolan 

 

101 245 250 259 

   Fler platser inom folkhögskolan 

 

52 52 53 55 

   En förändrad finansieringsmodell för Centrala 
studiestödsnämnden5 

 

665 694 723 723 

UO   16   Utbildning och universitetsforskning 

 

2 519 4 864 4 922 4 816 

varav  

   Statens skolverk: Lärarlegitimationer 

 

75 15 

     Lärarfortbildning specialpedagogik i 
grundskolan framför allt  årskurs 7–9 

  

70 70 

    Sänkt anordnarbidrag för lärlingar 

 

-88 -95 -100 -100 

   Förstärkt behörighetsgivande utbildning för 
yrkeslärare 

 

22 71 60 20 

   Korrigering av fel i VÅP15 

 

-92 -185 -185 -185 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar forts. 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

 
   Högre personaltäthet och ökad kvalitet i 

fritidshemmet 

 

250 500 500 500 

   Fler platser inom komvux 

 

218 

      Fler platser inom yrkesvux 

 

218 250 250 250 

   Rätt till komvux 

  

537 537 537 

   Fler platser inom yrkeshögskolan 

 

150 360 360 360 

   Höjda lärarlöner 

 

1 500 3 000 3 000 3 000 

   Kompletterande utbildningar 

 

20 75 220 340 

UO   17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 

 

546 737 746 721 

varav  

   Sänkta avgifter i musik- och kulturskolan 

 

100 100 100 100 

   Fri entré till vissa statliga museer 

 

80 80 80 80 

   Ny filmpolitik 

  

210 210 190 

   Stöd till idrotten 

 

133 144 163 163 

   Folkhögskoleplatser 

 

70 70 70 70 

UO   18   Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 1 5 556 5 500 5 496 5 496 

varav  

   Energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus och utomhusmiljöer 

 

1 000 1 000 1 000 1 000 

   Förbättrad utemiljö inom förskolor, skolor och 
fritidshem  

 

500 

      Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 

 

1 850 1 800 1 300 1 300 

   Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande 

 

2 200 2 700 3 200 3 200 

UO   19   Regional tillväxt 

 

18 261 67 73 

varav  

   EU:s regionalfond3 

  

200 

  UO   20   Allmän miljö- och naturvård 134 559 518 418 415 

varav  

   Marksanering för ökat bostadsbyggande 

 

300 300 200 200 

   Supermiljöbilspremie 132 94 

    Internationella klimatinvesteringar  50 50 50 50 

   Klimatanpassning 

 

57 57 57 57 

   Elbusspremie 

 

50 100 100 100 

UO   21   Energi 

 

336 531 531 516 

varav  

 Stöd till solceller  225 390 390 390 

   Energilagring 

 

25 50 50 50 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar forts. 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

 
UO   22   Kommunikationer 

 

2 117 2 162 2 125 2 296 

varav  

   Kollektivtrafik och järnväg i landsbygd 

 

200 210 210 230 

   Cykelstrategi 

 

25 75 

     Kompensation för höjda banavgifter 

 

75 75 75 75 

   Järnvägsunderhåll 

 

100 100 100 100 

   Vägunderhåll 

 

100 100 100 100 

   Överföring av stöd från budgetens inkomstsida: 
Sjöfartsstödet5 

 

1 604 1 652 1 702 1 753 

UO   23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 

 

1 674 813 125 168 

varav  

   Jobb i hela landet 

 

50 125 128 128 

   Landsbygdsprogrammet3 

 

1 580 697 

  UO   24   Näringsliv 10 308 235 235 235 

varav  

 Innovativ miljöteknik  62 62 62 62 

 Nyindustrialisering  50 40 40 40 

 Exportfrämjande  45 65 85 105 

   Innovationsrådet  50 50 50 50 

   Göta kanal 

 

100 50 50 50 

   Flytt av Upphandlingsmyndigheten till UO 2 

 

-77 -77 -77 -77 

UO   25   Allmänna bidrag till kommuner 

 

1 083 2 019 2 319 2 319 

varav  

   Förändring i det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet 

 

-961 -961 -961 -961 

   Höjt tak för högkostnadsskyddet i 
äldreomsorgen 

 

-74 -148 -148 -148 

   Höjd barndel i riksnormen för försörjningsstöd 

 

181 181 181 181 

   Kompensation till kommunsektorn till följd av 
höjd arbetsgivaravgift för unga 

 

60 

      Kompensation till kommunsektorn till följd av 
sänkt skatt för pensionärer5 

 

1 847 1 847 1 847 1 847 

   Kostnadsfri mammografi 

 

100 207 207 207 

   Tandvård för unga vuxna 

  

276 576 576 

   Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år 
och äldre 

  

200 200 200 

   Förstärkning av sjukvården 

  

500 500 500 
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Tabell 8.11 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar forts. 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen samt propositionen Höständringsbudget för 
2015 i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition. Endast större anslagsförändringar redovisas separat under respektive 
utgiftsområde.  

   
Miljoner kronor  2015 2016 2017 2018 2019 

 
UO   27   Avgiften till Europeiska unionen 3 728 

    varav  

   Avgiften till Europeiska unionen1 3 728 

    Summa anslagsförändringar 5 554 32 193 34 916 35 115 34 275 

varav Anslagsökningar 5 746 43 511 49 606 50 462 49 814 

varav Anslagsminskningar -192 -11 317 -14 690 -15 347 -15 539 

Skillnaden mellan utgiftseffekt och anslagseffekt2  206 90 24 90 

Summa ökning av takbegränsade utgifter 5 554 32 399 35 006 35 138 34 365 

Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket5  11 438 12 224 13 153 13 729 

Ökning av takbegränsade utgifter exklusive utgiftsförändringar som 
motiverar teknisk justering av utgiftstaket6 

5 554 20 960 22 783 21 985 20 636 

Beräkningsteknisk överföring till hushållen7  -443 -2 612 -1 570 760 

Ökning av takbegränsade utgifter inklusive beräkningsteknisk överföring till 
hushållen 

5 554 20 517 20 170 20 415 21 397 

1 Förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2) som föreslås tillföras regelstyrda transfereringsanslag till följd av förändrade volymer eller 
makroekonomiska förutsättningar utan att någon ny reform föreslås. 
2 Utgiftseffekt och anslagseffekt skiljer sig åt för förslaget ”Minskning av Kriminalvårdens förvaltningsanslag” under utgiftsområde 4, anslag 1:6 Kriminalvården. 
3 Förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2. 
5 Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket, se avsnitt 5.2. 
6 Motsvarar de utgifter som till följd av reformer minskar budgeteringsmarginalen. 
7 Avser förändringen av den beräkningspost som består av de överstigande medel som uppstår på grund av att regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition 
samt i denna proposition föreslagit och aviserat åtgärder som medför större budgetförstärkningar än budgetförsvagningar, exklusive de förslag av diskretionär 
karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2. I nivå är den beräkningstekniska överföringen för 2016 lika med noll. 
Källa: Egna beräkningar.  
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Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

Regeringskansliet 
4:1 Regeringskansliet m.m. 
Medel tillförs för att återställa anslaget till 
samma nivå som före den besparing som 
riksdagen beslutade om i budgeten för 2015. 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

Förstärkning av Säkerhetspolisens förvalt-
ningsanslag 
1:2 Säkerhetspolisen  
Satsningen syftar till att förstärka arbetet mot 
terrorism och stärka skyddet avseende vitala 
samhällsfunktioner samt till att motverka 
främmande makts underrättelseverksamhet. 
 
Förstärkning av Sveriges domstolars förvalt-
ningsanslag 
1:5 Sveriges domstolar 
Den tidigare beslutade och genomförda 
minskningen av anslaget med 150 miljoner 
kronor justeras. Regeringen föreslår att anslaget 
tillförs 75 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 
 
Minskning av Kriminalvårdens förvaltnings-
anslag 
1:6 Kriminalvården 
Kriminalvårdens förvaltningsanslag föreslås 
anpassas efter en lägre beläggningsgrad. 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 

Försvarspolitisk överenskommelse 
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 
I syfte att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och säkerställa den samlade 
förmågan i totalförsvaret tillförs anslaget medel. 
Förstärkningen sker enligt den av riksdagen 
beslutade inriktningen för försvaret. 

Mot bakgrund av en ombalansering från 
internationella operationer till nationell verk-
samhet sker en överföring till anslaget. Anslaget 
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 
minskas med motsvarande belopp. 

För att prioritera personalförstärkningar, 
övningar och beredskap sker en överföring till 
anslaget. 

Vidare sker en överföring till anslaget för 
förbandsverksamhet till följd av rationaliseringar 
inom den logistikverksamhet som finansieras av 
medel från anslaget 1:3 Anskaffning av materiel 
och anläggningar. 

Med anledning av förändrade prissättningar i 
Försvarsmaktens relation med Försvarets 
materielverk sker en överföring till anslaget. 
Dessa tre överföringar finansieras genom att 
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar minskas med motsvarande belopp.  
 
Förebyggande av jordskred 
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och 
andra olyckor 
Satsningen syftar till att möjliggöra fler före-
byggande åtgärder mot naturolyckor, som för-
väntas öka i ett förändrat klimat. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd  

Bistånd och internationella klimat-
investeringar 
1:1 Biståndsverksamhet  
Regeringen föreslår att anslaget ökas. Med den 
föreslagna ökningen stärks möjligheterna till 
klimatfinansiering i utvecklingsländer och 
biståndsramen kommer att motsvara 0,98 pro-
cent av bruttonationalinkomsten enligt 
Europeiska National- och regionalräkenskaps-
systemet (ENS 2010), som tillämpas sedan den 
1 september 2014. 
 
Ökad avräkning till följd av höjd ersättning 
till kommuner för asylsökande barns skolgång 
1:1 Biståndsverksamhet  
Regeringen föreslår att schablonersättningen till 
kommunerna för asylsökande barns skolgång 
höjs. Detta medför att de avräkningsbara 
flyktingkostnaderna ökar. 
 
Minskad avräkning till följd av ny 
placeringsform och nytt ersättningssystem för 
mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar 
1:1 Biståndsverksamhet  
En ny placeringsform för ensamkommande barn 
och ungdomar kommer att föreslås. Den statliga 
ersättningen till kommunerna för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar schablon-
iseras och differentieras med olika ersätt-
ningsnivåer för placeringsformerna hem för vård 
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eller boende (HVB), familjehem och stöd-
boende. Som en följd av detta beräknas de 
avräkningsbara flyktingkostnaderna minska och 
därmed också avräkningarna. 

Utgiftsområde 8 Migration 

Höjd ersättning till kommunerna för skola till 
asylsökande barn 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 
Medel tillförs för att höja schablonersättningen 
till kommunerna för asylsökande barns 
skolgång.  
 
Ny placeringsform och nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 
Den statliga ersättningen till kommunerna för 
mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar schabloniseras och differentieras med 
olika ersättningsnivåer för placeringsformerna 
Hem för vård eller boende (HVB), familjehem 
och stödboende. Stödboende är en ny 
placeringsform som införs under 2016. 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 

Tandvård för unga vuxna 
1:4 Tandvårdsförmåner 
Regeringen avser att föreslå att tandvård 
fr.o.m. den 1 januari 2017 ska vara kostnadsfri 
t.o.m. det år en person fyller 21 år och fr.o.m. 
den 1 januari 2018 t.o.m. det år en person 
fyller 23 år. Detta minskar kostnaderna för det 
statliga tandvårdsstödet för vuxna eftersom 
tandvårdskostnaderna för dessa åldersgrupper 
därmed inte längre kommer att belasta detta 
anslag. Landstingen kommer i stället att få 
ökade utgifter och kompenseras därför genom 
att medel tillförs det generella statsbidraget 
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner. 
 
Ökade kostnader för läkemedelsförmånerna 
1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna 
Anslaget ökas för att ersätta landstingen för 
ökade kostnader för läkemedelsförmånerna, 
främst till följd av ökade kostnader för vissa 

läkemedel som förskrivs i enlighet med 
smittskyddslagen (2004:168). 
 
Läkemedel för barn 
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 
Läkemedel och varor som omfattas av 
läkemedelsförmånerna görs kostnadsfria för 
barn under 18 år fr.o.m. 2016. 
 
Professionsmiljarden 
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
Satsningen syftar till att höja kvaliteten och 
effektiviteten i hälso- och sjukvården genom att 
förbättra förutsättningarna för rätt användning 
av personalens kompetens och för kompetens-
försörjningen. 
 
Kvinnors hälsa 
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
För att förbättra kvinnors hälsa tillförs medel 
som ska förstärka primärvårdens arbete. 
 
Förstärkning av sjukvården 
1:6 Bidrag till folkhälsa- och sjukvård 
Anslaget ökas tillfälligt 2016 för att möjliggöra 
angelägna investeringar i hälso- och sjuk-
vården. 
 
Psykisk ohälsa 
1:8 Bidrag till psykiatri 
Satsningen syftar till att genomföra insatser för 
att förbättra ungas psykiska hälsa. 
 
Avskaffande av samordnings- och 
tillgänglighetsmiljarden  
1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 
Den tillfälliga satsningen på samordning och 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården avslutas 
efter 2015. Eftersom medlen betalas ut i 
efterskott beräknas de kunna dras in först 
fr.o.m. 2017.  
 
Ändrad uppräkning av assistansersättningen  
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 
För att uppnå en stabil och förutsägbar 
utveckling av statens kostnader för 
assistansersättning kommer timersättningen från 
2016 att räknas upp med 1,4 procent årligen. Det 
leder till att utgifterna på anslaget bedöms bli 
lägre än om ersättningen hade fortsatt att räknas 
upp enligt tidigare metod. 
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Utbildningsinsats inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-
politiken 
För att stödja kommunernas kompetenssats-
ningar för baspersonal inom äldre- och funkt-
ionshinderomsorgen tillförs anslaget medel 
2016. 
 
Investeringsbidrag för bostäder för äldre 
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken 
I syfte att underlätta för äldre på bostads-
marknaden tillförs medel i form av ett investe-
ringsbidrag för byggande och ombyggnad av 
bostäder för äldre.  
 
Avskaffande av fritidspengen 
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete 
Fritidspengen avskaffas och de medel som 
avsatts för detta ändamål används för att höja 
barndelen i riksnormen för försörjningsstöd. 
 
Sommarlovsstöd 
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete 
Medel avsätts för ett statligt sommarlovsstöd till 
kommuner som satsar på att utveckla kost-
nadsfria sommarlovsaktiviteter. 
 
Socialtjänstens arbete med barnärenden 
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete 
Reformen syftar till att förbättra förutsätt-
ningarna för socialtjänstens arbete med barn-
ärenden. Medlen ska i huvudsak gå till att stärka 
bemanningen, samt till satsningar på kompetens 
och kvalitet. 
 
Alkohol, narkotika, doping och tobak  
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, doping, 
tobak, samt spel 
För att fortsatt kunna bedriva ett effektivt arbete 
mot missbruk av alkohol, narkotika, doping, 
tobak och spel tillförs anslaget medel. 
 
Validering av sjukvårdspersonal 
8:1 Socialstyrelsen 
Medel avsätts för en satsning som syftar till att få 
en snabbare prövning av legitimationer för 
sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES.  

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning 

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen 
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m., 
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 
Förslaget om avskaffad bortre tidsgräns i sjuk-
försäkringen beräknas leda till att fler personer 
kan uppbära sjukpenning utan uppehåll. För-
slaget beräknas samtidigt leda till att något 
färre beviljas sjukersättning. 
 
Minskning av rehabiliteringsgarantin 
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 
Det ökade anslaget till Försäkringskassan finan-
sieras genom minskade medel för rehabi-
literingsgarantin. 
 
Ökade medel till samordningsförbunden 
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 
De statliga medlen till samordningsförbunden 
(Finsam) ökas för att fler samordningsförbund 
ska kunna bildas och för att förstärka stödet till 
långtidssjukskrivna och unga med aktivitets-
ersättning. 
 
Finansiering av satsningen Ökade medel till 
samordningsförbunden 
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 
Ökningen av de statliga medlen till sam-
ordningsförbunden finansieras genom minskade 
medel för dels rehabiliteringsinsatser i samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen, dels finansiell samordning mellan 
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. 
 
Ökat förvaltningsanslag för Försäkringskassan 
2:1 Försäkringskassan 
För att bidra till att människor snabbare kommer 
tillbaka till arbete och möjliggöra en förstärkt 
handläggning tillförs anslaget medel. 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn 

Höjd grundnivå i föräldrapenningen 
1:2 Föräldraförsäkring 
Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 225 
till 250 kronor per dag. 
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Avskaffande av jämställhetsbonusen 
1:2 Föräldraförsäkring  
Regeringen avser att avskaffa jämställdhets-
bonusen eftersom den inte har haft någon 
mätbar effekt på uttaget av föräldrapenning. 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering 

Höjd schablonersättning till kommunerna  
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 
Schablonersättningen till kommunerna per 
mottagen person som omfattas av flykting-
mottagandet höjs för personer som tas emot 
fr.o.m. den 1 januari 2016. 
 
Avskaffad prestationsbaserad ersättning 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 
Den prestationsbaserade ersättningen till 
kommuner för vissa nyanlända invandrare 
upphör i sin helhet. 
 
Ny placeringsform och nytt ersättningssystem 
för mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 
Den statliga ersättningen till kommunerna för 
mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar schabloniseras och differentieras med 
olika ersättningsnivåer för placeringsformerna 
Hem för vård eller boende (HVB), familjehem 
och stödboende. Stödboende är en ny 
placeringsform som införs under 2016.  
 
Sfi i anläggningsboende 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande  
Medel tillförs för ersättning till kommunerna för 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) för 
personer med uppehållstillstånd som vistas i 
anläggningsboende i avvaktan på kommun-
placering.  
 
Ändrade bestämmelser för etablerings-
ersättning vid arbete 
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 
invandrare 
Möjligheten att under sex månader arbeta inom 
ramen för en etableringsplan och under samma 
tid få etableringsersättning avskaffas. Till följd av 
detta beräknas utgifterna minska. 
 
 

Avskaffande av system med etableringslots  
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare  
Utgifterna minskar till följd av att Arbets-
förmedlingen avslutade samtliga avtal med 
etableringslotsar i maj 2015. 
 
Snabbspår 
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare  
Medel tillförs anslaget för förstärkta insatser 
inom etableringsuppdraget för nyanlända med 
utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas 
på svensk arbetsmarknad. 
 
Förstärkta etableringsinsatser 
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare  
Satsningen syftar till att förstärka de arbets-
marknadsinriktade insatserna för nyanlända i 
etableringsuppdraget. 
 
Överföring till Arbetsförmedlingen för 
etableringsuppdraget 
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare 
Medel överförs till anslaget 1:1 
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv i 
syfte att under 2016 finansiera ett ökat resurs-
behov för etableringsuppdraget. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd 
Förslaget om avskaffad bortre tidsgräns i sjuk-
försäkringen medför att det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetslivsintroduktion 
avskaffas vilket innebär lägre utgifter för 
Arbetsförmedlingen och för aktivitetsstöd. 
 
Överföring till Arbetsförmedlingen för 
etableringsuppdraget 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag 
Medel överförs från anslaget 1:4 Ersättning för 
insatser för vissa nyanlända invandrare under 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering. Syftet är att under 2016 



PROP.  2015/16:1 

408 

finansiera ett ökat resursbehov för etablerings-
uppdraget. 
 
Förstärkning av Arbetsförmedlingens för-
valtningsanslag för etablering 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag 
Till följd av ett ökat antal deltagare i etablerings-
uppdraget förstärks Arbetsförmedlingens för-
valtningsanslag.  
 
Aktiva insatser för långtidsarbetslösa 
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 
I syfte att skapa bättre förutsättningar för dem 
som varit arbetslösa under mycket lång tid att 
lämna arbetslösheten tillförs resurser till mer 
aktiva och rustande insatser för dem som varit 
arbetslösa mer än 450 dagar i jobb- och 
utvecklingsgarantin.  
 
Förlängning av studiemotiverande kurs vid 
folkhögskola för deltagare äldre än 25 år 
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 
Medel tillförs för att förlänga möjligheten för 
personer som är äldre än 25 år att ta del av 
studiemotiverande kurser på folkhögskola.  
 
Möjlighet till yrkesinriktade kurser på folk-
högskola i jobb- och utvecklingsgarantin 
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser 
För att fler arbetslösa ska välja att studera före-
slår regeringen att medel tillförs för att införa en 
möjlighet inom jobb- och utvecklingsgarantin 
att studera yrkesinriktade kurser inom brist-
yrken på folkhögskola. 
 
Förstärkning av lönestöden samt särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 
1:4 Lönebidrag och Samhall 
Medel tillförs så att fler arbetssökande ur 
gruppen ska kunna få särskilt stöd i processen att 
hitta ett anpassat arbete men också under 
introduktion på arbetsplatsen samt en tid efter 
det att personen fått anställning. Lönestöden 
tillförs också ökade resurser för att fler ska 
kunna få ett arbete med stöd. 
 
 
 
 

Översyn av lönestöden för personer med 
funktionsnedsättning  
1:4 Lönebidrag och Samhall 
Lönestöden för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
ses över. Regelverket kommer att förtydligas och 
insatserna förstärkas med ett tydligt fokus på alla 
individers möjlighet till utveckling av sin 
arbetsförmåga. 
 
Samhall  
1:4 Lönebidrag och Samhall 
Resurser tillförs för att fler personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga ska kunna få jobb inom Samhall 
och för att arbetslösheten inom gruppen ska 
minska. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 

Fler platser inom komvux 
1:2 Studiemedel,  
1:3 Avsättning för kreditförluster,  
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor  
Regeringens förslag om medel för ett utökat 
antal platser inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) medför att behovet av studiemedel 
ökar. 
 
Fler platser inom yrkesvux 
1:2 Studiemedel,  
1:3 Avsättning för kreditförluster,  
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor  
Regeringens förslag om medel för ett utökat 
antal platser inom den statligt finansierade 
yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildning inom 
komvux (yrkesvux) medför att behovet av 
studiemedel ökar. 
 
Fler platser inom yrkeshögskolan 
1:2 Studiemedel,  
1:3 Avsättning för kreditförluster,  
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor  
Regeringens förslag om medel för ett utökat 
antal platser inom yrkeshögskolan medför att 
behovet av studiemedel ökar. 
 
Fler platser inom folkhögskolan 
1:2 Studiemedel,  
1:3 Avsättning för kreditförluster,  
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor  
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Regeringens förslag om medel för ett utökat 
antal platser inom folkhögskolan medför att 
behovet av studiemedel ökar. 
 
En förändrad finansieringsmodell för Centrala 
studiestödsnämnden  
1:7 Centrala studiestödsnämnden  
För att säkerställa en effektiv studiestöds-
administration föreslår regeringen att en ny 
finansieringsmodell för Centrala studiestöds-
nämnden införs fr.o.m. den 1 januari 2016 och 
att myndighetens anslag därmed ökas. 

Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

Statens skolverk: Lärarlegitimationer 
1:1 Statens skolverk 
Regeringen avsätter ytterligare medel för Statens 
skolverks arbete med att bedöma behörighet och 
meddela lärarlegitimationer.  
 
Lärarfortbildning specialpedagogik i grund-
skolan, framför allt årskurs 7–9 
1:5 Utveckling av skolväsendet 
För att stärka den specialpedagogiska kompeten-
sen generellt hos lärare med fokus på årskurserna 
7–9 föreslår regeringen en fortbildningsinsats 
2016–2019. 
 
Sänkt anordnarbidrag för lärlingar 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 
Regeringen föreslår att det s.k. anordnarbidraget 
som utgår till arbetsgivare som tar emot en 
lärling inom den gymnasiala yrkesutbildningen 
sänks med 10 000 kronor per lärling och år 
fr.o.m. den 1 januari 2016.  Regeringen anser att 
en del av dessa medel kan användas mer effektivt 
inom andra områden för att stärka den 
gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och 
attraktionskraft. 
 
Förstärkt behörighetsgivande utbildning för 
yrkeslärare 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 
För att fler lärare som undervisar på gymnasie-
skolans yrkesprogram ska bli behöriga föreslår 
regeringen att den pågående behörighets-
givande utbildningen för yrkeslärare förstärks 
och förlängs t.o.m. 2019. 

Korrigering av fel i 2015 års ekonomiska 
vårproposition 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 
I 2015 års ekonomiska vårproposition gjordes en 
felaktig beräkning av utgifterna under utgifts-
området, vilket medför att regeringen föreslår att 
anslaget minskas med motsvarande belopp i 
denna proposition. 
 
Högre personaltäthet och ökad kvalitet i 
fritidshemmet 
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet m.m. 
Regeringen föreslår att medel tillförs anslaget 
för en satsning på högre personaltäthet och 
ökad kvalitet i fritidshemmet. 
 
Fler platser inom komvux 
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
För att motverka arbetslöshet och underlätta 
omställning föreslår regeringen att medel avsätts 
för ett utökat antal platser inom komvux. 
 
Fler platser inom yrkesvux 
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
För att motverka arbetslöshet och underlätta 
omställning föreslår regeringen att medel avsätts 
för ett utökat antal platser inom den statligt 
finansierade yrkesvux-utbildningen. 
 
Rätt till komvux 
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
Regeringen avser att införa en rätt till 
utbildning inom komvux som leder till grund-
läggande behörighet till högskolestudier och 
motsvarande behörighet till yrkeshögskola 
samt till särskild behörighet till högskole-
studier. 
 
Fler platser inom yrkeshögskolan 
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
För att motverka arbetslöshet och underlätta 
omställning föreslår regeringen att medel avsätts 
för ett utökat antal platser inom yrkeshögskolan. 
 
Höjda lärarlöner 
1:19 Bidrag till lärarlöner 
För att höja läraryrkets attraktivitet har 
regeringen inlett en nationell samling för 
läraryrket. Som en central del i denna samling 
föreslår regeringen att medel tillförs för höjda 
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löner till vissa lärare i syfte att premiera 
skicklighet och utveckling i yrket. 
 
Kompletterande utbildningar 
2:64 särskilda utgifter universitet och högskolor 
Satsningen syftar till att bygga ut och bredda 
de kompletterande utbildningarna för högre 
utbildning. 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid 

Sänkta avgifter i musik- och kulturskolan 
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete 
Satsningen syftar till att främja låga taxor i de 
kommunala musik- och kulturskolorna.  
 
Fri entré till vissa statliga museer 
8:1 Centrala museer: Myndigheter 
Anslaget tillförs medel för att möjliggöra 
införande av fri entré på vissa statliga museer. 
 
Ny filmpolitik 
10:1 Filmstöd 
Medel tillförs anslaget för att möjliggöra en 
ekonomisk omställning av filmpolitiken.  
 
Stöd till idrotten 
13:1 Stöd till idrotten 
För att ge barn och ungdomar bättre möjligheter 
att delta i idrottsverksamhet ökas det statliga 
stödet till idrotten.  
 
Folkhögskoleplatser 
14:1 Bidrag till folkbildningen 
Satsningen syftar till att utöka antalet platser vid 
folkhögskolans allmänna och särskilda kurser 
med motsvarande 1 000 platser.  

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 

Energieffektivisering och renovering av fler-
bostadshus och utomhusmiljöer 
11:12 Energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus och utomhusmiljöer 
Medel avsätts för stöd till energieffektivisering 
och bättre boendemiljö. 

Förbättrad utemiljö inom förskolor, skolor 
och fritidshem 
1:13 Upprustning av skollokaler 
Regeringen föreslår ett ettårigt statsbidrag 
under 2016 för att förbättra utemiljöerna vid 
förskolor, skolor och fritidshem. 
 
Stöd till kommuner för ökat bostads-
byggande 
1:14 Stöd till kommuner för ökat bostads-
byggande 
Kommunerna kan inom ramen för befintlig 
lagstiftning bidra väsentligt mer än i dag till att 
öka bostadsbyggandet. Regeringen avsätter 
medel för ett ekonomiskt stöd för att 
stimulera kommunerna till åtgärder som gör 
att bostadsbyggande snabbt kommer till stånd. 
 
Investeringsstöd för anordnande av hyres-
bostäder och bostäder för studerande 
1:15 Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande 
Regeringen föreslår att medel avsätts för in-
vesteringsstöd till fastighetsägare som uppför 
nya bostäder som upplåts med hyresrätt till 
rimlig hyra i områden där det råder bostads-
brist och befolkningstillväxt. En del av stödet 
2016 lämnas för att stödja snabbt uppförande 
av studentbostäder. 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 

EU:s regionalfond 
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden 
perioden 2014–2020 
I syfte att möjliggöra ett påskyndat genom-
förande av EU:s regionalfondsprogram tillförs 
medel tidigare i programperioden än vad som 
tidigare prognostiserats. 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 

Marksanering för ökat bostadsbyggande 
1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden 
I syfte att göra mer mark tillgänglig för 
bostadsbyggande avsätter regeringen ytterligare 
medel för att inventera, undersöka och åtgärda 
förorenade områden som behöver saneras och 
efterbehandlas för att bostadsbyggande ska 
kunna bli möjligt. Kommunerna föreslås kunna 
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söka statligt stöd i detta syfte för mark där det 
finns förutsättningar för bostadsbyggande. 
 
Supermiljöbilspremie 
1:8 Supermiljöbilspremie 
Medel tillförs anslaget eftersom prognosen för 
försäljningen av miljöbilar 2016 har höjts.  
 
Internationella klimatinvesteringar 
1:13 Insatser för internationella klimat-
investeringar 
Ytterligare medel avsätts för det pågående 
arbetet inom Sveriges program för internation-
ella klimatinvesteringar.  
 
Klimatanpassning 
1:10 Klimatanpassning 
Ytterligare medel avsätts för statliga myndig-
heters fortsatta arbete med kunskapsupp-
byggnad om klimatförändringar och samordning 
av det svenska klimatanpassningsarbetet.  
 
Elbusspremie 
1:19 Elbusspremie 
En premie införs för att gynna introduktionen av 
eldrivna bussar. Premien betalas ut till juridiska 
personer vid förvärv av elbussar. 

Utgiftsområde 21 Energi 

Stöd till solceller 
1:8 Energiteknik 
Medel avsätts för att öka utbyggnaden av 
solceller. 
 
Energilagring 
1:8 Energiteknik 
För att bidra till att öka enskilda kunders möjlig-
het att lagra sin egenproducerade el avsätts 
medel för bidrag till anläggningar för energi-
lagring. 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 

Kollektivtrafik och järnväg i landsbygd 
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, 
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Satsningen syftar framför allt till att främja 
tillgången till kollektivtrafik på landsbygden.  
 
 

Cykelstrategi 
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 
Satsningen syftar till att av miljö- och 
folkhälsoskäl främja cykeln som transportmedel. 
 
Kompensation för höjda banavgifter 
1:2 Vidmakthållande av statens transpor-
tinfrastruktur 
Satsningen syftar till att finansiera eventuella 
kommande kompenserande åtgärder till stöd för 
järnvägsföretagen med anledning av prognostise-
rade höjningar av banavgifterna.  
 
Järnvägsunderhåll 
1:2 Vidmakthållande av statens transport-
infrastruktur  
Satsningen syftar till att förbättra järnvägs-
systemets funktionalitet samt främja regional 
tillväxt och landsbygdens förutsättningar. 
 
Vägunderhåll  
1:2 Vidmakthållande av statens transport-
infrastruktur  
Satsningen inriktas på åtgärder för bärighet, 
tjälsäkring och beläggning i syfte att främja 
regional tillväxt och landsbygdens förutsätt-
ningar.  

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel 

Jobb i hela landet 
1:2 Insatser för skogsbruket,  
1:8 Jordbruksverket, 
1:15 Livsmedelsverket,  
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor,  
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
Medel avsätts för den kommande livsmedels-
strategin, som bl.a. ska bidra till stärkt konkur-
renskraft och ökad produktion i livsmedels-
kedjan. Vidare föreslås en förstärkning av arbetet 
med marknadstillträdesfrågor för att skapa 
gynnsammare förutsättningar för företag att 
exportera vissa produkter samt medel för 
genomförandet av ett nationellt skogsprogram. 
 
Landsbygdsprogrammet 
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, 
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur  
Omfördelning av medel inom landsbygds-
programmet 2014–2020. På grund av försenad 
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programstart för landsbygdsprogrammet 2014–
2020 beräknas utbetalningarna inom program-
met bli större 2016 än vad som tidigare 
beräknats. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 

Innovativ miljöteknik 
1:2 Verket för innovationssystem: forskning och 
utveckling 
Satsningen syftar till att utveckla testbäddar 
avseende bl.a. integrerade kretsloppsanpassade 
systemlösningar, urbana ekosystemtjänster och 
hållbara cirkulära affärsmodeller. Därtill föreslår 
regeringen att medel tillförs för befintliga 
innovationsprogram vid Verket för innovations-
system i syfte att öka fokus på återvinning och 
resurseffektivitet.  
 
1:5 Näringslivsutveckling 
Satsningen syftar till att främja strategisk 
användning av spetstekniker och avancerade 
systemlösningar för hållbar stadsutveckling och 
innebär att uppdrag ges till bl.a. 
Energimyndigheten, Verket för innovationssy-
stem, Naturvårdsverket och Boverket. 
 
Nyindustrialisering 
1:5 Näringslivsutveckling  
Regeringen arbetar med att ta fram en 
nyindustrialiseringsstrategi med fokus på högt 
kunskapsinnehåll i industriell produktion och 
föreslår att medel avsätts för att möjliggöra 
genomförandet av förslag inom ramen för 
strategin.  
  
Exportfrämjande 
2:3 Exportfrämjande verksamhet  
Regeringen genomför en exportoffensiv där 
bl. a. en ny exportstrategi har tagits fram. 
Genom att avsätta ytterligare medel för export-
främjande insatser förstärker regeringen denna 
satsning.  
  
Innovationsrådet 
1:5 Näringslivsutveckling  
I syfte att förbättra förutsättningarna för inno-
vation i Sverige arbetar Innovationsrådet under 
ledning av statsministern med att identifiera 
utmaningar och föreslå initiativ inom bl.a. life 
science, miljö- och klimatteknik och digitali-
sering. Regeringen föreslår en förstärkning av 

den satsning på Innovationsrådet som aviserades 
i 2015 års ekonomiska vårproposition.  
 
Göta kanal 
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal  
Medel avsätts för upprustning av Göta kanal. 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 

Förändring i det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Vissa av de ändringar i det kommunalekono-
miska utjämningssystemet som infördes av den 
förra regeringen tas bort. Förändringarna var ett 
avsteg från den parlamentariska utredningens 
förslag till utformning av det kommunalekono-
miska utjämningssystemet. 
 
Höjt tak för högkostnadsskyddet i 
äldreomsorgen 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Taket i högkostnadsskyddet inom äldreom-
sorgen höjs och kommunerna ges möjlighet att 
höja sina avgifter för hemtjänst.  
 
Höjd barndel i riksnormen för försörjnings-
stöd 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
De medel som frigörs vid avskaffande av 
fritidspengen används tillsammans med en 
satsning på ytterligare 100 miljoner kronor för 
en höjning av barndelen i riksnormen för 
försörjningsstödet. 
 
Kompensation till kommunsektorn till följd 
av höjd arbetsgivaravgift för unga 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Slopandet av nedsättningen av socialavgifterna 
för unga tidigareläggs med en månad till den 
1 juni 2016. Kommunerna föreslås kompenseras 
för detta. 
 
Kompensation till kommunsektorn till följd 
av sänkt skatt för pensionärer 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Kommunerna föreslås kompenseras för änd-
ringen av det förhöjda grundavdraget för äldre. 
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Kostnadsfri mammografi 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
För att fler kvinnor regelbundet ska delta i 
mammografiscreening för bröstcancer avser 
regeringen att föreslå att sådan screening ska 
erbjudas kostnadsfritt. 
 
Tandvård för unga vuxna 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
För att förbättra tandhälsan hos unga vuxna 
avser regeringen att föreslå att sådan tandvård 
fr.o.m. den1 januari 2017 ska vara kostnadsfri 
t.o.m. det år en person fyller 21 år och fr.o.m. 
den 1 januari 2018 t.o.m. det år en person fyller 
23 år. 
 
Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år 
och äldre 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
För att förbättra hälsan hos äldre personer avser 
regeringen att fr.o.m. den 1 januari 2017 slopa 
vårdavgifterna i den öppna hälso- och sjukvården 
för personer som är 85 år och äldre till den del 
avgifterna ingår i det nationella högkostnads-
skyddet.  
 
Förstärkning av sjukvården 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
För att stärka hälso- och sjukvården föreslås en 
generell resursförstärkning till landstingen. 

Pris- och löneomräkning av anslag för 
förvaltnings- och investeringsändamål 

I 2015 års ekonomiska vårproposition gjordes en 
slutlig pris- och löneomräkning för 2016 och en 
preliminär pris- och löneomräkning för 2017–
2019. I denna proposition revideras den totala 
budgeteffekten av den preliminära pris- och 
löneomräkningen ned med 1,3 miljarder kronor 
för 2017. År 2018 och 2019 revideras den ned 
med 2,0 miljarder kronor respektive 3,0 miljarder 
kronor. 

Övriga makroekonomiska förändringar 

Jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition har anslag som styrs av den 
makroekonomiska utvecklingen justerats med 
hänsyn tagen till den makroekonomiska 
bedömning som görs i denna proposition (se 

avsnitt 4). De nya makroekonomiska förutsätt-
ningarna innebär sammantaget att utgifterna 
bedöms bli lägre 2016–2019. Den främsta 
orsaken till detta är att utgifterna för ålders-
pensionssystemet har reviderats ned 2016–2019 
jämfört med prognoserna i vårpropositionen. 
Huvudorsakerna till de sänkta prognoserna är 
dels antagandet om en svagare utveckling i 
inkomstindex, dels att nya regler för beräkning 
av inkomstindex och balanstalet i denna 
proposition för första gången har tillämpats vid 
beräkningen av utgifterna. 

Volymer 

Utgifterna har också förändrats till följd av nya 
prognoser för antalet personer som uppbär 
ersättning från vissa regelstyrda transfererings-
system. Sammantaget innebär förändringarna att 
utgifterna väntas bli 1,6–3,7 miljarder kronor 
lägre per år 2016–2018 och 0,9 miljarder kronor 
högre 2019, än vad som beräknades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition. En viktig förklaring 
till minskningarna 2016–2018 är att antalet 
asylsökande och antalet nyanlända har reviderats 
ned, vilket innebär lägre utgifter per år under 
utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etable-
ring. År 2019 bedöms antalet asylsökande öka 
jämfört med tidigare beräkning eftersom 
konflikten i Syrien väntas bli mer utdragen 
jämfört med tidigare bedömningar. Samman-
sättningen av gruppen asylsökande har dessutom 
ändrats, i och med att fler ensamkommande barn 
och ungdomar söker sig till Sverige, vilket bidrar 
till utgiftsökningen 2019. 

Därutöver har antalet personer som erhåller 
sjukpenning och sjukersättning reviderats upp 
för hela prognosperioden, vilket medför utgifts-
ökningar med 0,8–1,8 miljarder kronor per år. 
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Tabell 8.12 Volymer inom olika transfereringssystem 2016–
2019 
Förändring jämfört med 2015 års ekonomiska vårproposition anges 
inom parentes 

 2016 2017 2018 2019 

Asylsökande, 
genomsnittligt antal 
inskrivna 

78 100 57 900 48 500 45 100 

(-23 400) (-26 600) (-17 800) (-10 200) 

Antal sjukpenning-
dagar,(netto), miljon
er 

65,5 70,1 72,5 73,9 

(2,7) (3,9) (4,4) (4,7) 

Antal personer med  

sjukersättning 

306 400 300 600 296 200 293 400 

(-2 000) (-2 000) (-1 900) (-1 700) 

Antal personer med 

garantipension 

722 600 661 400 623 400 605 200 

(3 400) (13 800) (20 700) (29 600) 

Antal uttagna 
tillfälliga 
föräldrapenning-
dagar, miljoner 

7,0 7,1 7,1 7,2 

(0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 

Antal deltagare i 

etableringsinsatser 

65 800 80 000 73 400 56 100 

(-8 200) (-18 700) (-27 800) (-21 000) 

Antal personer med  

studiemedel1 

578 300 573 900 573 800 574 000 

(14000) (6900) (5500) (-4400) 
Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt och är avrundat till 
närmaste hundratal. Endast ett urval med större förändringar redovisas i 
tabellen. Se tabell 8.8 för könsuppdelade utfall. 
1 Bruttoräknat antal. Avser antalet personer som ligger till grund för anslagets 
utgiftsprognos, vilket kan avvika från antalet personer bakom anslagsprognosen. 
När stödtagare under året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i 
Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning.  
Källa: Egna beräkningar. 

Tekniska justeringar  

Vissa av de förslag som regeringen lämnar i 
denna proposition motiverar tekniska justeringar 
av utgiftstaket. De aktuella justeringarna innebär 
att nivån på utgiftstaket bör justeras upp med 
11,4 miljarder kronor 2016, 12,2 miljarder 
kronor 2017, 13,2 miljarder kronor 2018 och 
13,7 miljarder kronor 2019 (se avsnitt 5.2). 

Minskning av anslagsbehållningar 

Statliga myndigheter har vissa möjligheter att 
omfördela sina utgifter över tiden. Medel på 
ramanslag som inte utnyttjas under ett budgetår 
kan inom vissa gränser sparas till efterföljande år. 
Det innebär att en myndighet utöver årets 
anvisade anslagsmedel även kan använda tidigare 
sparade anslagsmedel, vilket ger en viss 
flexibilitet i myndighetens planering. I regel 
uppgår den del som myndigheten får disponera 
efterföljande år till 3 procent av myndighetens 
förvaltningsanslag. Myndigheter har också 

möjlighet att inom vissa gränser låna av efter-
följande års anslag, s.k. anslagskredit. Förskjut-
ningar av detta slag redovisas som en för alla 
anslag gemensam beräkningspost, benämnd 
Minskning av anslagsbehållningar, som ingår i de 
takbegränsade utgifterna. 

Myndigheternas förbrukning av anslags-
behållningar och utnyttjande av anslagskrediter 
utgör en osäkerhet i beräkningen av de takbe-
gränsade utgifterna. I förhållande till bedöm-
ningen i 2015 års ekonomiska vårproposition har 
utgiftsprognoserna för 2016– 2019 justerats upp 
mer än anslagna medel, vilket innebär att posten 
Minskning av anslagsbehållningar reviderats upp 
med 1,0 miljarder kronor 2016, 1,0 miljarder 
kronor 2017, 0,9 miljarder kronor 2018 och med 
1,7 miljarder kronor 2019. 

Beräkningsteknisk överföring till hushållen 

Jämfört med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition har den beräknings-
tekniska överföringen till hushållen (se avsnitt 
8.2) reviderats ned med 0,4–2,6 miljarder kronor 
för 2016–2018 och reviderats upp med 
0,8 miljarder kronor för 2019. De takbegränsade 
utgifterna påverkas på motsvarande sätt. 

Övrigt 

Revideringar av utgiftsprognoserna kan för-
anledas av nya prognosmetoder, justeringar till 
följd av ny information, korrigeringar av tidigare 
gjorda fel och regeländringar utom regeringens 
direkta kontroll, t.ex. ändringar i EU:s regelverk. 
Jämfört med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition har utgifterna till 
följd av dessa övriga faktorer sammantaget 
reviderats upp med 0,2–2,8 miljarder kronor för 
2016–2019. 
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8.5 Uppföljning av utgifterna i 
statens budget och 
takbegränsade utgifter 2015 

I den ursprungligen beslutade budgeten för 2015 
uppgick de samlade utgifterna under samtliga 
utgiftsområden, inklusive posten Minskning av 
anslagsbehållningar, till 869,3 miljarder kronor. I 
den aktuella prognosen beräknas utgifterna till 
872,4 miljarder kronor, dvs. 3,2 miljarder kronor 
högre än budgeterat. De takbegränsade 
utgifterna (utgiftsområde 1–25 och 27 samt 
utgifterna i ålderspensionssystemet vid sidan av 
statens budget) beräknades i budgeten för 2015 
till 1 117,1 miljarder kronor. I den aktuella 
prognosen beräknas de takbegränsade utgifterna 
till 1 113,4 miljarder kronor, dvs. 3,7 miljarder 
kronor lägre (tabell 8.14). 

De högre utgifterna i prognosen i förhållande 
till i statens budget för 2015 beror främst på att 
utgifterna under utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m. bedöms bli högre än vad 
som ursprungligen beräknades.  

I prognosen har hänsyn tagits till riksdagens 
beslut med anledning av förslagen i 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 och 
till regeringens förslag i propositionen 
Höständringsbudget för 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.13 Takbegränsade utgifter och statsskuldsräntor 
m.m. 2015 
Miljarder kronor 

 
Statens 
budget1 Prognos 

Differens 
prognos-

budget 

Summa utgiftsområden 869,3 872,4 3,2 

Utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m. 20,5 26,5 6,0 

Utgifter exkl. 
utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m.2 848,7 845,9 -2,8 

Ålderspensionssystemet 
vid sidan av 
statsbudgeten 268,4 267,4 -1,0 

Takbegränsade utgifter3 1 117,1 1 113,4 -3,7 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan. 

1 Enligt finansutskottets sammanställning (bet. 2014/15:FiU10). 
2 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar. 
3 I de takbegränsade utgifterna ingår ej utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 8.14 redovisas av riksdagen beslutade 
ramar för utgiftsområdena, beslutade och före-
slagna ändringar i budgeten samt de prognostise-
rade utgifterna för respektive utgiftsområde och 
för ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget. 

För vissa utgiftsområden skiljer sig de aktuella 
utgiftsprognoserna väsentligt från de medel som 
riksdagen ursprungligen anvisade i budgeten (se 
diagram 8.1). Nedan redogörs för de viktigaste 
orsakerna till dessa avvikelser. 
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Tabell 8.14 Utgifter 2015 
Miljarder kronor 

Utgiftsområde 
Urspr. 

budget1 
Ändrings-

budget2 

Förslag till 
ändrings-

budget2 
Totalt 

anvisat3 Prognos 

Differens 
prognos–

urspr. 
budget 

Differens 
prognos–

totalt 
anvisat 

1 Rikets styrelse 12,2 0,1  12,3 12,4 0,2 0,1 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,6 0,0 0,0 14,6 14,5 -0,1 -0,1 

3 Skatt, tull och exekution 10,6   10,6 10,5 -0,1 -0,1 

4 Rättsväsendet 40,8 0,0 0,0 40,8 40,5 -0,3 -0,3 

5 Internationell samverkan 1,9 0,1  2,0 2,0 0,0 0,0 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 48,5 0,0  48,4 46,8 -1,7 -1,7 

7 Internationellt bistånd 29,5 -0,2  29,3 29,4 -0,1 0,2 

8 Migration 17,4 0,5  17,9 17,4 0,0 -0,5 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61,9 1,9 0,9 64,8 63,7 1,8 -1,1 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

100,5 2,6 0,0 103,0 103,1 2,6 0,0 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38,0 0,1 0,5 38,6 38,2 0,2 -0,4 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 83,1 0,2 0,2 83,5 83,5 0,4 0,0 

13 Integration och jämställdhet 16,7 0,0 0,0 16,8 16,1 -0,6 -0,6 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 67,8 1,5  69,3 67,5 -0,3 -1,8 

15 Studiestöd 20,3 0,7  21,0 19,6 -0,7 -1,3 

16 Utbildning och universitetsforskning 63,6 0,3  64,0 62,0 -1,7 -2,0 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,8 0,4  13,1 13,0 0,2 -0,1 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik 

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

19 Regional tillväxt 2,7   2,7 2,4 -0,3 -0,3 

20 Allmän miljö- och naturvård 5,3 0,6 0,1 6,0 5,9 0,6 -0,1 

21 Energi 2,5 -0,1  2,4 2,4 -0,1 0,0 

22 Kommunikationer 48,9 0,6  49,5 46,9 -2,0 -2,6 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15,7 0,0  15,7 13,4 -2,3 -2,3 

24 Näringsliv 5,3 0,2 0,0 5,5 5,5 0,2 0,0 

25 Allmänna bidrag till kommuner 91,4 0,9  92,3 92,2 0,8 -0,1 

26 Statsskuldsräntor m.m. 20,5 8,8  29,3 26,5 6,0 -2,8 

27 Avgiften till Europeiska unionen 40,1  3,7 43,9 36,2 -4,0 -7,7 

 Minskning av anslagsbehållningar  -4,6       

 Summa utgiftsområden 869,3 19,0 5,6 898,5 872,4 3,2 -26,0 
 Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor 848,7 10,2 5,6 869,1 845,9 -2,8 -23,2 
 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 

budget 268,4    267,4   

 Takbegränsade utgifter 1 117,1    1 113,4 -3,7  
 Budgeteringsmarginal 7,9    44,6 35,6  

 Utgiftstak för staten 1 125    1 158   

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Enligt finansutskottets sammanställning (bet. 2014/15:FiU10).  
2 Där 0,0 anges har ändringsbudget beslutats eller förslag till ändringsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet totalt uppgår till mindre än 50 miljoner kronor. 
3 Anvisat i statens budget enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) 
samt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). 
Källa: Egna beräkningar. 
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Diagram 8.1 Skillnad mellan utgiftsprognos för 2015 och ursprungligt anvisade medel i statens budget för 20151 för vissa 
utgiftsområden 
Miljarder kronor 

 
1 Enligt finansutskottets sammanställning (bet. 2014/15:FiU10). 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,8 miljarder kronor högre än ursprungligt 
anvisade medel. Upprevideringen förklaras av 
högre utgifter under anslaget Bidrag för läke-
medelsförmånerna. Därtill ökar kostnaderna 
under anslaget Kostnader för statlig assistens-
ersättning, bl. a. till följd av en ökning av det 
genomsnittliga antalet timmar med assistans. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning  
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
2,6 miljarder kronor högre än ursprungligt 
anvisade medel. Ökningen beror i huvudsak på 
fler och längre sjukfall. 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
2,0 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel. Merparten av förändringen 
förklaras av det relativt låga ränteläget som 
minskar Trafikverkets ränteutgifter. 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
2,3 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade, vilket förklaras av att Europeiska 
kommissionen godkände landsbygdsprogram-
met 2014–2020 senare än vad som tidigare hade 
beräknats. 
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Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.  
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
6,0 miljarder kronor högre än ursprungligt 
anvisade medel. Anslaget Räntor på statsskulden 
har ökat främst på grund av högre valutakurs-
förluster och kursförluster vid förtidsinlösen av 
lån. Valutakursförlusterna har blivit större än vad 
som antogs i budgetpropositionen för 2015 till 
följd av kronans svagare utveckling mot framför 
allt amerikanska dollar men även mot euron 
sedan slutet av 2014. Kursförlusterna har blivit 
större på grund av att marknadsräntorna blivit 
lägre än vad som antogs i föregående 
proposition. 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
4,0 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel, framför allt till följd av sent 
beslutade ändringar i EU-budgeten för 2014. 
Beslut fattades i december 2014 och har medfört 
att betalningarna till EU minskar med 
2,8 miljarder kronor under 2015. Vidare väntas 
de omfattande revideringarna av bruttonational-
inkomsten och mervärdesskattebaserna, som 
skedde under 2014, leda till ytterligare minskade 
betalningar till EU under 2015. Det finns dock 
betydande risker för en annan utgiftsutveckling 
än den som förutses i prognosen. 

Förändring av anslagsbehållningar (exklusive 
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.) 

I den beslutade budgeten för 2015 var den 
beräknade förändringen av anslagsbehållningarna 
inte fördelad per utgiftsområde, utan redovisades 
under posten Minskning av anslagsbehållningar. 
De totala utgifterna redovisades i statens budget 
som summan av utgiftsramarna och beräknings-
posten Minskning av anslagsbehållningar. Denna 
beräkningspost uppgick i budgeten till -4,6 mil-
jarder kronor, vilket innebar en minskning av 
statens utgifter med motsvarande belopp och att 
anslagsbehållningarna således förväntades öka. 

I den aktuella prognosen för 2015 ingår 
emellertid förändringen av anslagsbehållningarna 
under respektive utgiftsområde. Förändringen av 
anslagsbehållningarna under 2015 kan därför 
beräknas som skillnaden mellan prognostiserat 
utfall och anvisade medel, med hänsyn tagen till 
förslag till ändringsbudget, indragningar av 

anslagsmedel och medgivna överskridanden (se 
tabell 8.15). 
 
Tabell 8.15 Beräknad förändring av anslagsbehållningar 
2015 (exklusive statsskuldsräntor) 

Miljarder kronor  

 Ingående ramöverföringsbelopp1 10,3 
+ Anvisat i ursprunglig budget2 853,3 
+ Anvisat i vårändringsbudget för 20153 10,2 
+ Förslag till höständringsbudget för 20154 5,6 
+ Medgivna överskridanden 0 
- Indragningar 12,3 
- Prognos 845,9 

= Beräknat utgående överföringsbelopp 21,2 
 Beräknad förändring av anslagsbehållningar 10,9 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan. 
Från samtliga belopp har utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. exkluderats. 
1 Enligt Årsredovisning för staten 2014 (skr. 2014/15:101). 
2 Enligt finansutskottets sammanställning (bet. 2014/15:FiU10)   
3 Enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).  
4 Enligt förslag i propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Utfallet för statens budget 2014 visar att anslags-
behållningarna uppgick till 10,3 miljarder 
kronor. År 2015 kommer anslagssparandet att 
öka jämfört med 2014 i den mån utgifterna är 
lägre än anvisade medel på budgeten för 2015, 
eller minska i den mån utgifterna överstiger 
anvisade medel eller till följd av beslut om 
indragningar. 

I enlighet med de beslut om ändringar i 
budgeten som riksdagen har fattat för 2015 har 
de anvisade medlen ökat med sammanlagt 
10,2 miljarder kronor. I propositionen 
Höständringsbudget för 2015 föreslås ytterligare 
anslagsökningar om sammanlagt 5,6 miljarder 
kronor. De hittills beräknade indragningarna av 
anslagsmedel uppgår till 12,3 miljarder kronor, 
varav merparten berör de rättighetsstyrda 
transfereringsanslagen. 

Anslagsbehållningarna beräknas vid utgången 
av 2015 uppgå till 21,2 miljarder kronor. Därmed 
beräknas anslagsbehållningarna öka med 
10,9 miljarder kronor mellan årsskiftet 2014/15 
och årsskiftet 2015/16. 



 

 

 

9 

Den offentliga sektorns 
finanser, statens 
budgetsaldo och 

statsskulden 

 
 
 
 





PROP.  2015/16:1 

421 

9 Den offentliga sektorns finanser, statens 
budgetsaldo och statsskulden 

Sammanfattning 

 
– År 2015 beräknas underskottet i de 

offentliga finanserna uppgå till 36 miljarder 
kronor eller 0,9 procent av BNP. Detta är 
en kraftig minskning jämfört med 2014, då 
sektorn redovisade ett underskott på 
75 miljarder kronor eller 1,9 procent av 
BNP. Minskningen beror på den för-
väntade konjunkturåterhämtningen samt 
tillfälligt högre inkomster från skatter och 
kapital. Därtill har samtliga reformer varit 
finansierade fullt ut i de ekonomiska 
propositionerna som regeringen har lagt 
fram. 

– Mellan 2015 och 2016 beräknas de 
offentliga finanserna vara oförändrade som 
andel av BNP. Detta kan främst förklaras 
av att flera utgiftsslag som inte är 
konjunkturrelaterade ökar i snabbare takt 
än BNP, samtidigt som effekten av de 
tillfälligt högre inkomsterna 2015 faller 
bort. 

– Den fortsatta återhämtningen i ekonomin 
medför i kombination med en ansvarsfull 
finanspolitik att det finansiella sparandet 
förstärks fr.o.m. 2017. För 2019 beräknas 
ett överskott på 0,3 procent av BNP. 

– De finansiella tillgångarna överstiger 
skulderna under hela prognosperioden med 
13–17 procent av BNP. Den konsoliderade 
bruttoskulden uppgick 2014 till 44,3 pro-
cent av BNP, vilket med god marginal 
understiger referensvärdet inom stabilitets- 

och tillväxtpakten om 60 procent av BNP. 
Bruttoskulden väntas minska till 38,3 pro-
cent av BNP 2019. 

– Den konsoliderade statsskulden beräknas 
ha uppgått till 1 347 miljarder kronor 2014, 
vilket motsvarar 34,4 procent av BNP. 
Statsskulden beräknas minska som andel av 
BNP samtliga år fr.o.m. 2015, och i 
nominella termer fr.o.m. 2018. 

– Kommunsektorn bedöms redovisa ett 
förbättrat finansiellt sparande 2015 jämfört 
med föregående år. En återbetalning från 
AFA Försäkring förstärker sparandet med 
ca 4 miljarder kronor, samtidigt som skatte-
inkomsterna utvecklas starkt. Under de 
närmaste åren stärks de ekonomiska 
förutsättningarna ytterligare, i takt med att 
arbetsmarknadsläget successivt förbättras. 
Det finansiella sparandet i kommunsektorn 
väntas uppgå till mellan -0,2 
och -0,3 procent av BNP 2016–2019. 
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I detta avsnitt redovisas den offentliga sektorns 
finanser enligt redovisningsprinciperna i 
nationalräkenskaperna (NR).90 Med offentlig 
sektor avses här den gamla definitionen som i 
NR:s nya redovisning benämns offentlig 
förvaltning. 

I utgifterna i statens budget ingår en 
beräkningsteknisk överföring till hushålls-
sektorn 2017–2019 som motsvarar skillnaden 
mellan regeringens föreslagna och aviserade 
budgetförstärkningar och budgetförsvagningar i 
denna proposition, undantaget de förslag av 
diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut 
och som inte ingår i tabell 1.2 Det är regeringens 
avsikt att dessa överstigande medel ska användas 
för finansiering av framtida reformer. Den 
beräkningstekniska överföringen påverkar den 
offentliga sektorns utgifter på samma sätt som 
de takbegränsade utgifterna. Överföringen 
belastar därmed statens budgetsaldo och det 
finansiella sparandet i staten och den offentliga 
sektorn. Den ingår dock inte i redovisningen av 
förändringar till följd av beslutade, föreslagna 
eller aviserade åtgärder (se även tabell 8.11). 

9.1 Effekterna av regeringens politik 
på de offentliga finanserna  

Statens budget är regeringens viktigaste verktyg 
för att genomföra sin ekonomiska politik och 
för riksdagen att utöva sin finansmakt. Budget-
propositionen och den ekonomiska vårproposi-
tionen är regeringens förslag till riksdagen om 
hur budgetpolitiken ska utformas. Regeringen 
kan förändra politikens inriktning genom att 
föreslå att medel används till nya ändamål eller 
att fördelningen till befintliga ändamål ändras. 
Förändringar i skattesystemet är också ett sätt 
att ändra politikens inriktning. Budget-

 
 
                                                      
90 Skatter och statsbidrag redovisas enligt den ordning som gällde innan 

den genomgripande revideringen av NR i maj 2010. Därmed överens-

stämmer redovisningen bättre med redovisningen i statens budget och 

den kommunala redovisningen. Det innebär dock att skatter och stats-

bidrag för delsektorerna (staten, ålderspensionssystemet och kommunala 

sektorn) avviker från den nuvarande redovisningen i NR. Det finansiella 

sparandet för den offentliga sektorn och dess delsektorer påverkas 

emellertid inte av denna avvikelse. Redovisningen av inkomster och 

utgifter för den konsoliderade offentliga sektorn påverkas inte heller. 

propositionen för 2013 innehåller en mer 
utförlig genomgång av hur regeringen redovisar 
effekterna på de offentliga finanserna av sin 
politik (prop. 2012/13:1 Förslag till statens 
budget, finansplan m.m. Bilaga 2).  

Redovisningen av budgeteffekter i detta 
avsnitt utgår från att anslagsförändringar mot-
svaras av lika stora utgiftsförändringar. 

Effekterna av förslag och aviseringar sedan 
vårpropositionen 

I tabell 9.1 redovisas de budgeteffekter som 
förslagen och aviseringarna i denna proposition 
och i propositionen Höständringsbudget för 
2015 (prop. 2015/16:2) har på den offentliga 
sektorns finansiella sparande samt hur dessa 
fördelar sig på utgifter och inkomster enligt NR. 
Av tabellen framgår på en övergripande nivå hur 
utformningen av politiken har förändrats sedan 
2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100) och propositionen Vårändrings-
budget för 2015 (prop. 2014/15:99). 

 
Tabell 9.1 Budgeteffekter av nu föreslagna och aviserade 
utgifts- och inkomstförändringar 2015–2019 
Förändring i förhållande till 2015 års ekonomiska vårproposition, 
effekt på offentliga sektorns finansiella sparande. Miljarder kronor. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgiftsförändringar      

Förändring av takbegränsade 
utgifter1 0,1 21,0 22,8 22,0 20,6 

Justering för olika redovis-
ningsprinciper i statens budget 
och nationalräkenskaperna  -1,0 -0,1 -0,2 -0,1 

Summa utgiftsförändringar  0,1 20,0 22,7 21,8 20,5 

Inkomstförändringar      

Skatter, netto2 0,0 16,3 17,5 18,5 19,5 

Övriga inkomstreformer3  0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 

Summa inkomst- 

förändringar, netto  0,0 16,8 17,9 18,5 19,5 

Förändring finansiellt 
sparande offentlig sektor -0,1 -3,1 -4,8 -3,3 -1,0 

procent av BNP 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
1 Se tabell 8.11. Föreslagna anslagsförändringar 2015 beskrivs närmare i propo-
sitionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). Medel som föreslås till-
föras anslag utan att någon ny reform föreslås ingår inte (främst transfererings-
anslag). Inklusive medel till dessa anslag uppgår förslagen i propositionen 
Höständringsbudget för 2015 till 5,6 miljarder kronor. 
2 Effekterna på de offentliga finanserna av föreslagna och aviserade förändringar 
av skatteregler beskrivs närmare i tabell 6.25. 
3 Övriga inkomstreformer beskrivs i avsnitt 7.2.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
I redovisningen av budgeteffekterna för 2015 i 
tabell 9.1 ingår endast den del av förslagen i 
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propositionen Höständringsbudget för 2015 
som avser nya diskretionära reformer. Dessa 
förslag medför att de takbegränsade utgifterna 
blir ca 0,1 miljarder kronor högre jämfört med 
den av riksdagen beslutade budgeten för 2015. 
Totalt föreslår regeringen att anslagen ökas med 
totalt ca 5,6 miljarder kronor. Av dessa avser 
ca 5,4 miljarder kronor anslag där den föreslagna 
anslagsförändringen är ett resultat av att volymer 
eller makroekonomiska förutsättningar 
förändrats jämfört med den bedömning som låg 
till grund för anvisade anslagsmedel i riksdagens 
beslut om statens budget för 2015. Ändringarna 
har i dessa fall inte någon koppling till nya 
reformer (se även tabell 8.11). 

Vidare ingår för 2016–2019 i tabell 9.1 budget-
effekterna av samtliga förslag och aviseringar av 
diskretionär karaktär, inklusive förslag som inte 
finansieras fullt ut. Förslagen som inte 
finansierats fullt ut består huvudsakligen av 
omfördelning av medel mellan år inom 
Landsbygdsprogrammet, där den totala utgifts-
ramen är oförändrad, samt, i likhet med 
redovisningen i propositionen Vårändrings-
budget för 2015, högre anslag för bidrag för 
läkemedelsförmånerna, främst till följd av ökade 
kostnader för läkemedel som förskrivs i enlighet 
med smittskyddslagen (2004:168) för vissa 
sjukdomar och som enligt praxis finansieras av 
staten via anslaget för läkemedelsförmåner. De 
förslag som inte finansieras fullt ut framgår av 
tabell 6.25 och tabell 8.11. 

I tabell 1.2 redovisas också de effekter som 
regeringens förslag och aviseringar i denna 
proposition och i propositionen Höständrings-
budget för 2015 har på det finansiella sparandet. 
Tabell 1.2 är uppställd så att politikens inriktning 
ska framgå på ett tydligt sätt. I redovisningen i 
tabell 1.2 ingår de förslag och aviseringar som 
enligt regeringens bedömning ska finansieras 
fullt ut. 

Av tabell 9.1 framgår att de föreslagna och 
aviserade reformerna på budgetens utgifts- och 
inkomstsida sammantaget medför att den 
offentliga sektorns finanser försvagas 2016–
2019, jämfört med beräkningarna i 2015 års 
ekonomiska vårproposition. Samtidigt har den 
beräkningstekniska överföring som redovisades i 
vårpropositionen delvis använts som finansiering 
(se tabell 1.2). Den försvagning av det finansiella 
sparandet som därefter kvarstår motsvaras i 
huvudsak av de förslag till diskretionära 
förändringar som inte finanseras fullt ut. De 

föreslagna och aviserade reformer som påverkar 
de takbegränsade utgifterna beräknas medföra 
högre utgifter med 20–23 miljarder kronor per år 
2016–2019. En mer detaljerad genomgång av de 
förslag och aviseringar som påverkar budgetens 
utgiftssida finns i avsnitt 8.2. Tabell 8.11 visar de 
beräknade budgeteffekterna av förslagen och 
aviseringarna per utgiftsområde samt anslags-
förändringarna under varje utgiftsområde. 

De föreslagna och aviserade skatte-
förändringarna medför att inkomsterna beräknas 
förstärkas med 16–20 miljarder kronor årligen 
2016–2019 i förhållande till de preliminära 
inkomstberäkningarna för 2016–2019 i 
vårpropositionen. Budgeteffekterna av de 
enskilda förslagen redovisas i tabell 6.25. 

Effekter av den samlade politiken i förhållande 
till föregående år 

Vid bedömningen av finanspolitikens inriktning 
är det viktigt att ta hänsyn till den samlade 
effekten av regeringens politik, dvs. i vilken 
utsträckning både tidigare beslutade och nu 
föreslagna och aviserade åtgärder sammantaget 
påverkar förändringen av det finansiella 
sparandet över tiden. Regeringens bedömning av 
finanspolitikens inriktning sammanfattas i tabell 
9.7.  

Underlaget till bedömningen av den aktiva 
finanspolitiken i tabell 9.7 redovisas i tabell 9.2, 
som visar de samlade budgeteffekterna av 
tidigare beslutade och aviserade samt nu före-
slagna och aviserade reformer, inklusive finansie-
ringen av dessa, i förhållande till föregående år. 

Sammantaget försvagas den offentliga sek-
torns finansiella sparande 2014 med ca 22 mil-
jarder kronor till följd av beslutade, föreslagna 
och aviserade reformer. För 2015 är den hittills 
beslutade, föreslagna och aviserade aktiva finans-
politiken något åtstramande, medan den sam-
manlagda effekten för 2016–2019 varken är 
åtstramande eller expansiv. 

Avsnitt 8.3 innehåller en mer detaljerad 
genomgång av utvecklingen av de takbegränsade 
utgifterna. I tabell 8.5 redovisas förändringarna 
av de takbegränsade utgifterna per utgifts-
område. 

I tabell 7.11 särredovisas hur de enskilda re-
geländringarna på skatteområdet påverkar de 
offentliga finanserna jämfört med föregående år. 
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Tabell 9.2 Samlade budgeteffekter av regeringens politik 
2014–2019 i förhållande till föregående år 
Utgifts- och inkomstförändringar i förhållande till föregående år av 
tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade 
åtgärder och finansieringar. Budgeteffekt på offentliga sektorns 
finansiella sparande. Miljarder kronor. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgiftsförändringar1       

Förändring av takbegränsade 
utgifter2 3,7 4,8 32,1 2,8 0,4 -6,4 

Justering för olika redo-
visningsprinciper i statens 
budget och nationalräken-
skaperna -0,1 -2,3 0,8 0,4 3,7 1,3 

varav lånefinansierade 
infrastrukturinvesteringar3 -2,1 -1,7 0,0 1,2 3,6 1,3 

varav kapitaltillskott4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa utgiftsförändringar 3,7 2,5 32,9 3,2 4,1 -5,1 

Inkomstförändringar1       

Skatter, brutto5 -15,5 13,9 32,6 5,4 1,2 1,0 

Indirekta effekter av skatter  0,0 -1,7 -3,2 -0,8 -0,5 -0,2 

Övriga inkomstreformer6 -2,9 0,8 2,0 0,2 -1,2 -0,1 

Summa inkomst-
förändringar, netto -18,4 13,0 31,5 4,8 -0,5 0,7 

Utgifts- och inkomst-
förändringar, effekt på 
offentliga sektorns 
finansiella sparande1,7 -22,1 10,5 -1,4 1,6 -4,7 5,9 

procent av BNP -0,6 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Utgifts- och inkomst-
förändringar, effekt på 
offentliga sektorns 
finansiella sparande inkl. 
beräkningsteknisk överföring 
till hushållssektorn8 -22,1 10,5 -1,4 1,4 -5,8 1,3 

procent av BNP -0,6 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid korrekt. 
1 För utgiftsreformer innebär minustecken anslagsminskningar eller att tempo-
rära program upphör eller minskar i omfattning. För inkomstreformer innebär 
minustecken att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda budget-
effekten av utgifts- och inkomstreformer innebär minustecken att de offentliga 
finanserna försvagas jämfört med året innan. 
2 I tabell 8.5 redovisas förändringarna per utgiftsområde. Anslagsförändringar 
som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket och anslagsförändringar till 
följd av den makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i trans-
fereringssystemen m.m. ingår inte. Förslag i ändringsbudget redovisas exklusive 
medel som föreslås tillföras anslag utan att någon ny reform föreslås (främst 
transfereringsanslag). 
3 Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt. 
Nettoupplåning utgör skillnaden mellan nyupplåning och amortering. 
4 Kapitaltillskott påverkar inte det finansiella sparandet. Posten avser Sveriges 
medverkan i kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken om 2,5 miljarder 
kronor 2013. 
5 Se tabell 7.11. Förändrad kommunal utdebitering ingår i tabell 7.11 men ska 
inte ingå i tabell 9.2 eftersom den tabellen visar budgeteffekter av tidigare 
riksdagsbeslut och förslag från regeringen. 
6 Se avsnitt 7.2 för en genomgång av övriga inkomstreformer i denna proposition. 
7 Exklusive indirekta effekter av utgiftsreformer på inkomstsidan. 
8 Den beräkningstekniska överföringen till hushållssektorn avser den 
överstigande budgeteffekten till följd av att regeringen i denna proposition 
föreslår och aviserar åtgärder som medför större budgetförstärkningar än 
budgetförsvagningar, exkl. de förslag av diskretionär karaktär som inte 
finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2 (se avsnitt 8.2). 
Källa: Egna beräkningar. 

 

Redovisningen i tabell 9.2 avser både utgifts- och 
inkomstsidan på statens budget. För reformer på 
budgetens inkomstsida beskriver bruttoeffekten 
den statiskt beräknade förändringen i intäkterna 
från den skatt som regeländringen avser. Brutto-
effekten beaktar inte eventuella indirekta 
effekter, som t.ex. regeländringens påverkan på 
andra skattebaser och på konsumentprisindex. 
Om exempelvis konsumentprisindex påverkas av 
en regeländring uppkommer en indirekt effekt, 
eftersom utgiftsnivån i olika offentliga trans-
fereringssystem påverkas av förändringar i detta 
index. Vidare ingår inte heller anslagsför-
ändringar som motiverar tekniska justeringar av 
utgiftstaket för staten och anslagsförändringar 
till följd av den makroekonomiska utvecklingen 
och volymförändringar i transfereringssystemen. 
Inte heller ingår medel som i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015, eller i tidigare 
propositioner om ändringar i statens budget, 
föreslagits tillföras anslag och som inte föranletts 
av någon ny reform (det gäller i första hand 
transfereringsanslag som är känsliga för 
förändringar i volymer och makroekonomiska 
förutsättningar). 

9.2 Den offentliga sektorns finanser 

Underskottet i de offentliga finanserna beräknas 
ha nått sin botten 2014, då det uppgick till 
75 miljarder kronor eller 1,9 procent av BNP (se 
diagram 9.1). 

De offentliga finanserna beräknas förstärkas 
förhållandevis kraftigt 2015, då underskottet 
prognostiseras till 36 miljarder kronor eller 
0,9 procent av BNP. 

Förstärkningen av finanserna beror dels på en 
starkare makroekonomisk utveckling, dels på att 
återbetalningen av premier från AFA Försäkring 
tillfälligt förstärker inkomsterna. Samtidigt 
minskar utgifterna som andel av BNP, dvs. 
utgiftskvoten, jämfört med 2014. Totalt för-
stärks sparandet med ca 1 procentenhet (se tabell 
9.3). 
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Diagram 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande 
2000–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2000–2014, prognos för 2015–2019.  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
De offentliga finanserna beräknas bli något 
försvagade 2016, trots den fortsatta konjunktur-
återhämtningen. Inkomst- och utgiftskvoten 
ökar med ca 0,4 respektive 0,5 procent av BNP 
mellan 2015 och 2016 till följd av de föreslagna 
och aviserade reformerna i denna proposition. 
Justerat för denna effekt minskar både inkomst- 
och utgiftskvoten mellan 2015 och 2016. 

 
Tabell 9.3 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 
2014–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 1 896 1 993 2 094 2 200 2 306 2 402 

procent av BNP 48,4 48,7 49,0 49,3 49,5 49,5 

   Skatter och 
   avgifter 1 664 1 753 1 851 1 949 2 042 2 123 

   procent av BNP 42,5 42,8 43,3 43,6 43,8 43,8 

   Kapitalinkomster 62 62 64 65 72 79 

   Övriga inkomster 170 178 179 185 192 200 

Utgifter 1 971 2 029 2 134 2 223 2 308 2 386 

procent av BNP 50,4 49,6 49,9 49,8 49,5 49,2 

  Utgifter exkl.  
  räntor 1 936 1 996 2 101 2 189 2 270 2 338 

  Räntor1 36 32 33 35 38 48 

Finansiellt 
sparande  -75 -36 -40 -23 -2 15 

procent av BNP -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

Strukturellt 
sparande       

procent av BNP -1,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 
1 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Den förväntade fortsatta ekonomiska åter-
hämtningen medför, tillsammans med mer eller 
mindre oförändrade regler, att den offentliga 

sektorn beräknas redovisa överskott 2019. 
Förstärkningen av det finansiella sparandet sker 
både genom att inkomsterna ökar och att 
utgifterna minskar i förhållande till BNP (se 
diagram 9.2). 

 
Diagram 9.2 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 
2000–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2000–2014, prognos för 2015–2019.  

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Den offentliga sektorns finansiella sparande 
varierar normalt med BNP. När konjunkturen 
försvagas sjunker skatteinkomsterna, samtidigt 
som utgifterna för framför allt arbetslöshet 
stiger, och det finansiella sparandet blir lägre. 
Dessa s.k. automatiska stabilisatorer bidrar till 
att stabilisera konjunkturen. Det finansiella spa-
randet justerat för bl.a. de konjunkturella 
variationerna visar den strukturella, under-
liggande nivån. 

Det strukturella sparandet som andel av 
potentiell BNP beräknas överstiga -0,5 procent 
fr.o.m. 2015. År 2019 beräknas det strukturella 
sparandet uppgå till 0,3 procent. 

Skatteintäkterna ökar successivt som andel av 
BNP under prognosperioden 

Till följd av de skattesänkningar som genom-
fördes av den förra regeringen 2014 minskade 
den offentliga sektorns skatteintäkter som andel 
av BNP (skattekvoten) med 0,2 procentenheter 
till 42,7 procent av BNP (se tabell 9.4). 

De skatteförändringar som föreslås och 
aviseras i denna proposition, och som beskrivs i 
avsnitt 6, bidrar till att skattekvoten ökar med 
0,4 procentenheter mellan 2015 och 2016. Om 
reformerna exkluderas är skattekvoten i stället 
oförändrad. Skattekvoten ökar t.o.m. 2018 med 
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1,3 procentenheter jämfört med 2014. Kvoten 
beräknas uppgå till 44,0 procent 2018 och vara 
oförändrad 2019 (se tabell 9.4). 
 
Tabell 9.4 Den offentliga sektorns skatter och avgifter 
2014–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens direkta 
skatter 15,1 15,5 15,6 15,9 16,0 16,0 
Företagens direkta 
skatter 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 
Avgifter på 
arbetsgivare och 
egenföretagare  11,9 11,9 12,3 12,4 12,4 12,4 

Mervärdesskatt 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Fastighetsskatt och 
fastighetsavgift 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Övriga indirekta 
skatter 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

Summa 42,7 43,0 43,4 43,8 44,0 44,0 

 Till offentlig sektor 42,5 42,8 43,3 43,6 43,8 43,8 

 Till EU 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Anm.: Utfall 2014 enligt NR, vilket kan skilja sig från regeringens prognos på 
offentliga sektorns skatteintäkter för 2014 som redovisas i avsnitt 6.2. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Utgifternas andel av BNP 

Utgiftskvoten, dvs. utgifternas storlek i för-
hållande till BNP, väntas minska med 0,8 pro-
centenheter mellan 2014 och 2015. Till följd av 
de föreslagna och aviserade reformerna i denna 
proposition beräknas utgiftskvoten sedan öka 
2016 jämfört med 2015 (se tabell 9.5). År 
2017–2019 minskar utgiftskvoten återigen och 
beräknas 2019 uppgå till 49,2 procent av BNP. 
 
Diagram 9.3 Den offentliga sektorns utgifter 2000–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2000–2014, prognos för 2015–2019.  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Såväl offentlig konsumtion som investeringar 
väntas växa långsammare än BNP 2015. Övriga 

transfereringar och subventioner, riktade till bl.a. 
företag och utlandet, beräknas minska som andel 
av BNP (se även diagram 9.3).91 Även ränte-
utgifterna minskar som andel av BNP. De olika 
transfereringarna till hushållen utvecklas i stort 
sett som BNP. 

År 2016 medför föreslagna och aviserade 
reformer att utgiftskvoten totalt ökar med 
0,5 procentenheter i förhållande till 2015. 
Utgifterna för konsumtion, investeringar och 
övriga transfereringar ökar snabbare än BNP 
2016. Med den föreslagna och aviserade politiken 
minskar utgifterna som andel av BNP  
2017–2019. 

 
Tabell 9.5 Den offentliga sektorns utgifter 2014–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Konsumtion 26,3 26,2 26,3 26,3 26,2 26,0 

Investeringar 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,4 

Transfereringar till 
hushåll 15,0 14,9 15,0 14,8 14,7 14,6 

   Pensioner1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

   Hälsorelaterat 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 

   Arbetsmarknad 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

   Familjer och barn 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

   Övrigt 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 

Övriga 
transfereringar och 
subventioner2 3,6 3,2 3,3 3,4 3,3 3,2 

Ränteutgifter3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 

Summa utgifter 50,4 49,6 49,9 49,8 49,5 49,2 

Exklusive räntor 49,4 48,8 49,1 49,0 48,7 48,2 
1 Avser totala pensionsutbetalningar till hushåll, utöver ålderspensioner 
inkluderas exempelvis utbetalningar för garantipensioner. 
2 Inklusive ofördelade utgifter. 
3 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

  

 
 
                                                      
91 Dessa utgifter beräknas också minska för prognosåren till följd av ett 

beräkningstekniskt antagande om att försäljningar som redovisas under 

nettoköp av mark och fastigheter i kommunsektorn kommer att uppgå 

till 3 miljarder kronor per år fr.o.m. 2015. 
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Faktorer som påverkar utvecklingen av det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn 
2015–2019 

Underskottet i de offentliga finanserna beräknas 
minska kraftigt 2015 i förhållande till 2014, men 
sedan öka något 2016, trots konjunkturåter-
hämtningen. Från och med 2017 följer sparandet 
i större utsträckning konjunkturutvecklingen. 

I tabell 9.6 specificeras bakomliggande 
faktorer som ger stor effekt på den årliga 
utvecklingen av det finansiella sparandet. Dessa 
har delats in i effekter av diskretionär politik, 
effekter som beror på kapitalvinster m.m., 
effekter som kan härledas till större utgifts-
förändringar som inte är direkt knutna till 
konjunkturutvecklingen eller diskretionär politik 
samt ränteutgifter. Slutligen tillkommer en post 
som speglar alla övriga inkomst- och utgifts-
förändringar 2015–2019. 

Av tabellen framgår att den diskretionära 
finanspolitiken bidrar med en förstärkning av 
sparandet om 0,3 procentenheter 2015. Inkoms-
terna från kapitalskatter och återbetalningen av 
premier från AFA Försäkring stärker sparandet 
med 0,3 procentenheter. De specificerade 
utgifterna i tabell 9.6 ger däremot totalt ett i 
stort sett neutralt bidrag till det finansiella 
sparandet 2015. Posten Övrigt förklarar slutligen 
resterande 0,6 procentenheter av förstärkningen. 
Posten inkluderar bl.a. effekten av en förstärkt 
konjunktur och den s.k. automatiska budget-
förstärkningen. Den sistnämnda effekten upp-
står till följd av att skatteintäkterna normalt ökar 
i ungefär samma takt som BNP i löpande priser, 
medan de offentliga utgifterna ökar något 
långsammare vid en oförändrad politik. 
Anledningen till detta är att vissa utgifter, 
exempelvis barnbidragets nivå, är bestämda 
nominellt i kronor och därmed förblir 
oförändrade när ekonomin växer. Anslagen till 
de statliga myndigheterna kompenseras vidare 
inte fullt ut för att lönerna ökar, eftersom viss 
produktivitetsökning förutsätts i pris- och löne-
omräkningssystemet. Utan nya aktiva beslut, 
eller med en fullt finansierad finanspolitik, 
förstärks därför de offentliga finanserna normalt 
automatiskt. 

År 2016 ökar utgifterna för framför allt 
ålderspensioner samt sjukpenning, assistans-
ersättning och migration jämfört med 2015, 
vilket ger ett negativt bidrag till det finansiella 
sparandet. Dessutom ger utvecklingen av 

inkomster från kapitalskatter ett negativt bidrag 
till förändringen av sparandet 2016. Samman-
taget gör dessa faktorer att det finansiella 
sparandet försvagas mellan 2015 och 2016. 
Posten Övrigt medför i stället att sparandet ökar 
med 0,5 procent av BNP. 

För perioden 2017–2019 förklaras för-
ändringen mellan åren i större utsträckning av 
andra faktorer än de som är specificerade i 
tabellen, dvs. faktorer under posten Övrigt. 

 
Tabell 9.6 Faktorer som påverkar den årliga förändringen av 
det finansiella sparandet 
Procent av BNP. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Årlig förändring 1,0 -0,1 0,4 0,5 0,4 

   Diskretionär politik 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 

   Kapitalvinster m.m. 0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,0 

   Utgifter      

     Ålderspensioner 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

     Utgifter rel. till sjuk 
     penning, assistans 
     ersättning och migration -0,3 -0,2 0,1 0,1 0,1 

     Ränteutgifter 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 

   Övrigt 0,6 0,5 0,5 0,6 0,3 
Anm.: Tabellen visar på utgifternas bidrag till den årliga förändringen, dvs. lägre 
utgifter för ålderspensioner medför att det finansiella sparandet förstärks med 
0,1 procentenheter 2015 jämfört med 2014. 
1 Kapitalvinster m.m. inkluderar effekten av återbetalningen av premier från AFA 
Försäkring. 



PROP.  2015/16:1 

428 

Finanspolitikens effekter på efterfrågan 

En ofta använd indikator på finanspolitikens 
effekter på efterfrågan är förändringen av det 
strukturella sparandet. Det är ett grovt mått på 
finanspolitikens inriktning och innefattar inte 
bara aktiv finanspolitik i statens budget, utan 
även flera andra faktorer. Även de finanspolitiska 
åtgärdernas utformning påverkar dess effekt på 
efterfrågan, vilket inte beaktas i denna analys. 

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

Nedan redovisas en analys av förändringen av 
det finansiella sparandet 2015–2019. Analysen 
görs för att ge en övergripande bild av hur 
finanspolitiken påverkar efterfrågan framöver. 
Det bör dock framhållas att osäkerheten i 
analyser av detta slag är stor. 

 
Tabell 9.7 Indikatorer för impuls till efterfrågan 
Årlig förändring, procent av BNP 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Förändring av finansiellt 
sparande 1,0 -0,1 0,4 0,5 0,4 

      

  Automatiska stabilisatorer 0,4 0,3 0,3 0,1 -0,1 

  Skattebasernas 
  sammansättning -0,3 -0,4 0,1 0,1 0,1 

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

Förändring av strukturellt 
sparande 0,9 0,0 0,1 0,3 0,4 

      

  Aktiv finanspolitik1 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 

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

  Kommunsektorns finanser 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Pensionssystemets finanser 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

  Övrigt 0,4 0,0 0,2 0,5 0,4 

BNP-gap, 
förändring i procentenheter 0,8 0,5 0,6 0,2 -0,2 
1 Avser utgifts- och inkomstförändringar 2015–2019 i förhållande till tidigare år 
av beslutade, föreslagna och aviserade reformer (se tabell 9.2). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
År 2015 förväntas resursutnyttjandet i 
ekonomin öka och det negativa BNP-gapet 
minska med motsvarande 0,8 procent av 
potentiell BNP (se sista raden i tabell 9.7). En 

sådan ökning i resursutnyttjandet beräknas 
förstärka de offentliga finanserna med ca 
0,4 procent av BNP genom automatiska 
stabilisatorer (se rad två i tabell 9.7). Samtidigt 
sker en konjunkturell försämring av skatte-
basernas sammansättning, som försvagar sparan-
det med 0,3 procent av BNP (rad 3 tabell 9.7). 
Skillnaden mellan det finansiella sparandets 
förändring och nettoeffekten av de automatiska 
stabilisatorerna, skattebasernas sammansättning 
och engångseffekter utgör förändringen av det 
strukturella sparandet. De engångseffekter på 
det finansiella sparandet som redovisas 2016 och 
2017 beror på periodiseringar av Sveriges avgift 
till Europeiska unionen. 

Normalt ökar skatteintäkterna i ungefär 
samma takt som BNP i löpande priser, medan de 
offentliga utgifterna ökar något långsammare vid 
en oförändrad politik (se fördjupningsrutan 
Faktorer som påverkar utvecklingen av det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn 
2015–2019). Utan nya aktiva beslut förstärks 
därför de offentliga finanserna automatiskt, 
vilket till stor del förklarar de positiva värdena 
för raden Övrigt i tabell 9.7. 

Den aktiva finanspolitiken i statens budget 
(rad 6 i tabell 9.7) lämnar ett bidrag som är svagt 
positivt 2015 och nära noll under resten av 
prognosperioden. Förändringen av det struktu-
rella sparandet påverkas även av förändringar i 
sparandet i ålderspensionssystemet och kom-
munsektorn. Medan sparandet förstärks margi-
nellt i kommunsektorn 2015 och 2016, vilket har 
en svagt åtstramande effekt, så försvagas det i 
pensionssystemet 2016–2018, vilket verkar 
expansivt. Nettot av dessa förändringar i 
sparandet har en återhållande effekt på efter-
frågan i ekonomin 2015, 2018 och 2019, då det 
strukturella sparandet förstärks, medan den är 
närmast neutral 2016 och 2017. 

Statens finanser 

Statens finanser förstärks kraftigt 2014–2019. 
Såväl budgetsaldot i redovisningsstrukturen för 
statens budget som det finansiella sparandet 
enligt NR är negativt fram t.o.m. 2017. Både det 
finansiella sparandet och budgetsaldot beräknas 
förstärkas med över 2 procentenheter mellan 
2014 och 2019 till ett överskott om 0,8 procent 
av BNP 2019. 
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Det finansiella sparandet i staten 
Statens inkomster utgörs i huvudsak av 
inkomster från skatter och avgifter på arbete 
samt skatt på kapital och konsumtion. Dessa 
inkomster uppgick 2014 till 86 procent av 
statens totala inkomster. Av resterande del 
svarade inkomster från kapital för 2 procent, 
medan transfereringarna från övriga sektorer 
uppgick till ca 3 procent. Enligt NR redovisas 
även vissa kalkylmässiga poster, i huvudsak 
kapitalförslitning, som inkomster. Dessa poster 
uppgick till 9 procent av inkomsterna 2014.  

Underskottet i statens finanser beräknas som 
andel av BNP minska med 0,8 procentenheter 
mellan 2014 och 2015 (se tabell 9.8). Dels 
prognostiseras högre inkomster från skatter, 
framför allt skatt på kapital, dels lägre utgifter. 

 
Tabell 9.8 Statens inkomster och utgifter 2014–2019 
Miljarder kronor, om inte annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 968 1 018 1 078 1 134 1 188 1 234 

Procent av BNP 24,7 24,9 25,2 25,4 25,5 25,5 
  Skatter och  
  avgifter 832 878 932 984 1031 1073 
  Kapitalinkomster 24 25 27 27 29 31 
  Övriga inkomster 113 114 118 123 127 130 

Utgifter1 1 026 1 047 1 109 1 144 1 170 1 196 
Procent av BNP 26,2 25,6 25,9 25,6 25,1 24,7 
  Utgifter exkl.  
   räntor1 998 1 020 1 080 1 114 1 139 1 158 
  procent av BNP 25,5 24,9 25,3 24,9 24,4 23,9 
  Ränteutgifter1 28 27 29 30 31 38 

Finansiellt 
sparande -58 -29 -31 -10 17 38 
Procent av BNP -1,5 -0,7 -0,7 -0,2 0,4 0,8 

1 Inklusive beräkningsteknisk överföring till hushållen 2017–2019. 
2 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
År 2016 medför de aviserade och föreslagna 
reformerna att både statens inkomster och 
utgifter växer snabbare än BNP. Det finansiella 
sparandet är dock i stort sett oförändrat jämfört 
med 2015. Från och med 2017 förstärks 
sparandet i staten successivt och 2019 redovisar 
staten ett överskott som beräknas uppgå till 
0,8 procent av BNP. 

Från statens finansiella sparande till budgetsaldo 
Statens finansiella sparande visar förändringen av 
den finansiella förmögenheten, exklusive 
effekten av värdeförändringar. Budgetsaldot 
visar statens lånebehov med omvänt tecken och 
därmed dess påverkan på statsskulden. 

Det finansiella sparandet påverkas inte av 
försäljningar eller köp av finansiella tillgångar, 
t.ex. aktier, eller ökad utlåning, eftersom sådana 
transaktioner inte förändrar den finansiella 
förmögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot 
och statsskulden av dessa transaktioner. 

Förutom denna principiella skillnad avviker 
redovisningen i statens budget i flera andra 
avseenden från redovisningen i NR. Budget-
saldot redovisas kassamässigt, medan NR 
tillämpar en periodiserad redovisning. Denna 
skillnad påverkar framför allt redovisningen av 
skatteintäkter och ränteutgifter. 

Det finansiella sparandet beräknas 2015 bli 
ca 7 miljarder kronor högre än budgetsaldot (se 
tabell 9.9). Räntorna enligt redovisnings-
principerna för statens budget försämrar 
budgetsaldot med 8 miljarder kronor i 
förhållande till det finansiella sparandet. De 
kassamässigt inbetalda skatterna beräknas bli 
1 miljard kronor lägre än de prognostiserade 
debiterade skatteintäkterna, vilket ytterligare 
tynger saldot i förhållande till det finansiella 
sparandet. Skillnaden förklaras både av upp-
bördsförskjutningar, huvudsakligen hänförliga 
till juridiska personer, och betalningsförskjut-
ningar, främst gentemot kommuner och 
landsting. Det innebär att de intäkter som hör 
till kommunsektorn inte beräknas bli fullt så 
stora som de utbetalningar staten gör till sektorn 
under kalenderåret. Däremot innebär för-
säljningar av aktieinnehav och extra utdelningar 
m.m. att budgetsaldot förstärks med 14 miljarder 
kronor i förhållande till sparandet enligt NR. 
Övriga finansiella transaktioner, som framför allt 
avser lån till Riksbanken för upplåning i utländsk 
valuta och till Centrala studiestödsnämnden, 
försvagar å andra sidan budgetsaldot med ca 
11 miljarder kronor jämfört med sparandet 
enligt NR-redovisningen. 

År 2016 beräknas det finansiella sparandet 
understiga budgetsaldot. Både de kassamässiga 
skatterna och räntorna blir högre än de 
periodiserade posterna. Samtidigt beräknas 
försäljningar av aktieinnehav och extrautdel-
ningar m.m. förstärka budgetsaldot med 
7 miljarder kronor. Övriga finansiella tran-
saktioner försvagar budgetsaldot med ytterligare 
14 miljarder kronor i förhållande till sparandet 
enligt NR. 

Även 2017–2019 förstärks budgetsaldot av 
beräkningstekniskt antagna försäljningar av 
statens aktieinnehav. Likaså förstärker de kassa-
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mässigt inbetalda skatterna budgetsaldot i 
förhållande till det finansiella sparandet. 
 
Tabell 9.9 Statens finansiella sparande och budgetsaldo 
2014–2019  
Miljarder kronor. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt sparande -58 -29 -31 -10 17 38 

Justeringar till 
budgetsaldo 

      

Räntor, periodisering, 
kursvinster/förluster 

17 -8 10 2 -3 -4 

Periodisering av 
skatter  

-17 -1 20 5 8 1 

Köp och försäljning av 
aktier, extra 
utdelningar m.m.1 2 14 6 5 5 5 

Övriga finansiella 
transaktioner m.m. -16 -11 -14 -9 -6 -3 

Budgetsaldo -72 -36 -10 -8 21 37 
1 Inkluderar justeringar avs. Riksbankens inlevererade överskott. 
Källor: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Statens budgetsaldo 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen. 

Beräkningen av Riksgäldskontorets netto-
utlåning för 2016 enligt tabell 9.10 godkänns. 

Beräkningen av den kassamässiga korri-
geringen för 2016 enligt tabell 9.10 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Enligt 3 kap. 3 § 
budgetlagen (2011:203) ska regeringens förslag 
till statens budget omfatta alla inkomster och 
utgifter samt andra betalningar som påverkar 
statens lånebehov. Ett budgetöverskott innebär 
ett minskat lånebehov för staten och att 
statsskulden därigenom normalt minskar. Det 
motsatta förhållandet gäller vid ett budget-
underskott. För att statens budgetsaldo ska 
överensstämma med statens lånebehov redovisas 
Riksgäldskontorets nettoutlåning och en 
kassamässig korrigeringspost på utgiftssidan av 
statens budget. 

Underskottet i statens budgetsaldo minskar 2015 
och vänds till överskott 2018 
År 2014 visade statens budget ett underskott på 
72 miljarder kronor. År 2015–2017 väntas 
budgetsaldot visa underskott om 36 miljarder 
kronor, 10 miljarder kronor respektive 

8 miljarder kronor. Budgetsaldot förstärks 
gradvis 2017 och beräknas vara positivt igen 
2018. År 2019 beräknas överskottet uppgå till 
37 miljarder kronor. Utvecklingen av saldot 
redovisas i tabell 9.10 och diagram 9.4. 

 
Tabell 9.10 Statens budgetsaldo 2014–2019 
Miljarder kronor. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 790 852 924 958 1007 1041 

Utgifter exkl. 
statsskuldsräntor1 838 846 912 939 954 968 

Statsskuldsräntor 
m.m.2 3 26 11 20 26 33 

Riksgäldskontorets 
nettoutlåning3 22 15 11 7 6 4 

varav 

In-/utlåning från 
myndigheter 
(räntekonto) 0 0 0 0 -1 -1 

Inbetalning av 
premiepensions-
medel inkl. ränta -35 -37 -38 -40 -41 -43 

Utbetalning av 
premiepensions-
medel 35 35 37 40 42 44 

CSN, studielån 15 5 5 5 5 6 

Investeringslån till 
myndigheter 1 1 1 1 1 1 

Stabilitetsfonden4 -3 -3 -7 -7 -7 -8 

Kärnavfallsfonden 5 -1 0 0 0 0 

Lån Riksbanken 4 10 10 6 3 0 

Lån till andra 
länder -2 0 1 0 0 -1 

Nettoutlåning – 
infrastruktur-
investeringar4 1 0 0 1 4 5 

Övrigt, netto 2 4 2 2 2 2 

Kassamässig 
korrigering5 0 0 0 0 0 0 

Statens 
budgetsaldo -72 -36 -10 -8 21 37 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid. 
1 Inklusive förändring av anslagsbehållningar. 
2 Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
3 Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2016 beräknas uppgå till 
10 768 000 000 kronor. 
4 Avser Trafikverkets infrastrukturlån (netto). 
5 Den kassamässiga korrigeringen för 2016 beräknas uppgå till 0 kronor. 
Källor: Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Varierande nivå på statsskuldsräntorna  
Utgifterna för statsskuldsräntorna varierar 
mycket från år till år. Avgörande för ränte-
utgifternas nivå över tid är statsskuldens storlek, 
inhemska och utländska räntenivåer samt den 
svenska kronans växelkurs. Den upplånings-
teknik som Riksgäldskontoret väljer kan på kort 
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sikt få betydande effekter på de kassamässiga 
utgiftsräntorna, främst genom att utgifterna 
omfördelas över tiden, t.ex. genom över- eller 
underkurser i samband med emissioner av 
statsobligationer. 

År 2014 uppgick ränteutgifterna till 
3 miljarder kronor, vilket var ca 19 miljarder 
kronor lägre än vad som ursprungligen anvisades 
i statens budget för 2014. De lägre utgifterna var 
framför allt en effekt av högre överkurser vid 
emission (motsvarande ca 17 miljarder kronor) 
än förväntat. Överkurser (eller underkurser) 
uppstår om marknadsräntan understiger 
(överstiger) kupongräntan vid emissionstillfället. 
Innehavaren av lånet erhåller under lånets löptid 
en kupongränta, och måste därför kompensera 
Riksgäldskontoret om kupongräntan överstiger 
marknadsräntan, alternativt kompenserar 
Riksgäldskontoret innehavaren om kupong-
räntan understiger marknadsräntan. Över/-
underkursen utgörs av den nuvärdesberäknade 
mellanskillnaden mellan marknadsräntan vid 
emissionstillfället och kupongräntan för lånets 
återstående löptid.  

För 2015 prognostiseras ränteutgifter mot-
svarande 26 miljarder kronor, vilket motsvarar 
en ökning från föregående år med ca 23 miljarder 
kronor. Den högre utgiftsnivån förklaras främst 
av stora valuta- och kursförluster samt av en 
relativt stor utbetalning av inflationskompensat 
då ett realobligationslån förfaller i december 
2015. Valutaförluster uppstår på samtliga 
instrument i utländsk valuta om valutakursen vid 
förfallotidpunkten är högre än vid emissions-
tillfället och kursdifferenser (kursförluster i 
detta fall) uppstår vid förtidsinlösen av lån då 
marknadsräntorna inte är desamma som 
kupongräntan. I detta fall förklaras utgifterna av 
att marknadsräntan understiger kupongräntan. 
Realobligationer är lån där räntan är kopplad till 
utvecklingen av ett visst index som ger 
innehavaren av obligationen en viss avkastning i 
förhållande till jämförelseindexet då obligationen 
förfaller. Den exakta avkastningen bestäms 
således först när lånet löper ut och utvecklingen 
av det underliggande indexet fastställts.  

År 2016–2019 finns huvudsakligen två 
sinsemellan motverkande faktorer som påverkar 
ränteutgifterna: stigande marknadsräntor och en 
minskande statsskuld. Ränteutgifterna förväntas 
uppgå till 11–33 miljarder kronor under dessa år. 

 

Diagram 9.4 Statens budgetsaldo 2000–2019 
Miljarder kronor. Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015–2019. 

 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

 
Ränteutgifterna har sjunkit kraftigt sedan mitten 
av 1990-talet, framför allt på grund av att 
räntenivåerna i dag är markant lägre, men också 
till följd av att statsskulden minskat. Under de 
fem första åren av 2000-talet uppgick de genom-
snittliga ränteutgifterna årligen till ca 67 miljar-
der kronor, vilket motsvarade ca 2,8 procent av 
BNP. Under de senaste fem åren har ränte-
utgifterna i genomsnitt uppgått till ca 21 miljar-
der kronor eller ca 0,6 procent av BNP. 

Riksgäldskontorets nettoutlåning minskar efter 
finanskrisen 
Riksgäldskontorets nettoutlåning är en post på 
budgetens utgiftssida som har stor betydelse för 
budgetsaldot. Nettoutlåningen omfattar både 
löpande statlig verksamhet, som t.ex. studielån, 
och tillfälliga poster, vilka oftast beslutas med 
kort varsel och därför inte går att förutse. På 
grund av dessa engångseffekter varierar netto-
utlåningen kraftigt från år till år. 

Riksbanken har vid två tillfällen under de 
senaste åren, 2009 och 2013, tagit upp lån i 
Riksgäldskontoret för förstärkning av valuta-
reserven. Dessa lån uppgick den 30 juni 2015 
tillsammans till 238 miljarder kronor. Vid 
omsättning av enskilda lån uppstår valutakurs-
differenser, vilket påverkar nettoutlåningen. 
Fram t.o.m. 2019 förväntas valutakursförluster 
hänförliga till Riksbankens lån uppstå mot-
svarande 29 miljarder kronor, vilket ökar netto-
utlåningen. 

År 2015 förväntas Riksgäldskontorets netto-
utlåning uppgå till ca 15 miljarder kronor, varav 
merparten utgörs av ovan beskrivna valutakurs-
differenser till följd av Riksbankens lån i 
Riksgäldskontoret. 

Regeringen avser att lämna förslag till 
riksdagen som innebär att den s.k. stabilitets-
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avgiften, som betalas av banker och finansiella 
institut, under 2016 ersätts av en resolutions-
avgift. Avgiftsuttaget för resolutionsavgiften 
bedöms bli ungefär dubbelt så hög som avgifts-
uttaget för stabilitetsavgiftens nivå 2012, och 
beräknas därmed uppgå till 6–7 miljarder kronor 
per år under de närmaste åren, med undantag för 
2016, då regeringen avser att föreslå att endast en 
halv resolutionsavgift tas ut. 

Statens budgetsaldo justerat för större 
engångseffekter 

År 2014 påverkade engångseffekter budgetsaldot 
negativt med 14 miljarder kronor (se tabell 9.11). 
Framför allt påverkade Riksbankens upplåning 
för förstärkning av valutareserven och 
Kärnavfallsfondens minskade inlåning till 
Riksgäldskontoret saldot negativt. Den ökade 
skulden till följd av upplåningen för Riksbankens 
valutareserv motsvaras dock av en motsvarande 
fordran på Riksbanken.  

År 2015–2019 beräknas de större engångs-
effekterna påverka budgetsaldot med mellan -5 
och 9 miljarder kronor per år. För dessa år görs 
ett beräkningstekniskt antagande om för-
säljningar av aktier i statliga bolag om 5 miljarder 
kronor per år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.11 Statens budgetsaldo samt justering för större 
engångseffekter 2014–2019 
Miljarder kronor. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Statens budgetsaldo -72 -36 -10 -8 21 37 

Större engångseffekter 14 9 0 3 -1 -5 

Varav        

EU-avgift, försenad 
rabatt 

3 3 -7 0 0 0 

EU-avgift, korrigering 
retroaktiv BNI 

3 0 0 0 0 0 

Aktieförsäljning, del1 0 -5 -5 -5 -5 -5 

Premiepensionsmedel 
utbetalning/förvaltning 

35 35 37 40 42 44 

Premiepensionsavgifter 
inbetalning 

-35 -37 -38 -40 -41 -43 

Kärnavfallsfonden 5 -1 0 0 0 0 

Exportkreditnämnden 2 0 0 0 0 0 

Lån till Svenska 
kraftnät 

-2 -1 -1 -1 -1 -1 

Lån till Riksbanken2 -4 -10 -10 -6 -3 0 

Lån till andra länder 2 0 -1 0 0 1 

Övrigt, netto 1 1 0 1 1 1 

Statens budgetsaldo 
justerat för större 
engångseffekter -58 -27 -10 -5 21 32 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
1 För perioden 2015-2019 görs ett beräkningstekniskt antagande om försäljnings-
inkomster från statens aktier motsvarande 5 miljarder kronor per år. 
2 Avser Riksbankens lån i Riksgäldskontoret. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

Ålderspensionssystemets finanser 

Trots att avgiftsinkomsterna var lägre än 
pensionsutbetalningarna var det finansiella 
sparandet i ålderspensionssystemet positivt 
2014. Överskottet motsvarade 4 miljarder 
kronor eller 0,1 procent av BNP (se tabell 9.12), 
och förklaras av att direktavkastningen på AP-
fondernas tillgångar var tillräckligt stor för att 
täcka avgiftsunderskottet. Detta förväntas också 
ske 2015 och 2016. Från och med 2017 bedöms 
kapitalinkomsterna inte vara tillräckligt stora för 
att täcka avgiftsunderskottet, vilket innebär att 
det finansiella sparandet i ålderspensions-
systemet fr.o.m. 2017 bedöms bli negativt. 
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Tabell 9.12 Ålderspensionssystemets inkomster och utgifter 
2014–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2014, prognos 2015–
2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avgifter 236 246 258 270 281 291 

Pensioner 255 264 282 298 315 329 

Avgiftsöverskott -19 -18 -24 -28 -35 -38 

Räntor, utdelningar 28 28 29 30 32 35 

Förvaltningsutgifter m.m. -6 -5 -5 -5 -5 -6 

Finansiellt sparande 4 5 0 -3 -8 -9 

Procent av BNP 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Alla inkomst- och tilläggspensioner som erhålls 
efter 65 års ålder är följsamhetsindexerade. I ett 
läge då pensionssystemets finanser är i balans 
bygger följsamhetsindexeringen på förändringen 
av inkomstindex. Om pensionssystemets 
skulder överstiger systemets tillgångar aktiveras 
balanseringen, vilket innebär att följsamhets-
indexeringen bygger på förändringen av balans-
index, i stället för inkomstindex. Balanseringen 
är ett sätt att genom en justering av indexeringen 
säkerställa att pensionssystemets utgifter inte 
långsiktigt överstiger dess inkomster. 
 
Diagram 9.5 Utvecklingen av inkomstindex och balansindex 
2009–2019 
Index. Fastställda tal 2009–2016, prognos 2017–2019. 

 
Anm.: Eftersom balansindex överstiger inkomstindex 2018 innebär det att 
balanseringen upphör, dvs. strängt taget existerar enbart inkomstindex 2018. År 
2019 bedöms balanstalet vara över 1,0000, vilket innebär att pensionerna även 2019 
indexeras med inkomstindex. Balanseringen aktiveras på nytt när balanstalet är 
under 1,0000, vilket inte bedöms ske under prognosperioden 
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar. 

 
Balansindex bestäms utifrån utvecklingen av 
inkomstindex och balanstalets storlek. Om 
balanstalet överstiger 1,0000 kommer balans-
index att utvecklas starkare än inkomstindex det 
givna året, och omvänt kommer om balanstalet 
understiger 1,0000 balansindex i stället att ha en 

svagare utveckling än inkomstindex. Balanse-
ringen är aktiverad så länge balansindex 
understiger nivån för inkomstindex. 

Balanseringen förväntas vara aktiverad fram 
t.o.m. 2017 (vilket framgår av att den tjockare 
linjen i diagram 9.5 ligger under den tunnare 
fram t.o.m. 2017). Detta innebär att pensionerna 
stiger med mer än utvecklingen av inkomstindex 
om balanstalet överstiger 1,0000. Till följd av det 
låga balanstalet utvecklades balansindex negativt 
2014, trots att inkomstindex ökade samma år. 
Eftersom balanstalet för 2015 och 2016 över-
stiger 1,0000, ökar balansindex mer än inkomst-
index under dessa år (se tabell 9.13). Eftersom 
balanseringen inte är aktiverad 2018 och 2019 
bestäms följsamhetsindexeringen av inkomst-
index, snarare än balansindex för dessa år. 

 
Tabell 9.13 Inkomstindex, balanstal och balansindex 2014–
2019 
Procentuell förändring om inte annat anges. Fastställda tal 2014–
2016, prognos 2017–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomstindex  0,5 2,1 2,0 4,2 4,1 3,9 

Balansindex -1,1 2,5 5,9 5,0   

Följsamhetsindexering1 -2,7 0,9 4,2 3,3 3,5 2,3 

Balanstal2 0,9837 1,0040 1,0375 1,0069 1,0114 1,0064 
1 Följsamhetsindexering innebär att inkomst- och tilläggspensionerna varje år 
räknas om med utvecklingen av inkomstindex (eller balansindex) minus normen 
1,6 procent. Normen motsvarar det förskott som läggs till pensionen när den 
beviljas. 
2 Balanstalet uttrycker inte procentuell förändring, utan anger systemets till-
gångar i förhållande till dess skulder. 
Källor: Pensionsmyndigheten och egna beräkningar. 

 
I beräkningarna tillämpas fr.o.m. 2017 de av 
regeringen föreslagna förändringarna av reglerna 
för balanseringen och utformningen av inkomst-
index (prop. 2014/15:125). De nya reglerna 
syftar till att jämna ut svängningarna mellan åren. 
Den nya balanseringen innebär i korthet att 
enbart en tredjedel av balanseringseffekten 
påverkar pensionerna. Den främsta förändringen 
av utformningen av inkomstindex innebär att det 
ska beräknas utifrån förändringen av den 
nominella snittinkomsten mellan de två närmast 
föregående åren, i stället för som i dag som ett 
genomsnitt av de tre senaste årens reala utveck-
ling av pensionsgrundande inkomst med tillägg 
av det senaste årets utveckling av konsument-
prisindex. 

 
Kommunsektorns finanser 

Det finansiella sparandet för kommunsektorn 
(kommuner och landsting) uppgick preliminärt 
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till -20 miljarder kronor, eller -0,5 procent av 
BNP 2014 (se tabell 9.14). År 2015 bedöms 
kommunsektorn redovisa ett förbättrat 
finansiellt sparande jämfört med föregående år. 
AFA Försäkring har beslutat att återbetala 2004 
års inbetalda premier till kommuner och 
landsting 2015. Samtidigt utvecklas skatte-
underlaget i kommunsektorn betydligt bättre på 
grund av det förbättrade läget på arbets-
marknaden. Den genomsnittliga kommunala 
skattesatsen ökade dessutom 2015 med 
0,13 procentenheter eller 13 öre per hundra 
kronor i beskattningsbar inkomst. Ökningen av 
inkomsterna ger utrymme för mer konsumtion 
och investeringar i sektorn, samtidigt som det 
finansiella sparandet förstärks jämfört med 2014. 

 
Tabell 9.14 Kommunsektorns finanser 2014–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totala inkomster 901 945 997 1 046 1 092 1 128 

Procent av BNP 23,0 23,1 23,3 23,4 23,4 23,3 

  Skatter 602 635 668 703 736 765 

  Kommunal 
  fastighetsavgift 16 16 17 17 18 19 

  Statsbidrag exkl. 
  mervärdesskatt  149 151 170 179 183 181 

  Skatter och bidrag, 
  procent av BNP 19,6 19,6 20,0 20,1 20,1 19,9 

  Kapitalinkomster 13 12 12 12 14 18 

  Övriga inkomster 121 131 130 135 141 145 

  varav moms 55 57 60 63 65 67 

Totala utgifter 922 957 1 007 1 056 1 103 1 142 

Procent av BNP 23,5 23,4 23,5 23,6 23,7 23,6 

  Konsumtion 753 788 827 869 910 946 

  procentuell  
  utveckling1  4,5 4,6 5,0 5,1 4,7 3,9 

  Investeringar 85 89 96 101 103 104 

  Övriga utgifter2 83 81 84 86 89 92 

Finansiellt sparande -20 -12 -10 -10 -12 -14 

Procent av BNP -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 

Resultat före extra 
ordinära poster 14 14 16 18 17 14 
Anm.: Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar intäkter från den 
kommunala fastighetsavgiften. Faktisk utveckling av statsbidrag.  
1 Löpande priser. 
2 Inkluderar nettoköp av mark och fastigheter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Skatteinkomsterna fortsätter att öka i god takt 
2016 och 2017, samtidigt som statsbidragen höjs 
på grund av beslutade och föreslagna satsningar. 
Utgifterna ökar i en lägre takt och därmed 
förstärks det finansiella sparandet och det 

ekonomiska resultatet något (se diagram 9.6 och 
tabell 9.14). 

Under den senare delen av prognosperioden 
beräknas det finansiella sparandet försämras 
något, främst på grund av att skatteinkomsterna 
utvecklas något svagare. Förändringarna i demo-
grafin innebär dessutom ett ökat tryck på de 
kommunala välfärdstjänsterna under prognos-
perioden, samtidigt som investerings-behovet är 
stort i sektorn. Det finansiella sparandet 
beräknas uppgå till -0,3 procent av BNP i slutet 
av prognosperioden.  

 
Diagram 9.6 Utvecklingen av kommunsektorns inkomster 
och utgifter samt finansiellt sparande 2000–2019 
Utfall för 2000–2014, prognos för 2015–2019. 
Procent Miljarder kronor  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

9.3 Nettoförmögenheten och 
skuldutveckling 

Nettoförmögenheten 

Den offentliga sektorns nettoförmögenhet 
består både av realkapital och finansiella till-
gångar, med avdrag för skulder. Realkapitalet, 
eller kapitalstocken, innefattar både materiella 
tillgångar, som t.ex. byggnader och anläggningar, 
och immateriella tillgångar, som t.ex. data-
program. Större delen av den offentliga sektorns 
kapitalstock består av byggnader, vägar och 
annan infrastruktur som inte ger någon direkt 
avkastning. En del av kapitalstocken används för 
produktion av offentliga tjänster, som t.ex. 
skolor, sjukhus och kontorsbyggnader, medan 
infrastrukturen ger en samhällsekonomisk 
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avkastning. 92 De finansiella tillgångarna omfattar 
såväl olika fordringar på den privata sektorn som 
aktier. Aktieinnehaven kan vara likvida tillgångar 
förknippade med ett tydligt avkastningskrav, 
som t.ex. AP-fondernas aktieinnehav. Innehaven 
kan också vara en form för kontroll av real-
kapital, som t.ex. statens ägande av Vattenfall 
AB. 
 
Diagram 9.7 Den offentliga sektorns nettoförmögenhet 
fördelad på sektorer 
Procent av BNP Procent av BNP 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Skulderna omfattar finansiella skulder samt 
statens och den kommunala sektorns åtaganden 
för tjänstepensioner.93 Den s.k. Maastricht-
skulden, av vilken statsskulden utgör en över-
vägande del, redovisas till nominellt värde. I 
finansräkenskaperna definieras skulden till 
marknadsvärde. Posten övriga skulder inkluderar 
skillnaden mellan marknadsvärdet och den 
nominellt värderade Maastrichtskulden. 

Vid utgången av 2014 beräknas den offentliga 
sektorns totala nettoförmögenhet ha uppgått till 
3 479 miljarder kronor eller 88,9 procent av BNP 
(se tabell 9.15). Kapitalstocken uppgick till 
2 731 miljarder kronor eller 69,8 procent av 
BNP. Den finansiella nettoförmögenheten, dvs. 
skillnaden mellan finansiella tillgångar och 
skulder, uppgick till 748 miljarder kronor eller 
19,1 procent av BNP. 

 
 
                                                      
92 Däremot ingår inte tillgångar i form av mark, dessa finns i nuläget inte 

redovisade i den officiella statistiken.  
93 Kommunsektorns pensionsskuld avseende förmånsbestämda 

tjänstepensioner intjänade t.o.m. 1997 ingår inte. 

 

Fördelningen av nettoförmögenheten på 
sektorer visar att statens andel är lägst då den 
offentliga sektorns skuld huvudsakligen består 
av statsskulden. Både den kommunala sektorns 
och statens nettoförmögenhet består till 
övervägande del av reala tillgångar, medan 
ålderspensionssystemets nettoförmögenhet 
utgörs av finansiella tillgångar. År 2000–2012 
ökade nettoförmögenheten med närmare 
30 procent av BNP. Sedan 2012 har den dock 
varit i stort sett oförändrad (se diagram 9.7). 

 
Tabell 9.15 Den offentliga sektorns konsoliderade tillgångar 
och skulder 2014 

 Miljarder kronor Procent av BNP 

Tillgångar 6 029 154,0 

   Finansiella tillgångar 3 298 84,3 

      varav aktier 1 326 33,9 

   Kapitalstock 2 731 69,8 

Skulder 2 551 65,2 

   Maastrichtskuld 1 734 44,3 

   Pensionsskuld 328 8,4 

   Övrigt 488 12,5 

Förmögenhet 3 479 88,9 

   Staten 712 18,2 

   Ålderspensionssystemet 1 198 30,6 

   Kommunsektorn 1 568 40,1 
Anm.: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Finansiell nettoförmögenhet 
Den offentliga sektorns finansiella netto-
förmögenhet, ligger huvudsakligen i 
AP-fonderna i ålderspensionssystemet, medan 
statens finansiella nettoförmögenhet är negativ. 
Kommunsektorns finansiella tillgångar och 
skulder har sedan 2000 i stort sett varit lika stora 
(se diagram 9.8). 

Den offentliga sektorns kapitalinkomster i 
form av räntor och utdelningar, som 
huvudsakligen är hänförliga till ålderspensions-
systemet, överstiger också ränteutgifterna. Den 
totala skulden inkluderar statens samt den 
kommunala sektorns åtaganden för de förmåns-
bestämda tjänstepensionerna som intjänats efter 
1997. De totala skulderna för de fonderade 
avgiftsbestämda tjänstepensionerna ingår, i 
likhet med premiepensionssystemet, inte i den 
offentliga sektorn utan redovisas i försäkrings-
sektorn. 
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Diagram 9.8 Den offentliga sektorns finansiella 
Nettoförmögenhet 1990–2019 
Procent av BNP. Utfall för 1990–2014, prognos för 2015–2019. 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Underskottet i det finansiella sparandet bidrar i 
frånvaro av värdeförändringar till att den 
finansiella nettoförmögenheten minskar från 
19,1 procent av BNP 2014 till 17,3 procent av 
BNP 2015 (se tabell 9.16).94 Den finansiella 
nettoförmögenheten minskar med 0,8 procent-
enheter som andel av BNP till följd av den 
relativt starka BNP-tillväxten (se sista raden i 
tabell 9.16). 

 
Tabell 9.16 Den offentliga sektorns finansiella netto-
förmögenhet 2014–2019 
Procent av BNP. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   Staten -11,1 -11,3 -11,6 -11,3 -10,5 -9,5 

   Ålderspensions 
   systemet 30,6 29,4 28,1 26,9 25,6 24,4 

   Kommunsektorn -0,4 -0,7 -1,0 -1,3 -1,5 -1,9 

Offentlig sektor 19,1 17,3 15,5 14,3 13,5 13,1 

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

Bidrag till 
förändringen       

   Finansiellt 
   sparande -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

   Värdeför- 
   ändringar m.m. 3,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

   Nominell BNP- 
   förändring -0,7 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 

 
 
                                                      
94 I prognosen ingår endast värdeförändringar till följd av de förväntade 

valutakursförändringarnas effekt på statsskulden. Däremot görs ingen 

prognos för utvecklingen på värdeökningar av värdepappersinnehavet. 

Den finansiella nettoförmögenheten fortsätter 
att minska som andel av BNP 2016–2019. Över-
skotten i det finansiella sparandet mot slutet av 
perioden kompenserar inte den minskning av 
förmögenhetskvoten som följer av att BNP 
ökar. Den finansiella nettoförmögenheten 
beräknas 2019 uppgå till ca 630 miljarder kronor, 
vilket motsvarar 13,1 procent av BNP. 

Fram t.o.m. 2019 beräknas den finansiella 
nettoförmögenheten, i absoluta tal, ha minskat 
med ca 110 miljarder kronor jämfört med 2014, 
vilket främst beror på förändringen av det 
ackumulerade finansiella sparandet. 

Skuldutvecklingen 

Statsskulden uppgick till 1 347 miljarder kronor 
2014, vilket var en ökning med 110 miljarder 
kronor jämfört med 2013 (se tabell 9.17 och 
diagram 9.9). Ökningen berodde främst på ett 
ökat lånebehov, men också på relativt stora 
förändringar av de s.k. statsskuldsdisposition-
erna, som bl.a. innefattar orealiserade 
valutakursdifferenser som påverkar skulden, 
men inte statens budgetsaldo och lånebehov. 

 
Diagram 9.9 Statsskuldens utveckling 2000–2019  
Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor                               Procent 

 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

 
År 2015 beräknas statsskulden öka med 
28 miljarder kronor till 1 375 miljarder kronor, 
men minska som andel av BNP. Från och med 
2018 bidrar de växande budgetöverskotten till att 
statsskulden minskar, både nominellt och 
uttryckt som andel av BNP. I slutet av 2019 
beräknas skuldkvoten, dvs. den konsoliderade 
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statsskulden som andel av BNP, uppgå till 
27,1 procent. 

 
Tabell 9.17 Statsskuldens förändring 2014–2019 
Miljarder kronor. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okonsoliderad stats-
skuld vid ingången av 
året 1 277 1 394 1 423 1 426 1 428 1 402 

Förändring av  
okonsoliderad 
statsskuld 117 29 3 2 -26 -38 

       

   Lånebehov1 72 36 10 8 -21 -37 

   Skulddispositioner 

   m.m. 45 -7 -7 -6 -5 -1 

Okonsoliderad 
statsskuld2 1 394 1 423 1 426 1 428 1 402 1 364 

Eliminering av 
myndigheters innehav 
av statspapper 48 49 50 51 52 53 

Statsskuld vid årets 
slut3 1 347 1 375 1 377 1 378 1 350 1 311 

Statsskulds-
förändring4 110 28 2 1 -27 -39 

Statsskuld i procent 
av BNP 34,5 33,6 32,2 30,8 29,0 27,1 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
1 Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken. 
2 I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av 
statspapper. 
3 Här avses konsoliderad statsskuld vilket innebär att statliga myndigheters 
innehav av statspapper räknats bort. 
4 Avser statsskuldsförändring beräknad på den konsoliderade statsskulden. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld 
är låg 

Den konsoliderade bruttoskulden, den s.k. 
Maastrichtskulden, definieras av EU-regler och 
används vid bedömningen av medlemsländernas 
offentliga finanser inom ramen för stabilitets- 
och tillväxtpakten. För svenska förhållanden 
innebär definitionen att skulden består av den 
konsoliderade statsskulden och kommun-
sektorns skulder på kapitalmarknaden, med 
avdrag för AP-fondernas innehav av stats-
obligationer. 

Inför Sveriges EU-inträde den 1 januari 1995 
uppgick den konsoliderade bruttoskulden till 
1 216 miljarder kronor, vilket motsvarade 
ca 70 procent av BNP (se diagram 9.10). Sedan 
dess har det nominella värdet ökat med 
ca 500 miljarder kronor, för att vid utgången av 
2014 uppgå till 1 734 miljarder kronor. 

Diagram 9.10 Den konsoliderade bruttoskulden 1994–2019 
Miljarder kronor Procent av BNP 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Merparten av ökningen skedde 2012–2014, då 
skulden ökade med ca 360 miljarder kronor, 
vilket motsvarar ca 7 procent av BNP. Statens 
finansiering av Riksbankens lån för förstärk-
ningen av valutareserven ökade 2013 skulden 
med 2,8 procentenheter. Vidare ökade skulden 
med ca 1,8 procent av BNP till följd av regel-
förändringar som innebar att andra myndigheter 
än Riksgäldskontoret får inneha utestående åter-
köpsavtal avseende finansiella instrument, s.k. 
repor över årsskiftet. Effekten bruttoredovisas i 
NR, men är lika stor på tillgångar och skulder 
och därför neutral för den finansiella förmögen-
heten. Eftersom dessa repor hanteras av 
Kammarkollegiet påverkas inte statsskulden 
enligt budgeten. I övrigt bidrog underskotten i 
de offentliga finanserna till att skulden ökade. 
 
Diagram 9.11 Den offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld fördelad på sektorer 
Procent av BNP. Utfall för 1994–2014, prognos för 2015–2019. 

 
Anm.: Summan av de tre delsektorernas skuld överstiger den totala Maastricht-
skulden eftersom den totala skulden är konsoliderad. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Skulden har emellertid minskat kraftigt som 
andel av BNP och uppgick vid utgången av 2014 
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till 44,3 procent av BNP (skuldkvoten), vilket 
kan jämföras med referensvärdet inom stabili-
tets- och tillväxtpakten om högst 60 procent av 
BNP (se diagram 9.11 och tabell 9.18). 

Utvecklingen av skulden beror på det 
finansiella sparandet, som kan fördelas på 
primärt sparande, ränteutgifter och det s.k. 
stock-flödet. Detta flöde utgörs av finansiella 
transaktioner och periodiseringar som inte 
påverkar det finansiella sparandet. 

Bruttoskulden beräknas öka till följd av 
underskotten i det finansiella sparandet t.o.m. 
2018, men i långsammare takt än BNP. År 2019 
beräknas skulden uppgå till 38,3 procent av 
BNP. 

 
Tabell 9.18 Den offentliga sektorns konsoliderade brutto-
skuld och bidrag till förändringen 2014–2019 
Procent av BNP om inte. annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miljarder kronor 1 734 1 793 1 826 1 859 1 865 1 859 

Procent av BNP 44,3 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 
Förändring 5,0 -0,5 -1,1 -1,1 -1,6 -1,7 
Bidrag till 
förändringen       
   Primärt 
   finansiellt 
   sparande 1,2 0,2 0,3 -0,1 -0,6 -1,1 

   Ränteutgifter  0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 
   Stock-flöde 4,5 0,6 -0,2 0,2 0,1 0,2 
     Periodisering 
     av räntor och 
     skatter 0,1 0,1 -0,5 0,0 0,0 0,1 
     Försäljning 
     av aktier m.m. 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
      Övrigt 4,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 
   Nominell BNP- 
   förändring  -1,4 -1,9 -1,9 -1,8 -1,7 -1,5 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

9.4 Finansiellt sparande enligt olika 
bedömare 

I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan de 
senaste prognoserna för det finansiella sparandet 
gjorda av regeringen i denna proposition, 
Ekonomistyrningsverket (ESV), Konjunktur-
institutet (KI), Riksbanken, OECD, Europeiska 
kommissionen och Internationella valutafonden 
(IMF). Vid en jämförelse av de olika bedöm-
ningarna är det viktigt att beakta att de har gjorts 
vid olika tidpunkter och kan bygga på olika 
antaganden om den framtida politiken. 

Prognosjämförelse avseende det finansiella 
sparandet 

Regeringen räknar med en snabbare åter-
hämtning i de offentliga finanserna än vad fram-
för allt de andra inhemska bedömarna gör. 
Jämfört med både ESV och KI uppgår skillnaden 
i bedömningen av det finansiella sparandet 2015 
till ca 0,5 procent av BNP (se tabell 9.19). 
Skillnaden gentemot regeringens prognos kan i 
stor utsträckning förklaras av att såväl ESV som 
KI prognostiserar lägre inkomster till följd en 
svagare utveckling av skattebaserna. 

 
Tabell 9.19 Bedömningar av finansiellt sparande 2015–
2019 
Procent av BNP 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Regeringen -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 
Konjunkturinstitutet, 
150826 -1,5 -1,0 -0,5 -0,1 0,2 
Konjunkturinstitutet exkl. 
åtgärder -1,5 -1,0 -0,4 0,1 0,5 

ESV, 150902 -1,3 -1,2 -0,9 -0,5 0,0 

EU-kommissionen, 
150505 -1,5 -1,0    

Riksbanken, 150903 -1,4 -0,8 -0,4   

OECD, 150605 -1,2 -0,5    

IMF, 150709 -1,3 -0,6 -0,4 -0,1 0,2 
Anm.: Konjunkturinstitutets prognos utan åtgärder inkluderar prognos på 
åtgärder 2016. 
Källor: Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Europeiska 
kommissionen, OECD samt Internationella valutafonden (IMF). 

 
Regeringens prognoser av det finansiella 
sparandet skiljer sig även från Europeiska 
kommissionens prognoser. Skillnaden uppgår till 
0,6 procent av BNP 2015. Skillnaderna mellan de 
olika prognoserna beror framför allt på olika 
bedömningar av den ekonomiska återhämt-
ningen, konsumtionsefterfrågan, utvecklingen på 
arbetsmarknaden och inflationsutvecklingen. 

Prognosskillnaden mellan ESV och regeringen 
för det finansiella sparandet kvarstår fram till 
2019 till följd av olika bedömningar av 
utvecklingen av skattebaserna.  

Prognosjämförelse avseende det strukturella 
sparandet 

I tabell 9.20 redovisas olika bedömares progno-
ser för den offentliga sektorns strukturella 
sparande. Skillnaderna gentemot andra bedö-
mare är i vissa fall större vid jämförelse av det 
strukturella sparandet än för det finansiella 
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sparandet. Detta beror på dels olika prognoser 
för BNP-gapet, dels olika beräkningsmetoder. 

Även om det föreligger skillnader uppskattar 
samtliga inhemska bedömare att det strukturella 
sparandet ligger tydligt under 1 procent av BNP 
och att överskottsmålet vid en oförändrad 
finanspolitik inte förväntas nås under mandat-
perioden. 

 
Tabell 9.20 Bedömningar av strukturellt sparande 2015–
2019 
Procent av BNP eller potentiell BNP 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Regeringen -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 

Konjunkturinstitutet, 
150826 -0,8 -0,5 -0,5 -0,3 0,2 

Konjunkturinstitutet 
exkl. åtgärder -0,8 -0,5 -0,3 0,0 0,6 

ESV, 150902 -1,2 -1,1 -0,8 -0,5 0,0 

EU-kommissionen, 
150505 -1,0 -0,9    

OECD, 150605 -0,5 0,0    

IMF, 150709 -1,0 -0,7 -0,7 -0,5 -0,2 
Anm.: Konjunkturinstitutets prognos utan åtgärder inkluderar prognos på 
åtgärder 2016. 
Källor: Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Europeiska kommissionen, 
OECD, Internationella valutafonden (IMF), Statistiska centralbyrån och egna 
beräkningar. 

9.5 Uppföljning av den offentliga 
sektorns finanser 

Det finansiella sparandet för 2014 har reviderats 
ned med 1 miljard kronor till -75 miljarder 
kronor, eller 1,9 procent av BNP i förhållande 
till 2015 års ekonomiska vårproposition(se tabell 
9.21).  

För 2015 har prognosen för det finansiella 
sparandet reviderats upp med över 20 miljarder 
kronor, eller 0,5 procent av BNP. Prognosen för 
inkomster från framför allt skatt på kapital, men 
även från mervärdesskatt, har reviderats upp i 
förhållande till beräkningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100). 
Även lägre beräknade utgifter för bl.a. räntor och 
investeringar i kommunsektorn medför att det 
finansiella sparandet förstärks i förhållande till 
den föregående beräkningen. 

 

Tabell 9.21 Offentliga sektorns inkomster och utgifter. 
Aktuell prognos och jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition 
Miljarder kronor och procent av BNP 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt sparande i 
2015 års ekonomiska 
vårproposition -74 -57 -31 -18 -1 19 

Procent av BNP -1,9 -1,4 -0,7 -0,4 0,0 0,4 

Förändringar       

Inkomster 0 12 7 9 11 10 

   Skatter 0 10 9 13 14 12 

     Staten 0 9 12 17 18 19 

     Ålderpensions 
     systemet 0 0 -1 -1 -1 -1 

     Kommunsektorn 0 0 -2 -3 -3 -5 

   Övriga inkomster 0 3 -2 -4 -3 -3 

Utgifter 1 -9 17 15 11 14 

   Kommunsal 
   konsumtion 0 2 4 7 8 9 

   Ålderspensioner 0 0 -2 -5 -5 -9 

   Ränteutgifter    0 -3 -1 -1 -2 0 

   Övriga primära 
   utgifter 1 -8 15 15 11 13 

Förändring av 
finansiellt sparande -1 22 -10 -6 -1 -4 

Procent av BNP 0,0 0,5 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 

   Stat  -2 19 -10 -6 0 -6 

   Ålderspensionssystem  0 -1 0 3 2 5 

   Kommunsektor 0 4 -1 -3 -3 -3 

Finansiellt sparande i 
budgetpropositionen 
för 2016 -75 -36 -40 -23 -2 15 

Procent av BNP -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
För 2016–2019 har den offentliga sektorns 
finansiella sparande i stället reviderats ned 
jämfört med prognosen i vårpropositionen. Såväl 
inkomster som utgifter beräknas bli högre än 
den föregående beräkningen till följd av de 
aviserade och föreslagna åtgärderna i denna 
proposition. Justerat för de finansierade sats-
ningarna som beskrivs i denna proposition har i 
första hand inkomsterna från bolagsskatten 
reviderats ned. Vidare beräknas utdelningarna bli 
lägre än i 2015 års ekonomiska vårproposition. 

Till följd av de aviserade och föreslagna 
åtgärderna ökar utgifterna både för staten och 
för kommunsektorn. Samtidigt beräknas 
utgifterna för ålderspensioner och räntor bli 
lägre än tidigare. Sammantaget har det finansiella 
sparandet reviderats ned något, som mest med 
0,2 procentenheter 2016. 
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År 2015 beräknas framför allt det finansiella 
sparandet i staten bli högre. Från och med 2016 
har sparandet i staten och kommunsektorn 
reviderats ned, medan överskottet i ålders-
pensionssystemet i stället beräknas bli högre än 
vad som beräknades i vårpropositionen. 

Konsoliderad bruttoskuld och den finansiella 
nettoförmögenheten jämfört med 2015 års 
ekonomiska vårproposition 

Den finansiella nettoförmögenheten har 
reviderats ned med ca 40–60 miljarder kronor för 
hela prognosperioden jämfört med prognosen i 
2015 års ekonomiska vårproposition. Detta är i 
första hand en effekt av att Statistiska 
centralbyrån (SCB) har korrigerat utfallet för 
marknadsvärderingen av statsskulden enligt 
finansräkenskaperna. Denna justering påverkar 
dock inte Maastrichtskulden eller statsskulden 
enligt redovisningsstrukturen för statens budget. 
I övrigt följer revideringarna den försämring som 
beräknas för det ackumulerade finansiella 
sparandet. 

Även den offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld har reviderats för 2014, vilket beror 
på att SCB klassat om Pensionsmyndighetens 
tillfälliga medelsförvaltning, inom premie-
pensionssystemet, från sektorn offentlig 
förvaltning till försäkringssektorn. I och med 
denna omklassning beräknas den konsoliderade 
bruttoskulden bli ca 20 miljarder kronor högre i 
nivå fr.o.m. 2014 jämfört med tidigare 
beräkning. Bortsett från 2015 beräknas den 
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld bli 
4–27 miljarder kronor högre än vad som 
beräknades i 2015 års ekonomiska vår-
proposition, vilket i huvudsak beror på 
revideringarna av det finansiella sparandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.22 Offentliga sektorns finansiella nettoförmögen-
het. Aktuell prognos och förändringar jämfört med 2015 års 
ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2015 års ekonomiska 
vårproposition       

Finansiell 
nettoförmögenhet 811 751 717 697 688 697 

Procent av BNP 20,8 18,4 16,9 15,7 14,9 14,5 

Konsoliderad skuld  1 715 1 797 1 821 1 840 1 851 1 832 

Procent av BNP 43,9 44,2 42,8 41,5 40,0 38,0 

Förändringar       
Finansiell 
nettoförmögenhet -63 -42 -53 -60 -59 -63 

Konsoliderad skuld  19 -5 4 19 15 27 

Budgetpropositionen 
för 2016       
Finansiell 
nettoförmögenhet 748 709 665 637 629 634 

Procent av BNP 19,1 17,3 15,5 14,3 13,5 13,1 

Konsoliderad skuld  1 734 1 793 1 826 1 859 1 865 1 859 

Procent av BNP 44,3 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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10 Kommunsektorns finanser och 
sysselsättning  

Sammanfattning 

 
– Kommunsektorns resultat före extra-

ordinära poster uppgick till 14 miljarder 
kronor 2014. Kommunerna redovisade 
sammantaget ett resultat på drygt 
10 miljarder kronor, medan landstingen 
redovisade ett resultat på drygt 3 miljarder 
kronor. Medelresultatet för kommun-
sektorn har uppgått till 14 miljarder kronor 
2010–2014. 

– Skatteinkomsterna bedöms öka starkt 
under de närmaste åren, i och med att läget 
på arbetsmarknaden successivt förbättras. I 
genomsnitt väntas ökningen uppgå till 
4,8 procent per år 2016–2019.  

– Den starka utvecklingen av inkomsterna 
ger utrymme för såväl ökade utgifter som 
en förbättring av kommunsektorns 
finansiella sparande och resultat under 
prognosperioden. Det finansiella sparandet 
bedöms dock vara negativt och uppgå till 
mellan -10 och -14 miljarder kronor 2016 –
 2019. Resultatet beräknas under samma 
period vara positivt och uppgå till 14–
18 miljarder kronor. 

– Den kommunala konsumtionen beräknas 
öka med 1,9 procent i fasta priser 2015 och 
med ca 1,7 procent per år 2016–2019. Den 
starka ökningen av konsumtionen bedöms 
vara tillräcklig för att möta det ökade 
resursbehovet som de demografiska förän-
dringarna medför. Ökningen möjliggörs 

bl.a. av regeringens föreslagna satsningar i 
denna proposition. 

– Sammantaget bedöms den kommun-
finansierade sysselsättningen öka med 
ca 110 000 personer 2014–2019. 

 

10.1 Kommunsektorns betydelse för 
svensk ekonomi 

Kommunsektorn, dvs. kommuner och landsting, 
ansvarar för merparten av de skattefinansierade 
välfärdstjänsterna. Sektorn utgör därmed en 
viktig del av den svenska ekonomin. Dess totala 
utgifter motsvarade 2014 ca 24 procent av BNP, 
varav ca 19 procentenheter utgjordes av 
konsumtionsutgifter. Resterande del bestod av 
transfereringar, investeringar och ränteutgifter. 

De kommunala konsumtionsutgifterna inne-
fattar utgifter för de skattefinansierade välfärds-
tjänsterna inom framför allt områdena hälso- 
och sjukvård, utbildning samt social verksamhet. 
Dessa verksamheter är obligatoriska uppgifter 
som kommuner och landsting enligt lag ansvarar 
för. Andra obligatoriska uppgifter är t.ex. rädd-
ningstjänst och kollektivtrafik. Frivilliga verk-
samheter, såsom kultur- och fritidsverksamhet, 
utgör en mindre del av de kommunala verk-
samheterna. 

Kommunerna och landstingen sysselsätter 
ungefär en fjärdedel av det totala antalet 
sysselsatta i Sverige. Därtill kommer personer 
anställda i privata företag som utför tjänster som 
finansieras av kommuner och landsting. Totalt 
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var drygt 1,2 miljoner personer sysselsatta i 
kommunalt finansierad verksamhet 2014. 
Omkring 80 procent av dessa var kvinnor. 

Kommunerna och landstingen finansierar i 
huvudsak sin verksamhet med kommunal 
inkomstskatt. Statsbidragen, som är den näst 
största inkomstposten för kommunsektorn, 
utgörs av generella och riktade statsbidrag. De 
senare är avsedda att användas till vissa specifice-
rade verksamheter eller ändamål. 

Därutöver kan kommuner och landsting i viss 
utsträckning finansiera sina verksamheter med 
avgifter, t.ex. barnomsorgsavgift. 

10.2 Finansiellt sparande och 
ekonomiskt resultat 

Två tredjedelar av kommunsektorns inkomster 
utgörs av skatt på inkomster från arbete. 
Statsbidragen utgör ungefär 16 procent av 
inkomsterna. Skatteinkomsterna bestäms av de 
skattesatser som kommunerna och landstingen 
fastställt samt av utvecklingen av det kommunala 
skatteunderlaget. Det kommunala skatte-
underlaget består främst av summan av utbetalda 
löner, drygt 70 procent, och pensioner, drygt 
20 procent. Eftersom den totala lönesumman 
utgör det huvudsakliga skatteunderlaget är det av 
stor betydelse för kommunsektorns inkomster 
hur sysselsättningen i ekonomin som helhet 
utvecklas.  

Kommunsektorns inkomster har en stor 
påverkan på utvecklingen av konsumtions-
utgifterna. Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen 
(1991:900) ska kommuner och landsting 
upprätta en budget där kostnaderna inte 
överstiger intäkterna, det s.k. balanskravet.95 
Dessutom ställer lagen krav på god ekonomisk 
hushållning.96 Av denna anledning har många 
kommuner och landsting finansiella mål som 

 
 
                                                      
95 Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott 

inom tre år, om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommuner och 

landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera 

överskott i s.k. resultatutjämningsreserver som kan användas för att täcka 

underskott vid ett senare tillfälle. 
96 Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär bl.a. att 

kommunerna och landstingen ska fastställa egna finansiella mål och ha  en 

långsiktigt hållbar ekonomi. 

bygger på att resultatet ska uppgå till en andel av 
skatteintäkterna och de generella statsbidragen. I 
praktiken innebär detta att kommuner och 
landsting oftast budgeterar för positiva resultat.  

Skillnaden mellan resultat och finansiellt 
sparande 

Balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning för kommuner och landsting är 
kopplade till resultatet, medan det finansiella 
sparandet är kopplat till målet för den offentliga 
sektorns finansiella sparande. Det finansiella 
sparandet motsvarar skillnaden mellan inkomster 
och utgifter.97 Den större delen av skillnaden 
mellan resultatet och det finansiella sparandet 
förklaras av redovisningen av investeringar och 
avskrivningar. I resultatet ingår endast årets 
avskrivningar och inte årets investeringsutgifter. 
I det finansiella sparandet ingår däremot 
investeringarna som en utgift, vilket drar ned det 
finansiella sparandet samma år som investeringen 
görs. Däremot belastar inte avskrivningar det 
finansiella sparandet.  

Prognosprinciper 

I regeringens prognos över kommunsektorns 
finanser antas kommunsektorn bedriva en 
utgiftspolitik som är förenlig med balanskravet 
och att den genomsnittliga kommunalskatte-
satsen är oförändrad. Vidare grundar sig 
prognosen på ett antagande om oförändrad 
politik, inklusive beslutade, föreslagna och 
aviserade förändringar av statsbidragen. De 
riktade statsbidragen kan dock variera på grund 
av vissa utgifter som är kopplade till antalet 
personer i olika ersättnings- och transfererings-
system, t.ex. antalet asylsökande.  

Sammantaget blir tillväxten i skatteunderlaget 
i prognosen viktig för utvecklingen av inkoms-
terna. På några års sikt antas kommunsektorn 
som helhet redovisa ett resultat som är i linje 

 
 
                                                      
97 Det finansiella sparandet definieras av det internationella regelverket 

för nationalräkenskaperna. Det är nationalräkenskaperna som är grunden 

för regeringens utfallsredovisning och prognos för kommunsektorns 

finanser. 
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med god ekonomisk hushållning.98 Den progno-
stiserade utvecklingen av skatteunderlaget blir 
därmed styrande för prognosen för utgifterna på 
några års sikt.  

Finansiellt sparande och ekonomiskt resultat 
2014 

De senaste tio åren har kommunsektorn 
redovisat starkare finanser än under 1990-talet 
och början av 2000-talet. Det ekonomiska 
resultatet har varit positivt alla år sedan 2004 (se 
diagram 10.1). Skillnaden mellan det finansiella 
sparandet och resultatet har samtidigt ökat, 
främst på grund av högre investeringsutgifter.99 

 
Diagram 10.1 Finansiellt sparande och resultat 1993–2019 
Miljarder kronor. Utfall för 1993–2014. Prognos för 2015–2019  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Det finansiella sparandet i kommunsektorn 
uppgick 2014 preliminärt till -20 miljarder 
kronor, eller -0,5 procent av BNP, vilket var en 
kraftig försämring jämfört med 2013. Det 
försämrade finansiella sparandet berodde dels på 
att kommunsektorn, till skillnad från de närmast 
föregående åren, inte fick några återbetalningar 

 
 
                                                      
98 God ekonomisk hushållning antas i prognosen motsvara ett resultat 

som motsvarar ungefär 2 procent av skatteintäkterna och de generella 

statsbidragen. 
99 Kommunsektorns finanser har de senaste åren även påverkats av 

tillfälliga poster, exempelvis förändringar av diskonteringsräntan för 

pensioner, som påverkar jämförelsen mellan resultatet och det finansiella 

sparandet. 

 

av premier från AFA Försäkring100 2014, dels på 
en förhållandevis svag utveckling av skatte-
underlaget. Vidare ökade den kommunala 
konsumtionen med 4,5 procent, vilket var en 
högre ökningstakt än på flera år.  

Resultatet för kommunsektorn före extra-
ordinära poster uppgick till 14 miljarder kronor 
2014. Det var ungefär i samma nivå som 2013 (se 
diagram 10.1).101  
 
Tabell 10.1 Kommunsektorns resultaträkning 2010–2014 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Verksamhetens intäkter 152 155 170 178 179 

Verksamhetens 
kostnader -758 -781 -807 -837 -872 

Avskrivningar -24 -24 -26 -28 -28 

Verksamhetens 
nettokostnader -630 -650 -663 -687 -721 

Skatteintäkter 521 540 561 584 602 

Generella statsbidrag och 
utjämning 123 123 120 123 127 

Finansiella intäkter 12 13 16 16 15 

Finansiella kostnader -8 -20 -14 -22 -10 

Resultat före 
extraordinära poster 18 7 19 13 14 

Extraordinära poster 1   9 -1 

Årets resultat 19 7 19 22 13 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag. 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Ett fåtal mindre 
korrigeringar av historiska värden har gjorts jämfört med tidigare presentationer. 
Generella statsbidrag redovisas enligt redovisningen i kommuner och landsting 
och inte enligt nationalräkenskaperna. Det innebär att läkemedelsstatsbidraget 
och fastighetsavgiften ingår. 

 
Resultatet 2014 påverkades dock av att 
realisationsvinsterna vid försäljning av 

 
 
                                                      
100 AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom 

kollektivavtal försäkras bl.a. anställda inom kommuner, landsting, och 

vissa kommunala bolag.  AFA Försäkring har sedan 2009 beslutat att 

betala tillbaka premier för bl.a. kollektivavtalad sjukförsäkring från 

tidigare år på grund av färre sjukersättningsfall. Utbetalningarna sker 

eftersom AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida 

utbetalningar. 
101 Resultatet före extraordinära poster påverkades 2013 av två poster 

som på sektornivå tog ut varandra. Den ena posten var en återbetalning av 

tidigare inbetalda försäkringspremier från AFA Försäkring om totalt 

10 miljarder kronor, varav 7 miljarder kronor utbetalades till 

kommunerna, och den andra posten var en sänkning av den dis-

konteringsränta som används vid beräkningen av pensionsskulden om 

totalt -10 miljarder kronor, varav -8 miljarder kronor avsåg landstingen. 
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anläggningstillgångar var större än normalt. 
Kommunernas resultat uppgick till drygt 
10 miljarder kronor och landstingens till drygt 
3 miljarder kronor. Medelresultatet före 
extraordinära poster har för kommunsektorn 
som helhet uppgått till 14 miljarder kronor 
2010–2014. 

Resultatet för kommunsektorn efter 
extraordinära poster, årets resultat, uppgick till 
13 miljarder kronor 2014. Det var 9 miljarder 
kronor lägre än 2013 (se tabell 10.1). År 2013 
påverkades dock resultatet för kommunerna av 
en extraordinär intäkt om ca 9 miljarder kronor 
till följd av en kommuns avyttring av 
dotterbolag.  

Förbättrat finansiellt sparande och ekonomiskt 
resultat 2015–2019 

År 2015 bedöms kommunsektorn redovisa ett 
förbättrat finansiellt sparande jämfört med 
föregående år. AFA Försäkring har beslutat att 
återbetala 2004 års inbetalda premier på 
ca 4 miljarder kronor till kommuner och 
landsting 2015. Samtidigt utvecklas skatte-
underlaget i kommunsektorn betydligt bättre till 
följd av det förbättrade läget på arbets-
marknaden. Den genomsnittliga skattesatsen i 
kommunsektorn höjdes vidare inför 2015 med 
0,13 procentenheter eller 13 öre per hundra 
kronor i beskattningsbar inkomst. 

Beslutade och aviserade reformer innebär att 
statsbidragen höjs, vilket bidrar till att dessa ökar 
snabbt, särskilt 2016 och 2017. Skatte-
inkomsterna fortsätter samtidigt att öka i god 
takt. Ökningen av skatteinkomsterna ger 
utrymme för både en stark ökning av den 
kommunala konsumtionen och en förbättring av 
kommunsektorns finansiella sparande och 
resultat (se tabell 10.2). 

Under den senare delen av prognosperioden 
2015–2019 förväntas både statsbidragen och 
skatteinkomsterna utvecklas något svagare. 
Detta beror i huvudsak på att lönesumman ökar 
långsammare när arbetsmarknaden når balans 
och på prognosprincipen om oförändrade 
skattesatser i kommunsektorn. Det finansiella 
sparandet och resultatet försämras därmed 2018 
och 2019. 

Kommunsektorn bedöms som helhet under 
prognosperioden uppnå ett resultat som är i linje 
med god ekonomisk hushållning. 

Tabell 10.2 Kommunsektorns finanser 2014–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall för 2014, prognos för 
2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 901 945 997 1046 1092 1128 

Utveckling 
i procent  2,9 4,8 5,5 5,0 4,3 3,3 

Skatter 602 635 668 703 736 765 

Kommunal 
fastighetsavgift 16 16 17 17 18 19 

Statsbidrag exkl. 
mervärdesskatt 149 151 170 179 183 181 

Generellt bidrag 90 89 90 91 92 92 

Riktade bidrag 59 62 80 88 91 89 

Kapitalinkomster 13 12 12 12 14 18 

Övriga inkomster1 121 131 130 135 141 145 

Varav komp. för 
mervärdesskatt  55 57 60 63 65 67 

Utgifter 922 957 1007 1056 1103 1142 

Utveckling 
i procent 4,9 3,8 5,2 4,9 4,5 3,5 

Konsumtion 753 788 827 869 910 946 

Investeringar 85 89 96 101 103 104 

Transfereringar 75 75 79 81 82 81 

Övriga utgifter2 9 6 5 5 7 11 

Finansiellt 
sparande -20 -12 -10 -10 -12 -14 

Resultat  14 14 16 18 17 14 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.  
1 Kommunsektorns kompensation för mervärdesskatten är inkluderad i övriga 
inkomster och inte i statsbidragen.  
2 Inkluderar nettoköp av mark och fastigheter. Eftersom försäljningen vanligtvis 
överstiger köp är denna nettopost negativ, vilket minskar de redovisade 
utgifterna med några miljarder kronor per år. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

10.3 Kommunsektorns inkomster 

Kommunsektorns inkomster består framför allt 
av inkomster från skatt på arbete och av 
statsbidrag. Skatteinkomsterna är till stor del 
beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. 
Statsbidragens utveckling påverkas främst av 
beslutade, föreslagna och aviserade förändringar 
till följd av ny politik, men även av demografiska 
förändringar.  

Stark tillväxt i sysselsättningen ökar 
skatteinkomsterna framöver 

I regeringens prognos bedöms tillväxten i 
sysselsättningen fortsätta under de närmaste 
åren. Lönesumman ökar med i genomsnitt 
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4,3 procent per år 2015–2019, vilket är mer än 
genomsnittet 2000–2014. Pensionerna ökar 
också starkt, med i genomsnitt 5,2 procent per 
år. Detta innebär att skatteunderlaget för 
kommuner och landsting ökar i god takt 2015–
2019 (se diagram 10.2).  

 
Diagram 10.2 Lönesumma och kommunal beskattningsbar 
förvärvsinkomst 1993–2019 
Procentuell förändring. Utfall för 1993–2014. Prognos för 2015–
2019  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Vid förändringar av skattelagstiftningen som 
påverkar det kommunala skatteunderlaget 
neutraliseras som regel effekterna av dessa 
genom det generella statsbidraget (s.k. 
skattereglering).  

I budgeten för 2015 begränsades avdragsrätten 
för privat pensionssparande och i denna 
proposition föreslås att avdragsrätten helt slopas 
2016. Detta beräknas öka de kommunala 
skatteinkomsterna med knappt 3 miljarder 
kronor 2015 och med knappt 4 miljarder kronor 
per år under resterande del av prognosperioden. 
Regeringen föreslår vidare i denna proposition 
att grundavdraget för pensionärer över 65 år 
höjs, vilket minskar skatteinkomsterna med 
knappt 2 miljarder kronor per år. En samlad bild 
av utvecklingen av både skatter och statsbidrag, 
justerad för skatteregleringar, redovisas i tabell 
10.3.  

Skatteinkomsterna, justerade för regel-
ändringar som påverkar det kommunala 
skatteunderlaget, bedöms öka med 5 procent 
2015. Den starka utvecklingen jämfört med 2014 
beror till viss del på att den genomsnittliga 
kommunalskatten höjs, men den främsta 
förklaringen är att det kommunala skatte-
underlaget utvecklas starkt. I och med att läget 
på arbetsmarknaden bedöms förbättras under de 
närmaste åren väntas skatteinkomsterna fortsätta 

att öka i god takt, med i genomsnitt 4,8 procent 
per år, justerat för regeländringar som påverkar 
det kommunala skatteunderlaget (se tabell 10.3). 

 
Tabell 10.3 Skatter och statsbidrag 2014–2019 
Utfall för 2014 i miljarder kronor 

 Utfall Prognos, procentuell förändring 
 2014 2015 2016 2107 2108 2019 

Skatteinkomster 
justerade för 
regeländringar 602 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 

Ökat skatte-
underlag   4,6 5,3 5,2 4,7 3,9 

Ändrad 
kommunal-
skattesats   0,4         

Statsbidrag 
justerade för 
skatteregleringar 149 3,3 11,8 5,4 2,0 -1,0 

Skatter-och 
bidrag exkl. 
ersättning för 
mervärdesskatt 751 4,6 6,7 5,2 4,1 2,9 

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av statsbidrag exklusive ersättning för 
mervärdesskatt. För 2016–2019 antas oförändrad skattesats. Redovisningen av 
skatter och bidrag exkluderar fastighetsavgift. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Stark ökning av de riktade statsbidragen 

Kommuner och landsting får bidrag från staten i 
form av dels ett generellt statsbidrag, dels riktade 
statsbidrag. De riktade statsbidragen finansieras 
från ett flertal olika utgiftsområden (se diagram 
10.3). Bidragen från utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg utgör knappt hälften 
av de totala riktade statsbidragen, varav bidraget 
till landstingen för läkemedelsförmånen står för 
knappt 40 procent. Kommunsektorn får också 
transfereringar från staten som avser 
kompensation för mervärdesskattekostnader i 
verksamhet som inte är skattepliktig. 
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Diagram 10.3 De riktade statsbidragen 2014 efter 
utgiftsområde 
Andel av totala riktade statsbidrag, procent  

 
Anm.: Kompensation för mervärdesskattekostnader i verksamhet som ej är 
skattepliktig ingår inte i de riktade statsbidragen. 
Källa: Ekonomistyrningsverket. 

 
Tabell 10.4 visar den beräknade utvecklingen av 
de generella och riktade statsbidragen 2015–
2019. Minskningen av det generella statsbidraget 
2015 beror till stor del på en justering till följd av 
den beslutade begränsningen av avdragsrätten 
för privat pensionssparande. Det generella 
statsbidraget ökar något 2016 och 2017, men är 
därefter i princip oförändrat. Kommuner och 
landsting kompenseras för avskaffandet av 
nedsättningen av socialavgifter för unga och för 
det höjda grundavdraget för pensionärer. 
Samtidigt innebär andra justeringar, exempelvis 
justeringar till följd av den beslutade begräns-
ningen av avdragsrätten för privat pensions-
sparande, en sänkning av det generella stats-
bidraget (se vidare utg.omr.25).  

 
Tabell 10.4 Årlig förändring av statsbidragen 2014–2019  
Miljarder kronor. Utfall i nivå för 2014, prognos för 2015–2019 

 Nivå Förändring, miljarder kronor 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Generellt bidrag 90 -1,5 1,1 1,7 0,3 0,1 

Riktade bidrag 59 3,8 17,7 7,5 3,2 -2,0 

Totala statsbidrag, 
faktisk utveckling 149 2,3 18,8 9,2 3,6 -1,9 

Totala statsbidrag, 
justerade för 
skatteregleringar 146 4,9 18,2 9,2 3,6 -1,9 

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och riktade statsbidrag 
exklusive kompensation för mervärdesskatt. De specialdestinerade statsbidragen 
inkluderar också kapitaltransfereringar på ungefär några miljarder kronor 
årligen. Skatteregleringar avser kompensation för regeländringar som påverkar 
det kommunala skatteunderlaget. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
De riktade statsbidragen ökar 2015, främst på 
grund av beslutade och föreslagna satsningar 
inom utbildnings- och sjukvårdsområdet (se 

tabell 10.4). År 2016 ökar de riktade stats-
bidragen kraftigt, för att därefter öka i en 
successivt lägre takt fram t.o.m. 2018. Kommun-
sektorn kompenseras för det ökade antalet 
asylsökande genom riktade statsbidrag från olika 
anslag under utgiftsområde 8 Migration och 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering. Dessutom ökar de 
riktade statsbidragen till följd av beslutade och 
föreslagna reformer avseende främst utbildning, 
sjukvård och äldreomsorg (se avsnitt 8).  

Kommunsektorns inkomster bedöms öka när 
kommuner och landsting anställer ungdomar 
eller långtidsarbetslösa på traineejobb och 
extratjänster. 

10.4 Kommunsektorns utgifter 

Kommunsektorns utgifter fördelas mellan ett 
antal olika verksamhetsområden. Störst andel av 
utgifterna går till omsorg (främst för barn, äldre 
och funktionshindrade), tätt följt av hälso- och 
sjukvård. Därefter följer utgifter för utbildning 
(se diagram 10.4).  

 
Diagram 10.4 Kommunsektorns totala utgifter 2013 
fördelade efter verksamhetsområde 
Procent  

 
Anm.: Allmän offentlig förvaltning inkluderar bl.a. kommunledning, nämnd- och 
styrelseverksamhet, samt utgifter för fastighetsförvaltning.  
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Av de totala utgifterna går drygt 80 procent till 
kommunal konsumtion, dvs. välfärdstjänster 
inom främst vård, skola och omsorg som 
finansieras med skattemedel. Kommunerna och 
landstingen har utöver detta utgifter för 
investeringar och transfereringar, t.ex. utgifter 
för ekonomiskt bistånd, samt räntor. 

De kommunala välfärdstjänsterna är syssel-
sättningsintensiva och lönekostnader (inklusive 
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arbetsgivaravgifter och kostnader för avtals-
försäkringar) utgör den klart största delen av 
konsumtionsutgifterna, cirka två tredjedelar. 
Ungefär en tredjedel av konsumtionsutgifterna 
går till förbrukning av insatsvaror och till vissa 
tjänster som används i produktionen.  

De senaste åren har andelen tjänster som 
produceras av privata utförare, och som 
finansieras med skattemedel, ökat. Exempelvis 
har antalet friskolor och privata äldreboenden 
blivit fler. År 2014 utgjorde kostnaderna för 
privata utförare 16,5 procent av kommun-
sektorns totala konsumtionsutgifter, vilket var 
en ökning med 4,5 procentenheter sedan 2000.  

Delar av välfärdstjänsterna finansieras helt 
eller delvis med avgifter, t.ex. barnomsorg, 
fritidsverksamhet och viss sjukvård. Dessa 
inkomster dras av på utgiftssidan i redovisningen 
av de totala kommunala konsumtionsutgifterna. 
År 2014 uppgick inkomsterna från avgifter till 
knappt 15 procent av de totala konsumtions-
utgifterna. 

Stigande demografiskt tryck framöver 

Den demografiska utvecklingen har stor 
betydelse för behovet av resurser inom olika 
välfärdstjänster. Om exempelvis antalet elever 
ökar behöver fler lärare anställas för att inte 
lärartätheten ska sjunka.  

År 2000–2014 ökade antalet personer i 
arbetsför ålder med drygt 400 000, samtidigt 
som antalet barn (0–19 år) och äldre (80 år och 
äldre) i stort sett var oförändrat (se diagram 
10.5). Personer i dessa åldersgrupper är oftare 
brukare av kommunala välfärdstjänster än 
personer i övriga åldersgrupper. 

Från och med 2015 och tio år framåt tilltar 
den totala befolkningstillväxten. Det sker främst 
genom att antalet barn och äldre ökar betydligt 
snabbare än tidigare. Båda dessa grupper ökar 
också som andel av den totala befolkningen 
2015–2025.  

 

Diagram 10.5 Förändring i olika åldersgrupper jämfört med 
2000 
Tusental personer. Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015–2019  

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
I diagram 10.6 visas en beräkning av hur mycket 
resursvolymen (dvs. mängden arbetade timmar, 
lokaler och förbrukningsvaror etc.) inom hela 
den kommunala välfärdssektorn behöver öka för 
att tillgodose det demografiskt betingade 
behovet.102 Beräkningen är ett mått på hur 
mycket resursinsatsen måste öka för att 
mängden resurser per brukare ska hållas 
konstant. För 2000–2014 beräknas ökningen till i 
genomsnitt 0,55 procent per år (se diagram 
10.6). För 2015–2025 beräknas resursvolymen 
behöva öka med i genomsnitt 1,4 procent per år 
för att följa demografin, alltså närmare tre gånger 
så snabbt som 2000–2014. Eftersom både antalet 
barn och äldre ökar snabbt uppstår resursbehov 
inom såväl skolan och hälso- och sjukvården 
som inom äldreomsorgen. 

 

 
 
                                                      
102 Beräkningen av den demografiskt betingade resursvolymen tar 

hänsyn till antalet individer i olika åldrar i befolkningen, samt den 

genomsnittliga kostnaden och nyttjandegraden för olika välfärdstjänster. 

Till exempel ökar resursbehovet inom skolan i modellen om 

befolkningens sammansättning ändras så att det blir fler barn i skolålder. 

Beräkningen avser volymutvecklingen i fasta priser. 
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Diagram 10.6 Demografiskt betingat resursbehov i 
kommunsektorn 
Index 2000 = 100 Årlig procentuell förändring 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Kommunala konsumtionsutgifter 2015–2019 

Kommunsektorns konsumtionsutgifter ökade 
med 1,9 procent i fasta priser 2014, vilket var 
högre än genomsnittet sedan 2000 (se diagram 
10.7). Konsumtionen bedöms fortsätta att öka i 
ungefär denna takt både 2015 och 2016. Den 
demografiska utvecklingen, med fler barn och 
äldre i befolkningen, är en viktig faktor till den 
förväntat starka konsumtionstillväxten. 
Dessutom ökar kommunernas utgifter för 
migrations- och integrationsinsatser.  

Den stigande efterfrågan i ekonomin innebär 
att arbetsmarknaden förbättras framöver och att 
skatteunderlaget ökar. Tillsammans med 
regeringens föreslagna och aviserade satsningar 
inom bl.a. utbildningsområdet, innebär det att 
utrymmet för kommunala utgifter ökar. År 
2015–2019 bedöms konsumtionen öka med i 
genomsnitt 1,7 procent per år i fasta priser, vilket 
är klart högre än den genomsnittliga årliga 
ökningen 2000–2014. Konsumtionstillväxten i 
prognosen bedöms vara tillräcklig för att möta 
det demografiskt betingade resursbehovet. 
Prognosen baseras på antagandet att produk-
tiviteten i kommunsektorn är i stort sett 
oförändrad framöver. Vidare antas att kommun-
sektorn mot slutet av prognosperioden anpassar 
utgifterna och som helhet uppnår ett resultat 
som är i linje med god ekonomisk hushållning.  

I kommunsektorns finansiella sparande och 
resultat ingår konsumtionsutgifterna i löpande 
priser. Prisutvecklingen bestäms främst av 
löneutvecklingen i sektorn. Lönekostnaden per 
timme i kommunsektorn väntas öka med 2,7–
3,4 procent per år 2015–2019. Konsumtions-

utgifterna i löpande priser beräknas öka med 
3,9–5,1 procent per år, vilket är strax över det 
årliga genomsnittet 2000–2014 (se diagram 
10.7).  

 
Diagram 10.7 Utgifter för välfärdstjänster 2000–2019 
Årlig procentuell förändring. Utfall t.o.m. 2014, prognos för 2015–
2019.  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Investeringar, transfereringar och räntor 

Ungefär 8 procent av kommunsektorns totala 
utgifter består av transfereringar till staten, 
näringslivet och hushållen. Denna andel har varit 
i princip konstant under de senaste tio åren. 
Transfereringarna bedöms öka något under 
prognosperioden och uppgå till 81 miljarder 
kronor 2019, varav 44 miljarder kronor betalas ut 
till hushållen. Transfereringarna till hushåll i 
form av ekonomiskt bistånd bedöms dock 
minska något. Detta bidrar till att transfere-
ringarnas andel av de totala utgifterna sjunker 
något under prognosperioden.103 

Ränteutgifterna bedöms minska 2015 och 
2016, för att sedan öka under slutet av prognos-
perioden, i takt med stigande räntenivåer. 
Kommunsektorns långfristiga skulder har ökat 
under de senaste åren. En högre skuldsättning 
leder också till att ränteutgifterna ökar. Ränte-
nettot, dvs. skillnaden mellan ränteinkomster 
och ränteutgifter, beräknas minska något. 

 
 
                                                      
103 Kommunsektorns transfereringar till staten utgörs främst av 

kommunsektorns del av assistansersättningen. Transfereringarna till 

näringslivet är främst olika subventioner till företag, exempelvis 

subventioner av kollektivtrafiken. 
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Kommunsektorns investeringsutgifter har 
ökat kraftigt under de senaste åren, trots 
lågkonjunkturen. År 2014 uppgick de fasta 
bruttoinvesteringarna till 85 miljarder kronor 
eller 2,2 procent av BNP. Kommuner och 
landsting är inne i en period där omfattande 
investeringar görs. Många växande kommuner är 
i behov av nya lokaler, för exempelvis förskolor, 
samtidigt som den demografiska utvecklingen 
också ökar behoven inom sjukvården och 
äldreomsorgen i flera kommuner och landsting. 
Äldre byggnader och infrastruktur behöver 
dessutom rustas upp eller bytas ut (se diagram 
10.8). Ränteläget är lågt och resultaten har varit 
relativt goda de senaste åren, vilket ökar 
benägenheten att investera. Investerings-
utgifterna bedöms öka med sammanlagt 
18 miljarder kronor i löpande priser fram t.o.m. 
2019, och då uppgå till 104 miljarder kronor. 

Ytterligare investeringar sker i de kommunala 
företagen, exempelvis i bostadsbolagen. Dessa 
investeringar belastar dock inte det finansiella 
sparandet i kommunsektorn i någon större 
utsträckning. År 2013 var investeringarna i de 
kommun- och landstingsägda företagen 
sammanlagt något högre än investeringarna i 
kommunsektorn.  
 
Diagram 10.8 Kommunala myndigheters investeringsutgifter 
uppdelat på typ av investeringar 1993–2014 
Andel av BNP, procent 

 
Anm.: Investeringsutgifterna avser kommunala myndigheter och inkluderar inte 
investeringsutgifter i huvudsakligen avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Därför 
är de totala investeringsutgifter i diagrammet något lägre än de totala fasta 
bruttoinvesteringarna för kommunsektorn. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 

10.5 Kommunalt finansierad 
sysselsättning 

Kommunalt finansierad sysselsättning omfattar 
dels personer som är sysselsatta i kommun-
sektorn, dels personer som är sysselsatta i 
näringslivet och producerar välfärdstjänster som 
finansieras med skattemedel, exempelvis på 
friskolor eller äldreboenden som drivs av privata 
utförare. Antalet sysselsatta i kommunalt 
finansierade verksamheter uppgick 2014 till 
drygt 1,2 miljoner personer. 

Under de senaste åren har en allt större andel 
av den kommunalt finansierade verksamheten 
kommit att bedrivas av privata utförare (se 
diagram 10.9). Detta har bidragit till att 
sysselsättningen i kommunsektorn har ökat 
långsammare än den kommunalt finansierade 
sysselsättningen. 

 
Diagram 10.9 Kommunalt finansierad sysselsättning  
1993–2019 
Utfall 1993–2014, prognos 2015–2019 

Tusental personer Procent 

 
Anm.: Subventionerade anställningar som plusjobb, traineejobb och extratjänster 
ingår också i den kommunalt finansierade sysselsättningen. Svenska kyrkan ingick i 
kommunsektorn fram till 1999.  
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
Sysselsättningen har ökat varje år sedan 2010 och 
bedöms fortsätta öka starkt under prognos-
perioden. En betydande del av ökningen beror 
på regeringens satsningar på trainee- och 
extratjänster i kommunerna. Sammanlagt 
bedöms den kommunalt finansierade syssel-
sättningen öka med ca 110 000 personer 2014–
2019 (se tabell 10.5). 
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Tabell 10.5 Kommunfinansierad sysselsättning 2014–2019 
Tusental personer 2014, årsvis förändring i tusentals personer för 
2015–2019. Utfall för 2014, prognos för 2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunsektorn 1 096 21 18 23 18 7 

kommuner 826 16 13 19 15 6 

landsting 270 5 5 4 2 2 

Näringslivet 148 9 3 4 4 3 

Totalt 1 244 30 21 28 21 10 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
Antalet arbetade timmar är ett bättre mått på 
den faktiska arbetsinsatsen än antalet sysselsatta, 
eftersom de sysselsatta kan ha olika arbetstid. 
Antalet arbetade timmar i kommunalt 
finansierade verksamheter har sedan början av 
1990-talet i stort sett varit konstant som andel av 
det totala antalet arbetade timmar i ekonomin 
(se diagram 10.10). Antalet arbetade timmar har 
dock utvecklats starkare än sysselsättningen, 
vilket återspeglar en stigande medelarbetstid i de 
kommunalt finansierade verksamheterna. Att 
andelen arbetade timmar ligger på en lägre nivå 
än andelen sysselsatta i kommunalt finansierade 
verksamheter avspeglar en högre grad av 
deltidsarbete i den kommunalt finansierade 
verksamheten jämfört med övrig verksamhet. 
 
Diagram 10.10 Kommunalt finansierad sysselsättning och 
arbetade timmar 1993–2019 
Procent av total sysselsättning respektive totalt arbetade timmar i 
ekonomin. Utfall 1994–2014, prognos 2015–2018 

 
Anm.: Subventionerade anställningar som plusjobb, traineejobb och extratjänster 
ingår också i den kommunalt finansierade sysselsättningen. Svenska kyrkan ingick i 
kommunsektorn fram till 1999. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
Genom att sätta den kommunalt finansierade 
sysselsättningen och antalet kommunalt 
finansierade arbetade timmar i relation till 
befolkningen får man ett grovt mått på hur 
arbetsinsatsen per brukare utvecklas. Den 
kommunalt finansierade sysselsättningen per 

invånare minskade påtagligt 2007–2010, men har 
sedan 2013 ökat igen (se diagram 10.11). Sedan 
1990-talets början har antalet arbetade timmar 
per invånare ökat kontinuerligt. Nedgången i 
antalet arbetade timmar per invånare 2007–2010 
var inte lika påtaglig som fallet i sysselsättning. 
Det beror på att medelarbetstiden bland de 
sysselsatta ökade dessa år. De närmaste 
prognosåren väntas både sysselsättningen och 
antalet arbetade timmar per invånare öka. 
 
Diagram 10.11 Kommunalt finansierad sysselsättning och 
arbetade timmar per 1000 invånare 1993–2019 
Antal Antal 

 
Anm.: Subventionerade anställningar som plusjobb, traineejobb och extratjänster 
ingår också i den kommunfinansierade sysselsättningen. Svenska kyrkan ingick i 
kommunsektorn fram till 1999. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

10.6 Kommunsektorns tillgångar och 
skulder 

Kommunernas och landstingens balansräkningar 
visar den finansiella ställningen vid årets slut. 
Den ger en bild av vilka tillgångar som kommu-
nerna respektive landstingen förfogar över och 
hur dessa tillgångar har finansierats.  

Kommunsektorns tillgångar utgörs till största 
delen av anläggningstillgångar, bl.a. mark, 
byggnader, gator, vägar och VA-nät. Övriga 
tillgångar är främst omsättningstillgångar som 
utgörs av förråd, lager, kortfristiga fordringar 
och placeringar samt kapital i kassa eller bank.  

Kommunsektorns totala tillgångar uppgick till 
1 045 miljarder kronor 2014 (se tabell 10.6). 
Kommunernas tillgångar uppgick till 809 miljar-
der kronor och landstingens till 236 miljar-
der kronor. Tillgångarna ökade med 8 procent 
jämfört med 2013. Det var något mer än 
genomsnittet för 2010–2014, som uppgick till 
7 procent.  
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Kommunsektorns totala skulder utgörs av 
avsättningar till bl.a. pensioner samt lång- och 
kortfristiga skulder. En stor del av de långfristiga 
skulderna utgörs av lån som vidareutlånats till 
kommunägda företag.  

De totala skulderna uppgick 2014 till 
612 miljarder kronor, varav kommunernas 
skulder uppgick till 424 miljarder kronor och 
landstingens till 188 miljarder kronor. Totalt 
ökade skulderna med 11 procent jämfört med 
2013. Den årliga ökningen har 2010–2014 i 
genomsnitt uppgått till 9 procent. Den största 
andelen av skulderna (41 procent) utgjordes 
2014 av de långfristiga skulderna och avsåg 
främst lån i banker och kreditinstitut 
(82 procent). De långfristiga skulderna har ökat 
förhållandevis snabbt under senare år beroende 
på ökade investeringsutgifter, vilket i sin tur 
förklarar ökningen av värdet på anläggnings-
tillgångarna.  

 
Tabell 10.6 Kommunsektorns balansräkning 2010–2014 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Anläggningstillgångar 605 651 673 712 765 

Bidrag till statlig 
infrastruktur 2 2 2 2 4 

Omsättningstillgångar 191 204 246 256 276 

Summa tillgångar 798 857 921 970 1045 

Eget kapital 371 376 396 418 433 

årets resultat 19 7 19 22 13 

resultatut-
jämningsreserver    7 7 

Avsättningar 92 102 109 125 134 

Långfristiga skulder 142 187 211 220 249 

Kortfristiga skulder 193 192 206 207 229 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 798 857 921 970 1045 

Ansvarsförbindelser 568 621 593 636 627 

varav pensionsförpliktelser 
som inte ingår i 
balansräkningen 332 367 364 387 372 

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag.  
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Ett fåtal mindre 
korrigeringar av historiska värden har gjorts jämfört med tidigare presentationer. 

Kommunsektorns soliditet 

Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital och är ett mått på det långsiktiga 
finansiella utrymmet. Att ha en hög soliditet är 
positivt och ökar möjligheterna att hantera 

framtida konjunkturnedgångar samt att investera 
och öka upplåningen. Soliditeten för kommun-
sektorn uppgick till 41 procent 2014, vilket var 
en minskning med 2 procentenheter jämfört 
med 2013. Kommunernas soliditet uppgick till 
48 procent, medan landstingens soliditet uppgick 
till 20 procent. Den negativa förändringen 
jämfört med föregående år hänför sig till kom-
munerna. En bidragande orsak till landstingens 
lägre soliditet är att pensionsskulden, som 
intjänats fr.o.m. 1998, är relativt sett större för 
landstingen än för kommunerna (se diagram 
10.12). 

 
Diagram 10.12 Soliditet enligt balansräkning 2005–2014 
Procent  

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Soliditeten kan även beräknas inklusive hela 
pensionsåtagandet, dvs. inklusive den del av 
pensionerna som tjänats in före 1998 och som 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Beräknad 
på detta sätt uppgick soliditeten till 6 procent, 
varav kommunernas soliditet uppgick till 
21 procent och landstingens till -45 procent. När 
soliditeten beräknas på detta sätt blir 
pensionsskuldens påverkan på landstingens 
soliditet ännu tydligare (se diagram 10.13). 
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Diagram 10.13 Soliditet inklusive hela pensionsskulden 
2005–2014 
Procent  

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Skulderna i kommunsektorn förväntas öka under 
prognosperioden 

Kommunsektorns skulder på kapitalmarknaden 
ingår i den offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden. År 
2014 var kommunsektorns andel av den 
offentliga sektorns bruttoskuld 18 procent, 
vilket kan jämföras med 8 procent 1994.  

Staten har en väsentligt högre skuld än kom-
munsektorn. Under den senaste tjugoårs-
perioden har dock statens skuld som andel av 
BNP minskat, medan kommunsektorns andel 
har ökat. Sedan 1994 har kommunernas och 
landstingens skuld ökat från knappt 6 procent av 
BNP till knappt 8 procent. Under prognos-
perioden beräknas kommunsektorns skuld 
fortsätta öka, till knappt 10 procent av BNP. 
Investeringarna väntas fortsätta vara höga i 
sektorn, samtidigt som ränteläget är fortsatt lågt, 
vilket ökar incitamenten att låna på kapital-
marknaden.104 

10.7 Jämförelse med 2015 års 
ekonomiska vårproposition 

Jämfört med prognosen i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100) har 

 
 
                                                      
104 Se diagram 9.11 och avsnitt 9.3 Ekonomisk ställning och 

skuldutveckling.  

kommunsektorns finansiella sparande reviderats 
upp med 4 miljarder kronor 2015 och reviderats 
ned med 1–3 miljarder kronor 2016–2019 (se 
tabell 10.7). För 2015 beror upprevideringen på 
den beslutade återbetalningen av premier från 
AFA Försäkring om ca 4 miljarder kronor.  

Inkomsterna från skatt på arbete har 
reviderats ned, främst till följd av nytt taxerings-
utfall och reviderade pensionsinkomster. 
Statsbidragen har reviderats upp kraftigt fr.o.m. 
2016, främst till följd av regeringens föreslagna 
satsningar inom välfärdsområdet.  

På utgiftssidan har den kommunala 
konsumtionen anpassats till de högre inkoms-
terna och har därmed reviderats upp för samtliga 
år. Investeringarna har reviderats upp kraftigt till 
följd av nya investeringsplaner från kommuner 
och landsting och regeringens föreslagna stöd till 
kommuner för ökat byggande. Övriga utgifter 
har reviderats ned på grund av en lägre prognos 
för det ekonomiska biståndet samt en ändrad 
prognosmetod för övriga transfereringar till 
hushåll. Upprevideringen av investeringarna 
påverkar det finansiella sparandet, men inte det 
ekonomiska resultatet, som har reviderats upp 
för samtliga år.  
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Tabell 10.7 Kommunsektorns finanser 2014–2019. 
Förändringar jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition 
Miljarder kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totala inkomster 0 5 8 10 12 12 

Skatter 0 0 -2 -3 -3 -5 

Kommunal 
fastighetsavgift 0 0 0 0 0 0 

Statsbidrag exkl. 
mervärdesskatt  1 -1 9 11 11 13 

Övriga 
inkomster 0 5 1 2 3 5 

varav komp. 
mervärdesskatt  0 0 1 2 2 2 

Totala utgifter 0 0 9 14 14 16 

Konsumtion 0 2 4 7 8 9 

Investeringar 0 -1 5 10 10 11 

Övriga utgifter 0 0 -1 -3 -4 -5 

Finansiellt sparande 0 4 -1 -3 -3 -3 

Resultat före extra-
ordinära poster 0 3 1 1 2 2 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Jämfört med prognosen i vårpropositionen har 
den kommunfinansierade sysselsättningen 
reviderats upp med 11 000 personer 2015 och 
med 19 000 personer 2019. Revideringarna beror 
på föreslagna reformer i denna proposition, lägre 
medelarbetstid i utfall och en högre prognos för 
flyktingmottagandet. 
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11 Statens investeringar och finansiella 
befogenheter 

Sammanfattning 

 
– Statens samlade investeringar beräknas 

uppgå till 49,5 miljarder kronor 2016. 
Investeringsvolymen ökar successivt för att 
uppgå till 58,6 miljarder kronor 2019. 

– Den totala låneramen för investeringar i 
anläggningstillgångar som används i statens 
verksamhet föreslås uppgå till 38,9 miljar-
der kronor 2016, vilket är en höjning med 
1,0 miljarder kronor jämfört med 2015. 

– Den totala kreditramen för rörelsekapital 
föreslås uppgå till 12,4 miljarder kronor 
2016, vilket är en minskning med 2,1 miljar-
der kronor jämfört med 2015.  

– För 2016 föreslår regeringen beställnings-
bemyndiganden som uppgår till totalt 
427,8 miljarder kronor, vilket är en ökning 
med 36,7 miljarder kronor jämfört med 
2015. 
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11.1 En samlad investeringsplan för staten

Tabell 11.1 Sammanställning av statens investeringar 2014–2019 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Summa 
2016-2019 

Investeringar        

Infrastruktur1 19 523 20 883 23 688 25 807 28 860 32 207 110 562 

Försvarsmateriel och krisberedskap2 11 148 9 891 8 699 9 096 9 365 10 829 37 989 

Fastigheter och markanläggningar3 5 182 3 351 3 991 4 041 3 422 3 655 15 109 

Affärsverken4 4 870 4 885 3 811 4 125 4 918 4 527 17 380 

Statens verksamhet5 8 283 8 965 9 281 8 336 7 359 7 359 32 335 

Summa investeringar 49 006 47 975 49 470 51 405 53 924 58 577 213 375 

        

Finansiering        

Anslag 27 425 27 665 30 402 31 351 32 550 35 670 129 973 

Särskilda låneramar i Riksgäldskontoret (nyupplåning) 6 830 5 410 5 592 6 836 9 846 11 526 33 800 

Lån i Riksgäldskontoret för statens verksamhet (nyupplåning) 8 283 8 965 9 281 8 336 7 359 7 359 32 335 

Medfinansiering/förskottering avseende infrastruktur 1 477 2 902 1 790 1 917 1 301 1 495 6 503 

Egna medel (affärsverk) 2 203 2 661 2 205 2 665 2 568 2 177 9 614 

Övrig finansiering 2 7886 372 200 300 300 350 1 150 

Summa finansiering 49 006 47 975 49 470 51 405 53 924 58 577 213 375 
1 Trafikverkets investeringar. I beloppen ingår även statlig medfinansiering av tunnelbanan i Stockholm i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling (prop. 
2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 2013/14:186). Medfinansieringen uppgår till 600−700 miljoner kronor per år 2016−2019. 
2 Investeringar hos Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
3 Investeringar hos Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Riksdagsförvaltningen. 
4 Investeringar hos Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. 
5 Investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 7 kap. 1 § budgetlagen. Omfattar i princip 
alla statliga myndigheter. 
6 Av beloppet avser 2 661 miljoner kronor en realisationsvinst som Naturvårdsverket gjorde vid försäljning av mark. 
Källa: I denna proposition redovisade investeringsplaner och egna beräkningar. 

 
I detta avsnitt redovisas för första gången en 
sammanställning av statens planerade investe-
ringar för de kommande fyra budgetåren. Syftet 
är att ge riksdagen en samlad bild av de 
investeringsplaner m.m. som redovisas i berörda 
utgiftsområden och som ligger till grund för 
riksdagens beslut.  

I sammanställningen tas såväl samhälls-
investeringar som investeringar som används i 
statens verksamhet upp. Med samhälls-
investeringar avses i huvudsak investeringar i 
infrastruktur, försvarsmateriel, krisberedskap 
och fastigheter samt affärsverkens investeringar. 
Dessa investeringar redovisas huvudsakligen som 
anläggningstillgångar i statens balansräkning, 
dvs. exklusive löpande drift och underhåll. Det 
innebär vidare att alla de bidrag för investeringar 
som staten lämnar till andra sektorer i huvudsak 
inte omfattas av denna redovisning, exempelvis 
bidrag till kommunsektorn för bostads-
byggande. 

Samlad investeringsplan med vissa begränsningar 

Regeringskansliet har i samarbete med 
Ekonomistyrningsverket under de senaste åren 
bedrivit ett utvecklingsarbete som syftar till att 
förbättra redovisningen, styrningen och kontrol-
len av statens investeringar. Detta gör det 
möjligt för regeringen att för riksdagen 
presentera en sammanställning av statens 
samtliga planerade investeringar. De underlag 
som myndigheterna ska ta fram enligt det nya 
regelverket, som träder i kraft den 1 januari 2016, 
kommer att vara tillgängliga inför arbetet med 
budgetpropositionen för 2017 (se även avsnitt 
12.5). Redan i denna proposition presenteras 
dock, med vissa begränsningar, en samman-
ställning av de statliga investeringarna. 

Sammanställningen i tabell 11.1 bygger på 
investeringsplaner upprättade enligt hittills 
gällande ordning. Det innebär bl.a. att uppgifter 
för 2019 saknas i vissa investeringsplaner. För att 
sammanställningen ska omfatta den tidshorisont 
som huvudsakligen tillämpas i budget-
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propositionen i övrigt har uppgifterna för 2019 
uppskattats eller inhämtats från berörda 
myndigheter. Det innebär att investerings-
beloppen för 2019 är osäkra. 

Investeringarna som används i statens 
verksamhet avser de investeringar som 
finansieras med den låneram som riksdagen 
beslutar om samlat för alla myndigheter (se 
avsnitt 11.2). Beloppen för 2015–2018 motsvarar 
i de flesta fall den nyupplåning som 
myndigheterna redovisat i de budgetunderlag 
som lämnades till regeringen i mars 2015. 
Beloppet för 2014 är hämtat från utfallet i 
statsredovisningen. Beloppet för 2019 har satts 
till samma belopp som för 2018. Vissa 
budgetunderlag är ofullständiga, vilket innebär 
osäkerheter i de redovisade siffrorna. Beloppen 
bedöms dock generellt som rimliga baserat på en 
genomgång av historiska utfall, men sannolikt är 
beloppen som ligger längre fram i tiden 
underskattade. Det nya regelverket kommer att 
ge ett bättre underlag för bedömningen av vilka 
investeringar som ska finansieras med den 
samlade låneramen respektive med särskilda 
låneramar. Det kan i kommande budget-
propositioner medföra en viss omfördelning 
mellan statens verksamhet och övriga kategorier 
i investeringsplanen. 

Enligt det nya regelverket ska investerings-
planerna även omfatta vidmakthållande av 
investeringar. Myndigheternas uppgifter om 
detta lämnas dock först inför budget-
propositionen för 2017 då de också kommer att 
redovisas för riksdagen. 

Beloppen för investeringar i försvarsmateriel 
motsvarar de beräknade anslagen för anskaffning 
av materiel och anläggningar under motsvarande 
period. Ett utvecklingsarbete pågår som syftar 
till att, inför budgetpropositionen för 2017, 
utveckla investeringsplanen för försvarsmateriel 
så att den kan presenteras enligt det ovan 
beskrivna regelverket. 

Den samlade investeringsplanen 

De sammanlagda investeringarna i statliga 
anläggningstillgångar 2016−2019 beräknas 
uppgå till 213 miljarder kronor. Av dessa 
finansieras 61 procent med anslag, 31 procent 
med lån och 8 procent med övriga medel. I 
löpande priser ökar investeringarna med 
10,6 miljarder kronor mellan 2015 och 2019. I 

fasta priser innebär detta en ökning med 
14 procent.105 Det är investeringarna i 
infrastruktur, framför allt vägar och järnvägar, 
som ökar mest. Ökningen för infrastruktur-
investeringarna mellan 2015 och 2019 uppgår till 
11,3 miljarder kronor, vilket i fasta priser innebär 
en ökning med 43 procent. Ökningen i 
infrastrukturinvesteringar beror till stor del på 
en ökad produktionstakt i de delvis trängsel-
skattefinansierade projekten i Stockholm och 
Göteborg samt byggandet av Ostlänken mellan 
Järna och Linköping. De trängselskatte-
finansierade projekten i Stockholm och 
Göteborg finansieras huvudsakligen genom 
anslag och lån i Riksgäldskontoret.  

Låneskulden för anläggningstillgångar som 
används i statens egen verksamhet uppgick till 
30,1 miljarder kronor per den 30 juni 2015. 
Nyupplåningen för investeringar i statens egen 
verksamhet uppgår årligen till närmare en 
tredjedel av myndigheternas låneskuld, samtidigt 
som amorteringarna av skulden normalt uppgår 
till ungefär samma storlek. 

För en mer utförlig analys av investeringarna 
hänvisas till de investeringsplaner som redovisas 
under respektive utgiftsområde. 

Jämförelse med tidigare års utfall 

Omfattningen av de årliga planerade 
investeringarna kan jämföras med utfallet för 
statens investeringar de senaste åren som 
redovisas i årsredovisningen för staten (se tabell 
11.2). 

 
Tabell 11.2 Statens investeringar 2010–2013 
Miljoner kronor 

År Investeringar exkl. 
finansiella tillgångar 

Investeringar inkl. 
finansiella tillgångar 

2010 49 785 61 695 

2011 40 486 44 673 

2012 44 650 47 506 

2013 46 991 51 342 
Källa: Årsredovisningar för staten för åren 2010−2013, not om investeringar till 
finansieringsanalysen. 

 

 
 
                                                      
105 Omräkningen till fasta priser baseras på den deflator för statliga 

investeringar som används i de makroekonomiska analyserna.   
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År 2010, liksom 2009, genomfördes omfattande 
investeringar bl.a. till följd av finanskrisen. Det 
rörde sig t.ex. om ökade investeringar i 
infrastruktur och kapitaltillskott till statliga 
bolag. De följande åren visar en normal 
utveckling av investeringstakten.  

I tabell 11.2 som visar utfall för statens 
investeringar redovisas investeringarna både 
exklusive och inklusive finansiella tillgångar 
(aktier och värdepapper). Investeringar i aktier 
och värdepapper redovisas däremot inte i tabell 
11.1 som visar den framåtblickande planeringen. 
Skälet till detta är att de finansiella investering-
arna varierar över tid beroende på kapitalbehovet 
hos de statligt ägda bolagen och hos de 
internationella finansiella institutioner där 
Sverige är medlem. Investeringarna beslutas av 
riksdagen för det år kapitalbehovet uppkommer. 
Under berörda utgiftsområden i denna 
proposition lämnas förslag och aviseringar om 
kapitaltillskott om sammanlagt 0,9 miljarder 
kronor. 

Skillnader mot nationalräkenskaperna 

De investeringar som redovisas i tabell 11.1 
skiljer sig från den redovisning av investeringar 
och kapitalstock som görs i de ekonomiska 
vårpropositionerna (se t.ex. prop. 2014/15:100 
bilaga 3). I dessa propositioner redovisas inve-
steringarna utifrån de principer som tillämpas i 
nationalräkenskaperna, vilket innebär högre 
statliga investeringsnivåer. Detta beror framför 
allt på att utgifter för forskning och utveckling 
läggs till investeringarna i redovisningen enligt 
nationalräkenskaperna. Dessutom räknas 
mervärdesskatt in i anskaffningsutgiften enligt 
nationalräkenskaperna, medan den är exkluderad 
i den statliga redovisningen. En skillnad som går 
i motsatt riktning är att affärsverken inte ingår i 
den statliga sektorn enligt nationalräken-
skaperna. 

11.2 Finansiering av 
anläggningstillgångar och 
rörelsekapital 

Enligt 7 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) beslutar 
riksdagen årligen om en total låneram i 
Riksgäldskontoret för investeringar i anlägg-
ningstillgångar som används i statens verk-

samhet. Vidare beslutar riksdagen årligen om en 
total kreditram i Riksgäldskontoret för att täcka 
behovet av rörelsekapital i statens verksamhet 
enligt 7 kap. 4 § samma lag. 

Låneram för 2016 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i statens verksamhet som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
38 900 000 000 kronor. 

 

Skälen för regeringens förslag: I tabell 11.3 
redovisas de för varje utgiftsområde beräknade 
sammanlagda låneramarna för investeringar i 
anläggningstillgångar i statens verksamhet för 
2016. Den totala låneramen utgör summan av lån 
för detta ändamål som regeringen och myndig-
heterna under regeringen högst får ha i 
Riksgäldskontoret 2016.  

Beloppen för respektive utgiftsområde är 
preliminära eftersom regeringen normalt fast-
ställer respektive myndighets låneram i samband 
med att regleringsbreven beslutas. Beloppet för 
respektive utgiftsområde innefattar också 
tidigare tagna lån. 

För 2015 beslutade riksdagen om en låneram 
på 37 900 000 000 kronor. Jämfört med 2015 
innebär därmed förslaget till låneram för 2016 en 
ökning med 1,0 miljarder kronor, vilket 
motsvarar närmare 3 procent. Den genom-
snittliga ökningstakten för låneramen 2002–2015 
har uppgått till ca 4,1 procent per år. Att 
förslaget till låneram innebär en ökning som är 
lägre än den genomsnittliga ökningstakten är en 
följd av att uppskattningen av lånebehovet 
successivt har förbättrats. Förslaget för 2016 
bedöms vara bättre anpassat till lånebehovet, vid 
en jämförelse med den historiska nyttjande-
graden (se tabell 11.4). 

Ökningen för 2016 kan främst härledas till 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning.  

Myndigheternas totala skuld avseende 
investeringar i anläggningstillgångar uppgick vid 
halvårsskiftet 2015 till 30,1 miljarder kronor, 
vilket är ca 0,3 miljarder kronor mer än vid 
samma tidpunkt 2014. 
Regeringen beräknar att det behövs en total 
låneram på 38,9 miljarder kronor för 2016, varav 
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knappt 0,4 miljarder kronor inledningsvis inte 
kommer att fördelas till myndigheterna. Syftet 
med den ofördelade delen av låneramen är att 
regeringen ska kunna hantera situationer där 

lånebehov uppstår till följd av oförutsedda 
händelser. 
 
 
 

Tabell 11.3 Låneram för 2016 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde1   

Beslutad 
låneram 

20152 

Låneram i 
regleringsbrev 

30/6 2015 
Skuld  

30/6 2015 
Begärd 

låneram 20162 

1 Rikets styrelse3   1 531 1 530 1 130 1 544 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning   776 778 503 807 

3 Skatt, tull och exekution4   1 625 1 650 1 274 1 725 

4 Rättsväsendet   5 771 5 671 4 676 5 863 

5 Internationell samverkan   18 18 10 15 

6 Försvar och samhällets krisberedskap  9 101 8 911 8 208 8 732 

7 Internationellt bistånd   92 80 54 80 

8 Migration   392 429 371 441 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg   492 490 239 448 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning   2 012 2 012 1 724 2 009 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom   272 272 239 272 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering   5 5 5 8 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv   754 752 466 935 

15 Studiestöd   181 182 77 181 

16 Utbildning och universitetsforskning   7 079 7 066 5 585 7 678 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid   698 699 459 669 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik  325 325 252 322 

20 Allmän miljö- och naturvård   313 313 189 298 

21 Energi   40 40 20 32 

22 Kommunikationer   4 177 4 139 2 880 3 977 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel  1 881 1 889 1 508 2 161 

24 Näringsliv   267 294 195 349 

 Ej fördelat   97 - - 355 

Summa   37 900 37 544 30 062 38 900 
Anm.: 7:e AP-fonden behandlas som övrig kredit och ingår därför inte i tabellen. 
1 Låneramarna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statens budget för 2016. 
2 Riksdagen beslutar om den totala ramen som visas på summaraden. Inom den totala ramen bestämmer regeringen fördelningen per myndighet. Fördelningen per 
utgiftsområde som visas i tabellen är regeringens förslag till hur ramen ska fördelas.  
3 Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän. 
4 Exklusive Riksrevisionen. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
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I diagram 11.1 visas utvecklingen av lånevolymen 
sedan juni 2002. 
 
Diagram 11.1 Myndigheternas samlade skuld avseende 
investeringar i anläggningstillgångar 
juni 2002–juni 2015 
Miljoner kronor 

 
Källor: Riksgäldskontorets och egna beräkningar. 

 
I tabell 11.4 visas utvecklingen av nyttjande-
graden av beslutade låneramar, dvs. faktisk upp-
låning i förhållande till den totala beslutade låne-
ramen, sedan 2002. 

Lånevolymen ökade med 15,2 miljarder 
kronor mellan 2002 och 2015, medan 
nyttjandegraden ökade med 13 procentenheter 
till 79 procent. Det bör också observeras att 
upplåningen i regel ökar under det andra 
halvåret, varför nyttjandegraden som ovan 
redovisats för 2015, och som avser halvårsskiftet 
2015, bedöms vara lägre än nyttjandegraden vid 
utgången av samma år. Regeringens målsättning 
är att nyttjandegraden, i enlighet med vad 
finansutskottet uttalat, ska fortsätta att öka (bet. 
2009/10:FiU1 och bet. 2013/14:FiU1). De 
senaste åren har nyttjandegraden legat strax 
under 80 procent i halvårsjämförelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11.4 Låneskuld och låneramar 2002–2015 
Miljoner kronor 

År 
 

Lån 30/6 
 

Låneram 
Nyttjandegrad 

30/6 

2002 14 878 22 500 66% 

2003 14 618 23 500 62% 

2004 16 494 25 000 66% 

2005 18 594 26 500 70% 

2006 19 752 28 000 71% 

2007 20 384 28 500 72% 

2008 22 155 30 300 73% 

2009 23 559 31 700 74% 

2010 24 055 32 500 74% 

2011 25 910 33 000 79% 

2012 26 954 34 350 78% 

2013 28 695 36 800 78% 

2014 29 744 38 600 77% 

2015 30 062 37 900 79% 
Anm.: Exklusive Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän samt 
Riksrevisionen. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000



PROP.  2015/16:1 

465 

Räntekontokreditram för 2016 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om krediter för myndigheternas 
räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 
12 400 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: 

Myndigheterna placerar överskottslikviditet och 
finansierar sitt behov av rörelsekapital i 
Riksgäldskontoret. Respektive myndighet har 
för dessa ändamål ett räntekonto med kredit. 
Storleken på räntekontokrediten varierar, men 
ligger normalt i intervallet 5–10 procent av 
summan av respektive myndighets anslag, bidrag 
och avgiftsinkomster. Den beräknade kredit-
ramen för 2016 redovisas fördelad per 
utgiftsområde i tabell 11.5, tillsammans med det 
totala saldot och bruttoskulden på räntekontona 
den 30 juni 2015. Vid beräkningen av 
bruttoskulden ingår endast de myndigheter som 
hade ett positivt saldo på räntekontot och som 
således utnyttjat sin kredit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av tabell 11.5 framgår att flera myndigheter 
vid halvårsskiftet 2015 hade en betydande 
inlåning på sina räntekonton. En anledning till 
detta kan vara det anslagssparande som flera 
myndigheter har byggt upp. Den stora 
inlåningen kan också bero på att det inom den 
avgiftsfinansierade verksamheten uppstår en 
likviditet som placeras på räntekontot. Endast 15 
av de drygt 200 myndigheter som har 
räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret 
utnyttjade sin kredit per den 30 juni 2015. Dock 
hade 39 myndigheter utnyttjat sin kredit någon 
gång under första halvåret 2015, vanligtvis strax 
före utbetalningarna till räntekontona. 
Merparten av myndigheterna har stadigvarande 
överskott på sina räntekonton. 

De beslutade krediterna för myndigheternas 
räntekonton uppgick för 2015 till sammanlagt 
14,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår att 
den sammanlagda kreditramen för myndig-
heternas räntekonton får uppgå till högst 
12,4 miljarder kronor 2016, varav ca 0,1 miljarder 
kronor inledningsvis inte kommer att fördelas 
till myndigheterna. Det är en minskning med 
2,1 miljarder kronor jämfört med den ram som 
riksdagen beslutade för 2015. Minskningen 
beror på att myndigheterna bedöms ha ett lägre 
behov av räntekontokrediter. 
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Tabell 11.5 Räntekontokreditram för 2016 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde1    

Beslutad 
kreditram 

20152 

Saldo 
30/6 

20153 

Brutto- 
skuld  
20154 

 Begärd 
kreditram 

 20162 

1 Rikets styrelse5    862 -1 091 27 899 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning6    688 -1 784 185 637 

3 Skatt, tull och exekution    983 -1 053 0 983 

4 Rättsväsendet    2 968 -2 995 0 2 969 

5 Internationell samverkan    0 -4 0 0 

6 Försvar och samhällets krisberedskap   682 -756 247 782 

7 Internationellt bistånd    33 -192 0 33 

8 Migration    150 -660 0 150 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg    479 -557 20 374 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning    400 -509 0 7 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom    1 067 211 764 832 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering    8 -6 0 8 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv    386 -914 4 387 

15 Studiestöd    1 -125 0 77 

16 Utbildning och universitetsforskning    561 -24 869 15 566 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid    309 -256 109 357 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik   239 -73 43 239 

20 Allmän miljö- och naturvård    84 -258 37 84 

21 Energi    31 -15 6 34 

22 Kommunikationer    3 958 -10 007 0 2 411 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel   377 -1 102 134 289 

24 Näringsliv    100 -502 6 150 

 Ej fördelat   134 - - 132 

Summa    14 500 -47 518 1 597 12 400 
Anm.: 7:e AP-fonden behandlas som övrig kredit och ingår därför inte i tabellen. 
1 Räntekontokrediterna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statens budget för 2016. 
2 Riksdagen beslutar om den totala ramen som visas på summaraden. Inom den totala ramen bestämmer regeringen fördelningen per myndighet. Fördelningen per 
utgiftsområde som visas i tabellen är regeringens förslag till hur ramen ska fördelas. 
3 Ett negativt belopp för saldo innebär en behållning i Riksgäldskontoret. 

4 Avser maximalt kreditutnyttjande 1 januari 2015 – 30 juni 2015.  
5 Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän. 
6 Exklusive Riksrevisionen. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
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Statlig utlåning 

Av 6 kap. 3 § budgetlagen följer att regeringen 
får besluta om utlåning som finansieras med lån i 
Riksgäldskontoret för det ändamål och upp till 
det belopp som riksdagen har beslutat om. 

Totalt uppgick utlåningen av detta slag till 
213,7 miljarder kronor den 30 juni 2015. 
Utlåningen i form av studielån var den i särklass 
största posten och uppgick till 201,5 miljarder 
kronor.  

I tabell 11.6 finns en översikt över den 
utlåning som finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret. Utöver den utlåning som redovisas i  
 

tabellen hade även Riksbanken vid halvårsskiftet 
2015 en låneskuld till Riksgäldskontoret som 
uppgick till 238 miljarder kronor. Riksbanken 
har tagit upp lån för att tillgodose behovet av en 
valutareserv. 

Förslagen till beslut om nya eller ändrade 
ramar för utlåning som finansieras med lån i 
Riksgäldskontoret redovisas under respektive 
utgiftsområde. 
 
 
 

 
 

Tabell 11.6 Statlig utlåning 2016 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde Myndighet/verksamhet 
Skuld 

30/6 2014 

Beslutad 
låneram 

2015 
Skuld 

30/6 2015 

Begärd 
låneram 

2016 

2 Lån till Island1,2 1 877 - - - 

2 Lån till Irland3 5 493 5 493 5 547 5 581 

15 Studielån 195 907 206 000 201 507 211 000 

22 Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB4 5 246 5 300 5 396 5 800 

22 A-train AB5 1 000 1 000 1 000 1 000 

24 Civila flygutvecklingsprojekt6 337 1 110 250 1 110 

24 Svensk exportkredit AB7 0 80 000 0 125 000 

Summa  209 860 298 903 213 700 349 491 
1 Prop. 2010/11:132, bet. 2010/11:FiU36, rskr. 2010/11:310. 
2 I juli 2014 löste Island lånet. 
3  Prop. 2011/12:119, bet. 2011/12:FiU41, rskr. 2011/12:209. 
4 Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117. Låneramen för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB är 3 361 miljoner kronor exklusive räntor och 
mervärdesskatt. 
5 Prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436. 
6 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:Fiu11, rskr. 2007/08:24. 
7 Prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125. Höjning av kreditramen föreslås av regeringen i denna proposition. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
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Övriga kreditramar 

I 7 kap. 1–5 §§ budgetlagen anges de villkor som 
gäller för finansiering av statens investeringar 
och utlåning. Av 7 kap. 6 § samma lag följer att 
riksdagen för en viss myndighet eller för en viss 
anskaffning kan besluta att finansiering ska ske 
på annat sätt än vad som följer av 7 kap. 1–5 §§. I 
detta avsnitt redogörs för de lån och kreditramar 
som riksdagen dels beslutat om, dels föreslås  

 

besluta för 2016. Totalt uppgick upplåningen i 
Riksgäldskontoret med stöd av sådana övriga 
kreditramar till 77,4 miljarder kronor den 30 juni 
2015. Trafikverkets kreditutnyttjande var störst 
och uppgick till 41,4 miljarder kronor. I tabell 
11.7 redovisas övriga kreditramar i 
Riksgäldskontoret. Förslagen till beslut om 
kreditramar i Riksgäldskontoret redovisas under 
respektive utgiftsområde. 
 

 
Tabell 11.7 Övriga kreditramar 2016 
Miljoner kronor 

Utgifts-
område Myndighet/verksamhet 

Skuld 
30/6 20141 

Beslutad  
kreditram 20152 

Skuld 
30/6 20151 

Begärd  
kreditram 20162 

      

 Låneramar:     

2 7:e AP-fonden 1 5 0 3 

2 Fortifikationsverket 9 757 11 700 10 233 11 700 

2 Statens fastighetsverk 12 012 13 600 12 146 14 300 

2 Riksgäldskontoret 1 948 2 915 1 416 2 915 

9 Socialstyrelsen 101 350 72 100 

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 0 300 0 300 

9 Folkhälsomyndigheten 0 350 0 350 

21 Affärsverket Svenska kraftnät 5 761 10 300 6 376 10 500 

22 Trafikverket 40 813 43 000 41 417 42 000 

22 Luftfartsverket 0 1 500 0 3 750 

22 Sjöfartsverket 236 500 141 500 

      

 Övriga krediter:     

2 7:e AP-fonden 8 40 0 40 

2/23 Kammarkollegiet3 -501 460 -636 355 

2 Statens tjänstepensionsverk -67 100 -73 100 

6 Försvarets materielverk 5 176 12 000 5 640 19 000 

6 Försvarsexportmyndigheten 277 7 000 357 0 

10 Försäkringskassan 42 100 57 140 

11 Pensionsmyndigheten -60 8 000 261 8 000 

Summa 75 504 112 220 77 407 114 053 

Anm.: Affärsverk har inom beslutade kreditramar även möjlighet att låna utanför Riksgäldskontoret. 
1 För de myndigheter som har flera kreditramar visas den sammanlagda skulden. 
2 Utöver de krediter som redovisas i tabellen föreslås i respektive utgiftsområdesbilaga en kredit om 40 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för utnyttjande vid krig, 

krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden, samt en obegränsad låneram för Exportkreditnämnden för skadeutbetalning. 
3 Utöver de kreditramar för Kammarkollegiet på 250 miljoner kronor och 5 miljoner kronor som föreslås under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 

respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel medges också Kammarkollegiet en övrig kredit på 100 miljoner kronor utifrån prop. 1995/98:105, 
bet. 1995/96:FiU11, rskr. 1995/96:191. 

Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
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11.3 Statliga garantier 

Statens garantiåtaganden omfattar huvudsakligen 
insättningsgarantin och investerarskyddet, 
garantier till banker, kreditgarantier, garantier 
om tillförsel av kapital samt pensionsgarantier. 
En samlad och utförlig redovisning av den 
statliga garantiverksamheten ges i regeringens 
skrivelse Årsredovisning för staten 2014 (skr. 
2014/15:101). I tabell 11.8 redovisas om-
fattningen av de statliga garantiåtagandena per 
den 30 juni 2015 och en översiktlig samman-
ställning över begärda garantiramar 2016. 
Förslagen till beslut om garantiramar finns i 
respektive utgiftsområde. 

Normalt ställs krav på kostnadstäckning vid 
hanteringen av statliga garantier. Enligt 6 kap. 
4 § budgetlagen krävs att en avgift tas ut som 
motsvarar den förväntade kostnaden för 
garantin.  

 

Detta innebär att kostnaden för förlustrisken för 
varje garantiåtagande eller grupp av garanti-
åtaganden ska beräknas. 

Utifrån detta bestäms en avgift för garantin 
som finansieras av garantitagaren. Riksdagen kan 
dock besluta att en lägre eller ingen avgift ska 
debiteras för ett visst åtagande. Till den del full 
kostnadstäckning inte erhålls från garantitagaren 
är det fråga om en statlig subvention som ska 
belasta ett anslag. Avgiftsinkomster, och i 
förekommande fall anslagsmedel, motsvarande 
subventionen, redovisas på ett konto, en s.k. 
garantireserv, i Riksgäldskontoret. Till reserven 
förs också eventuella återvinningar från tidigare 
infriade garantier. Konstaterade förluster i 
garantiverksamheten ska täckas med medel från 
garantireserven. Garantiverksamheten ska 
således vara självbärande över tid. 

 
 

 
Tabell 11.8 Garantiramar och utfärdade garantier 
Miljoner kronor 

   
  

Beslutade 
garantiramar 

2014 

 
Utfärdade 
garantier 

30/6 2014 

 
Beslutade 

garantiramar 
2015 

 
Utfärdade 
garantier 

30/6 2015 

 
Begärda 

garantiramar 
2016 

Riksgäldskontoret 

Insättningsgarantin1,2 Obegränsad 1 312 808 Obegränsad 1 388 869 Obegränsad 

Investerarskyddet3 Obegränsad Uppgift saknas Obegränsad Uppgift saknas Obegränsad 

Garantier till banker m.fl. för skuldförbindelser4 Obegränsad 935 Obegränsad 0 - 

Kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit för 
upplåning5 250 000 0 - - - 

Kreditgarantier till Öresundsbro Konsortiets 
upplåning Obegränsad 19 426 Obegränsad 19 382 Obegränsad 

Nordiska investeringsbanken, garantier för 
projektinvesteringslån6 6 169 6 169 6 183 5 776 6 183 

Nordiska investeringsbanken, garantier för 
miljöinvesteringslån6 954 245 956 219 956 

Pensionsgarantier7 30 000 8 158 30 000 8 574 30 000 

Kreditgarantier till UD-anställda 50 1 50 0 50 

Kreditgarantier till mjölksektorn - - 500 0 500 

Kreditgaranti till European Spallation Source ERIC 
(ESS) - - - - 600 

Exportkreditnämnden 

Exportkreditgarantier 500 000 246 561 500 000 236 932 450 000 

Investeringsgarantier 10 000 4 077 10 000 4 698 10 000 

Biståndsverksamhet 

Sidas biståndsgarantier och garantier för lån inom 
ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet8 11 398 2 558  11 402 3 780  11 402 
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Tabell 11.8 Garantiramar och utfärdade garantier forts. 
Miljoner kronor 

  
Beslutade 

garantiramar 
2014 

 
Utfärdade 
garantier 

30/6 2014 

 
Beslutade 

garantiramar 
2015 

 
Utfärdade 
garantier 

30/6 2015 

 
Begärda 

garantiramar 
2016 

Boverket 

Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, 
av lösen av kommunala borgensåtaganden samt 
för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar 
upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till 
kooperativ hyresrätt9 10 000 2 050 10 000 1 670 10 000 

Kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut 
pengar till enskilda för förvärv av bostad 
(förvärvsgarantier) 5 000 0 5 000 0 5 000 

Garantikapital10  115 070  121 659  

Summa utfärdade garantier  1 718 058  1 791 559  
1Regleras i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 
2Åtagandet för insättningsgarantin per 30 juni 2015 och 30 juni 2014 avser utfall 2013 respektive utfall 2012. Maximalt ersättningsbelopp är 100 000 euro per kund och 
bank. 
3Regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd. 
4Regleras i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Regeringen har genom förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. beslutat en garanti-
ram på 750 miljarder kronor. Denna garanti stängdes för nyteckning den 30 juni 2011. Den 12 maj 2015 förföll det sista lånet som omfattades av garantiprogrammet och 
därmed är garantiprogrammet avvecklat. 
5Av riksdagen beslutad garantiram. Regeringen har valt att inte vidarefördela garantin till Riksgäldskontoret. 
6Garantiramen för projektinvesteringslån uppgår till 670 755 434 euro och garantiramen för miljöinvesteringslån uppgår till 103 720 437 euro (prop. 2003/04:162, bet. 
2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16). Omräkningen till kronor är gjord med Riksbankens slutkurs för euro den 30 juni 2015 (9,2173) respektive 30 juni 2014 (9,1965). 
7Åtagandet för pensionsgarantier per 30 juni 2015 och 30 juni 2014 avser 2014 respektive 2013. Omfattar upparbetade avtalspensioner för de som var anställda när 
statliga myndigheter bolagiserats, t.ex. Posten och Akademiska hus. 
8Av garantiramen utgör Sidas biståndsgarantier 10 000 000 000 kronor och Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet 152 059 320 euro. Garantiramen i euro är omräknad till 
kronor med slutkursen för euro den 30 juni 2015 (9,2173) respektive 30 juni 2014 (9,1965). 
9Av de utstående garantierna per 30 juni 2015 och 30 juni 2014 avser 523 miljoner kronor respektive 754 miljoner kronor garantier för lån under byggtiden. 
Garantibeloppet för denna del ökar i takt med att bygget fortskrider. Det totala garantibeloppet för dessa garantier per 30 juni 2015 och 30 juni 2014 är 863 miljoner 
kronor respektive 1 474 miljoner kronor. Differensen mellan utestående och utlovat garantibelopp per 30 juni 2015 och 30 juni 2014 är därmed 340 miljoner kronor 
respektive 720 miljoner kronor.  
10Garantikapital avser obetald del av redan tecknat aktiekapital. Vid anfordran från den juridiska person där aktiekapitalet tecknats ska den obetalda delen inbetalas 
utan fördröjning. Beloppet utgörs av åtaganden gentemot Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), Europarådets utvecklingsbank (CEB), 
Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB), Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Interamerikanska 
utvecklingsbanken (IDB), Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA), Nordiska investeringsbanken (NIB) samt Eurofima. Aktierna i järnvägsfinansieringsbolaget 
Eurofima har förvaltats av affärsverket Statens järnvägar till den 1 januari 2013, då förvaltningen överfördes till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband 
med avvecklingen av affärsverket. Aktiekapitalet i Eurofima har utökats flera gånger sedan tillkomsten av bolaget 1956. Den senaste nyemissionen ägde rum 1997. 
Garantiåtagandet gentemot Eurofima uppgår per 30 juni 2014 till 41 600 000 schweizerfranc varav en garantiram på 33 600 000 schweizerfranc har beslutats av 
riksdagen (prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU36, rskr. 1992/93:116). Resterande åtagande om 8 000 000 schweizerfranc uppstod i samband med emissionen 1997 då 
aktierna förvaltades av affärsverket Statens järnvägar. 
Källor: Utfallsbeloppen är hämtade från Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, Sida och Boverket. 

 
Statens totala utestående garantiåtaganden, 
exklusive garantikapitalet, hade fram t.o.m. den 
30 juni 2015 ökat med ca 67 miljarder kronor 
jämfört med samma tidpunkt föregående år, 
varav merparten förklaras av ett ökat åtagande 
avseende insättningsgarantin.  

De utestående garantierna enligt förordningen 
(2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. 
minskade från ca 1 miljard kronor den 30 juni 
2014 till 0 kronor den 30 juni 2015. Det sista 
garanterade lånet förföll under andra kvartalet 
2015. 

De utestående kreditgarantierna till 
Öresundsbro Konsortiets upplåning uppgick till 
19 miljarder kronor den 30 juni 2015, och var 
därmed oförändrade jämfört med den 30 juni 
2014. 

De utestående exportkredit- och investerings-
garantierna minskade med sammanlagt 

ca 9 miljarder kronor mellan den 30 juni 2014 
och den 30 juni 2015. 

Summan av utfärdade garantier inom Sidas 
biståndsgarantier och garantier för lån inom 
ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet 
hade den 30 juni 2015 ökat med sammanlagt 
ca 1 miljard kronor sedan den 30 juni 2014. 

De utfärdade garantierna för garantikapitalet 
uppgick den 30 juni 2015 till ca 122 miljarder 
kronor och hade därmed ökat med knappt 
7 miljarder kronor jämfört med den 
30 juni 2014. 

Förslagen till beslut om nya eller ändrade 
garantiramar redovisas under respektive utgifts-
område. 
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11.4 Beställningsbemyndiganden 

Enligt 6 kap. 1 § första stycket budgetlagen får 
regeringen, för det ändamål och intill det belopp 
som riksdagen beslutat för budgetåret, beställa 
varor eller tjänster samt besluta om bidrag, 
ersättning, lån eller liknande som medför utgifter 
under senare budgetår än det budgeten avser. 

Regeringens förslag till beställnings-
bemyndiganden finns under respektive utgifts-
område. På anslagsnivå redovisas vidare 
information om bl.a. nya och infriade åtaganden 
2014–2016. 

I tabell 11.9 görs en sammanfattning av de 
begärda bemyndigandena för 2016. I kolumnen 
Ingående åtaganden redovisas de åtaganden som 
staten vid ingången av 2016 beräknas ha i form 
av beställningar av varor och tjänster, beslut om 
bidrag m.m. I nästa kolumn anges de nya 
åtaganden av denna typ som staten förväntas 
göra 2016. Kolumnen Infriade åtaganden visar 
åtaganden som regeringen ingått tidigare år och 
som förväntas bli betalda 2016. Kolumnen 
Utestående åtaganden utgör summan av 
ingående och nya åtaganden, med avdrag för 
infriade åtaganden. I den sista kolumnen, 
Begärda bemyndiganden, redovisas om-
fattningen av de bemyndiganden som regeringen 

begär under de olika utgiftsområdena i denna 
proposition.  

Av tabell 11.9 framgår att regeringen begär 
bemyndiganden om totalt 427,8 miljarder 
kronor. Jämfört med de beställnings-
bemyndiganden som ingick i riksdagens 
ursprungliga beslut om statens budget för 2015 
innebär förslagen för 2016 en ökning med 
ca 36,7 miljarder kronor, eller 9,4 procent. I 
förändringen ingår såväl stora minskningar som 
ökningar. De största minskningarna kan 
hänföras till utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering (-1,4 miljarder 
kronor) och utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård (-1,3 miljarder kronor). De största 
ökningarna kan hänföras till utgiftsområde 22 
Kommunikationer (12,9 miljarder kronor), 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap (8,5 miljarder kronor), utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd (5,9 miljarder kronor), 
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-
försörjning och byggande samt konsument-
politik (4,1 miljarder kronor) samt utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning 
(3,7 miljarder kronor). 

Regeringen begär vidare ett bemyndigande att 
ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-
budgeten för 2016 (se utg.omr. 27 avsnitt 3). 
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Tabell 11.9 Sammanfattande redovisning av beställningsbemyndiganden avseende 2016 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde 
Ingående 

åtaganden 
2016 

Nya 
åtaganden 

2016 

Infriade 
åtaganden 

2016 

Utestående 
åtaganden 

2016 

Begärda 
bemyndiganden 

2016 

1 Rikets styrelse 171 241 171 241 241 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 30 106 30 106 106 

4 Rättsväsendet 20 200 20 200 200 

5 Internationell samverkan 138 69 62 146 160 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 85 563 22 458 14 281 93 740 94 752 

7 Internationellt bistånd 67 593 28 377 19 049 76 922 77 020 

8 Migration 140 110 65 185 185 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1 473 1 526 817 2 181 2 181 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 3 000 1 500 1 813 2 688 2 700 

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering 790 2 070 770 2 090 2 100 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 18 742 19 581 14 596 23 727 23 731 

15 Studiestöd 4 4 4 4 4 

16 Utbildning och universitetsforskning 32 343 16 641 12 532 36 452 36 501 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 689 713 507 896 897 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik 86 4 100 38 4 148 4 150 

19 Regional tillväxt 5 440 4 299 2 870 6 869 6 993 

20 Allmän miljö- och naturvård 3 725 2 001 1 473 4 252 4 258 

21 Energi 4 324 1 578 1 665 4 237 4 237 

22 Kommunikationer 132 551 27 715 23 718 136 549 137 816 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 25 572 7 888 6 459 27 002 27 006 

24 Näringsliv 2 321 1 795 1 521 2 595 2 595 

Summa 384 717 142 970 102 458 425 229 427 833 
Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
11.5 Bemyndigande att överskrida 

anslag 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016, med de begränsningar som följer av 
3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen, besluta att 
ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får 
överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av 
anslaget inte hinner inväntas och överskridandet 
ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Enligt 3 kap. 

8 § andra stycket budgetlagen får regeringen 
med riksdagens bemyndigande besluta att ett 
anslag får överskridas om det är nödvändigt för 
att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som 
inte var kända då anslaget anvisades eller för att 

ett av riksdagen beslutat ändamål med anslaget 
ska kunna uppfyllas. 

För de flesta anslag kan oundvikliga 
utgiftsökningar i förhållande till anvisade medel 
rymmas inom den högsta tillåtna anslagskrediten 
på tio procent som föreskrivs i 3 kap. 8 § första 
stycket budgetlagen. Det finns ytterst sällan 
behov av att överskrida anslag för förvaltnings-
ändamål med mer än vad som ryms inom denna 
kredit. Något särskilt bemyndigande som ger 
regeringen befogenhet att besluta om 
överskridande av anslag som anvisats för 
förvaltningsändamål behöver därför inte 
inhämtas. Vid behov kommer i stället regeringen 
att föreslå ändringar i budgeten. 

När det däremot gäller anslag som anvisats för 
regelstyrd verksamhet, icke påverkbara EU-
relaterade utgifter och oförutsedda utgifter kan 
så stora förändringar inträffa att utgifterna inte 
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ryms inom den högsta tillåtna anslagskrediten. 
Regeringen avser i sådana fall att i första hand 
återkomma till riksdagen med förslag om 
ändrade anslag. Förändringarna kan dock inträffa 
snabbt och betalningarna kan behöva göras utan 
dröjsmål. Regeringen bör därför bemyndigas att, 
om beslut om ändring i budgeten inte hinner 
inväntas, besluta om överskridande när de 
förutsättningar som anges i 3 kap. 8 § andra 
stycket budgetlagen är uppfyllda, dvs. om det är 
nödvändigt för att i en verksamhet täcka 
särskilda utgifter som inte var kända då anslaget 
anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat 
ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas. 
Överskridandet får inte vara större än att det 
ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten. 
Bemyndigandet begärs för ett budgetår i taget. 
Regeringens avsikt är att även fortsättningsvis 
föreslå ändringar av berörda anslag som ersätter 
de medgivna överskridandena.  

Under 2015 har regeringen hittills inte 
medgivit några överskridanden som innebär att 
anslagen behöver tillföras ytterligare medel. Ett 
eventuellt utnyttjande av bemyndigandet senare 
under året kommer att redovisas i årsredovis-
ningen för staten för 2015. 
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12 Granskning och ekonomisk styrning 

I detta avsnitt redovisar regeringen sin syn på 
dels EU:s rekommendationer till Sverige inom 
ramen för den europeiska terminen, dels 
Finanspolitiska rådets rekommendationer och 
bedömningar. Vidare gör regeringen en ny 
bedömning av Sveriges nationella mål för 
utbildning inom ramen för Europa 2020-målen. 
Avsnittet innehåller även information om 
Riksrevisionens revisionsberättelse över årsredo-
visningen för staten 2014. Avslutningsvis lämnas 
en redovisning av arbetet med att utveckla den 
ekonomiska styrningen i staten. 

12.1 Den europeiska terminen och 
EU:s rekommendation till 
Sverige 

Den europeiska terminen är det ramverk inom 
EU som syftar till att öka samstämmigheten i 
rapportering och granskning av medlems-
staternas åtgärder inom ramen för EU:s tillväxt- 
och sysselsättningsstrategi (Europa 2020), 
stabilitets- och tillväxtpakten samt förfarandet 
för övervakning av makroekonomiska obalanser. 

I november 2014 inleddes den femte 
europeiska terminen. Europeiska kommissionen 
föreslog då i den årliga tillväxtöversikten att den 
ekonomiska politiken inom EU skulle inriktas 
på stimulans av investeringar, en förnyad vilja till 
strukturreformer och en ansvarsfull finans-
politik. 

I februari 2015 presenterade Europeiska 
kommissionen s.k. landrapporter, som innehåller 
analyser av medlemsstaternas ekonomier. Dessa 
omfattade även en fördjupad granskning av 
eventuella makroekonomiska obalanser i 

medlemsstaterna. Mot bakgrund av dessa 
rapporter och de nationella reformprogram och 
stabilitets- och konvergensprogram som 
utarbetats av medlemsstaterna under våren, 
lämnade Europeiska kommissionen i maj 2015 
förslag till landspecifika rekommendationer. Till 
grund för rekommendationerna låg även 
Europeiska rådets övergripande prioriteringar 
för den ekonomiska politiken inom EU. 

Inom ramen för den ekonomisk-politiska 
samordningen riktas landspecifika rekommen-
dationer till medlemsstaterna. Dessa rekommen-
dationer är inte bindande, men utgör likväl ett 
viktigt politiskt instrument inom den europeiska 
terminen. Regeringen ser rekommendationerna 
som ett instrument för att uppmuntra till en 
ansvarsfull ekonomisk politik och uppfyllelse av 
de mål som medlemstaterna gemensamt kommit 
överens om. Varje medlemstat avgör själv hur 
den ska förhålla sig till rekommendationerna och 
ytterst är det parlamenten i varje medlemsstat 
som beslutar om den nationella ekonomiska 
politiken. 

Den Europeiska kommissionen har inför 2015 
genomfört en del förändringar i den europeiska 
terminen med ambitionen att förenkla hante-
ringen. Bland annat är de senaste rekommen-
dationerna färre till antalet och mer fokuserade 
på det som kommissionen ser som medlems-
staternas mest centrala utmaningar.  

I slutet av juni 2015 ställde sig Europeiska 
rådet bakom de landspecifika rekommendation-
erna, som därefter formellt antogs av Rådet för 
ekonomiska och finansiella frågor den 14 juli 
2015. Samtliga medlemsstater har fått rekom-
mendationer, med undantag av Grekland och 
Cypern, som har särskilda stödprogram. Sverige 
fick denna gång endast en rekommendation. 
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Nedan redogörs för regeringens bedömning med 
anledning av denna rekommendation.  

Rekommendationen till Sverige 

Europeiska kommissionen publicerade den 13 
maj 2015 sitt förslag till rekommendation till 
Sverige. I förslaget framhåller kommissionen 
bl.a. att finanspolitiken, så som den redovisats i 
Sveriges konvergensprogram från april 2015 och 
enligt kommissionens vårprognos, förväntas 
ligga i linje med stabilitets- och tillväxtpaktens 
krav. Kommissionen lyfter även fram 
regeringens arbete med att förbättra skol-
resultaten och åtgärder för att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv och menar att 
dessa åtgärder måste följas upp. 

Kommissionen menar vidare att det finns 
makroekonomiska obalanser i svensk ekonomi 
som kräver politiska åtgärder och övervakning. 
Kommissionen framhåller att de stigande 
bostadspriserna, och hushållens ökande skuld-
sättning, utgör en risk för den makro-
ekonomiska stabiliteten. Flera viktiga orsaker till 
obalanserna anges, bl.a. de starka låneincitamen-
ten för hushållen, vilket inkluderar möjligheterna 
till ränteavdrag. Kommissionen lyfter också fram 
det låga utbudet av bostäder, orsakat av ett 
ineffektivt utnyttjande av bostadsbeståndet och 
de strukturellt låga nyinvesteringarna i bostäder.  

I det formella rådsbeslutet från den 14 juli 
2015 rekommenderas Sverige att: Ta itu med 
hushållens ökande skuldsättning genom att 
korrigera skatteincitamenten, särskilt genom att 
stegvis begränsa ränteavdragen för bostadslån i 
beskattningen eller genom att höja fastighets-
skatten, och genom att öka amorteringstakten på 
bostadslån. Åtgärda det strukturellt låga utbudet 
av bostäder, främja konkurrensen i byggsektorn, 
effektivisera plan- och överklagandeprocesser för 
byggnation och se över systemet för hyres-
reglering för att tillåta mer marknadsanpassade 
hyror. 

Regeringens syn på rekommendationen 

Regeringen delar Europeiska kommissionens 
bedömning att hushållens ökande skuldsättning 
utgör en risk för den makroekonomiska 
stabiliteten. En stor ökning av hushållens skulder 
har ofta tenderat att föregå djupare och mer 

utdragna konjunkturnedgångar. Bostadspriserna 
och hushållens skulder har stigit i relativt snabb 
takt i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Priserna 
ökade även i många andra OECD-länder under 
1990-talet och i början av 2000-talet, men till 
skillnad från utvecklingen i dessa länder skedde 
ingen betydande priskorrigering i Sverige i 
samband med finanskrisen 2008 och 2009. 
Tillväxttakten i utlåningen till hushåll har tilltagit 
under de senaste åren och den årliga tillväxt-
takten uppgick till 7,1 procent i juli 2015. Det är 
framför allt lån med bostäder som säkerhet som 
driver tillväxten. Även bostadspriserna har ökat 
betydligt de senaste åren, i synnerhet för 
bostadsrätter. 

En stor del av ökningen av bostadspriserna 
och hushållens skuldsättning sedan mitten av 
1990-talet kan förklaras av strukturella och 
makroekonomiska faktorer. Allt fler hushåll äger 
sin bostad. Utbudet av bostäder i framför allt 
storstäder har dock ökat långsammare än 
befolkningen och de bostadsrelaterade skatterna 
har sänkts, särskilt i samband med införandet av 
kommunal fastighetsavgift 2008. Samtidigt har 
hushållens inkomster ökat i god takt och 
realräntan sjunkit.  

Med snabbt stigande bostadspriser ökar risken 
för att det ska ske en prisnedgång. En kraftig 
nedgång i bostadspriserna kan få stor påverkan 
på hushållens förmögenhet. Då hushållens reala 
förmögenhet minskar finns en risk för att 
hushållen också minskar sin konsumtion, vilket i 
sin tur utgör en risk för den makroekonomiska 
stabiliteten. 

Samtidigt bedömer Finansinspektionen i sin 
årliga bolåneundersökning 2015 att hushållen har 
goda marginaler i sin ekonomi för att kunna 
hantera såväl ränteökningar som inkomst-
bortfall. Detta minskar risken för att banker och 
andra kreditinstitut ska göra kreditförluster på 
hushållens bolån. 

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder 
kring återhämtningen i svensk ekonomi 
bedömer regeringen att det är av central 
betydelse att vidta väl avvägda åtgärder för att 
dämpa ökningstakten i hushållens skuldsättning, 
för att inte utlösa en snabb och okontrollerad 
nedgång i bostadspriserna, med betydande 
negativa effekter på tillväxt och sysselsättning 
som följd.  

Regeringen delar kommissionens bedömning 
att utformningen av skattesystemet kan påverka 
hushållens skuldsättning. Det är dock viktigt att 
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upprätthålla stabila och förutsägbara regler för så 
viktiga beslut som köp av bostäder. Behovet av 
åtgärder på området måste ses långsiktigt och 
hanteras varsamt, till följd av de eventuella 
negativa effekter på tillväxten som en förändring 
kan få. Detta gäller särskilt frågan om 
ränteavdrag. En utfasning av ränteavdragen kan 
få negativa effekter på hushållens konsumtion 
och den ekonomiska återhämtningen.  

Utöver en utfasning av ränteavdragen 
rekommenderar kommissionen en högre 
beskattning av privatägda fastigheter. I Sverige 
finns dock inget politiskt stöd för att skifta 
beskattningen i en sådan riktning. Den tidigare 
statliga fastighetsskatten kritiserades för att den 
var orättvis samt saknade folkligt stöd och 
legitimitet. Dessa faktorer ansågs överväga de 
ekonomiska argumenten för en fastighetsskatt 
vid utformningen av det nuvarande systemet 
med fastighetsavgifter. 

För att minska riskerna förknippade med den 
höga skuldsättningen bland hushållen, och värna 
den finansiella stabiliteten, har under de senaste 
åren bl.a. skärpta kapitalkrav för banker, 
bolånetak och höjda riskvikter för bolån införts.  

Finansinspektionens årliga bolåneundersök-
ningar visar att andelen nya bolåntagare som 
amorterar har ökat de senaste åren. År 2011 
amorterade fyra av tio nya bolåntagare medan sju 
av tio nya bolåntagare amorterade 2014. Dock 
varierar beteendet betydligt beroende på hur hög 
belåningsgrad bolåntagarna har. År 2014 
amorterade ungefär nio av tio hushåll med 
belåningsgrader över 70 procent på sina nya 
bolån. Under samma år amorterade endast fyra 
av tio hushåll med belåningsgrader på 50–
70 procent på sina nya bolån. 

Finansinspektionen remitterade i mars 2015 
ett förslag till föreskrifter om krav på amortering 
av nya bolån. Efter kritik från flera remiss-
instanser bedömde Finansinspektionen att 
myndighetens mandat på området behövde 
förtydligas innan regelarbetet kunde fortsätta. 
Myndigheten drog därför tillbaka sitt förslag i 
april 2015.  

Regeringens utgångspunkt är att ökade 
amorteringar på sikt minskar skuldsättningen 
och förbättrar hushållens motståndskraft mot 
störningar. I promemorian Amorteringskrav 
lämnas förslag som ger Finansinspektionen 
mandat att utfärda föreskrifter avseende 
amorteringskrav på nya bolån i syfte att 
motverka makroekonomiska stabilitetsrisker 

förknippade med hushållens skuldsättning (dnr 
Fi2015/04235/B). Promemorian remitteras för 
närvarande.  

Regeringen delar kommissionens uppfattning 
att utbudet av bostäder bör öka, att konkurren-
sen i byggsektorn bör främjas och att plan- och 
överklagandeprocesserna bör effektiviseras. Det 
senare bör dock ske på ett sätt som tar hänsyn 
till såväl natur- och miljöaspekter som hur 
berörda parter påverkas. 

Regeringen föreslår betydande satsningar som 
syftar till att öka utbudet av bostäder. För att 
öka investeringarna i bostadssektorn föreslås 
5,5 miljarder kronor avsättas för 2016 och 
6,1 miljarder kronor per år fr.o.m. 2017. 
Satsningen omfattar ett flertal åtgärder, såsom 
investeringsstöd till fastighetsägare som bygger 
hyresrätter med rimliga hyror, medel för att ge 
kommunerna incitament att bidra till ökat 
bostadsbyggande och för sanering av förorenade 
markområden så att bostadsbyggande kan bli 
möjligt. Satsningen omfattar också stöd till 
åtgärder för renovering och upprustning som 
bl.a. bidrar till energieffektivisering av 
flerbostadshus och utemiljöer, framför allt i 
områden med socioekonomiska utmaningar, 
samt till byggnation av äldrebostäder och 
studentbostäder.  

Som framgår av departementspromemorian 
Investeringsstöd för anordnande av hyres-
bostäder och bostäder för studerande (Ds 
2015:35) kan främjandet av nya hyresbostäder 
och studentbostäder, utöver att bidra till ett ökat 
bostadsbyggande, leda till en minskad 
efterfrågan på ägda bostäder och därmed bidra 
till att bromsa prisutvecklingen.  

I propositionen Nya steg för en effektivare 
plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för 
verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (prop. 
2014/15:122) föreslår regeringen ändringar i 
plan- och bygglagen för att göra plan- och 
bygglovsprocessen enklare och effektivare. Detta 
kan också förbättra konkurrensförutsättningarna 
och dämpa kostnadsutvecklingen inom 
byggsektorn eftersom långa ledtider medför att 
små och medelstora entreprenörer får svårt att 
delta i projekt som förutsätter planläggning. 

En statlig utredning har därutöver fått i 
uppdrag att särskilt granska konkurrensen inom 
byggsektorn (dir 2014:75). Utredningen ska vid 
behov föreslå åtgärder som kan förbättra 
situationen. Utredningen ska lämna sitt 
betänkande den 1 december 2015. Regeringen 
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har vidare beslutat om ändrade bullerregler vid 
bostadsbyggnader. 

Hyreslagstiftningen reformerades 2011, då 
kommunala och privata hyresvärdar jämställdes 
vid prövning av vad som är skälig hyra. 
Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som 
ska se över hur hyresgästernas ställning ska 
kunna stärkas så att hyresrätten ska vara en 
attraktiv och trygg boendeform i framtiden (dir 
2015:83). 

Regeringen och ansvariga myndigheter följer 
noga utvecklingen av hushållens skuldsättning 
och bostadspriserna för att se om ytterligare 
åtgärder är nödvändiga. 

12.2 Översyn av Europa 2020-målen 

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för 
tillväxt och sysselsättning. Syftet är att till 2020 
förbättra förutsättningarna för full sysselsättning 
samt hållbar tillväxt för alla.  

En viktig del av Europa 2020-strategin är 
kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: 
sysselsättning, social delaktighet, utbildning, 
forskning och utveckling samt klimat och energi. 
Målen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 
och ska vara uppfyllda senast 2020. De över-
gripande målen är inbördes förbundna och 
ömsesidigt förstärkande och ska uppnås genom 
åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå. 
Medlemsstaterna har även med hänsyn till sina 
relativa utgångslägen och nationella förutsätt-
ningar fastställt nationella mål inom samma 
områden. Uppnådda framsteg avseende de 
nationella målen redovisas till den Europeiska 
kommissionen i de nationella reformprogram 
som överlämnas i april varje år. Sveriges 
nationella mål inom Europa 2020 fastställdes i 
2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2010/11:100). I detta avsnitt redovisar 
regeringen nya svenska nationella mål för 
utbildningsområdet. 

Höjd utbildningsnivå 

Målet för utbildningsområdet på EU-nivå är att 
till 2020 förbättra utbildningsnivån, särskilt 
genom att sträva efter att minska antalet elever 
som i förtid avbryter sin skolgång till mindre än 
10 procent och genom att öka den andel 30–34-

åringar som har avslutat en eftergymnasial eller 
motsvarande utbildning till minst 40 procent.  

Sveriges nuvarande nationella mål är att 
andelen 18–24-åringar som inte har en fullföljd 
gymnasieutbildning, och som inte heller deltar i 
någon form av studier, ska vara mindre än 
10 procent 2020, och att andelen 30–34-åringar 
som har minst en tvåårig eftergymnasial 
utbildning ska uppgå till 40–45 procent 2020. 

 
 

Regeringens bedömning: Sveriges nationella mål 
för utbildning bör vara att andelen 18–24-åringar 
som inte avslutat gymnasiestudier, och som inte 
studerar, ska vara mindre än 7 procent 2020, och 
att andelen 30–34-åringar som har minst en 
tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 
45–50 procent 2020. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Tillgång 

till en väl fungerande utbildning under hela livet 
är av yttersta vikt för Sveriges utveckling och 
konkurrenskraft samt för att stärka människors 
kunskaper och livschanser. Att fler lär sig mer är 
avgörande för att framtidens jobb ska kunna 
skapas och för att öka konkurrenskraften, men 
även för att ge människor ökad frihet att forma 
sina egna liv. Utbildning, särskilt i unga år, 
minskar risken för utanförskap och social 
utslagning senare i livet. Utbildning förbättrar 
även den enskildes chanser att få jobb med bra 
villkor och en god löneutveckling. Regeringen 
har därför initierat olika satsningar för att fler 
ungdomar ska kunna slutföra gymnasieskolan 
och för att förbättra möjligheterna för unga 
vuxna att genom vuxenutbildningen och 
folkbildningen komplettera tidigare studier. 

Gymnasiemålet 
Den förra regeringen fastställde 2011, som ovan 
anförts, ett nationellt mål för utbildnings-
området att andelen 18–24-åringar som inte 
avslutat gymnasiestudier, och som inte studerar, 
2020 skulle vara mindre än 10 procent. Den 
definition som tillämpas för detta internationellt 
jämförbara mått är andelen 18–24-åringar som 
har mindre än två års gymnasiestudier bakom sig 
och som under en uppmätt period av fyra veckor 
inte deltagit i någon form av utbildning. Enligt 
Eurostat har andelen 18–24-åringar i Sverige som 
inte har avslutat gymnasiestudier, och som inte 
studerar enligt denna definition, minskat. 
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År 2005 var andelen knappt 11 procent och 2014 
ca 7 procent. 

Den nationella målnivån är således sedan länge 
uppnådd och avspeglar inte regeringens 
ambitionsnivå. De satsningar regeringen nu 
genomför i syfte att alla ungdomar, oberoende 
av bakgrund, ska kunna fullfölja en gymnasial 
utbildning, liksom satsningarna på kunskaps-
lyftet, bedöms ha en positiv effekt på målupp-
fyllelsen. Effektens storlek är dock svår att 
kvantifiera. Regeringen anser därför att Sveriges 
nationella mål bör vara att andelen 18–24-åringar 
som inte avslutat gymnasiestudier, och som inte 
studerar, ska vara mindre än 7 procent 2020. 
Regeringen bedömer att det nationella målet kan 
nås inom ramen för den beslutade politiken och 
de aviserade åtgärderna på området. 

Målet för eftergymnasial utbildning 
Den dåvarande regeringen fastställde 2011 ett 
nationellt mål att andelen personer i åldern 30–
34 år med minst två års eftergymnasial 
utbildning skulle uppgå till 40–45 procent 2020. 
Andelen 30–34-åringar som har minst två års 
eftergymnasial utbildning har ökat under en lång 
följd av år. Denna andel uppgick 2014 till 
49,9 procent enligt Eurostat. 

Andelen högutbildade förutses komma att 
sjunka något fram till 2020. Det beror framför 
allt på att studiedeltagandet minskade 2003–
2008. Samtidigt har regeringen inom 
kunskapslyftet presenterat kraftiga investeringar 
inom yrkeshögskolan och högskolan. 
Regeringen anser därför att det nationella målet 
bör revideras till att 45–50 procent av 
befolkningen i åldern 30–34 år ska ha minst två 
års eftergymnasial utbildning 2020. Regeringen 
bedömer att det nationella målet kan nås inom 
ramen för den beslutade politiken och de 
aviserade åtgärderna på området. 

12.3 Finanspolitiska rådets 
bedömningar 

Finanspolitiska rådet har till uppgift att 
utvärdera måluppfyllelsen och inriktningen på 
finanspolitiken. Rådet ska särskilt bedöma om 
finanspolitiken är förenlig med långsiktigt 
hållbara offentliga finanser och de budget-
politiska målen. Rådet ska även bedöma om 
finanspolitiken bidrar till en uthållig hög tillväxt 

och sysselsättning samt analysera effekterna av 
finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort 
och lång sikt. Dessutom ska rådet granska om 
grunderna för den ekonomiska politiken är 
tydligt presenterade i regeringens ekonomiska 
propositioner. Vidare ska rådet bedöma 
kvaliteten i regeringens underlag och beräk-
ningsmodeller samt verka för en ökad offentlig 
diskussion om den ekonomiska politiken. 

Den 12 maj 2015 publicerade Finanspolitiska 
rådet sin årliga rapport Svensk finanspolitik. I 
detta avsnitt redovisas rådets huvudsakliga 
bedömningar och rekommendationer i 
rapporten tillsammans med en kort redogörelse 
för regeringens överväganden med anledning av 
dessa. 

Stabiliseringspolitiken och målet för det 
finansiella sparandet 

Rådet anser att utsikterna för en god svensk 
konjunkturutveckling är bättre än på flera år. 
Finanspolitiken bör därför enligt rådet nu 
inriktas mot att återta underskottet i de 
offentliga finanserna.  

Rådet menar att det finanspolitiska ramverket 
kräver att finanspolitiken inriktas mot att nå den 
målsatta nivån för sparandet när BNP-gapet är 
slutet, om inte övertygande skäl talar emot. 
Sådana skäl föreligger enligt rådet för 2016, 
eftersom dagens stora underskott gör att det inte 
är rimligt att planera för 1 procents överskott 
redan 2016, även om ekonomin då skulle vara i 
balans. Rådet gör emellertid bedömningen att 
takten i vilken det planerade finansiella sparandet 
bedöms komma att förbättras under 2016–2018 
inte är i linje med överskottsmålet. Enligt rådet 
är en förstärkning av det strukturella sparandet 
med ca 0,5 procentenheter per år förenligt med 
vad som normalt krävs i en konjunktur-
återhämtning, och därmed stabiliseringspolitiskt 
acceptabel. 

Rådet anser vidare att ett åtagande som 
innebär att alla reformer ska finansieras fullt ut 
inte är tillräckligt, utan att även oförutsedda 
utgiftsökningar bör finansieras. Rådets uppfatt-
ning är att förbättringen av det planerade 
finansiella sparandet 2016–2018 är för svag och 
att det tillsammans med frånvaron av ett 
åtagande om att finansiera oförutsedda utgifts-
ökningar därför är att betrakta som ett brott mot 
det finanspolitiska ramverket. 
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Regeringen delar inte rådets uppfattning att 
den planerade förstärkningen av det finansiella 
sparandet är för liten för att vara i linje med det 
finanspolitiska ramverket. Det finns ingen 
reglering eller praxis som anger i vilken takt 
sparandet ska förstärkas. Ramverket tillåter 
vidare att stabiliseringspolitiska hänsyn tas när 
det gäller i vilken takt avvikelser från den 
målsatta nivån ska korrigeras. Regeringen anser 
att finanspolitiken bör bedrivas på ett sätt som 
inte riskerar att hämma återhämtningen. Den 
fortsatt höga arbetslösheten, en mycket lång 
period med lågt resursutnyttjande och 
upprepade nedrevideringar av prognoserna för 
den ekonomiska tillväxten talar för en viss 
försiktighet med att vidta finanspolitiska 
åtstramningar. Eftersom den offentliga skulden 
är relativt låg finns det också utrymme för att 
fortsatt stödja återhämtningen utan att 
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet äventyras. 
Av dessa skäl anser regeringen att den förda 
politiken är ändamålsenlig och förenlig med det 
finanspolitiska ramverket. 

Ett ändrat mål för det finansiella sparandet 

Rådet bedömer att det finns goda skäl för att 
målet för det finansiella sparandet ska exkludera 
sparandet inom pensionssystemet. Dagens mål 
för det finansiella sparandet har fram till de 
senaste åren inneburit ett implicit balansmål för 
staten, eftersom pensionssystemet går med 
överskott. Mot bakgrund av detta menar rådet 
att det vore rimligt att använda ett sparmål, där 
pensionssystemet inte ingår, som sätts till noll.  

Rådet bedömer också att det finns goda skäl 
att se över målet för det finansiella sparandet och 
att de offentliga finansernas hållbarhet tillåter ett 
lägre sparande än nuvarande överskottsmål. 
Vidare anser rådet att ett system där målets nivå 
prövas sällan, men regelbundet, skulle kunna 
bidra till att ge målet en viss flexibilitet, utan att 
dess långsiktiga trovärdighet skadas. 

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk 
kommitté som ska se över målet för det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn (dir. 
2015:63). Utredningen ska bl.a. göra en 
bedömning av om det finns anledning att ändra 
nivån på målet för det finansiella sparandet och i 
så fall föreslå en ny nivå. Uppdraget ska i denna 
del redovisas till regeringen senast den 1 april 
2016.  

Pensionsåldern 

Rådet anser att en stigande pensionsålder är 
nödvändig för att framtida pensioner ska vara på 
en godtagbar nivå och för hållbara offentliga 
finanser. Rådet bedömer mot denna bakgrund 
att åldersnivåerna i t.ex. pensionssystem, övriga 
socialförsäkringar och lagen om anställnings-
skydd bör skrivas upp automatiskt med en 
månad per år. 

Pensionsåldersutredningen lämnade ett 
förslag om en riktålder som de pensions-
relaterade åldersgränserna skulle kopplas till 
(SOU 2013:25). Utredningen lämnade också ett 
förslag till hur de angränsande åldersgränserna 
ska hanteras i ett system där en riktålder har 
införts. Regeringen har med utgångspunkt i 
utredningens förslag påbörjat ett arbete med att 
kartlägga och bedöma hur åldersgränserna i olika 
system kan hanteras samt dess konsekvenser för 
enskilda, pensionssystemet, statens budget och 
kommunerna.  

Regeringen vill understryka att förändringar 
av pensionssystemet bör göras med bred 
uppslutning inom ramen för pensionsöverens-
kommelsen. Pensionsåldersutredningens förslag 
diskuteras också för närvarande inom pensions-
gruppen.  

Regeringens arbetslöshetsmål och 
arbetsmarknadspolitiken 

Rådet välkomnar att regeringen uttryckligen har 
angett att målet om lägst arbetslöshet inom EU 
2020 ska nås genom ökad sysselsättning, men 
konstaterar samtidigt att målet kommer att bli 
svårt att nå. Rådet menar att åtgärder som sänker 
den strukturella arbetslösheten väsentligt 
riskerar att hamna i konflikt med fördelnings-
politiska mål. 

Rådet bedömer att vissa av de åtgärder som 
regeringen har presenterat inom arbets-
marknadspolitiken och utbildningssystemet kan 
ha positiva effekter på sysselsättningen, men att 
det sannolikt rör sig om små effekter i 
förhållande till vad som krävs för att nå målet. 
Rådet menar vidare att andra åtgärder, som den 
slopade sänkningen av socialavgifterna för unga 
och de höjda ersättningsnivåerna inom arbetslös-
hetsförsäkringen, kan förväntas ha motsatt 
effekt. Rådet gör samtidigt bedömningen att 
sysselsättningsvinsterna av de nedsatta social-



PROP.  2015/16:1 

483 

avgifterna för unga är små i förhållande till 
kostnaderna och att det därför är motiverat att 
avveckla dessa. Vidare anser rådet att det finns 
goda skäl till att höja arbetslöshetsersättningen, 
som annars riskerar att mista sin roll som 
omställningsförsäkring.  

Rådet menar att det finns en risk för att ett 
svåruppnåeligt mål för arbetslösheten kan leda 
till åtgärder som kortsiktigt eller rent statistiskt 
minskar arbetslösheten, men som har långsiktigt 
negativa effekter på sysselsättningen. Rådet 
anser även att regeringen borde ha redovisat 
väntade sysselsättningseffekter av de planerade 
förändringarna i arbetslöshetsersättningen.  

Att minska arbetslösheten varaktigt och öka 
sysselsättningen är en av regeringens viktigaste 
uppgifter. Detta är en svår, men nödvändig 
uppgift som innefattar många avvägningar. 
Regeringens arbetslöshetsmål är viktigt för att nå 
resultat samt för att tydliggöra regeringens 
ambitioner och prioriteringar för den 
ekonomiska politiken. För att pressa ned arbets-
lösheten krävs ett långsiktigt reformarbete och 
ytterligare investeringar kommer att behövas. 

När det gäller redovisningen av väntade 
effekter av olika reformförslag vill regeringen 
påpeka att det råder stor osäkerhet om i vilken 
utsträckning, och i vilken takt, olika åtgärder 
påverkar sysselsättning och arbetslöshet. 
Dessutom är metoderna och modellerna för att 
beräkna sådana effekter mer utvecklade inom 
vissa områden än andra. Regeringen har påbörjat 
ett arbete med att se över de metoder som 
används och har för avsikt att i 2016 års 
ekonomiska vårproposition redovisa principiella 
utgångspunkter för hur eventuella beteende-
effekter ska beaktas i de makroekonomiska 
prognoserna framöver. 

Inkomstfördelningen 

Rådets analys indikerar att transfereringarna har 
blivit allt mindre omfördelande över tiden, 
medan de direkta skatternas omfördelande effekt 
inte har förändrats. Enligt rådet tyder det 
sammantaget på att finanspolitiken i dag är 
mindre omfördelande än i mitten av 1990–talet. 

Regeringen vill understryka att resultatet i 
stor utsträckning är beroende av den metod som 
används. Rådet analyserar omfördelningseffekter 
av olika inkomstslag genom att beräkna den s.k. 
Gini-koefficienten stegvis, där fler och fler 

inkomstslag adderas till faktorinkomsten. Som 
rådet påpekar kommer en annan sekvens än den 
som rådet använder att leda till andra resultat. 
Regeringskansliet, liksom många forskare, 
använder en annan metod där olika inkomstslags 
bidrag till Gini-koefficienten beaktas simultant. 
Används i stället denna metod blir slutsatsen att 
skatternas utjämnande effekt har minskat, 
medan transfereringarna framstår som ungefär 
lika omfördelande som i mitten av 1990–talet. 

Infrastrukturen 

Rådet konstaterar att det utifrån tillgänglig 
statistik inte går att dra slutsatsen att 
investeringsvolymen i vägar och järnvägar är 
eftersatt. Rådet anser dock att kunskapen om 
behovet av underhåll och reparationer är brist-
fällig och uppmanar regeringen att presentera en 
sammanhållen analys av underhållsbehovet för 
det svenska väg- och järnvägsnätet. 

Rådet hänvisar till en analys av den beslutade 
investeringsplanen för 2010–2021 som visar att 
den dåvarande regeringens prioriteringar var 
samhällsekonomiskt ineffektiva. Detta är enligt 
rådet något som sedan lång tid tillbaka utmärker 
infrastrukturområdet. Rådet menar att infra-
strukturens samhällsekonomiska betydelse, och 
de uppenbara bristerna i systemet för att 
prioritera mellan olika projekt, pekar på behovet 
av ett ramverk för infrastrukturbeslut. 

Regeringen instämmer i rådets bedömning att 
det behövs mer kunskap om underhållsbehovet 
för det svenska väg- och järnvägsnätet. 
Trafikverket arbetar för närvarande med att i en 
databas kartlägga infrastrukturnätets tillstånd. 
Kartläggningen kommer att möjliggöra en bättre 
analys av underhållsbehovet och även bidra till 
en gradvis ökning av kunskapen om hur 
underhållet planeras och genomförs mest 
effektivt. 

Regeringen anser att mer vikt behöver läggas 
på samhällsekonomisk lönsamhet när inve-
steringsbeslut fattas. Samtidigt behöver de sam-
hällsekonomiska kalkylerna ständigt utvecklas, 
bl.a. för att bättre kunna värdera effekter som 
idag inte ingår i dessa kalkyler. Processen för 
nationell och regional planering av och beslut 
om väg- och järnvägsprojekt förändrades i 
januari 2013. I den förändrade processen ingår 
att det för större infrastrukturprojekt ska tas 
fram samhällsekonomiska kalkyler och göras 
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samlade bedömningar av projektens samhälls-
ekonomiska nytta även i anslutning till 
regeringens beslut om byggstart.  

Produktiviteten 

Rådet noterar att den uppmätta produktivitets-
ökningen i svensk ekonomi har varit svag i 
närmare ett decennium. Enligt rådet är de 
viktigaste förklaringarna till detta förmodligen 
finans- och eurokrisen samt en långvarigt svag 
utveckling i byggsektorn. Produktiviteten 
förväntas börja öka igen när efterfrågan från 
omvärlden tar fart. Rådet menar dock att 
utvecklingen bör följas noggrant. 

Regeringen instämmer i rådets bedömning. 

Finanspolitiska rådets tillgång till information 

Rådet föreslår att dess formella möjligheter att få 
tillgång till den information som dess uppdrag 
kräver bör stärkas. Rådet hänvisar till att det 
enligt OECD:s riktlinjer för finanspoliska råd 
ska säkerställas att råden får tillgång till all den 
information som de anser sig behöva för att 
fullfölja sina uppdrag. Enligt rådet saknas det i 
Sverige regler som säkerställer detta.  

Regeringen anser att det är viktigt att rådet 
har tillgång till den information som dess 
uppdrag kräver. Bland annat behöver rådet 
kunna ta del av vissa opublicerade underlag. 
Regeringskansliet för löpande samtal med rådet 
om vilka underlag som det behöver för att kunna 
utföra sitt uppdrag. Rådet har också tagit del av 
ett stort antal opublicerade underlag alltsedan 
det påbörjade sin verksamhet 2007. Regeringen 
anser att den nuvarande ordningen har fungerat 
väl och avser att fortsatt föra samtal med rådet 
för att säkerställa att det får ta del av behövliga 
underlag. Regeringen bedömer att någon 
ytterligare reglering för närvarande inte är 
nödvändig. 

 
12.4 Riksrevisonens granskning av 

årsredovisningen för staten 2014 

Riksrevisionen har för årsredovisningen för 
staten 2014 (skr. 2014/15:101) lämnat en 
revisionsberättelse utan reservation eller av-
vikande mening (dnr Fi2015/02874/BATOT). 
Enligt myndigheten har regeringen i alla 

väsentliga avseenden upprättat de finansiella 
delarna av årsredovisningen för staten 2014 i 
enlighet med 10 kap. 5–10 §§ budgetlagen 
(2011:203) och lämnat information utöver de 
finansiella delarna i enlighet med samma lagrum 
som är förenlig med årsredovisningens 
finansiella delar. Riksrevisionens uttalande 
omfattar liksom tidigare år inte avsnittet om den 
offentliga sektorns finansiella sparande. Skälet 
till detta är att informationen i avsnittet, enligt 
myndigheten, är behäftad med olika grader av 
osäkerhet och inte möjlig att verifiera med 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. 

Riksrevisionen har även genomfört en effekti-
vitetsgranskning av årsredovisningen för staten 
2014. Myndighetens granskningsrapport Trans-
parensen i Årsredovisningen för staten 2014 har 
av riksdagen överlämnats till regeringen (dnr 
Fi2015/02874/BATOT). Regeringens skrivelse 
med anledning av granskningsrapporten ska 
lämnas till riksdagen senast den 13 november 
2015. 

12.5 Utvecklingen av den 
ekonomiska styrningen 

Den ekonomiska styrningen i staten består av 
resultatstyrning och finansiell styrning. 
Ekonomisk styrning syftar till att understödja 
såväl en effektiv resursallokering inom den 
statliga budgetprocessen som uppfyllandet av de 
budgetpolitiska målen. Resultatstyrningen ska 
bidra till förverkligandet av de politiska målen 
och ge underlag för att bedöma hur utvecklingen 
ser ut på olika områden i förhållande till dessa 
mål. Den finansiella styrningen ska säkerställa att 
det finns tydliga regler för redovisningen och 
användningen av statens medel samt skapa en 
effektiv resursanvändning. Sammantaget ska 
resultatstyrningen och den finansiella styrningen 
bidra till att beslut baseras på vad som uppnåtts, 
och vad detta har kostat, för att på så sätt se till 
att statens medel används på ett effektivt sätt 
givet de politiska prioriteringarna. Inom 
Regeringskansliet pågår ett arbete som syftar till 
att skapa en god ordning i användningen av 
statens medel samt att tillgängliggöra, använda 
och analysera den information som tas fram. I 
följande avsnitt redovisas detta arbete. 
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Resultatstyrning 

Regeringen utvecklar kontinuerligt resultat-
styrningen av sina myndigheter och övriga verk-
samheter. Resultatstyrningen ska ge myndig-
heterna långsiktiga förutsättningar att för-
verkliga regeringens politik. Den ska känne-
tecknas av tillit och förtroende. Detaljstyrningen 
ska minska och ge utrymme för en strategisk 
styrning där professionernas verksamhetsnära 
kunskap tas tillvara. 

Resultatstyrningen av myndigheter och 
verksamheter ska utgå från regeringens behov av 
styrning samt de förutsättningar och krav som 
ställs inom olika verksamheter. Styrningen ska 
verksamhetsanpassas, vilket betyder att den ska 
ta hänsyn till att myndigheter och verksamheter 
är olika, exempelvis vid utformningen och 
användningen av instruktioner och reglerings-
brev. Styrningen ska utvecklas bl.a. genom att 
erfarenheter från olika områden sammanställs 
och analyseras. Utvecklingsarbetet ska bedrivas i 
nära samarbete och dialog med flera olika 
aktörer.  

Synliggöra resultat 
Regeringskansliet arbetar kontinuerligt med att 
synliggöra resultat och att utveckla resultat-
analyserna. Under våren 2015 har bl.a. ett 
utvecklingssamarbete och erfarenhetsutbyte 
pågått mellan Regeringskansliet och Riksdags-
förvaltningen i syfte att utveckla resultatredo-
visningen i budgetpropositionen. Ambitionen är 
att skapa en tydligare uppföljning och analys av 
måluppfyllelsen som grund för de politiska 
prioriteringarna och budgetförslaget.  

Systematiskt arbete för effektivare verksamhet  
Resultatstyrningen ska bidra till effektivare 
verksamheter. Sedan 2014 pågår ett systematiskt 
arbete för att stödja myndigheternas arbete med 
att effektivisera sin kärnverksamhet, dvs. de 
uppgifter som anges i deras instruktion. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Stats-
kontoret har haft i uppdrag att stödja arbetet 
med att effektivisera verksamheter och slut-
redovisade sina respektive uppdrag i december 
2014. ESV har identifierat och samordnat ett 
arbete som visar goda exempel på ökad effek-
tivitet i myndigheternas kärnverksamhet (dnr 
Fi2014/01250/BATOT). ESV har 2015 och 2016 
ett fortsatt uppdrag att sprida goda exempel på 
effektivisering i statsförvaltningen avseende 
resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis 

digitalisering, styrning och uppföljning. 
Regeringen avser att fortsätta följa utvecklingen 
på området och de goda exempel på effektivise-
ringar som finns i statsförvaltningen. 
Statskontoret har inom ramen för sitt uppdrag 
identifierat effektivitetsökningar i den statliga 
kärnverksamheten genom olika systemrelaterade 
förändringar, dvs. förändringar som inte 
begränsas till enskilda myndigheter (dnr 
Fi2015/00149/SFÖ).  

Resultatet av de båda uppdragen har bl.a. 
använts vid framtagande av riktlinjer inom 
Regeringskansliet, där vikten av att analysera 
effektiviteten i myndigheternas verksamhet 
betonats.  

Finansiell styrning 

Regeringens finansiella styrning syftar till att 
tillgängliga resurser ska användas på ett effektivt 
sätt och att politiken ska förverkligas inom de 
finansiella ramar som har beslutats av riksdagen. 
Den finansiella styrningen vilar i hög grad på 
budgetlagens bestämmelser och det ekonomi-
administrativa regelverket. Det senare 
regelverket utvecklas kontinuerligt för att 
säkerställa en god ordning i den statliga 
redovisningen och vid användningen av statens 
medel, samt för att skapa förutsättningar för 
samlade analyser av de olika finansiella 
befogenheter som regeringen och myndig-
heterna har.  

Budgeten är ettårig men budgetperspektivet är 
medelfristigt 
Budgetprocessen är årligt återkommande och 
genomförs samlat för att säkerställa att alla 
utgifter och inkomster ställs mot varandra 
samtidigt. Det måste då också finnas möjlighet 
till omprioriteringar av verksamheter. Riksdagen 
anvisar anslag för ett år i taget. Detta avspeglas 
bl.a. i att ramanslag numera är den enda 
anslagstypen och att beställningsbemyndiganden 
används när staten behöver ingå ekonomiska 
åtaganden som medför utgifter bortom 
budgetåret. Vidare finns i anslagsförordningen 
(2011:223) restriktioner för dispositionen av 
anslagssparande och en bestämmelse om att 
utbetalning av bidrag från anslag ska göras i nära 
anslutning till att bidraget ska användas av 
mottagaren. Ett viktigt syfte med regleringarna 
är att budgetprocessen ska allokera resurserna till 
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de områden där riksdagen och regeringen 
bedömer att anslagsmedlen gör mest nytta under 
det kommande budgetåret. Vidare är stora 
anslagssparanden inte förenliga med en god 
kontroll av medelsförbrukningen under 
utgiftstaket. Anvisade anslag är avsedda att 
användas under budgetåret och outnyttjade 
medel ska vara möjliga att omallokera utifrån nya 
prioriteringar för nästa budgetår. Att budgeten 
är ettårig innebär visserligen en begränsning av 
myndigheternas möjligheter att spara 
anslagsmedel mellan åren, alternativt få garantier 
för kommande års anslagstilldelning. En årlig 
prioriteringsprocess är dock central för 
regeringens handlingsfrihet och för att hantera 
en föränderlig omvärld.  

Den nuvarande ordningen erbjuder en hög 
grad av förutsägbarhet. Budgeteringen och 
prognosarbetet sker i ett medelfristigt fyraårigt 
perspektiv, vilket innebär att regeringen i 
budgetpropositionen redovisar den beräknade 
anslagsutvecklingen för de tre år som följer på 
budgetåret. Anslagsberäkningarna baseras på 
gällande regler samt prognoser över den 
makroekonomiska utvecklingen och volymer i 
transfereringssystemen. Vidare kan beställnings-
bemyndiganden omfatta längre tidsperioder, 
anpassade efter fleråriga verksamheter. 
Transfereringsanslagen påverkas av volym- och 
makroförändringar, men är i övrigt stabila så 
länge som lagstiftningen inte ändras. 
Förvaltningsanslagen bestäms i stor utsträckning 
utifrån pris- och löneomräkningen, där den 
preliminära pris- och löneomräkningen ingår i 
anslagsberäkningarna för de tre år som följer på 
budgetåret. Övriga anslag används till bidrag och 
olika satsningar som kan variera mellan åren. 
Baserat på denna information bedöms det finnas 
tillräckliga förutsättningar för myndigheterna att 
planera sin verksamhet i ett flerårigt perspektiv. 

Redovisning och styrning av statens investeringar  
I budgetpropositionen för 2015 redogjorde 
regeringen för det utvecklingsarbete som pågår 
inom Regeringskansliet och som syftar till att 
förbättra redovisningen, styrningen och 
kontrollen av statens investeringar (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
m.m. avsnitt 12.4). Regeringen beslutade den 
11 juni 2015 om ändringar i förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag. Ändringarna, som träder i kraft den 
1 januari 2016, möjliggör för regeringen att bl.a. 

presentera enhetligt strukturerade investerings-
planer för samhällsinvesteringar inom olika 
områden och en sammanställning för statens 
samtliga planerade investeringar för riksdagen. 

Ändringarna i förordningen kommer att 
tillämpas första gången av myndigheterna vid 
framtagandet av det budgetunderlag som de ska 
lämna till regeringen senast den 1 mars 2016. Det 
innebär att fullständig information om 
investeringar i den struktur och den omfattning 
som efterfrågas kommer att finnas tillgängligt 
först inför arbetet med budgetpropositionen för 
2017. Regeringen lämnar dock redan i denna 
budgetproposition en sammanställning för 
statens samtliga planerade investeringar för 
2016–2019, som i huvudsak är baserad på de 
investeringsplaner som redovisas under berörda 
utgiftsområden (se avsnitt 11.1). 

Bättre uppföljning av bruttoredovisade avgifter 
Bruttoredovisade avgifter, dvs. avgifter som inte 
disponeras av myndigheterna, har tidigare inte 
varit föremål för samma kontroll och 
uppföljning som avgifter vilka disponeras av 
myndigheterna. För att förbättra uppföljningen 
av de bruttoredovisade avgifterna beslutade 
regeringen 2014 om ändringar, dels i 
förordningen om årsredovisning och budget-
underlag, dels i avgiftsförordningen (1992:191). 
Förändringarna innebär att avgifter med 
bestämda ekonomiska mål ska följas upp oavsett 
om avgifterna förs mot inkomsttitel eller 
disponeras av myndigheten. Förordnings-
ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015. 

Anpassning till internationella redovisnings-
standarder 
Det finns i dag inga bindande internationella 
standarder för statlig redovisning, men genom 
att följa den internationella utvecklingen kan 
kvaliteten och jämförbarheten för svensk statlig 
redovisning förbättras. Under de senaste åren 
har Regeringskansliet, i samarbete med ESV, 
bedrivit ett arbete i syfte att anpassa det statliga 
regelverket till internationella redovisnings-
standarder för offentlig sektor (IPSAS). 
Anpassning har skett i den omfattning det 
bedömts lämpligt och rimligt. Det har bl.a. 
resulterat i ändringar i förordningen om års-
redovisning och budgetunderlag.  

Inom ramen för Europeiska kommissionens 
harmoniseringsarbete pågår ett arbete som syftar 
till att ta fram en enhetlig standard för offentlig 
redovisning inom EU, European Public Sector 
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Accounting Standards (EPSAS). Regeringen 
följer detta utvecklingsarbete. 

Flytt av vissa stöd till utgiftssidan av statens budget 
I enlighet med vad som angavs i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:99 s. 
154f) föreslår regeringen i denna proposition en 
övergång till att budgetera och redovisa följande 
stöd som anslag på utgiftssidan i stället för på 
inkomstsidan av statens budget fr.o.m. budget-
propositionen för 2016: 

– sjöfartsstöd (inkomsttitel 8124) redovisas 
under anslaget 1:15 Sjöfartsstöd under 
utgiftsområde 22 Kommunikationer, 

– nystartsjobb (inkomsttitel 8125) redovisas 
under anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv, 

– stöd till yrkesintroduktionsanställningar 
(inkomsttitel 8126) redovisas under 
anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv, och 

– ersättningar för höga sjuklönekostnader 
(inkomsttitel 8128) redovisas under 
anslaget 1:7 Ersättningar för höga 
sjuklönekostnader under utgiftsområde 10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning. 

Överföringen av stöd från inkomst- till 
utgiftssidan av statens budget motiverar en 
teknisk justering av utgiftstaket (se avsnitt 5.2).  

Intern styrning och kontroll samt internrevision 

En väl fungerande intern styrning och kontroll 
hos myndigheterna är en förutsättning för 
genomförandet av regeringens politik och för att 
hela styr- och ansvarskedjan ska fungera väl. 
Regeringens avsikt med regelverket för intern 
styrning och kontroll är att ge myndigheternas 
ledningar förutsättningar att driva verksamheten 
på ett effektivt sätt och uppnå önskat resultat. 
Myndighetsledningarnas ansvar för den 
interna styrningen och kontrollen framgår av 
myndighetsförordningen (2007:515).  

Internrevisionen utgör ett centralt stöd för 
myndighetsledningen i arbetet med att 

säkerställa en god intern styrning och kontroll. 
Förordningen (2007:603) om intern styrning 
och kontroll gäller de myndigheter som ska följa 
internrevisionsförordningen (2006:1228). För-
ordningarna omfattar drygt 60 myndigheter, 
vilket gör att förordningskraven täcker omkring 
90 procent av statens utgifter.  

ESV har i uppgift att utveckla och förvalta den 
interna styrningen och kontrollen samt intern-
revisionen i staten.  

Betryggande intern styrning och kontroll 
De myndigheter som omfattas av förordningen 
om intern styrning och kontroll ska, enligt 
förordningen om årsredovisning och budget-
underlag, lämna en bedömning av huruvida den 
interna styrningen och kontrollen är 
betryggande i sin årsredovisning. ESV har i 
rapporten Säkerställd intern styrning och 
kontroll 2015 (ESV 2015:22) granskat samtliga 
myndigheters bedömningar av detta slag i 
årsredovisningarna för 2014. Enligt ESV har i 
stort sett alla myndigheter bedömt att den 
interna styrningen och kontrollen är 
betryggande. Det är färre myndigheter än 
tidigare år som redovisar brister som är 
väsentliga för regeringens uppföljning och 
prövning av verksamheterna. ESV konstaterar 
vidare i rapporten att det finns vissa behov av 
utveckling inom området och även av ett 
utomstående tryck för att intresset för intern 
styrning och kontroll inte ska svalna.  

Regeringen bedömer att det finns en betryg-
gande intern styrning och kontroll i staten som 
helhet, men anser att det fortsatt är ett viktigt 
område som myndigheterna bör prioritera.  

Väl fungerande internrevision 
ESV lämnar varje år en rapport till regeringen där 
myndigheten redovisar hur den statliga intern-
revisionen fungerar som helhet. I rapporten kan 
ESV även lyfta fram områden som behöver 
utvecklas eller påpeka brister för regeringen i 
enskilda myndigheters tillämpning av intern-
revisionsförordningen. 

I rapporten Redovisning av den statliga 
internrevisionen 2015 (ESV 2015:23) lämnar 
ESV en generell bild av att internrevisions-
förordningen följs av de myndigheter som 
omfattas av den. ESV tar även upp områden som 
är centrala för en fungerande internrevision i 
staten som helhet, såsom myndighetsled-
ningarnas användning av internrevisorers 
rekommendationer, samverkan och nätverk 
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bland internrevisorer samt kvalitetssäkring av 
internrevisionen.  

Regeringen bedömer att internrevisionen 
fungerar väl i staten som helhet. 

Effektiv och ändamålsenlig hantering av EU-
medel 
ESV har sedan 2014 ett uppdrag att stödja de 
svenska myndigheter som har ett utpekat ansvar 
för förvaltning av EU-medel. Uppdraget avser 
dels att stödja myndigheternas arbete för att 
kunna avge en årlig förvaltningsförklaring enligt 
nya regelverk för EU:s programperiod 2014–
2020, men även att stödja myndigheternas 
implementering av EU-regelverk i övrigt. 
Regeringen följer ESV:s och ansvariga 
myndigheters arbete.  

Regeringen gör i årsredovisningen för staten 
årligen ett uttalande om EU-medelsförvalt-
ningen i Sverige. Detta uttalande grundas på 
ansvariga myndigheters årsredovisningar samt på 
revisionsutlåtanden från ESV och Riks-
revisionen. 
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1 Specifikation av budgetens utgifter för 2016 

I det följande sammanställs budgetens anslag för 2016. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. 
 

      1000-tal kronor  
   
1 Rikets styrelse 12 717 244 
   
1 Statschefen 135 378 
1 Kungliga hov- och slottsstaten 135 378 
   
2 Riksdagen samt JO m.m. 1 771 556 
1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 867 133 
2 Riksdagens förvaltningsanslag 715 382 
3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000 
4 Riksdagens ombudsmän (JO) 89 041 
   
3 Sametinget 40 897 
1 Sametinget 40 897 
   
4 Regeringskansliet m.m. 7 098 798 
1 Regeringskansliet m.m.  7 098 798 
   
5 Länsstyrelserna 2 595 248 
1 Länsstyrelserna m.m. 2 595 248 
   
6 Demokratipolitik 339 319 
1 Allmänna val och demokrati 58 340 
2 Justitiekanslern 40 505 
3 Datainspektionen 48 689 
4 Svensk författningssamling 1 300 
5 Valmyndigheten 19 285 
6 Stöd till politiska partier 171 200 
   
7 Nationella minoriteter 117 417 
1 Åtgärder för nationella minoriteter 102 917 
2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14 500 
   
8 Mediefrågor 601 012 
1 Presstöd 567 119 
2 Myndigheten för press, radio och tv 33 893 
   
9 Sieps samt EU-information 17 619 
1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 17 619 
   
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 812 312 
   
1 Statskontoret 88 564 
2 Kammarkollegiet 53 334 
3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter  12 150 
4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443 
5 Statliga tjänstepensioner m.m. 12 426 000 
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      1000-tal kronor  
6 Finanspolitiska rådet 9 688 
7 Konjunkturinstitutet 61 827 
8 Ekonomistyrningsverket 163 617 
9 Statistiska centralbyrån 552 406 
10 Bidragsfastigheter 195 500 
11 Finansinspektionen 491 044 
12 Riksgäldskontoret 307 420 
13 Bokföringsnämnden 10 519 
14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 370 
15 Riksrevisionen 319 661 
16 Finansmarknadsforskning 29 919 
17 Upphandlingsmyndigheten 82 850 
18 Statens servicecenter 3 000 
   
3 Skatt, tull och exekution 10 782 946 
   
1 Skatteverket 7 194 417 
2 Kronofogdemyndigheten 1 861 359 
3 Tullverket 1 727 170 
   
4 Rättsväsendet 41 573 737 
   
1 Polismyndigheten 21 560 567 
2 Säkerhetspolisen 1 191 364 
3 Åklagarmyndigheten 1 450 500 
4 Ekobrottsmyndigheten 636 098 
5 Sveriges Domstolar 5 415 185 
6 Kriminalvården 8 120 000 
7 Brottsförebyggande rådet 98 281 
8 Rättsmedicinalverket 400 612 
9 Gentekniknämnden 5 359 
10 Brottsoffermyndigheten 40 011 
11 Ersättning för skador på grund av brott 121 935 
12 Rättsliga biträden m.m. 2 338 657 
13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 39 981 
14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 21 374 
15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 22 157 
16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 18 714 
17 Domarnämnden 7 942 
18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 85 000 
   
5 Internationell samverkan 1 905 203 
   
1 Avgifter till internationella organisationer 1 328 554 
2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 140 072 
3 Nordiskt samarbete 13 595 
4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för 

rättsväsendet 3 826 
5 Inspektionen för strategiska produkter 29 015 
6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, 

nedrustning och icke-spridning 45 808 
7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 25 402 
8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 16 675 
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      1000-tal kronor  
9 Svenska institutet 98 066 
10 Information om Sverige i utlandet 15 475 
11 Samarbete inom Östersjöregionen 188 715 
   
6 Försvar och samhällets krisberedskap 48 827 432 
   
1 Försvar 44 801 592 
1 Förbandsverksamhet och beredskap 26 304 776 
2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 124 715 
3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 415 827 
4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 877 682 
5 Forskning och teknikutveckling 605 058 
6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 248 
7 Officersutbildning m.m. 209 705 
8 Försvarets radioanstalt 924 926 
9 Totalförsvarets forskningsinstitut 178 796 
10 Nämnder m.m. 5 801 
11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 109 220 
13 Försvarsunderrättelsedomstolen 7 922 
14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 12 916 
   
2 Samhällets krisberedskap 3 594 218 
1 Kustbevakningen 1 098 650 
2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 74 850 
3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 21 080 
4 Krisberedskap 1 078 646 
6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 224 171 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 052 561 
8 Statens haverikommission 44 260 
   
3 Strålsäkerhet 371 909 
1 Strålsäkerhetsmyndigheten 371 909 
   
4 Elsäkerhet 59 713 
1 Elsäkerhetsverket 59 713 
   
7 Internationellt bistånd 32 357 474 
   
1 Internationellt utvecklingssamarbete 32 357 474 
1 Biståndsverksamhet 31 120 825 
2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 050 445 
3 Nordiska Afrikainstitutet 14 464 
4 Folke Bernadotteakademin 105 475 
5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 50 000 
6 Utvärdering av internationellt bistånd 16 265 
   
8 Migration 19 419 719 
   
1 Migrationsverket 4 698 564 
2 Ersättningar och bostadskostnader 12 635 000 
3 Migrationspolitiska åtgärder 427 117 
4 Domstolsprövning i utlänningsmål 562 436 
5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 160 800 
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      1000-tal kronor  
6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 434 150 
7 Utresor för avvisade och utvisade 315 202 
8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 186 450 
   
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 69 237 676 
   
1 Hälso- och sjukvårdspolitik 34 705 157 
1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 34 000 
2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 79 713 
3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 139 203 
4 Tandvårdsförmåner 5 617 003 
5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 22 173 558 
6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 3 753 019 
7 Sjukvård i internationella förhållanden 503 094 
8 Bidrag till psykiatri 1 080 893 
9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 1 000 000 
10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74 000 
11 Läkemedelsverket 131 485 
12 E-hälsomyndigheten  119 189 
   
2 Folkhälsopolitik 640 210 
1 Folkhälsomyndigheten 375 043 
2 Insatser för vaccinberedskap 85 000 
3 Bidrag till WHO 34 665 
4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 145 502 
   
3 Funktionshinderspolitik 245 920 
1 Myndigheten för delaktighet 57 178 
2 Bidrag till handikapporganisationer 188 742 
   
4 Politik för sociala tjänster 32 288 712 
1 Inspektionen för vård och omsorg 638 458 
2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 530 014 
3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 266 995 
4 Kostnader för statlig assistansersättning 26 344 000 
5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 2 765 000 
6 Statens institutionsstyrelse 893 202 
7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 789 115 
8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 31 500 
9 Ersättningsnämnden 6 701 
10 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 23 727 
   
5 Barnrättspolitik 58 050 
1 Barnombudsmannen 24 289 
2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i 

Sverige 
33 761 

   
6 Alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel 163 867 
1 Alkoholsortimentsnämnden 238 
2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel 163 629 
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      1000-tal kronor  
7 Forskningspolitik 539 350 
1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 33 618 
2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 505 732 
   
8 Socialstyrelsen 596 410 
1 Socialstyrelsen 596 410 
   
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 
109 868 281 

   
1 Ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning 101 630 908 
1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 43 503 000 
2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50 334 250 
3 Handikappersättningar 1 370 000 
4 Arbetsskadeersättningar m.m. 3 121 000 
5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 35 658 
6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 907 000 
7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 360 000 
   
2 Myndigheter 8 237 373 
1 Försäkringskassan 8 171 906 
2 Inspektionen för socialförsäkringen 65 467 
   
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 36 184 250 
   
1 Ersättning vid ålderdom 35 656 200 
1 Garantipension till ålderspension 14 343 700 
2 Efterlevandepensioner till vuxna 11 915 900 
3 Bostadstillägg till pensionärer 8 499 300 
4 Äldreförsörjningsstöd 897 300 
   
2 Myndigheter 528 050 
1 Pensionsmyndigheten 528 050 
   
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 87 129 050 
   
1 Barnbidrag 26 425 291 
2 Föräldraförsäkring 41 066 513 
3 Underhållsstöd 2 630 000 
4 Adoptionsbidrag 29 784 
5 Barnpension och efterlevandestöd  1 013 800 
6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 3 688 800 
7 Pensionsrätt för barnår 7 237 862 
8 Bostadsbidrag 5 037 000 
   
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 21 070 265 
   
1 Nyanlända invandrares etablering 20 674 693 
1 Integrationsåtgärder 73 780 
2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 12 567 879 
3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 5 048 000 
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4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 2 682 914 
5 Hemutrustningslån 302 120 
   
2 Diskriminering 157 033 
1 Diskrimineringsombudsmannen 109 114 
2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 47 919 
   
3 Jämställdhet 238 539 
1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 238 539 
   
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 79 681 475 
   
1 Arbetsmarknad 78 840 554 
1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 815 571 
2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 30 442 994 
3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 12 218 540 
4 Lönebidrag och Samhall m.m. 18 320 006 
5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 116 701 
6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 997 600 
7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 39 360 
8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 64 348 
9 Bidrag till administration av grundbeloppet 54 989 
10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 303 
11 Bidrag till lönegarantiersättning 1 800 000 
12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 6 962 142 
   
2 Arbetsliv 840 921 
1 Arbetsmiljöverket 698 411 
2 Arbetsdomstolen 32 166 
3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 222 
4 Medlingsinstitutet 58 122 
5 Arbetslivspolitik 20 000 
   
15 Studiestöd 21 707 932 
   
1 Studiehjälp 3 331 370 
2 Studiemedel 14 983 935 
3 Avsättning för kreditförluster 1 879 208 
4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 617 220 
5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 

föräldrautbildning i teckenspråk 61 150 
6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27 000 
8 Centrala studiestödsnämnden 794 031 
9 Överklagandenämnden för studiestöd 14 018 
   
16 Utbildning och universitetsforskning 69 452 400 
   
1 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 19 621 852 
1 Statens skolverk 626 443 
2 Statens skolinspektion 404 182 
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 701 835 
4 Sameskolstyrelsen 36 038 
5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 484 525 
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6 Särskilda insatser inom skolområdet 445 137 
7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 

m.m. 4 612 000 
8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 177 355 
9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 93 900 
10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 382 226 
11 Bidrag till vissa studier 19 525 
12 Myndigheten för yrkeshögskolan 105 629 
13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 414 050 
14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning  2 066 960 
15 Särskilt utbildningsstöd 153 606 
16 Fler anställda i lågstadiet 1 974 000 
17 Skolforskningsinstitutet 40 441 
19 Bidrag till lärarlöner 2 884 000 
   
2 Universitet och högskolor 41 897 689 
1 Universitetskanslersämbetet 135 885 
2 Universitets- och högskolerådet  130 283 
3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 647 319 
4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 035 864 
5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 922 512 
6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 088 022 
7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 981 236 
8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 481 746 
9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 632 659 
10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 556 592 
11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 301 247 
12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 066 217 
13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 435 423 
14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 825 464 
15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 673 580 
16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 483 297 
17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 1 048 011 
18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 477 070 
19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 634 937 
20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 363 673 
21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 614 236 
22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 223 706 
23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 012 220 
24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 318 453 
25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 748 128 
26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 250 193 
27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 518 614 
28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 231 067 
29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå 242 276 
30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 91 134 
31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 866 470 
32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 137 103 
33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 569 778 
34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 690 
35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 194 650 
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36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och 

utbildning på forskarnivå 48 744 
37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 94 838 
38 Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och forskarutbildning 31 509 
39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 459 299 
40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 66 401 
41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 402 150 
42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 61 333 
43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 425 125 
44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 963 
45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 369 418 
46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 62 494 
47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 362 953 
48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 52 657 
49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 298 093 
50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 46 706 
51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 333 298 
52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 47 538 
53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 155 388 
54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9 371 
55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 679 
56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå 6 010 
57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 125 345 
58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och 

utbildning på forskarnivå 9 465 
59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 386 119 
60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 56 920 
61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 136 
62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 421 
63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 023 559 
64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 576 386 
65 Särskilda medel till universitet och högskolor 694 834 
66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 461 782 
   
3 Forskning 7 786 130 
1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 766 449 
2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 280 061 
3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 141 109 
4 Rymdforskning och rymdverksamhet 372 100 
5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 28 162 
6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 551 309 
7 Institutet för rymdfysik 53 695 
8 Kungl. biblioteket 350 540 
9 Polarforskningssekretariatet 38 926 
10 Sunet 43 646 
11 Centrala etikprövningsnämnden 7 227 
12 Regionala etikprövningsnämnder 40 686 
13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 112 220 
   
4 Vissa gemensamma ändamål 146 729 
1 Internationella program 81 589 
2 Avgift till Unesco och ICCROM 30 886 
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3 Kostnader för Svenska Unescorådet 10 093 
4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 24 161 
   
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 694 535 
   
1 Kulturområdesövergripande verksamhet 1 953 916 
1 Statens kulturråd 43 715 
2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 

kulturutbyte och samarbete 345 966 
3 Skapande skola 185 533 
4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 38 775 
5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 851 
6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 314 576 
7 Myndigheten för kulturanalys 15 500 
   
2 Teater, dans och musik 1 289 220 
1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, 

Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 989 425 
2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 188 586 
3 Statens musikverk 111 209 
   
3 Litteraturen, läsandet och språket 315 774 
1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137 715 
2 Myndigheten för tillgängliga medier 119 183 
4 Institutet för språk och folkminnen 58 876 
   
4 Bildkonst, arkitektur, form och design 80 758 
1 Statens konstråd 8 253 
2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 32 942 
3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 498 
4 Bidrag till bild- och formområdet 28 065 
   
5 Kulturskaparnas villkor 400 970 
1 Konstnärsnämnden 20 105 
2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 380 865 
   
6 Arkiv 375 402 
1 Riksarkivet 375 402 
   
7 Kulturmiljö 928 697 
1 Riksantikvarieämbetet 218 192 
2 Bidrag till kulturmiljövård 250 505 
3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 000 
   
8 Museer och utställningar 1 504 715 
1 Centrala museer: Myndigheter 1 105 458 
2 Centrala museer: Stiftelser 250 670 
3 Bidrag till vissa museer 50 010 
4 Riksutställningar 43 543 
5 Forum för levande historia 54 954 
6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 80 
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9 Trossamfund 101 731 
1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 9 837 
2 Stöd till trossamfund 91 894 
   
10 Film 334 644 
1 Filmstöd 334 644 
   
11 Medier 91 268 
1 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland 20 719 
2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 2 703 
3 Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet 383 
4 Statens medieråd 18 307 
5 Stöd till taltidningar 49 156 
   
12 Ungdomspolitik 317 786 
1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 39 346 
2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 278 440 
   
13 Politik för det civila samhället 2 050 681 
1 Stöd till idrotten 1 902 811 
2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 164 
3 Bidrag för kvinnors organisering 28 163 
4 Stöd till friluftsorganisationer 47 785 
5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 000 
6 Insatser för den ideella sektorn 24 758 
   
14 Folkbildning 3 899 661 
1 Bidrag till folkbildningen 3 811 928 
2 Bidrag till kontakttolkutbildning 37 733 
3 Särskilda insatser inom folkbildningen 50 000 
   
15 Tillsyn över spelmarknaden 49 312 
1 Lotteriinspektionen 49 312 
   
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 

byggande samt konsumentpolitik 
7 064 024 

   
1 Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet 
6 831 899 

1 Bostadspolitisk utveckling 24 000 
2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 99 500 
3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 43 000 
5 Boverket 216 379 
6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 000 
7 Statens geotekniska institut 45 239 
8 Lantmäteriet 509 781 
11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 11 000 
12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och 

utomhusmiljöer 1 000 000 
13 Upprustning av skollokaler 830 000 
14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 850 000 
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15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för 

studerande 
2 200 000 

   
2 Konsumentpolitik 232 125 
1 Marknadsdomstolen 7 413 
2 Konsumentverket 141 749 
3 Allmänna reklamationsnämnden 42 178 
4 Fastighetsmäklarinspektionen 17 952 
5 Åtgärder på konsumentområdet 18 459 
6 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 374 
   
19 Regional tillväxt 3 255 721 
   
1 Regionala tillväxtåtgärder 1 517 637 
2 Transportbidrag 375 864 
4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 1 362 220 
   
20 Allmän miljö- och naturvård 7 661 756 
   
1 Miljöpolitik 6 917 299 
1 Naturvårdsverket 433 435 
2 Miljöövervakning m.m. 333 214 
3 Åtgärder för värdefull natur 1 002 535 
4 Sanering och återställning av förorenade områden 815 018 
5 Miljöforskning 80 831 
6 Kemikalieinspektionen 229 623 
7 Avgifter till Internationella organisationer 141 131 
8 Supermiljöbilspremie 309 000 
9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 221 781 
10 Klimatanpassning 119 000 
11 Inspire 20 000 
12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 751 565 
13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 205 000 
14 Internationellt miljösamarbete 33 900 
15 Hållbara städer 2 500 
16 Skydd av värdefull natur 1 343 500 
17 Havs- och vattenmyndigheten 225 266 
18 Klimatinvesteringar 600 000 
19 Elbusspremie 50 000 
   
2 Miljöforskning 744 457 
1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 

Förvaltningskostnader 56 189 
2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 

Forskning 
688 268 

   
21 Energi 2 812 038 
   
1 Statens energimyndighet 279 727 
2 Insatser för energieffektivisering  253 000 
3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 10 000 
4 Energiforskning 1 349 376 
5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket  102 900 
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6 Planeringsstöd för vindkraft 15 000 
7 Energimarknadsinspektionen 110 707 
8 Energiteknik 390 000 
9 Elberedskap 255 000 
10 Avgifter till internationella organisationer 21 328 
11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 

energiomställning 
25 000 

   
22 Kommunikationer 54 122 036 
   
1 Transportpolitik 53 724 917 
1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 23 454 645 
2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 20 973 147 
3 Trafikverket 1 297 029 
4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 388 308 
5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 162 284 
6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 82 513 
7 Trafikavtal 831 000 
8 Viss internationell verksamhet 25 837 
9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 48 224 
10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 348 500 
11 Trängselskatt i Stockholm 1 388 536 
12 Transportstyrelsen 2 042 605 
13 Trafikanalys 67 270 
14 Trängselskatt i Göteborg 1 011 019 
15 Sjöfartsstöd 1 604 000 
   
2 Politiken för informationssamhället 397 119 
1 Post- och telestyrelsen 28 087 
2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 

funktionsnedsättning 140 278 
3 Grundläggande betaltjänster 35 600 
4 Informationsteknik och telekommunikation 12 094 
5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 126 014 
6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 55 046 
   
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 18 919 553 
   
1 Skogsstyrelsen 413 452 
2 Insatser för skogsbruket 328 206 
3 Statens veterinärmedicinska anstalt 118 572 
4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 104 305 
5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 14 933 
6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349 
7 Ersättningar för viltskador m.m. 57 778 
8 Statens jordbruksverk 530 700 
9 Bekämpande av växtskadegörare 5 000 
10 Gårdsstöd m.m. 7 632 000 
11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 128 000 
12 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 
13 Strukturstöd till fisket m.m. 24 250 
14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 137 000 
15 Livsmedelsverket 314 814 
16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 76 160 
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17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 913 
18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 007 866 
19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 

struktur 2 230 764 
20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 72 830 
21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 116 
22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 
23 Främjande av rennäringen m.m. 107 915 
24 Sveriges lantbruksuniversitet 1 801 598 
25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 

Forskning och samfinansierad forskning 564 354 
26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 177 
   
24 Näringsliv 5 998 273 
   
1 Näringspolitik 5 407 419 
1 Verket för innovationssystem 218 719 
2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 628 174 
3 Institutens strategiska kompetensmedel 621 625 
4 Tillväxtverket 267 122 
5 Näringslivsutveckling 518 772 
6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 82 180 
7 Turistfrämjande 139 600 
8 Sveriges geologiska undersökning 195 778 
9 Geovetenskaplig forskning 5 793 
10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14 000 
11 Patentbesvärsrätten 13 020 
12 Bolagsverket 24 842 
13 Bidrag till terminologisk verksamhet 4 278 
14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8 327 
15 Konkurrensverket 140 919 
16 Konkurrensforskning 13 627 
17 Upprustning och drift av Göta kanal 123 210 
18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 23 200 
19 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 000 
20 Avgifter till vissa internationella organisationer 17 780 
21 Finansiering av rättegångskostnader 18 000 
22 Bidrag till företagsutveckling och innovation 327 453 
   
2 Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 590 854 
1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 

Myndighetsverksamhet 24 239 
2 Kommerskollegium 84 957 
3 Exportfrämjande verksamhet 372 889 
4 Investeringsfrämjande 57 266 
5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 20 517 
6 Bidrag till standardiseringen 30 986 
 25 Allmänna bidrag till kommuner 93 398 252 
   
1 Kommunalekonomisk utjämning 89 679 937 
2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 712 965 
3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 350 
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26 Statsskuldsräntor m.m. 10 769 176 
   
1 Räntor på statsskulden 10 613 976 
2 Oförutsedda utgifter 10 000 
3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 145 200 
   
27 Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167 
   
1 Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167 
   
Summa anslag 926 249 927 
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2 Specifikation av budgetens inkomster för 2016 

I det följande beräknas budgetens inkomster för 2016. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och 
inkomsttitlar. 

 
        1000–tal kronor 
    

 Skatt på arbete 1 133 697 237 
    

 1100 Direkta skatter på arbete  606 496 570 
1110 Inkomstskatter  725 748 771 
 1111 Statlig inkomstskatt  57 362 178 
  1115 Kommunal inkomstskatt   668 386 593 
    

 1120 Allmän pensionsavgift  113 126 901 
  1121 Allmän pensionsavgift   113 126 901 
    

 1130 Artistskatt   0 
  1131 Artistskatt   0 
    

 1140 Skattereduktioner  -232 379 102 
 1141 Allmän pensionsavgift  -113 091 740 
 1144 Fastighetsavgift  -234 900 
 1151 Sjöinkomst  -53 835 
 1153 Jobbskatteavdrag  -103 669 158 
 1154 HUS-avdrag  -15 312 469 
 1155 Gåvor till ideell verksamhet  0 
  1156 Övriga skattereduktioner   -17 000 
    

 1200 Indirekta skatter på arbete  527 200 667 
1210 Arbetsgivaravgifter  512 369 066 
 1211 Sjukförsäkringsavgift  69 551 422 
 1212 Föräldraförsäkringsavgift  41 571 065 
 1213 Arbetsskadeavgift  4 796 661 
 1214 Ålderspensionsavgift  168 854 521 
 1215 Efterlevandepensionsavgift  18 706 979 
 1216 Arbetsmarknadsavgift  45 938 815 
 1217 Allmän löneavgift  157 970 046 
 1218 Ofördelade avgifter  0 
  1219 Nedsatta avgifter   4 979 557 
    

 1240 Egenavgifter  13 623 935 
 1241 Sjukförsäkringsavgift  2 432 
 1242 Föräldraförsäkringsavgift  1 106 543 
 1243 Arbetsskadeavgift  127 471 
 1244 Ålderspensionsavgift, netto  5 177 125 
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        1000–tal kronor 
     
 1245 Efterlevandepensionsavgift  497 724 
 1246 Arbetsmarknadsavgift  20 
 1247 Allmän löneavgift  3 959 162 
 1248 Ofördelade avgifter  0 
  1249 Nedsatta avgifter   2 753 458 
    

 1260 Avgifter till premiepensionssystemet  -35 151 360 
  1261 Avgifter till premiepensionssystemet   -35 151 360 
    

 1270 Särskild löneskatt  43 424 754 
 1271 Pensionskostnader, företag  34 948 325 
 1272 Pensionskostnader, staten  3 432 859 
 1273 Förvärvsinkomster  3 699 974 
 1274 Egenföretagare  1 343 596 
  1275 Övrigt   0 
    

 1280 Nedsättningar  -7 733 014 
 1282 Arbetsgivaravgifter  -4 979 557 
 1283 Egenavgifter, generell nedsättning  -2 670 766 
  1284 Egenavgifter, regional nedsättning   -82 691 
    

 1290 Tjänstegruppliv  667 286 
  1291 Tjänstegruppliv   667 286 
    

 1300 Skatt på kapital  200 279 507 
1310 Skatt på kapital, hushåll  46 721 530 
 1311 Skatt på kapital  59 331 206 
 1312 Skattereduktion kapital  -12 459 128 
  1313 Expansionsmedelsskatt   -150 548 
    

 1320 Skatt på företagsvinster  101 302 132 
 1321 Skatt på företagsvinster  101 302 132 
  1322 Skattereduktioner   0 
    

 1330 Kupongskatt  4 943 554 
  1331 Kupongskatt   4 943 554 
    

 1340 Avkastningsskatt  5 061 051 
 1341 Avkastningsskatt, hushåll  0 
 1342 Avkastningsskatt, företag  4 877 871 
  1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 183 180 
    

 1350 Fastighetsskatt  32 710 311 
 1351 Fastighetsskatt, hushåll  699 106 
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        1000–tal kronor 
     
 1352 Fastighetsskatt, företag  15 347 988 
 1353 Kommunal fastighetsavgift, hushåll  13 431 722 
  1354 Kommunal fastighetsavgift, företag 3 231 495 

 
 

   1360 Stämpelskatt  9 540 929 
  1361 Stämpelskatt 9 540 929 
    

 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror  510 395 500 
1410 Mervärdesskatt  385 151 674 
  1411 Mervärdesskatt 385 151 674 
    

 1420 Skatt på alkohol och tobak  25 140 381 
 1421 Skatt på tobak  11 448 119 
 1422 Skatt på etylalkohol  4 008 305 
 1423 Skatt på vin  5 610 347 
 1424 Skatt på mellanklassprodukter  170 855 
 1425 Skatt på öl 3 884 172 
  1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 18 583 
    

 1430-1450  Skatt på energi och miljö  73 314 515 
1430 Energiskatt  44 981 356 
 1431 Skatt på elektrisk kraft  21 457 673 
 1432 Energiskatt bensin  11 787 368 
 1433 Energiskatt oljeprodukter  11 411 309 
 1434 Energiskatt övrigt  325 006 
1440 Koldioxidskatt  22 833 799 
 1441 Koldioxidskatt bensin  8 111 811 
 1442 Koldioxidskatt oljeprodukter  13 882 292 
 1443 Koldioxidskatt övrigt  839 696 
1450 Övriga skatter på energi och miljö  5 499 360 
 1451 Svavelskatt  14 109 
 1452 Skatt på råtallolja  0 
 1453 Särskild skatt mot försurning  49 262 
 1454 Skatt på bekämpningsmedel 124 886 
 1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 4 643 878 
 1456 Avfallsskatt  142 176 
 1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen  44 400 
 1458 Övriga skatter  146 090 
  1459 Intäkter från EU:s handel med 

utsläppsrätter 
  

334 559 
    

 1470 Skatt på vägtrafik  20 121 879 
 1471 Fordonsskatt  14 042 209 
 1472 Vägavgifter  783 906 
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        1000–tal kronor 
     
 1473 Trängselskatt  2 470 100 
  1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 825 664 
    

 1480 Övriga skatter  6 667 051 
 1481 Systembolaget AB:s överskott 261 095 
 1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 572 750 
 1483 Skatt på spel  16 368 
 1484 Lotteriskatt  1 316 300 
 1485 Lotteriavgifter  30 500 
 1486 Skatt på annonser och reklam  241 238 
 1488 Lokalradioavgifter  118 100 
 1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 8 700 
 1491 Avgifter för telekommunikation  102 000 
  1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0 
    

 1500 Skatt på import  6 455 282 
 1511 Tullmedel 6 377 711 
  1512 Sockeravgifter   77 571 
    

 1600 Restförda och övriga skatter  5 780 139 
1610 Restförda skatter  -5 874 886 
 1611 Restförda skatter, hushåll  -1 535 108 
  1612 Restförda skatter, företag -4 339 778 
    

 1620 Övriga skatter, hushåll  3 293 693 
 1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår -82 591 
 1622 Omprövningar äldre taxeringsår 3 579 489 
 1623 Anstånd  -2 604 728 
 1624 Övriga skatter 2 132 520 
 1625 Skattetillägg 137 059 
  1626 Förseningsavgifter 131 944 
    

 1630 Övriga skatter företag  369 055 
 1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår -960 612 
 1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400 000 
 1633 Anstånd  -1 000 000 
 1634 Övriga skatter 516 123 
 1635 Skattetillägg 1 149 360 
  1636 Förseningsavgifter   264 184 
    

 1640 Intäkter som förs till fonder  7 992 277 
 1641 Insättningsgarantiavgifter 4 870 771 
 1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden  2 451 051 
 1644 Batteriavgifter  4 451 
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   1000–tal kronor 
    
  1645 Kväveoxidavgifter 666 004 
    

 Totala skatteintäkter 1 856 607 665 
    

           
1700 Avgående poster, skatter till EU   -6 455 282 
1710 EU-skatter  -6 455 282 
  1711 EU-skatter -6 455 282 
    

 Offentliga sektorns skatteintäkter  1 850 152 383 
    

           
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer  -917 514 503 
1810 Skatter till andra sektorer  -917 514 503 
 1811 Kommunala inkomstskatter -684 659 347 
  1812 Avgifter till AP-fonder   -232 855 156 
    

 Statens skatteintäkter 932 637 880 
  

 
 

           
1900 Periodiseringar  19 963 915 
1910 Uppbördsförskjutningar  17 742 737 
  1911 Uppbördsförskjutningar   17 742 737 
    

 1920 Betalningsförskjutningar  2 226 683 
 1921 Kommuner och landsting  2 363 021 
 1922 Ålderpensionssystemet  1 840 742 
 1923 Företag och hushåll  -1 341 675 
 1924 Kyrkosamfund  -669 035 
  1925 EU   33 630 
    

 1930 Anstånd  -5 505 
  1931 Anstånd   -5 505 
    

 1000 Statens skatteinkomster  952 601 795 
          
  

 
 

 2100 Rörelseöverskott  3 433 100 
2110 Affärsverkens inlevererade överskott  506 700 
 2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 11 700 
 2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade 

utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig 
skatt 495 000 
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   1000–tal kronor 
    
  2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott  0 
     

 2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott  226 400 
 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets 

garantiverksamhet 50 000 
 2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit  100 000 
  2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter 76 400 
     

 2130 Riksbankens inlevererade överskott  2 700 000 
  2131 Riksbankens inlevererade överskott  2 700 000 
          
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning  239 000 
2210 Överskott av fastighetsförvaltning  239 000 
  2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 239 000 
          
2300 Ränteinkomster  1 996 046 
2320 Räntor på näringslån  -954 
 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen  8 
 2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån  0 
 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet  -1 050 
 2323 Räntor på övriga näringslån 0 
  2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån  88 
     

 2340 Räntor på studielån  36 000 
 2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier 

och garantilån för studerande 0 
 2342 Ränteinkomster på allmänna studielån  36 000 
  2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988  0 
     

 2390 Övriga ränteinkomster  1 961 000 
 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 

rationalisering  0 
 2392 Räntor på intressemedel  0 
 2394 Övriga ränteinkomster  60 000 
  2397 Räntor på skattekonto m.m., netto  1 901 000 
    

 2400 Inkomster av statens aktier  14 000 000 
2410 Inkomster av statens aktier  14 000 000 
  2411 Inkomster av statens aktier  14 000 000 
     

 2500 Offentligrättsliga avgifter  9 563 724 
 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter  884 593 
 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 4 000 
 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor  3 379 000 
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   1000–tal kronor 
    
 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor  0 
 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning  26 800 
 2528 Avgifter vid bergsstaten  19 000 
 2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet  105 625 
 2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register  2 283 
 2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna  1 470 000 
 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 1 381 000 
 2535 Avgifter för statliga garantier  0 
 2537 Miljöskyddsavgifter  129 735 
 2539 Täktavgift  0 
 2541 Avgifter vid Tullverket  0 
 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen  3 250 
 2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet  506 000 
 2551 Avgifter från kärnkraftverken  300 500 
 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter  468 268 
 2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 17 630 
 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 4 808 
 2558 Avgifter för årlig revision 146 894 
 2559 Avgifter för etikprövning av forskning 27 341 
 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 21 997 
  2562 CSN-avgifter 665 000 
     

 2600 Försäljningsinkomster  59 000 
 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter  59 000 
 2625 Utförsäljning av beredskapslager  0 
  2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter  0 
      

 2700 Böter m.m.  1 188 000 
 2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter  101 000 
 2712 Bötesmedel  959 000 
 2713 Vattenföroreningsavgift m.m.  2 000 
 2714 Sanktionsavgifter m.m.   50 000 
  2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 76 000 
    

 2800 Övriga inkomster av statens verksamhet  670 000 
  2811 Övriga inkomster av statens verksamhet  670 000 
    

 2000 Inkomster av statens verksamhet  31 148 870 
          
    

 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 
3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner 0 
  3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter  0 
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      1000–tal kronor 
     
3200 Övriga inkomster av markförsäljning  0 
  3211 Övriga inkomster av markförsäljning  0 
      

 3300 Övriga inkomster av försåld egendom  5 000 000 
 3311 Inkomster av statens gruvegendom  0 
  3312 Övriga inkomster av försåld egendom  5 000 000 
    

 3000 Inkomster av försåld egendom  5 000 000 
          
    

 4100 Återbetalning av näringslån  700 
4120 Återbetalning av jordbrukslån  400 
  4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen  400 
      

 4130 Återbetalning av övriga näringslån  300 
 4131 Återbetalning av vattenkraftslån  0 
 4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering  0 
 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet  0 
 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens 

jordbruksverk  0 
 4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier  0 
  4139 Återbetalning av lokaliseringslån  300 
     

 4300 Återbetalning av studielån  613 100 
 4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier  0 
 4312 Återbetalning av allmänna studielån  100 
  4313 Återbetalning av studiemedel  613 000 
      

 4500 Återbetalning av övriga lån:  147 000 
 4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag  0 
 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor  1 000 
  4526 Återbetalning av övriga lån  146 000 
      

 4000 Återbetalning av lån  760 800 
          
    

 5100 Avskrivningar och amorteringar  107 000 
          
          
5120 Avskrivningar på fastigheter  107 000 
  5121 Amortering på statskapital  107 000 
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   1000–tal kronor 
    
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader 0 
  5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader  0 
      

 5200 Statliga pensionsavgifter  10 612 000 
  5211 Statliga pensionsavgifter  10 612 000 
      

 5000 Kalkylmässiga inkomster  10 719 000 
          

 
 

   6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder  10 252 940 
6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 6 952 300 
 6111 Gårdsstöd 6 808 300 
 6113 Övriga interventioner  126 000 
 6114 Exportbidrag  0 
 6115 Djurbidrag  0 
 6116 Offentlig lagring  10 000 
  6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för 

jordbruket 8 000 
      

 6120 Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen  3 300 640 
 6123 Europeiska utvecklings och garantifonden - 

garantisektionen 2000–2006 -500 
 6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden  

för landsbygdsutveckling 2007–2013 530 140 
  6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling 2014–2020 2 771 000 
    

 6200 Bidrag från EU till fiskenäringen  130 400 
 6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013 54 200 
  6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–

2020 76 200 
      

 6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 986 000 
 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 

2007–2013 114 000 
  6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 

2014–2020 872 000 
      

 6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 648 000 
 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 0 
  6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 648 000 
      

 6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk  450 000 
  6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk  450 000 
    

 



PROP.  2015/16:1 B i la ga  1  

28 

   1000–tal kronor 
    
6900 Övriga bidrag från EU 238 400 
 6911 Övriga bidrag från EU  238 400 
  6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för 

sockersektorn 0 
      

 6000 Bidrag m.m. från EU  12 705 740 
          
    

 7100 Tillkommande skatter  9 886 981 
7110 EU-skatter  6 421 652 
 7112 Tullmedel  6 344 485 
 7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter  77 167 
  7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för 

sockersektorn 0 
    

 7120 Kommunala utjämningsavgifter  3 465 329 
  7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 465 329 
    

 7200 Avräkningar  -98 562 317 
7210 Intäkter som förs till fonder  -7 992 277 
  7211 Intäkter som förs till fonder -7 992 277 
    

 7220 Kompensation för mervärdesskatt  -90 570 040 
 7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter -30 584 880 
  7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner -59 985 160 
          
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till  -88 675 336 
 skattesystemet  

           
    

 8000 Utgifter som redovisas som  0 
 krediteringar på skattekonto  

           
    

 9000 Löpande redovisade skatter m.m.  0 
          

 
 

   Summa inkomster 
 

924 260 869 
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1 Tabeller Den makroekonomiska utvecklingen 

Tabell 1 BNP-tillväxt i omvärlden 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Procentuell förändring, fasta priser 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

USA 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 

Euroområdet 2,0 1,6 -0,9 -0,4 0,9 1,5 1,8 1,6 1,6 1,5 

EU 2,1 1,7 -0,5 0,1 1,3 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 
Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis och egna beräkningar. 

 
Tabell 2 Försörjningsbalans, fasta priser 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser, om inte annat anges 

  2014¹ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 818 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,1 2,5 2,8 2,8 2,6 

Offentliga konsumtionsutgifter 1 029 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 1,9 2,1 1,1 0,8 0,1 

Stat 276 3,4 0,7 2,5 1,6 1,8 1,7 1,3 -0,9 -1,8 -2,3 

Kommunsektor 753 0,6 0,9 0,6 0,4 1,9 2,0 2,3 1,8 1,7 0,9 

Fasta bruttoinvesteringar 912 6,0 5,7 -0,2 -0,4 7,4 3,6 3,7 3,5 3,7 3,4 

Näringsliv 741 5,7 7,1 -0,7 -0,9 8,7 4,3 3,7 3,4 4,0 4,4 

Stat 91 7,8 -2,8 -0,6 0,6 -1,0 -0,9 1,0 3,9 4,8 -0,4 

Kommunsektor 76 6,8 3,9 5,1 3,5 6,7 2,4 6,6 3,4 -0,1 -2,2 

Lagerinvesteringar2 8 2,1 0,5 -1,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Export 1 744 11,9 6,1 1,0 -0,2 3,3 3,7 5,2 5,0 5,0 4,7 

Varuexport 1 229 15,8 6,8 0,3 -1,7 1,8 1,8 5,2 4,8 4,7 4,4 

Tjänsteexport 515 2,2 4,0 3,0 4,0 7,1 8,2 5,1 5,3 5,5 5,1 

Import3 1 596 12,8 7,3 0,5 -0,7 6,6 2,9 5,3 5,0 5,4 5,3 

Varuimport 1 106 17,2 8,7 -0,8 -2,3 4,9 2,9 5,2 4,4 4,9 4,9 

Tjänsteimport 490 2,3 3,7 4,3 3,5 10,8 2,8 5,4 6,3 6,4 6,1 

BNP 3 915 6,0 2,7 -0,3 1,3 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 2,0 
1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring. 
3 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 3 Försörjningsbalans, fasta priser. Kalenderkorrigerad 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser 

  2014¹ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 818 3,8 1,9 0,9 1,9 2,5 2,0 2,4 2,9 2,8 2,6 

Offentliga konsumtionsutgifter 1 029 1,0 0,8 1,6 0,7 2,1 1,5 1,7 1,4 1,0 0,1 

Stat 276 3,1 0,7 2,9 1,6 1,9 1,4 1,0 -0,6 -1,6 -2,2 

Kommunsektor 753 0,1 0,9 1,2 0,4 2,1 1,6 1,9 2,2 1,9 0,9 

Fasta bruttoinvesteringar 912 5,6 5,7 0,3 -0,4 7,6 3,2 3,3 3,9 3,9 3,4 

Näringsliv 741 5,4 7,1 -0,4 -0,9 9,0 3,9 3,3 3,9 4,2 4,4 

Stat 91 7,7 -2,8 -0,4 0,5 -0,9 -1,1 0,7 4,2 4,9 -0,4 

Kommunsektor 76 6,8 3,9 5,0 3,5 6,7 2,4 6,5 3,4 -0,1 -2,2 

Export 1 744 11,5 6,1 1,6 -0,2 3,5 3,3 4,8 5,3 5,1 4,7 

Varuexport 1 229 15,3 6,9 0,9 -1,7 2,0 1,4 4,8 5,2 4,9 4,5 

Tjänsteexport 515 1,9 4,0 3,4 4,0 7,2 7,8 4,8 5,6 5,6 5,1 

Import2 1 596 12,3 7,4 1,1 -0,7 6,8 2,4 4,9 5,4 5,5 5,3 

Varuimport 1 106 16,5 8,7 0,0 -2,3 5,2 2,3 4,7 4,9 5,1 4,9 

Tjänsteimport 490 2,1 3,7 4,6 3,5 10,8 2,7 5,3 6,4 6,5 6,1 

BNP 3 915 5,7 2,7 0,1 1,3 2,4 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 
1 Referensår 2014, beloppen är inte kalenderkorrigerade. 
2 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 4 Försörjningsbalans, löpande priser 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 
Mdkr Procentuell förändring, löpande priser 

  2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 818 5,4 3,6 1,3 2,7 3,2 3,0 4,0 4,4 4,6 4,6 

Offentliga konsumtionsutgifter 1 029 3,0 3,9 3,7 3,5 4,1 4,4 4,6 4,4 4,0 3,3 

Stat 276 3,8 4,4 4,4 3,4 3,1 3,6 3,7 2,6 1,9 1,4 

Kommunsektor 753 2,7 3,7 3,4 3,6 4,5 4,6 5,0 5,1 4,7 3,9 

Fasta bruttoinvesteringar 912 6,7 5,9 0,5 0,0 9,3 5,6 5,2 5,0 5,3 4,9 

Stat 91 8,7 -2,0 1,2 0,5 0,2 0,7 2,8 5,7 6,7 1,5 

Kommunsektor 76 8,9 7,0 6,6 3,8 8,1 3,7 8,2 5,4 2,2 0,3 

Export 1 744 11,2 5,0 0,0 -2,7 5,1 6,5 6,5 5,9 5,9 5,6 

Varuexport 1 229 14,7 5,2 -1,4 -5,1 3,8 4,3 6,2 5,3 5,3 5,0 

Tjänsteexport 515 2,4 4,5 4,0 3,6 8,4 11,7 7,0 7,2 7,3 6,9 

Import1 1 596 12,6 7,1 -0,6 -3,6 8,5 5,4 6,7 6,3 6,5 6,5 

Varuimport 1 106 17,6 8,3 -2,7 -6,1 6,1 4,2 6,7 5,7 6,0 6,2 

Tjänsteimport 490 0,9 3,6 5,3 3,0 14,5 8,0 6,7 7,4 7,5 7,2 

Nettoexport som andel av BNP 149 5,5 4,7 4,9 5,0 3,8 4,3 4,3 4,2 4,0 3,7 

BNP 3 915 7,0 3,9 0,8 2,4 3,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,0 
1 I summering av BNP utgör importen en avdragspost. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 5 Försörjningsbalans, deflatorer 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Procentuell förändring 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1,5 1,7 0,5 0,8 0,8 0,9 1,5 1,6 1,8 2,0 

Offentliga konsumtionsutgifter 1,7 3,0 2,6 2,8 2,2 2,4 2,5 3,3 3,2 3,2 

Fasta bruttoinvesteringar 0,7 0,3 0,8 0,4 1,7 1,9 1,4 1,5 1,5 1,5 

Lagerinvesteringar 2,4 1,9 179,8 -81,7 103,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Export -0,7 -1,0 -1,0 -2,6 1,7 2,7 1,2 0,9 0,9 0,9 

Varuexport -1,0 -1,6 -1,7 -3,4 2,0 2,4 0,9 0,5 0,5 0,5 

Tjänsteexport 0,3 0,5 0,9 -0,5 1,2 3,3 1,8 1,8 1,7 1,7 

Import -0,1 -0,2 -1,1 -2,9 1,8 2,4 1,3 1,2 1,1 1,2 

Varuimport 0,3 -0,3 -1,9 -3,9 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1 1,2 

Tjänsteimport -1,4 0,0 0,9 -0,4 3,4 5,0 1,3 1,0 1,0 1,0 

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

BNP 1,0 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 6 Bidrag till BNP-tillväxt 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019  
Fasta priser, procentenheter om inte annat anges  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hushållens konsumtionsutgifter 1,8 0,9 0,4 0,9 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 

Offentliga konsumtionsutgifter 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,0 

Stat 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Kommunsektor 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

Fasta bruttoinvesteringar 1,3 1,3 -0,1 -0,1 1,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 

Lagerinvesteringar 2,1 0,5 -1,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Export 5,3 2,8 0,5 -0,1 1,4 1,6 2,3 2,3 2,3 2,2 

Import 4,9 3,0 0,2 -0,3 2,6 1,2 2,2 2,1 2,3 2,3 

BNP1 6,0 2,7 -0,3 1,3 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 2,0 
1 Procentuell förändring. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser 

  20141 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Näringsliv2 579 4,1 6,8 2,3 -1,6 5,7 1,9 2,9 3,0 3,6 4,0 

Varuproducenter 273 4,5 5,5 -0,4 -2,2 4,5 0,6 0,5 2,0 2,6 3,6 

Industri 176 3,4 8,8 -3,1 -1,4 4,9 -0,8 3,2 1,9 2,3 3,0 

Övriga varuproducenter 97 6,4 -0,2 4,7 -3,5 3,6 3,2 -4,2 2,1 3,1 4,6 

Tjänsteproducenter2 306 3,8 8,1 4,8 -1,0 6,8 3,1 4,9 3,9 4,4 4,3 

Bostäder 162 12,7 8,0 -11,8 2,1 20,8 12,9 6,6 4,7 5,3 5,5 

Offentlig sektor3 167 7,4 -0,2 1,7 1,8 2,3 0,6 3,6 3,6 2,5 -1,2 

Stat 91 7,8 -2,8 -0,6 0,6 -1,0 -0,9 1,0 3,9 4,8 -0,4 

Kommunsektor 76 6,8 3,9 5,1 3,5 6,7 2,4 6,6 3,4 -0,1 -2,2 

Totalt 912 6,0 5,7 -0,2 -0,4 7,4 3,6 3,7 3,5 3,7 3,4 
1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Exklusive bostäder. 
3 Här avses den skattefinansierade delen av offentlig sektor som i nationalräkenskaperna benämns Offentliga myndigheter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 8 Hushållens ekonomi 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 Hushållens inkomster   

 
Mdkr Procentuell förändring, fasta priser 

  20141 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Real disponibel inkomst2  1,6 4,1 3,8 2,1 2,6 1,8 3,1 2,7 2,3 2,0 

Prisindex3  1,5 1,7 0,5 0,8 0,8 0,9 1,5 1,6 1,8 2,0 

Nominell disponibel inkomst 1 977 3,1 5,9 4,3 2,9 3,3 2,7 4,6 4,3 4,1 4,0 

Lönesumma4 1 587 3,0 5,4 3,7 2,4 3,7 4,3 4,5 4,8 4,4 3,8 

Övriga faktorinkomster5 172 8,0 2,4 -6,9 4,6 3,5 3,7 3,4 3,3 3,5 3,3 

Räntor och utdelningar, netto6 132 0,5 0,5 1,1 0,1 0,6 -0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 

Offentliga transfereringar 586 0,3 -1,1 4,3 4,5 1,0 3,8 4,9 3,2 3,3 3,5 

Pensioner 317 0,8 0,5 6,3 5,7 0,3 2,8 5,1 4,4 4,7 3,8 

Sjukdom 109 -6,3 -2,2 2,1 2,5 3,7 7,1 5,2 3,6 3,1 2,9 

Arbetsmarknad 32 9,0 -13,7 6,7 6,1 -7,2 3,0 3,8 -5,9 -7,4 -5,3 

Familjer och barn 66 3,8 2,4 4,2 3,7 2,6 3,0 3,9 3,6 3,0 2,8 

Studier 14 2,8 -0,5 0,5 0,5 1,2 -0,1 5,3 0,6 2,2 2,8 

Övrigt 48 1,1 -2,5 -3,2 2,1 3,6 5,3 4,7 1,3 0,9 9,4 

Privata transfereringar7 109 3,6 23,3 9,5 4,9 4,7 5,1 5,8 6,9 5,3 4,7 

Skatter och avgifter -624 2,7 0,0 3,0 3,6 3,7 6,6 5,5 6,3 5,1 3,8 

Hushållens sparande            
 Mdkr Andel av disponibel inkomst 
 20141 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nettosparande, exklusive 
sparande i avtalspensioner 

159 2,9 5,0 7,8 7,9 8,1 7,7 8,3 8,2 7,8 7,3 

Nettosparande i avtalspensioner 
(inklusive pps8) 

183 9,0 8,7 8,8 9,1 9,2 9,3 9,4 9,3 9,3 9,3 

Totalt nettosparande9 342 10,9 12,6 15,2 15,6 15,8 15,6 16,2 16,0 15,7 15,2 

Finansiellt sparande 298 8,8 10,9 14,7 15,3 15,1 14,7 15,3 15,0 14,5 13,9 
Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid 
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger 
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.  

1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
3 Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
4 Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön. 
5 Består bland annat av egenföretagarnas inkomster. 
6 Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring. 
7 Består främst av utbetalda privatfonderade avtalspensioner. 
8 Premiepensionssparande. 
9 Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande) / (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner 
(inklusive premiepensionssparande)). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 9 Näringslivets produktion, baspris 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 Mdkr Procentuell förändring, fasta priser 
  2014¹ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Varuproducenter 938 14,8 2,3 -4,2 -0,5 1,8 3,1 2,9 2,8 3,2 3,0 

Industri 574 23,1 4,1 -7,0 -0,7 -1,1 2,4 3,3 3,4 4,2 3,8 

Byggverksamhet 208 3,6 -2,3 -5,9 -0,6 11,5 7,1 3,8 2,5 2,5 2,4 

Tjänsteproducenter 1 762 4,0 4,8 2,0 3,2 2,9 3,5 3,4 3,3 2,9 2,2 

Tjänsteproducenter exkl. FoF2 1 308 6,6 4,7 1,8 2,9 3,3 4,0 4,3 3,0 2,8 2,8 

Näringslivet totalt 2 700 8,0 3,9 -0,4 1,8 2,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,5 
1 Fasta priser, referensår 2014. 
2 Finans- och fastighetstjänstebranscherna. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 10 Offentlig produktion, baspris 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

 Mdkr Procentuell förändring, fasta priser 
  2014¹ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunsektor 496 -0,9 -0,3 0,0 -1,5 0,9 1,1 2,4 1,7 1,4 0,8 

Stat 221 3,4 -0,8 2,4 0,9 2,1 1,1 0,9 -0,9 -1,4 -1,7 

Total offentlig produktion 716 0,4 -0,5 0,7 -0,8 1,3 1,1 1,9 0,9 0,6 0,1 
Anm.: Den offentliga produktionen är mindre än den offentliga konsumtionen eftersom offentlig sektor köper mer varor och tjänster från privat sektor än den säljer. 

1 Fasta priser, referensår 2014. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 11 Bytesbalans 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor, löpande priser, om inte annat anges 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Handelsbalans 138 131 136 137 122 128 131 133 130 120 

procent av BNP 3,9 3,6 3,7 3,6 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,5 

Tjänstebalans 50 67 68 80 63 87 95 100 106 112 

Faktorinkomster 71 100 110 122 149 151 141 136 134 131 

Löpande transfereringar -47 -46 -69 -64 -68 -60 -59 -68 -73 -77 

Bytesbalans 212 252 244 276 267 307 308 300 297 285 

procent av BNP 6,0 6,9 6,6 7,3 6,8 7,5 7,2 6,7 6,4 5,9 

Kapitaltransfereringar -5 -8 -6 -9 -4 -6 -6 -6 -7 -7 

Finansiellt sparande 207 243 238 267 262 301 302 294 290 278 

procent av BNP 5,9 6,7 6,5 7,1 6,7 7,4 7,1 6,6 6,2 5,7 

Bytesförhållande                     
  procentuell utveckling -0,5 -0,8 0,1 0,4 -0,1 0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 

Anm.: Utfall för handels- och tjänstebalans enligt Betalningsbalansstatistiken. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 12 Bruttonationalinkomst (BNI) 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor, löpande priser  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP 3 520 3 657 3 685 3 775 3 915 4 093 4 277 4 467 4 662 4 848 

Primära inkomster netto 97 104 115 137 161 151 147 138 135 132 

BNI 3 617 3 761 3 800 3 912 4 075 4 244 4 425 4 605 4 798 4 980 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 13 Arbetsmarknad 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

Nivå, tusental om inte annat anges Procentuell förändring om inte annat anges 
  2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP1 3 915 6,0 2,7 -0,3 1,3 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 2,0 

Produktivitet² 455 3,6 1,0 0,0 1,0 0,8 1,1 0,9 1,7 1,7 1,7 

Produktivitet i näringslivet 500 4,3 1,3 0,2 1,7 1,2 1,5 1,2 2,2 2,1 2,1 

Arbetade timmar³ 7 622 2,6 2,0 -0,1 0,3 1,5 1,8 2,1 0,9 0,8 0,3 

Medelarbetstid4 1 597 2,0 -0,3 -0,8 -0,7 0,0 0,5 0,5 -0,5 -0,2 -0,2 

Kalenderkorrigerad utveckling5                       

BNP¹ 3 925 5,7 2,7 0,1 1,3 2,4 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 

Produktivitet² 453 3,9 0,9 -0,4 0,9 0,6 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 

Produktivitet i näringslivet 498 4,7 1,2 -0,3 1,7 1,0 1,9 1,6 1,8 2,0 2,0 

Arbetade timmar3 7 670 2,0 2,0 0,7 0,3 1,8 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

Medelarbetstid4 1 607 1,4 -0,3 0,0 -0,7 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Sysselsatta, 15–74 år 4 772 0,6 2,3 0,7 1,0 1,4 1,3 1,5 1,4 1,0 0,5 

Sysselsatta, 20–64 år 4 480 0,4 2,2 0,6 1,0 0,9 1,2 1,5 1,4 1,0 0,5 

Sysselsättningsgrad 15–74 år6  64,4 65,4 65,5 65,7 66,2 66,6 66,8 67,1 67,2 67,1 

Sysselsättningsgrad 20–64 år6,7  78,1 79,4 79,4 79,8 79,9 80,3 80,7 80,9 81,0 81,0 

Arbetskraften, 15–74 år 5 183 0,8 1,4 0,9 1,1 1,3 0,9 1,0 0,7 0,7 0,5 

Arbetskraftsdeltagande 15–74 år8  70,5 70,9 71,1 71,5 71,9 72,0 71,9 71,7 71,6 71,5 

Arbetslöshet, 15–74 år9  8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

Befolkning, 15–74 år 7 206 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,0 0,9 0,6 

Befolkning, 20–64 år 5 604 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 1,1 1,0 0,9 0,6 

Programdeltagare10  4,4 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,6 

Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen 

 
  Tusental personer, årsgenomsnitt 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sysselsatta  10 9 10 14 16 18 32 46 53 55 

I utbildning  175 168 177 186 176 182 174 156 141 133 

Totalt¹¹  185 178 187 201 191 199 206 202 194 188 
1 BNP till marknadspris, fasta priser. Nivå avser miljarder kronor. 
2 Arbetsproduktivitet mätt som BNP till baspris per arbetad timme. 
3 Enligt nationalräkenskaperna. Nivå avser miljoner timmar. 
4 Avser arbetade timmar per år enligt nationalräkenskaperna dividerat med årsmedeltal för antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU. 
5 Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering. 
6 Antal sysselsatta i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen. 
7 Sysselsättningsgrad enligt EU:s 2020-mål. 
8 Antal i arbetskraften i procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen. 
9 I procent av arbetskraften. 
10 Personer i nystartsjobb eller konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program vid Arbetsförmedlingen, i procent av arbetskraften. 
11 Till följd av avrundning stämmer inte alltid totalen med delarna. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 
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Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet  
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

Nivå, tusental Procentuell förändring 
  2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Varuproducenter 1 073 0,1 3,1 -0,3 -1,7 -0,2 0,9 0,0 0,5 0,4 0,1 

Industri 586 -1,6 1,3 -1,8 -2,7 -1,5 -1,7 -0,2 0,5 0,3 0,1 

Byggverksamhet 328 2,2 4,9 1,8 0,1 2,1 3,5 1,4 1,2 1,1 0,6 

Tjänsteproducenter 2 208 2,4 2,9 1,1 2,1 2,4 1,3 2,3 1,9 1,3 1,0 

exkl. finans- och 
fastighetsverksamhet 

2 034 2,7 2,9 1,2 2,1 2,4 1,1 2,4 1,9 1,3 1,0 

Näringslivet totalt 3 281 1,6 3,0 0,6 0,8 1,5 1,2 1,6 1,4 1,0 0,7 
Anm.: Tabellen avser sysselsättning enligt nationalräkenskaperna.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 

Nivå, tusental Procentuell förändring 
  2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunala myndigheter 1 096 -1,0 0,5 0,5 1,1 1,0 2,0 1,6 2,1 1,5 0,6 

Staten 246 2,4 0,2 1,9 1,9 1,3 0,8 0,1 -0,7 -1,3 -1,9 

Offentliga myndigheter totalt 1 342 -0,4 0,4 0,7 1,3 1,1 1,8 1,3 1,6 1,0 0,2 
Anm.: Enligt nationalräkenskaperna (NR). Offentliga myndigheter och kommunala myndigheter är NR-begrepp som skiljer sig från begreppen offentlig sektor respektive 
kommunal sektor. Skillnaden ligger i att kommunernas så kallade affärsdrivande verksamheter inte omfattas av de förstnämnda begreppen, utan förs till näringslivet i 
NR:s branschindelade (funktionsindelade) statistik. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler 

Resursutnyttjande 
           

   Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av potentiell nivå 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP-gap   -3,1 -1,7 -2,8 -2,8 -1,8 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

Produktivitetsgap   -0,4 0,3 -0,5 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

Produktivitetsgap i näringslivet   -0,4 0,3 -0,7 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Timgap   -2,8 -2,0 -2,3 -2,8 -1,9 -1,3 -0,7 -0,1 0,2 0,0 

Sysselsättningsgap   -3,1 -2,0 -2,3 -2,4 -1,9 -1,5 -0,9 -0,2 0,1 0,0 

Potentiella variabler 

           
Nivå Procentuell förändring i fasta priser om inte annat anges. Kalenderkorrigerade värden 

  2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Potentiell BNP¹ 3 998 2,1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,8 2,1 2,2 2,3 2,2 

Potentiell produktivitet² 453 0,8 0,3 0,3 0,4 0,6 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 

Pot. produktivitet i näringslivet² 498 0,2 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 

Pot. antal arbetade timmar³ 7 815 1,4 1,2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,6 

Pot. sysselsättning, 15-74 år4 4 866 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 

Jämviktsarbetslöshet, 15-74 år5  6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 

Potentiella variabler, löpande priser 

             Miljarder kronor 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Potentiell BNP6   3 625 3 711 3 796 3 887 3 998 4 137 4 293 4 469 4 659 4 856 
1 Potentiell BNP till marknadspris. Miljarder kronor. Fasta priser, referensår 2014. 
2 Kronor per timme. 
3 10 000-tal. 
4 1 000-tal. 
5 Skillnaden mellan potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning i procent av potentiell arbetskraft. 
6 Beräknad som potentiell BNP till marknadspris (fasta priser referensår 2014) multiplicerat med BNP-deflatorn. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 17 Löneutveckling och inflation 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Procentuell förändring 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nominell löneutveckling, konjunkturlönestatistiken                 

Industri 2,8 2,5 3,9 2,0 2,5 2,4 3,0 3,2 3,3 3,4 

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

Näringslivets tjänstesektorer 2,4 2,4 3,0 2,3 2,9 2,6 3,0 3,2 3,3 3,4 

Statliga myndigheter 3,1 1,9 2,1 2,6 2,4 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

Kommunala myndigheter 2,7 2,3 2,7 2,9 2,8 2,7 3,1 3,4 3,3 3,4 

Totalt, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,4 3,0 2,5 2,8 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

Totalt, nationalräkenskaperna¹ 1,1 3,1 2,8 1,8 1,7 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 

Konsumentprisernas utveckling           

KPI, årsgenomsnitt 1,2 3,0 0,9 0,0 -0,2 -0,1 1,0 1,9 2,5 3,1 

KPIF, årsgenomsnitt² 2,0 1,4 1,0 0,9 0,5 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 

Nettoprisindex, årsgenomsnitt 1,8 2,0 1,2 -0,3 -0,1 -0,7 1,0 2,0 2,7 3,3 

Prisbasbelopp, tusen kronor 42,4 42,8 44,0 44,5 44,4 44,5 44,3 44,7 45,5 46,7 
Anm.: Konjunkturlönestatistiken för 2014 avser prognos. 
1 Kalenderkorrigerad. Timlönen enligt nationalräkenskaperna mäts som lönesumman dividerat med anställdas arbetade timmar. 
2 Mått på underliggande inflation. I beräkningen av KPIF (KPI med fast bostadsränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade 
räntesatser konstant. 
Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 18 Räntor och valutor  
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Årsgenomsnitt 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6-månadersränta¹ 0,6 1,7 1,2 0,9 0,4 -0,3 -0,2 0,3 1,1 2,1 

5-årsränta¹ 2,3 2,3 1,2 1,6 0,9 0,2 1,1 1,9 2,6 3,2 

10-årsränta¹ 2,9 2,6 1,6 2,1 1,7 0,8 1,4 2,3 3,1 3,7 

Differens 10-årsränta Sverige-Tyskland¹ 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

6-månadersränta (EUR)¹ 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,2 0,9 1,9 

Växelkurs, kronindex KIX2 114 108 106 103 107 113 112 111 109 109 

SEK per EUR 9,5 9,0 8,7 8,6 9,1 9,4 9,3 9,2 9,0 9,0 

SEK per USD 7,2 6,5 6,8 6,5 6,9 8,4 8,2 8,1 8,0 7,9 

USD per EUR 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
1 Avser statsskuldväxel för löptider kortare än ett år och statsobligation för löptider längre än ett år. 
2 Index, oktober 1992 = 100. 
Källor: Riksbanken och egna beräkningar. 

  



PROP.  2015/16:1 B i la ga  2  

13 

2 Tabeller Utgifter 

Tabell 19 Utgiftstak och budgeteringsmarginal 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Utgiftstak 1 024 1 063 1 084 1 095 1 107 1 158 1 215 1 274 1 332 1 392 

Takbegränsade utgifter 986 989 1 022 1 067 1 096 1 113 1 198 1 241 1 273 1 301 

Budgeteringsmarginal 38 74 62 28 11 45 17 33 59 91 

Budgeteringsmarginal, procent av 
takbegränsade utgifter 

3,9 7,5 6,0 2,6 1,0 4,0 1,4 2,7 4,6 7,0 

Anm.: Utgiftstakets nivå för 2018 är regeringens förslag i denna proposition. Utgiftstakets nivå för 2019 är regeringens bedömning i denna proposition. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 20 Utgifter per utgiftsområde 2014–2019 
Miljoner kronor 

 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
 Utgiftsområde Utfall Anslag1 Prognos Förslag2 Förslag3 Förslag3 Beräknat 

1    Rikets styrelse 12 902 12 303 12 374 12 717 12 806 12 999 13 299 

2    Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 122 14 801 14 453 14 812 15 050 15 440 15 940 

3    Skatt, tull och exekution 10 384 10 574 10 479 10 783 10 928 11 118 11 338 

4    Rättsväsendet 40 194 40 805 40 475 41 574 42 149 42 959 43 800 

5    Internationell samverkan 1 662 1 969 1 957 1 905 1 908 1 912 1 917 

6    Försvar och samhällets krisberedskap 47 978 48 447 46 757 48 827 50 216 51 171 53 359 

7    Internationellt bistånd 31 027 29 280 29 444 32 357 36 344 39 650 41 434 

8    Migration 12 551 17 912 17 415 19 420 15 809 12 926 12 369 

9    Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61 589 64 768 63 676 69 238 68 129 69 164 67 679 

10  Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

99 036 103 035 103 073 109 868 112 984 115 394 118 071 

11  Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39 313 38 611 38 179 36 184 34 355 33 050 32 193 

12  Ekonomisk trygghet för familjer och barn 80 809 83 519 83 507 87 129 90 020 92 779 95 857 

13  Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering 

12 225 16 761 16 114 21 070 28 292 31 159 29 864 

14  Arbetsmarknad och arbetsliv 66 901 69 314 67 482 79 681 80 072 80 682 81 339 

15  Studiestöd 19 953 20 967 19 633 21 708 21 847 22 200 23 013 

16  Utbildning och universitetsforskning 59 419 63 972 61 962 69 452 71 852 72 501 72 704 

17  Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 827 13 136 13 016 13 695 13 953 14 040 14 074 

18  Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik 

1 076 1 224 1 090 7 064 7 004 7 015 6 704 

19  Regional tillväxt 2 879 2 701 2 396 3 256 3 577 3 371 3 446 

20  Allmän miljö- och naturvård 5 085 6 047 5 938 7 662 7 341 7 221 6 772 

21  Energi 2 858 2 383 2 378 2 812 2 788 2 602 2 609 

22  Kommunikationer 45 962 49 450 46 875 54 122 55 169 55 724 55 489 

23  Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16 203 15 681 13 390 18 920 16 798 17 410 17 492 

24  Näringsliv 5 439 5 516 5 473 5 998 5 832 5 840 5 891 

25  Allmänna bidrag till kommuner 93 599 92 304 92 237 93 398 95 078 95 397 95 461 

26  Statsskuldsräntor m.m. 3 325 29 326 26 491 10 769 20 298 25 831 33 305 

27  Avgiften till Europeiska unionen 41 553 43 855 36 154 31 827 37 669 38 975 40 391 

Minskning av anslagsbehållningar    -3 143 665 222 -522 

Beräkningsteknisk överföring till hushållen4     215 1 340 5 953 

Summa utgiftsområden5 840 872 898 661 872 421 923 107 959 147 980 091 1 001 240 

Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor6 837 546 869 335 845 930 912 364 938 880 954 290 967 966 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget 

257 988  267 449 285 509 301 708 319 018 332 789 

Takbegränsade utgifter 1 095 534  1 113 379 1 197 873 1 240 588 1 273 308 1 300 755 

Budgeteringsmarginal 11 466  44 621 17 127 33 412 58 692 91 245 

Utgiftstak för staten7 1 107 000  1 158 000 1 215 000 1 274 000 1 332 000 1 392 000 
1 Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:316) och förslagen i 
propositionen Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). 
2 Regeringens förslag till utgiftsramar för 2016 i denna proposition (se tabell 8.2). 
3 Regeringens förslag till preliminära utgiftsramar för 2017 och 2018. 
4 Avser de överstigande medel som uppstår på grund av att regeringen i denna proposition föreslår och aviserar åtgärder som medför större budgetförstärkningar än 
budgetförsvagningar för 2017–2019 exkl. de förslag av diskretionär karaktär som inte finansieras fullt ut och som inte ingår i tabell 1.2. 
5 Inklusive Beräkningsteknisk överföring till hushållen och posten Minskning av anslagsbehållningar. 
6 Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor. 
7 Regeringens förslag till nivå på utgiftstaket för 2018 samt bedömning av nivå för 2019 (se avsnitt 5.2). 
 Källa: Egna beräkningar. 
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3 Tabeller Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld 

Tabell 21 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 1 736 1 780 1 810 1 861 1 896 1 993 2 094 2 200 2 306 2 402 

procent av BNP 49,3 48,7 49,1 49,3 48,4 48,7 49,0 49,3 49,5 49,5 

  Skatter och avgifter 1 516 1 549 1 563 1 613 1 664 1 753 1 851 1 949 2 042 2 123 

  procent av BNP 43,1 42,4 42,4 42,7 42,5 42,8 43,3 43,6 43,8 43,8 

  Kapitalinkomster 65 74 71 72 62 62 64 65 72 79 

  Övriga inkomster1 155 158 176 176 170 178 179 185 192 200 

Utgifter 1 737 1 783 1 844 1 912 1 971 2 029 2 134 2 223 2 308 2 386 

procent av BNP 49,3 48,8 50,0 50,7 50,4 49,6 49,9 49,8 49,5 49,2 

  Transfereringar och subventioner2 656 658 684 717 729 746 787 815 841 866 

    Hushåll 540 534 557 582 588 611 640 661 683 708 

    Näringslivet 59 66 67 68 73 71 84 81 81 81 

    Utlandet 57 58 60 67 68 64 62 72 77 77 

  Konsumtion 886 921 955 988 1 029 1 074 1 123 1 173 1 220 1 260 

  Investeringar m.m. 152 158 165 169 177 177 191 201 208 212 

  Ränteutgifter3 42 46 40 37 36 32 33 35 38 48 

Finansiellt sparande  -1 -3 -34 -52 -75 -36 -40 -23 -2 15 

procent av BNP 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

  Staten -15 -12 -41 -43 -58 -29 -31 -10 17 38 

  Pensionssystemet 7 20 10 -5 4 5 0 -3 -8 -9 

  Kommunsektorn 7 -11 -4 -3 -20 -12 -10 -10 -12 -14 

Finansiell ställning           

Konsoliderad bruttoskuld 1 323 1 349 1 370 1 483 1 734 1 793 1 826 1 859 1 865 1 859 

procent av BNP 37,6 36,9 37,2 39,3 44,3 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 

Finansiell nettoförmögenhet 605 514 660 703 748 709 665 637 629 634 

procent av BNP 17,2 14,1 17,9 18,6 19,1 17,3 15,5 14,3 13,5 13,1 
1 Utgörs av bl.a. tillräknade inkomster som bruttoförs i NR, ex kapitalförslitningen av investeringar. 

2 Inklusive ofördelade utgifter. 
3 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 22 Statens finanser 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 933 943 927 954 968 1 018 1 078 1 134 1 188 1 234 

  Skatter och avgifter 795 800 784 807 832 878 932 984 1031 1073 

  Kapitalinkomster 33 38 32 35 24 25 27 27 29 31 

  Övriga inkomster1 105 104 111 112 113 114 118 123 127 130 

Utgifter 947 954 968 998 1 026 1 047 1 109 1 144 1 170 1 196 

  Transfereringar till privat sektor2 377 377 387 400 408 415 434 445 453 464 

  Bidrag till kommunsektorn 183 185 182 192 204 208 230 242 248 248 

  Ålderspensionsavgifter 24 21 21 20 22 22 25 25 24 25 

  Konsumtion  235 245 256 265 273 282 293 300 306 310 

  Investeringar m.m. 92 87 91 92 92 91 98 102 108 111 

  Ränteutgifter3 37 39 30 29 28 27 29 30 31 38 

Finansiellt sparande -15 -12 -41 -43 -58 -29 -31 -10 17 38 

procent av BNP -0,4 -0,3 -1,1 -1,1 -1,5 -0,7 -0,7 -0,2 0,4 0,8 

Budgetsaldo -1 68 -25 -131 -72 -36 -10 -8 21 37 

procent av BNP 0,0 1,9 -0,7 -3,5 -1,8 -0,9 -0,2 -0,2 0,5 0,8 

Statsskuld 1 113 1 119 1 113 1 236 1 347 1 375 1 377 1 378 1 350 1 311 

procent av BNP 31,6 30,6 30,2 32,8 34,4 33,6 32,2 30,8 29,0 27,1 
1 Utgörs av bl.a. tillräknade inkomster som bruttoförs i NR, ex kapitalförslitningen av investeringar. 

2 Inklusive ofördelade utgifter. 
3 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 23 Ålderspensionssystemet   
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 233 245 252 255 266 275 288 302 315 329 

  Socialförsäkringsavgifter 184 196 203 208 214 223 233 245 256 266 

  Statliga ålderspensionsavgifter 
  m.m. 

24 21 21 20 22 23 25 25 25 25 

  Räntor, utdelningar m.m. 25 28 28 26 29 29 30 32 34 37 

Utgifter 226 225 242 260 262 270 288 305 323 337 

  Pensioner 220 220 236 254 255 264 282 298 315 329 

  Övriga utgifter 6 5 6 6 7 6 6 7 7 8 

Finansiellt sparande 7 20 10 -5 4 5 0 -3 -8 -9 

procent av BNP 0,2 0,5 0,3 -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 24 Kommunsektorns finanser 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 787 810 846 875 901 945 997 1046 1092 1128 

   Skatter 523 538 561 582 602 635 668 703 736 765 

   Kommunal fastighetsavgift 14 14 15 16 16 16 17 17 18 19 

   Statsbidrag 137 136 132 140 149 151 170 179 183 181 

   Skatter och statsbidrag, 
   procent av BNP 19,2 18,8 19,2 19,5 19,6 19,6 20,0 20,1 20,1 19,9 

   Kapitalinkomster 11 11 14 14 13 12 12 12 14 18 

   Övriga inkomster 102 109 124 124 121 131 130 135 141 145 

     varav kompensation för 
     mervärdesskatt 46 48 50 52 55 57 60 63 65 67 

Utgifter 780 821 850 879 922 957 1007 1056 1103 1142 

   Transfereringar till hushåll 38 39 38 39 39 40 40 41 42 44 

   Övriga transfereringar 28 29 32 33 35 35 39 40 40 38 

   Konsumtion 649 673 696 721 753 788 827 869 910 946 

   Investeringar1 60 70 74 77 85 86 93 98 100 101 

   Ränteutgifter2 6 10 10 9 9 8 8 8 10 14 

Finansiellt sparande 7 -11 -4 -3 -20 -12 -10 -10 -12 -14 

procent av BNP 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 

Resultat före extraordinära poster 18 7 19 13 14 14 16 18 17 14 
Anm.: Skatter och statsbidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kommunala fastighetsavgiften.  
1 Investeringarna inkluderar även köp av mark och fastigheter, netto. 
2 Inklusive räntor på pensionsskulden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 25 Strukturellt sparande 
Utfall för 2010–2014, prognos för 2015–2019 
Miljarder kronor om inte annat anges 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiellt sparande, miljarder kronor -1 -3 -34 -52 -75 -36 -40 -23 -2 15 

Finansiellt sparande 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

Justering för BNP-gap 1,5 0,8 1,3 1,3 0,9 0,5 0,3 0,0 -0,1 0,0 

Justering för arbetslöshetsgap 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Justering för skattebasernas 
sammansättning 

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

Justering, för engångseffekter¹ 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Strukturellt sparande 1,9 1,2 0,0 -0,5 -1,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 0,3 

BNP-gap, procent² -3,1 -1,7 -2,8 -2,8 -1,8 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 
1 Engångseffekten för 2012 resp. 2013 rör engångseffekterna återbetalningen av försäkringspremier från AFA-försäkring på 11 miljarder kronor och 10 miljarder kronor. 
Engångseffekter 2014–2016 beror på periodiseringar av Sveriges avgift till Europeiska Unionen. 
2 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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4 Tabeller Inkomstfördelning 

Tabell 26 Fördelningseffekter av regeringens politik t.o.m. budgetpropositionen för 2016. 
Procentuell förändring  

  

av ekvivalerad disponibel inkomst  

   Inkomstgrupp 1 1,64 

   Inkomstgrupp 2 1,28 

   Inkomstgrupp 3 0,43 

   Inkomstgrupp 4 0,11 

   Inkomstgrupp 5 -0,21 

   Inkomstgrupp 6 -0,45 

   Inkomstgrupp 7 -0,66 

   Inkomstgrupp 8 -0,82 

   Inkomstgrupp 9 -1,22 

   Inkomstgrupp 10 -1,46 

av individuell disponibel inkomst  

   Kvinnor -0,25 

   Män -0,80 
Anm. Regeringens reformer för 2015 och 2016 redovisas samlat till följd av att delar av regeringens reformer från budgetpropositionen för 2015 genomförs genom propositionen för Vårändringsbudget 
för 2015 och genom budgetpropositionen för 2016. Alla personer har rangordnats efter ekvivalerad disponibel inkomst och därefter delats upp i tio lika stora grupper. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Det övergripande målet för jämställdhets-
politiken är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. En 
grundläggande utgångspunkt för regeringens 
politik är principen om människors lika värde. 

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter 
och är en demokratifråga. Ekonomisk jämställd-
het är ett delmål som innebär att kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om utbildning och betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut. Jämställdhet 
bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att 
både kvinnors och mäns potential tillvaratas och 
främjas. Det är därför viktigt att politiken har ett 
jämställdhetsperspektiv som integreras i all 
verksamhet och i alla steg av beslutsfattandet. 

År 2013 hade kvinnor i förvärvsaktiv ålder 
ca 75 procent av mäns arbetsinkomst, en skillnad 
som motsvarar ungefär 78 000 kronor på ett år. 
Kvinnors lägre inkomster kan bl.a. förklaras av 
att kvinnor har lägre tim- eller månadslöner än 
män vilket till stor del beror på att arbets-
marknaden kännetecknas av en könsmässig 
uppdelning. Kvinnor och män arbetar i stor 
utsträckning i olika yrken och befattningar, där 
kvinnor är överrepresenterade i yrken och 
befattningar med lägre löner. 

Kvinnors lägre arbetsinkomster kan också 
förklaras av att kvinnor har kortare arbetstid än 
män. Kvinnor arbetar i större utsträckning än 
män deltid och har mer frånvaro på grund av för-
äldraledighet och ohälsa. Kvinnors arbetsvillkor 
är också osäkrare än mäns, med fler tidsbegrän-
sade anställningar, och det är många kvinnor 
som arbetar mindre än vad de skulle vilja. 

En förklaring till kvinnors kortare arbetstid är 
att de tar ett större ansvar än män för det obe-
talda hemarbetet och det är också betydligt 
vanligare att kvinnor arbetar deltid för att ta 
hand om barn. Kvinnors större föräldraansvar är 
dessutom en delförklaring till kvinnors högre 
sjukfrånvaro. Kvinnor har under lång tid haft 
högre sjukfrånvaro än män och under de senaste 
åren har sjukfrånvaron ökat, i synnerhet för 
kvinnor. 

De könsbetingade skillnaderna i arbetsin-
komster utjämnas i viss mån av skatter och 
transfereringar. Den sammantagna skillnaden 
mellan kvinnor och män i individuell disponibel 
inkomst, efter skatter och transfereringar, var 
ca 45 000 kronor 2013 bland dem i förvärvsaktiv 
ålder. 

Att kunna försörja sig genom betalt arbete är 
centralt i den svenska jämställdhetspolitiken. 
Det är färre kvinnor än män som kan försörja sig 
och sina barn genom betalt arbete. Dessutom är 
det vanligare att kvinnor är beroende av sin 
partner för försörjning än vad det är bland män. 

Ojämställdheten i förvärvsaktiv ålder leder 
också till inkomstskillnader mellan kvinnor och 
män efter pensioneringen eftersom arbets-
inkomsterna ligger till grund för ålders-
pensionen. Att kvinnor tidigare i livet förvärvs-
arbetat i mindre omfattning och till lägre lön än 
män medför att de även som pensionärer har 
lägre inkomster än männen. 

Kvinnors arbetsinkomster har ökat snabbare 
än mäns sedan mitten av 1990-talet. Det är en 
följd av att skillnaden i arbetstid mellan könen 
har minskat och att kvinnors arbetskraftsdelta-
gande ökat. Dessutom har arbetsmarknaden 
blivit mindre könsuppdelad. Målet om ekono-
misk jämställdhet är dock enligt regeringens 
bedömning fortfarande inte uppfyllt bl.a. 
eftersom kvinnor alltjämt har lägre löner och 
deras arbete värderas lägre än mäns. Dessutom 
har kvinnor kortare arbetstid och högre frånvaro 
än män. Regeringen bedömer att ett systematiskt 
och långsiktigt arbete behöver bedrivas för att 
påskynda utvecklingen mot ekonomisk jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. 

Regeringen anser att en viktig del i att skapa 
en mer jämställd arbetsmarknad är att minska 
ofrivilligt deltidsarbete och öka kvinnors arbets-
kraftsdeltagande. Heltidsarbete ska vara norm på 
hela arbetsmarknaden, med deltidsarbete som 
möjlighet. Vidare är en utbyggnad av välfärds-
sektorn en grundläggande faktor för kvinnors 
villkor på arbetsmarknaden. I ett modernt 
arbetsliv krävs också goda arbetsvillkor och en 
god arbetsmiljö. Dessutom måste de stora 
skillnaderna i pensionsinkomster mellan kvinnor 
och män minska. 
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1 Jämställdhetspolitikens mål och 
inriktning 

1.1 Kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv 

Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det 
övergripande målet att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Som grund har den feministiska regeringen 
de fyra delmålen som ska vägleda i utformningen 
av politiken: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 

2. Ekonomisk jämställdhet. 

3. En jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.1 
 
Denna bilaga rör i första hand målet om 
ekonomisk jämställdhet, men även målet om en 
jämn fördelning av det obetalda arbetet och 
målet om en jämn fördelning av makt och 
inflytande berörs. 

Delmålet om ekonomisk jämställdhet innebär 
att kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning och betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet. 
Vidare inbegriper delmålet att kvinnor och män 
ska ha samma möjligheter och förutsättningar i 
fråga om tillgång till arbete och samma möjlig-
heter och villkor i fråga om såväl anställnings-, 
löne- och andra arbetsvillkor som utvecklings-
möjligheter i arbetet. Målet har ett livscykel-
perspektiv, dvs. det avlönade arbetet ska inne-
bära ekonomisk trygghet och självständighet 
även under pensionsåren. 

Egen inkomst är viktigt för ekonomisk 
självständighet 

Ekonomisk jämställdhet handlar om fördel-
ningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor 
och män. Målet om ekonomisk jämställdhet 
omfattar inte bara att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter att försörja sig själva genom 
betalt arbete, det ska även leda till att ekonomisk 

 
 
                                                      
1 Prop. 2005/06:155 och skr. 2011/12:3. 

jämställdhet uppnås. Kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter att vara ekonomiskt själv-
ständiga och kunna försörja sig själva och 
eventuella barn genom arbete.2 

I studier av inkomstfördelning mäts oftast 
hushållets totala inkomst och individens 
ekonomiska standard antas bero på den samlade 
hushållsinkomsten och hur många som ingår i 
hushållet. Det innebär att i ett hushåll med två 
vuxna tillskrivs båda lika stora inkomster oavsett 
om någon tjänat mer än den andra.3 

Traditionellt har nationalekonomer sett hus-
hållet som en ekonomisk enhet där hushållets 
agerande är oberoende av vem i hushållet som 
har vilka inkomster.4 Modernare forskning visar 
dock att fördelningen av resurser inom hushållet 
påverkar hushållets beteende, och därmed 
respektive partners välfärd, och att möjligheten 
till en egen inkomst ger kvinnor ökad makt att 
påverka beslutsfattandet inom familjen. Med 
andra ord; det spelar roll vem som kan bidra till 
hushållets inkomst.5 

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför 
viktigt att studera hur stor inkomst kvinnor 
respektive män förfogar över och vilken möjlig-
het kvinnor och män har till egen inkomst/-
försörjning. I denna bilaga fokuseras på mäns 
och kvinnors individuella inkomster och särskilt 
fokus läggs på utvecklingen av inkomsterna från 
arbete och på möjligheterna för kvinnor och 
män att försörja sig själva.6 
  

 
 
                                                      
2 Prop. 2005/06:155. 
3 Se prop. 2013/14:100 bilaga 2 för en beskrivning av 

inkomstfördelningens utveckling. 
4 Becker, A Treatise on the Family, 1981. 
5 Lundberg och Pollak, Family decision-making, The New Palgrave 

Dictionary of Economics, 2008. 
6 Statistiska centralbyrån följer regelbundet inkomstfördelningen i 

Sverige genom undersökningen av hushållens ekonomi (HEK). Analysen 

i följande avsnitt grundar sig huvudsakligen på denna undersökning. Den 

senaste versionen av HEK avser 2013. Se underbilagan för en beskrivning 

av datamaterialet och en mer ingående förklaring av den individuella 

disponibla inkomsten. 
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1.2 En jämställd politik skapas i det 
dagliga arbetet 

Sverige har en feministisk regering med tydliga 
ambitioner att verka för jämställdhet mellan 
kvinnor och män. I genomförandet av en femin-
istisk politik är jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering strategiska redskap för 
regeringen. 

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jäm-
ställdhetsperspektiv integreras i verksamheten 
och i alla steg av beslutsprocesserna. Det innebär 
bl.a. att ett jämställdhetsperspektiv ska vara en 
integrerad del av det dagliga arbetet på alla nivåer 
och i alla stadier hos de aktörer som normalt är 
involverade i det politiska beslutsfattandet. 

För att uppnå bestående resultat är det 
nödvändigt med ett systematiskt och kontinuer-
ligt jämställdhetsarbete. För att detta ska 
realiseras krävs politiskt engagemang och ett 
aktivt ledarskap, både med att skapa förutsätt-
ningarna samt genom jämställdhetsanalyser, 
statistik och uppföljning. Denna bilaga är en del 
av detta arbete. 

Jämställdhetsbudgetering är tillämpning av 
principen om jämställdhetsintegrering i budget-
förfarandet. Detta innebär att budgetpolitikens 
jämställdhetseffekter ska utvärderas och att ett 
jämställdhetsperspektiv ska integreras på alla 
nivåer i budgetförfarandet. 

Det pågår ett utvecklingsarbete för stärkt 
tillämpning av jämställdhetsbudgetering i 
Regeringskansliet. Syftet är att säkerställa att 
regeringens reformer och förslag baseras på en 
tidigt genomförd jämställdhetsanalys. 
Regeringen avsätter därför särskilda resurser för 
att fr.o.m. 2016 utvärdera och utveckla arbetet 
med jämställdhetsintegrering och jämställdhets-
budgetering. De slutsatser och analyser som 
framkommer i utvärderingarna kommer att 
återföras och användas i det arbete som bedrivs 
inom departement och myndigheter. Målsätt-
ningen är att utvecklingen av jämställdhets-
integreringen ska leda till en tydlig förflyttning 
framåt av arbetet för jämställdheten under 
mandatperioden. 

Värdefullt underlag från delegationen för 
jämställdhet i arbetslivet 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet som 
bestod av företrädare för arbetsmarknadens 

parter lämnade våren 2015 sitt betänkande med 
förslag på hur jämställdheten på arbets-
marknaden ska öka. I sitt slutbetänkande Hela 
lönen, hela tiden (SOU 2015:50) betonar dele-
gationen två områden som särskilt angelägna att 
åtgärda för att främja jämställdhet i arbetslivet; 
tiden i arbete och ersättningen för arbete. 
Delegationens slutsats är att en förutsättning för 
att kvinnor ska kunna och vilja arbeta mer är att 
de erbjuds heltidstjänster där arbetsvillkoren och 
arbetsmiljön är så bra att det är möjligt att arbeta 
heltid. 

Vidare pekar delegationen på att ett villkor för 
att kvinnor ska kunna arbeta mer är att ansvaret 
för hem och barn fördelas jämnare mellan 
kvinnor och män. Delegationens förslag, som 
bereds i Regeringskansliet, utgör ett värdefullt 
underlag för överväganden om insatser för att 
främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Dele-
gationen föreslår bl.a. en minskning av det totala 
antalet föräldrapenningdagar och en tredelning 
av föräldraförsäkringen med 150 dagar för 
vardera föräldern och 60 dagar som kan överlåtas 
till den andra föräldern. 

Regeringen vill se en föräldraförsäkring som 
bidrar till ett jämställt föräldraskap, som är bättre 
anpassad till en modern arbetsmarknad och de 
krav den ställer, samt till ett modernt familjeliv 
och för alla olika former av familjer. Regeringen 
har därför lagt förslag till riksdagen om att införa 
en tredje reserverad månad i föräldrapenningen. 

Regeringen har också lämnat förslag till 
riksdagen om att avskaffa det kommunala 
vårdnadsbidraget. 

2 Skillnader på arbetsmarknaden 
ger lägre arbetsinkomster för 
kvinnor 

I detta avsnitt studeras kvinnors och mäns 
möjligheter till försörjning genom betalt arbete. 
Utgångspunkten är utvecklingen av arbets-
inkomster för kvinnor och män sedan mitten av 
1990-talet och hur den kan förklaras av 
situationen på arbetsmarknaden. 
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2.1 Kvinnors arbetsinkomster ökar 
snabbare än mäns 

Kvinnor har lägre inkomster från arbete än män. 
År 2013 hade kvinnor ca 75 procent av mäns 
arbetsinkomster, mätt i kronor var skillnaden 
ca 78 000 kronor.7 Kvinnornas arbetsinkomst 
har dock ökat snabbare än mäns sedan mitten av 
1990-talet (se diagram 2.1 och tabell 2.1). För 
kvinnor har den reala arbetsinkomsten ökat med 
70 procent sedan 1995. Ökningen för män under 
samma period har varit 48 procent. 

 
Diagram 2.1 Arbetsinkomst i förvärvsaktiv ålder 1995–
2013 
Medianinkomst i kronor (2015 års priser) respektive kvinnors andel av  

mäns inkomst i procent, 20–64 år 

 
Anm.: Arbetsinkomst är summan av lön och företagarinkomst. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
I tabell 2.1 framgår nivån på olika gruppers 
arbetsinkomst i förhållande till medianen i hela 
gruppen kvinnor och män 20–64 år. År 2013 var 
medianen för alla i åldersgruppen 20–64 år 
267 000 kronor. För kvinnor var medianen 
230 000 och för män var den 308 000 kronor. 
Det innebär att kvinnors medianinkomst var 
86 procent av den sammantagna medianen för 
båda könen, och att medianinkomsten för män 
var 15 procent högre än denna median. I alla 
studerade grupper var inkomstnivån lägre för 
kvinnor än för män både 1995 och 2013. 

 
 
                                                      
7 Arbetsinkomst definieras här som summan av löneinkomst och 

företagarinkomst. Inkomster karakteriseras vanligen av att många 

individer har låga eller medelhöga inkomster samt ett fåtal som har höga 

eller mycket höga inkomster. Sådana extremvärden kan få stor inverkan 

på medelvärdet medan medianvärdet inte påverkas. Det kan därför vara 

bättre att studera medianvärdet än medelvärdet när man vill beskriva 

inkomsterna i mitten av fördelningen. 

Sett till ålder är det endast i åldersgruppen 45–
54 år som kvinnorna som hade en inkomstnivå 
över den sammantagna medianinkomsten för 
samtliga i åldern 20–64 år. Den yngsta ålders-
gruppen för både kvinnor och män har den 
lägsta arbetsinkomsten, vilket bl.a. kan förklaras 
av att många i denna ålder studerar eller är 
arbetslösa. För alla åldersgrupper utom bland 
ungdomar (20–24 år) har kvinnors arbetsin-
komster vuxit snabbare än mäns sedan mitten av 
1990-talet. I synnerhet kvinnor i åldersgruppen 
55–64 år har haft en snabb ökning av arbets-
inkomsten. 

 
Tabell 2.1 Arbetsinkomst relativt medianen efter 
åldersgrupp och hushållstyp 1995 och 2013 
Procent och procentuell utveckling, 20–64 år 

 Relativ 
inkomst 

1995 

Relativ 
inkomst 

2013 

Real 
utveckling per 
år 1995–2013 

 Kv M Kv M Kv M 

Åldersgrupper       

20–24 år 33 40 30 40 2,1 2,7 

25–34 år 69 125 66 106 2,5 1,8 

35–44 år 94 145 98 130 3,0 2,1 

45–54 år 110 147 108 133 2,6 2,2 

55–64 år 59 96 92 120 5,3 4,0 

Hushållstyper       

Ensamst. m. barn  
0–6 år 

48 - 36 114 1,2 - 

Ensamst. m. barn  
7–17år 

95 - 99 128 3,0 - 

Ensamst. 20–44 år, 
utan barn  

64 82 57 74 2,1 2,2 

Ensamst. 45–64 år, 
utan barn 

83 92 93 109 3,4 3,7 

Sammanb. m. barn 
0–6 år 

53 141 67 126 4,0 2,1 

Sammanb. m. barn 
7–17 år 

103 158 109 143 3,1 2,1 

Sammanb. 20–44 
år, utan barn  

96 131 83 115 1,9 2,0 

Sammanb. 45–64 
år, utan barn 

92 139 103 134 3,4 2,5 

Födelseland       

Inrikes födda 86 132 92 120 3,1 2,2 

Utrikes födda 27 54 47 78 6,1 4,9 

Totalt 82 127 86 115 3,0 2,2 
Anm.: (-) baseras på för få observationer för att anges. Statistiken för 
ensamstående män med barn 0–6 år 2013 baseras på ett litet urval personer och 
bör därför tolkas med försiktighet. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Sammanboende kvinnor och män har högre 
arbetsinkomster än de ensamstående oavsett om 
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de har barn eller inte. Det är emellertid större 
skillnad mellan sammanboende kvinnors och 
mäns arbetsinkomster än mellan ensamstående 
kvinnors och mäns arbetsinkomster. 

För utrikes födda kvinnor och män har den 
relativa inkomstnivån förbättrats sedan 1995 
men den är fortfarande lägre än median-
inkomsten. 

2.2 Lägre arbetskraftsdeltagande bland 
kvinnor 

En delförklaring till kvinnors lägre arbets-
inkomster är att det är färre kvinnor än män som 
deltar på arbetsmarknaden, dvs. det är färre 
kvinnor som har arbetsinkomster. 

Kvinnornas arbetskraftsdeltagande ökade i 
Sverige under 1970- och 1980-talen, samtidigt 
som arbetskraftsdeltagandet i stort sett var 
oförändrat för män (se diagram 2.2 och diagram 
2.3).8 Under denna period skedde ett antal 
politiska reformer för att underlätta kvinnors 
arbetskraftsdeltagande, som utbyggnaden av 
barn- och äldreomsorgen och införandet av 
föräldraförsäkringen. I början av 1970-talet 
avskaffades också sambeskattningen vilket ökade 
framför allt kvinnornas ekonomiska utbyte av 
lönearbete. 

I början av 1990-talet stabiliserades kvinnor-
nas arbetskraftsdeltagande, och har sedan dess 
legat omkring 5 procentenheter lägre än 
männens. 

Arbetskraftsdeltagandet och skillnaden mellan 
kvinnor och män varierar över olika åldrar. Män 
har emellertid högre arbetskraftsdeltagande i 
samtliga åldersgrupper. Den största skillnaden är 
i gruppen 25–34 år. 

Bland de äldsta kvinnorna 55–64 år har arbets-
kraftsdeltagandet fortsatt att stiga även under 
1990-talet och början av 2000-talet, vilket 
sannolikt är en förklaring till den positiva 
utvecklingen av arbetsinkomster för gruppen 
sedan 1995. 

 
 
                                                      
8 Statistiken i detta avsnitt bygger på Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökningar och avser, om inget annat anges, 

åldersgruppen 15–74 år enligt internationell definition. Anledningen till 

att andra åldersgrupper används i vissa diagram är att det saknas längre 

tidsserier för åldersgruppen 15–74 år. 

Diagram 2.2 Arbetskraftsdeltagande bland kvinnor efter 
åldersgrupp 1970–2014 
Andel av befolkningen 20–64 år, procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Diagram 2.3 Arbetskraftsdeltagande bland män efter 
åldersgrupp 1970–2014 
Andel av befolkningen 20–64 år, procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande i ålders-
gruppen 20–64 år kan delvis förklaras av att 
kvinnor är sjuka (utanför arbetskraften) och 
heltidsstuderande i större omfattning än män.9 
Det är också betydligt vanligare att kvinnor är 
hemarbetande än män.10 

 
 
                                                      
9 Sjuka omfattar personer utanför arbetskraften (som inte uppfyller 

villkoren för att vara heltidsstuderande) som uppgett sjukdom som skäl 

för detta. Gruppen sjuka innefattar både korttidssjuka (mindre än ett år) 

och långvarigt sjuka (ett år eller mer), exempelvis förtidspensionärer av 

hälsoskäl och personer med sjukersättning som kommer att gälla minst 

ett år framåt. Gruppen sjuk omfattar inte personer som är intagna för 

vård utan endast de som vistas för vård i hemmet, hos anhöriga eller 

liknande. 
10 Detta avser personer utanför arbetskraften och baseras på personens 

egen bedömning av sin huvudsakliga verksamhet i Statistiska 

centralbyråns arbetskraftsundersökning.  
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Sjukdom och studier förklarar omkring 
42 respektive 18 procent av skillnaden i arbets-
kraftsdeltagande. Om hänsyn tas till dessa 
skillnader skulle det totala gapet i arbetskrafts-
deltagandet på ca 5,5 procentenheter 2014 
reduceras till omkring 2 procentenheter.11 

Arbetskraften utgörs av sysselsatta och 
arbetslösa. Män arbetar i större utsträckning i 
sektorer som är mer konjunkturkänsliga och 
tenderar att drabbas hårdare av en ekonomisk 
nedgång än kvinnor.12 Arbetslösheten bland 
kvinnor och män var dock ungefär lika stor 2014 
trots att konjunkturläget inte var i balans (se 
vidare utg.omr.14). Detta innebär att skillnaden i 
sysselsättningsgrad liknar skillnaden i arbets-
kraftsdeltagande. 

Män har högre sysselsättningsgrad än kvinnor 
i alla studerade grupper även om skillnaden 
varierar i storlek (se tabell 2.2). I genomsnitt 
skiljer det ca 5 procentenheter mellan kvinnors 
och mäns sysselsättningsgrad. Skillnaden i 
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män kan 
därför endast förklara en del av skillnaden i 
arbetsinkomst. 

Utrikes födda har en betydligt lägre sysselsätt-
ningsgrad än inrikes födda, vilket är den huvud-
sakliga förklaringen till gruppens lägre arbetsin-
komster. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 
utrikes födda kvinnor och män är större än 
skillnaden mellan inrikes födda kvinnor och män 
(se vidare utg.omr. 13 bil.1). 

 
 
                                                      
11Egen beräkning baserad på Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökning. 
12 Wilkins och Wooden, Gender Differences in Rates of Job Dismissal: 

Why Are Men More Likely to Lose Their Jobs? IZA Discussion Paper, 

2011. 

Tabell 2.2 Sysselsättningsgrad för olika grupper 2005 och 
2014 
Andel av befolkningen 15–74 år, procent 

 2005 2014 

 Kv M Kv M 

Åldersgrupper     

20–24 år 56,8 59,5 58,8 59,6 

25–34 år 76,3 83,9 78,5 84,3 

35–44 år 83,5 89 85,3 90,5 

45–54 år 83,2 86,6 84,5 88,7 

55–64 år 66,9 72,2 71,7 76,6 

Hushållstyper     

Ensamst. m. barn under 19 år 72,7 85,7 74,8 87 

  därav m. barn under 7 år 61,8 80,4 65,5 87,6 

Ensamst. utan barn  44,6 51,3 47,7 51,9 

Sammanb. m. barn under 
19 år 82,6 90,8 84,6 92,5 

  därav m. barn under 7 år 77 90,5 80,3 91,8 

Sammanb. utan barn  60,2 63,9 59,9 64,6 

Födelseland     

Inrikes födda 64,4 69,2 66,0 69,8 

Utrikes födda 52,6 59,5 54,8 63,1 

Totalt 15–74 år 62,6 67,9 63,8 68,6 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

2.3 Kvinnor arbetar i yrken och sektorer 
med lägre löner 

Att de sysselsatta kvinnorna har lägre löner än 
männen är en viktig förklaring till att kvinnor 
har lägre arbetsinkomster. I genomsnitt uppgick 
kvinnors månadslön till ca 87 procent av 
männens 2014 vilket innebär att det totala 
lönegapet mellan könen var 13 procent eller 
ca 4 400 kronor per månad.13 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en 
förklaring till kvinnors lägre löner. Dels arbetar 
kvinnor och män i olika sektorer och yrken, dels 
har de olika befattningar där kvinnor är 
överrepresenterade i yrken och befattningar med 
lägre löner. 

 
 
                                                      
13 Detta avser en månadslön som är uppräknad till motsvarande heltid, 

vilket är det begrepp som genomgående används i avsnittet. 
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Kvinnor och män arbetar i olika sektorer 

Den privata sektorn är den största arbetsgivaren 
för både kvinnor och män (se diagram 2.4 och 
diagram 2.5). Därefter är den kommunala 
sektorn störst för kvinnor där 37 procent av de 
sysselsatta kvinnorna arbetade 2014. Bland 
männen arbetade 10 procent i kommunal sektor 
vilket betyder att ungefär 80 procent av de 
anställda i kommunal sektor är kvinnor. Den 
statliga sektorn sysselsätter ca 6 procent av både 
kvinnorna och männen. Män är i en betydligt 
högre grad än kvinnor egenföretagare. 
 
Diagram 2.4 Sysselsatta kvinnor efter sektor 1970–2014 
Antal i tusental, 16–64 år  

 
Anm.: År 1987 infördes en ny mätmetod. Alla som arbetade i aktiebolag räknades 
som anställda före 1987. Därefter räknas företagsledaren som egen företagare. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Diagram 2.5 Sysselsatta män efter sektor 1970–2014 
Antal i tusental, 16–64 år  

 
Anm.: År 1987 infördes en ny mätmetod. Alla som arbetade i aktiebolag räknades 
som anställda före 1987. Därefter räknas företagsledaren som egen företagare. 
Eftersom fler män än kvinnor är egna företagare blir brottet synligare för män än för 
kvinnor. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
I privat sektor uppgick kvinnors genomsnittliga 
månadslön 2014 till ca 29 600 kronor och män-
nens månadslön till 33 700 kronor (se tabell 2.3). 
Det betyder att kvinnors lön var ca 88 procent av 
männens eller att lönegapet var 12 procent. Den 

lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns 
bland kvinnor i kommunal sektor och den 
högsta bland män i privat sektor (tjänstemän). 

Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män i 
alla sektorer. Den största skillnaden finns i 
landstinget och den minsta i kommunal sektor. 
Om hänsyn tas till att kvinnor och män arbetar i 
olika yrken och sektorer, genom s.k. standard-
vägning, återfinns den största skillnaden mellan 
kvinnors och mäns genomsnittliga löner i stället 
i privat sektor (se sista kolumnen i tabell 2.3). 

 
Tabell 2.3 Genomsnittliga månadslöner efter sektor 2014 
Kronor och procent 

 Månadslön 
2014 

Kvinnors lön i procent av 
mäns lön 

Kvinnor Män 
Ej standard-

vägd 
Standard-

vägd 

Offentlig sektor 28 700 33 000 86,9 97,8 

  Kommuner 26 900 28 400 94,6 99,5 

  Landsting 31 800 41 600 76,4 96,0 

  Stat 33 100 35 900 92,1 95,6 

Privat sektor 29 600 33 700 87,8 93,8 

  Arbetare 24 400 27 200 89,6 96,2 

  Tjänstemän 34 700 42 600 81,4 91,9 

Samtliga sektorer 29 200 33 600 86,8 95,0 
Anm.: Tabellen visar månadslöner uppräknade till heltid. 
Standardvägningen tar hänsyn till att kvinnor och män arbetar i olika yrken och 
sektorer samt har olika utbildningsnivå, arbetstid och ålder (se underbilaga). 
Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

 
Det totala lönegapet har varierat något över tid, 
men jämfört med 1992 har lönegapet minskat 
med 3 procentenheter (se diagram 2.6). Den 
viktigaste förklaringen till lönegapet i respektive 
sektor är att kvinnor är överrepresenterade i 
yrken där den genomsnittliga lönen är lägre. 

 
Diagram 2.6 Totalt lönegap mellan kvinnor och män efter 
sektor 1992–2014 
Procent 

 
Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån. 
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Mellan 2008 och 2013 minskade det totala löne-
gapet mellan kvinnor och män med 2,4 procent-
enheter. Medlingsinstitutet har undersökt hur 
stor del av minskningen som beror på att 
strukturen på arbetsmarknaden har förändrats 
och hur stor del som beror på att löne-
ökningarna för kvinnor och män har varit olika 
stora. Resultaten visar att 60–70 procent av 
minskningen beror på att arbetsmarknaden var 
mindre könsuppdelad 2013 och resterande 30–
40 procent beror på att kvinnor har haft större 
löneökningar än män i genomsnitt.14 

Kvinnor och män har olika yrken 

De vanligaste yrkena bland kvinnor återfinns 
inom vård och omsorg samt utbildning (se tabell 
2.4). Vanliga yrken bland män är lastbilsförare, 
mjukvaruutvecklare och företagssäljare. Den 
största yrkesgruppen bland kvinnor, underskö-
terskor, har en månadslön på ca 25 000 kronor 
vilket ligger i nivå med den största yrkesgruppen 
bland män - lastbilsförare. Av de vanligaste 
yrkena är det dock två kraftigt mansdominerade 
yrken som sticker ut genom betydligt högre 
löner än övriga vanliga yrken. Mjukvaru-
utvecklare och företagssäljare har båda månads-
löner på över 40 000 kronor. I dessa grupper är 
också lönespridningen, mätt med kvoten mellan 
90:e och 10:e percentilen i lönefördelningen, 
betydligt större än i de andra yrkesgrupperna. 
Detta visar att möjligheten att göra lönekarriär är 
större inom dessa yrken. 
 

 
 
                                                      
14 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014. Vad säger den officiella 

lönestatistiken? (Medlingsinstitutet 2015). 

Tabell 2.4 De fem vanligaste yrkena 2014 
Antal anställda, genomsnittlig månadslön i kronor och lönespridning 

 Antal anställda Månadslön 
 

Löne-
spridning 

 Kvinnor Män Kvinnor Män p90/p10 

Kvinnor      

Undersköterskor 
inom hemtjänst 
m.m. 121 800 9 600 25 400 25 000 1,3 

Barnskötare 76 400 8 200 21 700 20 300 1,4 

Grundskollärare 69 000 23 500 29 300 28 800 1,5 

Förskollärare 68 700 2 900 27 000 25 700 1,3 

Vårdbiträden 65 800 13 600 23 200 23 100 1,4 

Män      

Lastbilsförare 
m.fl. 2 800 63 000 25 900 26 500 1,3 

Mjukvaru- och 
system-
utvecklare m.fl. 13 200 57 900 39 900 41 500 2,0 

Företagssäljare 18 400 54 700 36 200 40 700 2,2 

Lager- och 
terminal-
personal 13 900 54 200 25 700 26 500 1,5 

Maskinställare 
och -operatörer 
m.fl. 6 000 38 000 26 200 27 400 1,5 

Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

 
Många studier med data från 1990-talet finner att 
arbetsmarknaden i Sverige hade förhållandevis 
hög grad av könsmässig yrkessegregering i en 
internationell jämförelse. Nyare studier indikerar 
att detta inte längre är fallet.15 

Trots att uppdelningen på arbetsmarknaden 
har minskat sedan slutet av 1990-talet är den 
fortfarande hög. År 2013 arbetade 14 procent av 
de sysselsatta kvinnorna i yrken med en jämn 
könsbalans (40–60 procent) (se tabell 2.5). 

 
 
                                                      
15 Det vanligaste sättet att mäta könssegregering är Dissimilarity index 

(DI) som tolkas som den andel män eller kvinnor som måste byta yrkes-

kategori för att uppnå könsbalans inom alla yrken på arbetsmarknaden. 

Den yrkesmässiga könssegregeringen har mätt på detta sätt minskat från 

60 till 54 procent 2000–2010. I en jämförelse med andra europeiska länder 

var könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden 2010 strax över 

genomsnittet, SOU 2014:81. Europeiska kommissionen har i en studie 

jämfört könssegregeringen 1997–2007 i ett flertal europeiska länder bl.a. 

med DI. Resultaten visar att Sverige i början av perioden hade relativt hög 

grad av könssegregering men i slutet av perioden återfinns Sverige i 

mitten av fördelningen. Dessutom uppvisar Sverige den största 

minskningen under perioden, Root causes, implications and policy 

responses in the EU (Europeiska kommissionen 2009). 
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Tabell 2.5 Grad av könsdominans 2013 
Andel av de sysselsatta, procent  

Yrken med Kvinnor Män 

90–100 % kvinnor, 0–10 % män 17,1 1,2 

60–90 % kvinnor, 10–40 % män 53,7 17,0 

40–60 % kvinnor, 40–60 % män 14,1 13,0 

10–40 % kvinnor, 60–90 % män 14,1 45,6 

0–10 % kvinnor, 90–100 % män 1,0 23,1 

Totalt 100 100 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
En förklaring till den könsuppdelade arbets-
marknaden kan vara det internationellt sett höga 
arbetskraftsdeltagandet för kvinnor. Samtidigt 
som kvinnors arbetsutbud ökade under 1980- 
och 1990-talen byggdes välfärden ut vilket ledde 
till en ökad efterfrågan på arbetskraft i denna 
sektor och många kvinnor började arbeta där (se 
diagram 2.4). En betydande del av de tjänster 
som i Sverige utförs av kvinnor som avlönat 
marknadsarbete, t.ex. inom vård och omsorg, 
utförs som oavlönat arbete i hemmet i länder 
utanför Norden.16 Den kanske viktigaste förkla-
ringen till den könsuppdelade arbetsmarknaden 
är de utbildningsval som kvinnor respektive män 
gör. Utbildningsvalen påverkar i stor utsträck-
ning de yrken som kvinnor och män arbetar 
med. Även möjligheten till högre befattningar 
påverkas av utbildningens inriktning och längd.17 

Kvinnor har osäkrare anställningar 

Tidsbegränsat anställda har en mer osäker 
ställning på arbetsmarknaden och ofta en mer 
osäker ekonomisk situation än de fast anställda. I 
gruppen tidsbegränsat anställda är kvinnor 
överrepresenterade. År 2014 hade ungefär 
342 000 kvinnor och 270 000 män en tidsbe-
gränsad anställning. Sedan slutet av 1990-talet 
har andelen sysselsatta som är anställda på tids-
begränsade kontrakt varit omkring 17 procent 
 
 
                                                      
16 Nyberg, Könssegregering-Jämställt och könssegregerat, 2008. 
17 I tidigare års bilagor om ekonomisk jämställdhet ges en översikt till 

hur utvecklingen ser ut med avseende på utbildningsinriktning och längd. 

Se också Underlag till jämställdhetsutredningen U2014:06 och SOU 

2015:50 för en beskrivning av hur mäns och kvinnors utbildningsval 

skiljer sig åt. 

för kvinnor och omkring 13 procent för män. I 
offentlig sektor hade 15 procent av kvinnorna 
och 19 procent av männen tidsbegränsade 
anställningar 2014 (se diagram 2.7). I privat 
sektor var 18 procent av kvinnorna och 
12 procent av männen tidsbegränsat anställda. 

 
Diagram 2.7 Tidsbegränsade anställningar som andel av 
antal anställda efter sektor 1987–2014 
Andel av anställda 20–64 år, procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Unga kvinnor och män är tydligt överrepre-
senterade bland anställda med tidsbegränsade 
anställningar. En högre andel kvinnor är dock 
tidsbegränsat anställda oavsett åldersgrupp (se 
diagram 2.8). 

Det finns studier som visar att personer som 
har tidsbegränsade anställningar har lägre lön 
och i mindre utsträckning får personalutbildning 
än personer som har fast anställning och att det 
finns risk för att vissa personer blir kvar i tids-
begränsade anställningar under förhållandevis 
lång tid.18 
 

 
 
                                                      
18 Se t.ex. SOU 2011:11 och Economic Surveys Sweden (OECD 2011). 

0

5

10

15

20

25

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Kvinnor- offentlig Män- offentlig

Kvinnor- privat Män- privat

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Tidsbegransat-anstallda/?Type=terms
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Fast-anstallda/?Type=terms


PROP.  2015/16:1 B i la ga  3  

16 

Diagram 2.8 Tidsbegränsade anställningar efter åldersgrupp 
2014 
Andel av anställda, procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
En delförklaring till att tidsbegränsade anställ-
ningar är vanligare bland kvinnor är att det är fler 
kvinnor som är föräldralediga eller sjukskrivna 
och det innebär att det oftare finns en tids-
begränsad tjänst att fylla i de kvinnodominerade 
yrkena. Dubbelarbete, dvs. att kvinnor tar det 
största ansvaret för hemmet samtidigt som de i 
allt högre utsträckning arbetar heltid, är en viktig 
orsak till varför kvinnor är sjukskrivna mer än 
män. Kvinnors arbete värderas ofta lägre än 
mäns och de sociala könsrollerna påverkar dess-
utom arbetsmarknaden och kvinnors hälsa. 

Det finns indikationer på att sannolikheten att 
den tidsbegränsade anställningen ska övergå till 
en fast tjänst är större för män än för kvinnor 
och att risken för återkommande tidsbegränsade 
anställningar är större för kvinnor.19 

Färre kvinnor än män är chefer 

Förutom att kvinnor och män arbetar i olika 
sektorer och yrken finns män i större utsträck-
ning på högre befattningar eller chefsposter. År 
2013 var 37 procent av alla chefer kvinnor och 
63 procent var män. Könsfördelningen bland 

 
 
                                                      
19 Se t.ex. Håkansson, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell 

studie av tidsbegränsat anställda (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering 2001:1), Forslund m.fl., Kollektivavtalen 

och ungdomarnas faktiska begynnelselöner (Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2012:19) och 

Arbetskraftsundersökningen, tredje kvartalet 2010. Tema: Tidsbegränsat 

anställda (Statistiska centralbyrån 2010). 

chefer skiljer sig samtidigt mycket åt mellan 
olika sektorer (se tabell 2.6). Endast staten har 
en könsfördelning som ligger inom jämställd-
hetsintervallet (dvs. inom intervallet 40–
60 procent). Andelen chefer som är kvinnor är 
högst i landstinget och lägst i privat sektor. I 
förhållande till fördelningen av de anställda inom 
respektive sektor är män överrepresenterade som 
chefer i samtliga sektorer. Det finns dock en 
positiv trend i utvecklingen av andelen chefer 
som är kvinnor. 

 
Tabell 2.6 Chefer och anställda efter sektor 2013 
Procent 

 Chefer Anställda 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Privat sektor 30 70 40 60 

Offentlig sektor 66 34 72 28 

  Stat 46 54 50 50 

  Kommuner 68 32 77 23 

  Landsting 73 27 78 22 

Totalt  37 63 50 50 
Anm.: Anställda avser åldersgruppen 20–64 år. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Den ojämna könsfördelningen bland chefer är 
särskilt påtaglig på de allra högsta chefsposterna. 
Av börsföretagen är det endast 5 procent som 
har en kvinna som styrelseordförande och 
3 procent som har en kvinna som verkställande 
direktör.20 Männens dominans i börsföretagens 
styrelser har minskat sedan början av 2000-talet, 
2015 hade andelen kvinnor ökat till 29 procent 
(se diagram 2.9). 

 

 
 
                                                      
20 Avser de företag som var registrerade på Nasdaq Stockholm och NGM 

Equity i juni 2015. 

0

10

20

30

40

50

60

20–24 år 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år 65–74 år 15–74 år 

Män

Kvinnor



PROP.  2015/16:1 B i la ga  3  

17 

Diagram 2.9 Ledamöter i börsföretagens styrelser 2000–
2015 
Procent 

 
Anm. : NGM-företag ingår inte 2008–2010. 
Källor: Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2014–2015 och SIS Ägarservice. 

 
Personer som rekryteras till bolagens styrelser 
och ledningsgrupper har ofta en utbildnings-
bakgrund som ekonomer, jurister eller civil-
ingenjörer. Kvinnor utgör över hälften av 
studenterna på landets ekonom- och jurist-
utbildningar och en tredjedel av studenterna på 
civilingenjörsutbildningarna.21 En studie på 
svenska data visar att skillnaden mellan mäns och 
kvinnors sannolikhet att inneha en topposition i 
ett stort privat företag har minskat över tid. 
Däremot är det fortfarande betydligt vanligare 
att män innehar toppositioner givet samma 
utbildning.22 

En stor del av lönegapet kan förklaras 

Lönegapet på ca 13 procent kan som beskrivits 
ovan till stor del förklaras av att kvinnor och 
män arbetar i olika yrken och befattningar. Om 
hänsyn tas till att män och kvinnor fördelar sig 
olika avseende vissa lönepåverkande faktorer 
som t.ex. utbildning, arbetslivserfarenhet, 
befattning, yrke, hel- eller deltidsarbete och 
sektor är lönegapet ca 5 procent 2014 (se sista 

 
 
                                                      
21 Kvinnornas andel inom traditionellt manligt dominerade yrkes-

områden som kräver eftergymnasial utbildning har successivt ökat t.ex. 

läkare, civilingenjör och jurist. I många yrkesgrupper är män i majoritet i 

de äldre åldersgrupperna, medan andelen kvinnor är betydligt högre bland 

de yngre. 
22 SOU 2014:81. 

kolumnen i tabell 2.3).23 Det oförklarade 
lönegapet kan bero på diskriminering mellan 
kvinnor och män men det kan också bero på 
skillnader i faktorer som inte beror på kön, som 
individuella egenskaper eller arbetsuppgifter. 
Lönegapet är högre vid högre lönenivåer och 
tenderar dessutom att accelerera högst upp i 
lönefördelningen, detta brukar kallas för 
”glastaket”. 

2.4 Kvinnor har kortare arbetstid 

Den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre 
arbetsinkomster är att kvinnor har kortare 
arbetstid än män. I genomsnitt arbetade kvinnor 
5,3 timmar mindre per vecka än män 2014, vilket 
motsvarar 16 procent kortare arbetstid.24 Skillna-
den i arbetstid har emellertid minskat med över 
3 timmar per vecka jämfört med 1995 vilket kan 
förklara den snabbare ökningen av kvinnors 
arbetsinkomster. 

Allt fler kvinnor arbetar heltid 

Andelen av de sysselsatta kvinnorna som arbetar 
heltid har ökat kontinuerligt sedan slutet av 
1970-talet och 2014 var andelen kvinnor som 
arbetade heltid högre än någonsin tidigare (se 
diagram 2.10). Nästan alla sysselsatta män 
arbetar heltid även om andelen deltidsarbetande 
ökat under perioden.25 

 

 
 
                                                      
23 Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014. Vad säger den officiella 

lönestatistiken? (Medlingsinstitutet 2015). 
24 Avser faktisk arbetad tid för sysselsatta 20–64 år. 
25 Med deltid avses en överenskommen arbetstid om mindre än 

35 timmar per vecka. 
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Diagram 2.10 Heltidsarbete 1970–2014 
Andel av sysselsatta 20–64 år, procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Den vanligaste anledningen till deltidsarbete 
2014 för både kvinnor och män var att ett 
heltidsarbete saknades (se diagram 2.11). 
Därefter var den vanligaste orsaken till att 
kvinnor arbetade deltid att de tar hand om barn 
och/eller vuxen anhörig. Den näst vanligaste 
anledningen för män var studier. Antalet män 
som arbetade deltid för att ta hand om barn eller 
en anhörig var förhållandevis litet 2014, antalet 
har emellertid nästan fördubblats sedan 2005. 
Bland kvinnor har det skett en minskning på 
drygt 3 procentenheter av andelen som arbetar 
deltid av denna anledning, vilket också innebär 
en minskning av antalet i sin helhet. 

Att fler kvinnor än män arbetar mindre än de 
skulle vilja kan bero på att det finns en stark del-
tidsnorm i många kvinnodominerade branscher 
och att det kan vara svårt att bli erbjuden en 
heltidstjänst.26 

Anledningen till att kvinnor arbetar deltid 
varierar emellertid mellan sektorerna. I såväl den 
kommunala som den privata sektorn var den 
vanligaste orsaken 2014 att heltidsarbete 
saknades med 31 respektive 33 procent som 
angav detta som orsak. För kvinnor sysselsatta i 
landstinget eller statlig sektor var den vanligaste 
orsaken till deltidsarbete vård av barn eller 
anhörig vuxen, 28 respektive 42 procent angav 
detta som orsak. 
 

 
 
                                                      
26 Se t.ex. SOU 2005:66. 

Diagram 2.11 Orsak till deltidsarbete 2014 
Antal i tusental, 20–64 år 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Förutom att kvinnor oftare arbetar deltid än 
män är de även mer frånvarande från arbetet. 
Detta leder till att det är ännu större skillnad 
mellan den faktiska arbetstiden för kvinnor och 
den faktiska arbetstiden för män. År 2014 var 
den genomsnittliga överenskomna arbetstiden 
för män 39,9 timmar i veckan och för kvinnor 
36,0 timmar i veckan. Samma år var den faktiska 
veckoarbetstiden 33,6 timmar för män och 
28,3 timmar för kvinnor. Det betyder att 
kvinnors frånvaro i genomsnitt var 7,7 timmar i 
veckan och mäns frånvaro var 6,3 timmar. De 
främsta anledningarna till att kvinnor i större 
utsträckning än män är frånvarande från arbetet 
är föräldraledighet och sjukskrivning. 

Kvinnor med barn har kortare faktisk 
arbetstid än kvinnor utan barn (se diagram 2.12). 
Männens arbetstid påverkas inte av förekomsten 
av barn i samma utsträckning. Tvärtom har män 
med barn under 19 år längre arbetstid än män 
utan barn. 
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Diagram 2.12 Faktisk arbetstid med och utan barn 1987–
2014 
Genomsnittligt antal timmar per vecka, 20–64 år  

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Sedan början av 1990-talet har kvinnors arbetstid 
ökat med i genomsnitt tre timmar per vecka. För 
kvinnor med barn under sju år är ökningen ännu 
större, nästan fem timmar per vecka. Samtidigt 
har männens arbetstid minskat med en timme 
per vecka och för män med barn under sju år har 
arbetstiden minskat med över två timmar per 
vecka. Detta innebär att skillnaden i arbetstid 
mellan könen har minskat och i synnerhet 
mellan kvinnor och män med barn. 

Skev fördelning av föräldraledighet 

Kvinnor är föräldralediga mer än män både i 
samband med barns födelse och för tillfällig vård 
av barn, s.k. VAB. År 2014 tog kvinnor 
75 procent av föräldrapenningdagarna och 
63 procent av VAB-dagarna.27 

Föräldrapenninguttag är dock inte detsamma 
som föräldraledighet och både kvinnor och män 
varvar betald ledighet med obetald ledighet (se 
diagram 2.13 och diagram 2.14). För kvinnor är 
det stor skillnad i uttagna föräldrapenningdagar 
och föräldraledighetsdagar. För män är skillna-
den mindre. Kvinnor och män som fick sitt 
första barn 2009 var i genomsnitt föräldralediga i 

 
 
                                                      
27 Föräldrar kan få föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 

eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har 

gemensam vårdnad har var och en rätt till hälften av dagarna. En förälder 

kan dock avstå från dagar med föräldrapenning till förmån för den andra 

föräldern med undantag för 60 dagar på sjukpenningnivå som är 

reserverade för vardera föräldern. 

drygt 13 respektive 3,5 månader under barnets 
två första år.28 Ca 30 procent av männen var 
föräldralediga mindre än 20 dagar under barnets 
första två år. 

 
Diagram 2.13 Mammors uttag av föräldraledighetsdagar 
respektive föräldrapenningdagar 
Procent 

 
Anm.: Avser förstagångsföräldrar till barn födda 2009  och fram till barnets 
tvåårsdag. Varje stapel motsvarar 20 dagar. 
Källa: SOU 2014:6. 

 
Diagram 2.14 Pappors uttag av föräldraledighetsdagar 
respektive föräldrapenningdagar 
Procent 

 
Anm.: Avser förstagångsföräldrar till barn födda 2009  och fram till barnets 
tvåårsdag. Varje stapel motsvarar 20 dagar. 
Källa: SOU 2014:6. 

 
Försäkringskassan har undersökt hur föräldra-
ledighetslängderna har utvecklats 2003–2013 och 
funnit att kvinnor, men framför allt män, har 
utökat föräldraledigheten.29 

Andelen föräldrar som delar jämnt på 
föräldrapenningdagarna under barnets två första 

 
 
                                                      
28 SOU 2014:28. 
29 Ojämställd arbetsbörda (Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 

2013:9). 
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år har ökat. När barnen som föddes 2010 fyllde 
två år hade närmare 13 procent av deras föräldrar 
fördelat föräldrapenningdagarna jämställt mellan 
sig. Ju högre utbildning föräldrarna har desto 
mer sannolikt är det att de delar lika och särskilt 
betydelsefullt är det om kvinnan har hög 
utbildning. Om föräldrarna är inrikes födda, 
sysselsatta i offentlig sektor, har ungefär lika 
stora inkomster eller bor i ett storstadsområde 
ökar också sannolikheten för ett jämnt uttag.30 

Kvinnor har högre sjukfrånvaro 

Kvinnor har sedan 1980-talet varit sjukfrån-
varande, både med sjukpenning och med sjuk- 
och aktivitetsersättning, i större utsträckning än 
män. Sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid, 
framför allt för kvinnor (se diagram 2.14) 
Sjukpenningtalet har vänt upp de senaste åren 
för både kvinnor och män.31 Uppgången har 
varit starkare för kvinnor och den relativa 
skillnaden i kvinnors och mäns sjukpenningtal 
har aldrig varit större (se även utg.omr. 10). 

Att kvinnor är sjukfrånvarande i större 
utsträckning än män är inte unikt för Sverige 
utan gäller även för andra länder som i likhet 
med Sverige har en hög sysselsättningsgrad 
bland kvinnor t.ex. Norge och Danmark. 

Det finns några faktorer som delvis kan 
förklara skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. 
Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en 
sådan faktor. Kvinnor arbetar oftare än män i 
yrken och sektorer med sämre upplevd psyko-
social arbetsmiljö.32 Kvinnor är överrepresente-
rade i vård- och omsorgsyrken där sjukfrånvaron 
är hög för både kvinnor och män. Större 
föräldraansvar är också en förklaring till den 
högre sjukfrånvaron för kvinnor.33 Hur ersätt-

 
 
                                                      
30 De jämställda föräldrarna (Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 

2013:8). 

31 Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning och 

rehabiliteringsersättning relaterat till antal registrerade försäkrade 

(befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. två 

dagar med halv ersättning blir en dag. 
32 Kvinnors sjukfrånvaro, Redovisning av regeringsuppdrag 

(Försäkringskassan 2013). Se även SOU 2014:74. 
33 I Kvinnors och mäns sjukfrånvaro (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering 2011:2) visas att kvinnors sjukfrånvaro är 

dubbelt så hög som mäns två år efter första barnets födelse. Denna 

 

ningssystemen är utformade spelar också in i 
könsskillnaden i sjukfrånvaro. Mäns högre löner 
innebär att de förlorar mer inkomst vid sjuk-
frånvaro vilket ger starkare ekonomiska driv-
krafter för män att återgå i arbete. 

 
Diagram 2.15 Sjukpenningtalet och antal nybeviljade sjuk 
och aktivitetsersättningar 1994–2014 
Antal sjukpenningdagar per försäkrad samt antal personer med 
nybeviljad sjuk- och aktivitetsersättning (SA) per 1 000 försäkrade, 
16–64 år 

 
Anm.: Definitionen av sjukpenningtalet framgår i fotnot 33. 
Källa: Försäkringskassan. 

Deltidsarbete och frånvaro påverkar både karriär 
och lön 

Deltidsarbete och frånvaro påverkar inte bara 
inkomsten under frånvaroperioden utan kan 
också påverka lönen och karriärmöjligheterna 
därefter. 

I forskningslitteraturen finns ett flertal 
förklaringsmodeller till varför frånvaro från 
arbetsmarknaden kan påverka individens lön och 
fortsatta möjligheter på arbetsmarknaden. En 
förklaring är att frånvaron innebär att den 
erfarenhet man annars skulle ha byggt upp i 
arbetet uteblir under bortavaron eller att 
kunskaper delvis försvinner under frånvaron. 
Detta brukar kallas humankapitaleffekten. 

 
skillnad kvarstår sedan under lång tid. Gravida kvinnors sjukfrånvaro 

ingår inte i datamaterialet. En analys av Försäkringskassan visar att 

skillnaden framförallt uppkommer ett par år efter det andra barnet. 

Eftersom sjukfrånvaron varierat kraftigt under 90- och 00-talet påverkar 

också den valda tidsperioden hur stora könskillnaderna är av att få barn. 

Försäkringskassan har också visat att det finns en ökad risk för att 

kvinnan sjukskrivs i de fall hon tar ett större ansvar för hem och familj 

samtidigt som hon har en ställning på arbetsmarknaden som är likvärdig 

sin mans. Se Kvinnors sjukfrånvaro, Redovisning av regeringsuppdrag 

(Försäkringskassan 2013). 
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En annan förklaring är att frånvaron ger en 
signal till arbetsgivaren om lägre produktivitet 
och högre frånvaro i framtiden. Lönen kan 
därigenom påverkas oavsett om så blir fallet. En 
relaterad förklaring är statistisk diskriminering 
som innebär att arbetsgivare diskriminerar 
grupper som har förväntat högre frånvaro. 

Föräldraledigheten påverkar karriären 
Empiriska studier av föräldraledighetens effekter 
finner oftast en negativ effekt på karriär-
möjligheter och lön.34 Detta gäller både studier 
på svenska data och i internationella studier. I 
skattningar på svenska data är den negativa 
effekten på lön ofta större för män än för 
kvinnor och dessutom tenderar effekten att öka 
med högre utbildning och lön.35 

Att den negativa effekten är större för män än 
för kvinnor brukar förklaras med att männen i 
betydligt mindre utsträckning förväntas vara 
frånvarande vilket ger en större signaleffekt. En 
tolkning av detta är att kvinnornas löner är lägre 
redan innan de är frånvarande eftersom de 
förväntas vara det, medan männens löneutveck-
ling påverkas först när de är borta. 

Den negativa effekten på lön tycks dock vara 
mindre på 2000-talet än den var på 1990-talet 
och tycks dessutom vara ungefär lika stor för 
män som för kvinnor, givet lika lång ledighet. En 
förklaring till detta kan vara att det under 2000-
talet blivit allt vanligare att både kvinnor och 
män är föräldralediga vilket minskar signal-
effekten.36 

I en internationell jämförelse har Sverige en 
låg andel kvinnor med höga chefstjänster. En 
möjlig förklaring som framförts i forsknings-
litteraturen är den svenska familjepolitiken.37 
Den lagstadgade rätten till en förhållandevis lång 
föräldraledighet i samband med ett barns 
födelse, rätten till ledighet för att vårda sjukt 
barn och rätten till deltidsarbete under 

 
 
                                                      
34 De flesta studier på svenska data mäter föräldraledighet med uttaget av 

föräldrapenningdagar. 
35 SOU 2014:28 och Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige, 

(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

2015:1). 
36 SOU 2014:28 
37 Mandel och Semyonov, A Welfare State Paradox: State Intervention 

and Women’s Employment Opportunities in 22 Countries, American 

Journal of Sociology, 2006. 

småbarnsåren utnyttjas till större del av kvinnor. 
Detta kan leda till att arbetsgivare förväntar sig 
att kvinnor ska göra längre förvärvsavbrott och 
vara mer frånvarande från arbetet. I ett land med 
kort eller ingen lagstadgad föräldraledighet är det 
en mindre förväntad skillnad mellan hur syssel-
satta män och kvinnor beter sig på arbetsmark-
naden. Enligt resonemanget blir den statistiska 
diskrimineringen i dessa länder mindre och det 
blir lättare för karriärorienterade kvinnor att nå 
de högsta chefspositionerna. 

Vad gäller effekter av sjukfrånvaro på karriär 
och lön finns endast ett fåtal studier och dessa 
ger ingen klar bild av hur sambandet ser ut. 

Frånvaro från arbetsmarknaden på grund av 
deltidsarbete kan vara både frivillig och ofrivillig 
och beror på faktorer relaterade till både arbets-
utbud och arbetsefterfrågan. I såväl den svenska 
som den internationella forskningen hittas en 
negativ effekt på lönen av deltidsarbete och 
effekten tenderar att växa över tiden som 
deltidsarbetet pågår. Skillnader i uppbyggnaden 
av humankapital tycks vara en viktig orsak till 
skillnaderna i lön mellan hel- och deltidsarbetare. 

2.5 Både normer och ekonomiska 
argument har betydelse 

Kvinnors lägre arbetsinkomster kan förklaras av 
skillnader på arbetsmarknaden och i hemmet. 
Den viktigaste förklaringen till att kvinnor har 
lägre arbetsinkomster än män är att kvinnor har 
kortare arbetstid på grund av deltidsarbete och 
mer frånvaro. Dessutom är det färre kvinnor 
som är sysselsatta vilket innebär att det är färre 
kvinnor än män som faktiskt har arbets-
inkomster. Att kvinnor tar större ansvar för det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet leder dock 
till att kvinnor och män sammantaget arbetar 
lika mycket.38 

En annan viktig förklaring till skillnaden i 
arbetsinkomst är att kvinnor arbetar i yrken med 
lägre löner. Kvinnors lägre löner kan till stor del 
förklaras av att arbetsmarknaden kännetecknas 
av en könsmässig segregering. Kvinnor och män 
arbetar till stor del i olika yrken och i olika 

 
 
                                                      
38 Statistiska centralbyråns tidsanvändningsstudie 2010.  
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befattningar, där kvinnor är överrepresenterade i 
yrken och befattningar med lägre löner. 

Att kvinnor förvärvsarbetar mindre och är 
frånvarande från arbetet i större utsträckning än 
män kan delvis förklaras av ekonomiska 
argument. När hushållen överväger hur de ska 
fördela det betalda och obetalda arbetet ser de 
sannolikt till hur mycket mer eller mindre 
pengar de kommer att få i plånboken. Vad gäller 
föräldraledighet så förefaller de ekonomiska inci-
tamenten inte vara avgörande för hur föräldrarna 
delar upp föräldrapenningdagarna mellan sig. 
Kön har större betydelse för fördelningen av 
föräldrapenningdagar än hushållets ekonomi.39 

Löneskillnaderna kan således bidra till att upp-
rätthålla en arbetsfördelning med traditionella 
könsmönster, där kvinnan arbetar mer i hemmet 
och mannen mer på arbetsmarknaden. Att 
kvinnor förlorar mindre inkomst vid frånvaro 
och deltidsarbete kan således vara en delför-
klaring till kvinnors högre frånvaro och deltids-
arbete jämfört med mäns. Detta kan liknas vid 
en ond spiral där löneskillnaderna påverkar 
kvinnor och mäns frånvaromönster vilket i sin 
tur påverkar löneskillnaden. 

Att kvinnor förvärvsarbetar mindre kan också 
förklaras av normer. Det finns studier som visar 
att kvinnor utför merparten av hushållsarbetet 
oavsett om hon arbetar heltid eller deltid.40 

3 Skatter och transfereringar jämnar 
ut skillnaden i marknadsinkomst  

De skillnader som finns mellan kvinnor och män 
i yrken, löner, arbetstid och frånvaro, leder till 
att kvinnor har betydligt lägre marknadsinkoms-
ter än män. Skatter och transfereringsinkomster 
jämnar dock ut inkomstskillnaden till viss del. 
Den sammantagna skillnaden mellan kvinnor 
och män i individuell disponibel inkomst, efter 
skatter och transfereringar, var ca 45 000 kronor 
2013 bland dem i förvärvsaktiv ålder. 

Genom att arbetsinkomsterna ligger till grund 
för ålderspensionens nivå kvarstår inkomst-
skillnaderna även efter den förvärvsaktiva 
perioden. 
 
 
                                                      
39 De jämställda föräldrarna (Försäkringskassan, Socialförsäkrings-

rapport 2013:8). 
40 SOU 2014:28. 

3.1 Större spridning i mäns än kvinnors 
inkomster av kapital 

Marknadsinkomsten är summan av arbetsin-
komst (lön och företagarinkomster) och kapital-
inkomst (räntor, utdelningar och nettovinster). 
Arbetsinkomsten står för merparten av 
marknadsinkomsten vilket innebär att de 
skillnader som finns mellan kvinnor och män i 
detta inkomstslag får ett stort genomslag på 
marknadsinkomsten. Detta gäller framför allt vid 
medianinkomsten. Högre upp i inkomst-
fördelningen har kapitalinkomsterna större 
betydelse. 

Kvinnors marknadsinkomst har ökat snabbare 
än mäns under perioden 1995–2013 (se diagram 
3.1) vilket är en följd av den snabbare ökningen 
av kvinnors arbetsinkomst. 

 
Diagram 3.1 Marknadsinkomst i förvärvsaktiv ålder 1995–
2013 
Medianinkomst i kronor (2015 års priser) respektive kvinnors andel av 
mäns inkomst i procent, 20–64 år 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Män och kvinnor har i ungefär samma 
utsträckning någon kapitalinkomst (se tabell 
3.2). Kvinnorna har däremot i genomsnitt lägre 
belopp, framför allt på räntor och utdelningar. 

I den nedre delen och i mitten av inkomst-
fördelningen har kvinnor och män i genomsnitt 
ungefär lika stora inkomster av kapital (se tabell 
3.1). Högre upp i inkomstfördelningen är 
kapitalinkomsterna betydligt större för män än 
för kvinnor. 
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Tabell 3.1 Genomsnittlig marknads- och kapitalinkomst i 
olika delar av inkomstfördelningen 2013 
Kronor, befolkningen 20–64 år 

 Marknadsinkomst Därav kapitalinkomst 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

p0,1–p1 -18 200 -15 900 -4 700 -6 400 

p1–p10 0      100      0        100     

p10–p20  11 200      37 300      2 100      2 600     

p20–p30  72 100      141 900      3 600      4 400     

p30–p40  147 700      235 900      3 900      3 900     

p40–p50  212 000      293 800      3 900      3 800     

p50–p60  257 000      334 000      3 900      3 300     

p60–p70  293 900      374 900      3 300      7 700     

p70–p80  333 700      427 800      6 700      12 100     

p80–p90  398 800      529 500      13 200      28 600     

p90–p95  497 500      692 200      29 500      57 300     

p95–p99  708 700      1 028 900      114 000      192 600     

p99–p99,9  1 351 200      2 531 000      582 900      1 094 600     
Anm.: Inkomstgrupperna är baserade på fördelningen av marknadsinkomster. Den 
lägsta och högsta tusendelen av fördelningen har uteslutits från underlaget. 
Fördelningarna har tagits fram separat för kvinnor respektive män. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Diagram 3.2 Kapitalinkomstens andel av 
marknadsinkomsten i tiondelen med högst inkomster 1995–
2013 
Procent, befolkningen 20–64 år 

 
Anm.: Den högsta tusendelen har uteslutits från underlaget.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Kapitalinkomstens andel av marknadsinkomsten 
i den högsta tiondelen av inkomstfördelningen 
har varit högre för män än för kvinnor samtliga 
år 1995–2013 (se diagram 3.2). Det finns en 
tendens till en ökning av andelen, även om den 
varierat kraftigt över tid. 
 
 
 

Kvinnor och män har delvis olika inkomstkällor 

Kvinnor och män får i viss utsträckning sina 
inkomster från olika källor (se tabell 3.2 ). Det är 
större skillnad i kvinnors och mäns marknads-
inkomster än vad det är mellan kvinnors och 
mäns disponibla inkomster.41 

Detta beror delvis på att männens högre 
arbetsinkomster jämfört med kvinnors innebar 
att de betalade en högre andel skatt och delvis på 
att kvinnor hade en högre andel transfererings-
inkomster än män. Skattesystemets progressivi-
tet och transfereringarna bidrar därmed till att 
minska såväl inkomstskillnaderna mellan könen 
som inkomstspridningen. 

Genom att ersättningsnivåerna i socialför-
säkringssystemen baseras på arbetsinkomsten får 
kvinnor ofta lägre ersättning än män räknat i 
kronor per dag. Systemen är dock utformade på 
ett sätt som minskar skillnaderna i ersättnings-
nivån, bl.a. genom att endast arbetsinkomster 
upp till en viss nivå ger rätt till ersättning. 
Eftersom kvinnor är sjukskrivna och föräldra-
lediga i större uträckning än män blir dock den 
totala inkomsten från socialförsäkringarna per år 
högre för kvinnor. 

Kvinnor är oftare än män ensamstående 
föräldrar och har därför fler ersättningar som är 
förknippade med föräldraskap, såsom bostads-
bidrag, barnbidrag och erhållet underhållsstöd. 
  

 
 
                                                      
41 Individuell disponibel inkomst definieras som summan av individens 

egna marknadsinkomster (arbetsinkomst och kapitalinkomst), samt 

transfereringar och skatter. Hushållsrelaterade transfereringar 

(exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag) fördelas lika mellan 

sammanboende.  
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Tabell 3.2 Från löneinkomst till individuell disponibel inkomst 2013 
Kronor per år och andel i procent, för samtliga och för personer med olika inkomstslag, 20–64 år 

 Medelinkomst för samtliga Andel med inkomst Medelinkomst för dem med inkomstslag 
 Kvinnor Män Kv/M (%) Kvinnor Män Kvinnor Män Kv/M (%) 

Lön 220 200 300 800 73 84 85 262 400 352 200 74 

+ Företagarinkomst 4 300 10 900 39 8 12 56 600 89 000 64 

= Arbetsinkomst 224 500 311 700 72 86 89 260 300 349 900 74 

+ Ränta, utdelning 7 000 23 800 29 64 64 10 800 36 900 29 

+ Kapitalvinst 11 700 15 000 78 16 18 71 300 83 000 86 

– Kapitalförlust 800 1 400 57 4 5 22 400 26 900 84 

= Inkomst av kapital 17 900 37 300 48 66 66 27 300 56 600 48 

= Marknadsinkomst 242 400 349 100 69 91 93 265 100 375 700 71 

+ Sjukpenning, SA-
ersättn., mm 14 400 9 200 157 21 12 69 800 79 100 88 

+ Föräldrapenning 7 300 3 900 187 22 18 33 000 21 900 151 

+ Arbetsmark. stöd 4 900 5 800 84 9 9 53 100 65 400 81 

+ Pension 6 400 8 100 79 10 8 62 000 99 100 63 

+ Övr. skattepliktig 
inkomst 1 000 200 627 2 1 39 900 19 000 210 

= Skattepliktig 
ersättning 33 900 27 100 125 48 40 70 200 68 600 102 

= Ink. före skatt 276 300 376 200 73 97 97 284 800 386 800 74 

– Statlig o kommunal 
ink. skatt 64 100 95 300 67 93 93 68 900 102 000 68 

– Skatt kapital 200 4 100 6 82 84 300 4 900 6 

– Annan skatt 1 800 1 400 131 94 94 2 000 1 500 132 

= Ink. efter skatt 
och före stöd 210 100 275 400 76 97 97 216 400 282 900 76 

+Barnbidrag 5 300 4 100 127 38 33 13 700 12 400 110 

+Bostadsstöd 2 100 1 300 167 10 6 22 000 20 200 109 

+Ek. bistånd och 
äldreförsörjningsstöd 2 000 1 700 115 4 4 46 700 40 400 115 

+Underhållsstöd och 
bidrag, mottaget 1 800 700 262 10 5 18 700 15 300 122 

+Jämställdhetsbonus 0 0 100 3 3 1 400 1 400 100 

Övriga hushållsstöd 0 100 60 0 0 12 700 18 900 67 

=Summa 
hushållsstöd 11 300 8 000 142 45 40 25 300 19 800 128 

+ Studiestöd (bidrag 
+ lån) 5 400 3 400 160 10 7 52 100 49 500 105 

+ Övrigt ind. stöd 400 500 71 2 3 20 400 18 900 108 

= Summa skattefritt 
individuellt stöd 5 800 3 900 148 12 9 49 300 43 000 115 

- Underhållsbidrag, 
givet 200 400 37 2 3 9 800 13 800 71 

- Återbetalt studielån 2 600 1 800 144 24 15 10 900 12 000 90 

= Individuell 
disponibel inkomst 224 500 285 100 79 100 100 225 300 286 300 79 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
  



PROP.  2015/16:1 B i la ga  3  

25 

3.2 Kvinnors och mäns individuella 
disponibla inkomst ökar i samma takt 

Sedan mitten av 1990-talet har relationen mellan 
kvinnors och mäns individuella disponibla 
inkomster legat förhållandevis stabilt kring ca 
80 procent (se diagram 3.3). Mätt i kronor har 
emellertid skillnaden i inkomster mellan kvinnor 
och män ökat och var 2013 ca 45 000 kronor. 

Att de relativa disponibla inkomsterna inte 
påverkats trots att kvinnors arbetsinkomster 
ökat snabbare än mäns kan delvis förklaras av att 
när kvinnors arbetsinkomster ökat har 
mottagandet av transfereringar i viss utsträck-
ning minskat. 

Dessutom är transfereringarna vanligen 
kopplade till prisutvecklingen, eller bestämda i 
fasta belopp. Prisutvecklingen har över tid varit 
svagare än löneutvecklingen. Eftersom kvinnors 
inkomster fortfarande i högre grad än mäns 
består av transfereringsinkomster påverkar detta 
utvecklingen i disponibel inkomst mer för 
kvinnor än män. 

 
Diagram 3.3 Individuell disponibel inkomst i förvärvsaktiv 
ålder 1995–2013 
Medianinkomst i kronor (2015 års priser) respektive kvinnors andel av 
mäns inkomst i procent, 20–64 år 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

3.3 Fler män än kvinnor försörjer sig bara 
genom arbete 

Att kunna försörja sig genom betalt arbete är 
centralt i den svenska jämställdhetspolitiken.42 

 
 
                                                      
42 Se prop. 2005/06:155. 

För att undersöka i vilken utsträckning kvinnor 
och män försörjer sig på inkomster från arbete 
undersöks hur stor andel som endast har 
inkomster från marknaden (utökad med för-
äldrainkomster, pension samt studiemedel).43 

Andelen män vars inkomster endast härrör 
från utökad marknadsinkomst är högre än 
andelen för kvinnorna under hela perioden (se 
diagram 3.4). År 2013 hade 62 procent av 
kvinnorna och 71 procent av männen i ålders-
gruppen 20–64 år endast utökad marknads-
inkomst. 

 
Diagram 3.4 Andel av befolkningen vars inkomst bara består 
av utökad marknadsinkomst 1995–2013 
Procent, 20–64 år 

 
Anm.: Utökad marknadsinkomst består av marknadsinkomst, föräldrainkomster, 
pension och studiemedel (se fotnot 43). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Sett till olika grupper, är andelen män som bara 
har utökad marknadsinkomst högre än andelen 
kvinnor i samtliga åldersgrupper förutom bland 
de yngsta (se tabell 3.3). 

Andelen sammanboende kvinnor och män 
utan ersättningar från trygghetssystemen är 
högre än andelen bland de ensamstående vilket 

 
 
                                                      
43 Föräldrainkomster, pension och studiemedel räknas in eftersom de 

inte riktas till utsatta grupper (pensionsinkomsten inkluderar inte 

garantipension eftersom en begränsning görs till dem under 65 års ålder). 

Samma definition av utökad marknadsinkomst användes i Så försörjer vi 

oss – ett regionalt perspektiv (Statistiska centralbyrån, 2006). 

Definitionen säger emellertid ingenting om nivån på inkomsterna är 

tillräcklig för att klara försörjningen utan bara att individens inkomster 

inte härrör från stöd och ersättningar från trygghetssystemen. 

Utvecklingen över tid bör tolkas med försiktighet då trygghetssystemens 

nivå och utformning har förändrats. Andelen vars inkomst endast 

kommer från marknadsinkomst blir med denna definition också beroende 

av konjunkturläget eftersom ex. arbetslöshetsersättning inte ingår. 
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delvis kan förklaras av att de behovsprövade 
bidragen utgår från hushållsinkomsten. Detta 
innebär att vissa personer kan ha låga marknads-
inkomster och ändå inte vara berättigade till 
bidrag. Försörjningen kommer då från partnerns 
inkomst. 
 
Tabell 3.3 Andel av befolkningen vars inkomst bara består 
av utökad marknadsinkomst efter åldersgrupp och 
hushållstyp 2013 
Procent, 20–64 år 

 Kvinnor Män 

Åldersgrupper   

20–24 år 68 65 

25–34 år 60 70 

35–44 år 61 72 

45–54 år 64 76 

55–64 år 59 69 

Hushållstyper   

Ensamst. m. barn 0–6 år 23 54 

Ensamst. m. barn 7–17år 46 69 

Ensamst. 20–44 år, utan barn  70 67 

Ensamst. 45–64 år, utan barn 54 63 

Sammanb. m. barn 0–6 år 52 65 

Sammanb. m. barn 7–17 år 70 83 

Sammanb. 20–44 år, utan barn  73 82 

Sammanb. 45–64 år, utan barn 66 77 

Födelseland   

Inrikes födda 65 74 

Utrikes födda 49 57 

Totalt 62 71 
Anm.: Statistiken för ensamstående män med barn 0–6 år baseras på ett litet 
urval personer och bör därför tolkas med försiktighet. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

3.4 Sammanboende kvinnors ekonomiska 
självständighet har ökat 

I slutet av 1960-talet var varannan samman-
boende kvinna i åldern 20–64 år helt ekonomiskt 
beroende av sin man.44 Andelen kvinnor som 
arbetade ökade stort under 1970– 1990-talet och 
därefter har antalet arbetstimmar fortsatt att öka 
för de sysselsatta kvinnorna. Bland samman-
boende kvinnor har arbetstiden ökat mest. 

 
 
                                                      
44 Bygren m.fl., Familj och arbete, 2004.  

Betyder detta också att kvinnors ekonomiska 
beroende av en man har minskat under 
perioden? Ett sätt att undersöka detta är att se 
hur stor del av hushållsinkomsten som kvinnan 
bidrar med. 

År 1975 stod kvinnor i genomsnitt för 
31 procent av familjens disponibla inkomst.45 
Kvinnors andel av hushållsinkomsten har sedan 
mitten av 1990-talet varit relativt konstant på 
41–43 procent (se diagram 3.5).46 

Lägst andel av hushållsinkomsten har sam-
manboende kvinnor med små barn vilket beror 
på att många kvinnor i denna grupp är föräldra-
lediga eller arbetar deltid. 

 
Diagram 3.5 Sammanboende kvinnors andel av 
hushållsinkomsten 1995–2013 
Procent, 20–64 år 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
År 1995 hade 21 procent av kvinnorna i åldern 
20–64 år en högre individuell disponibel inkomst 
än mannen i familjen. Andelen kvinnor som stod 
för den största delen av hushållsinkomsten hade 
2013 ökat till 27 procent (se diagram 3.6). 
 

 
 
                                                      
45 SOU 1997:87. 
46 Hushållsinkomsten utgörs av summan av kvinnans och mannens 

individuella disponibla inkomster. Barns eventuella egna inkomster ingår 

inte. 
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Diagram 3.6 Kvinnors andel av hushållsinkomsten i 
sammanboende par 1995 respektive 2013 
Procent, 20–64 år 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

3.5 Ojämställt arbetsliv leder till 
ojämställd pension 

Pensionens nivå beror till stor del på arbets-
inkomsterna tidigare i livet. Äldre kvinnors låga 
disponibla inkomst i förhållande till männens 
förklaras av att de förvärvsarbetat i mindre om-
fattning och till lägre lön än männen. Många av 
dagens kvinnliga pensionärer var i förvärvsaktiv 
ålder under en tid då kvinnor arbetade i betydligt 
mindre utsträckning än i dag. Förvärvsdeltagan-
det bland kvinnor har ökat stort sedan 1970-talet 
vilket inneburit ökade arbetsinkomster. Detta 
kommer att leda till att kvinnors pensioner ökar i 
förhållande till männens för varje generation. 

Det finns även demografiska skäl till att kvin-
nor har lägre pensioner än män. Kvinnor lever i 
genomsnitt längre än män och pensionerna är 
generellt sett lägre för äldre pensionärer (se 
tabell 3.4). Det finns flera skäl till detta. Dels 
utbetalas vissa pensionsförmåner tidsbegränsat 
under de första åren efter pensioneringen, dels 
ökar pensionerna långsammare än lönerna. Det 
senare beror på att indexeringen av utgående 
pensionsförmåner är lägre än den genomsnittliga 
löneökningstakten. Följden av detta blir att 
skillnaden mellan lön och pension blir större ju 
längre tid det har gått sedan pensioneringen. 

Det är större inkomstskillnader mellan könen 
för sammanboende pensionärer än för ensam-
stående pensionärer. En orsak till detta är att 
många ensamstående kvinnor har änkepension 
eller andra typer av efterlevandeförmåner och 
bostadstillägg. 

Män arbetar i högre utsträckning än kvinnor 
efter 65 års ålder och har därför större arbetsin-

komst. Omkring 21 procent av männen i 65–
74 års ålder var sysselsatta 2014, i samma ålders-
grupp var knappt 12 procent av kvinnorna 
sysselsatta.47  

Den disponibla inkomsten har ökat trend-
mässigt för såväl äldre kvinnor som män sedan 
1995. De äldre kvinnornas inkomst i förhållande 
till männens uppvisar däremot inte någon tydligt 
stigande trend (se diagram 3.7). Kvinnornas 
ökade förvärvsarbete har lett till ökad inkomst-
baserad pension, samtidigt har männens pension 
ökat i motsvarande grad. 
 
Tabell 3.4 Individuell disponibel inkomst för äldre efter 
åldersgrupp och hushållstyp 2013 
Medianvärde i kronor per år och kvinnors andel av mäns inkomst 
i procent, befolkningen 65 år och äldre 

 Kvinnor Män Kv/M 

65–69 år  162 600      210 200     77 

  Ensamstående  172 400      179 900     96 

  Sammanboende  157 600      233 600     67 

70–79 år  139 700      175 700     80 

  Ensamstående  148 900      164 200     91 

  Sammanboende  126 200      180 000     70 

80 år och äldre  140 600      158 200     89 

  Ensamstående  143 600      157 000     91 

  Sammanboende  102 100      160 000     64 

Samtliga  144 200      178 700     81 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Diagram 3.7 Individuell disponibel inkomst för äldre 1995–
2013 
Medianinkomst i kronor (2015 års priser) respektive kvinnors andel av 
mäns inkomst i procent, befolkningen 65 år och äldre 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

  

 
 
                                                      
47 Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning 2014. 
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Kvinnor och män med låga inkomster 

Kvinnor har i genomsnitt lägre inkomst än män, 
men är kvinnor också överrepresenterade i den 
lägsta delen av inkomstfördelningen? I diagram 
3.8 har befolkningen över 19 år delats in i tio lika 
stora grupper rangordnade efter storleken på den 
individuella disponibla inkomsten. Om kvinnor 
och män fördelade sig på samma sätt över 
inkomstgrupperna skulle 10 procent av kvin-
norna och 10 procent av männen återfinnas i 
varje inkomstgrupp. Kvinnor är dock överrepre-
senterade i grupperna med lägre inkomst medan 
männen är överrepresenterade i inkomstgrupp 
7–10. 
 
Diagram 3.8 Andel kvinnor och män i olika inkomstgrupper, 
individuell disponibel inkomst 2013 
Procent, befolkningen 20 år och äldre 

 
Låg inkomst                                                                  Hög inkomst 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Diagram 3.9 Andel kvinnor och män i de två lägsta 
inkomstgrupperna 1995–2013 
Procent, befolkningen 20 år och äldre 

 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Över tid har det skett en liten utjämning av 
andelen kvinnor och män i de lägsta inkomst-
grupperna (se diagram 3.9). År 1995 befann sig 

26 procent av kvinnorna i någon av de två lägsta 
inkomstgrupperna. År 2013 hade denna andel 
sjunkit till 24 procent. 

Vilka är överrepresenterade i gruppen med låga 
inkomster? 
Individuell disponibel inkomst tar inte hänsyn 
till att individer har olika försörjningsbörda. För 
att undersöka hur mäns och kvinnors försörj-
ningsbörda påverkar deras ekonomiska situation 
har den ekonomiska standarden beräknats. 

Ekonomisk standard bygger på att alla 
inkomster i hushållet fördelas lika så att alla i 
hushållet får samma standard. Hänsyn tas också 
till hur många som ska försörjas på hushållsin-
komsten samt stordriftsfördelar av att dela hus-
håll. Kvinnor och män i sammanboende hushåll 
antas med detta begrepp ha samma ekonomiska 
standard oavsett vem som bidrar med inkomsten 
till hushållet. 

En högre andel kvinnor än män befinner sig i 
de två lägsta inkomstgrupperna både för 
individuell disponibel inkomst och ekonomisk 
standard. Detta gäller både generellt och i de 
flesta undergrupper (se tabell 3.5). Överrepre-
sentationen av kvinnor i de två lägsta inkomst-
grupperna är dock mindre i ekonomisk standard 
eftersom de sammanboende kvinnorna hamnar 
högre upp i fördelningen då man ser till hus-
hållets sammantagna inkomst. Att sammanbo-
ende kvinnor och män utan barn hamnar högre 
upp i fördelningen för ekonomisk standard än 
för individuell disponibel inkomst beror också 
på stordriftsfördelen av att dela hushåll som 
antas i beräkningen av ekonomisk standard. 

Hur försörjningsbörda påverkar den ekono-
miska standarden blir också tydligt. Vissa 
grupper som inte är överrepresenterade i de 
lägsta inkomstgrupperna för individuell 
disponibel inkomst blir det för ekonomisk 
standard – framför allt ensamstående kvinnor 
med barn. 

Låg inkomst under många år 
Bland dem som var i någon av de två lägsta 
inkomstgrupperna för individuell disponibel 
inkomst 2013 har knappt hälften haft låg 
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inkomst under ett flertal år.48 Andelen som 
ingått i de två lägsta inkomstgrupperna under 
samtliga fem föregående år var i genomsnitt 
högre bland kvinnor än bland män (se tabell 3.6). 
 
Tabell 3.5 Andel i de två lägsta inkomstgrupperna med 
olika inkomstmått 2013 
Procent, befolkningen 20 år och äldre 

  Andel av 
befolk-
ningen 

Individuell 
disponibel 

inkomst 

Hushållets 
ekonomiska 

standard 

 Kv M Kv M Kv M 

Åldersgrupper       

20–24 år 4 4 54 50 37 28 

25–34 år 8 8 23 20 25 23 

35–44 år 8 8 11 9 18 15 

45–54 år 9 8 13 11 15 15 

55–64 år 8 8 17 11 14 12 

65–74 år 7 7 30 11 17 13 

75 år och äldre 6 5 38 16 43 19 

Hushållstyper       

Ensamst. m. barn 0–6 år 1 <1 13 6 70 27 

Ensamst. m. barn 7–17 år 2 1 3 6 40 23 

Ensamstående utan barn        

  20–44 år 8 11 36 34 29 25 

  45–64 år 5 5 17 17 28 24 

  65–74 år 3 2 16 12 34 28 

  75 år och äldre 4 2 26 14 55 31 

Sammanb. m. barn 0–6 
år 

6 6 21 7 19 20 

Sammanb. m. barn 7–
17år 5 5 9 7 12 12 

Sammanboende utan barn       

  20–44 år 2 2 28 18 12 13 

  45–64 år 8 7 16 8 5 5 

  65–74 år 4 5 39 10 5 6 

  75 år och äldre 2 3 66 17 15 13 

Födelseland       

Inrikes födda 42 41 21 14 19 14 

Utrikes födda 9 7 37 28 39 37 

Totalt 51 49 24 16 23 17 
Anm.: Statistiken för ensamstående män med barn 0–6 år baseras på ett litet 
urval personer och bör därför tolkas med försiktighet. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 

 
 
                                                      
48 För en analys av varaktighet i låg ekonomisk standard se prop. 

2014/15:100 bilaga 2. 

I åldersgrupperna mellan 25 och 55 år var 
andelen ungefär lika stor bland kvinnor som 
bland män. I de äldre grupperna är andelen 
däremot högre bland kvinnor än bland män och 
andelen ökar med stigande ålder för både 
kvinnor och män. 

För de sammanboende utan barn, till skillnad 
mot för de ensamstående, är varaktigheten i de 
lägsta inkomstgrupperna högre för kvinnor än 
för män. Andelen är också högre för utrikes än 
för inrikes födda och framförallt för utrikes 
födda kvinnor. 

 
Tabell 3.6 Andel av dem som var i de två lägsta 
inkomstgrupperna för individuell disponibel inkomst 2013 
som var i de två lägsta inkomstgrupperna 2008–2012 
Procent 

 Kv M 

Åldersgrupper   

25–34 år 36 36 

35–44 år 34 34 

45–54 år 38 35 

55–64 år 45 39 

65–74 år 49 44 

75 år och äldre 72 63 

Hushållstyper   

Ensamstående med barn  40 31 

Ensamstående utan barn   

  25–44 år 38 36 

  45–64 år 38 38 

  65–74 år 44 48 

  75 år och äldre 65 62 

Sammanboende med barn  39 36 

Sammanboende utan barn   

  25–44 år 42 33 

  45–64 år 46 38 

  65–74 år 50 40 

  75 år och äldre 79 64 

Födelseland   

Inrikes födda 51 40 

Utrikes födda 55 49 

Totalt 52 42 
Anm.: Beräkningarna i tabellen baseras på LINDA-databasen (se underbilagan). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Underbilaga 1: Begrepp och data 

Inkomstbegrepp 

Disponibel inkomst: Hushållens sammanlagda 
inkomst från arbete, kapital, näringsverksamhet 
och positiva transfereringar minus negativa 
transfereringar såsom skatt, betalt underhålls-
bidrag och återbetalda studielån. Erhållna 
studielån ingår som en positiv transferering. 

Individuell disponibel inkomst (även kallad 
nettoinkomst): För att kunna jämföra individers 
ekonomiska situation, utan den utjämnande 
effekt som erhålls vid studier av hushålls-
inkomster, beräknas den individuella disponibla 
inkomsten. Det sker genom en summering av 
alla individuella inkomster och genom att fördela 
hushållsgemensamma inkomster, som t.ex. 
bostadsbidrag eller barnbidrag, lika mellan 
hushållets vuxna. Den individuella disponibla 
inkomsten är särskilt viktig för att jämföra 
inkomstsituationen mellan kvinnor och män. 

Lön: Överenskommen månadslön omräknad 
till heltid. Lönestrukturstatistikens månadslön 
innehåller flera olika lönekomponenter. För-
utom fast lön ingår även fasta lönetillägg och ett 
stort antal rörliga lönetillägg som t.ex. tillägg för 
obekväm arbetstid. Årsvisa belöningssystem 
som t.ex. bonus, vinstdelning eller tilldelning av 
aktier/optioner ingår inte i lönestruktur-
statistiken. 

Standardvägd månadslön: För att få en mer 
nyanserad bild av löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män kan strukturella skillnader i 
form av yrke, ålder och utbildning rensas bort 
genom s.k. standardvägning. Detta sker genom 
att genomsnittlig månadslön för respektive kön 
beräknas för kombinationer av fyra ålders-
grupper, två utbildningskategorier, två arbets-
tidsgrupper, två sektorsgrupper och inom varje 
yrke (429 yrken inom SSYK 12). Dessa 
genomsnittslöner vägs för respektive kön 
samman med antalet anställda inom varje grupp. 
Yrkesgrupperna i statistiken har ändrats 2004 
och 2014. Faktorer som inte beaktas vid 
standardvägning är t.ex. arbetsledaransvar och 
yrkeserfarenhet.49 

 
 
                                                      
49 Se Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014. Vad säger den 

officiella lönestatistiken? (Medlingsinstitutet 2015). 

Redovisningsgrupper och bakgrundsvariabler 

Percentiler: Populationen delas in i 100 lika stora 
grupper sorterade efter stigande inkomst.  

Medianen: värdet för den 50:e percentilen. De 
som tjänar mer är lika många som de som tjänar 
mindre än detta värde. 

Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK): 
SSYK 2012 är en uppdatering av den tidigare 
yrkesklassifikationen SSYK 96, som den också 
ersätter. SSYK 2012 bygger på en internationell 
yrkesstandard. I den nya standarden finns fler 
yrkesområden, yrkesgrupper och yrken än i den 
tidigare standarden och den omfattar 147 yrkes-
grupper och 429 olika yrken. 

Datamaterial och beräkningsmetoder 

HEK – Hushållens ekonomi 
HEK är en urvalsundersökning som genomförs 
varje år i huvudsakligt syfte att ge en tydlig bild 
av den disponibla inkomstens fördelning bland 
olika hushåll samt för att belysa inkomststruk-
turen. HEK bygger på årliga tvärsnitt av befolk-
ningen, vilket innebär att det inte är samma 
individer som studeras över tid. Urvalet består av 
individer som är minst 18 år bland samtliga 
hushåll och individer som var folkbokförda i 
landet någon gång under undersökningsåret. 
Både urvalspersonen och tillhörande hushålls-
medlemmar ingår i undersökningen. Uppgif-
terna i HEK samlas in från deklarationsupp-
gifter, telefonintervjuer och olika administrativa 
register. Den senaste versionen av HEK avser 
2013 och i populationen ingår ca 39 000 individer 
fördelade på ca 17 000 hushåll. I bilagans redo-
visningar avgränsas populationen till s.k. helårs–
individer/helårshushåll (fördelningspopulat-
ionen). Med helårsindivider/helårshushåll avses 
individer/hushåll där samtliga vuxna var folk-
bokförda i Sverige både den 1 januari och den 
31 december undersökningsåret. 

LINDA – Longitudinell individdatabas 
LINDA-databasen består av ett urval om ca 
tre procent av den svenska befolkningen. Till 
dessa urvalsindivider har eventuella hushålls-
medlemmar adderats. Totalt omfattar urvalet 
ca 850 000 individer för 2013. Databasen har en 
longitudinell struktur där de ingående indivi-
derna kan observeras vid upprepade tillfällen. 
För närvarande finns information för 1968–2013.  
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Det hushållsbegrepp som används i LINDA 
baseras endast på information från administra-
tiva register och därmed skiljer sig från det som 
används i HEK-databasen. Som en konsekvens 
av detta betraktas i LINDA sammanboende par 
som inte är gifta eller har gemensamma barn som 
separata hushåll. 

Lönestrukturstatistik 
Lönestrukturstatistiken har till syfte att årligen 
ge en översiktlig och jämförbar statistik om 
lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Den 
belyser lönenivå, lönestruktur och löne-
utveckling. Statistiken innehåller uppgifter om 
kön, ålder, yrke, utbildning, näringsgren och 
region. Den är därför lämplig att använda som 
underlag för olika analyser och jämförelser 
mellan mäns och kvinnors löner. Statistiken är 
uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare 
respektive tjänstemän, kommunal sektor, 
landstingssektor och statlig sektor. Statistiken 
baseras på totalundersökningar av kommuner, 

landsting och stat och en urvalsundersökning av 
ungefär 50 procent av löntagarna i den privata 
sektorn. Samtliga företag med minst 
500 anställda är med varje år. 

Arbetskraftsundersökningarna 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en 
urvalsundersökning som genomförs av 
Statistiska centralbyrån. Syftet med AKU är att 
beskriva den aktuella arbetsmarknadssituationen 
för befolkningen i åldern 15–74 år samt att ge 
information om utvecklingen på arbets-
marknaden. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis 
och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som 
andel sysselsatta respektive arbetslösa. 

Undersökningarna baseras på ett representa-
tivt urval. Bruttourvalet under 2014 var 
ca 358 000 personer varav drygt 241 000 
svarande. Datainsamlingen sker i första hand 
genom telefonintervjuer genomförda av 
Statistiska centralbyråns intervjuare. 
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Underbilaga 2: Indikatorer för delmål två, 
ekonomisk jämställdhet 

Tabell U.1 Nettoinkomst efter hushållstyp och antal barn 
2013 
Medianinkomst i kronor per år och antal personer, 20– år 

 

Nettoinkomst 

 

Antal, i tusental 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ensamboende 20– 
år 

 161 000      203 000     1 170 1 120 

Ensamstående med 
barn 0–19 år 

 242 000      277 000     238 94 

   1 barn  226 000      255 000     140 64 

   2 eller fler barn  264 000      325 000     98 30 

Sammanboende 
utan barn 20– år 

 173 000      231 000     997 993 

Sammanboende 
med barn 0–19 år 

 224 000      296 000     931 947 

  1 barn  207 000      269 000     332 343 

  2 barn  233 000      313 000     439 443 

  3 eller fler barn  226 000      314 000     160 161 
Anm.: Nettoinkomst är det samma som individuell disponibel inkomst. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell U.2 Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst 
2013 
Kronor per år och fördelning i procent, 20–64 år 

 

Medelinkomst för 
dem med 

inkomstslag Kv./M 
(%) 

Andel med 
inkomst (%) 

Kv. Män Kv. Män 

Marknaden 264 700 374 500 71 91 93 

  Löneinkomst 262 100 351 300 75 84 85 

  Näringsinkomst 56 700 89 000 64 7 12 

  Ränta och utdelning 10 800 36 900 29 64 64 

  Kapitalvinst 54 500 58 500 93 20 23 

Välfärdsstaten 73 900 63 600 116 69 61 

Lönerel. ersättningar 
exkl. pension 

60 500 53 700 113 44 35 

  Sjukpenning 45 400 49 800 91 13 7 

  Sjuk- och 
aktivitetsersättning 

100 800 111 200 91 8 5 

  Föräldrapenning 33 000 21 900 151 22 18 

  Arbetsmarknadsstöd 53 100 65 300 81 9 9 

  Pensioner 62 000 99 100 63 10 8 

Lönerel. ersättningar 
inkl. pension 

69 500 68 800 101 47 39 

Försörjnings-
relaterade bidrag 

18 100 14 300 127 39 34 

  Barnbidrag 13 700 12 400 110 38 33 

  Underhållsbidrag 18 700 15 300 122 10 5 

Behovsprövade 
bidrag 

37 600 32 700 115 9 7 

  Bostadsbidrag 18 500 11 800 157 7 4 

  Ekonomiskt bistånd 47 300 40 200 118 4 4 

Övriga bidrag 38 800 33 000 118 20 15 

  Skattepliktigt och 
skattefritt studiestöd 
(inkl. lån) 

52 000 49 400 105 10 7 

  Övriga 
skattepliktiga och 
skattefria bidrag 

22 200 18 200 122 10 9 

Negativa 
transfereringar 

72 000 107 400 67 95 95 

  Skatt 67 200 103 400 65 95 95 

  Återbetalt studielån 10 900 12 000 91 23 15 

  Givet 
underhållsbidrag 

9 800 13 800 71 2 3 

  Övriga negativa 
transfereringar 

6 000 7 000 86 38 33 

Individuell 
disponibel inkomst 

224 700 285 100 79 100 100 

Anm.: Nettoinkomst är det samma som individuell disponibel inkomst. Att 
innehållet i denna tabell skiljer sig något från tabell 3.2 beror delvis på olika 
populationsavgränsningar, där tabell 3.2 baseras på helårsbefolkningen, och 
delvis på olika summeringar av inkomstslagen.  
Källa: Statistiska centralbyrån. 
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Tabell U.3 Kvinnors lön som andel av mäns löner efter 
sektor 1994–2013 
Procent 

 Kommun Landsting Stat Privat Samtliga 
År Ej 

stand. 
vägd 

Stand. 
vägd 

Ej 
stand. 
vägd 

Stand. 
vägd 

Ej 
stand. 
vägd 

Stand. 
vägd 

Ej 
stand. 
vägd 

Stand. 
vägd 

Ej 
stand. 
vägd 

Stand. 
vägd 

1994 86 . 74 . 83 . 85 . 84 . 

1996 87 98 71 94 83 93 85 91 83 92 

1998 89 98 71 93 84 92 83 90 82 91 

2000 90 98 71 93 84 92 84 90 82 92 

2002 90 98 71 92 84 92 85 90 83 92 

2004 91 98 71 93 85 92 85 91 84 92 

2006 92 98 72 93 87 93 86 91 84 92 

2008 92 99 73 93 88 93 86 91 84 92 

2009 93 99 73 94 89 93 87 92 85 93 

2010 94 99 73 94 89 94 87 92 86 93 

2011 94 99 74 94 91 94 87 92 86 93 

2012 94 99 75 94 91 94 88 92 86 93 

2013 94 99 76 94 92 94 88 92 87 93 
Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån. 

 
Tabell U.4 Segregeringsindex efter ålder 2013 

 Index 

20–34 år 50,3 

35–49 år 54,0 

50–64 år 61,1 

Totalt 54,5 
Anm.: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att 
kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index 
lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. 
Det betyder att ju högre index desto högre grad av könssegregering på 
arbetsmarknaden och omvänt ju lägre index desto mindre könssegregering. 
Indexet är beräknat på yrken enligt Svensk standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK 1996). 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Tabell U.5 Sysselsatta efter ålder och anknytningsgrad till 
arbetsmarknaden 2014 
Procentuell fördelning, 20–64 år 

 Anställda Företagare 
 Fast anställda Tidsbegränsat 

anställda 
  

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

20–24 år 42,4 54,2 56,1 42,4 1,6 3,4 

25–34 år 72,2 75,5 23,4 17,1 4,4 7,4 

35–44 år 84,2 81,0 10,4 6,6 5,4 12,3 

45–54 år 84,8 78,5 7,9 5,2 7,4 16,4 

55–64 år 86,6 75,4 6,3 5,3 7,1 19,3 

Totalt 78,4 75,7 16,0 11,6 5,6 12,7 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
 

Tabell U.6 Sysselsatta efter ålder och vanligen arbetad tid 
2014 
Procentuell fördelning, 20–64 år 

 Deltid Heltid 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

20–24 år 52,2 28,1 47,7 71,9 

25–34 år 28,1 11,5 71,9 88,5 

35–44 år 28,5 6,6 71,5 93,4 

45–54 år 23,9 6,5 76,0 93,6 

55–64 år 31,3 12,7 68,7 87,3 

Totalt 30,0 10,7 70,0 89,3 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Tabell U.7 Avgångna från gymnasieskolan efter program eller 
anknytning till program 2013/14 
Procent 

 Kvinnor Män 

Barn- och fritid (BF) 68 32 

Bygg- och anläggning (BA) 8 92 

El- och energi (EE) 4 97 

Fordons- och transport (FT) 12 88 

Handels- och administration (HA) 65 35 

Hantverks (HV) 93 7 

Hotell- och turism (HT) 83 17 

Industritekniska (IN) 9 91 

Naturbruk (NB) 67 33 

Restaurang- och livsmedel (RL) 58 42 

VVS- och fastighet (VF) 2 98 

Vård- och omsorg (VO) 84 16 

Riksrekryterande utbildningar (RX) 12 88 

Ekonomi (EK) 52 48 

Estetiska (ES) 66 34 

Humanistiska (HU) 81 19 

Naturvetenskap (NA) 52 49 

Samhällsvetenskap (SA) 64 36 

Teknik (TE) 17 83 

Int. Baccalaureate (IB) 62 38 

Totalt 50 50 
Källor: Skolverket och Statistiska centralbyrån. 
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Tabell U.8 Pågående sjukpenningfall i december 1974–
2014 
Antal i tusental 

 60–179 dagar 180 dagar och mer 
År Kvinnor Män Kvinnor Män 

1974 25,3 30,3 21,3 29,8 

1975 26,1 30,3 23,3 32,4 

1976 25,6 29,0 23,1 31,8 

1977 22,8 24,7 21,7 26,9 

1978 21,1 21,3 20,6 24,9 

1979 23,0 22,5 22,6 25,3 

1980 16,8 16,5 18,4 19,1 

1981 16,5 15,5 16,3 17,2 

1982 21,6 20,5 20,9 21,0 

1983 22,7 20,8 21,0 21,2 

1984 26,1 21,9 25,2 24,2 

1985 29,7 24,8 28,5 26,5 

1986 30,9 24,1 34,0 29,5 

1987 34,3 25,4 39,1 33,6 

1988 34,5 24,9 46,1 37,5 

1989 32,5 23,2 48,0 38,5 

1990 31,4 22,7 48,0 38,2 

1991 27,6 21,6 49,5 39,6 

1992 27,5 21,3 56,1 48,5 

1993 27,4 19,8 44,2 39,5 

1994 28,4 19,1 42,8 35,3 

1995 23 15,4 41,2 31,3 

1996 24 15,5 39,6 28,9 

1997 24,9 15,6 42,1 29 

1998 31,1 18,5 54,6 35,8 

1999 38 22 71,1 44,4 

2000 43,3 23,9 90,6 53,4 

2001 45,3 26,3 108,4 61,7 

2002 42 24,7 117,4 66,8 

2003 37,8 22,1 116,3 65 

2004 35,6 20,7 98,2 54,9 

2005 29,9 17,7 81,6 45,4 

2006 28,6 17 73,5 41,1 

2007 22,3 13,8 63 35 

2008 18,6 11,9 46,5 27,1 

2009 17,9 11,5 32,8 20,3 

2010 21,9 12,8 28,4 17,3 

2011 23,5 13,3 37,5 20,5 

2012 25,3 14,3 39,0 21,2 

2013 30,5 16,4 47,3 24,9 

2014 33,9 18,1 56,8 28,8 
Anm.: I statistiken ingår enbart sjukpenningfall och inte alla typer av pågående 
sjukskrivningar. 
Källor: Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån. 
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1 Lagförslagen i promemorian 

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

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 och 19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

67 kap. 
13 §2 

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande. 
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som 

utförs i bostaden. 
1. Enklare städarbete eller annat rengörings-

arbete samt flyttstädning som utförs i bostaden. 
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden. 
3. Matlagning som utförs i eller i nära 

anslutning till bostaden.  
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning 

till bostaden.  
5. Häck- och gräsklippning samt krattning 

och ogräsrensning som utförs på tomt eller i 
trädgård i nära anslutning till bostaden. 

6. Barnpassning som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, fritids-
aktiviteter eller liknande. 

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

8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till 
elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 
18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) 
när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden. 

 
 
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning 

till bostaden.  
4. Häck- och gräsklippning samt krattning 

och ogräsrensning som utförs på tomt eller i 
trädgård i nära anslutning till bostaden. 

5. Barnpassning som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, fritids-
aktiviteter eller liknande. 

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

7. Hjälp med läxor och annat skolarbete till 
elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 
18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) 
när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2012:829. 
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19 §3 
Skattereduktionen uppgår till 
1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § första stycket 1,  
2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2, och  
3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har 

redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 18 § första stycket 3. 
Den sammanlagda skattereduktionen får 

uppgå till högst 50 000 kronor för ett 
beskattningsår. 

Den sammanlagda skattereduktionen får 
uppgå till högst 50 000 kronor för ett 
beskattningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 
65 år vid beskattningsårets ingång, får den 
sammanlagda skattereduktionen för sådant 
hushållsarbete som avses i 13 § uppgå till högst 
25 000 kronor för ett beskattningsår. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsåret som börjar efter den 31 december 2015. 
 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2011:1256. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 §1 
Utbetalningen får uppgå till ett belopp som 

motsvarar mellanskillnaden mellan den 
debiterade ersättningen för hushållsarbetet 
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska 
betalning för arbetet till utföraren före begäran 
om utbetalning, dock högst till samma belopp som 
köparen har betalat. 

 
 
 
 
 
 
Utbetalning får inte ske till den del köparens 

sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 
17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 
50 000 kronor för ett beskattningsår. 

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som 
motsvarar mellanskillnaden mellan den 
debiterade ersättningen för hushållsarbetet 
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska 
betalning för arbetet till utföraren före begäran 
om utbetalning. 

 
Utbetalningen får dock uppgå till högst 
1. samma belopp som köparen har betalat om 

den avser sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 
13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och 

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har 
betalat om den avser annat hushållsarbete. 

Utbetalning får inte ske till den del köparens 
sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 
17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 
50 000 kronor för ett beskattningsår. Om den 
skattskyldige inte har fyllt 65 år vid beskattnings-
årets ingång, får utbetalning inte ske till den del 
den sammanlagda preliminära skattereduktionen 
för sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) skulle överstiga 
25 000 kronor för ett beskattningsår. 

17 §2 
Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med 
1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, 

och 
2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för 

hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § 
skatteförfarandelagen (2011:1244).  

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade 
preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen. 

Den preliminära skattereduktionen får 
sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för 
ett beskattningsår. 

Den preliminära skattereduktionen får 
sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för 
ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 
65 år vid beskattningsårets ingång, får den 
sammanlagda preliminära skattereduktionen för 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1458. 
2 Senaste lydelse 2011:1426. 
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sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) uppgå till högst 
25 000 kronor. 

19 §3 
Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om  
1. beslut enligt 11 § om utbetalning,  
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och  
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete 

som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244).  

Meddelandet ska innehålla uppgifter om  
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, 

samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som 
avses i 13 § första stycket,  

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som 
avses i 13 § första stycket, och 

3. den totala preliminära skattereduktionen 
som tillgodoräknats köparen enligt 17 §. 

 
 
 
 
Skatteverket ska på begäran av köparen lämna 

denne ett särskilt meddelande om den totala 
preliminära skattereduktionen som till-
godoräknats enligt 17 §. 

 

3. den totala preliminära skattereduktionen 
som tillgodoräknats köparen enligt 17 § och, om 
köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets 
ingång, hur stor del av denna skattereduktion som 
avser sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 
13 § inkomstskattelagen (1999:1229). 

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna 
denne ett särskilt meddelande om den totala 
preliminära skattereduktionen som till-
godoräknats enligt 17 §. Om köparen inte har 
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ska det av 
meddelandet framgå hur stor del av denna 
skattereduktion som avser sådant hushållsarbete 
som avses i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
 
 
 

  

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2011:1426. 
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
14 § 

Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska 
bestämmas utan hänsyn till förmån av 
hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229), om den som har utfört arbetet var 
godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter 
som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen 
eller har ett intyg eller någon annan handling 
som avses i 67 kap. 17 § samma lag. 

 
 
 
 
 
Första stycket gäller bara förmån upp till ett 

värde av 100 000 kronor per beskattningsår. 

Vid beräkning av skatteavdrag för förmån av 
hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229) ska avdraget, om den som har utfört 
arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de 
tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomst-
skattelagen eller har ett intyg eller någon annan 
handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag, 
reduceras med  

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant 
hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen, och 

2. 30 procent av värdet på förmån av annat 
hushållsarbete. 

Skatteavdraget ska dock som mest reduceras 
med 50 000 kronor per beskattningsår. I fråga om 
förmån av sådant hushållsarbete som avses i 
67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska 
dock skatteavdraget som mest reduceras med 
25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren 
inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. 

22 kap. 
13 § 

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de 
tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan 
handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.  

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen. 
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om 

underlaget för skattereduktionen. 
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om 

underlaget för skattereduktionen och hur stor del 
av underlaget som avser sådant hushållsarbete som 
avses i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den 

skattskyldige till del efter den 31 december 2015. 
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2 Förteckning av remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande kommit in från 
Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i 
Malmö, Förvaltningsrätten i Linköping, Dom-
stolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Brottsföre-
byggande rådet, Ekonomistyrningsverket, 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kon-
junkturinstitutet, Statskontoret, Konkurrens-
verket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), About 
Time AB, Almega, Elektriska installatörs-
organisationen, Föreningen Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, HomeMaid Hemservice AB, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets 
Skattedelegation, Regelrådet, Småföretagarnas 
Riksförbund, Svenska Badbranschen, Svenska 
Målareförbundet, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO) och Sveriges 
Byggindustrier. 

Yttrande har dessutom inkommit från Glas-
branschföreningen, Måleriföretagen i Sverige 
och Coompanion Sverige. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några 
synpunkter: Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), 
Arbetsgivarföreningen KFO, Byggbranschen i 
samverkan, FAR, Företagarförbundet Fria 
Företagare, Hemfrid i Sverige AB, HSB Omsorg 
AB, Intresseföreningen för hushållsnära tjänster, 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), 
Plåtslageriernas Riksförbund, Stockholms 
Handelskammare, Svenska Byggnadsarbetare-
förbundet, Svenska Kommunalarbetare-
förbundet, Sveriges Pensionärers Riksförbund 
och Tjänstemännens Centralorganisation 
(TCO). 
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3 Lagrådsremissens lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 och 19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande 
lydelse. 

 
Lydelse enligt prop. 2014/15:99 Föreslagen lydelse 

 

67 kap. 
13 §2 

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande. 
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som 

utförs i bostaden. 
1. Enklare städarbete eller annat rengörings-

arbete samt flyttstädning som utförs i bostaden. 
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden 
3. Matlagning som utförs i eller i nära 

anslutning till bostaden.  
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning 

till bostaden.  
5. Häck- och gräsklippning samt krattning 

och ogräsrensning som utförs på tomt eller i 
trädgård i nära anslutning till bostaden. 

6. Barnpassning som inte mer än i ringa 
omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, 
fritidsaktiviteter eller liknande. 

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

 
 
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning 

till bostaden.  
4. Häck- och gräsklippning samt krattning 

och ogräsrensning som utförs på tomt eller i 
trädgård i nära anslutning till bostaden. 

5. Barnpassning som inte mer än i ringa 
omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, 
fritidsaktiviteter eller liknande. 

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

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 §3 
Skattereduktionen uppgår till 
1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 § första stycket 1,  
2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2, och  
3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har 

redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 18 § första stycket 3. 
Den sammanlagda skattereduktionen får upp-

gå till högst 50 000 kronor för ett beskatt-
ningsår. 

Den sammanlagda skattereduktionen får upp-
gå till högst 50 000 kronor för ett beskatt-
ningsår. Om den skattskyldige inte har fyllt 65 år 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2012:829. 
3 Senaste lydelse 2011:1256. 
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vid beskattningsårets ingång, får den sammanlagda 
skattereduktionen för sådant hushållsarbete som 
anges i 13 § uppgå till högst 25 000 kronor för ett 
beskattningsår. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete 

Härigenom föreskrivs att 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
Utbetalningen får uppgå till ett belopp som 

motsvarar mellanskillnaden mellan den 
debiterade ersättningen för hushållsarbetet 
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska 
betalning för arbetet till utföraren före begäran 
om utbetalning, dock högst till samma belopp som 
köparen har betalat. 

 
 
 
 
 
 
 
Utbetalning får inte ske till den del köparens 

sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 
17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 
50 000 kronor för ett beskattningsår. 

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som 
motsvarar mellanskillnaden mellan den 
debiterade ersättningen för hushållsarbetet 
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska 
betalning för arbetet till utföraren före begäran 
om utbetalning. 

 
 
Utbetalningen får dock uppgå till högst 
1. samma belopp som köparen har betalat om 

den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 
13 § inkomstskattelagen (1999:1229), och 

2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har 
betalat om den avser annat hushållsarbete. 

Utbetalning får inte ske till den del köparens 
sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 
17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 
50 000 kronor för ett beskattningsår. Om den 
skattskyldige inte har fyllt 65 år vid 
beskattningsårets ingång, får utbetalning inte ske 
till den del den sammanlagda preliminära 
skattereduktionen för sådant hushållsarbete som 
anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) skulle överstiga 25 000 kronor för ett 
beskattningsår. 

17 §1 
Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med 
1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, 

och 
2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för 

hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § 
skatteförfarandelagen (2011:1244). 

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade 
preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen. 

Den preliminära skattereduktionen får 
sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för 
ett beskattningsår. 

Den preliminära skattereduktionen får 
sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för 
ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 
65 år vid beskattningsårets ingång, får den 
sammanlagda preliminära skattereduktionen för 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1426. 
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sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) uppgå till högst 
25 000 kronor. 

19 §2 
Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om  
1. beslut enligt 11 § om utbetalning,  
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och  
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete 

som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen 
(2011:1244).  

Meddelandet ska innehålla uppgifter om  
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, 

samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som 
avses i 13 § första stycket,  

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som 
avses i 13 § första stycket, och 

3. den totala preliminära skattereduktionen 
som tillgodoräknats köparen enligt 17 §. 

 
 
 
 
Skatteverket ska på begäran av köparen lämna 

denne ett särskilt meddelande om den totala 
preliminära skattereduktionen som tillgodo-
räknats enligt 17 §. 

3. den totala preliminära skattereduktionen 
som tillgodoräknats köparen enligt 17 § och, om 
köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets 
ingång, hur stor del av denna skattereduktion som 
avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 
13 § inkomstskattelagen (1999:1229). 

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna 
denne ett särskilt meddelande om den totala 
preliminära skattereduktionen som till-
godoräknats enligt 17 §. Om köparen inte har 
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, ska det av 
meddelandet framgå hur stor del av denna 
skattereduktion som avser sådant hushållsarbete 
som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2011:1426. 
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha 
följande lydelse. 

11 kap. 
14 § 

Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska 
bestämmas utan hänsyn till förmån av 
hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229), om den som har utfört arbetet var 
godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter 
som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen 
eller har ett intyg eller någon annan handling 
som avses i 67 kap. 17 § samma lag. 

 
 
 
 
 
Första stycket gäller bara förmån upp till ett 

värde av 100 000 kronor per beskattningsår. 

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete 
enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) 
ska reduceras, om den som har utfört arbetet var 
godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter 
som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. 
Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller 
någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § 
samma lag. Reduktionen ska vara  

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant 
hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § inkomst-
skattelagen, och 

2. 30 procent av värdet på förmån av annat 
hushållsarbete. 

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 
50 000 kronor per beskattningsår. I fråga om 
förmån av sådant hushållsarbete som anges i 
67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska 
dock skatteavdraget som mest reduceras med 
25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren 
inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. 

22 kap. 
13 § 

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de 
tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan 
handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.  

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen. 
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om 

underlaget för skattereduktionen. 
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om 

underlaget för skattereduktionen och hur stor del 
av underlaget som avser sådant hushållsarbete som 
anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skatt-

skyldige till del efter den 31 december 2015. 
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4 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-
05 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Per Virdesten samt justitierådet Erik 
Nymansson. 
 
Förändringar av husavdraget 
 
Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229), 

2. 2. lag om ändring i lagen (2009:194) om 
förfarandet vid skattereduktion för 
hushållsarbete, 

3. 3. lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244). 

 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av 
kanslirådet Peter Österberg. 
 
Förslaget föranleder följande yttrande av 
Lagrådet: 
 
Förslaget till lag om ändring i inkomst-
skattelagen 
 
67 kap. 13 § 
 
Enligt paragrafens gällande lydelse avses med 
hushållsarbete bl.a. ”städarbete eller annat 
rengöringsarbete som utförs i bostaden” (punkt 
1). Det remitterade förslaget innebär att 
tillämpningen ska begränsas till ”enklare 
städarbete eller annat rengöringsarbete samt 
flyttstädning som utförs i bostaden”.  

I förarbetena till gällande lydelse anges bl.a. 
följande. 
 
Till de tjänster som, enligt regeringens uppfattning, 
bör omfattas av en skattereduktion hör i första hand 
vad som skulle kunna benämnas hushållsarbetets 
kärnområden. Till sådana arbeten kan hänföras 
städning eller annat rengöringsarbete, diskning, 
fönsterputsning och matlagning som utförs i hemmet. 
I städning ingår sådant arbete som dammsugning, 
dammtorkning och skurarbete som behöver utföras 
med jämna mellanrum. För att undvika gräns-

dragningsproblem bör i städning även ingå städning 
av skåp, lådor och garderober m.m. samt flytt-
städning. Även flytt av möbler inom bostaden i 
anslutning till städningen ingår. Hushållsarbetet kan 
även avse klädvård i form av tvättning, strykning, 
lagning, uppläggning och liknande samt skoputs. I 
rengöringsarbetet ingår även uppsättning av gardiner 
och gardinstänger samt byte av glödlampor, proppar 
och liknande. Däremot omfattas inte snickeriarbeten, 
omklädning av möbler, montering av möbler eller 
liknande. När det gäller tjänsterna som omfattas av 
skattereduktionen enligt vad som nämns ovan är det 
fråga om normalt och sedvanligt hushållsarbete som 
inte kräver någon specialistutbildning (prop. 
2006/07:94 s. 41). – Med rengöringsarbete avses t.ex. 
arbete i form av diskning och fönsterputsning och 
motsvarande sysslor som måste göras för att en 
bostad ska vara i gott skick. Även ommöblering som 
ingår som ett led i städningen samt flyttstädning 
omfattas (a. prop. s. 59).  
 
I författningskommentaren till den nu före-
slagna lydelsen av bestämmelsen anges bl.a. 
följande. 
 
Med enklare städarbete eller rengöringsarbete avses 
städning och annan rengöring av mer vardaglig 
karaktär inom ramen för hushållets kärnområde som 
inte utförs med mer avancerad städutrustning eller 
annan kringutrustning som inte är vanligt 
förekommande i en genomsnittlig bostad. Exempel på 
sådant arbete som inte omfattas är grovstädning med 
mer avancerad utrustning och rengöring av inomhus-
pool. Exempel på mer avancerad städutrustning är 
pooldammsugare och golvboningsmaskin. 
 
Ett flertal remissinstanser, däribland 
Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i 
Linköping och Skatteverket, har riktat kritik 
mot att det ska överlämnas till rättstillämp-
ningen att dra gränsen för vad som ska anses 
som enklare städarbete. Kammarrätten ansåg att 
de exempel som getts knappast räckte för att 
skapa tillräcklig klarhet i vad begreppet omfattar 
och att ett förtydligande bör ske av vilka former 
av städarbeten som ska berättiga till avdrag. 
Skatteverket efterlyste fler exempel i författ-
ningskommentaren för att undvika gräns-
dragningsproblem. 

Enligt remissen (s. 15) bedömer regeringen 
att den närmare gränsdragningen med 
nödvändighet måste ske i rättstillämpningen. 
Lagrådet anser emellertid att det inte är lämpligt 
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att, i den utsträckning som sker, överlämna till 
rättstillämpningen – i första hand Skatteverket – 
att dra upp gränserna för tillämpningen.  

Ungefär 780 000 skattskyldiga beräknas göra 
RUT-avdrag år 2016, varav det får förutsättas att 
en stor andel av dessa får avdrag för just enklare 
städarbete och annat rengöringsarbete. Cirka 
20 000 företag tillhandahåller RUT-berättigade 
tjänster. Det är för dessa skattskyldiga och 
företag men även för Skatteverket och domstolar 
angeläget att det tydliggörs vilken ändrad 
tillämpning som den föreslagna ändringen är 
tänkt att åstadkomma och att gränsdragnings-
problemen reduceras. Skälen för den aktuella 
lagändringen har dessutom inte utvecklats i 
remissen, vilket bidrar till osäkerheten om 
innebörden.  

Mot denna bakgrund anser Lagrådet att det i 
lagstiftningsärendet måste klargöras om, och i 
sådant fall i vilket avseende, de äldre förarbetena 
inte längre har aktualitet. Enligt dessa förarbeten 
omfattas tjänster som skulle kunna benämnas 
hushållsarbetets kärnområde och som beskrivs 
som normalt och sedvanligt hushållsarbete som 
inte kräver någon specialistutbildning. Vilken 
skillnad, om någon, som finns mellan 
”hushållsarbetets kärnområde” och städning och 
rengöring av ”mer vardaglig karaktär inom 
ramen för hushållets kärnområde” bör enligt 
Lagrådets mening utvecklas, särskilt i förhållande 
till de exempel som anges i äldre förarbeten.  

Till skillnad från äldre förarbeten, som inte 
lade någon uttrycklig vikt vid vilken utrustning 
som används, betonas i lagrådsremissen att med 
enklare städarbete eller rengöringsarbete avses 
sådant arbete som inte utförs med mer avancerad 
städutrustning eller annan kringutrustning som 
inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig 
bostad. Detta torde kunna få som resultat att, 
allt annat lika, en utförare som genomför en viss 
städning på ett snabbt och effektivt sätt med en 
modern och avancerad utrustning inte utför en 
avdragsberättigad tjänst till skillnad från om 
utföraren genomför samma städning med en 
sådan mindre effektiv utrustning som är vanligt 
förekommande i en genomsnittlig bostad. Det 
torde vidare innebära att städning med t.ex. 
centraldammsugare, skurmaskiner och matt-
vårdsmaskiner inte berättigar till RUT-avdrag. 
Författningskommentaren måste vidare förstås 
så att såväl grovstädning som storstädning 
omfattas av paragrafens tillämpningsområde 

förutsatt att den inte utförs med mer avancerad 
städutrustning. 

Begreppet ”flyttstädning” har lyfts in i den 
föreslagna paragrafen. Vad som åsyftas med 
begreppet måste enligt Lagrådets mening 
preciseras. 

Sammanfattningsvis anser Lagrådet att den 
avgränsning av det nya begreppet ”enklare städ-
arbete” som anges i remissen och som 
huvudsakligen tycks bygga på vilken typ av 
städutrustning som används, är alltför vag och 
ger utrymme för godtyckliga bedömningar. Den 
föreslagna utformningen av punkt 1 i 
bestämmelsen bör därför övervägas ytterligare.  
 
Övriga lagförslag 
 
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Vissa inkomstskatte- och 
socialavgiftsfrågor inför 
budgetpropositionen för 2015 

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 
2015 föreslå vissa förändringar på inkomstskat-
te- och socialavgiftsområdet. En promemoria 
med förslag har därför tagits fram inom Finans-
departementet.  
 
Följande förslag behandlas i denna promemoria.  
 
– Sänkt skatt för pensionärer 
– Avtrappning av jobbskatteavdraget 
– Uppräkningen av skiktgränserna för statlig 
inkomstskatt för beskattningsåret 2015 
– Särskild löneskatt för äldre 
– Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 
– Komplettering av förslaget om begränsning av 
avdragsrätten för privat pensionssparande 
– Slopad skattereduktion för läxläsning 
– Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter. 
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2 Lagförslagen i promemorian 

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §1 

Särskild löneskatt ska för varje år betalas till 
staten med 24,26 procent på 

Särskild löneskatt ska för varje år betalas till 
staten med 8,5 procent på sådan ersättning som 
avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980) till personer som vid årets ingång har 
fyllt 65 år och i övrigt med 24,26 procent på 

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av 
arbetsgivare till förmån för arbetstagare,  

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-
försäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges 
Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för 
administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt 
pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt 
pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller 
Sveriges Kommuner och Landsting,  

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,  
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör 
komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,  

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som 
fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges 
i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,  

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till 
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 

25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersätt-
ningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 
18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller 

– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 
25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersätt-
ningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 
18 § socialavgiftslagen, eller 

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en 
pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Skattskyldig är den som utgett sådan 
ersättning eller sådant bidrag som avses i första 
stycket. 

Skattskyldig är den som utgett sådan 
ersättning eller sådant bidrag som avses i första 
stycket. I fråga om sådan för mottagaren 
skattepliktig intäkt som utgörs av rabatt, bonus 
eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller 
liknande, är den som slutligt har stått för de 
kostnader som ligger till grund för ersättningen 
skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan 
förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2010:1244. 
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inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars 
tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt 
denna lag. I fråga om annan för mottagaren 
skattepliktig intäkt i form av ersättning som utgetts 
av en fysisk person som är bosatt utomlands eller 
av en utländsk juridisk person och som har sin 
grund i en anställning i Sverige hos någon annan 
än den som utgett ersättningen, är den hos vilken 
mottagaren är anställd i Sverige skattskyldig enligt 
denna lag. 

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ 
socialavgiftslagen.  

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för 
arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från 
ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän 
försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast 
ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en 
halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

2 §2 
En enskild person eller ett dödsbo skall för 

varje år till staten betala särskild löneskatt med 
24,26 procent på överskott av passiv närings-
verksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på ersättning som 
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring 
som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i 
nämnda lagrum till den del ersättningen utges i 
form av engångsbelopp som inte utgör 
kompensation för mistad inkomst. Om en 
skattskyldig avlidit under året skall särskild 
löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst 
som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980). 

En enskild person eller ett dödsbo ska för 
varje år till staten betala särskild löneskatt med 
24,26 procent på överskott av passiv 
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på ersättning som 
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring 
som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i 
nämnda lagrum till den del ersättningen utges i 
form av engångsbelopp som inte utgör 
kompensation för mistad inkomst. Om en 
skattskyldig vid årets ingång har fyllt 65 år eller 
inte har fyllt 65 år men under hela året har 
uppburit hel allmän ålderspension enligt 
socialförsäkringsbalken ska särskild löneskatt 
betalas med 8,5 procent eller om en skattskyldig 
avlidit under året med 24,26 procent på inkomst 
som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980). 

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § 
första och andra styckena socialavgiftslagen. 

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 

31 december 2014. 
3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 

2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2006:1339. 
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inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under 
denna tid och hela beskattningsåret. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §1 
Allmän löneavgift tas ut med 9,88 procent av underlaget och tillfaller staten. 
För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år 

tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet 
och anges med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelsen i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 

1 § som betalas ut före den 1 januari 2016. På lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under 
2015 ska dock vid tillämpningen av bestämmelsen i 3 § löneavgiften tas ut med fem åttondelar i stället 
för en fjärdedel av procenttalet. 

3. Bestämmelsen i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs 
före den 1 januari 2016. På inkomst enligt 2 § som uppbärs under 2015 ska dock vid tillämpningen av 
bestämmelsen i 3 § löneavgiften tas ut med fem åttondelar i stället för en fjärdedel av procenttalet. 

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter 
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst 
anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar 
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela 
beskattningsåret. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:756. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs att 42 kap. 6 §, 59 kap. 5 och 14 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § samt 67 kap. 7, 8 
och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

42 kap. 
6 § 

Förvaltningsutgifter får dras av bara till den 
del kostnaderna under beskattningsåret samman-
lagt överstiger 1 000 kronor. 

Förvaltningsutgifter får inte dras av. 

59 kap. 
5 § 

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 
12 000 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena. 

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 
1 800 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena. 

För avdragsgrundande inkomst av anställning är tillägget, om den skattskyldige helt saknar 
pensionsrätt i anställning, 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp.  

För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är tillägget 35 procent av inkomsten, 
dock högst 10 prisbasbelopp. 

 
14 § 

Om den skattskyldige ska göra pensionsspar-
avdrag både i inkomstslaget näringsverksamhet 
och som allmänt avdrag, får han upp till 
12 000 kronor fritt fördela avdraget mellan 
näringsverksamheten och allmänna avdrag. 

Om den skattskyldige ska göra pensionsspar-
avdrag både i inkomstslaget näringsverksamhet 
och som allmänt avdrag, får han upp till 
1 800 kronor fritt fördela avdraget mellan 
näringsverksamheten och allmänna avdrag. 

 
63 kap. 

 
Nuvarande lydelse 

 
3 a §2 

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

 
Fastställd förvärvsinkomst 

 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 

 
överstiger 0,99 men inte 1,105 prisbasbelopp 

 
 

överstiger 1,105 men inte 2,72 prisbasbelopp 
 

Särskilt belopp 
 

0,682 prisbasbelopp 
 

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

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

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:960. 
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överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,11 men inte 3,69 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,69 men inte 4,785 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 4,785 men inte 7,88 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 7,88 men inte 12,43 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 
 

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

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

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

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

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

 
0,422 prisbasbelopp 
 

Föreslagen lydelse 
 

3 a § 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med 

tillägg av följande särskilda belopp. 
 

Fastställd förvärvsinkomst 
 

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 
 

överstiger 0,99 men inte 1,11 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 1,11 men inte 2,72 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp 
 

överstiger 3,11 men inte 3,77 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,77 men inte 5,4 prisbasbelopp 
 

överstiger 5,4 men inte 7,88 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 7,88 men inte 12,43 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 

Särskilt belopp 
 

0,687 prisbasbelopp 
 

0,885 prisbasbelopp minskat med 20 procent av 
den fastställda förvärvsinkomsten 

 
0,609 prisbasbelopp ökat med 4,9 procent av den 
fastställda förvärvsinkomsten 

 
0,741 prisbasbelopp 

 
0,430 prisbasbelopp ökat med 10 procent av den 
fastställda förvärvsinkomsten 

 
0,807 prisbasbelopp 

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

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

 
0,422 prisbasbelopp 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

65 kap. 
5 §3 

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster  
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en nedre 

skiktgräns, och  
– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en övre 

skiktgräns. 
Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i 

en nedre skiktgräns på 420 800 kronor för 
beskattningsåret 2014 och en övre skiktgräns på 
602 600 kronor för beskattningsåret 2014. 

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i 
en nedre skiktgräns på 421 800 kronor för 
beskattningsåret 2015 och en övre skiktgräns på 
616 100 kronor för beskattningsåret 2015. 

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående 
beskattningsåret multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet 
mellan det allmänna prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före 
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av året 
före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. 

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett beskattningsår som inte 
sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser som gäller vid detta beskattningsårs utgång 
tillämpas. 

67 kap. 
 

Nuvarande lydelse 

7 §4 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för 

summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 0,91 men inte 2,94 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbets-
inkomsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 2,94 men inte 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584 
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbetsin-
komsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2013:1080. 
4 Senaste lydelse2013:960. 
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överstiger 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

 
Föreslagen lydelse 

7 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för 

summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 0,91 men inte 2,94 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbets-
inkomsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 2,94 men inte 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584 
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbetsin-
komsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 8,08 prisbasbelopp men inte 13,48 
prisbasbelopp 

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

överstiger 13,48 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt multiplicerad med 2,155 
prisbasbelopp minskat med grundavdraget och å 
andra sidan 3 procent av arbetsinkomsterna 
minskade med 13,48 prisbasbelopp 
 

Om beräkningen enligt första stycket medför att skattereduktionen blir negativ, anses skattereduktionen 
vara noll. 

 
Nuvarande lydelse 

8 §5 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av 

arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige Skattereduktion 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2009:197. 
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överstiger 100 000 kronor 20 procent av arbetsinkomsterna 

 
överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor summan av 15 000 kronor och 5 procent av 

arbetsinkomsterna 
 

överstiger 300 000 kronor 
 

30 000 kronor 

Föreslagen lydelse 

8 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av 

arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger 100 000 kronor 20 procent av arbetsinkomsterna 
 

överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor summan av 15 000 kronor och 5 procent av 
arbetsinkomsterna 
 

överstiger 300 000 kronor men inte 
600 000 kronor 
 

30 000 kronor 
 

överstiger 600 000 kronor skillnaden mellan 30 000 kronor och 3 procent av 
arbetsinkomsterna minskade med 600 000 kronor 
 

Om beräkningen enligt första stycket medför att skattereduktionen blir negativ, anses skattereduktionen 
vara noll. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
13 §6 

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.  
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden. 
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.  
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.  
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.  
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i 

nära anslutning till bostaden. 
6. Barnpassning som utförs i eller i nära 

anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, 
fritidsaktiviteter eller liknande. 

6. Barnpassning som inte mer än i ringa 
omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning 
till bostaden samt lämning och hämtning till och 
från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller 
liknande. 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2012:829. 
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7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i 
nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller 
andra liknande enklare ärenden. 

8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till 
elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 
18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) 
när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden. 

 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelserna i 42 kap. 6 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § samt 67 kap. 7, 8 och 13 §§ i den nya 

lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2014. 
3. De nya bestämmelserna i 59 kap. 5 och 14 §§ tillämpas första gången för försäkringspremier som 

betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2014. Äldre 
bestämmelser gäller för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts före den 1 januari 
2015. 
4. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet tillämpas 59 kap. 5 och 
14 §§ i den äldre lydelsen för försäkringspremier som betalats och inbetalningar på pensionsspar-
konton som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som 
betalats och inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa 
bara till den del som avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den nya lydelsen överstiger 
avdraget för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men 
före ikraftträdandet. 
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Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980) 
dels att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska utgå, 
dels att 2 kap. 29 § och 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
29 §1 

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har 
utgett avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling. 

Med avgiftspliktig ersättning ska vid 
tillämpning av första stycket inte avses sådan 
ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 
eller 28 §. 

Med avgiftspliktig ersättning ska vid 
tillämpning av första stycket inte avses sådan 
ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 
27 §. 

3 kap. 
18 §2 

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 
med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften 
enligt 13 §. 

Första stycket gäller bara 
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet, 
2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet 

överstiger 40 000 kronor, och 
3. om den avgiftsskyldige vid ingången av 

beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och 
inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 
16 §. 

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av 
beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara 
ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen 

tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före den 1 januari 2016. På ersättning som betalas ut 
under 2015 ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem 
åttondelar i stället för en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.  

3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen 
tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före den 1 januari 2016. På inkomst som uppbärs under 
2015 ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem åttondelar i 
stället för en fjärdedel av de övriga egenavgifterna betalas.  

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter 
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst 
anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar 
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela 
beskattningsåret 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:961. 
2 Senaste lydelse 2013:1013. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid 
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen 
(2000:980) 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid 
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)1 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §2 
Vid beräkning av den allmänna löneavgiften 

och arbetsgivaravgifterna ska från summan av 
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av 
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som 
arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 
28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som 
avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § 
socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att 
dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften 
enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får 
avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget 
ska i första hand göras från den allmänna 
löneavgiften. 

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften 
och arbetsgivaravgifterna ska från summan av 
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av 
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som 
avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § social-
avgiftslagen (2000:980), får avdraget inte med-
föra att dessa avgifter understiger ålderspens-
ionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sam-
manlagt får avdrag göras med högst 7 100 kro-
nor. Avdraget ska i första hand göras från den 
allmänna löneavgiften. 

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan 
avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket. 

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma 
koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i 
ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av 
moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2014 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286. 
2 Senaste lydelse 2013:964. 
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3 Förteckning över remissinstanser 

Efter remiss har yttrande över promemorian 
kommit in från Kammarrätten i Stockholm, 
Förvaltningsrätten i Linköping, Domstolsverket, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Ar-
betsgivarverket, Statskontoret, Finansinspek-
tionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Statens skolverk, 
Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU), Aktiespararna, Fondbo-
lagens förening, Fria Företagare, Företagarna, 
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
(LSU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
Svensk Handel, MyAcademy Sweden AB, 
Näringslivets Regelnämnd, Riksförbundet Gode 
män och Förvaltare, Svensk Försäkring, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareför-
eningen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aka-
demikers Centralorganisation (SACO), Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund, Tjänstemän-
nens Centralorganisation och Visita – Svensk 
besöksnäring. Ett gemensamt yttrande har 
kommit in från Pensionärernas Riksorgani-
sation, Sveriges Pensionärers Riksförbund, 
Svenska Kommunalpensionärers Förbund, 
Sveriges Pensionärsförbund och Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap. 

Yttranden har även kommit in från 
Akademikerförbundet SSR, Bemanningsföretag-
en, Almega, Näringslivets skattedelegation, 
Konjunkturinstitutet, Svensk Industriförening 
(Sinf), Proffice AB, Veteranpoolen AB och 
Gabriel Thulin. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några syn-
punkter: Riksrevisionen, Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och Regelrådet. 
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4 Lagförslag i lagrådsremissen Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag i 
Budgetpropositionen för 2015 

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster 

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster ska ha följande lydelse. 

1 §1 
Särskild löneskatt ska för varje år betalas till 

staten med 24,26 procent på 
Särskild löneskatt ska för varje år betalas till 

staten med 5,6 procent på sådan ersättning som 
avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980) till personer som vid årets ingång har 
fyllt 65 år och i övrigt med 24,26 procent på 

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av 
arbetsgivare till förmån för arbetstagare,  

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-
försäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges 
Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för 
administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt 
pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt 
pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller 
Sveriges Kommuner och Landsting,  

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,  
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör 
komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,  

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som 
fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges 
i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,  

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till 
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 

25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om 
ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 
2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller 

– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 
25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om 
ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 
2 kap. 18 § socialavgiftslagen, eller 

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en 
pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

Skattskyldig är den som utgett sådan 
ersättning eller sådant bidrag som avses i första 
stycket. 

Skattskyldig är den som utgett sådan 
ersättning eller sådant bidrag som avses i första 
stycket. I fråga om sådan för mottagaren 
skattepliktig intäkt som utgörs av rabatt, bonus 
eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller 
liknande, är den som slutligt har stått för de 
kostnader som ligger till grund för ersättningen 
skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan 
förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket 
inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2010:1244. 
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tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt 
denna lag. I fråga om annan för mottagaren 
skattepliktig ersättning som utgetts av en utomlands 
bosatt fysisk person eller av en utländsk juridisk 
person och som har sin grund i en anställning i 
Sverige hos någon annan än den som utgett 
ersättningen, är den hos vilken mottagaren är 
anställd i Sverige skattskyldig enligt denna lag. 

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ 
socialavgiftslagen.  

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för 
arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från 
ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän 
försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast 
ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en 
halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

2 §2 
En enskild person eller ett dödsbo skall för 

varje år till staten betala särskild löneskatt med 
24,26 procent på överskott av passiv närings-
verksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på ersättning som 
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring 
som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i 
nämnda lagrum till den del ersättningen utges i 
form av engångsbelopp som inte utgör 
kompensation för mistad inkomst. Om en 
skattskyldig avlidit under året skall särskild 
löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst 
som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980). 

En enskild person eller ett dödsbo ska för 
varje år till staten betala särskild löneskatt med 
24,26 procent på överskott av passiv närings-
verksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229) här i landet samt på ersättning som 
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring 
som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller 
enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den 
paragrafen till den del ersättningen utges i form 
av engångsbelopp som inte utgör kompensation 
för förlorad inkomst. Om en skattskyldig vid 
årets ingång har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år 
men under hela året har uppburit hel allmän 
ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, ska 
särskild löneskatt betalas med 5,6 procent eller 
om en skattskyldig avlidit under året med 24,26 
procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ 
socialavgiftslagen (2000:980). 

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § 
första och andra styckena socialavgiftslagen. 

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 

31 december 2014. 
3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 

2014. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige 
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2014 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under 
denna tid och hela beskattningsåret. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2006:1339. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §1 
Allmän löneavgift tas ut med 9,88 procent av 

underlaget och tillfaller staten. 
Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av 

underlaget och tillfaller staten. 
För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år 

tas löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet 
och anges med två decimaler så att övriga 
decimaler faller bort. 

 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 

1 § som betalas ut före ikraftträdandet. 
Bestämmelsen i 3 § andra stycket i den äldre lydelsen tillämpas även på lön eller annan ersättning 

enligt 1 § som betalas ut under 2015. På lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut under 2015 
ska dock vid tillämpningen av bestämmelsen i 3 § andra stycket löneavgiften tas ut med fem 
åttondelar i stället för en fjärdedel av procenttalet. 

3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs 
före ikraftträdandet. 

Bestämmelsen i 3 § andra stycket i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst enligt 2 § som 
uppbärs under 2015. På inkomst enligt 2 § som uppbärs under 2015 ska dock vid tillämpningen av 
bestämmelsen i 3 § andra stycket löneavgiften tas ut med fem åttondelar i stället för en fjärdedel av 
procenttalet. 
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter 
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst 
anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar 
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela 
beskattningsåret. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:756. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1  
dels att 1 kap. 11 §, 42 kap. 6 §, 59 kap. 5 och 14 §§, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 1, 2, 7, 8 

och 13 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 67 kap. 27–33 §§, samt före 67 kap. 27, 28, 29, 30, 31 och 

32 §§ nya rubriker av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
11 §2 

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. 
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66 kap. 
Bestämmelser om skattereduktion för under-

skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete och gåva finns i 67 kap. 

Bestämmelser om skattereduktion för under-
skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av 
förnybar el finns i 67 kap. 

42 kap. 
6 § 

Förvaltningsutgifter får dras av bara till den 
del kostnaderna under beskattningsåret samman-
lagt överstiger 1 000 kronor. 

Förvaltningsutgifter får inte dras av. 

59 kap. 
5 § 

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 
12 000 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena. 

Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 
1 800 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena. 

För avdragsgrundande inkomst av anställning är tillägget, om den skattskyldige helt saknar 
pensionsrätt i anställning, 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är tillägget 35 procent av inkomsten, 
dock högst 10 prisbasbelopp. 

14 § 
Om den skattskyldige ska göra pensions-

sparavdrag både i inkomstslaget näringsverk-
samhet och som allmänt avdrag, får han upp till 
12 000 kronor fritt fördela avdraget mellan 
näringsverksamheten och allmänna avdrag.  

Om den skattskyldige ska göra pensions-
sparavdrag både i inkomstslaget näringsverk-
samhet och som allmänt avdrag, får han upp till 
1 800 kronor fritt fördela avdraget mellan 
näringsverksamheten och allmänna avdrag. 

 
 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2011:1271. 
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63 kap. 

Nuvarande lydelse 
 

3 a §3 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med 

tillägg av följande särskilda belopp. 
 

Fastställd förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 
 
överstiger 0,99 men inte 1,105 prisbasbelopp 

 
 

överstiger 1,105 men inte 2,72 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,11 men inte 3,69 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,69 men inte 4,785 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 4,785 men inte 7,88 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 7,88 men inte 12,43 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 
 

Särskilt belopp 
 
0,682 prisbasbelopp 
 
0,880 prisbasbelopp minskat med 20 procent av 
den fastställda förvärvsinkomsten 

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

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

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

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

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

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

 
0,422 prisbasbelopp 
 

Föreslagen lydelse 
 

3 a § 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med 

tillägg av följande särskilda belopp. 
 

Fastställd förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 

 
överstiger 0,99 men inte 1,11 prisbasbelopp 

 
 

Särskilt belopp 
 
0,687 prisbasbelopp 

 
0,885 prisbasbelopp minskat med 20 procent av 
den fastställda förvärvsinkomsten 

 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2013:960. 
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överstiger 1,11 men inte 2,72 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp 
 

överstiger 3,11 men inte 3,77 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 3,77 men inte 5,4 prisbasbelopp 
 

överstiger 5,4 men inte 7,88 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 7,88 men inte 12,43 prisbasbelopp 
 
 

överstiger 12,43 prisbasbelopp 
 

0,609 prisbasbelopp ökat med 4,9 procent av den 
fastställda förvärvsinkomsten 

 
0,741 prisbasbelopp 

 
0,430 prisbasbelopp ökat med 10 procent av den 
fastställda förvärvsinkomsten 

 
0,807 prisbasbelopp 

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

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

 
0,422 prisbasbelopp 

 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

65 kap. 
5 §4 

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster  
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en nedre 

skiktgräns, och  
– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en övre 

skiktgräns. 
Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i 

en nedre skiktgräns på 420 800 kronor för 
beskattningsåret 2014 och en övre skiktgräns på 
602 600 kronor för beskattningsåret 2014. 

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i 
en nedre skiktgräns på 421 800 kronor för 
beskattningsåret 2015 och en övre skiktgräns på 
616 100 kronor för beskattningsåret 2015. 

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för det föregående 
beskattningsåret multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet 
mellan det allmänna prisläget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före 
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av året 
före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal kronor. 

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett beskattningsår som inte 
sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser som gäller vid detta beskattningsårs utgång 
tillämpas. 

67 kap. 
1 §5 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
skattereduktion för fysiska personer. 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
skattereduktion för fysiska personer i 2–33 §§ 
och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§. 

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2013:1080. 
5 Senaste lydelse 2009:197. 
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2 §6 
Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 

allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete och gåva i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 
allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el i 
nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 
65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot 
kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
enligt 5–9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt. 

 
Nuvarande lydelse 

7 §7 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för 

summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 0,91 men inte 2,94 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbets-
inkomsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 2,94 men inte 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584 
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbets-
inkomsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2011:1271. 
7 Senaste lydelse 2013:960. 
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Föreslagen lydelse 
 

7 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för 

summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp skillnaden mellan arbetsinkomsterna och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 0,91 men inte 2,94 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbets-
inkomsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 2,94 men inte 8,08 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584 
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbets-
inkomsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp 
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad 
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 8,08 men inte 13,48 prisbasbelopp skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt 
 

överstiger 13,48 prisbasbelopp skillnaden mellan å ena sidan skattesatsen för 
kommunal inkomstskatt multiplicerad med 2,155 
prisbasbelopp minskat med grundavdraget och å 
andra sidan 3 procent av arbetsinkomsterna 
minskade med 13,48 prisbasbelopp 

 
Om beräkningen enligt första stycket medför att skattereduktionen blir negativ, anses skattereduktionen 

vara noll. 
 

Nuvarande lydelse 
 

8 §8 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av 

arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 

Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 
 

Skattereduktion 

överstiger inte 100 000 kronor 
 

20 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor summan av 15 000 kronor och 5 procent av 

 
 
                                                      
8 Senaste lydelse 2009:197. 



PROP.  2015/16:1 B i la ga  5  

27 

 arbetsinkomsterna 
överstiger 300 000 kronor 
 

30 000 kronor 

 
Föreslagen lydelse 

8 § 
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år uppgår skattereduktionen för summan av 

arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp. 
 
Arbetsinkomst som beskattas i Sverige 

 
Skattereduktion 

överstiger inte 100 000 kronor 
 

20 procent av arbetsinkomsterna 

överstiger 100 000 men inte 300 000 kronor 
 

summan av 15 000 kronor och 5 procent av 
arbetsinkomsterna 

överstiger 300 000 men inte 600 000 kronor 
 

30 000 kronor 

överstiger 600 000 kronor skillnaden mellan 30 000 kronor och 3 procent av 
arbetsinkomsterna minskade med 600 000 kronor 

 
Om beräkningen enligt första stycket medför att skattereduktionen blir negativ, anses skattereduktionen 

vara noll. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 §9 
Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.  
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden. 
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.  
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.  
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.  
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i 

nära anslutning till bostaden. 
6. Barnpassning som utförs i eller i nära 

anslutning till bostaden samt lämning och 
hämtning till och från förskola, skola, 
fritidsaktiviteter eller liknande. 

6. Barnpassning som inte mer än i ringa 
omfattning innefattar hjälp med läxor och annat 
skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning 
till bostaden samt lämning och hämtning till och 
från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller 
liknande. 

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

8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till 
elever i skolformer som avses i 10–13, 15 och 
18 kap. samt 24 kap. 2–7 §§ skollagen (2010:800) 
när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till 
bostaden. 

 

 
 
                                                      
9 Senaste lydelse 2012:829. 
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 Mikroproduktion av förnybar el 
 

Vilka som kan få skattereduktion 
 

27 § 
En fysisk eller juridisk person har efter begäran 

rätt till skattereduktion enligt 28–33 §§. 
Det gäller den som 
1. framställer förnybar el, 
2. i en och samma anslutningspunkt matar in 

förnybar el och tar ut el, 
3. har en säkring om högst 100 ampere i 

anslutningspunkten, och 
4. har anmält till nätkoncessionshavaren att 

förnybar el framställs och matas in i anslutnings-
punkten. 

Första stycket gäller även dödsbon och svenska 
handelsbolag. 
 
Begäran om skattereduktion 

 
28 § 

En begäran om skattereduktion för 
mikroproduktion av förnybar el ska göras i 
inkomstdeklarationen som ska lämnas efter 
utgången av det kalenderår som underlaget för 
skattereduktionen avser. 

 
Definitioner 

 
29 § 

Med förnybar el avses elektrisk kraft som 
framställs från 

– sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, 
– vattenbaserad energi som är alstrad i 

vattenkraftverk,  
– biomassa eller produkter som framställs från 

biomassa, eller 
– bränsleceller. 
Med nätkoncessionshavare avses den som 

innehar nätkoncession enligt 2 kap. ellagen 
(1997:857). 

Med anslutningspunkt avses en och samma 
inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där 
förnybar el matas in och el tas ut. 

 
Underlag för skattereduktion 
 
30 § 

Underlag för skattereduktion består av de 
kilowattimmar förnybar el som har matats in i 
anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst 
så många kilowattimmar el som tagits ut i 
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anslutningspunkten under det året. 
Om flera personer har anmält till 

nätkoncessionshavaren att de framställer och matar 
in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, 
ska underlaget fördelas lika. 

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilo-
wattimmar, vare sig per person eller per 
anslutningspunkt.  

 
Skattereduktionens storlek 
 
31 § 

Skattereduktionen uppgår till underlaget enligt 
30 § multiplicerat med 60 öre. 

 
Stöd av mindre betydelse 

 
32 § 

Den som begär skattereduktion och som är ett 
företag får göra skattereduktion bara om 
skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses 
vara stöd av mindre betydelse enligt  

1. kommissionens förordning (EU) nr 
1407/2013 av den 18 december 2013 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 
stöd av mindre betydelse,  

2. kommissionens förordning (EU) nr 
1408/2013 av den 18 december 2013 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, 
eller 

3. kommissionens förordning (EU) nr 
717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen 
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av 
mindre betydelse inom fiskeri- och vatten-
brukssektorn. 

Med företag avses vid tillämpningen av denna 
paragraf detsamma som vid tillämpningen av de 
förordningar som anges i första stycket.  
 
33 § 

Vid bedömningen av om skattereduktionen 
enligt 32 § anses vara stöd av mindre betydelse ska 
de villkor tillämpas som avser 

1. stöd inom sektorn för primärproduktion av 
jordbruksprodukter, om den som begär skatte-
reduktion bedriver verksamhet både inom denna 
sektor och inom någon annan sektor, och 

2. stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, om 
den som begär skattereduktion bedriver 
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verksamhet både inom denna sektor och inom 
någon annan sektor än sektorn för 
primärproduktion av jordbruksprodukter. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelserna i 42 kap. 6 §, 63 kap. 3 a §, 65 kap. 5 § samt 67 kap. 7, 8 och 13 §§ i den nya 

lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2014. 
3. Bestämmelserna i 59 kap. 5 och 14 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 
31 december 2014.  

4. För försäkringspremier som betalats respektive inbetalningar på pensionssparkonton som gjorts 
före den 1 januari 2015 gäller 59 kap. 5 och 14 §§ i den äldre lydelsen. 

5. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet gäller 59 kap. 5 och 14 §§ i 
den äldre lydelsen för försäkringspremier som betalats och inbetalningar på pensionssparkonton som 
gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som betalats och 
inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa bara till den del som 
avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den nya lydelsen överstiger avdraget för premier som 
betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. 

6. Bestämmelserna i 67 kap. 2 § och 27–33 §§ tillämpas i fråga om el som har matats in och tagits ut 
i anslutningspunkten från och med den 1 januari 2015. 
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Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980) 
dels att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska utgå, 
dels att 2 kap. 26 och 29 §§ och 3 kap. 13 och 18 §§ ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse 

2 kap. 
26 §1 

Arbetsgivaravgifterna är 21,54 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 
 

4,35 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
2,91 % 
0,30 % 
 

Föreslagen lydelse 

26 § 
Arbetsgivaravgifterna är 21,27 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 

4,35 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
2,64 % 
0,30 % 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

29 §2 
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den avgiftsskyldige har utgett 
avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling. 

Med avgiftspliktig ersättning ska vid 
tillämpning av första stycket inte avses sådan 
ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 
eller 28 §. 

Med avgiftspliktig ersättning ska vid 
tillämpning av första stycket inte avses sådan 
ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 
27 §. 

 
3 kap. 

 
Nuvarande lydelse 

 
13 §3 

Egenavgifterna är 19,09 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 4,44 % 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:758. 
2 Senaste lydelse 2013:961. 
3 Senaste lydelse 2012:758. 
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2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 
 

2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
0,37 % 
0,30 % 

Föreslagen lydelse 
 

13 § 
Egenavgifterna är 18,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift 
2. föräldraförsäkringsavgift 
3. ålderspensionsavgift 
4. efterlevandepensionsavgift 
5. arbetsmarknadsavgift 
6. arbetsskadeavgift 

4,44 % 
2,60 % 
10,21 % 
1,17 % 
0,10 % 
0,30 % 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 §4 
Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 

med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften 
enligt 13 §. 

Första stycket gäller bara 
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet, 
2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet 

överstiger 40 000 kronor, och 
3. om den avgiftsskyldige vid ingången av 

beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och 
inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 
16 §. 

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av 
beskattningsåret inte har fyllt 65 år och inte bara 
ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 och 29 §§ i den äldre lydelsen och den upphävda bestämmelsen i 

2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet. 
Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen 

tillämpas även på ersättning som betalas ut under 2015. På ersättning som betalas ut under 2015 ska 
dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem åttondelar i stället för 
en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. 

3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 och 18 §§ i den äldre lydelsen och den upphävda bestämmelsen i 
3 kap. 15 a § tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet. 

Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen 
tillämpas även på inkomst som uppbärs under 2015. På inkomst som uppbärs under 2015 ska dock vid 
tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, fem åttondelar i stället för en 
fjärdedel av de övriga egenavgifterna betalas. 

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter 
utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2013:1013. 
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anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive efter utgången av 2015 som svarar mot 
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela 
beskattningsåret. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid 
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen 
(2000:980) 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid 
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)1 
ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §2 
Vid beräkning av den allmänna löneavgiften 

och arbetsgivaravgifterna ska från summan av 
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av 
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som 
arbetsgivaravgifterna beräknas på enligt 2 kap. 
28 § socialavgiftslagen (2000:980) eller som 
avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § 
socialavgiftslagen, får avdraget inte medföra att 
dessa avgifter understiger ålderspensionsavgiften 
enligt 2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt får 
avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget 
ska i första hand göras från den allmänna löne-
avgiften. 

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften 
och arbetsgivaravgifterna ska från summan av 
dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av 
avgiftsunderlaget. För den del av underlaget som 
avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § 
socialavgiftslagen (2000:980), får avdraget inte 
medföra att dessa avgifter understiger ålders-
pensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § samma lag. 
Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 
kronor. Avdraget ska i första hand göras från 
den allmänna löneavgiften. 

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan 
avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket. 

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma 
koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i 
ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av 
moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 

31 december 2014. 
 

 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286. 
2 Senaste lydelse 2013:964. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-
05 
 
Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg 
samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta 
Bäcklund. 
 
Inhämtande av Lagrådets yttrande över 
lagförslag i Budgetpropositionen för 2015 
 
Riksdagens finansutskott har den 24 oktober 
2014 beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 
följande lagförslag i Budgetpropositionen för 
2015 (proposition 2014/15:1 Förslag till statens 
budget, finansplan och skattefrågor). 

1. Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster. 

2. Förslaget till lag om ändring i lagen 
(1994:1920) om allmän löneavgift. 

3. Förslaget till lag om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229) såvitt avser 
42 kap. 6 §, 67 kap. 7, 8 och 13 §§.  

4. Förslaget till lag om ändring i 
socialavgiftslagen (2000:980) såvitt avser 2 kap. 
28 §, 2 kap. 29 §, 3 kap. 15 a § och 3 kap. 18 §. 

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

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
rättssakkunniga Johanna Mihaic och Robert 
Sand, kanslirådet Peter Österberg samt departe-
mentssekreteraren Maria Doeser, alla från Fi-
nansdepartementet. Närvarande vid föredrag-
ningen har varit assessorerna Lars Widlund och 
Olof Åkerrén från riksdagens finans- respektive 
skatteutskott. 

Förslagen föranleder följande yttrande av 
Lagrådet: 

 
Förslaget till lag om ändring i lagen om särskild 
löneskatt på vissa förvärvsinkomster 
 
1 § 
 
Enligt paragrafens nuvarande lydelse ska särskild 
löneskatt betalas till staten med 24,26 procent på 
vissa i paragrafen uppräknade ersättningar och 
bidrag. Enligt förslaget ska särskild löneskatt 

fortsättningsvis tas ut även på sådan ersättning 
som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen 
(2000:980) om ersättningen lämnas till personer 
som vid årets ingång har fyllt 65 år. Skatten ska 
då uppgå till 5,6 procent av ersättningen. 

Den nya bestämmelsen har i förslaget till lag-
text placerats som en inskjuten bisats i inled-
ningen till första stycket. Enligt förslaget inleds 
paragrafen således med bestämmelsen om skatt 
på ersättningar till personer över 65 år. Därefter 
anges att skatt ”i övrigt” ska betalas på de upp-
räknade ersättningarna och bidragen. Den nya 
bestämmelsens placering och formulering ger 
intrycket av att beskattningen av ersättningar till 
personer över 65 år uteslutande regleras genom 
den nyinförda bestämmelsen. Detta är inte 
avsikten. Paragrafen bör därför omformuleras så 
att det tydligt framgår att de ersättningar och 
bidrag som räknas upp i den följande delen av 
det första stycket ska beskattas även när de 
lämnas till personer över 65 år. 
 
2 § 
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild 
löneskatt på inkomst av näringsverksamhet. 
Enligt förslaget ska en bestämmelse införas om 
att personer som vid årets ingång har fyllt 65 år, 
eller inte har fyllt 65 år men under hela året har 
uppburit hel allmän ålderspension enligt 
socialförsäkringsbalken, ska betala särskild 
löneskatt med 5,6 procent på inkomst som avses 
i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen. Även här har 
den föreslagna nya bestämmelsen placerats 
tillsammans med, och i samma mening som, en 
redan befintlig bestämmelse som avser skatt på 
inkomst som uppburits av en skattskyldig som 
avlidit under året. Det blir därför oklart hur 
dessa bestämmelser förhåller sig till varandra och 
till övriga bestämmelser i paragrafen. Det 
framgår t.ex. inte klart om bestämmelsen för 
skattskyldiga som avlidit gäller samtliga 
skattskyldiga eller bara sådana som har fyllt 65 
år/uppburit ålderspension. Paragrafen bör 
omformuleras så att innebörden tydliggörs. 
 
Förslaget till lag om ändring i inkomstskatte-
lagen 
 
67 kap. 7 § 
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om stor-
leken på skattereduktion för arbetsinkomst (det 
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s.k. jobbskatteavdraget). Enligt förslaget ska 
skattereduktionen trappas av för inkomster över 
en viss nivå. 

Avtrappningen regleras i ett nytt sista led i 
paragrafens första stycke. Där anges att skatte-
reduktionen ska uppgå till skillnaden mellan två 
olika belopp. Avtrappningen ska sedan åstad-
kommas genom att det andra av dessa två belopp 
ökar med ökad inkomst. Vid en viss inkomstnivå 
kommer de två beloppen att vara lika stora och 
skattereduktionen blir då noll. Vid inkomster 
över denna nivå kommer det andra av de angivna 
beloppen att vara större än det första. Denna 
situation är tänkt att regleras i ett nytt andra 
stycke, där det anges att om beräkningen enligt 
första stycket medför att skattereduktionen blir 
negativ, anses skattereduktionen vara noll. 

Enligt Lagrådets mening är den föreslagna 
bestämmelsen i första styckets sista led svårläst. 
Den avviker också delvis från hur övriga be-
stämmelser i paragrafen är formulerade. Lagrådet 
förordar att bestämmelsen omformuleras så att 
dess innebörd tydliggörs, exempelvis enligt 
följande (jfr formuleringen i första styckets 
första led):  
 
överstiger 13,48 prisbasbelopp  
 
skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och 
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen 
för kommunal inkomstskatt, med avdrag för 
3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 
13,48 prisbasbelopp 
 
Det nya andra stycket bör med denna formu-
lering kunna utgå. Att beräkningen av en skat-
tereduktion inte kan leda till att ett tillägg på 
skatten påförs framstår som självklart. 
 
67 kap. 8 § 
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om stor-
leken på skattereduktion för arbetsinkomst för 
personer som vid beskattningsårets ingång har 
fyllt 65 år. Även här föreslås en avtrappning av 
skattereduktionen som är uppbyggd på mot-
svarande sätt som i 7 §. För att åstadkomma en 
överensstämmelse med den av Lagrådet före-
slagna utformningen av den paragrafen bör även 
8 § omformuleras, exempelvis enligt följande. 
 
överstiger 600 000 kronor  
 

30 000 kronor med avdrag för 3 procent av de 
arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor 
 
Även här bör det föreslagna andra stycket kunna 
utgå. 
 
Övriga lagförslag 
 
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 



 

 

 

Bilaga 6 

Slopad avdragsrätt för 
privat pensionssparande 

Bilaga till avsnitt 6.6 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Slopad avdragsrätt för privat 
pensionssparande 

I promemorian föreslås att rätten att göra avdrag 
för premier för pensionsförsäkring och 
inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-
sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor 
per år ska slopas. Enligt förslaget ska dock 
anställda som helt saknar pensionsrätt i 
anställning eller skattskyldiga som har inkomst 
av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis 
kunna göra avdrag med belopp motsvarande det 
särskilda tilläggsutrymmet. Den 1 januari 2015 
sänktes det fasta beloppet från 12 000 till 
1 800 kronor per år. 

I promemorian lämnas dessutom förslag 
gällande återköp av pensionsförsäkring och 
förtida avslut av pensionssparkonto. Det föreslås 
att beloppsgränsen för återköp och förtida avslut 
utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett 
prisbasbelopp samt att tidsgränsen för förtida 
avslut ska slopas. Vidare föreslås att de särskilda 
bestämmelserna om återköp och förtida avslut 
utan medgivande från Skatteverket, om 
försäkringen eller kontot inte är förenade med 
ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande och 
betalning inte har gjorts under de senaste tio 
åren, ska slopas. Det lämnas även förslag om att 
dispensbestämmelserna ska ändras så att det 
framgår att Skatteverket får medge delvis 
återköp av pensionsförsäkring alternativt delvis 
utbetalning i förtid från pensionssparkonto.  

I promemorian lämnas slutligen förslag om att 
en obegränsat skattskyldig som har ingått ett 
avtal om tjänstepension med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut ska ha möjlighet att sätta 
ned avkastningsskatten med ett belopp som 
motsvarar den utländska skatt eller kupongskatt 
som är hänförlig till tjänstepensionsavtalet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 
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2 Lagförslagen i promemorian 

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

Härigenom föreskrivs att 10 a § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 a §1 
Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 

och 7 har rätt till nedsättning av skatten på 
försäkring med belopp som motsvarar den 
utländska skatt eller den skatt enligt 
kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig 
till försäkringen och som försäkringsgivaren eller 
den skattskyldige har betalat. Nedsättning för 
utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning 
enligt lagen (1986:468) om avräkning av 
utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses 
dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda 
lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. 
Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får 
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag 
vilken avser samma försäkring. 

Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6–
10 har rätt till nedsättning av skatten på 
försäkring och avtal om tjänstepension med 
belopp som motsvarar den utländska skatt eller 
den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) 
som är hänförlig till försäkringen eller tjänste-
pensionsavtalet och som försäkringsgivaren, 
tjänstepensionsinstitutet eller den skattskyldige 
har betalat. Nedsättning för utländsk skatt 
medges bara om rätt till avräkning enligt lagen 
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt 
saknas. Med utländsk skatt avses dels sådan skatt 
som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, dels 
punktskatt och förmögenhetsskatt. Avräknings-
bar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av 
senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser 
samma försäkring eller tjänstepensionsavtal. 

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om nedsättning 
av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte 
kan lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av nedsättningsreglerna, får 
nedsättning ske med skäligt belopp. 

 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1  
dels att 59 kap. 14 § ska upphöra att gälla,  
dels att 58 kap. 18 och 32 §§, 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 59 kap. 1 a §, och närmast före 59 kap. 1 a § en ny 

rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

58 kap. 
18 §2 

En pensionsförsäkring får återköpas trots 
bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska 
återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av 
prisbasbeloppet. Återköp får också ske om 

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 
ett prisbasbelopp, 

2. försäkringen inte är förenad med ett 
oåterkalleligt förmånstagarförordnande, och 

3. premier för försäkringen inte har betalats 
under de senaste tio åren. 

I andra fall får återköp medges av Skatteverket, 
om försäkringstagaren är på obestånd och 
genom ett återköp kan få en varaktig lösning på 
sina ekonomiska problem eller om det i övrigt 
finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast 
om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och 
försäkringstekniska riktlinjer. 

En pensionsförsäkring får återköpas trots 
bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska 
återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp. 
Ett sådant återköp ska avse hela pensionsförsäk-
ringens värde.  

I andra fall får Skatteverket medge återköp, om 
försäkringstagaren är på obestånd och genom ett 
återköp av hela eller en del av försäkringens värde 
kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska 
problem eller om det i övrigt finns synnerliga 
skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske 
enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska 
riktlinjer. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken eller 
15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte 
heller en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än 
som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller 
annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som 
pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 4 och inte heller som en betalning av premier för 
pensionsförsäkring. 

32 § 
Ett pensionssparkonto får avslutas genom en 

utbetalning i förtid vid den tidpunkt pensionen 
får börja betalas ut, om behållningen då uppgår 
till högst 30 procent av prisbasbeloppet. 
Utbetalning i förtid får också ske om 

1. behållningen på kontot uppgår till högst ett 
prisbasbelopp, 

2. kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt 
förmånstagarförordnande, och 

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en 
utbetalning i förtid, om behållningen uppgår till 
högst ett prisbasbelopp. 

I andra fall får Skatteverket medge att kontot 
avslutas genom en utbetalning i förtid eller att en 
del av kontobehållningen betalas ut, om pensions-
spararen är på obestånd och genom en 
utbetalning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2010:1277. 
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3. inbetalning på kontot inte har gjorts under de 
senaste tio åren. 

I andra fall får Skatteverket medge att kontot 
avslutas genom en utbetalning i förtid, om 
pensionsspararen är på obestånd och genom en 
utbetalning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. 

synnerliga skäl. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av 
pensionsspararens tillgodohavande. 

58 kap. 
 

 Vem som får göra pensionssparavdrag 
 

1 a § 
Pensionssparavdrag får göras av den som är 

obegränsat skattskyldig och som har  
1. avdragsgrundande inkomst av anställning och 

helt saknar pensionsrätt i anställning, eller 
2. avdragsgrundande inkomst av aktiv 

näringsverksamhet. 
I 16 § finns bestämmelser om när sådant avdrag 

får göras också av den som är begränsat skatt-
skyldig. 

Pensionssparavdrag får även göras efter beslut 
om dispens enligt 8–12 §§. 

5 § 
Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 

1 800 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena.  

För avdragsgrundande inkomst av anställning 
är tillägget, om den skattskyldige helt saknar 
pensionsrätt i anställning, 35 procent av 
inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av aktiv 
näringsverksamhet är tillägget 35 procent av 
inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av anställning 
får pensionssparavdraget inte överstiga vare sig 
35 procent av inkomsten eller 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av aktiv 
näringsverksamhet får pensionssparavdraget inte 
överstiga vare sig 35 procent av inkomsten eller 
10 prisbasbelopp 

9 § 
För skattskyldiga som har avdragsgrundande 

inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket 
medge pensionssparavdrag med högst samma 
belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § 
andra stycket. För skattskyldiga som fått 
särskild ersättning i samband med att en 
anställning upphört och som inte har ett 
betryggande pensionsskydd, får Skatteverket 
medge avdrag med ett högre belopp 

För skattskyldiga som har avdragsgrundande 
inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket 
medge pensionssparavdrag med högst samma 
belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § 
första stycket. För skattskyldiga som fått särskild 
ersättning i samband med att en anställning 
upphört och som inte har ett betryggande 
pensionsskydd, får Skatteverket medge avdrag 
med ett högre belopp. 
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13 § 
Pensionssparavdrag som grundar sig på 

överskott av en näringsverksamhet eller inkomst 
i inkomstslaget kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat pensionsspar-
avdrag ska göras som allmänt avdrag, om inte 
annat sägs i 14 eller 15 §. 

Pensionssparavdrag som grundar sig på 
överskott av en näringsverksamhet eller inkomst 
i inkomstslaget kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat pensionsspar-
avdrag ska göras som allmänt avdrag, om inte 
annat sägs i 15 §. 

14 § 
Om den skattskyldige ska göra pensions-

sparavdrag både i inkomstslaget näringsverksamhet 
och som allmänt avdrag, får han upp till 1 800 
kronor fritt fördela avdraget mellan näringsverk-
samheten och allmänna avdrag. 

 

16 §3 
Pensionssparavdrag får göras av den som är 

obegränsat skattskyldig. Sådant avdrag får också 
göras av den som är begränsat skattskyldig enligt 
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om dennes 
överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i 
andra länder, uteslutande eller så gott som 
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige. 

Pensionssparavdrag får också göras av den 
som är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 18 § 
första stycket 1, 2 eller 3, om dennes överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, 
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs 
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. 

Den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret ska göra de avdrag som 
avser den tiden. Om dennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande 
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock 
pensionssparavdrag göras för hela året.  

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte i inkomstslaget kapital 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för försäkringspremier som betalas och 

inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015. Äldre bestämmelser 
gäller för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts före den 1 januari 2016. 

3. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna 
i den äldre lydelsen för försäkringspremier som betalats och inbetalningar på pensionssparkonton 
som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier som betalats och 
inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa bara till den del som 
avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den nya lydelsen överstiger avdraget för premier som 
betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. 

 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2009:1060. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över promemorian 
Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande 
kommit in från Kammarrätten i Stockholm, 
Förvaltningsrätten i Stockholm, Domstols-
verket, Försäkringskassan, Pensionsmyndig-
heten, Finansinspektionen, Ekonomistyrnings-
verket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 
Bokföringsnämnden, Kammarkollegiet, 
Statistiska centralbyrån (SCB), Tillväxtverket, 
Finansbolagens Förening, Föreningen Svenskt 
Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Regelrådet, Svensk Försäkring, Svenska 
Bankföreningen, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens 
Centralorganisation (TCO), Tjänstepensions-
förbundet och Arbetsgivarverket. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några 
synpunkter: Riksrevisionen, Konjunktur-
institutet, Juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitet, Nationalekonomiska institutionen 
vid Stockholms universitet, FAR, Fondbolagens 
förening, Företagarna, Näringslivets Regel-
nämnd, Näringslivets Skattedelegation, 
Skattebetalarnas förening, Svenska Fond-
handlareföreningen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 
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4 Lagförslag i lagrådsremissen Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande 

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

Härigenom föreskrivs att 10 a § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 a §1 
Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 

och 7 har rätt till nedsättning av skatten på 
försäkring med belopp som motsvarar den 
utländska skatt eller den skatt enligt 
kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig 
till försäkringen och som försäkringsgivaren eller 
den skattskyldige har betalat. Nedsättning för 
utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning 
enligt lagen (1986:468) om avräkning av 
utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses 
dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda 
lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. 
Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får 
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag 
vilken avser samma försäkring. 

Skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–
10 har rätt till nedsättning av skatten på 
försäkring och avtal om tjänstepension med 
belopp som motsvarar den utländska skatt eller 
den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) 
som är hänförlig till försäkringen eller 
tjänstepensionsavtalet och som försäkrings-
givaren, tjänstepensionsinstitutet eller den 
skattskyldige har betalat. Nedsättning för 
utländsk skatt medges bara om rätt till avräkning 
enligt lagen (1986:468) om avräkning av 
utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses 
dels sådan skatt som anges i 1 kap. 3 § nämnda 
lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. 
Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får 
räknas av senare år mot skatt enligt denna lag 
vilken avser samma försäkring eller samma 
tjänstepensionsavtal. 

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om nedsättning 
av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte 
kan lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får 
nedsättning ske med skäligt belopp. 

 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 59 kap. 14 § ska upphöra att gälla,  
dels att 58 kap. 18 och 32 §§ och 59 kap. 5, 9, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 59 kap. 1 a §, och närmast före 59 kap. 1 a § en ny 

rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

58 kap. 
18 §2 

En pensionsförsäkring får återköpas trots 
bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska 
återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av 
prisbasbeloppet. Återköp får också ske om 

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 
ett prisbasbelopp, 

2. försäkringen inte är förenad med ett 
oåterkalleligt förmånstagarförordnande, och 

3. premier för försäkringen inte har betalats 
under de senaste tio åren. 

En pensionsförsäkring får återköpas trots 
bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska 
återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp. 
Ett sådant återköp ska avse hela pensions-
försäkringens värde. 

I andra fall får återköp medges av Skatteverket, 
om försäkringstagaren är på obestånd och 
genom ett återköp kan få en varaktig lösning på 
sina ekonomiska problem eller om det i övrigt 
finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast 
om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och 
försäkringstekniska riktlinjer. 

I andra fall får Skatteverket medge återköp, om 
försäkringstagaren är på obestånd och genom ett 
återköp av hela eller en del av försäkringens värde 
kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska 
problem eller om det i övrigt finns synnerliga 
skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske 
enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska 
riktlinjer. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken eller 
15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte 
heller en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än 
som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller 
annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som 
pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 4 och inte heller som en betalning av premier för 
pensionsförsäkring. 

32 § 
Ett pensionssparkonto får avslutas genom en 

utbetalning i förtid vid den tidpunkt pensionen får 
börja betalas ut, om behållningen då uppgår till 
högst 30 procent av prisbasbeloppet. Utbetalning i 
förtid får också ske om 

1. behållningen på kontot uppgår till högst ett 
prisbasbelopp, 

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en 
utbetalning i förtid, om behållningen uppgår till 
högst ett prisbasbelopp. 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 

Senaste lydelse av 59 kap. 14 § 2014:1468. 
2 Senaste lydelse 2010:1277. 
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2. kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt 
förmånstagarförordnande, och 

3. inbetalning på kontot inte har gjorts under de 
senaste tio åren. 

I andra fall får Skatteverket medge att kontot 
avslutas genom en utbetalning i förtid, om 
pensionsspararen är på obestånd och genom en 
utbetalning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. 

I andra fall får Skatteverket medge att kontot 
avslutas genom en utbetalning i förtid eller att en 
del av kontobehållningen betalas ut, om 
pensionsspararen är på obestånd och genom en 
utbetalning kan få en varaktig lösning på sina 
ekonomiska problem eller om det i övrigt finns 
synnerliga skäl. 

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av 
pensionsspararens tillgodohavande. 

59 kap. 
 
 Vilka som får göra pensionssparavdrag 

 
1 a §  

Pensionssparavdrag får göras av dem som är 
obegränsat skattskyldiga och som har  

1. avdragsgrundande inkomst av anställning och 
helt saknar pensionsrätt i anställning, eller 

2. avdragsgrundande inkomst av aktiv närings-
verksamhet. 

I 16 § finns bestämmelser om när sådant avdrag 
får göras också av dem som är begränsat skatt-
skyldiga. 

Pensionssparavdrag får även göras efter beslut 
om dispens enligt 8–12 §§. 

5 §3 
Pensionssparavdraget får inte heller överstiga 

1 800 kronor med tillägg enligt andra och tredje 
styckena. 

 

För avdragsgrundande inkomst av anställning 
är tillägget, om den skattskyldige helt saknar 
pensionsrätt i anställning, 35 procent av 
inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av anställning 
får pensionssparavdraget inte överstiga vare sig 
35 procent av inkomsten eller 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av aktiv 
näringsverksamhet är tillägget 35 procent av 
inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp. 

För avdragsgrundande inkomst av aktiv 
näringsverksamhet får pensionssparavdraget inte 
överstiga vare sig 35 procent av inkomsten eller 
10 prisbasbelopp. 

9 § 
För skattskyldiga som har avdragsgrundande 

inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket 

För skattskyldiga som har avdragsgrundande 
inkomst i inkomstslaget tjänst och i huvudsak 
saknar pensionsrätt i anställning, får Skatteverket 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2014:1468. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. 
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medge pensionssparavdrag med högst samma 
belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § 
andra stycket. För skattskyldiga som fått 
särskild ersättning i samband med att en 
anställning upphört och som inte har ett 
betryggande pensionsskydd, får Skatteverket 
medge avdrag med ett högre belopp. 

medge pensionssparavdrag med högst samma 
belopp som för sådana inkomster som avses i 5 § 
första stycket. För skattskyldiga som fått särskild 
ersättning i samband med att en anställning 
upphört och som inte har ett betryggande 
pensionsskydd, får Skatteverket medge avdrag 
med ett högre belopp. 

13 § 
Pensionssparavdrag som grundar sig på 

överskott av en näringsverksamhet eller inkomst 
i inkomstslaget kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat pensionsspar-
avdrag ska göras som allmänt avdrag, om inte 
annat sägs i 14 eller 15 §. 

Pensionssparavdrag som grundar sig på 
överskott av en näringsverksamhet eller inkomst 
i inkomstslaget kapital ska göras i inkomstslaget 
näringsverksamhet och annat pensionsspar-
avdrag ska göras som allmänt avdrag, om inte 
annat sägs i 15 §. 

16 §4 
Pensionssparavdrag får göras av den som är 

obegränsat skattskyldig. Sådant avdrag får också 
göras av den som är begränsat skattskyldig enligt 
3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om dennes 
överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i 
andra länder, uteslutande eller så gott som 
uteslutande, utgörs av överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige. 

Pensionssparavdrag får också göras av den 
som är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 18 § 
första stycket 1, 2 eller 3, om dennes överskott 
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, 
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs 
av överskott av förvärvsinkomster i Sverige 

Den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret ska göra de avdrag som 
avser den tiden. Om dennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande 
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock 
pensionssparavdrag göras för hela året.  

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte i inkomstslaget kapital. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 58 kap. 18 och 32 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelserna i 59 kap. 1 a, 5, 9, 13 och 16 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 
31 december 2015.  

4. För försäkringspremier som betalats respektive inbetalningar på pensionssparkonton som gjorts 
före den 1 januari 2016 gäller 59 kap. 5, 9, 13, 14 och 16 §§ i den äldre lydelsen. 

5. Om beskattningsåret påbörjats men inte avslutats före ikraftträdandet gäller 59 kap. 5, 9, 13, 14 
och 16 §§ i den äldre lydelsen för försäkringspremier som betalats och inbetalningar på 
pensionssparkonton som gjorts under beskattningsåret men före ikraftträdandet. I fråga om premier 
som betalats och inbetalningar som gjorts efter ikraftträdandet gäller att avdrag får göras för dessa 
bara till den del som avdragsutrymmet beräknat enligt 59 kap. 5 § i den nya lydelsen överstiger 
avdraget för premier som betalats respektive inbetalningar som gjorts under beskattningsåret men 
före ikraftträdandet. 

 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2009:1060. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde  
2015-05-12 

 
Närvarande: F.d. justitieråden Severin 
Blomstrand och Annika Brickman samt 
justitierådet Johnny Herre. 

 
Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande 

 
Enligt en lagrådsremiss den 7 maj 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel, 

2. lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
rättssakkunniga Terese Danielsson. 

 
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Vissa kapitalbeskattningsfrågor 
inför budgetpropositionen för 
2016 

I promemorian föreslås att beskattningen av 
sparande på investeringssparkonto respektive i 
kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av 
schablonintäkten för investeringssparkonto 
respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring 
ska kapitalunderlaget multipliceras med 
statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. 
Schablonintäkten respektive skatteunderlaget 
ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapi-
talunderlaget. Om förslaget kommer att presen-
teras i budgetpropositionen för 2016, och med 
vilken utformning, blir beroende av de över-
läggningar som förs i det slutliga arbetet med 
budgetpropositionen. 

I promemorian behandlas även en ändring av 
reglerna om investeraravdrag. Ändringen är en 
anpassning till Europeiska kommissionens nya 
riktlinjer om statligt stöd för att främja risk-
finansieringsinvesteringar och innebär att invest-
eraravdrag inte får göras om den skattskyldige 
eller någon närstående till honom under något av 
de två beskattningsåren närmast före det år för-
värvet av andelar sker (förvärvsåret) eller under 
förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet 
direkt eller indirekt innehar eller har innehaft 
andelar i det företag i vilket andelar har för-
värvats eller i ett annat företag inom samma kon-
cern. 

Förslagen föranleder ändringar i inkomst-
skattelagen (1999:1229), förkortad IL, och lagen 
(1990:661) om avkastningsskatt på pensions-
medel. I inkomstskattelagen föreslås dessutom 
en lagteknisk ändring i fråga om skattskyldig-
heten för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2016.  
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2 Promemorians lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 d §1 
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med den genomsnittliga 

statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i 
andra eller tredje stycket. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av 
kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje stycket. 

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är 
kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt 
till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, 
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången 
av november kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret. 

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är 
kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt 
till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, 
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången 
av november kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatte-
underlaget är dock lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget. 

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om tjänstepension som är 
jämförbart med kapitalförsäkring. 

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar 

efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 42 kap. 36 § och 65 kap. 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 kap. 17 a §, av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
18 §2 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i  
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en 
begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, 

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket lagen 
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har 
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen, 

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som 

innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt, 
5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter, 
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodiseringsfond och 

expansionsfond, 
7. inkomstslaget näringsverksamhet för 

schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, 
8. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag 

eller utbetalning från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

9. inkomstslaget kapital för ett positivt 
räntefördelningsbelopp som avser ett fast 
driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för löpande 
inkomster av en privatbostadsfastighet eller en 
privatbostadsrätt i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en 
fastighet i Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt 
till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,  

12. inkomstslaget kapital för återfört 
uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 
47 kap.,  

13. inkomstslaget näringsverksamhet eller 
kapital för utdelning på andelar i svenska 
ekonomiska föreningar, och  

14. inkomstslaget kapital för återfört 
investeraravdrag enligt 43 kap. 

 
 
7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag 

eller utbetalning från ett skogskonto eller 
skogsskadekonto som avses i 21 kap., 

8. inkomstslaget kapital för ett positivt 
räntefördelningsbelopp som avser ett fast 
driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige, 

9. inkomstslaget kapital för löpande 
inkomster av en privatbostadsfastighet eller en 
privatbostadsrätt i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en 
fastighet i Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt 
till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för återfört 
uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 
47 kap., 

12. inkomstslaget näringsverksamhet eller 
kapital för utdelning på andelar i svenska 
ekonomiska föreningar, och 

13. inkomstslaget kapital för återfört 
investeraravdrag enligt 43 kap. 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:771. 
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Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella 
tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från 
ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast 
driftställe här. 

Skattskyldighet för inkomster som avses i 
första stycket 13 gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4. 

Skattskyldighet för inkomster som avses i 
första stycket 12 gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4. 

6 kap. 
11 §3 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del 

av ett hus i Sverige avyttras,  
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,  
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den 
lagen, 

5. återförda avdrag för periodiseringsfond, och 
 
6. återfört uppskovsbelopp samt schablon-

intäkt enligt 47 kap. 

5. återförda avdrag för periodiseringsfond,  
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och 
7. återfört uppskovsbelopp samt schablon-

intäkt enligt 47 kap. 
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella 

tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer 
från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.  

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för 
en motsvarande kapitalvinst. 

42 kap. 
6 § 

Förvaltningsutgifter får dras av bara till den 
del kostnaderna under beskattningsåret samman-
lagt överstiger 1 000 kronor. 

Förvaltningsutgifter får inte dras av. 

36 §4 
Den som under kalenderåret har innehaft ett 

investeringssparkonto för vilket ett kapital-
underlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat 
med statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret. 

Den som under kalenderåret har innehaft ett 
investeringssparkonto för vilket ett kapital-
underlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat 
med statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret ökad med 
0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska dock be-
räknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. 

 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2009:1409. 
4 Senaste lydelse 2011:1271. 
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43 kap. 
 17 a § 

Investeraravdrag får inte göras om den 
skattskyldige eller någon närstående till honom 
under något av de två beskattningsåren närmast 
före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under 
förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet 
direkt eller indirekt innehar eller har innehaft an-
delar i det företag i vilket andelar har förvärvats 
eller i ett annat företag inom samma koncern. 

65 kap. 
4 §5 

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret är den kommunala 
inkomstskatten 25 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 
2, 6 eller 7 under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten summan av de 
skattesatser för kommunal skatt och landstings-
skatt som genomsnittligt tillämpas för 
beskattningsåret, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 
eller 6 under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten summan av de skat-
tesatser för kommunal skatt och landstingsskatt 
som genomsnittligt tillämpas för beskattnings-
året, multiplicerad med den beskattningsbara 
förvärvsinkomsten. 

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk stats beskickning som 
avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §. 
                              

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 6 kap. 11 § och 42 kap. 36§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 

31 december 2015. 
 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2009:1060. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över promemorian 
kommit in från Kammarrätten i Göteborg, För-
valtningsrätten i Umeå, Domstolsverket, Eko-
brottsmyndigheten, Finansinspektionen, Eko-
nomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogde-
myndigheten, Juridiska fakulteten vid Stock-
holms universitet, Konkurrensverket, Konsum-
entverket, Tillväxtverket, Regelrådet, Aktie-
spararna, Fondbolagens förening, Föreningen 
Svenskt Näringsliv, Företagarna, Landsorganisa-
tionen i Sverige (LO), Lantbrukarnas Riksför-
bund (LRF), Näringslivets skattedelegation, 
Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska risk-
kapitalföreningen, Sveriges Akademikers Cen-
tralorganisation (Saco). 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några syn-
punkter: Bolagsverket, Tillväxtanalys, Aktie-
torget, Euroclear Sweden AB, FAR, NASDAQ 
OMX Stockholm AB, Nordic Growth Market 
NGM AB, Näringslivets regelnämnd, Spar-
bankernas Riksförbund, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Tjänstemännens 
Centralorganisation (TCO). 
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4 Lagförslag i lagrådsremissen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

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

Härigenom föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 d §1 
Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med den genomsnittliga 

statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i 
andra eller tredje stycket. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte den del av 
kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatteunderlag enligt andra eller tredje stycket. 

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är 
kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt 
till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, 
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången 
av november kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret. 

Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring är 
kapitalunderlaget enligt 3 a §, som är hänförligt 
till kapitalförsäkring, samt enligt 3 b och 3 c §§, 
multiplicerat med statslåneräntan vid utgången 
av november kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret ökad med 0,75 procentenheter. Skatte-
underlaget är dock lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget. 

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om tjänstepension som är 
jämförbart med kapitalförsäkring. 

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar 

efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 42 kap. 36 § och 65 kap. 4 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 kap. 17 a §, av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
18 §2 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i  
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en 
begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, 

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket lagen 
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har 
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen, 

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en näringsbostadsrätt som 

innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt, 
5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter, 
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodiseringsfond och 

expansionsfond, 
7. inkomstslaget näringsverksamhet för 

schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, 
8. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag 

eller utbetalning från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

9. inkomstslaget kapital för ett positivt 
räntefördelningsbelopp som avser ett fast 
driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för löpande 
inkomster av en privatbostadsfastighet eller en 
privatbostadsrätt i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en 
fastighet i Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt 
till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,  

12. inkomstslaget kapital för återfört 
uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 
47 kap.,  

13. inkomstslaget näringsverksamhet eller 
kapital för utdelning på andelar i svenska 
ekonomiska föreningar, och  

14. inkomstslaget kapital för återfört 
investeraravdrag enligt 43 kap. 

 
 
7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag 

eller utbetalning från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

8. inkomstslaget kapital för ett positivt 
räntefördelningsbelopp som avser ett fast 
driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige, 

9. inkomstslaget kapital för löpande 
inkomster av en privatbostadsfastighet eller en 
privatbostadsrätt i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en 
fastighet i Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt 
till ett hus eller en del av ett hus i Sverige,  

11. inkomstslaget kapital för återfört 
uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 
47 kap., 

12. inkomstslaget näringsverksamhet eller 
kapital för utdelning på andelar i svenska 
ekonomiska föreningar, och 

13. inkomstslaget kapital för återfört 
investeraravdrag enligt 43 kap. 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:771. 
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Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella 
tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från 
ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast 
driftställe här. 

Skattskyldighet för inkomster som avses i 
första stycket 13 gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4. 

Skattskyldighet för inkomster som avses i 
första stycket 12 gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4. 

6 kap. 
11 §3 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del 

av ett hus i Sverige avyttras,  
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,  
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den 
lagen, 

5. återförda avdrag för periodiseringsfond, och 
 
6. återfört uppskovsbelopp samt schablon-

intäkt enligt 47 kap. 

5. återförda avdrag för periodiseringsfond,  
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och 
7. återfört uppskovsbelopp samt schablon-

intäkt enligt 47 kap. 
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella 

tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer 
från en näringsverksamhet med ett fast driftställe här.  

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle ha varit skattskyldig för 
en motsvarande kapitalvinst. 

42 kap. 
6 § 

Förvaltningsutgifter får dras av bara till den 
del kostnaderna under beskattningsåret samman-
lagt överstiger 1 000 kronor. 

Förvaltningsutgifter får inte dras av. 

36 §4 
Den som under kalenderåret har innehaft ett 

investeringssparkonto för vilket ett kapital-
underlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat 
med statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret. 

Den som under kalenderåret har innehaft ett 
investeringssparkonto för vilket ett kapital-
underlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp 
en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 
kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat 
med statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret ökad med 
0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska dock be-
räknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. 

 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2009:1409. 
4 Senaste lydelse 2011:1271. 
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43 kap. 
 17 a § 

Investeraravdrag får inte göras om den 
skattskyldige eller någon närstående till honom 
under något av de två beskattningsåren närmast 
före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under 
förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet 
direkt eller indirekt innehar eller har innehaft an-
delar i det företag i vilket andelar har förvärvats 
eller i ett annat företag inom samma koncern. 

65 kap. 
4 §5 

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret är den kommunala 
inkomstskatten 25 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2, 6 
eller 7 under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten summan av de 
skattesatser för kommunal skatt och 
landstingsskatt som genomsnittligt tillämpas för 
beskattningsåret, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är begränsat skatt-
skyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 
6 under hela beskattningsåret är den kommunala 
inkomstskatten summan av de skattesatser för 
kommunal skatt och landstingsskatt som 
genomsnittligt tillämpas för beskattningsåret, 
multiplicerad med den beskattningsbara 
förvärvsinkomsten. 

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk stats beskickning som 
avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §. 
                              

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 6 kap. 11 § och 42 kap. 36 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
3. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 

31 december 2015. 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2009:1060. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-
03 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Per Virdesten samt justitierådet Erik 
Nymansson. 

 
Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budget-
propositionen för 2016 
 
Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2015 (Finans-
departementet) har regeringen beslutat inhämta 
Lagrådets yttrande över förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel, 

2. lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
departementssekreteraren Fredrik Opander och 
rättssakkunniga Lena Björner. 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 



 

 

 

Bilaga 8 

Slopad skattereduktion 
för gåvor 

Bilaga till avsnitt 6.7 
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1 Lagförslagen i promemorian 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 67 kap. 20–26 §§ ska upphävas, 
dels att rubriken närmast efter 67 kap. 19 § och rubrikerna närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25 och 

26 §§ ska utgå, 
dels att 1 kap. 11 och 16 §§ och 67 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
11 §2 

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. 
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66 kap. 
Bestämmelser om skattereduktion för under-

skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av 
förnybar el finns i 67 kap. 

Bestämmelser om skattereduktion för under-
skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar 
el finns i 67 kap. 

16 §3 
Bestämmelser om 
– förfarandet vid uttag av skatten finns i 

skatteförfarandelagen (2011:1244),  
– förfarandet vid skattereduktion för hushålls-

arbete finns i lagen (2009:194) om förfarandet 
vid skattereduktion för hushållsarbete, och 

– godkännande av gåvomottagare vid skatte-
reduktion för gåva finns i lagen (2011:1269) om 
godkännande av gåvomottagare vid skatte-
reduktion för gåva. 

– förfarandet vid uttag av skatten finns i 
skatteförfarandelagen (2011:1244), och 

– förfarandet vid skattereduktion för hushålls-
arbete finns i lagen (2009:194) om förfarandet 
vid skattereduktion för hushållsarbete. 

 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803 

Senaste lydelse av 

67 kap. 20 § 2011:1271 rubriken närmast efter 67 kap. 19 § 2011:1271 

67 kap. 21 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 20 § 2011:1271 

67 kap. 22 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 23 § 2011:1271 

67 kap. 23 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 24 § 2011:1271 

67 kap. 24 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 25 § 2011:1271 

67 kap. 25 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 26 § 2011:1271. 

67 kap. 26 § 2011:1271 
2 Senaste lydelse 2014:1468. 
3 Senaste lydelse 2011:1272. 
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67 kap. 
1 §4 

I detta kapitel finns bestämmelser om skatte-
reduktion för fysiska personer i 2–33 §§ och för 
juridiska personer i 2 och 27–33 §§. 

I detta kapitel finns bestämmelser om skatte-
reduktion för fysiska personer i 2–19 och 27–
33§§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§. 

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. 

2 §5 
Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 

allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el 
i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 
allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete och mikroproduktion av förnybar el i nu 
nämnd ordning. 

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 
65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot 
kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
enligt 5–9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt. 

 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2014:1468. 
5 Senaste lydelse 2014:1468. 
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)1  
dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphävas, 
dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå, 
dels att 22 kap. 1 §, 31 kap. 1 och 33 §§ och 38 kap. 1 § samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska 

ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

22 kap. 
1 §2 

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om  
– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),  
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),  
– samfällighet (5 och 6 §§),  
– räntebidrag (7 §),  
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),  
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),  
– tjänstepensionsavtal (11 §),  
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),  
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),  
– elcertifikat (14 §),  
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),  
– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §), 
– schablonintäkt vid innehav av andelar i 

värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder 
och utländska specialfonder (17–21 §§),  

– gåva (22 §), och  
– investeraravdrag (23 och 24 §§). 

– schablonintäkt vid innehav av andelar i 
värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder 
och utländska specialfonder (17–21 §§), och 

 
– investeraravdrag (23 och 24 §§). 

33 kap. 
1 §3 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§), 
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 

5 §§),  
– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),  
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),  
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),  
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),  
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av  

22 kap. 22 § 2011:1289 

23 kap. 7 § 2011:1289 

rubriken närmast före 22 kap. 22 § 2011:1289. 
2 Senaste lydelse 2013:1107. 
3 Senaste lydelse 2013:772. 
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– uppgift om tillskott och uttag (30 §),  
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),  
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §), 
– uppgifter om skattereduktion för hushålls-

arbete och gåva (33 §), och 
– uppgifter om skattereduktion för hushålls-

arbete (33 §), och 
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §). 
 

Skattereduktion för hushållsarbete och gåva Skattereduktion för hushållsarbete  

33 §4 
Den som begär skattereduktion för hushålls-

arbete eller gåva enligt 67 kap. 11–26 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om 
underlaget för skattereduktionen. 

Den som begär skattereduktion för hushålls-
arbete enligt 67 kap. 11–19 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om 
underlaget för skattereduktionen. 

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ 
inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete lämnas. 

38 kap. 
1 §5 

Fastställda formulär ska användas för att lämna 
1. kontrolluppgifter,  
2. åtagande  
a) enligt 23 kap. 6 § om att lämna 

kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och 
sådana avtal om tjänstepension som är 
jämförbara med en pensionsförsäkring, och  

b) enligt 23 kap. 7 § om att lämna 
kontrolluppgifter om gåvor, 

2 åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna 
kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och 
sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara 
med en pensionsförsäkring, 

 
2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna 

kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och 
sådana avtal om tjänstepension som är jämför-
bara med en pensionsförsäkring, 

3. deklarationer,  
4. särskilda uppgifter, och  
5. periodiska sammanställningar. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som 

börjar efter den 31 december 2015. 
3. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § tillämpas fortfarande för beskattningsår som börjar 

före ikraftträdandet. 
4. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § i den äldre lydelsen 

tillämpas fortfarande för tid före ikraftträdandet. 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2011:1289. 
5 Senaste lydelse 2011:1289. 
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Förslag till lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 

Härigenom föreskrivs att lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid 
skattereduktion för gåva ska upphöra att gälla vid utgången av 2015. 

 
                               

1. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas för tid före den 1 januari 2016. 
2. Betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka. 
 
 



PROP.  2015/16:1 B i la ga  8  

10 

2 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande kommit in från 
Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i 
Härnösand, Åklagarmyndigheten, Ekobrotts-
myndigheten (EBM), Polismyndigheten, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida), 
Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, 
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 
Statskontoret, Statistiska centralbyrån, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, Konkurrensverket, Nämnden för statligt 
stöd till trossamfund, Cancerfonden, DHR – 
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, 
Forum – Idéburna organisationer med social 
inriktning, Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd (FRII), Frälsningsarmén, Hjärt-
Lungfonden, Katolska Biskopsämbetet, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Läkare 
Utan Gränser, Neuroförbundet, Pingst – Fria 
församlingar i samverkan, Plan Sverige, 
Reumatikerförbundets kansli, Rädda Barnen, 
Röda Korset, Svensk Insamlingskontroll, 
Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan, 
Sveriges Akademikers Centralorganisation 
(SACO), Sveriges Kristna Råd, UNICEF 
Sverige och We Effect. 

Yttrande har dessutom inkommit från 
Läkarmissionen, Hand in Hand Sweden, 
Hjärnfonden, Cancer- och Allergifonden, 
Barnfonden, Vi-skogen, Hungerprojektet, 
Individuell Människohjälp, ActionAid, 
Erikshjälpen, Akademikerförbundet SSR, Hjärta 
till Hjärta och Barncancerfonden. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några 
synpunkter: Konjunkturinstitutet, Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Regelrådet, Alzheimer-
fonden, Amnesty International, BRIS – Barnens 
Rätt i Samhället, Diakonia, Famna, Forum Syd, 
Handikappförbunden, Islamic Relief, Judiska 
Församlingen, Kvinna till Kvinna, LSU – 
Sveriges ungdomsorganisationer, Mag- och 
tarmförbundet, Pensionärernas Riksorganisation 
(PRO), Riksförbundet Frivilliga Samhälls-
arbetare, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, 
Skattebetalarnas förening, SOS-Barnbyar, 
Ekumeniakyrkan, Sveriges advokatsamfund, 
Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Pensionärers 
Riksförbund (SPRF), Sveriges Pensionärs-

förbund (SPF), Sveriges universitets- och 
högskoleförbund och Tjänstemännens 
Centralorganisation (TCO). 
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3 Lagrådsremissens lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 
dels att 67 kap. 20–26 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast efter 67 kap. 19 § och rubrikerna närmast före 67 kap. 20, 23, 24, 25 och 

26 §§ ska utgå, 
dels att 1 kap. 11 och 16 §§ och 67 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
11 §2 

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. 
Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66 kap. 
Bestämmelser om skattereduktion för under-

skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete, gåva och mikroproduktion av 
förnybar el finns i 67 kap. 

Bestämmelser om skattereduktion för under-
skott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatte-
avdrag), allmän pensionsavgift, sjöinkomst, 
hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar 
el finns i 67 kap. 

16 §3 
Bestämmelser om 
– förfarandet vid uttag av skatten finns i 

skatteförfarandelagen (2011:1244),  
– förfarandet vid skattereduktion för hushålls-

arbete finns i lagen (2009:194) om förfarandet 
vid skattereduktion för hushållsarbete, och 

– godkännande av gåvomottagare vid skatte-
reduktion för gåva finns i lagen (2011:1269) om 
godkännande av gåvomottagare vid skatte-
reduktion för gåva. 

– förfarandet vid uttag av skatten finns i 
skatteförfarandelagen (2011:1244), och 

– förfarandet vid skattereduktion för hushålls-
arbete finns i lagen (2009:194) om förfarandet 
vid skattereduktion för hushållsarbete. 

67 kap. 
1 §4 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
skattereduktion för fysiska personer i 2–33 §§ 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
skattereduktion för fysiska personer i 2–19 och 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803 

Senaste lydelse av 

67 kap. 20 § 2011:1271 rubriken närmast efter 67 kap. 19 § 2011:1271 

67 kap. 21 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 20 § 2011:1271 

67 kap. 22 § 2011:1271  rubriken närmast före 67 kap. 23 § 2011:1271 

67 kap. 23 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 24 § 2011:1271 

67 kap. 24 § 2013:690  rubriken närmast före 67 kap. 25 § 2011:1271 

67 kap. 25 § 2011:1271 rubriken närmast före 67 kap. 26 § 2011:1271. 

67 kap. 26 § 2011:1271 
2 Senaste lydelse 2014:1468. 
3 Senaste lydelse 2011:1272. 
4 Senaste lydelse 2014:1468. 
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och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§. 27–33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–
33 §§. 

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort. 

2 §5 
Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 

allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete, gåva och mikroproduktion av förnybar el 
i nu nämnd ordning. 

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, 
allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobb-
skatteavdrag), underskott av kapital, hushålls-
arbete och mikroproduktion av förnybar el i nu 
nämnd ordning. 

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 
65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot 
kommunal fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
enligt 5–9 §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2014:1468. 
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Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)1  
dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphävas, 
dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå, 
dels att 22 kap. 1 §, 31 kap. 1 och 33 §§ och 38 kap. 1 § samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska 

ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

22 kap. 
1 §2 

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om  
– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),  
– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),  
– samfällighet (5 och 6 §§),  
– räntebidrag (7 §),  
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),  
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),  
– tjänstepensionsavtal (11 §),  
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),  
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),  
– elcertifikat (14 §),  
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),  
– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §) 
– schablonintäkt vid innehav av andelar i 

värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder 
och utländska specialfonder (17–21 §§),  

– gåva (22 §), 
– investeraravdrag (23 och 24 §§), och 
– skattereduktion för mikroproduktion av 

förnybar el. 

– schablonintäkt vid innehav av andelar i 
värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder 
och utländska specialfonder (17–21 §§), 

 
– investeraravdrag (23 och 24 §§), och 
– skattereduktion för mikroproduktion av 

förnybar el. 

33 kap. 
1 §3 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§), 
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 

5 §§),  
– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),  
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),  
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),  
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av  

22 kap. 22 § 2011:1289 

23 kap. 7 § 2011:1289 

rubriken närmast före 22 kap. 22 § 2011:1289. 
2 Senaste lydelse 2013:1471. 
3 Senaste lydelse 2013:1471. 
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– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),  
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),  
– uppgift om tillskott och uttag (30 §),  
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),  
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §), 
– uppgifter om skattereduktion för hushålls-

arbete, gåva (33 §) och mikroproduktion av 
förnybar el, och 

– uppgifter om skattereduktion för hushålls-
arbete (33 §), och mikroproduktion av förnybar 
el, och 

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §). 
 
Skattereduktion för hushållsarbete, gåva 

och mikroproduktion av förnybar el4 
Skattereduktion för hushållsarbete och 

mikroproduktion av förnybar el 

33 §5 
Den som begär skattereduktion för 

hushållsarbete, gåva eller mikroproduktion av 
förnybar el enligt 67 kap. 11–26 §§ 
inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna 
uppgift om underlaget för skattereduktionen. 

Den som begär skattereduktion för 
hushållsarbete eller mikroproduktion av 
förnybar el enligt 67 kap. 11–19 och 27–33 §§ 
inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna 
uppgift om underlaget för skattereduktionen. 

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ 
inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid 
skattereduktion för hushållsarbete lämnas. 

38 kap. 
1 §6 

Fastställda formulär ska användas för att lämna 
1. kontrolluppgifter,  
2. åtagande  
a) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontroll-

uppgifter om pensionsförsäkringar och sådana 
avtal om tjänstepension som är jämförbara med 
en pensionsförsäkring, och  

b) enligt 23 kap. 7 § om att lämna kontroll-
uppgifter om gåvor, 

2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna 
kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och 
sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara 
med en pensionsförsäkring, 

 
2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna 

kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och 
sådana avtal om tjänstepension som är 
jämförbara med en pensionsförsäkring, 

3. deklarationer,  
4. särskilda uppgifter, och  
5. periodiska sammanställningar. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som 

börjar efter den 31 december 2015. 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2014:1471. 
5 Senaste lydelse 2014:1471. 
6 Senaste lydelse 2011:1289. 
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3. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för beskattningsår som börjar 
före ikraftträdandet. 

4. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § i den äldre lydelsen 
gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet. 
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Förslag till lag om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av 
gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 

Härigenom föreskrivs att lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skatte-
reduktion för gåva ska upphöra att gälla vid utgången av 2015. 
                               

1. Den upphävda lagen fortfarande gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016. 
2. En betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka. 
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4 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-05-
27 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson 
och Olle Stenman samt justitierådet Erik 
Nymansson. 
 
Slopad skattereduktion för gåvor 
 
Enligt en lagrådsremiss den 21 maj 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

1. lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229), 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244), 

3. lag om upphävande av lagen (2011:1269) 
om godkännande av gåvomottagare vid 
skattereduktion för gåva. 

 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
kanslirådet Peter Österberg. 
 
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Skattefrihet för ideell second 
handförsäljning 

I promemorian föreslås att det i inkomst-
skattelagen förtydligas att allmännyttiga ideella 
föreningars och registrerade trossamfunds 
verksamhet med försäljning av skänkta 
begagnade varor som utnyttjas som 
finansieringskälla för det ideella arbetet och som 
främjar återanvändning och återvinning är 
skattefri. Undantaget från skatteplikt gäller om 
föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller 
de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet.  
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2016. 
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2 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande över promemorian 
Skattefrihet för ideell second handförsäljning 
kommit in från Kammarrätten i Göteborg, 
Förvaltningsrätten i Stockholm, Arbetsgivar-
verket, Domstolsverket, Ekonomistyrnings-
verket, Konkurrensverket, Naturvårdsverket, 
Skatteverket, Tillväxtverket, Finansinspektionen, 
Försäkringskassan, Kammarkollegiet, Civos, 
Emmaus Björkå, Erikshjälpen, Frivillig-
organisationernas Insamlingsråd (FRII), 
Frälsningsarmén, Ideell Second Hand, 
Läkarmissionen Second Hand, Myrorna, PMU 
Second Hand, Praktisk Solidaritet, 
Riksidrottsförbundet, Röda Korset, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges 
Stadsmissioner. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några syn-
punkter: Riksrevisionen, Emmaus Stockholm, 
Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna, Ge 
för livet, Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets 
Skattedelegation, Regelrådet, Sveriges advokat-
samfund, Sveriges Akademikers Central-
organisation (SACO), Sveriges Handelskamrar 
och Tjänstemännens Centralorganisation 
(TCO). 

Yttrande har dessutom inkommit från 
Emmaus Sverige, Human Bridge, FAR och 
Stockholms Stadsmission. 
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3 Lagrådsremissens lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 §2 

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i 4–6 §§ samt ideella 
föreningar och registrerade trossamfund som förutom dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 
10 § är, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan 
näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §. 

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4–6 och 10 §§ är dock inte skattskyldiga för 
1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller en särskild 

förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från 
– verksamhet som är ett direkt led i 

främjandet av sådana ändamål som avses i 4 § 
eller som har annan naturlig anknytning till 
sådana ändamål, eller 

– verksamhet som är ett direkt led i 
främjandet av sådana ändamål som avses i 4 § 
eller som har annan naturlig anknytning till 
sådana ändamål, 

– verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete, eller 
 – verksamhet med försäljning av skänkta 

begagnade varor, som utnyttjas som finansierings-
källa för ideellt arbete och som främjar både 
återanvändning och återvinning, eller 

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller trossamfundet och som 
används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:960. 
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4 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-
27 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Severin 
Blomstrand och Annika Brickman samt 
justitierådet Johnny Herre. 
 
Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning 
 
Enligt en lagrådsremiss den 13 augusti 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av 
rättssakkunniga Terese Danielsson och 
kanslirådet Bo Lindén. 
 
Förslaget föranleder följande yttrande av 
Lagrådet: 
 
Allmänt 
 
Enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen är 
allmännyttiga ideella föreningar och registrerade 
trossamfund som huvudregel skattskyldiga för 
inkomst av näringsverksamhet. Om en sådan 
inkomst till huvudsaklig del kommer från 
verksamhet som av hävd har använts som 
finansieringskälla för ideellt arbete är den 
emellertid befriad från skatt.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett 
avgörande uttalat sig om förutsättningarna för 
att butiksförsäljning av skänkta varor ska kunna 
hänföras till sådana hävdvunna finansierings-
källor som omfattas av skattefriheten. 
Domstolen fann att vid en sådan bedömning 
borde hänsyn tas till konkurrensförhållanden, 
särskilt verksamhetens kommersiella karaktär, 
dess omfattning och inslaget av ideellt arbete. 
Verksamhet som bedrevs under former som 
liknade kommersiell handel i t.ex. antikvariat, 
antikhandel eller butiker för andrahandsför-
säljning av märkeskläder kunde inte anses 
jämförbar med traditionella loppmarknader och 
basarer. Det borde därför göras skillnad mellan å 
ena sidan försäljning i butiker som var öppna 
dagligen och där även anställd personal var 
verksam och å andra sidan försäljning i en lokal 
som höll öppet vid något enstaka tillfälle per 

vecka och där verksamheten i allt väsentligt 
sköttes av ideella krafter. Det senare slaget 
kunde, med mervärdesskattedirektivets ter-
minologi, betraktas som återkommande 
penninginsamlingsevenemang och vara befriat 
från skatt, medan skattskyldighet enligt 
huvudregeln skulle gälla för verksamhet som 
liknade kommersiell handel (HFD 2013 ref. 50). 
 
Enligt det remitterade lagförslaget ska 
skattebefrielsen för föreningar och trossamfund 
omfatta inkomster som till huvudsaklig del 
kommer från "verksamhet med försäljning av 
skänkta begagnade varor som utnyttjas som 
finansieringskälla för ideellt arbete och som 
främjar både återanvändning och återvinning". 
Några krav på begränsade öppettider eller på att 
verksamheten inte sköts av anställd personal 
ställs inte. 
 
Förslaget uppges innebära att skattefriheten för 
den berörda verksamheten förtydligas, så att det 
- "i likhet med de förutsättningar som förelåg 
före Högsta förvaltningsdomstolens dom" - 
finns goda förutsättningar för att finansiera 
allmännyttig verksamhet genom second-
handförsäljning. Utöver detta ”förtydligande” är, 
enligt remissen, "inte någon förändring avsedd 
gällande vad som enligt praxis utgör en sådan 
hävdvunnen finansieringskälla att den omfattas 
av 7 kap. 3 § andra stycket 1 andra strecksatsen 
IL".  
 
Lagrådet konstaterar att ett avgörande i högsta 
instans vanligtvis anses utgöra praxis och att 
Högsta förvaltningsdomstolen i den nu aktuella 
domen dessutom har hänvisat till ett antal 
tidigare rättsfall som pekar i samma riktning som 
detta. Att ideella organisationers secondhand-
försäljning blir skattebefriad även när den 
bedrivs i butiker med anställd personal och med 
samma öppettider som kommersiella aktörer 
innebär alltså att det skattebefriade området 
utvidgas betydligt i förhållande till den tolkning 
som gjorts i rättspraxis. Å andra sidan införs 
begränsningar genom att de varor som säljs ska 
vara begagnade och att verksamheten ska främja 
återanvändning och återvinning. Lagförslaget 
innebär således ändringar i gällande rätt och inte 
bara ett förtydligande. Detta bör framgå 
uttryckligen i propositionen. 
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Förutsättningarna för skattebefrielse 
 
Förslaget väcker också andra frågor. En 
förutsättning för att en inkomst ska vara 
skattebefriad är att den till huvudsaklig del 
kommer från försäljning av skänkta begagnade 
varor. Med huvudsaklig del avses enligt 
rättspraxis minst 70–80 procent. I propositionen 
till inkomstskattelagen uttalades att med 
huvudsaklig avses cirka 75 procent. Lagråds-
remissen innehåller ingen kartläggning av 
marknaden eller någon närmare beskrivning av 
den verksamhet som bedrivs i butiker som drivs 
av ideella organisationer. Av remissvaren framgår 
emellertid att det är vanligt att företag och 
enskilda skänker även obegagnade varor till 
organisationerna, liksom att gåvor som bedöms 
som osäljbara arbetas om till helt nya produkter. 
Om sådana obegagnade eller omgjorda varor 
svarar för en större del av inkomsten än 20–25 
procent riskerar organisationerna att bli 
skattskyldiga också för försäljningen av 
begagnade varor. För att det ska säkerställas att 
den icke skattegynnade delen av försäljningen 
inte når upp till denna nivå måste obegagnade 
och omgjorda varor särbehandlas i butikerna och 
i bokföringen.  
 
I författningskommentaren har det visserligen 
antagits att en obegagnad vara som en 
privatperson skänker ska betraktas som 
begagnad. Av allmänmotiveringen framgår också 
att, enligt regeringens uppfattning, även 
försäljning av skänkta varor som omarbetats till 
nya produkter kan omfattas av skattebefrielsen. 
En sådan bestämning av vad som är en begagnad 
vara avviker så påtagligt från normalt språkbruk 
att den bör framgå av lagtexten. Hanteringen av 
obegagnade varor som skänks till organisa-
tionerna av t.ex. butiker och konkursförvaltare 
har över huvud taget inte behandlats i remissen.  
 
Kravet på att varorna ska vara begagnade 
framstår som svårt att förena med ambitionen 
att förenkla de ideella organisationernas 
administration. Om skattefriheten ändå ska vara 
villkorad av att inkomsten till huvudsaklig del 
kommer från försäljning av begagnade varor 
måste det av lagtexten framgå vad som avses med 
sådana varor. 
 
En annan fråga gäller kravet att verksamheten 
ska främja både återanvändning och återvinning. 

Som framhålls i remissen ligger det i sakens 
natur att en organiserad verksamhet med 
försäljning av begagnade varor är ägnad att 
främja återanvändning av sådana varor. Att 
lagreglera detta förhållande förefaller onödigt.  
 
Vad kravet på återvinning innebär i det nu 
aktuella sammanhanget framgår inte av vare sig 
allmänmotiveringen eller författningskommen-
taren. I allmänmotiveringen kommer man inte 
närmare än ett uttalande om att 
återanvändnings- och återvinningstanken i de 
ideella föreningarnas och registrerade 
trossamfundens secondhandverksamhet innebär 
att skänkta varor tas om hand med målet att 
ingenting ska slängas. Inte heller 
författningskommentaren ger någon ledning; där 
sägs bara att kravet på att främja återvinning 
avser verksamheten som sådan och inte måste 
vara uppfyllt för varje enskild försäljning samt 
att varor som inte kan säljas ska tas om hand 
med så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Eftersom motsvarande krav inte har ställts på 
annan skattebefriad verksamhet, t.ex. försälj-
ningen av drycker, mat och klädespersedlar vid 
olika idrottsevenemang, finns ingen praxis på 
området och inte heller någon erfarenhet hos 
den myndighet som har kontrollansvaret.  
 
Mot bakgrund av det förtroende för organisa-
tionernas återvinningsarbete som genomsyrar 
lagrådsremissen kan det ifrågasättas att det 
behövs något lagfäst krav i denna del. Om det 
emellertid ska vara en förutsättning för 
skattefrihet att verksamheten främjar återvinning 
måste det preciseras vad detta innebär. 
 
Det är slutligen oklart hur den föreslagna nya 
strecksatsen ska förhålla sig till den nuvarande 
som föreskriver skattebefrielse för sådan 
inkomst som till huvudsaklig del kommer från 
verksamhet som av hävd har använts som 
finansieringskälla för ideellt arbete. Under 
föredragningen har upplysts att den 
bestämmelsen ska stå kvar oförändrad och alltså 
kunna tillämpas på secondhandförsäljning vid 
sidan av den nya bestämmelsen. Lagrådet 
avstyrker en sådan lagreglering, som 
vidmakthåller de problem som den nuvarande 
regleringen anses medföra och till det lägger en 
ny reglering som medför andra problem. Den 
dubbla regleringen framstår också som 
förvirrande. Det naturliga är att den nya 
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bestämmelsen helt får reglera skattebefrielse vid 
sådan försäljning som den föreslagna 
bestämmelsen tar sikte på och att denna 
försäljning tas bort från den nuvarande 
bestämmelsen. Det kan exempelvis göras så att 
den nya strecksatsen placeras före den 
nuvarande, som formuleras om så att den gäller 
för annan verksamhet, t.ex. tillfälliga basarer och 
liknande, som av hävd har använts som 
finansieringskälla. 
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1 Sammanfattning av Skatteverkets 
promemoria Beskattning av 
utländska socialförsäkrings-
pensioner 

Utländska socialförsäkringspensioner omfattas 
inte av inkomstskattelagens (1999:1229), 
förkortad IL, definition av pension vilket 
innebär att utländska pensioner som betalas ut 
som engångsbelopp inte kan beskattas och att 
grunden för beskattning i andra fall kan framstå 
som oklar. I promemorian föreslås att utländska 
socialförsäkringspensioner som motsvarar 
allmän ålderspension, efterlevandepension och 
premiepension till efterlevande enligt socialför-
säkringsbalken ska omfattas av IL:s definition av 
pension och beskattas på samma grund som 
motsvarande svenska ersättningar. 

Svensk barnpension ska endast tas upp till 
beskattning till viss del. I promemorian föreslås 
att motsvarande utländska ersättningar ska 
likställas med svensk barnpension när det gäller 
hur stor del som är skattepliktig. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2015. 
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2 Promemorians lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 § och 11 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
5 §2 

Med pension avses ersättningar som betalas ut 
1. som allmän ålderspension, efterlevande-

pension och premiepension till efterlevande 
enligt socialförsäkringsbalken, 

1. som allmän ålderspension, efterlevande-
pension och premiepension till efterlevande 
enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande 
utländska ersättningar, 

2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 
2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets 
ledamotsstadga, 

3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring, 
4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller 
5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket. 
Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto 
1. till pensionsspararen, 
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande, 
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning, 
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats, eller 
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken. 
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton. 

11 kap. 
40 §3 

Barnpension enligt 78 kap. socialförsäkringsbalken ska bara tas upp till den del pensionen för varje 
månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda 
föräldrarna, 80 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan 
enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efterlevandestöd och sådan del av 
barnpensionen som inte ska tas upp. 

 Vad som i första stycket första meningen sägs om 
barnpension enligt socialförsäkringsbalken gäller 
också motsvarande utländska ersättningar. Om 
både barnpension enligt socialförsäkringsbalken 
och motsvarande utländsk ersättning betalas ut, 
eller om endast flera utländska ersättningar betalas 
ut, ska den del av det sammanlagda beloppet som 
överstiger beloppsgränsen tas upp. 

 
 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2010:1277. 
3 Senaste lydelse 2010:1277. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 
31 januari 2014. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande över Skatteverkets 
promemoria om beskattning av utländska 
socialförsäkringspensioner kommit in från 
Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i 
Uppsala, Konsumentverket, Försäkringskassan, 
Barnombudsmannen, Inspektionen för social-
försäkringen, Pensionsmyndigheten, Arbetsgi-
varverket, Statskontoret, Ekonomistyrnings-
verket, Kronofogdemyndigheten, Konjunktur-
institutet, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet, Fria Företagare, 
Föreningen Svenskar i Världen, Riksförbundet 
Gode män och Förvaltare, Svenska Kommunal-
Pensionärernas Förbund, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation och Sveriges Kommuner 
och Landsting. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att yttra sig: Föreningen 
Svenskt Näringsliv, Företagarna, Landsorgani-
sationen i Sverige, Pensionärernas Riksorgani-
sation, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, 
Sveriges Pensionärers Riksförbund, Sveriges 
Pensionärsförbund och Tjänstemännens 
Centralorganisation. 
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4 Lagförslag i lagrådsremissen Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner 

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

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 5 § och 11 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229)4 ska ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
5 §5 

Med pension avses ersättningar som betalas ut 
1. som allmän ålderspension, efterlevande-

pension och premiepension till efterlevande 
enligt socialförsäkringsbalken, 

1. som allmän ålderspension, efterlevande-
pension och premiepension till efterlevande 
enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande 
utländska ersättningar, 

2. som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 
2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets 
ledamotsstadga, 

3. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring, 
4. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, eller 
5. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket. 
Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto 
1. till pensionsspararen, 
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande, 
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning, 
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats, eller 
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken. 
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton. 

11 kap. 
40 §6 

Barnpension enligt 78 kap. socialförsäkringsbalken ska bara tas upp till den del pensionen för varje 
månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet eller, vid pension efter båda 
föräldrarna, 80 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta ska inte tas upp till den del livräntan 
enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ samma balk medfört minskning av efterlevandestöd och sådan del av 
barnpensionen som inte ska tas upp. 

 Det som sägs i första stycket om barnpension 
enligt socialförsäkringsbalken gäller också mot-
svarande utländska ersättningar. Om både 
barnpension enligt socialförsäkringsbalken och 
motsvarande utländsk ersättning betalas ut, eller 
om endast flera sådana utländska ersättningar 
betalas ut, ska den del av det sammanlagda 
beloppet som överstiger beloppsgränsen i första 
stycket tas upp. 

 
 
 
                                                      
4 Lagen omtryckt 2008:803. 
5 Senaste lydelse 2010:1277. 
6 Senaste lydelse 2010:1277. 
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsåret 2016. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-05-
12 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Severin 
Blomstrand och Annika Brickman samt 
justitierådet Johnny Herre. 
 
Beskattning av utländska socialförsäkrings-
pensioner 
 
Enligt en lagrådsremiss den 7 maj 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av 
rättssakkunniga Johanna Gokall. 

 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
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1 Sammanfattning av promemorian 

Inför budgetpropositionen för 2016 är det 
angeläget att skatteförslag kan förberedas genom 
remittering och granskning av Lagrådet. Om 
förslagen kommer att presenteras i 
budgetpropositionen för 2016, och med vilken 
utformning, blir beroende av de överläggningar 
som förs i det slutliga arbetet med 
budgetpropositionen. 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och en av 
regeringens prioriteringar. Regeringen vill 
intensifiera insatserna för att nå en fordonsflotta 
fri från fossila bränslen. Klimat- och 
miljöpåverkan från transportsektorn ska minska. 
Det är därför angeläget att öka den styrande 
effekten av energi- och koldioxidskatterna för 
att stimulera till en omställning till minskade 
växthusgasutsläpp från vägtrafiken. Utsläppen av 
växthusgaser i sektorerna utanför EU:s system 
för handel med utsläppsrätter härrör till 
övervägande del från bensin och dieselbränsle 
förbrukat inom transportsektorn. Eftersom det 
föreligger ett samband mellan låga priser på 
fossila bränslen och hög drivmedelskonsumtion 
kan drivmedelsskatter skapa incitament för en 
mer energieffektiv utveckling av transporterna. 
Regeringen vill också se en överflyttning av gods 
från väg till sjöfart och järnväg. Höga 
drivmedelspriser ökar efterfrågan på mer 
bränslesnåla fordon samt alternativa 
transportmedel. I promemorian föreslås därför 
att energiskatten på fossil bensin och fossilt 
dieselbränsle höjs. P.g.a. att EU-rättens 
statsstödsregler sätter begränsningar för hur 
mycket lägre skatt som kan tas ut på 
biodrivmedel krävs också att energiskatten på 
flytande biodrivmedel höjs i motsvarande 
utsträckning Med hänsyn till den utsatta 
konkurrenssituation som det svenska jord- och 
skogsbruket för närvarande befinner sig i, 
föreslås att dessa näringar kompenseras för den 
höjning som görs av energiskatten på 
dieselbränsle 2016 genom att den nuvarande 
befrielsen från koldioxidskatten på sådant 
bränsle ökas.  

Vidare föreslås att den årliga omräkningen av 
energi- och koldioxidskattesatserna för bensin 
och dieselbränsle förutom KPI-utvecklingen 
också ska beakta utvecklingen av 
bruttonationalprodukten (BNP) genom en 
schablonuppräkning med två procentenheter. 
Härigenom skapas ökade förutsättningar för att 

stegvis öka omställningstrycket i 
transportsektorn från användning av bensin och 
dieselbränsle till andra alternativ som bidrar till 
minskade växthusgasutsläpp. 

I promemorian föreslås ett slopande av 
nedsättningarna av koldioxidskatten på bränslen 
för uppvärmning och drift av stationära motorer 
inom industri- och kraftvärmeanläggningar 
utanför EU:s system för handel med 
utsläppsrätter samt inom jordbruks-, 
skogsbruks- och vattenbruksverksamheter. 
Genom att slopa nedsättningarna från kol-
dioxidskatten bedöms användningen av fossila 
bränslen och därigenom utsläppen från berörda 
verksamheter minska, samtidigt som principen 
om att förorenaren ska betala för miljöpåverkan i 
större utsträckning uppfylls. Utöver förbättrad 
miljöstyrning medför slopade nedsättningar även 
att skattesystemet blir tydligare och mer 
överblickbart. 

I promemorian föreslås också en begränsning 
av möjligheten att använda märkt, lågbeskattad 
olja i båtar. Förslaget innebär att enbart båtar 
som används uteslutande för annat än privat 
ändamål får ges medgivande att använda märkt 
olja. Det föreslås också att det förtydligas att den 
som förvärvar bränsle för att användas i skepp, 
båtar och luftfartyg och använder bränslet för 
privat ändamål blir skattskyldig för den privata 
förbrukningen. Om ingen skatt eller den skatt 
som gäller för märkt olja har betalats för bränslet 
och bränslet används för privat ändamål ska den 
högre skatten som gäller för omärkt olja kunna 
tas ut av förvärvaren. 

Samtliga ovanstående förslag föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2016. 

I promemorian föreslås även att dagens 
särskilda regler om skattefrihet för elektrisk 
kraft som producerats i vindkraftverk begränsas 
och samordnas med nya regler som gäller för 
annan elproduktion. Detta förslag föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2016. 
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2 Utredningens lagförslag i berörda delar 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi  
dels att 11 kap. 2, 5, (7, 9 och 11–11 b §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av följande lydelse). 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
2 §1 

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 
1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en 

producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft, 

 

2. i annat fall framställts i Sverige av en 
producent som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och 
som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 

1. framställts i Sverige 
a) i en anläggning av mindre installerad 

generatoreffekt än 100 kilowatt 
b) av någon som förfogar över en installerad 

generator-effekt av mindre än 100 kilowatt, och 
c) inte har överförts till ett ledningsnät som 

omfattas av nätkoncesssion som meddelats med 
stöd av 2 kap. ellagen (1997:857), 

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intressegemenskap med producenten eller 
leverantören, 

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intresse-gemenskap med producenten eller 
leverantören, 

4. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transportmedel, 

3. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transport-medel, 

5. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft, eller 

4. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft, eller 

6. framställts i ett reservkraftsaggregat.  5. framställts i ett reservkraftsaggregat. 
Vad som i första stycket 1 a respektive b anges 

om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft 
som framställs från  

a) vind eller vågor motsvaras av 250 kilowatt 
installerad generatoreffekt, 

b) sol motsvaras av 450 kilowatt installerad 
toppeffekt, och 

c) annan energikälla utan generator motsvaras 
av 100 kilowatt installerad effekt. 

När en producent eller en anläggning framställer 
elektrisk kraft från olika energikällor ska, vid 
bedömningen av förutsättningarna i första stycket 
1 a respektive b, de installerade effekterna läggas 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2005:960. 
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samman. Vid sammanläggning ska de effekter som 
avses i andra stycket först räknas om till 
motsvarande 100 kilowatt installerad generator-
effekt. 

11 kap. 
5 §2 

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är 
den som i Sverige 

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är 
den som 

1. yrkesmässigt framställer skattepliktig 
elektrisk kraft (producent), 

1. i Sverige yrkesmässigt framställer skattepliktig 
elektrisk kraft (producent), 

 
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd 

skattepliktig elektrisk kraft eller av annan 
framställd elektrisk kraft (leverantör), 

2. är nätinnehavare, 

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 
säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som för-
värvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §, 

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 
använder elektrisk kraft, som överförts utan skatt 
mot försäkran enligt 11 §, 

4. för annat ändamål än det som varit föremål 
för skattefriheten, säljer eller förbrukar elektrisk 
kraft för vilken avdrag för skatt gjorts enligt 9 § 
7, 

4. för annat ändamål än det som varit föremål för 
skattefriheten, använder elektrisk kraft för 
vilken avdrag för skatt gjorts enligt 9 § 7, 

 5. innehar ett elnät för vilket koncession inte 
meddelats och som via detta elnät för in elektrisk 
kraft till Sverige. 

Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om 
program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har 
gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om 
tillsynsmyndigheten beslutar att, 

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är uppfyllda, eller  
2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för energieffektivisering. 
Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till 

Sverige och den som utan att betala ersättning tar 
emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt 
den elektriska kraften. 

 

Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket menas den 
myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. 

 Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den 
som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 
2 § första stycket 1 a och b. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om 11 kap. 2 § och i övrigt den 1 januari 2015. 
Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2004:1197. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna för SOU 
2013:46 

Efter remiss har yttranden över betänkandet 
Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SOU 
2013:46) lämnats av Skatteverket, 
Konjunkturinstitutet, Havs- och vatten-
myndigheten, Statens jordbruksverk, Kungliga 
tekniska högskolan, Konkurrensverket, Statens 
energi-myndighet, Regelrådet, HSB 
Riksförbund, Oberoende elhandlare, Svensk 
Energi, Svensk fjärrvärme, Svensk solenergi, 
Svensk vindkraftförening, Svenskt näringsliv, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges 
energiföreningars riksorganisation, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
avstått från att lämna några synpunkter på 
förslaget om undantag från skatteplikt och 
förslaget om undantag från skattskyldighet: 
Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i 
Falun, Domstolsverket, Konsumentverket, 
Boverket, Kommerskollegium, Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll, Luleå 
tekniska universitet, Lunds universitet, Umeå 
universitet, Uppsala universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Elsäkerhetsverket, 
Energimarknadsinspektionen, Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 
Tillväxtverket, Affärsverket svenska kraftnät, 
Bostadsrätterna Sverige, Elmaterial 
Leverantörernas förening, Elöverkänsligas 
riksförbund, Energigas Sverige, Fastighets-
ägarna Sverige, Företagarna, Konsumenternas 
elmarknadsbyrå, Lantbrukarnas riksförbund, 
Nord Pool Spot, Riksbyggen, Svensk 
Elbrukarförening, Svensk vattenkraftförening, 
Svensk vindenergi, Naturskyddsföreningen, 
Sveriges Konsumenter, Villaägarnas riksförbund. 
Därutöver har yttranden inkommit rörande 
förslaget om undantag från skatteplikt eller 
förslaget om undantag från skattskyldighet från 
Stockholms stad, Bixia, Fortum, EON, 
Exergetics Energisystemteknik AB, Bostads AB 
Mimer, Hedemora kommun, Askersunds 
kommun, Sollentuna kommun, Svenska 
Bioenergiföreningen, Kalmar Kommun, 
Hushållningssällskapet, Eskilstuna kommun, 
Sigtuna kommun. 
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4 Promemorians lagförslag 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi 
dels att 9 kap 4 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 1, 1 b och 9 §§, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a och 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c 

och 3 d §§, 9 kap. 5 § samt 12 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse 

2 kap. 
1 §1 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande 
bränslen med angivna belopp: 

 
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

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

Bensin som uppfyller 

krav för 

   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 25 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 85 öre per 

liter 

  – alkylatbensin 1 kr 46 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

4 kr 6 öre per 

liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

      

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

Annan bensin än som 

avses under 1 eller 7 

4 kr 7 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

6 kr 67 öre per 

liter 

  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:970. 
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 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

      

3. 2710 19 21, 
2710 19 25, 
2710 19 41-
2710 19 49  
eller  
2710 19 61-2710 

19 69 

Eldningsolja, die-

selbrännolja, fotogen, 

m.m. som 

   

  a) har försetts med 

märk- och färgämnen 

eller ger mindre än 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, 

850 kr per m3 3 218 kr per m3 4 068 kr per m3 

  b) inte har försetts med 

märk- och färgämnen 

och ger minst 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 1 833 kr per m3 3 218 kr per m3 5 051 kr per m3 

  miljöklass 2 2 113 kr per m3 3 218 kr per m3 5 331 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte 

tillhör någon miljöklass 

2 259 kr per m3 3 218 kr per m3 5 477 kr per m3 

      

4. 2711 12 11-2711 

19 00 

Gasol m.m. som 

används för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per 1 000 

kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

  b) annat ändamål än 

som avses under a 

1 092 kr per 1 

000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

4 477 kr per 

1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 

2711 21 00 

Naturgas som används 

för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per 1 000 

m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

  b) annat ändamål än 
som avses 
under a 

939 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

3 348 kr per 

1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 

2704 

Kol och koks 646 kr per 

1 000 kg 

2 800 kr per 

1 000 kg 

3 446 kr per 

1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en 

blyhalt om högst 0,005 

gram per liter 

3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

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

2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med 
angivna belopp: 
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

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

Bensin som uppfyller 

krav för 

   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 25 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 85 öre per 

liter 

  – alkylatbensin 1 kr 46 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

4 kr 6 öre per 

liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

      

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

Annan bensin än som 

avses under 1 eller 7 

4 kr 7 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

6 kr 67 öre per 

liter 

      

3. 2710 19 21, 
2710 19 25, 
2710 19 41-
2710 19 49  
eller  
2710 19 61-2710 

19 69 

Eldningsolja, die-

selbrännolja, fotogen, 

m.m. som 

   

  a) har försetts med 

märk- och färgämnen 

eller ger mindre än 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, 

850 kr per m3 3 218 kr per m3 4 068 kr per m3 

  b) inte har försetts med 

märk- och färgämnen 

och ger minst 85 

volymprocent destillat 

vid 350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 1 833 kr per m3 3 218 kr per m3 5 051 kr per m3 

  miljöklass 2 2 113 kr per m3 3 218 kr per m3 5 331 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte 

tillhör någon miljöklass 

2 259 kr per m3 3 218 kr per m3 5 477 kr per m3 

      

 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

4. 2711 12 11-2711 

19 00 

Gasol m.m. som 

används för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per 1 000 

kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

  b) annat ändamål än 

som avses under a 

1 092 kr per 1 

000 kg 

3 385 kr per 

1 000 kg 

4 477 kr per 

1 000 kg 
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5. 2711 11 00, 

2711 21 00 

Naturgas som används 

för 

   

  a) drift av motordrivet 

fordon, fartyg eller 

luftfartyg 

0 kr per 1 000 

m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

  b) annat ändamål än 
som avses 
under a 

939 kr per 

1 000 m3 

2 409 kr per 

1 000 m3 

3 348 kr per 

1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 

2704 

Kol och koks 646 kr per 

1 000 kg 

2 800 kr per 

1 000 kg 

3 446 kr per 

1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en 

blyhalt om högst 0,005 

gram per liter 

3 kr 28 öre per 

liter 

2 kr 60 öre per 

liter 

5 kr 88 öre per 

liter 

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

 I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b samt 12 § 
5 ska skatt tas ut  

1. med ett belopp som motsvarar skatten som 
gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om 
bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan 
skatt, 

2. med ett belopp som motsvarar skillnaden 
mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt 
första stycket 3 a respektive bränsle enligt första 
stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har 
förvärvats med skatt, 

3. med ett belopp som motsvarar skatten som 
gäller för sådant bränsle enligt första stycket som 
har använts, om bränslet i annat fall än som avses i 
1 har förvärvats utan skatt, 

4. med ett belopp som motsvarar skatten som 
gäller för det bränsle enligt första stycket som det 
använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 
eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har 
förvärvats utan skatt, och 

5. med ett belopp som motsvarar skillnaden 
mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt 
första stycket 3 a respektive bränsle enligt första 
stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har 
förvärvats med skatt som motsvarar skatten som 
gäller för bränsle enligt första stycket 3 a. 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje 
stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 
21). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 b §2 
För kalenderåret 2016 och efterföljande 

kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som efter en årlig omräkning 
motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen 
multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i 
procent, som anger förhållandet mellan det 
allmänna prisläget i juni månad året närmast före 
det år beräkningen avser och prisläget i juni 
2014. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. 

För kalenderåret 2017 och efterföljande 
kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som efter en årlig omräkning 
motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen 
multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i 
procent, som anger förhållandet mellan det 
allmänna prisläget i juni månad året närmast före 
det år beräkningen avser och prisläget i juni 
2015.  

Vid omräkningen av skattesatserna för bränslen 
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 
används dock ett årligt tillägg av två 
procentenheter och de förändringar av 
koldioxidskattesatserna som följer av detta tillägg 
förs i sin helhet över på energiskattesatserna för 
dessa bränslen.  

Beloppen enligt första och andra styckena 
avrundas till hela kronor och ören.  

 
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna 

paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. 

9 §3 
Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla 

oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller 
dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats 
enligt fiskelagen (1993:787). 

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på 
i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt. 

Beskattningsmyndigheten kan medge att 
bränsletank på båt som disponeras av 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kust-
bevakningen eller annan statlig myndighet får 
innehålla oljeprodukt som är försedd med 
märkämne. Om det finns särskilda skäl kan 
sådant medgivande också lämnas för annan båt. 

Beskattningsmyndigheten kan medge att 
bränsletank på båt som disponeras av 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 
Kustbevakningen eller annan statlig myndighet 
får innehålla oljeprodukt som är försedd med 
märkämne. Om det finns särskilda skäl kan 
sådant medgivande också lämnas för annan båt, 
om den används uteslutande för annat än privat 
ändamål. 

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte 
längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 
  

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2009:1497. 
3 Senaste lydelse 2014:1023. 
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4 kap. 
1 §4 

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 
1 kap. 3 a § är den som 

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet, 
2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle som flyttats enligt 

uppskovsförfarandet, 
3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §, 
4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §, 
5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige enligt 11 §, 
6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag, 
7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett 

visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med 
ett högre belopp, 

8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC och som använder 
bränslet för drift av motordrivna fordon, 

9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar 
skattepliktigt bränsle utanför ett 
uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet 
har redovisats här. 

9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar 
skattepliktigt bränsle utanför ett 
uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet 
har redovisats här, och 

10. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen 
skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för privat 
ändamål, 

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § 
har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad 
till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt 
fiskelagen (1993:787), när båten används för 
privat ändamål, eller 

c) i luftfartyg, när luftfartyget används för privat 
ändamål. 

12 §5 
Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för 

bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 
3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som 

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §, 
2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle, 
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in 

bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller 
tar emot en sådan leverans, och 

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller 
lägre skatt ska betalas när bränslet används för 
visst ändamål men som använder bränslet för ett 
ändamål som medför att skatt ska betalas med 

3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in 
bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller 
tar emot en sådan leverans, 

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller 
lägre skatt ska betalas när bränslet används för 
visst ändamål men som använder bränslet för ett 
ändamål som medför att skatt ska betalas med 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2012:678. 
5 Senaste lydelse 2011:287. 
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högre belopp. högre belopp, och 
5. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen 

skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för privat 
ändamål, eller 

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § 
har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad 
till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt 
fiskelagen (1993:787), när båten används för 
privat ändamål. 

5 kap. 
3 §6 

Skattskyldigheten inträder 
1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 

4, när bränslet förs in till Sverige, 
2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 

7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet 
används för ett ändamål som medför att skatt 
ska betalas med högre belopp, och 

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 
7, 8 eller 10 eller enligt 4 kap. 12 § 4 eller 5, när 
bränslet används för ett ändamål som medför att 
skatt ska betalas med högre belopp, och 

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när 
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget 

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än 
försäljning, eller 

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det 
bränsle som då ingår i hans lager. 

 
Nuvarande lydelse 

6 a kap. 
1 §7 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa 
bränsleslag ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.  
Ändamål Bränsle som 

inte ger 
befrielse 

Befrielse från 
energiskatt 

Befrielse från 
koldioxidskatt 

Befrielse från 
svavelskatt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Om skattebefrielse inte 
följer av tidigare punkter, 
förbrukning för annat 
ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
tillverknings- processen i 
industriell verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap.1 § 
första stycket 
3 b 

   

a) i en anläggning för  70 procent 100 procent – 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2012:836. 
7 Senaste lydelse 2014:1024. 
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vilken utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 6 kap. 
1 § lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter 

b) i andra fall än som 
avses under a 

 70 procent 40 procent – 

     
10. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
yrkesmässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

70 procent 40 procent – 

     
11. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon i 
yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller 
vattenbruksverksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 1 
§ första stycket 
3 b 

70 procent 40 procent – 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Föreslagen lydelse 

6 a kap. 
1 § 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa 
bränsleslag ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges. 
Ändamål Bränsle som 

inte ger 
befrielse 

Befrielse från 
energiskatt 

Befrielse från 
koldioxidskatt 

Befrielse från 
svavelskatt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Om skattebefrielse inte 
följer av tidigare punkter, 
förbrukning för annat 
ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
tillverknings- processen i 
industriell verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap.1 § 
första stycket 
3 b 

   

a) i en anläggning för 
vilken utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 6 kap. 
1 § lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än som 
avses under a 

 70 procent – – 

     
10. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 

70 procent – – 
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motordrivna fordon vid 
yrkesmässig 
växthusodling 

1 § första 
stycket 3 b 

     
11. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon i 
yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller 
vattenbruksverksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 1 
§ första stycket 
3 b 

70 procent – – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §8 
Om råtallolja förbrukas för ändamål som 

anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energi-
skatten med ett belopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt och 40 procent av 
den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a. 

Om råtallolja förbrukas för ändamål som 
anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energi-
skatten med ett belopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt som tas ut på 
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. 

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

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

2 a §9 
Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 

stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vattenbruks-verksamhet för 
drift av andra motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse 
från koldioxidskatt med 900 kronor per 
kubikmeter. 

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för 
drift av andra motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse 
från koldioxidskatt med 1 380 kronor per 
kubikmeter. 

3 §10 
Vid annan kraftvärmeproduktion än som 

avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet 
som förbrukas för framställning av värme, 
befrielse från energiskatt med 70 procent och 
från koldioxidskatt med 40 procent. 

Vid annan kraftvärmeproduktion än som 
avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet 
som förbrukas för framställning av värme, 
befrielse från energiskatt med 70 procent. 

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon skattbefrielse enligt denna 
paragraf. 

 
 
                                                      
8 Senaste lydelse 2013:969. 
9 Senaste lydelse 2009:1497. 
10 Senaste lydelse 2009:1497. 
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Lydelse enligt lagförslag 1.1 Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 a § 

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 
1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig 
som har förbrukat eller sålt bränslet som 
motorbränsle, göra avdrag för 

1. energiskatt med 44 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som framställts av biomassa och 
som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-
nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 77 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av ett 
motorbränsle enligt KN-nr 3824 90 99 som 
framställts av biomassa och som utgör etanol, 
och 

3. energiskatt med 100 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som utgörs av någon annan 
beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som 
framställts av biomassa. 

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 
1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig 
som har förbrukat eller sålt bränslet som 
motorbränsle, göra avdrag för 

1. energiskatt med 36 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som framställts av biomassa och 
som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-
nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 72 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av ett 
motorbränsle enligt KN-nr 3824 90 99 som 
framställts av biomassa och som utgör etanol, 
och 

3. energiskatt med 100 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som utgörs av någon annan 
beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som 
framställts av biomassa. 

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränslet som 
utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa. 

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen. 

Första stycket gäller dock inte för biogas. 

3 c § 
För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 

stycket 1 eller 2 och som den skattskyldige 
förbrukat eller sålt som motorbränsle får den 
skattskyldige, på den andel av motorbränslet 
som utgörs av en eller flera beståndsdelar som 
framställts av biomassa, göra avdrag för 

1. energiskatt med 79 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs 
av etanol, och 

2. energiskatt med 89 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs 
av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och 
som framställts av biomassa. 

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 1 eller 2 och som den skattskyldige 
förbrukat eller sålt som motorbränsle får den 
skattskyldige, på den andel av motorbränslet 
som utgörs av en eller flera beståndsdelar som 
framställts av biomassa, göra avdrag för 

1. energiskatt med 74 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs 
av etanol, och 

2. energiskatt med 89 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs 
av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och 
som framställts av biomassa.  

Avdrag enligt första stycket får under respektive redovisningsperiod endast göras för skatt 
motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 
volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för 
vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisningsperioden. 

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 
eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 
100 procent för den andel av motorbränslet som bränslet utgör. 

Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller en händelse enligt 
26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244). 
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Första och tredje styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen. 

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna paragraf endast om den 
skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid 
import eller framställning inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol). 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 d §11 
För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skattskyldige förbrukat eller sålt 

som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera 
beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för 

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs av 
fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och 

2. energiskatt med 84 procent och koldioxidskatt med 100 procent om beståndsdelen utgörs av 
någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som framställts av biomassa. 

Avdrag enligt första stycket får under respektive redovisningsperiod endast göras för skatt 
motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 
volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket 
den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisningsperioden. 

Om ett bränsle som framställts av biomassa 
utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt 
med 100 procent och för koldioxidskatt med 
100 procent för den andel av motorbränslet som 
bränslet utgör. 

Om ett bränsle som framställts av biomassa 
utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt 
med 80 procent och för koldioxidskatt med 
100 procent för den andel av motorbränslet som 
bränslet utgör. 

Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap. 10 eller 17 § eller en händelse enligt 
26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244). 

Första och tredje styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen. 

9 kap. 
5 §12 

 
Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–femte styckena, efter 

ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som förbrukats för framställning av 
värme som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 
16 eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5. 

Återbetalning medges vid leverans för  
1. tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för 

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten 
som överstiger 0,5 öre per kilowattimme, 

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som 

Återbetalning medges vid leverans för 
1. tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för 

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten 
som överstiger 0,5 öre per kilowattimme,  

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som 

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2014:1496. 
12 Senaste lydelse 2012:797. 
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motsvarar 70 procent av den energiskatt och 40 
procent av den koldioxidskatt som tas ut på 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent 
av energiskatten och 40 procent av koldioxid-
skatten, 

motsvarar 70 procent av den energiskatt som tas 
ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 
3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent 
av energiskatten, 

2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela 
energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle. 

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en 
verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt  

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 
100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och 

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten. 
Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning, 

ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till 
respektive energislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för 
värme som har levererats från kraftvärmeproduktion. 

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av 
skatt enligt denna paragraf. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. 
1 §13 

Beslut enligt denna lag får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige 
och sökanden. 

Beslut som meddelas av regeringen får inte 
överklagas.  

Beslut enligt denna lag får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige 
och sökanden. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före 

ikraftträdandet. 
 

 
 
                                                      
13 Senaste lydelse 2010:1824. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 



PROP.  2015/16:1 B i la ga  11 

21 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att 11 kap. 2 och 5 §§ ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

11 kap. 
2 §1 

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 
1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en 

producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft, 

 

2. i annat fall framställts i Sverige av en 
producent som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och 
som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 

1. framställts i Sverige  
a) i en anläggning med en installerad 

generatoreffekt av mindre än 32 kilowatt, 
b) av någon som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre än 32 kilowatt, och 
c) den elektriska kraften inte har överförts till ett 

ledningsnät som omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857), 

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intressegemenskap med producenten eller 
leverantören, 

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intressegemenskap med producenten eller 
leverantören, 

4. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transportmedel, 

3. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transportmedel, 

5. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft, eller 

4. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft, eller  

6. framställts i ett reservkraftsaggregat.  5. framställts i Sverige i ett reservkrafts-
aggregat eller i en anläggning av mindre 
installerad effekt än 100 kilowatt, från bränsle som 
avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6, och den 
elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen. 

Vad som i första stycket 1 a respektive b anges 
om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft 
som framställs från 

a) vind eller vågor, motsvaras av 80 kilowatt 
installerad generatoreffekt, 

b) sol, motsvaras av 144 kilowatt installerad 
toppeffekt, och 

c) annan energikälla utan generator, motsvaras 
av 32 kilowatt installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från olika 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2005:960. 
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energikällor ska, vid bedömningen av 
förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, 
de installerade effekterna läggas samman. Vid 
sammanläggningen ska de effekter som avses i 
andra stycket först räknas om till motsvarande 
32 kilowatt installerad generatoreffekt. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
5 §2 

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige 
1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), 
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd 

elektrisk kraft (leverantör), 
3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan 

skatt mot försäkran enligt 11 §, 
Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om 

program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har 
gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om 
tillsynsmyndigheten beslutar att, 

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är uppfyllda, eller 
2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för energieffektivisering. 
Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att betala ersättning tar 

emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den elektriska kraften 
Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket menas den 

myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. 
  Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den 

som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 
2 § första stycket 1 a och b. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som har framställts före ikraftträdandet. 
 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2004:1197. 
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5 Förteckning över 
remissinstanserna för 
promemorian 

Efter remiss har yttranden över promemorian 
Vissa punktskattefrågor inför budget-
propositionen för 2016 lämnats av 
Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i 
Falun, Polismyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kust-
bevakningen, Kommerskollegium, Försvars-
makten, Tullverket, Skatteverket, 
Konjunkturinstitutet, Statskontoret, 
Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, 
Energimarknadsinspektionen, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Trafikverket, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, 
Konkurrensverket, Tillväxtverket, Skogs-
styrelsen, Statens jordbruksverk, Umeå 
universitet, Energigas Sverige, Fastighetsägarna 
Sverige, Fortum Sweden AB, Företagarna, 
Greenpeace, Hjelmco Oil AB, IKEM, 
Jernkontoret, Lantbrukarnas riksförbund, 
Livsmedelsföretagen, Näringslivets Regelnämnd, 
Regel-rådet, Skogsindustrierna, Skogsägarna, 
SveMin, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, 
Svensk Kollektivtrafik, Svensk Solenergi, Svensk 
Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Svenska 
Bioenergi-föreningen, Svenska FlygBranschen, 
Svenska Gjuteriföreningen, Svenska 
Naturskyddsföreningen, Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet, Svenska 
Trädbränsleföreningen, Svenskt Näringsliv, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges 
Energiföreningars Riksorganisation, Sveriges 
kommuner och landsting, Sveriges Åkeri-
företag. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några 
synpunkter: Havs- och Vattenmyndigheten, 
Tillväxtanalys, Föreningen Svenskt Flyg, 
Kungliga Svenska Aero-klubben, Skärgårdarnas 
riksförbund, Skärgårdsstiftelsen, Svensk El-
brukarförening, Svenska 
Torvproducentföreningen, Sveriges Berg-
materialindustri, Sveriges Hamnar, Sveriges 
Redareförening, Transportindustriförbundet, 
Världsnaturfonden WWF, Återvinnings-
industrierna. 

Därutöver har yttranden inkommit från 
Eskilstuna kommun, Magnus Nilsson 
Produktion, Harald Överholm, SEKAB, 2030-

sekretariatet, Telge Energi AB, Erika Poskute, 
Diligenta, Exergetics Energisystemteknik AB, 
Klimatkommunerna, Anders Jangö, Promotion i 
Boo AB, Lena och Roland Lindström, Christer 
Brand-berg, Ekonomistyrningsverket, Bostads 
AB Mimer, Sveriges Buss-företag, E.ON Sverige 
AB, Oberoende Elhandlare, Uppsala universitet, 
Energikontor Sydost AB, NSD Näringslivets 
skattedelegation, Bixia, Futura Energi, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Neste Oil, 
Akademiska Hus, Projekt Basindustririket, 
Norrvatten, HSB, Statens fastighetsverk, 
Solkompaniet, Motorbranschens Riksförbund, 
Stock-holms stad, Shiplake AB, AOPA Sweden, 
Västra Götalandsregionen, Skanska, SACO, 
Ecergy AB, Hållbar utveckling Väst, 
Specialfastigheter Sverige AB, Richard Thygesen 
och Björn Karlsson, VärmlandsMetanol AB, 
Bilsweden, AB Bostaden i Umeå, EcoPar AB, 
Reversator AB, TransportGruppen, 
Näringslivets Transportråd, Vallacom AB, 
Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, 
KTH, Fortifikationsverket, Axfood AB, 
Sollentuna Kommun.  
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6 Lagrådsremissens lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

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

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi 
dels att 9 kap. 4 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 1, 1 b och 9 §§, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a och 3 §§, 7 kap. 3 a och 

3 c §§, 9 kap. 5 § och 12 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse 

2 kap. 
1 §1 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med 
angivna belopp: 

  
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   
   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 
1.  2710 11 41, 2710 11 

45  
eller  
2710 11 49 

Bensin som uppfyller krav för    

  a) miljöklass 1    
  – motorbensin 3 kr 25 öre per liter 2 kr 60 öre per liter 5 kr 85 öre per 

liter 
  – alkylatbensin 1 kr 46 öre per liter 2 kr 60 öre per liter 4 kr 6 öre per 

liter 
  b) miljöklass 2 3 kr 28 öre per liter 2 kr 60 öre per liter 5 kr 88 öre per 

liter 
      
2. 2710 11 31, 2710 11 

51 eller  
2710 11 59 

Annan bensin än som avses 
under 1 eller 7 

4 kr 7 öre per liter 2 kr 60 öre per liter 6 kr 67 öre per 
liter 

      
3. 2710 19 21, 2710 19 

25, 2710 19 41-2710 
19 49  
eller  
2710 19 61-2710 19 
69 

Eldningsolja, dieselbrännolja, 
fotogen, m.m. som 

   

  a) har försetts med märk- och 
färgämnen eller ger mindre än 
85 volymprocent destillat vid 
350°C, 

850 kr per m3 3 218 kr per m3 4 068 kr per m3 

  b) inte har försetts med märk- 
och färgämnen och ger minst 
85 volymprocent destillat vid 
350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 1 833 kr per m3 3 218 kr per m3 5 051 kr per m3 
  miljöklass 2 2 113 kr per m3 3 218 kr per m3 5 331 kr per m3 
  miljöklass 3 eller inte tillhör 

någon miljöklass 
2 259 kr per m3 3 218 kr per m3 5 477 kr per m3 

      
4. 2711 12 11-2711 19 

00 
Gasol m.m. som används för    

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:970. 
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  a) drift av motordrivet fordon, 
fartyg eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 kg 3 385 kr per 1 000 kg 3 385 kr per 
1 000 kg 

  b) annat ändamål än som 
avses under a 

1 092 kr per 1 000 kg 3 385 kr per 1 000 kg 4 477 kr per 
1 000 kg 

      
5. 2711 11 00, 2711 21 

00 
Naturgas som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, 
fartyg eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 m3 2 409 kr per 1 000 m3 2 409 kr per 
1 000 m3 

  b) annat ändamål än som 
avses 
under a 

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

      
6. 2701, 2702 eller 

2704 
Kol och koks 646 kr per 1 000 kg 2 800 kr per 1 000 kg 3 446 kr per 

1 000 kg 
      
7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om 

högst 0,005 gram per liter 
3 kr 28 öre per liter 2 kr 60 öre per liter 5 kr 88 öre per 

liter 
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 

tas skatt ut med ett belopp som motsvarar 
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för 
bränslets olika användningssätt. 

 

 

 
Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för 
följande bränslen med angivna belopp: 

 
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

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

Bensin som uppfyller krav för    

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 68 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 27 öre per liter 

  – alkylatbensin 1 kr 90 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 4 kr 49 öre per liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 71 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 30 öre per liter 

      

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

Annan bensin än som avses 

under 1 eller 7 

4 kr 50 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 7 kr 9 öre per liter 

      

3. 2710 19 21, 2710 19 
25, 2710 19 41-2710 
19 49  
eller  
2710 19 61-2710 19 

69 

Eldningsolja, dieselbrännolja, 

fotogen, m.m. som 

   

  a) har försetts med märk- och 

färgämnen eller ger mindre än 

85 volymprocent destillat vid 

350°C, 

848 kr per m3 3 210 kr per m3 4 058 kr per m3 

  b) inte har försetts med märk- 

och färgämnen och ger minst 85 

volymprocent destillat vid 

350°C, tillhörig 

   

  miljöklass 1 2 308 kr per m3 3 210 kr per m3 5 518 kr per m3 
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  miljöklass 2 2 588 kr per m3 3 210 kr per m3 5 798 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte tillhör 

någon miljöklass 

2 733 kr per m3 3 210 kr per m3 5 943 kr per m3 

      

4. 2711 12 11-2711 19 

00 

Gasol m.m. som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, 

fartyg eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 

  b) annat ändamål än som avses 

under a 

1 089 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 4 465 kr per 1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 2711 21 

00 

Naturgas som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, 

fartyg eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 

  b) annat ändamål än som avses 
under a 

937 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 3 340 kr per 1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 644 kr per 1 000 kg 2 793 kr per 1 000 kg 3 437 kr per 1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om 

högst 0,005 gram per liter 

3 kr 71 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 30 öre per liter 

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

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 
5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar 

1. skatten som gäller för bränsle enligt första 
stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har 
förvärvats utan skatt, 

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller 
för bränsle enligt första stycket 3 a respektive 
bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 
första stycket 3 a har förvärvats med skatt, 

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt 
första stycket, om sådant bränsle i annat fall än 
som avses i 1 har förvärvats utan skatt, 

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första 
stycket som det använda bränslet anses likvärdigt 
med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § 
har förvärvats utan skatt, och 

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller 
för bränsle enligt första stycket 3 a respektive 
bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 
eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar 
skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 
3 a. 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje 
stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 
21). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 b §2 
För kalenderåret 2016 och efterföljande 

kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som efter en årlig omräkning 
motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen 
multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i 
procent, som anger förhållandet mellan det 
allmänna prisläget i juni månad året närmast före 
det år beräkningen avser och prisläget i juni 2014. 
Beloppen avrundas till hela kronor och ören. 

Regeringen fastställer före november månads 
utgång de omräknade skattebelopp som enligt 
denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. 

För kalenderåret 2017 och efterföljande 
kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt 
betalas med belopp som motsvarar de i 1 § 
angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning 
enligt andra stycket. Regeringen fastställer före 
november månads utgång de omräknade 
skattebelopp som ska tas ut för påföljande 
kalenderår.  

 
För bränslen som avses i  
1. 1 § första stycket 3 a samt 4 6 ska energiskatt 

och koldioxidskatt betalas med belopp som 
motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen 
multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje 
stycket, 

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska  
a) koldioxidskatt betalas med belopp som 

motsvarar de i 1 § angivna 
koldioxidskattebeloppen multiplicerade med 
jämförelsetalet enligt tredje stycket, och 

b) energiskatt med belopp som motsvarar 
summan av de i 1 § angivna energiskatte- och 
koldioxidskattebeloppen multiplicerade med 
jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt 
tillägg av två procentenheter, med avdrag för det 
omräknade koldioxid-skattebeloppet enligt a.  

Med jämförelsetal avses här det värde, uttryckt i 
procent, som anger förhållandet mellan det 
allmänna prisläget i juni månad året närmast före 
det år beräkningen avser och prisläget i juni 2015.  

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b 
avrundas var för sig till hela kronor och ören. 

 
9 §3 

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla 
oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller 
dock inte båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten har 
meddelats enligt fiskelagen (1993:787). 

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på 
i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt. 

Beskattningsmyndigheten kan medge att 
bränsletank på båt som disponeras av 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kust-
bevakningen eller annan statlig myndighet får 

Beskattningsmyndigheten kan medge att 
bränsletank på båt som disponeras av 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kust-
bevakningen eller annan statlig myndighet får 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2009:1497. 
3 Senaste lydelse 2014:1023. 
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innehålla olje-produkt som är försedd med 
märkämne. Om det finns särskilda skäl kan 
sådant medgivande också lämnas för annan båt. 

innehålla oljeprodukt som är försedd med 
märkämne. Om det finns särskilda skäl kan 
sådant medgivande också lämnas för annan båt, 
om den används uteslutande för annat än privat 
ändamål. 

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte 
längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. 

4 kap. 
1 §4 

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 
1 kap. 3 a § är den som 

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet, 
2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 6 eller 7 § tar emot bränsle som flyttats enligt 

uppskovsförfarandet, 
3. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §, 
4. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §, 
5. för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EU-land till Sverige enligt 11 §, 
6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag, 
7. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett 

visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med 
ett högre belopp, 

8. förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC och som använder 
bränslet för drift av motordrivna fordon, 

9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar 
skattepliktigt bränsle utanför ett 
uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet 
har redovisats här. 

9. i annat fall än som avses i 1–8, innehar 
skattepliktigt bränsle utanför ett 
uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet 
har redovisats här, 

10. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen 
skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för privat 
ändamål, 

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § 
har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad 
till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt 
fiskelagen (1993:787), när båten används för 
privat ändamål, eller 

c) i luftfartyg, när luftfartyget används för privat 
ändamål. 

 
12 §5 

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för 
bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 
3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som 

1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §, 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2012:678. 
5 Senaste lydelse 2011:287. 
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2. i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle, 
3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in 

bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller 
tar emot en sådan leverans, och 

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller 
lägre skatt ska betalas när bränslet används för 
visst ändamål men som använder bränslet för ett 
ändamål som medför att skatt ska betalas med 
högre belopp. 

3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in 
bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller 
tar emot en sådan leverans, 

4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller 
lägre skatt ska betalas när bränslet används för 
visst ändamål men som använder bränslet för ett 
ändamål som medför att skatt ska betalas med 
högre belopp, och 

5. förvärvat bränsle för vilket antingen ingen 
skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a och som använder 
bränslet 

a) i skepp, när skeppet används för privat 
ändamål, eller 

b) i båt, för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § 
har lämnats eller fiskelicens som inte är begränsad 
till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt 
fiskelagen (1993:787), när båten används för 
privat ändamål. 

5 kap. 
3 §6 

Skattskyldigheten inträder 
1. för säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 respektive 

4, när bränslet förs in till Sverige, 
2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 

7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet 
används för ett ändamål som medför att skatt 
ska betalas med högre belopp, och 

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 
7, 8 eller 10 eller enligt 4 kap. 12 § 4 eller 5, när 
bränslet används för ett ändamål som medför att 
skatt ska betalas med högre belopp, och 

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när 
a) bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget 

försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än 
försäljning, eller 

b) han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det 
bränsle som då ingår i hans lager. 

 
Nuvarande lydelse 

6 a kap. 
1 §7 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa 
bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.  

 
Ändamål Bränsle som 

inte ger 
befrielse 

Befrielse från 
energiskatt 

Befrielse från 
koldioxidskatt 

Befrielse från 
svavelskatt 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2012:836. 
7 Senaste lydelse 2014:1024. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Om skattebefrielse inte 
följer av tidigare punkter, 
förbrukning för annat 
ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
tillverknings- processen i 
industriell verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 1 
§ första stycket 
3 b 

   

a) i en anläggning för 
vilken utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 6 kap. 
1 § lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än som 
avses under a 

 

 70 procent 40 procent – 

     
10. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
yrkesmässig 
växthusodling 
 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

70 procent 40 procent – 

     
11. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon i 
yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

70 procent 40 procent – 

     
12. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning i 
sodapannor eller i 
lutpannor 

 – – 100 procent 

     
13. Förbrukning vid 
tillverkningsprocessen i 
gruvindustriell verksamhet 
för drift av andra 
motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och 
bussar 

Andra bränslen 
än bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

86 procent 40 procent – 

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Föreslagen lydelse 

6 a kap. 
1 § 

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa 
bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges. 

 
Ändamål Bränsle som 

inte ger 
befrielse 

Befrielse från 
energiskatt 

Befrielse från 
koldioxidskatt 

Befrielse från 
svavelskatt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Om skattebefrielse inte 
följer av tidigare punkter, 
förbrukning för annat 
ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
tillverknings-processen i 
industriell verksamhet  

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

   

a) i en anläggning för 
vilken utsläppsrätter ska 
överlämnas enligt 6 kap. 
1 § lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter 

 70 procent 100 procent – 

b) i andra fall än som 
avses under a 

 70 procent – – 

     
10. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid 
yrkesmässig 
växthusodling 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

70 procent – – 

     
11. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning för 
annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon i 
yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet 

Bensin, 
råtallolja, 
bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 
stycket 3 b 

70 procent – – 

     
12. Om skattebefrielse 
inte följer av tidigare 
punkter, förbrukning i 
sodapannor eller i 
lutpannor 

 – – 100 procent 

     
13. Förbrukning vid 
tillverkningsprocessen i 
gruvindustriell verk-
samhet för drift av andra 

Andra bränslen 
än bränsle som 
avses i 2 kap. 
1 § första 

89 procent 40 procent – 
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motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och 
bussar 

stycket 3 b 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §8 
Om råtallolja förbrukas för ändamål som 

anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energi-
skatten med ett belopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt och 40 procent av 
den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 
2 kap. 1 § första stycket 3 a. 

Om råtallolja förbrukas för ändamål som 
anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energi-
skatten med ett belopp som motsvarar 
70 procent av den energiskatt som tas ut på 
bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. 

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

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

2 a §9 
Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 

stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverk-samhet för 
drift av andra motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse 
från koldioxidskatt med 900 kronor per 
kubikmeter. 

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet för 
drift av andra motordrivna fordon än 
personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse 
från koldioxidskatt med 1 380 kronor per 
kubikmeter. 

3 §10 
Vid annan kraftvärmeproduktion än som 

avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet 
som förbrukas för framställning av värme, 
befrielse från energiskatt med 70 procent och 
från koldioxidskatt med 40 procent. 

Vid annan kraftvärmeproduktion än som 
avses i 1 § 17 a medges, för den del av bränslet 
som förbrukas för framställning av värme, 
befrielse från energiskatt med 70 procent. 

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon skattbefrielse enligt denna 
paragraf. 

 
Lydelse enligt lagförslag 2.1 Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 a § 

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 
1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig 
som har förbrukat eller sålt bränslet som 

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 
1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig 
som har förbrukat eller sålt bränslet som 

 
 
                                                      
8 Senaste lydelse 2013:969. 
9 Senaste lydelse 2009:1497. 
10 Senaste lydelse 2009:1497. 
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motorbränsle, göra avdrag för 
1. energiskatt med 44 procent och koldioxid-

skatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som framställts av biomassa och 
som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-
nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 78 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av ett 
motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-
nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och 
som utgör etanol, och 

3. energiskatt med 100 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av motor-
bränslet som utgörs av någon annan beståndsdel 
än som anges i 1 eller 2 och som framställts av 
biomassa. 

motorbränsle, göra avdrag för 
1. energiskatt med 50 procent och koldioxid-

skatt med 100 procent på den andel av 
motorbränslet som framställts av biomassa och 
som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-
nr 3824 90 99,  

2. energiskatt med 73 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av ett 
motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-
nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och 
som utgör etanol, och 

3. energiskatt med 100 procent och koldioxid-
skatt med 100 procent på den andel av motor-
bränslet som utgörs av någon annan beståndsdel 
än som anges i 1 eller 2 och som framställts av 
biomassa. 

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränslet som 
utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa. 

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränslen. 

Första stycket gäller dock inte för biogas. 

3 c § 
För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den skattskyldige förbrukat eller 

sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller 
flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för 

1. energiskatt med 79 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av etanol, och 

2. energiskatt med 100 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av någon annan 
beståndsdel än som anges i 1 och som framställts 
av biomassa. 

1. energiskatt med 74 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av etanol, och 

2. energiskatt med 100 procent och 
koldioxidskatt med 100 procent om 
beståndsdelen utgörs av någon annan 
beståndsdel än som anges i 1 och som framställts 
av biomassa.  

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 
eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 
100 procent för den andel av motorbränslet som bränslet utgör. 

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett 
hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b 

 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna paragraf endast om den 

skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid 
import eller framställning inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol). 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
5 §11 

Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–femte styckena, efter 
ansökan återbetalning av skatt på elektrisk kraft och bränsle som förbrukats för framställning av 
värme som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 
16 eller enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5. 

Återbetalning medges vid leverans för  
1. tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet, för 

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten 
som överstiger 0,5 öre per kilowattimme, 

b) råtallolja med ett energi-skattebelopp som 
motsvarar 70 procent av den energiskatt och 
40 procent av den koldioxidskatt som tas ut på 
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent 
av energiskatten och 40 procent av koldioxid-
skatten, 

Återbetalning medges vid leverans för 
1. tillverkningsprocessen i industriell 

verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet, för 

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten 
som överstiger 0,5 öre per kilowattimme,  

b) råtallolja med ett energi-skattebelopp som 
motsvarar 70 procent av den energiskatt som tas 
ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 
3 a, 

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent 
av energiskatten, 

 
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk kraft och med hela 

energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på bränsle. 
Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet som tillhör en 

verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av 
den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt  

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 
100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och 

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten. 
Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning, 

ska energislagen vid beräkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till 
respektive energislag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller för 
värme som har levererats från kraftvärmeproduktion. 

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte någon återbetalning av 
skatt enligt denna paragraf. 

12 kap. 
1 §12 

Beslut enligt denna lag får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige 
och sökanden. 

Beslut enligt denna lag får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige 
och sökanden. 

Beslut som meddelas av regeringen får inte 
överklagas. 

 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2012:797. 
12 Senaste lydelse 2010:1824. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 
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2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före 
ikraftträdandet. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 och 5 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
2 §1 

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 
1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en 

producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk 
kraft, 

2. i annat fall framställts i Sverige av en 
producent som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och 
som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 

 
 
 
1. framställts i Sverige  
a) i en anläggning med en sammanlagd 

installerad generatoreffekt av mindre än 
50 kilowatt, 

b) av någon som förfogar över en sammanlagd 
installerad generatoreffekt av mindre än 
50 kilowatt, och 

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857), 

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intressegemenskap med producenten eller 
leverantören, 

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan 
ersättning levererats av en producent eller en 
leverantör till en förbrukare som inte står i 
intressegemenskap med producenten eller 
leverantören, 

4. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transportmedel, 

3. framställts och förbrukats på fartyg eller 
annat transportmedel, 

5. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft, eller 

4. förbrukats för framställning av elektrisk 
kraft,  

6. framställts i ett reservkrafts-aggregat.  5. framställts i Sverige i ett 
reservkraftsaggregat, och den elektriska kraften 
inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas 
av nätkoncession som meddelats med stöd av 
2 kap. ellagen, eller  

6. framställts i Sverige  
a) i en anläggning med en sammanlagd 

installerad effekt av mindre än 100 kilowatt,  
b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 

stycket 1-6  
c) av någon som förfogar över en sammanlagd 

installerad generatoreffekt av mindre än 100 
kilowatt, och  

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett 
ledningsnät som omfattas av nätkoncession som 
meddelats med stöd av 2 kap. ellagen. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2005:960. 
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Vad som i första stycket 1 a respektive b anges 
om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft 
som framställs från 

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt 
installerad generatoreffekt, 

2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad 
toppeffekt, och 

3. annan energikälla utan generator, motsvaras 
av 50 kilowatt installerad effekt. 

När elektrisk kraft framställs från olika 
energikällor ska, vid bedömningen av 
förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 
6 c, de installerade effekterna läggas samman. Vid 
sammanläggningen ska de effekter som avses i 
andra stycket först räknas om till motsvarande 50 
kilowatt installerad generatoreffekt vid 
bedömningen av förutsättningarna i första stycket 
1 a, respektive b. Vid bedömningen av förutsätt-
ningarna i 6 c ska omräkning först ske till 
motsvarande 100 kilowatt installerad 
generatoreffekt.  

5 § 
Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige 
1. yrkesmässigt framställer skattepliktig 

elektrisk kraft (producent), 
1. framställer skattepliktig elektrisk kraft 

(producent), 
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av annan framställd 

elektrisk kraft (leverantör), 
3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som förvärvats utan 

skatt mot försäkran enligt 11 §, 
4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller förbrukar elektrisk kraft 

för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7. 
Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om 

program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har 
gjorts enligt 9 § 6–7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om 
tillsynsmyndigheten beslutar att, 

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är uppfyllda, eller 
2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för energieffektivisering. 
Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att betala ersättning tar 

emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den elektriska kraften. 
Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket menas den 

myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. 
  Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den 

som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet 
med 2 § första stycket 1 a och b.  

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.  
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som har framställts före ikraftträdandet. 
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7 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-
25 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Leif Thorsson samt justitierådet Kristina 
Ståhl. 
 
Vissa punktskattefrågor inför budget-
propositionen för 2016 
 
Enligt en lagrådsremiss den 25 juni 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

 
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi (2.1), 
 
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi (2.2), 
 
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt 
på energi (2.3). 
 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
kanslirådet Anna Wallentin, rättssakkunniga 
Anna Sundblad Stahre och departements-
sekreteraren Ulf Olovsson, biträdda av 
ämnesrådet Mats-Olof Hansson. 
 
Förslagen föranleder följande yttrande av 
Lagrådet: 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på 
energi (2.1) 
 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på 
energi (2.2) 
 
Lagrådet (f.d. justitierådet Susanne Billum och 
justitierådet Kristina Ståhl) lämnar förslaget utan 
erinran. 
 
F.d. justitierådet Leif Thorsson anför. 
 
2 kap. 1 b § 
 
I motiveringen till de framlagda förslagen 
(avsnitt 4.1.2) redovisas översiktligt effekter av 
EU:s regler om statsstöd, bl.a. riktlinjerna för 

statligt stöd till miljöskydd år 2008 och 
riktlinjerna för miljöskydd och energi 2014–
2020. Ett stöd som ges för bränslen som 
framställs av biomassa får kompensera endast för 
merkostnaderna för framställning av bränslet i 
förhållande till det fossila bränsle som ersätts. I 
annat fall bedöms överkompensation föreligga 
och därmed ett otillåtet statsstöd. Skatten på 
vissa flytande biodrivmedel föreslås i remissen 
därför bli höjd (genom att rätten till avdrag 
minskas), för att undvika överkompensation till 
sådana drivmedel. 
 
I förevarande paragraf föreslås emellertid, just i 
syfte att gynna bio-drivmedel och motverka 
användningen av fossila bränslen – bensin och 
diesel –, att energiskatten på fossila drivmedel 
vid en årlig om-räkning från och med för år 2017 
skall höjas också med ett årligt tillägg på 
jämförelsetalet av två procentenheter. Detta 
tillägg avses motsvara ökningen i 
bruttonationalprodukten, som dock sedan den 
senaste finanskrisen åren 2008–2014, enligt vad 
som framgått under beredningen, endast uppgått 
till i genomsnitt en procentenhet. Flera statliga 
remissinstanser har påpekat att det kan 
ifrågasättas om inte detta tillägg, som är 
frikopplat från den faktiska BNP-utvecklingen, 
kommer att leda till överkompensation eller 
åtminstone risk för det, och att det inte är 
rimligt att skattesatsen ska påverkas av 
befolkningstillväxten. Om en schablon knuten 
till BNP-utvecklingen ska användas är t.ex. 
enligt Konjunkturinstitutet BNP per capita ett 
mera träffsäkert alternativ. 
 
I remissen besvaras kritiken endast med att 
risken för överkompensation minskar, om såsom 
föreslås den tillkommande omräkningen i sin 
helhet uttrycks som förändringar i 
energiskattesatserna på fossila bränslen. Någon 
närmare analys av risken för att skattehöjningen 
på fossila bränslen ändå kommer att anses 
innebära en överkompensation, och därmed ett 
otillåtet statsstöd, till förmån för biodrivmedel 
förekommer inte i remissen. Enligt min mening 
är förslaget i denna del otillräckligt berett. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på 
energi (2.3) 
 
11 kap. 2 § 
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om 
undantag från skatteplikt för elektrisk kraft i 
vissa fall. I flera av undantagsbestämmelserna 
upp-ställs som villkor för skattefrihet bl.a. att 
den elektriska kraften har framställts i Sverige 
(se första stycket 1, 5 och 6). I remissen belyses 
inte närmare varför skattefriheten har villkorats 
på detta sätt. Vid föredragningen har dock 
upplysts att syftet är att skattefrihet endast ska 
medges i de fall då Skatteverket kan kontrollera 
att förutsättningarna för att medge undantag är 
uppfyllda och att en sådan kontroll inte kan ske 
för el som framställts i andra länder. När det 
gäller el som framställts av bränsle är syftet också 
att undvika dubbel icke-beskattning i de fall då 
det bränsle som används för framställningen är 
undantaget från beskattning i det land där 
framställningen sker. 
 
Enligt artikel 110 i EUF-fördraget är det 
förbjudet för EU:s medlems-stater att på varor 
från andra medlemsstater lägga interna skatter 
eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre 
än de skatter eller avgifter som läggs på liknande 
inhemska varor. Förbudet innebär ett krav på att 
en och samma slags vara ska beskattas på samma 
sätt oavsett ursprungsland. Fördraget tillåter 
alltså inte att en skattefrihet förbehålls endast för 
varor som producerats i det egna landet. Detta 
gäller oavsett om skattefriheten i och för sig är 
förenlig med EU:s sekundärrätt på området. Av 
EU-domstolens praxis framgår klart att 
medlemsstaterna vid införlivande av direktiv 
måste utforma lagstiftningen så att den är 
förenlig även med fördraget (se t.ex. mål C-
166/98 Socridis). 
 
När det gäller den fria rörligheten för tjänster, 
personer och kapital innehåller EUF-fördraget 
bestämmelser som anger att hinder för den fria 
rörligheten på vissa grunder kan godtas. När det 
gäller den fria rörligheten för varor saknas en 
motsvarande fördragsmässig möjlighet att godta 
diskriminerande nationella bestämmelser. Trots 
detta har EU-domstolen i vissa fall accepterat en 
diskriminerande varubeskattning om skälen för 
den varit objektivt legitima (se t.ex. mål 46/80 
Vinal). Så har dock endast skett vid s.k. dold 

diskriminering, dvs. när kriteriet för den högre 
(eller lägre) beskattningen inte är varans 
ursprung men regeln ändå i realiteten får till 
effekt att utländska varor missgynnas. En öppen 
diskriminering, dvs. när det direkt i den aktuella 
skatteregeln anges att varor från det egna landet 
ska beskattas lindrigare än utländska varor, kan 
däremot aldrig godtas. Det kan dock noteras att 
inte heller dold diskriminering kan motiveras 
med att en olikbehandling av inhemska och 
utländska varor är nödvändig av 
skattekontrollskäl. 
 
I remissen berörs inte frågan om hur de 
föreslagna bestämmelserna förhåller sig till 
artikel 110 i EUF-fördraget. I den fortsatta 
beredningen av lagstiftningsärendet är det 
nödvändigt att frågan om bestämmelsernas 
förenlighet med fördraget analyseras grundligt 
och att bestämmelserna utformas så att de inte 
kommer i konflikt med fördraget. 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Höjning av vissa avgifter enligt 
skatteförfarandelagen 

I promemorian föreslås höjningar av 
förseningsavgifterna och kontrollavgifterna 
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). De 
höjningar som föreslås uppgår till 25 procent av 
de nuvarande beloppen.  

De förseningsavgifter som i dag tas ut enligt 
skatteförfarandelagen har legat på samma nivå 
sedan år 2003. Storleken på kontrollavgifterna 
gällande personalliggare har varit densamma 
sedan ikraftträdandet av bestämmelserna om 
personalliggare år 2007. Bestämmelserna om 
kassaregister trädde i kraft den 1 januari 2008 
och skyldigheterna enligt lagen samt dess 
bestämmelser om kontrollavgift började gälla 
den 1 januari 2010. Kontrollavgiften beträffande 
kassaregister bestämdes till samma belopp som 
gällde beträffande personalliggare. Storleken på 
kontrollavgiften gällande dokumentations-
skyldigheten vid upplåtelse av torg- och 
marknadsplats och vid omsättning av 
investeringsguld har varit densamma sedan 
ikraftträdandet av bestämmelserna år 1998 
respektive år 2000. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. Höjningen av försenings-
avgifterna ska gälla för deklarationer och övriga 
uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet. 
Höjningen av kontrollavgifterna ska gälla i fråga 
om kontrollavgifter som är hänförliga till 
kontroller som har inletts efter ikraftträdandet. 
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2 Lagförslagen i promemorian 

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

Härigenom föreskrivs att 48 kap. 6 § och 50 kap. 2 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse 

48 kap. 
6 § 

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 

Om förseningsavgiften gäller uppgår den till 
aktiebolags eller ekonomisk förenings 
inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
5 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
500 kronor 

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 000 kronor om det är fråga om en 
deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 

 
Föreslagen lydelse 

48 kap. 
6 § 

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 
Om förseningsavgiften gäller uppgår den till 
aktiebolags eller ekonomisk förenings 
inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
6 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
625 kronor 

 
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en 

deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

50 kap. 
2 § 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 10 000 kronor 
för varje kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat inom ett år 
från den dag då beslutet om kontrollavgift 
meddelades, ska avgiften i stället vara 
20 000 kronor. 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor 
för varje kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat inom ett år 
från den dag då beslutet om kontrollavgift 
meddelades, ska avgiften i stället vara 
25 000 kronor. 
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7 § 
Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse 

av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld. 
Kontrollavgiften är 2 000 kronor för varje 

tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. 
Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje 

tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången i fråga om deklarationer 

och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.  
3. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i sin nya lydelse ska tillämpas första gången i fråga om 

kontrollavgifter som är hänförliga till kontroller som har inletts efter ikraftträdandet. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) 
dels att 50 kap. 4 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2014:1474) om ändring i den lagen ska ha 

följande lydelse, 
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1474) om ändring i den 

lagen ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse. 
 

Lydelse enligt SFS 2014:1474 Föreslagen lydelse 

50 kap. 
4 § 

Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är 
1. 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle, och 
2. 2 000 kronor för varje person som vid 

kontrollen är verksam och inte är dokumenterad 
i en tillgänglig personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som 
har inträffat inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska avgiften 
enligt första stycket 1 i stället vara 20 000 
kronor. 

1. 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och  
2. 2 500 kronor för varje person som vid 

kontrollen är verksam och inte är dokumenterad 
i en tillgänglig personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som 
har inträffat inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska avgiften 
enligt första stycket 1 i stället vara 25 000 
kronor. 

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor. 
 
 4. I fråga om kontrollavgiftens storlek ska 

bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas första 
gången i fråga om kontrollavgifter som är 
hänförliga till kontroller som har inletts efter 
ikraftträdandet. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Promemorian har remitterats till: Riksdagens 
ombudsmän, Kammarrätten i Stockholm, 
Förvaltningsrätten i Luleå, Ekobrotts-
myndigheten, Kommerskollegium, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Konkurrensverket, 
Tillväxtverket, Regelrådet, Blomsterbranschens 
Riksorganisation, Byggnads, FAR, Företagarna, 
Handelsanställdas förbund, Hotell- och 
Restaurangfacket, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Näringslivets Regelnämnd, Näringslivets 
Skattedelegation, Svensk Handel, Svenskt 
Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges 
byggindustrier, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund, Torg- och Marknadshandlarnas 
Ekonomiska Riksförening, Visita och VVS-
företagen. 

Riksdagens ombudsmän, Regelrådet, Sveriges 
kommuner och landsting och FAR har avstått 
från att lämna synpunkter på promemorian. 

Något yttrande har inte kommit in från 
Byggnads, Hotell- och restaurangfacket, Svensk 
Handel, Sveriges byggindustrier, Torg- och 
Marknadshandlarnas Ekonomiska riksförening 
och VVS-företagen. 
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4 Lagförslagen i lagrådsremissen Höjning av vissa avgifter enligt 
skatteförfarandelagen 

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

Härigenom föreskrivs att 48 kap. 6 § och 50 kap. 2 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska 
ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse  

48 kap. 
6 § 

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 
Om förseningsavgiften gäller uppgår den till 

aktiebolags eller ekonomisk förenings 
inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
5 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
1 000 kronor 
500 kronor 

 
Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 000 kronor om det är fråga om en 

deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 
 

Föreslagen lydelse 

48 kap. 
6 § 

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning. 
 

Om förseningsavgiften gäller uppgår den till 
aktiebolags eller ekonomisk förenings 
inkomstdeklaration 
någon annans inkomstdeklaration 
särskilda uppgifter 
periodisk sammanställning 
skattedeklaration 

 
6 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
1 250 kronor 
625 kronor 

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en 
deklaration som ska lämnas efter föreläggande. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

50 kap. 
2 § 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 10 000 kronor 
för varje kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat inom ett år 
från den dag då beslutet om kontrollavgift 
meddelades, ska avgiften i stället vara 20 000 
kronor. 

Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor 
för varje kontrolltillfälle. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut 
för en överträdelse som har inträffat inom ett år 
från den dag då beslutet om kontrollavgift 
meddelades, ska avgiften i stället vara 25 000 
kronor. 
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7 § 
Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse 

av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld. 
Kontrollavgiften är 2 000 kronor för varje 

tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. 
Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje 

tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om deklarationer 

och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.  
3. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om 

kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter ikraftträdandet. 
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Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) 
dels att 50 kap. 4 § lagen i stället för lydelsen enligt lagen (2014:1474) om ändring i den lagen ska ha 

följande lydelse, 
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1474) om ändring i den 

lagen ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse. 
 
Lydelse enligt SFS 2014:1474 Föreslagen lydelse 

50 kap. 
4 § 

Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är 
1. 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle, och 
2. 2 000 kronor för varje person som vid 

kontrollen är verksam och inte är dokumenterad 
i en tillgänglig personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som 
har inträffat inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska avgiften 
enligt första stycket 1 i stället vara 20 000 
kronor. 

1. 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle, och  
2. 2 500 kronor för varje person som vid 

kontrollen är verksam och inte är dokumenterad 
i en tillgänglig personalliggare. 

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en 
kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2 och en ny 
kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som 
har inträffat inom ett år från den dag då beslutet 
om kontrollavgift meddelades, ska avgiften 
enligt första stycket 1 i stället vara 25 000 
kronor. 

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor. 
 
 4. I fråga om kontrollavgiftens storlek ska 

bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas första 
gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig 
till kontroller som har inletts efter ikraftträdandet. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-
03 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Per Virdesten samt justitierådet Erik 
Nymansson. 
 
Höjning av vissa avgifter enligt 
skatteförfarandelagen 
 
Enligt en lagrådsremiss den 28 maj 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 
1. lag om ändring i skatteförfarandelagen 
(2011:1244),  
 
2. lag om ändring i lagen (2014:1474) om 
ändring i skatte förfarandelagen (2011:1244). 
 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av 
departementssekreteraren Helena Persson. 
 
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Framtidens filmpolitik 

I promemorian föreslås att staten tar ett 
helhetsansvar för den nationella filmpolitiken 
och lämnar det nuvarande filmavtalet från och 
med 2017. Därmed bedöms regeringens 
förutsättningar att forma en filmpolitik som 
stärker kvalitet, förnyelse och tillgänglighet 
förbättras. 

De senaste åren har filmbranschen genomgått 
stora förändringar. Nya visningsformer och 
uppkomsten av nya digitala aktörer på 
marknaden skapar möjligheter, men också stora 
utmaningar för svensk film. I promemorian 
konstateras att filmavtalet i sin nuvarande form 
inte förmår möta de utmaningar som branschen 
står inför. 

Film i alla dess former är en av de viktigaste 
uttrycksformerna i vår tid. Rörliga bilder 
gestaltar och förmedlar en mångfald berättelser 
om mänskligt liv och når ut till de allra flesta 
oavsett ålder och bakgrund. Framtidens 
filmpolitik syftar till att stärka förutsättningarna 
för att fler unika filmberättelser ska få utvecklas 
och nå sin publik. En del i detta är att förbättra 
förutsättningarna för produktion, utveckling, 
lansering och visning samt att stärka villkoren 
för de som skapar film. I promemorian uttrycks 
även vikten av att svensk filmproduktion ska ha 
en god balans mellan både det konstnärligt 
utmanande och det publikt tillgängliga. 

Biograferna har en unik betydelse för 
filmkonsten och som kulturella mötesplatser i 
hela landet. Framtidens filmpolitik ska bidra till 
utvecklingen av de traditionella visnings-
formerna, men också ta tillvara de möjligheter 
som de nya digitala visningsformerna erbjuder. 
Förslagen i promemorian syftar därför till ökad 
teknikneutralitet genom att stöd för produktion, 
distribution och visning av film i högre grad ska 
kunna ges oavsett om filmerna görs tillgängliga 
på biograf, i tv, på festivaler, via dvd eller via 
olika digitala tjänster. 

Under förutsättning att filmavtalet som 
finansieringsmodell upphör föreslås i 
promemorian att mervärdesskattesatsen höjs för 
tillträde till biografföreställningar, från 6 procent 
till 25 procent. Samtidigt bedöms den nuvarande 
biografavgiften upphöra. Förslaget föranleder 
ändring av 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen 
(1994:200). Som en följd av detta upphör även 
avdragsrätten i inkomstskattelagen för de 

avgifter och bidrag som betalas till Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet av berörda avtalsparter i 
2013 års filmavtal. 
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2 Lagförslagen i promemorian 

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

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
1 §1 

  
Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av 

andra eller tredje stycket.  
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för   
1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och 

motsvarande i campingverksamhet,  
2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller 

dennes dödsbo,  
3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5-7 §§,  
4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för  

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1882/2003, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och  

b) spritdrycker, vin och starköl, och  
5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser 

spritdrycker, vin och starköl.  
Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för  
1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte annat följer av 3 kap. 

13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:  
– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,  
– tidningar och tidskrifter,  
– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,  musiknoter, samt  
– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,  
2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som 

avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och 
import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att 
programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,  

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och import av 
kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium 
som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,  

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift 
eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för 
läshandikappade, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,  

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, 
teater-, opera- eller balettföreställningar eller 

5. tillträde till konserter, cirkus-, teater-, 
opera- eller balettföreställningar eller andra 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1194. 
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andra jämförliga föreställningar,  jämförliga föreställningar,  
6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av och inte heller 

fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,  
7. tillträde till och förevisning av djurparker,  
8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, 
system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig 
upptagning som avser information,  

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs 
framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,  

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i   kap. 11 a § första stycket och som 
inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf, och  

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse. Lag 
(2011:1194).  
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
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Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)2 att 16 kap. 11 § ska upphöra att 
gälla och att rubriken närmast före 16 kap. 11 § ska utgå. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för avgifter och bidrag som har betalats respektive lämnats 

för tid före ikraftträdandet. 

 
 
                                                      
2 Lagen omtryckt 2008:803. 

Senaste lydelse av 16 kap. 11 § 2012:903. 
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3 Förteckning över remissinstanser 

Efter remiss har yttrande över promemorian 
kommit in från Kammarrätten i Stockholm, 
Domstolsverket, Konsumentverket, Svenska 
institutet, Ekonomistyrningsverket, Skatte-
verket, Statskontoret, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lunds 
universitet, Göteborgs universitet, Stockholms 
universitet, Stockholms konstnärliga högskola, 
Konkurrensverket, Tillväxtverket, Regelrådet, 
Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Statens 
medieråd, Myndigheten för radio och tv, 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Region 
Gotland, Region Halland, Region Jämtland 
Härjedalen, Region Jönköpings län, Region 
Kronoberg, Region Skåne, Samverkansorganet i 
Kalmar län, Samverkansorganet i Värmlands län, 
AB Svensk Filmindustri, Biografcentralen, 
BUFF Filmfestival, Bygdegårdarnas 
riksförbund, C More Entertainment AB, Com 
Hem AB, Dataspelsbranschen, FilmCentrum, 
Film i Skåne, Film i Väst, Film&TV-
Producenterna, Filmpool Nord AB, Filmregion 
Stockholm-Mälardalen, Folkets Hus och Parker, 
Ideell Kulturallians, Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Modern Times 
Group AB, Näringslivets Regelnämnd, 
Nätverket för regionala filmproduktions-
centrum, Oberoende Filmares Förbund (OFF), 
Riksföreningen biograferna, Riksföreningen 
Folkets Bio, Riksföreningen Våra Gårdar, 
SAAVA  Swedish Animation and Visual Arts, 
SF Bio AB, Stiftelsen Filmform, Stockholms 
filmfestival, Svenska Bio, Sveriges 
Biografägareförbund, Sveriges Dramatikerför-
bund, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., 
Sveriges Förenade Filmstudios, Sveriges 
Filmregissörer, Sveriges Television AB, Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL), Sveriges 
Videodistributörers Förening, Teaterförbundet, 
TV4 AB, Ung Media Sverige, Women in Film 
and Television Sverige (WIFT), Västra 
Götalandsregionen och Region Östergötland. 

Därutöver har Bio 3:an AB, Biografen 
Stjärnan Torsby, Bio Metropol i Karlshamn, Bio 
Saga i Mora, Björn Biografer AB, BoostHbg, 
Borås stad, Centrumbio Gullspång, 
Cinemascenen AB, Estrad Bio i Södertälje, 
Eurostar AB, Filmpalatset Bromölla AB, 
Föreningen Sudersandsbiografen, Grand-

biografen i Skara, Göran Johansson, Kiviks Bio, 
Metropolbiografen i Hörby, Teaterbiografen 
Grand i Simrishamn, Lagan biografer AB, 
Landstinget i Uppsala län, Malmö stad, Nattbion 
HB, Norden Bio i Kälarne, Nordisk Film 
Distribution AB, Nordmalingsbygdens Folkets 
Husförening, Norrbottens läns landsting, 
Norrköpings kommun, Filmhuset Palladium i 
Arvika, Patrik Johansson, Penguin Films, Per 
Tengblad, Röda Kvarn Edsbyn, Saga Vetlanda, 
Sagabiografen i Mjölby, Saga Bio Skånebiografer, 
Teaterbiografen i Sunne, TriArt Film, Videvox 
Biografservice AB och Älvdalens bio yttrat sig 
över promemorian. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna synpunkter: 
Malmö högskola, Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling, Region Gävleborg, 
Samverkansorganet i Blekinge län, 
Samverkansorganet i Södermanlands län, 
Samverkansorganet i Uppsala län, 
Samverkansorganet i Dalarnas län, 
Samverkansorganet i Västerbottens län, Business 
Sweden, Canal Digital, CinemAfrica, Filmbasen, 
Filmproducenternas rättighetsförening, 
Filmägarnas Kontrollbyrå AB, Folkbildningsför-
bundet, Föreningen svenska tonsättare, Google, 
Göteborg International Film Festival, HBO 
Nordic AB, IT & Telekomföretagen, 
Resursföretagen för film och tv, 
Rättighetsalliansen, SBS Discovery TV, SF 
Anytime AB, SKAP – Sveriges kompositörer 
och textförfattare, SOLV Ekonomisk förening, 
Svenska regissörsföreningen, Sveriges 
Konsumenter, Sveriges Utbildningsradio AB, 
Tele2 Sverige AB, TeliaSonera AB, Tempo 
dokumentärfestival, Uppsala internationella 
kortfilmsfestival, Viasat AB, Visit Sweden och 
Örebro läns landsting. 
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1 Sammanfattning av 
Skatteförenklingsutredningens 
betänkande (SOU 2014:68), i 
den del det avser vissa 
anpassningar till EU-rätten 

Enskilda näringsidkare som bedriver självständig 
näringsverksamhet i andra EES-länder kan i dag 
missgynnas i förhållande till verksamhet som 
bedrivs i Sverige. Det föreslås därför att vissa 
bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) 
ändras så att enskilda näringsidkare som bedriver 
självständig näringsverksamhet i annat EES-land 
beskattas för sitt resultat på samma sätt som när 
verksamhet bedrivs i Sverige. Detsamma ska 
gälla för delägare i handelsbolag.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 
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2 Utredningens lagförslag, i den del det avser vissa anpassningar till EU-rätten 

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

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 23 §, 14 kap. 12 och 13 §§ och 42 kap. 34 § inkomstskattelagen 
(1999:1229)1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
23 § 

Med aktiv näringsverksamhet avses en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för 
verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning. 

Annan näringsverksamhet anses som passiv 
näringsverksamhet. Självständig näringsverksam-
het som bedrivs utomlands anses alltid som 
passiv näringsverksamhet. 

Annan näringsverksamhet anses som passiv 
näringsverksamhet. Självständig näringsverksam-
het som bedrivs utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet anses alltid som passiv 
näringsverksamhet. 

14 kap. 
12 § 

All näringsverksamhet som bedrivs av en 
enskild näringsidkare räknas som en enda 
näringsverksamhet. Om han bedriver själv-
ständig näringsverksamhet utomlands, räknas 
dock all sådan verksamhet som en egen 
näringsverksamhet. 

All näringsverksamhet som bedrivs av en 
enskild näringsidkare räknas som en enda 
näringsverksamhet. Om näringsidkaren bedriver 
självständig näringsverksamhet utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, räknas 
dock all sådan verksamhet som en egen närings-
verksamhet 

13 § 
För en fysisk person som är delägare i ett eller 

flera svenska handelsbolag räknas verksamheten 
i varje handelsbolag som en egen närings-
verksamhet. Om ett handelsbolag bedriver 
självständig näringsverksamhet utomlands, 
räknas dock all sådan verksamhet som en egen 
näringsverksamhet. 

För en fysisk person som är delägare i ett eller 
flera svenska handelsbolag räknas verksamheten 
i varje handelsbolag som en egen näringsverk-
samhet. Om ett handelsbolag bedriver självstän-
dig näringsverksamhet utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, räknas dock all sådan 
verksamhet som en egen näringsverksamhet. 

Om ett svenskt handelsbolag är delägare i ett annat svenskt handelsbolag, ska verksamheten i det 
handelsbolaget räknas in i det ägande bolagets näringsverksamhet. I 14 och 15 §§ finns bestämmelser 
om underskott från kommanditbolag och vissa andra handelsbolag. 

42 kap. 
34 § 

Underskott av näringsverksamhet det beskattningsår då en enskild näringsidkare upphör att 
bedriva näringsverksamheten ska dras av med 70 procent. 

Underskottet ska dock inte dras av om det 
avser självständigt bedriven näringsverksamhet 
utomlands. Det ska inte heller dras av till den del 

Underskottet ska dock inte dras av om det 
avser självständigt bedriven näringsverksamhet 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
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underskottet området. Det ska inte heller dras av till den del 
underskottet 

– dragits av enligt 45 kap. 32 §, 46 kap. 17 § eller 62 kap. 2–4 §§ eller legat till grund för avdrag 
enligt 33 §, eller 

– skulle ha fallit bort om tillgångar eller tjänster som har tagits ut ur näringsverksamheten hade 
uttagsbeskattats. 

Underskottet ska dras av det följande beskattningsåret eller, om den skattskyldige begär det, 
fördelas på det året och de två därefter följande beskattningsåren. 

Bestämmelserna om begränsningar vid konkurs, ackord och skuldsanering i 40 kap. 20 och 21 §§ 
tillämpas också på sådant underskott. 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för 
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande över Skatteförenk-
lingsutredningens betänkande (SOU 2014:68) 
kommit in från Kammarrätten i Stockholm, 
Förvaltningsrätten i Härnösand, Domstols-
verket, Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämn-
den, Boverket, Lantmäteriet, Skatteverket, 
Bokföringsnämnden, Göteborgs Universitet, 
samhällsvetenskapliga fakulteten, Kungliga 
Tekniska Högskolan, skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad, avdelningen för bygg och 
fastighetsekonomi, Lunds Universitet, juridiska 
institutionen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
Konkurrensverket, Tillväxtverket, Almega, 
FAR, Fastighetsmäklarförbundet, Fastighets-
ägarna Sverige, Föreningen Sveriges Spannmåls-
odlare (SpmO), Företagarförbundet Fria Före-
tagare, Företagarna, Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS), Lant-
brukarnas Riksförbund (LRF), Mäklarsamfun-
det, Näringslivets Regelnämnd (NNR), Regel-
rådet, Småföretagarnas Riksförbund, Statistiska 
Centralbyrån (SCB), Svenskt Näringsliv, Sveri-
ges advokatsamfund, Sveriges Författarför-
bundet, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och 
Villaägarnas Riksförbund. 

Yttrande har dessutom kommit in från Sune 
Håkansson, SkogensHus, Merit ekonomi & 
juridik, Bo Anselmsson, Sveriges Dramatiker-
förbund, Skogssällskapets Förvaltning AB, 
Svenska Journalistförbundet, Konstnärsnämn-
den, Visma Spcs AB, Södra Skogsägarna, 
Skogsindustrierna, Hans Hillberg och STIM. 

Följande remissinstanser har inte svarat eller 
angett att de avstår från att lämna några syn-
punkter. Stockholms Handelskammare, Lunds 
Universitet, företagsekonomiska institutionen, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för 
skogsekonomi, Föreningen Foder och Spann-
mål, Landsorganisationen i Sverige (LO), LRF 
Skogsägarna, Näringslivets Skattedelegation 
(NSD), Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige 
Ekonomiska Förening, Riksrevisionen, 
Skattebetalarnas förening, Svebio, SBSAB, 
Bioenergi & Bioenergy International, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Föreningen för 
Immaterialrätt (SFIR), Svensk Handel, Sveriges 
Akademikers Centralorganisation (SACO), 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), 

Sveriges Frö och Oljeväxtodlare och Tjänste-
männens Centralorganisation (TCO). 
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1 Sammanfattning av förslagen 

Inför budgetpropositionen för 2016 är det 
angeläget att skatteförslag kan förberedas genom 
remittering och, i förekommande fall, 
lagrådsgranskning. Om förslagen kommer att 
presenteras i budgetpropositionen för 2016, och 
med vilken utformning, blir beroende av de 
överläggningar som förs i det slutliga arbetet 
med budgetpropositionen.  

Regeringen har den 25 juni 2015 beslutat 
lagrådsremissen Vissa punktskattefrågor inför 
budgetpropositionen för 2016. I lagrådsremissen 
föreslås bl.a. ändringar av beskattningen av vissa 
drivmedel som ska träda i kraft den 1 januari 
2016. I syfte att möjliggöra finansiering av 
angelägna reformer föreslås i denna promemoria 
ytterligare höjningar av energiskatten på fossil 
bensin och fossilt dieselbränsle, utöver vad som 
föreslås i lagrådsremissen.  

Förslaget föranleder ändringar i lagen 
(1994:1776) om skatt på energi och föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2016. 
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2 Lagtext 

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

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § och 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha 
följande lydelse. 
 

Lydelse enligt lagrådsremiss av den 25 juni 2015 

2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för 
följande bränslen med angivna belopp: 

 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

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

Bensin som uppfyller krav för 
   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 68 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 27 öre per liter 

  – alkylatbensin 1 kr 90 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 4 kr 49 öre per liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 71 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 30 öre per liter 

      

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

Annan bensin än som avses under 1  

eller 7 
4 kr 50 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 7 kr 9 öre per liter 

      

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

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, 
m.m. som 

   

  a) har försetts med märk- och 
färgämnen eller ger mindre än 85 
volymprocent destillat vid 350°C, 

848 kr per m3 3 210 kr per m3 4 058 kr per m3 

  b) inte har försetts med märk- och 
färgämnen och ger minst 85 
volymprocent destillat vid 350°C, 
tillhörig 

   

  miljöklass 1 2 308 kr per m3 3 210 kr per m3 5 518 kr per m3 

  miljöklass 2 2 588 kr per m3 3 210 kr per m3 5 798 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte tillhör någon 
miljöklass 

2 733 kr per m3 3 210 kr per m3 5 943 kr per m3 

      

4.  2711 12 11-2711 19 00 Gasol m.m. som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, fartyg 
eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 

  b) annat ändamål än som avses  

under a 

1 089 kr per 1 000 kg 3 376 kr per 1 000 kg 4 465 kr per 1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, fartyg 
eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 

  b) annat ändamål än som avses  937 kr per 1 000 m3 2 403 kr per 1 000 m3 3 340 kr per 1 000 m3 
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under a 

      

6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 644 kr per 1 000 kg 2 793 kr per 1 000 kg 3 437 kr per 1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 
0,005 gram per liter 

3 kr 71 öre per liter 2 kr 59 ör per liter 6 kr 30 öre per liter 
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Föreslagen lydelse 

2 kap. 
1 § 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för 
följande bränslen med angivna belopp: 

 
 KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp   

   Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 

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

Bensin som uppfyller krav för 
   

  a) miljöklass 1    

  – motorbensin 3 kr 72 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 31 öre per liter 

  – alkylatbensin 1 kr 93 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 4 kr 52 öre per liter 

  b) miljöklass 2 3 kr 75 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 6 kr 34 öre per liter 

      

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

Annan bensin än som avses under 1  

eller 7 
4 kr 53 öre per liter 2 kr 59 öre per liter 7 kr 12 öre per liter 

      

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

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, 
m.m. som 

   

  a) har försetts med märk- och 
färgämnen eller ger mindre än 85 
volymprocent destillat vid 350°C, 

846 kr per m3 3 204 kr per m3 4 050 kr per m3 

  b) inte har försetts med märk- och 
färgämnen och ger minst 85 
volymprocent destillat vid 350°C, 
tillhörig 

   

  miljöklass 1 2 355 kr per m3 3 204 kr per m3 5 559 kr per m3 

  miljöklass 2 2 634 kr per m3 3 204 kr per m3 5 838 kr per m3 

  miljöklass 3 eller inte tillhör någon 
miljöklass 

2 779 kr per m3 3 204 kr per m3 5 983 kr per m3 

      

4.  2711 12 11-2711 19 00 Gasol m.m. som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, fartyg 
eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 kg 3 370 kr per 1 000 kg 3 370 kr per 1 000 kg 

  b) annat ändamål än som avses  

under a 

1 087 kr per 1 000 kg 3 370 kr per 1 000 kg 4 457 kr per 1 000 kg 

      

5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för    

  a) drift av motordrivet fordon, fartyg 
eller luftfartyg 

0 kr per 1 000 m3 2 399 kr per 1 000 m3 2 399 kr per 1 000 m3 

  b) annat ändamål än som avses  

under a 

935 kr per 1 000 m3 2 399 kr per 1 000 m3 3 334 kr per 1 000 m3 

      

6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 643 kr per 1 000 kg 2 788 kr per 1 000 kg 3 431 kr per 1 000 kg 

      

7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 
0,005 gram per liter 

3 kr 75 öre per liter 2 kr 59 ör per liter 6 kr 34 öre per liter 
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Lydelse enligt lagrådsremiss av den 25 juni 2015 Föreslagen lydelse 

6 kap. 
2 a § 

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet för 
drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar medges befrielse från 
koldioxidskatt med 1 380 kronor per kubik-
meter. 

Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första 
stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, 
skogs-bruks- eller vattenbruksverksamhet för 
drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar medges befrielse från 
koldioxidskatt med 1 430 kronor per kubik-
meter. 

 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden 
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 
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3 Remissinstanser 

Förvaltningsrätten i Falun, Skatteverket, 
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Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bioenergi-
föreningen, Svenska Petroleum och 
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AVTAL  

MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH KONUNGARIKET  

NORGES REGERING  

OM  

ÄNDRING AV AVTAL OM EN GEMENSAM MARKNAD FÖR ELCERTIFIKAT  

INGRESS 

 
Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering ingick den 29 juni 2011 ett avtal 
om en gemensam marknad för elcertifikat. Mot bakgrund av avtalet av den 29 juni 2011 ingås detta 
ändringsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering, nedan 
kallade parterna. 

 

Parterna 
 

VILL MÖJLIGGÖRA för Sveriges regering att öka sin nationella ambitionsnivå, genom att finansiera 
30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 inom ramen för den gemensamma 
marknaden för elcertifikat, 
 
ÖNSKAR möjliggöra för ett gott investeringsklimat i båda länderna, 
 
LÄGGER VIKT vid att följa investeringsklimatet i elcertifikatmarknaden och värdera några åtgärder 
för att uppnå målet till 2020 och 
 
HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE: 

I 

Artikel 2.1, 2.2, 6.1 och 14.2 i avtal av 29 juni 2011 ändras enligt följande. 

Artikel 2  
Mål och förpliktelse 

1. Det samlade målet för ny förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden är 
28,4 TWh till år 2020.  
 
2. Konungariket Sveriges regering ska sträva efter att annullera elcertifikat motsvarande 15,2 TWh för år 
2020, och Konungariket Norges regering ska sträva efter att annullera elcertifikat motsvarande 13,2 
TWh för år 2020. Parterna ska sträva efter att det för perioden från och med den 1 januari 2012 till 
och med den 31 december 2035 ska annulleras elcertifikat motsvarande 198 TWh hos varje part från 
anläggningar som blir godkända i enlighet med artikel 4 efter avtalets ikraftträdande. I tillägg ska 
Konungariket Sveriges regering sträva efter att det för perioden från och med den 1 januari 2018 till och 
med den 31 december 2035 ska annulleras elcertifikat motsvarande ytterligare 30 TWh. 
 



PROP.  2015/16:1 B i la ga  16 

4 

Artikel 6  
Kvotplikt och fastställande av kvoter 

1. Varje part bestämmer själva vilka som är kvotpliktiga och vilken elförbrukning som ska ingå i 
fastställelsen av kvoterna. Kvoterna för de enskilda åren ska fastställas med utgångspunkt i en linjär 
upptrappning fram till 2020. Den ökade annulleringsförpliktelsen for konungariket Sveriges regering som 
följer av artikel 2.2 efter ändringen i detta avtal ska fastställas med utgångspunkt i en linjär upptrappning i 
kvoterna från 2018 fram till 2020. 

Artikel 14 
Anmälan enligt förnybarhetsdirektivet 

2. Rapportering i enlighet med förnybartdirektivet ska baseras på att elproduktion från de anläggingar 
som ingår i den gemensamma elcertifikatsmarknaden ska fördelas enligt följande: 
 
 a) med 50 procent till varje part tills dess att varje part har tillgodoräknat sig 13,2 TWh var 
 b) därefter med 100 procent till Sverige tills dess att Sverige har tillgodoräknat sig 2 TWh i tillägg 

till punkt a) 
 c) därefter 50 procent till varje part. 
 
Vid rapporteringen av måluppfyllelse enligt förnybartdirektivet ska uppgifter om utfärdade 
elcertifikat i respektive stater för anläggningar som tagits i drift efter detta avtals ikraftträddande 
användas, med avdrag för den torvbaserade produktionen av elektrisk energi. 

II 

Sveriges regering ska lägga fram ett förslag inför riksdagen under 2015 om att ta bort gällande 
undantag från skatteplikt i 11 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi för sådan vindkraftsel 
som inte levereras yrkesmässigt och för övrig el från förnybara energikällor som inte levereras 
yrkesmässigt. Förslaget ska gälla för anläggningar som sätts i drift efter 1 juli 2016 och vars 
installerade produktionskapacitet leder till en årlig elproduktion som överstiger en årlig elproduktion 
motsvarande ungefär den som effektgränsen i Norge om 100 kVA leder till. 

III 

I samband med andra kontrollstationen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden ska parterna 
utreda om det finns behov av att införa en regel för när anläggningar måste vara idriftsatta for att 
kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat inom ramen för den gemensamma marknaden för 
elcertifikat. I utredningen ska det särskilt värderas huruvida möjligheten att godkänna anläggningar 
som sätts i drift efter 2020 kan påverka investeringsklimatet och måluppfyllelsen till 2020. 

IV 

I samband med andra kontrollstationen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden ska parterna 
värdera om kvotkurvan kan författningsregleras så att justeringar av de årliga elcertifikatkvoterna som 
följer av detta avtal och avtal av 29 juni 2011 inte ska behöva vara föremål för lagändring. Parterna ska 
ta ställning till om en sådan förändring bör genomföras. 
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V 

Ikraftträdande 
 
Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2016 om båda parterna senast den 31 december 2015 har 
anmält till varandra genom notväxling att deras inhemska konstitutionella krav är uppfyllda och den 
svenska riksdagen har beslutat i enlighet med det förslag om att ta bort gällande undantag från 
skatteplikt som den svenska regeringen ska lägga fram enligt punkt II i detta avtal. 
 
Till bekräftelse härav har undertecknande, därtill vederbörligen bemyndigande, undertecknat detta 
avtal. 
 
Utfärdat i två exemplar, på svenska och på norska, vilka båda texter är lika giltiga. 

 
För Konungariket Sveriges   För Konungariket Norges 
regering    regering 
 
 
 
Ibrahim Baylan   Tord Lien 
Stockholm den 8 april 2015   Oslo den 8 april 2015 
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1 Ålderspensionssystemet vid sidan av 
statens budget 

 
1.1 Omfattning 

Redovisningen av de allmänna pensionerna är 
uppdelad på två avsnitt. Det är dels grund-
skyddet i form av garantipension som redovisas 
under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom, dels den inkomstgrundade ålders-
pensionen, som redovisas under detta avsnitt. 
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget omfattar inkomstpensionssystemet och 
premiepensionssystemet som båda är avgifts-

bestämda system. Avgiften till systemet är 
18,5 procent av den pensionsgrundande in-
komsten och ger motsvarande pensionsrätt.  

Inkomst- och premiepensionssystemen är 
finansiellt skilda från statens budget och hante-
rar sina egna inkomster och utgifter. Det innebär 
också att administrationskostnaderna för syste-
men hos Pensionsmyndigheten, Skatteverket 
och Kronofogdemyndigheten finansieras inom 
respektive system. 
 

 
 

Tabell 1.1 Utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 
Miljoner kronor 

 Utfall 2014 Beräknat 2015 Beräknat 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 

AP-fonderna, pensionsutgifter 255 111 264 594 282 535 298 642 315 894 329 600 

Administrationskostnader 2 877 2 855 2 974 3 066 3 124 3 189 

Totalt för ålderspensionssystemet 
vid sidan av statens budget 257 988 267 449 285 509 301 708 319 018 332 789 

 

Tabell 1.2 Utgifter inom premiepensionssystemet 
Miljoner kronor 

 Utfall 2014 Beräknat 2015  Beräknat 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 

Premiepensionssystemet 4 739 5 983 7 472 8 954 10 658 12 626 

. 
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1.2 Ålderspensionssystemet i dag 
och i morgon 

Pensionssystemet består – men kräver underhåll 

Långsiktighet och hållbarhet är grundläggande 
egenskaper som måste prägla ett pensions-
system. Endast då finns det förutsättningar för 
att dagens unga ska kunna lita på att det kommer 
att kunna betalas ut rimliga och tillräckliga 
pensioner även om 50 år. För att klara det be-
höver regelsystemet vara stabilt och endast juste-
ras varsamt. För att det ska vara möjligt krävs i 
sin tur att pensionssystemet håller finansiellt 
även vid oväntade och stora förändringar i 
omvärlden. Vårt pensionssystem har de egen-
skaperna. Trots en tidvis finansiellt turbulent 
period fungerar systemet utan att större föränd-
ringar har behövt göras och utan att det byggts 
upp någon skuld till framtida generationer. 

Pensionssystemet bygger på en överens-
kommelse mellan sex av riksdagens partier1. Med 
en så kraftig och blocköverskridande majoritet 
finns mycket goda förutsättningar för att 
systemet ska kunna bestå under lång tid oavsett 
förändrade majoritetsförhållanden i riksdagen. 
Det tillsammans med den finansiella stabiliteten 
ger så bra förutsättningar som det är möjligt för 
att spelreglerna ska kunna vara rimligt likvärdiga 
även om 50 år. Regeringens tydliga fokus är att 
denna inriktning ska bestå. 

Ett stabilt system innebär dock inte helt oför-
ändrade regler. Även om pensionssystemet är 
byggt för att klara oväntade och kraftiga på-
frestningar så behöver ett pensionssystem åter-
kommande granskas så att systemet fungerar så 
effektivt som möjligt. En sådan genomlysning 
pågår sedan några år under ledning av Pensions-
gruppen, som består av företrädare för de sex 
partierna som står bakom pensionsöverens-
kommelsen. Gruppen har identifierat ett antal 
områden där man ser behov av att göra juste-
ringar och som också slagits fast i en särskild 
överenskommelse. De områden som nu är aktu-
ella för översyn och förändringar är följande; 

– Översyn av beräkningsregler för en 
aktuellare och jämnare utveckling av 

 
 
                                                      
1 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folk-

partiet och Kristdemokraterna. 

inkomstpensionerna. Det viktigaste syftet 
är här att minska den slagighet i pensions-
utvecklingen som nuvarande regler leder till 
under en balansering. Förslag som syftar till 
detta har lämnats till riksdagen (prop. 
2014/15:125 En jämnare och mer aktuell 
utveckling av inkomstpensionerna). För-
slagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2017. 

– Översyn av AP-fondernas struktur och 
placeringsregler. I departementspromemo-
rian Nya regler för AP-fonderna (Ds 
2015:34) har det lämnats förslag till 
ändringar som innebär att en särskild 
huvudman som är skild från förvaltningen 
inrättas för fonderna. I promemorian före-
slås också att förvaltningen av kapitalet 
koncentreras till tre fonder i stället för nu-
varande fem fonder och att fonderna sam-
tidigt får nya och friare placeringsregler. 
Departementspromemorian har remitte-
rats. 

– Fortsatt översyn av premiepensionssyste-
met. De två alternativa vägar som redovisats 
i departementspromemorian Vägval för 
premiepensionen (Ds 2013:35) ska beredas 
vidare. Utgångspunkten för de förändringar 
som bör göras är en reformering inom 
ramen för nuvarande fondtorg och möjlig-
het till eget val. En särskild utredare har ut-
setts för att utreda detta vidare. Utredaren 
ska redovisa sitt uppdrag2 den 2 september 
2016.  

– Fortsatt arbete med åtgärder som förlänger 
arbetslivet. I det ingår även åtgärder som 
ökar drivkrafterna för ett längre arbetsliv, 
vilket ligger i linje med riksdagens till-
kännagivande om drivkrafter för ett längre 
arbetsliv (bet. 2014/15:SfU2 mom. 5, rskr. 
2014/15:47). Härmed anser regeringen att 
tillkännagivandet i denna del är slutbe-
handlat. Arbetet med ett längre arbetsliv 
ska i första hand ske i dialog med arbets-
marknadens parter och den dialogen pla-
neras ske med början under hösten 2015. 

 
 
                                                      
2 Ett reformerat premiepensionssystem (Dir. 2014:107 och dir. 2015:76). 
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– En särskild granskning av pensionerna ur 
ett jämställdhetsperspektiv inleddes i maj 
2015. Projektet – Jämställda pensioner – 
ska analysera sju delområden med fokus på 
vilken effekt de har på pensionerna för 
kvinnor och män och även ta fram förslag 
som leder till mer jämställda pensioner. De 
delområden som identifierats är delad 
pensionsrätt, deltidens betydelse för 
pensionen, överföringen av premiepension 
mellan makar, pensionsrätt för barnår och 
studier, tjänstepensionerna, grundskyddet 
för ålderspensionen och efterlevande-
skyddet för vuxna. I huvudsak ska analys-
erna redovisas i början av 2016. Delområdet 
om delad pensionsrätt överensstämmer till 
sitt innehåll med vad riksdagen i till-
kännagivande uttryckt till regeringen om 
fördelning av pension mellan makar (bet. 
2014/15:SfU2 mom. 6, rskr. 2014/15:47). 
Härmed anser regeringen att tillkänna-
givandet är slutbehandlat. 

Den översyn som nu pågår är omfattande och 
förväntas i framtiden leda till förändringar som 
gynnar mer jämställda pensioner. Inte i något 
avseende handlar dock de förändringar som här 
ska utredas om de grundläggande principerna i 
pensionssystemet. Att behålla de grundläggande 
principerna har betydelse för långsiktigheten och 
är därför prioriterat av regeringen. 

1.3 Resultatredovisning 

Grundläggande och prioriterade egenskaper för 
pensionssystemet är politisk stabilitet, finansiell 
hållbarhet och tillräckliga pensioner. Den första 
vilar tungt på pensionsöverenskommelsen. Trots 
de senaste årens stora finansiella turbulens som 
tvingat många länder att reformera sina 
pensionssystem är pensionsöverenskommelsen 
stabil. Någon närmare analys av stabiliteten görs 
därför inte här – fokus i resultatredovisningen är 
i stället på finansiell hållbarhet och tillräcklighet. 

För att studera den finansiella hållbarheten 
och visa hur systemen fungerar inleds resultat-
redovisningen med den inkomstgrundade 
pensionens två delsystem – inkomstpensions-
systemet respektive premiepensionssystemet 
samt en kort redovisning av de samlade kostna-
derna för den inkomstgrundade pensionen. 

För att visa systemens betydelse för pension-
ärerna, det vill säga dess tillräcklighet, följer en 
redovisning av pensionärernas inkomster och 
ekonomiska standard. Pensionssystemet verkar 
som en del av en större helhet och den ekono-
miska standarden under pensionstiden är bero-
ende av mer än ersättningar från det allmänna 
pensionssystemet. Den för de flesta viktigaste 
inkomsten vid sidan av den allmänna pensionen 
är tjänstepension men även andra inkomster är 
av betydelse. För att redovisningen ska vara 
heltäckande för pensionärernas samlade inkom-
ster ingår därför även garantipension, tjänste-
pension, privat pension, inkomst av arbete, i 
vissa fall även kapitalinkomst, bidrag och skatt i 
redovisningen. 

Arbetslivets längd är väsentligt både för 
pensionssystemets hållbarhet och tillräcklighet 
och därför är det också viktigt att följa denna 
utveckling. I det avslutande avsnittet behandlas 
därför utvecklingen av arbetslivets längd och den 
faktiska pensionsåldern. 

1.3.1 Inkomstpensionssystemet 

Inkomstpensionssystemet är ett fördelnings-
system. Med det menas att de avgifter som 
betalas in ett visst år används för att betala 
samma års pensioner. Av den totala avgiften på 
18,5 procent går 16 procentenheter till inkomst-
pensionssystemet. De över- eller underskott 
som årligen uppstår när pensionsavgifterna är 
större eller mindre än pensionsutbetalningarna 
hanteras av buffertfonden (AP-fonderna). Fon-
dernas uppgift är att utjämna svängningar mellan 
pensionsavgifter och pensionsutbetalningar. För 
att systemet på lång sikt ska vara hållbart krävs 
att avgifterna tillsammans med tillgångarna i 
buffertfonden långsiktigt kan finansiera pension-
erna, dvs. att inga varaktiga underskott uppstår. 

Inkomstpensionssystemets finansiella ställning 
har stärkts 

Pensionsmyndigheten beräknar varje år pen-
sionssystemets tillgångar och skulder. Resultatet 
visar pensionssystemets finansiella ställning, 
vilket årligen presenteras i redovisningen Orange 
Rapport. Rapporten och redovisningen är viktig 
för att tydligt visa pensionssystemets finansiella 
utveckling och förklara vad den beror på. 
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Genom detta skapas förutsättningar för en 
förståelse för systemets uppbyggnad och vad 
som påverkar dess tillgångar och skulder.  

Pensionssystemets finansiella ställning mäts 
med balanstalet och beräknas som kvoten mellan 
systemets tillgångar och skulder. När kvoten 
(balanstalet) är större än 1 är tillgångarna större 
än skulderna och systemet är det året i finansiell 
balans.  

Inkomstpensionssystemets finansiella ställ-
ning har stärkts under 2014. Både tillgångarna 
och skulderna i systemet har ökat, men under 
året ökade tillgångarna mer än skulderna. 
Pensionsmyndigheten har beräknat balanstalet 
för 2016 till 1,0375, vilket kommer att påverka 
indexeringen av pensionerna årsskiftet 2015/16.  

Balanseringen säkrar den finansiella stabiliteten 
och bidrar nu till höjda pensioner 

Om balanstalet understiger 1 har systemet en 
skuld som är större än tillgångarna. Denna skuld 
åtgärdas då enligt reglerna för automatisk balan-
sering. Då minskas omräkningen av pensionerna 
och pensionsbehållningarna vilket innebär att 
förräntningen av pensionsskulden blir lägre.  

Balanseringsförloppet inleds alltid med 
minskning av pensionsomräkningarna och där-
efter vidtar en fas där balanstalet får direkt på-
verkan på pensionsomräkningarna. Under balan-
seringsperioden kommer ett balanstal under 1 att 
bidra till lägre omräkningar medan ett balanstal 
över 1 bidrar till högre omräkningar än annars. 
När balansindex åter når nivån för inkomstindex 
upphör balanseringen och såväl pensionsrätter 
som pensioner är då åter på den nivå de skulle ha 
varit om balanseringen inte skett.  

Pensionssystemet är sedan 2010 inne i en 
balanseringsperiod och under flera år har den 
finansiella ställningen varit svag med balanstal 
under 1, vilket har lett till sänkta pensioner. Den 
påtagligt starkare finansiella ställningen för 2014 
innebär att pensionsomräkningarna åter ökar 
och att en del av de tidigare sänkningarna kan 
återställas. Inkomstpensionerna kommer som en 
följd av detta att öka med 4,2 procent den 
1 januari 2016.  

När och hur lämnar vi balanseringsförloppet? 

När pensionssystemet befinner sig i en balans-
ering förändras inkomstpensionssystemets 
egenskaper genom att balanstalet varje år får en 
direkt inverkan på pensionsomräkningarna. 
Balanseringsförloppet behöver dock inte 
kännetecknas av en inledande nedskrivningsfas 
följt av en obruten uppskrivningsfas. Som visas i 
diagram 1.1 har balanstalet både sänkt och höjt 
pensionsomräkningarna sedan balanserings-
perioden inleddes 2010.  

Skillnaden mellan balansindex och inkomst-
index åskådliggör hur djup balansering vi 
befinner oss i, dvs. hur mycket av nedskrivningar 
systemet måste återställa för att komma ur 
balanseringsförloppet. Skillnaden (gapet) mellan 
inkomst- och balansindex framgår av diagram 
1.1. Balanstalet för 2016 är 1,0375 vilket innebär 
att gapet minskar till 1,7 procent. 

  
Diagram 1.1 Inkomstindex och balansindex 2009–2016 
Index  

 
Källa: Pensionsmyndigheten och SCB 

 
Enligt de prognoser som nu görs över utveck-
lingen kommer gapet att slutas under de kom-
mande åren. Det bör dock noteras att progno-
serna är beroende av många olika faktorer. Rela-
tivt små förändringar av den ekonomiska 
utvecklingen kan förändra bilden påtagligt. 

Följsamhetsindexeringen har sammantaget varit 
högre än prisutvecklingen 

Indexeringsmetoden som används för årlig om-
räkning av de utbetalade pensionerna kallas följ-
samhetsindexering och den innebär att inkomst- 
och tilläggspensionerna varje år räknas om med 
utvecklingen i inkomstindex (eller balansindex 
under en balanseringsperiod) minus en för-
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skottsränta på 1,6 procent. Avdraget för för-
skottsräntan förklaras av den motsvarande upp-
skrivning av pensionen som görs när pensionen 
beviljas. Följsamhetsindexering har tillämpats 
sedan 2002. Innan dess följde pensionerna pris-
utvecklingen genom prisbasbeloppet. 

Som visas i diagram 1.2 har systemet med följ-
samhetsindexering sedan starten och fram till 
2016 sammantaget gett en högre indexering än 
inflationsutvecklingen och därmed bibehållen 
köpkraft, trots en period av balansering. Det här 
resultatet varierar som synes över tid och är 
också beroende av vilken tidsperiod som stu-
deras. Utfallet på individnivå är också beroende 
av vid vilket år individen tar ut sin pension. 

 
Diagram 1.2 Följsamhetsindexering och inflationsutveckling 
omvandlat till index, basår 2001=100 
Index  

 
Källa: Pensionsmyndigheten och SCB 

Utvecklingen av pensionerna har varit volatil 

Av diagram 1.3 framgår att pensionsutvecklingen 
under senare år varit påtagligt volatil och att de 
årliga pensionsförändringarna har växlat mellan 
förhållandevis kraftiga nedgångar och upp-
gångar.  

 

Diagram 1.3 Utveckling av inkomstpensionen - 
följsamhetsindexering 
Procent  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 
På grund av detta initierade Pensionsgruppen en 
översyn av indexeringsreglerna. Detta har lett till 
slutsatsen att volatiliteten till en del beror på hur 
inkomstindex är konstruerat, men framför allt 
beror det på hur balanstalet tillämpas under en 
balanseringsperiod. Balanseringen minskar 
indexeringen av pensioner och pensionsbehåll-
ningar vilket leder till att skulden minskar. En 
kraftig minskning av skulden kan innebära att ett 
tillfälligt överskott uppstår. Hela överskottet 
”delas ut” i ökad indexering för att så snabbt 
som möjligt lämna balanseringen. Detta ökar i 
sin tur åter pensionsskulden varvid pensions-
utvecklingen pressas nedåt. En sådan slagig 
utveckling var inte förutsedd och är heller inte 
önskvärd. 

För att minska volatiliteten i pensionerna 
under en balanseringsperiod har Pensions-
gruppen enats om vissa justeringar. I proposi-
tionen En jämnare och mer aktuell utveckling av 
inkomstpensionerna (prop. 2014/15:125) före-
slår regeringen att balanseringen begränsas till en 
tredjedel av uppkommet under- eller överskott. 
Vid beräkningen av balansindex används därmed 
ett sådant dämpat balanstal i stället för balans-
talet. Förslaget ger en jämnare utveckling av 
pensionerna utan att den finansiella stabiliteten i 
pensionssystemet äventyras. 

I analysen av volatiliteten konstaterades även 
att inkomstindex, som används för den årliga 
omräkningen av pensionsbehållningar och pen-
sioner i inkomstpensionssystemet, något bidrar 
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till volatiliteten och dessutom är onödigt kom-
plicerat till sin konstruktion. Avsikten med 
indexeringen är att pensionsbehållningarna och 
pensionerna (efter avdrag på 1,6 procentenheter) 
ska utvecklas i takt med genomsnittsinkomsten 
för dem i förvärvsaktiv ålder. Denna genom-
snittliga årliga inkomstutveckling mäts alltså 
med inkomstindex.  

Nuvarande konstruktion av inkomstindex är 
tämligen komplicerad och beräknas utifrån ett 
genomsnitt av de tre senaste årens reala ut-
veckling av pensionsgrundade inkomst, med 
tillägg av det senaste årets utveckling av kon-
sumentprisindex (KPI). Det kan uttryckas som 
att inkomstindex består av två delar: den ena 
mäter förändringen i realinkomst under tre år, 
den andra mäter inflationen under ett år. 
Analyser av inkomstindex har visat att KPI-
faktorns genomslag i indexet är påtagligt stort 
och att följsamheten mot inkomsterna kan för-
bättras. 

För att inkomstindex bättre ska spegla den 
genomsnittliga inkomstutvecklingen har rege-
ringen lämnat förslag till en förändring i propo-
sitionen om en jämnare och mer aktuell ut-
veckling av inkomstpensionerna. Förslaget inne-
bär att inkomstindex ska beräknas utifrån 
förändringen i den nominella snittinkomsten 
mellan de två närmast föregående åren. Det ger 
ett index som är både aktuellare och enklare att 
förstå, samtidigt som det bättre följer utveck-
lingen av snittinkomsten. 

1.3.2 Premiepensionssystemet 

Premiepensionssystemet är ett fonderat system, 
vilket innebär att de 2,5 procent av den pensions-
grundande inkomsten som betalas in till 
systemet placeras i fonder. Detta motsvarar 
knappt 14 procent av den avsättning som görs 
till den allmänna pensionen. Systemet är ut-
format som ett fondförsäkringssystem, där 
kapitalförvaltningen sker i de fonder som 
spararen väljer. Om pensionsspararen inte gör 
något fondval placeras medlen i generations-
fonden AP7 Såfa som förvaltas av Sjunde AP-
fonden.  

Hur stor den slutliga premiepensionen blir för 
den enskilde beror på hur mycket premier som 
betalats in under yrkeslivet, hur värdet på 
tillgångarna i fonden eller fonderna har utveck-
lats, hur mycket spararen har betalat i fondavgift 

till fondbolagen och hur stor andel av fond-
avgiften som har kommit spararen tillgodo i 
form av den avgiftsrabatt som Pensionsmyndig-
heten avtalar med fondbolagen om.  

Premiepensionssystemet omfattar nu 6,9 mil-
joner individer varav 5,7 miljoner är pensions-
sparare och 1,2 miljoner är pensionärer. Det 
sammanlagda pensionskapitalet uppgick till 
774 miljarder kronor vid utgången av 2014. I takt 
med att premiepensionssystemet fasas in 
kommer kapitalet fortsätta att växa och systemet 
beräknas vara fullt infasat först på 2060-talet.  

Utbetalningarna av premiepension till dagens 
pensionärer är alltjämt små och har normalt en 
begränsad betydelse för dem. För 2015 svarar 
premiepensionen för två procent av utbetalning-
arna från hela det allmänna ålderspensions-
systemet.  

I slutet av 2014 fanns det drygt 850 fonder att 
välja mellan på Pensionsmyndighetens fondtorg. 
Därutöver finns det statliga förvalsalternativet 
(AP7 Såfa) för de sparare som avstår från att 
välja en fond på fondtorget. Av premiepensions-
spararna har 45 procent sina medel placerade i 
AP7 Såfa. De som har sitt kapital i AP7 Såfa är i 
genomsnitt yngre och har ett mindre kapital än 
de som har en egen vald portfölj. Av det totala 
fondkapitalet förvaltas 30 procent av AP7 Såfa. 
Bland nyspararna finns ett tydligt mönster av att 
allt färre inledningsvis väljer en egen fond-
portfölj.  

Genomsnittligt mycket god avkastning för 
spararna 2014  

Den genomsnittliga avkastningen för fond-
spararna var knappt 22 procent under 2014. För 
sparare med egen vald portfölj var värdeut-
vecklingen i genomsnitt 17,6 procent medan 
värdeutvecklingen var 27,1 procent för AP7 Såfa.  

Till följd av de senaste två årens goda avkast-
ning hade 99 procent av alla sparare i slutet av 
2014 en positiv genomsnittlig utveckling på sitt 
sparande.  

Bättre avkastning på premiepensionen än i 
inkomstpensionssystemet – men det har varierat 
över tid 

Strax efter att pensionsspararna för första 
gången själva kunde placera sitt premiepensions-
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kapital år 2000 sjönk börsen. Den mindre 
lyckade tidpunkten för de första placeringarna på 
kapitalmarknaden får dock i ett längre perspektiv 
mindre betydelse eftersom systemet successivt 
fasas in med årliga avsättningar för individen 
under en 40-årsperiod.  

Premiepensionskapitalet är i huvudsak place-
rat i aktier och följer börsutvecklingen, medan 
inkomstpensionens behållning följer inkomst-
index, som speglar den genomsnittliga löne-
utvecklingen i Sverige. Eftersom börsutveck-
lingen varierar betydligt mer än löneutvecklingen 
så blir en jämförelse av avkastningen mellan 
systemen starkt beroende av vilken tidsperiod 
som mäts.  

Diagram 1.4 visar den årliga värdeutvecklingen 
för premiepensionskapitalet sedan starten år 
2000 jämfört med om kapitalet hade varit 
placerat i inkomstpensionsystemet. Den 
31 december 2014 var den genomsnittliga värde-
utvecklingen under hela perioden 6,4 procent 
jämfört med 2,5 procent för inkomstpensionen. 
Det finns här ingen skillnad mellan kvinnor och 
män. 

 
Diagram 1.4 Genomsnittlig årlig värdeutveckling av premie-
pensionen jämfört med om premiepensionen i stället hade 
avsatts till inkomstpensionen, t.o.m. 31 dec 20141 

Procent  

 
Källa: Pensionsmyndigheten   
1Värdeutvecklingen är beräknad som internränta. Det innebär att man vid 
beräkningen tar hänsyn till alla flöden in och ut ur systemet och vid olika 
tidpunkter som flödena har skett samt det totala marknadsvärdet i fonderna vid 
tidpunkten för beräkningen. 

Stor spridning sedan starten mellan de sparare 
som hade högst respektive lägst avkastning  

Den genomsnittliga avkastningen för de sparare 
som varit med sedan starten har varit högre för 
AP7 Såfa (8,0 procent) än för dem som gjort ett 
eget val (5,9 procent). Eftersom den individuella 
avkastningen är beroende av inträdesåret så är 

resultatet olika för personer med olika inträdes-
år.  

Av diagram 1.5 framgår att hälften av alla 
sparare har haft en genomsnittlig avkastning på 
6–11 procent per år. Spridningen i utfall mellan 
de som har haft en svag utveckling och de som 
haft en mycket bra utveckling är emellertid stor. 
Skillnaden i avkastning mellan kvinnor och män 
är däremot försumbar. 

 
Diagram 1.5 Antal i systemet fördelat på årlig genomsnittlig 
värdeutveckling till och med 2014, egen vald portfölj och 
AP7 Såfa  
Antal  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 
Avkastningen i AP7 Såfa är visserligen den-
samma för alla som har pengar där men sett över 
tid så finns även här en spridning mellan 
spararna. Det beror på att pengar satts in i 
fonden vid skilda tidpunkter, då marknadsvärdet 
på fonden var högt eller lågt och på att aktie-
exponeringen i AP7 Såfa är större för yngre än 
för äldre. Sammantaget var i slutet av 2014 
spridningen bland dem med AP7 Såfa betydligt 
högre än för dem med egen portfölj. Bland dem 
med egen vald portfölj hade 50 procent en 
avkastning mellan 5 och 7 procent medan 
50 procent bland dem med AP7 Såfa hade en 
avkastning mellan 9 och 14 procent. 

Hur stor den genomsnittliga avkastningen har 
varit är en ögonblicksbild som enbart gäller vid 
just avläsningstillfället och alla presenterade 
resultat kan därför variera påtagligt beroende på 
om man läser av resultatet när börsen står lågt 
eller högt. 

En dominerande andel av fondmedlen är 
knutna till aktieutvecklingen. Till följd av en 
positiv börsutveckling har fondvärdet därför 
ökat mycket under senare år. I AP7 Såfa finns 
även en s.k. hävstång som normalt motsvarar 
50 procent av fondkapitalet, vilket innebär att 
aktieexponeringen i det fallet uppgår till 
150 procent. Som framgår av diagram 1.6 har det 
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också inneburit att AP7 Såfa ökat betydligt mer 
än den genomsnittliga utvecklingen. Den stora 
aktieexponeringen innebär också en förväntad 
motsvarande sämre utveckling vid sämre börs-
utveckling.  
Diagram 1.6 Värdeutvecklingen fondrörelsen till och med 
2014 
Procent 

 
Källa: Pensionsmyndigheten   

Rabatten på fondavgifterna ger högre 
nettoavkastning och högre pensioner 

I syfte att sänka pensionsspararnas kostnader är 
de fondförvaltare som är anslutna till premie-
pensionssystem tvungna att lämna rabatt på 
fondens ordinarie avgifter. Under 2014 åter-
fördes en rabatt om drygt 3 miljarder kronor till 
spararnas konton. Den genomsnittliga förvalt-
ningsavgiften i premiepensionssystemet var 
0,28 procent efter rabatter, jämfört med 
0,87 procent utan rabatt. Sett till ett helt arbetsliv 
betyder denna rabatt mycket och en rabatt mot-
svarande 0,59 procentenheter innebär att 
pensionen skulle blivit 16 procent lägre utan 
rabatten.  

Efter stoppet av massfondbyten införde vissa 
förvaltare särskilda fonder där innehållet i 
fonderna byttes i stället för att som tidigare i 
stor skala fonderna byttes. I några fall fick 
sådana fonder höga avgifter. Till följd av den 
rabattmodell som tillämpas så återförs visserligen 
den största delen av den högre avgiften men 

genom att sätta avgiften påtagligt högre sätter 
man delvis rabattmodellen ur spel. Av detta skäl 
kompletterade Pensionsmyndigheten under 
2014 systemet med avgiftsrabatt med ett 
kostnadstak för fondavgifterna vilket innebär att 
all avgift över ett visst tak återförs till systemet. 
Den åtgärden beräknas ha minskat kostnaderna 
för premiepensionsspararna med åtminstone 
150 miljoner kronor.  

Allt färre byter fond  

Efter introduktionen av premiepensionssystemet 
har antalet premiepensionssparare som byter 
fond under ett år varit påtagligt lågt. Antalet 
ökade sakta år från år sedan 2001 och nådde sin 
topp 2011 då en dryg miljon sparare bytte fond 
minst en gång under året. Därefter har antalet 
minskat betydligt. Antalet unika fondbytare 
minskade från drygt 640 000 år 2013 till drygt 
450 000 år 2014. Det innebär att andelen 
pensionssparare och pensionärer som bytte 
fonder under 2014 var ungefär 6,5 procent. I 
stort har kvinnor och män samma aktivitetsgrad. 

Enskilda pensionssparare är dock fortsatt 
mycket aktiva genom att byta fonder ofta. En 
handfull pensionssparare gjorde fondbyten i 
intervallet 60–70 fondbyten under 2014.  

Det årliga antalet fondbyten ökade till följd av 
förvaltartjänsterna och deras massfondbyten 
kraftigt under ett antal år och kulminerade 2010 
då nära 5 miljoner fondbyten gjordes. Till följd 
av det införda stoppet för massfondbyten har 
antalet fondbyten under ett år därefter sjunkit 
kraftigt. Antalet sjönk även mellan 2013 och 
2014 med några hundratusen byten, vilket 
sannolikt beror på att det i början av 2014 inför-
des krav på e-legitimation för att göra ett fond-
byte via internet. Det totala antalet fondbyten 
var under 2014 mindre än en miljon. De som 
gjorde minst ett byte under 2014 gjorde i 
genomsnitt knappt 2 byten under året, vilket kan 
jämföras med 2009 då de som gjorde minst ett 
byte gjorde drygt 5 byten under året. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-50

0

50

100

AP7 Såfa Fondrörelsen Fondtorget



PROP.  2015/16:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATENS BUDGET 

15 

 
Tabell 1.3 Aktivitetsgrad bland spararna från inträdet fram till 31 december 2014 
 

Grad av aktivitet Val/antal byten per 
år, genomsnitt 

Antal Andel Andel olika  

Kvinnor Män Kvinnor Män aktivitetsnivå 

Inaktiva AP7 Såfa 1 229 000 1 343 000 46 48 47 

Låg aktivitet 

Valt, men aldrig 
bytt 

559 000 534 000 21 19 

36 

Mindre än 1 byte 428 000 424 000 16 15 

Aktiva 

 

1 218 000 232 000 8 8  

 

 

17 

 

 

 

2 118 000 133 000 4 5 

3 53 000 63 000 2 2 

4-5 32 000 42 000 1 1 

6-9 10 000 14 000 0 0 

10-14 2 000 4 000 0 0 

15+ 1 000 1 000 0 0 

Samtliga sparare  2 649 000 2 791 000 100 100 100 

Källa: Socialdepartementets beräkningar  

 
 

Premiepensionssystemet ses över  

I maj 2013 presenterades promemorian Vägval 
för premiepensionen (Ds 2013:35), vilken inne-
håller en analys över hur premiepensionssyste-
met har fungerat. Promemorian innehåller också 
en beskrivning av identifierade brister och 
utmaningar med dagens premiepensionssystem 
samt ger två alternativa förslag till hur identifie-
rade problem kan reduceras eller helt försvinna.  

Pensionsgruppen har enats om att beredning 
av promemorians förslag bör fortsätta. Med 
utgångspunkt i problemanalysen ska en utredare 
närmare utreda olika förslag till åtgärder (dir. 
2014:107 Ett reformerat premiepensionssystem). 
Enligt direktivet ska en utredare bland annat 
analysera och föreslå genomförande av förslag 
att införa avgiftstak för fonderna på fondtorget 
liksom obligatoriskt bekräftelseval för placering 

av nya pensionsrätter. Men också åtgärder för att 
begränsa möjligt risktagande på fondtorget och 
om att Pensionsmyndigheten under vissa om-
ständigheter ska kunna rekommendera sparare 
att välja AP7 Såfa. Uppdraget skulle enligt 
direktivet ha redovisats den 3 september 2015 
men till följd av att en utredare inte kunnat utses 
förrän i juli 2015 har regeringen beslutat om 
tilläggsdirektiv (dir. 2015:76), där det anges att 
uppdraget i stället ska redovisas senast den 
2 september 2016. Utredningen om Ett refor-
merat premiepensionssystem (Fi 2014:12) 
startade den 31 augusti 2015. 
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1.3.3 Administrations- och 
förvaltningskostnaderna för 
ålderspensionssystemet, utveckling 
2005–2014 

Den sammanlagda administrations- och förvalt-
ningskostnaden för ålderspensionssystemet var 
6,0 miljarder kronor 2014, vilket framgår av 
diagram 1.7. Det är en ökning med knappt 
1,4 miljarder kronor jämfört med 2005. 
Ökningen består till stor del av ökade kapital-
förvaltningskostnader för premiepensionen som 
i huvudsak beror på att det genomsnittliga 
förvaltade kapitalet har ökat i storlek. 

 
Diagram 1.7 Utvecklingen av administrations- och 
förvaltningskostnaderna för ålderspensionssystemet,  
2005–2014 
Miljoner kr/år  

 
Källa: Pensionsmyndigheten Orange Rapport 

 
I diagram 1.8 visas fördelningen av kostnaderna 
under 2014 och där framgår att den största delen 
av kostnaderna utgörs av kapitalförvaltnings-
kostnader (Premiepension och AP-fonderna) 
som sammantaget uppgår till ca 79 procent av de 
totala kostnaderna. Denna kostnad ökar med 
växande kapital.  

Myndigheternas förvaltningskostnader svarar 
sammantaget för drygt 21 procent av kost-
naderna. Av dessa kostnader står Pensions-
myndigheten för 13 och Skatteverket m.m. för 
8 procentenheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1.8 Fördelningen av administrations- och 
förvaltningskostnaderna inom ålderspensionssystemet 2014 
  

 
Källa: Pensionsmyndigheten, Orange Rapport 

1.3.4 Pensionärernas inkomster och 
ekonomiska standard 

Inte bara pensionsinkomster har betydelse för 
pensionärerna 

Inkomster från den allmänna pensionen är för de 
allra flesta den klart dominerande inkomstkällan 
efter förvärvslivet. De flesta har också en 
tjänstepension som ofta har en stor betydelse för 
den ekonomiska standarden. Det gäller särskilt 
för personer som har haft inkomster över 
intjänandetaket för den allmänna pensionen 
(ca 39 000 kronor per månad 2015) eftersom de 
ofta får tjänstepension för inkomster över det 
taket. Tjänstepensionerna har successivt fått en 
ökad betydelse för den totala pensionen, vilket 
främst beror på ökade avsättningar. De privata 
pensionernas andel av den totala pensionen är 
alltjämt liten.  

Utöver pensionsinkomster har många kvinnor 
och män över 65 år även arbetsinkomster och 
kapitalinkomster. I diagram 1.9 visas den genom-
snittliga inkomstsammansättningen 2013 för 
personer över 65 år. Eftersom många av de äldre 
har betydande inkomster från andra håll än 
pensionssystemet innebär det att individernas 
inkomster kan utvecklas i andra riktningar än 
inkomsterna från den allmänna pensionen. 
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Det framgår tydligt av diagram 1.9 att män i 
genomsnitt har högre inkomstgrundad pension 
än kvinnor, vilket förklaras av att pensionens 
storlek står i relation till den tidigare förvärvs-
inkomsten, som vanligtvis är lägre för kvinnor. 
Kvinnor har därför också en större andel av sin 
inkomst i form av grundskydd (garantipension 
och bostadstillägg). Den allmänna pensionen är i 
genomsnitt högre för män än för kvinnor, men 
den allmänna pensionen har en större betydelse 
för kvinnor eftersom den står för en större 
andel, drygt 65 procent, av hela inkomsten. Män 
har i genomsnitt högre övriga inkomster i form 
av tjänstepension, arbetsinkomst och kapital-
inkomst än kvinnor. Det ska betonas att det rör 
sig om genomsnittsvärden. Gruppen är långt 
ifrån homogen och stora variationer finns bland 
landets drygt två miljoner kvinnor och män över 
65 år. 

 
Diagram 1.9 Olika inkomstkällor. Genomsnittliga belopp för 
kvinnor och män 66 år och äldre 
Kr/år  

 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i LISA (SCB), 2013 

 

Inkomstsammansättningen för 66-åriga kvinnor 
och män varierar också med födelseår. I diagram 
1.10 jämförs inkomsterna vid 66 års ålder för 
kvinnor respektive män födda 1938–1947. Här 
syns att sammansättningen av inkomsten har 
förändrats under de senaste nio åren. Under 
perioden har det skett en förändring av 
pensions- och arbetsmönster. Allt fler arbetar 
allt högre upp i åldrarna, samtidigt som uttaget 
av pension sprids ut. Det är inte längre en själv-
klarhet att ta ut sin pension och sluta arbeta när 
man fyller 65 år. Många tar ut sin pension 
tidigare och en del senare och det är också en 
ökande andel som tar ut sin pension och sam-
tidigt fortsätter arbeta. 

Tjänstepension och arbetsinkomst utgör en 
ökande andel av den samlade inkomsten för både 
kvinnor och män, men främst för män. Detta 
medför att den allmänna pensionens andel av 
inkomsterna har minskat. Skillnaden mellan 
kvinnors och mäns sammanlagda inkomst har 
varit relativt konstant över tid.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 1.10 Utvecklingen av olika inkomstkällors storlek för kvinnor och män vid 66 års ålder, 2013 års priser 
Kr/år   

 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i LINDA (SCB) 
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Kompensationsgraden från det allmänna 
pensionssystemet sjunker när medellivslängden 
ökar 

Diagram 1.9 och 1.10 visar inkomsternas storlek 
vid 66 års ålder, en ålder då många har tagit ut sin 
pension. De säger dock inget om hur inkomst-
erna har förändrats vid pensioneringen. För att 
undersöka hur ekonomin förändras och bedöma 
pensionernas tillräcklighet kan en s.k. kom-
pensationsgrad beräknas. Kompensationsgraden 
anger pensionens storlek i relation till inkomsten 
före pensionering. Att mäta en sådan kompensa-
tionsgrad är dock inte okomplicerat eftersom 
arbetsinkomsten åren före pension ofta för-
ändras och resultatet kan därför variera beroende 
på mätmetod. Av det följer också att kompensa-
tionsgraden inte är en absolut sanning om till-
räcklighet. 

Det traditionella sättet att mäta en kompen-
sationsgrad är att för olika typfall ange kvoten 
mellan pensionsnivån vid 65 år och slutlönen. 
Det är ett bra sätt att illustrera vad pensions-
systemet levererar för en person som arbetat hela 
förvärvslivet. En sådan kompensationsgrad har 
här beräknats för två typfall; en genomsnittlig 
kvinna respektive en genomsnittlig man som 
2014 fyllde 65 år.3 Personerna antas ha haft ett 
arbetsliv utan avbrott och en jämnt stigande 
inkomst. Både genomsnittskvinnan och genom-
snittsmannen beräknas ha en kompensations-
grad på cirka 54 procent.  

En typfallsperson är dock relativt ovanlig i 
verkligheten och typfall kan därför vara mindre 
lämpliga att använda i bedömningen av vad som 
är en rimlig pensionsnivå i varje enskilt fall. 
Många pensionärer har även inkomster utöver 
pensionen och det är därför väsentligt att titta på 
den disponibla inkomsten, vilket kan göras 
genom att mäta inkomstkvoten. Inkomstkvoten 
beräknas genom att de verkliga 66-åringarnas 
disponibla inkomster relateras till deras dispo-
nibla inkomster perioden före pension.4 Det ger 
en verklig bild av en genomsnittlig pensionärs 
ekonomiska standard vid 66 års ålder jämfört 
 
 
                                                      
3 Genomsnittlig kvinna, slutlön: 23 800 kr/månad och genomsnittlig 

man, slutlön: 30 600 kr/månad. 
4 Inkomstkvoten mäts genom att den faktiska disponibla inkomsten vid 

66 års ålder jämförs med den genomsnittliga disponibla inkomsten mellan 

61 och 63 års ålder.  

med inkomsten några år tidigare. Diagram 1.11 
visar att medianpensionären vid 66 års ålder i fast 
penningvärde hade en disponibel inkomst som 
var mellan 90 och 97 procent av den tidigare 
disponibla inkomsten mellan åren 2004 och 
2013. 

 
Diagram 1.11 Inkomstkvoten, exklusive kapitalinkomst, för 
samtliga 66-åringar som uppbar pension i respektive årskull 
2004–2013 
Procent  

 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i LINDA (SCB) 

 
Jämförelser mellan årskullar visar inget tydligt 
mönster över tid avseende inkomstkvotens ut-
veckling, däremot syns att män under hela 
perioden har en något högre inkomstkvot än 
kvinnor. Motsvarande skillnad finns inte när 
man enbart mäter den allmänna pensionen, vilket 
innebär att män i större utsträckning än kvinnor 
har andra inkomster och högre tjänstepension.  

Det finns stora skillnader mellan olika grupper 
pensionärer. Exempelvis har de som inte för-
värvsarbetar före pensionering en högre 
inkomstkvot på grund av att deras inkomst vid 
66 års ålder blir relativt sett hög jämfört med 
åren före pension. De som förvärvsarbetade fram 
till pension har generellt en lägre inkomstkvot. 
Begränsas studien till dem som var sysselsatta 
ända fram till pension blir inkomstkvoten i 
genomsnitt 87 procent 2013. 

Att inkomstkvoten är så pass mycket högre 
än typfallens kompensationsgrad beror på att 
många 66-åringar förstärker sin pension med 
arbetsinkomst och att många också tar ut en 
högre tjänstepension eller privat pension under 
de fem första åren som pensionärer. Arbets-
inkomsten minskar i allmänhet med åldern. Efter 
ett antal år sjunker därför den genomsnittliga 
disponibla inkomsten och därmed också 
inkomstkvoten. 
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När man följer utvecklingen över tid visar 
båda dessa mätmetoder att kompensations-
graden i form av allmän pension har sjunkit och 
trendmässigt kommer att fortsätta sjunka fram-
över, givet att levnads- och pensionsmönster inte 
förändras. Den främsta orsaken till att kompen-
sationsgraden sjunker är att pensionen anpassas 
efter den genomsnittliga och stigande medel-
livslängden - den intjänade pensionen ska räcka 
till fler antal år som pensionär.  

För att upprätthålla en rimlig kompensations-
grad krävs att arbetslivets längd anpassas efter 
medellivslängdens utveckling. En sådan ut-
veckling har hittills inte skett i tillräcklig grad för 
att upprätthålla kompensationsgraden.  

Den reala ekonomiska standarden har ökat för 
pensionärerna som grupp 

Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer 
inkomstutvecklingen men med ett avdrag för 
förskottsräntan på 1,6 procent. Det innebär att 
den ekonomiska standarden5 i jämförelse med 
den förvärvsaktiva delen av befolkningen alltid 
successivt minskar med stigande ålder. Samtidigt 
har nyblivna pensionärer högre inkomster än de 
pensionärer som lämnar gruppen. Studerar man 
utvecklingen för gruppen pensionärer så innebär 
det med andra ord att det inte är exakt samma 
personer som ingår i analysen varje år eftersom 
gruppens sammansättning förändras. 

Av diagram 1.12 framgår att skillnaderna i 
ekonomisk standard mellan olika pensionärs-
grupper är stora. Diagrammet visar att samman-
boende pensionärer endast har en något lägre 
ekonomisk standard än befolkningen i åldern 
0-65 år. De har inte heller tappat gentemot de 
yngre de senaste tio åren. De ensamstående har 
däremot en betydligt lägre ekonomisk standard 
än både personer under 65 år och samman-
boende pensionärer, och särskilt gäller det 
ensamstående kvinnliga pensionärer.  

 
 
                                                      
5 Individens ekonomiska standard är hushållets disponibla inkomst 

justerad efter familjestorlek. För en utförligare beskrivning av ekonomisk 

standard se 2015 års ekonomiska vårproposition, Bilaga 2 Fördelnings-

politisk redogörelse. 

Trots skillnaderna har dock alla grupper 
pensionärer realt sett ökat sin ekonomiska stan-
dard under perioden. 

 
Diagram 1.12 Pensionärernas reala ekonomiska standard 
(median) i förhållande till gruppen 0–65, 2002–2015 
(prognos från 2013) 
Kr/år  

 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK (SCB) 

Stora skillnader mellan olika grupper pensionärer 

Gruppen pensionärer är heterogen, vilket tabell 
1.4 tydligt visar. Flest pensionärer, 46 procent, är 
sammanboende i åldern 66–79 år och det är 
också den grupp som har den högsta ekono-
miska standarden. Gruppen yngre samman-
boende pensionärer har en ekonomisk standard 
som är drygt 50 procent högre än gruppen 
ensamstående kvinnor 80 år och äldre.  

Den främsta förklaringsfaktorn till att ha en 
låg ekonomisk standard är att vara ensam-
stående. Det gäller även i gruppen som är yngre 
än 65 år. Därutöver finns också ett generellt 
mönster att äldre pensionärer har lägre ekono-
misk standard än yngre och att kvinnor har lägre 
ekonomisk standard än män.  

Eftersom kvinnor lever längre är också en 
större andel äldre kvinnor ensamstående än 
männen. 
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Tabell 1.4 Ekonomisk standard och andelen personer i olika 
grupper, prognos 2015 
 

Ålder Boende Kön Ekonomisk 
standard1 

Andel personer i 
olika grupper 
65+ 

66-79 
Ensamstående 

Kvinnor  155 000 16 

Män  168 000 11 

Sammanboende  228 000 46 

80+ 
Ensamstående 

Kvinnor 148 000 13 

Män 162 000 4 

Sammanboende  186 000 10 

0-65 
Ensamstående 

Kvinnor 182 000  

Män 215 000  

Sammanboende  256 000  
1 Oberservera att ekonomisk standard inte är detsamma som årsinkomst. 
Individens ekonomiska standard är hushållets disponibla inkomst justerad efter 
familjestorlek. 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK 2013 

 
I tabell 1.5 har gruppen som är 66 år och äldre 
delats upp på inrikes och utrikes födda kvinnor 
och män. Tabellen visar att den ekonomiska 
standarden för utrikes födda kvinnor i genom-
snitt är 87 procent av den för inrikes födda 
kvinnor. De utrikes födda männen har en 
ekonomisk standard som uppgår till drygt 
83 procent av de inrikes födda männens.  

 
Tabell 1.5 Ekonomisk standard, inrikes och utrikes födda, 
prognos 2015 
 

Kön Ålder Ekonomisk 
standard1 

Antal i befolkningen 
(tusental) 

Kvinnor 

Inrikes födda 66+ 178 000 854 

Utrikes födda 
66+ 

155 000 108 

Samtliga 0-65 234 000 3 802 

Män 

Inrikes födda 66+ 207 000 715 

Utrikes födda 
66+ 

173 000 93 

Samtliga 0-65 243 000 3 918 
1 Observera att ekonomisk standard inte är detsamma som årsinkomst. 
Individens ekonomiska standard är hushållets disponibla inkomst justerad efter 
familjestorlek. 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK 2013 

1.3.5 Arbetslivets betydelse för 
pensionens storlek 

Medellivslängden ökar för närvarande med mer 
än ett år per decennium. Kvinnor har en något 
högre medellivslängd än män men ökningstakten 
är kraftigare för männen och därför tenderar 

skillnaden i medellivslängd mellan könen att 
minska.  

Normen om en pensionsålder vid 65 år är 
alltjämt påtaglig. Såväl tidigt som sent uttag har 
visserligen ökat under senare år och lett till en 
större spridning men i genomsnitt ligger uttaget 
stadigt vid 65 år. Den ökade medellivslängden 
har i stor utsträckning tagits ut under pensions-
tiden, dvs. det är pensionstiden och inte arbets-
livet som förlängs. Dock finns en tydlig tendens 
att fler arbetar efter 65 års ålder även om det i 
många fall inte handlar om heltid. 

Fler arbetade timmar ökar pensionerna och 
minskar risken för balansering 

Genomsnittligt längre arbetsliv leder till lång-
siktigt högre pensioner än annars. Annorlunda 
uttryckt; om vi inte förlänger arbetslivet i takt 
med vårt längre liv så kommer pensionerna som 
andel av slutlönen successivt att minska.  

Längre arbetsliv leder också till högre in-
komster till pensionssystemet och ett finansiellt 
starkare pensionssystem, vilket minskar risken 
för att den automatiska balanseringen aktiveras 
med en sämre pensionsutveckling som följd. Det 
finns alltså en direkt koppling mellan antalet 
arbetade timmar i samhället och risken för att 
balanseringen aktiveras. En procents ökning av 
antalet arbetade timmar ger en förstärkning av 
pensionssystemets ställning med cirka 65–
70 miljarder kronor. I en balanseringssituation 
innebär det nästan en procents bättre pensions-
utveckling.  

Ett längre arbetsliv behövs för att upprätthålla 
rimliga pensioner 

I ett autonomt avgiftsbestämt pensionssystem 
blir pensionen så stor som avgifterna räcker till. 
Lever vi allt längre utan att kompensera det med 
ett längre arbetsliv blir med nödvändighet 
pensionerna som andel av slutlönen allt lägre. 
Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar 
räcker det med att förlänga arbetslivet med två 
tredjedelar av den förlängda livstiden för att 
behålla nivån på pensionen, men inte heller det 
uppnås i nuläget.  

Pensionssystemet skapades utifrån medellivs-
längden i mitten av 1990-talet och en då antagen 
pensionsålder på 65 år. Ska pensionsnivåerna 
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upprätthållas krävs att den relation mellan livs-
längd och pensionsålder som gällde för personer 
födda 1930 bibehålls. Det innebär enligt 
Pensionsmyndighetens beräkningar i Orange 
rapport 2014 att den som är född 1955 behöver 
jobba till 67 år och den som är född 1970 till 
68 år – om pensionen som andel av lönen ska 
vara densamma som för den som föddes 1930 
och gick i pension i mitten av 90-talet.  

Även inträdesåldern har betydelse för arbetslivets 
längd 

Den genomsnittliga åldern för uttag av ålders-
pension var 64,5 år under 2014. Genomsnitts-
åldern är mycket konstant över tid och har inte 
förändrats sedan 2013. Spridningen av uttagen 
har dock ökat under senare år på så sätt att såväl 
uttag före som efter 65 år har ökat påtagligt. 
Uttag av pension är dock inte liktydigt med att 
man slutar arbeta. För att visa hur arbetslivets 
längd har förändrats behöver man dessutom 
studera faktiskt inträde och faktiskt utträde på 
arbetsmarknaden.  

När medellivslängden stiger är det naturligt 
att i första hand fokusera på förändringen i 
utträdesålder. Ett vanligt sätt är då att mäta den 
förväntade utträdesåldern, vilket anger den ålder 
då dagens 50-åringar lämnar arbetsmarknaden, 
givet att de har samma arbetskraftsdeltagande 
som det som gäller i dag. Måttet innehåller alltså 
ett antagande om framtiden på motsvarande sätt 
som gäller för förväntad medellivslängd. Utveck-
lingen av en på så sätt beräknad utträdesålder har 
varit positiv sedan mitten av 90-talet men är fort-
farande lägre för män än den var på 70-talet (se 
diagram 1.13). För kvinnor har utträdesåldern 
ökat sedan 1980 men här saknas tillförlitlig 
statistik för 70-talet. 

 

Diagram 1.13 Genomsnittlig ålder vid utträdet från 
arbetslivet för kvinnor och män som vid 50 års ålder fanns i 
arbetskraften 
Ålder  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 
Anm. Uppgifter om kvinnors utträdesålder finns från 1980. För att visa utvecklingen 
dessförinnan redovisas därför enbart männens utträdesålder perioden 1970–1979. 

 
Pensionens storlek beror dock på hela arbets-
livets längd och inträdesåldern har därför också 
stor betydelse. Om man definierar den åldern 
som arbetskraftsdeltagande med minst 20 
timmars arbetstid per vecka, så steg inträdes-
åldern kraftigt under en 20-årsperiod (från 
mitten av 70-talet till mitten av 90-talet) till följd 
av en motsvarande kraftig tillströmning till 
högre utbildning. Under de efterföljande 20 åren 
har utvecklingen varit relativt stabil och utan 
någon tydlig trend åt något håll (diagram 1.14). 
Ökningen av inträdesåldern under 90-talet var 
större för kvinnor än för män, en skillnad som 
därefter har bestått.  
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Diagram 1.14 Inträdesålder i arbetslivet för kvinnor och 
män 
Ålder  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 
Den sammantagna effekten av inträdesålder och 
utträdesålder, dvs. den summerade effekten av 
diagrammen 1.13 och 1.14 ger arbetslivets längd, 
vilken framgår av diagram 1.15. Det är den 
längden som vanligen är den viktiga för pension-
ens storlek i ett livsinkomstbaserat system. 
Längden har de senaste 20 åren ökat stadigt men 
är fortfarande kortare än vad arbetslivets längd 
var 1990. Till största delen beror det på den 
påtagligt senare debutåldern i arbetslivet vars 
effekt är starkare än en senarelagd utträdesålder. 
Enligt Pensionsåldersutredningens betänkande 
(SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv) 
har arbetskraftsdeltagandet ökat bland personer 
över 65 år men inslaget av deltid är tydligt och 
omräknat till helårsarbetande var ökningen 
under de år som utredningen mätte (2005–2012) 
mycket liten. 

Sammantaget har det uppkommit en förskjut-
ning i arbetslivet på så sätt att såväl inträdet som 
utträdet i genomsnitt har blivit senarelagt. 
Medellivslängden har stigit med flera år de 
senaste 25 åren samtidigt som ett genomsnittligt 
arbetsliv t.o.m. har blivit något kortare.  

Förvärvsmönstret mellan kvinnor och män 
skiljer sig åt på så sätt att kvinnor i genomsnitt 
har ett kortare arbetsliv, en lägre förvärvs-
frekvens och arbetar mer deltid. I ett livs-
inkomstbaserat pensionssystem får detta till 
effekt att pensionen blir lägre.  

 
 

Diagram 1.15 Arbetslivets längd för kvinnor och män 
År  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 
Anm. Uppgifter om kvinnors utträdesålder finns från 1980. För att visa utvecklingen 
dessförinnan redovisas därför enbart männens utträdesålder perioden 1976-1979. 

Skillnader mellan kvinnor och mäns pensioner 
har sin grund i ett ojämställt arbetsliv  

Skillnaderna i pensionsgrundande inkomst 
mellan kvinnor och män har minskat något 
under senare år, vilket kommer att minska 
framtida skillnader i pension mellan könen. 
Det är främst skillnaden i arbetstid som ligger 
bakom detta medan skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande inte 
minskat det senaste decenniet.  

Det finns dock alltjämt en tydlig skillnad i 
pension mellan kvinnor och män och utjäm-
ningen av skillnaderna går långsamt. Det all-
männa pensionssystemet är i sig könsneutralt 
och skillnaderna har därför sin orsak i faktorer 
och strukturer utanför pensionssystemet. 
Kvinnor har i genomsnitt lägre lön, arbetar mer 
deltid och har ett lägre arbetskraftsdeltagande. 
Eftersom pensionens storlek i allt väsentligt 
grundar sig på arbete och på livsinkomsten fort-
plantar sig obalansen under förvärvslivet till 
pensionstiden.  

Det fanns sådana arbetsrelaterade skillnader 
även när pensionsreformen beslutades för 20 år 
sedan och förändringarna i arbetslivet sedan dess 
har som framgår av diagram 1.16 varit positiva 
men inte tillräckliga. 
 

17

18

19

20

21

22

23

24
19

76
19

78
19

80
19

82
19

84
19

86
19

88
19

90
19

92
19

94
19

96
19

98
20

00
20

02
20

04
20

06
20

08
20

10
20

12
20

14

Kvinnor Män

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

Kvinnor Män



PROP.  2015/16:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATENS BUDGET 

23 

Diagram 1.16 Kvinnors inkomst resp. pensionsrätt i det 
allmänna pensionssystemet i procent av männens,  
1999–2013 
Procent  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 
Skillnaden mellan kvinnor och män avser arbets-
livet och avspeglar sig långt senare under 
pensionstiden. Skillnaderna i utbetald pension 
kommer därför bestå under mycket lång tid - 
även om arbetsliv och könsmönster skulle för-
ändras i morgon. I ett livsinkomstbaserat system 
leder frånvaro på grund av t.ex. vård av barn till 
lägre livsinkomst. Av det skälet finns fördel-
ningsinslag, främst barnårsrätten som kompen-
serar för detta. Skillnaderna i pension mellan 
kvinnor och män som i dag får pension är där-
emot större eftersom dagens pensioner speglar 
ett historiskt förvärvsmönster. 

Även om orsaken ligger utanför det allmänna 
pensionssystemet så är det ett faktum att skill-
naderna i pensionsinkomst mellan kvinnor och 
män är påtaglig och också kommer att vara det 
under lång tid framöver.  

Det allmänna pensionssystemet kan inte ses 
isolerat från omvärlden och systemet har också 
konstruerats utifrån vissa antaganden om t.ex. 
förändrade beteenden och förekomsten av kom-
pletterande tjänstepensioner. Pensionssystemet 
måste därför vårdas med detta i åtanke och 
ojämställda pensioner är därmed också en ange-
lägenhet även för Pensionsgruppen. Mot den 
bakgrunden har Pensionsgruppen tagit initiativ 
till en bred analys av pensioner utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv.  

 
 

Det totala pensionsgapet mellan könen är större 
än lönegapet 

Upp till pensionssystemets intjänandetak är 
lönegapet mellan kvinnor och män i genomsnitt 
ca 15 procent och pensionsgapet för dem som i 
dag får pension är ungefär lika stort. Ser man till 
hela inkomsten och hela pensionen, dvs. även 
inkomster över taket och tjänstepensionerna är 
pensionsgapet dock större – i genomsnitt ca 
30 procent. Att gapet ökar beror på tjänste-
pensionerna och att avsättningen till tjänste-
pensioner ovan intjänandetaket är större än 
under taket. Som regel är avgiften under taket 
18,5 procent i allmän pension + 4,5 procent i 
tjänstepension = 23 procent, medan den är 
30 procent över taket. OECD har i sina 
jämförande studier av kompensationsgrader 
också konstaterat att Sverige är det enda landet 
inom OECD där kompensationsgraden är högre 
vid högre inkomster6 

 
Diagram 1.17 Kompensationsgrad vid olika årsinkomst för 
ett typfall född 1990, inklusive respektive exklusive 
tjänstepension i form av ITP1 
Procent 

 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i Pensionsmyndighetens typfallsmodell 

 
Eftersom män i genomsnitt har högre inkomster 
än kvinnor är det i genomsnitt i större utsträck-
ning män som vinner på konstruktionen, vilket 
leder till ett ökat pensionsgap mellan könen. 

Att den sammanlagda avsättningen till pen-
sioner under taket är lägre än över taket slår 
också särskilt mot deltidsarbetande, vilket enligt 
dagens förvärvsmönster typiskt sett är kvinnor. 
Den som har en inkomst över taket och går ner 

 
 
                                                      
6 Pensions at a Glance 2013. 
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på deltid så att inkomsten hamnar under taket 
tappar procentuellt sett betydligt mer i pension 
än i lön.  

Att avsättningen är högre över taket är en i 
och för sig naturlig följd av den konvertering 
som skett från förmånsbestämda system där 
slutlönen bestämde nivån till avgiftsbestämda 
system där hela livets avgifter bestämmer nivån. 
Fortfarande finns det förmånsbestämda delar 
som gör avgiftsberäkningen komplicerad.  

Vägen mot ett längre arbetsliv 

Eftersom arbetslivets längd i alltför liten ut-
sträckning har anpassats till en ökad medel-
livslängd tog Pensionsgruppen initiativ till en 
översyn av åldersgränserna och möjligheter att få 
till stånd ett längre arbetsliv. Efter remissbe-
handling av Pensionsåldersutredningens betän-
kande, Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 
2013:25), har partierna bakom pensionsöverens-
kommelsen enats om att inleda ett arbete med 
åtgärder för ett längre arbetsliv. Det handlar då 
om att de pensionsrelaterade åldrarna behöver 
höjas men det behövs också andra åtgärder som 
förbättrar förutsättningarna för att kunna arbeta 
fler timmar under livet. 

Arbetslivets längd och omfattning är mer än 
en pensionsfråga. Arbete är grunden för välstånd 
och en garant för att kunna upprätthålla välfär-
den. Därför är ansvaret för ett arbetsliv som 
matchar medellivslängden ett ansvar och en 
angelägenhet som angår hela samhället. 

Pensionsgruppen hade i juni 2015 ett semi-
narium med arbetsmarknadens parter om ett 
längre arbetsliv och avser att under hösten 2015 
kalla parterna till samtal i syfte att få ett brett 
och samordnat deltagande i uppgiften att uppnå 
ett längre arbetsliv. Oundvikligen behöver 
arbetslivet förlängas när medellivslängden ökar. 
Det handlar då inte bara om pensionsåldrar utan 
kanske viktigare – att det ska vara faktiskt möj-
ligt för allt fler att kunna arbeta längre.  
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1991:1559) med föreskrifter på tryck-
frihetsförordningens och yttrandefrihets-
grundlagens områden (avsnitt 2.1 och 
11.3), 

2. antar förslaget till lag om ändring i tullagen 
(2000:1281) (avsnitt 2.2 och 11.3), 

3. antar förslaget till lag om ändring i radio- 
och tv-lagen (2010:696) (avsnitt 2.3 och 
11.3), 

4. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(2015:000) om ändring i radio- och tv-lagen 
(2010:696) (avsnitt 2.4 och 11.3), 

5. godkänner målet för demokratipolitiken 
(avsnitt 9.3), 

6. godkänner målet för politiken för 
mänskliga rättigheter (avsnitt 9.12), 

7. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 

åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 171 200 000 kronor 2017 (avsnitt 
9.15.6), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 8:1 Presstöd besluta om bidrag som 
medför behov av framtida anslag på högst 
70 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
11.2.1), 

9. godkänner avskaffandet av det särskilda 
extrastödet för storstadstidningar (avsnitt 
11.3), 

10. godkänner den förändrade stödtrappan för 
hög- och medelfrekventa tidningar (avsnitt 
11.3), 

11. godkänner den förändrade stödtrappan för 
lågfrekventa tidningar (avsnitt 11.3), 

12. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när 
det gäller anslag som står till regeringens 
disposition, enligt följande uppställning: 

 
 
Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen 

 

13. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1999:1209) om stöd till riksdagsleda-
möternas och partigruppernas arbete i 
riksdagen (avsnitt 2.5 och 5.4.1), 

14. godkänner investeringsplanen för anslaget 
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2016–
2019 (avsnitt 5.4.2), 

15. bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 
2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i myndighetens verksamhet som 
inklusive tidigare gjord upplåning uppgår 
till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 
5.4.2), 
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16. godkänner investeringsplanen för anslaget 
2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2016–
2019 (avsnitt 5.4.3), 

17. bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 
2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i fastigheter och tekniska 
anläggningar som inklusive tidigare gjord 

upplåning uppgår till högst 500 000 000 
kronor (avsnitt 5.4.3), 

18. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när 
det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, 
enligt följande uppställning: 

 
 
 
Riksdagens ombudsmän (JO) föreslår att riksdagen 

 

19. beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) 
för 2016 får finansiera anläggningstillgångar 
som används i myndighetens verksamhet 
med anslag (avsnitt 5.4.4),  

20. för budgetåret 2016 anvisar ett ramanslag 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när 
det gäller anslag för Riksdagens ombuds-
män (JO), enligt följande uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 135 378 

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 867 133 

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 715 382 

2:3 Riksdagens fastighetsanslag 100 000 

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 89 041 

3:1 Sametinget 40 897 

4:1 Regeringskansliet m.m. 7 098 798 

5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 595 248 

6:1 Allmänna val och demokrati 58 340 

6:2 Justitiekanslern 40 505 

6:3 Datainspektionen 48 689 

6:4 Svensk författningssamling 1 300 

6:5 Valmyndigheten 19 285 

6:6 Stöd till politiska partier 171 200 

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 102 917 

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14 500 

8:1 Presstöd 567 119 

8:2 Myndigheten för press, radio och tv 33 893 

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 17 619 

Summa  12 717 244 
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med 
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med föreskrifter på 
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden1 

dels att 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17–19, 21–24 och 27 §§ och rubriken närmast 
före 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse,  

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska lyda ”Sändningar med tillstånd 
av regeringen samt sändningar av tv-program med tillstånd av Myndigheten 
för press, radio och tv som meddelats för en längre tid än två veckor.” 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
Andra sändningar med tillstånd av 
Myndigheten för radio och tv 

Andra sändningar med tillstånd av 
Myndigheten för press, radio och 
tv2 

3 §3 
Varje sammanslutning som avser 

att sända ljudradio med stöd av 12 
kap. radio- och tv-lagen (2010:696) 
ska utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller 

Varje sammanslutning som avser 
att sända ljudradio med stöd av 12 
kap. radio- och tv-lagen (2010:696) 
ska utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller 

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2002:911. 

2 Senaste lydelse 2010:737. 

3 Senaste lydelse 2010:737. 
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innehavare av tillstånd till sådana 
sändningar som anges i 4 kap. 13 § 
och 11 kap. 1 § andra stycket radio- 
och tv-lagen samt innehavare av 
tillstånd enligt 13 kap. samma lag. 
Sammanslutningen eller tillstånds-
havaren ska till Myndigheten för 
radio och tv anmäla vem som är 
utgivare.  

Om den som är utsedd till 
utgivare inte längre är behörig eller 
hans uppdrag upphör, ska samman-
slutningen eller tillståndshavaren 
omedelbart utse en ny utgivare. 
Denne ska anmälas så som föreskrivs 
i första stycket.  

innehavare av tillstånd till sådana 
sändningar som anges i 4 kap. 13 § 
och 11 kap. 1 § andra stycket radio- 
och tv-lagen samt innehavare av 
tillstånd enligt 13 kap. samma lag. 
Sammanslutningen eller tillstånds-
havaren ska till Myndigheten för 
press, radio och tv anmäla vem som 
är utgivare.  

Om den som är utsedd till 
utgivare inte längre är behörig eller 
hans eller hennes uppdrag upphör, 
ska sammanslutningen eller till-
ståndshavaren omedelbart utse en ny 
utgivare. Denne ska anmälas så som 
föreskrivs i första stycket. 

4 §4 
En ställföreträdare för utgivaren 

ska vara godkänd av den samman-
slutning som har utsett utgivaren 
eller av den som innehar tillståndet. 
Utgivaren ska till Myndigheten för 
radio och tv anmäla vem som är 
ställföreträdare. 

En ställföreträdare för utgivaren 
ska vara godkänd av den samman-
slutning som har utsett utgivaren 
eller av den som innehar tillståndet. 
Utgivaren ska till Myndigheten för 
press, radio och tv anmäla vem som 
är ställföreträdare. 

13 §5 
Den som utser utgivare av andra 

radioprogram i trådsändningar än 
som avses i 12 § ska anmäla vem som 
har utsetts till Myndigheten för radio 
och tv. 

Om den som är utsedd till 
utgivare inte längre är behörig eller 
hans uppdrag upphör, ska en ny 
utgivare omedelbart utses. Denne 
ska anmälas så som föreskrivs i 
första stycket. 

Den som utser utgivare av andra 
radioprogram i trådsändningar än 
som avses i 12 § ska anmäla vem som 
har utsetts till Myndigheten för press, 
radio och tv.  

Om den som är utsedd till 
utgivare inte längre är behörig eller 
hans eller hennes uppdrag upphör, 
ska en ny utgivare omedelbart utses. 
Denne ska anmälas så som föreskrivs 
i första stycket. 

14 §6 
En ställföreträdare för utgivaren 

ska vara godkänd av den som har 
utsett utgivaren. Utgivaren ska 
anmäla vem som är ställföreträdare 
till Myndigheten för radio och tv. 

En ställföreträdare för utgivaren 
ska vara godkänd av den som har 
utsett utgivaren. Utgivaren ska 
anmäla vem som är ställföreträdare 
till Myndigheten för press, radio och 
tv. 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2010:737. 

5 Senaste lydelse 2010:737. 

6 Senaste lydelse 2010:737. 
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17 §7 
Beträffande program som 

direktsänds får den som ska utse 
utgivare besluta att, i stället för 
utgivaren, var och en som framträder 
i programmet själv ska svara för 
yttrandefrihetsbrott som han begår. 
Ett sådant beslut ska före sänd-
ningen meddelas de berörda och 
antecknas i ett särskilt register hos 
den som bedriver sändningsverksam-
heten. Anteckningen ska innehålla 
uppgifter om namn, födelsetid och 
bostadsadress för var och en som 
avses med beslutet. Om inte detta 
sker, är beslutet utan verkan. 

Ett utdrag ur registret ska genast 
sändas till Myndigheten för radio 
och tv varje gång ett beslut har 
antecknats i det. 

Beträffande program som 
direktsänds får den som ska utse ut-
givare besluta att, i stället för ut-
givaren, var och en som framträder i 
programmet själv ska svara för 
yttrandefrihetsbrott som han eller 
hon begår. Ett sådant beslut ska före 
sändningen meddelas de berörda och 
antecknas i ett särskilt register hos 
den som bedriver sändningsverksam-
heten. Anteckningen ska innehålla 
uppgifter om namn, födelsetid och 
bostadsadress för var och en som 
avses med beslutet. Om inte detta 
sker, är beslutet utan verkan. 

Ett utdrag ur registret ska genast 
sändas till Myndigheten för press, 
radio och tv varje gång ett beslut har 
antecknats i det. 

18 §8 
Bestämmelserna i 12–15 §§ 

tillämpas också i fråga om sådant 
tillhandahållande av information som 
avses i 1 kap. 9 § första stycket 
yttrandefrihetsgrundlagen. Den som 
bedriver sådan verksamhet ska till 
Myndigheten för radio och tv 
anmäla vilket namn databasen har. I 
fråga om sådant tillhandahållande 
som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 
och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska 
namnet innehålla databasens domän-
namn eller motsvarande uppgift. När 
ett sådant programföretag som har 
tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 
1 § första stycket radio- och tv-lagen 
(2010:696) att sända radioprogram 
också driver verksamhet enligt 1 kap. 
9 § första stycket yttrandefrihets-
grundlagen, ska i stället för vad som 
anges i 1 § första stycket gälla att  

Bestämmelserna i 12–15 §§ 
tillämpas också i fråga om sådant 
tillhandahållande av information som 
avses i 1 kap. 9 § första stycket 
yttrandefrihetsgrundlagen. Den som 
bedriver sådan verksamhet ska till 
Myndigheten för press, radio och tv 
anmäla vilket namn databasen har. I 
fråga om sådant tillhandahållande 
som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 
och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska 
namnet innehålla databasens domän-
namn eller motsvarande uppgift. När 
ett sådant programföretag som har 
tillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 
1 § första stycket radio- och tv-lagen 
(2010:696) att sända radioprogram 
också driver verksamhet enligt 1 kap. 
9 § första stycket yttrandefrihets-
grundlagen, ska i stället för vad som 
anges i 1 § första stycket gälla att  

– utgivare ska utses för verksamheten,  
– uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföre-

trädare, ska antecknas i register hos programföretaget. 

 
 
                                                      
7 Senaste lydelse 2010:737. 

8 Senaste lydelse 2010:1437. 
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19 §9 
Utgivningsbevis för verksamhet 

enligt 1 kap. 9 § andra stycket 
yttrandefrihetsgrundlagen utfärdas 
av Myndigheten för radio och tv på 
ansökan av den som bedriver verk-
samheten.  

Utgivningsbevis för verksamhet 
enligt 1 kap. 9 § andra stycket 
yttrandefrihetsgrundlagen utfärdas 
av Myndigheten för press, radio och 
tv på ansökan av den som bedriver 
verksamheten.  

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver 
verksamheten, från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår och 
vem som utsetts till utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare för 
utgivaren. I fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första 
stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska namnet innehålla databasens 
domännamn eller motsvarande uppgift.  

Ansökan ska också innehålla en teknisk beskrivning av verksamheten. Av 
beskrivningen ska det framgå hur information tillhandahålls allmänheten. 
Beskrivningen ska ha sådan omfattning att det framgår om verksamheten 
uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihets-
grundlagen.  

Till en ansökan ska det fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörig-
hetsvillkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit 
sig uppdraget. 

21 §10 
I god tid innan ett utgivningsbevis 

förfaller enligt 1 kap. 9 § tredje 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen 
ska Myndigheten för radio och tv till 
den som bedriver verksamheten 
sända en påminnelse om att bevisets 
giltighetstid är begränsad till tio år 
och att beviset förfaller, om en 
ansökan om förnyelse av beviset inte 
har kommit in till myndigheten före 
tioårsperiodens utgång.  

Beslut om att ett utgivningsbevis 
ska anses förfallet vid tioårsperio-
dens utgång meddelas av Myndig-
heten för radio och tv.  

I god tid innan ett utgivningsbevis 
förfaller enligt 1 kap. 9 § tredje 
stycket yttrandefrihetsgrundlagen 
ska Myndigheten för press, radio och 
tv till den som bedriver verksam-
heten sända en påminnelse om att 
bevisets giltighetstid är begränsad till 
tio år och att beviset förfaller, om en 
ansökan om förnyelse av beviset inte 
har kommit in till myndigheten före 
tioårsperiodens utgång.  

Beslut om att ett utgivningsbevis 
ska anses förfallet vid tioårsperio-
dens utgång meddelas av Myndig-
heten för press, radio och tv.  

En ansökan om förnyelse av ett utgivningsbevis får göras tidigast ett år före 
och senast på dagen för tioårsperiodens utgång. För en ansökan om förnyelse 
gäller i övrigt samma bestämmelser som för den första ansökan. Om en 
ansökan om förnyelse har gjorts i rätt tid, fortsätter beviset att gälla till dess 
att beslutet med anledning av ansökan har vunnit laga kraft. 

22 §11 
Om de förhållanden som avses i Om de förhållanden som avses i 

 
 
                                                      
9 Senaste lydelse 2010:1437. 

10 Senaste lydelse 2010:737. 

11 Senaste lydelse 2010:737. 
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19 § andra–fjärde styckena ändras, 
ska den som bedriver verksamheten 
genast anmäla detta till Myndigheten 
för radio och tv. 

19 § andra–fjärde styckena ändras, 
ska den som bedriver verksamheten 
genast anmäla detta till Myndigheten 
för press, radio och tv. 

23 §12 
I 1 kap. 9 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs i vilka fall 

utgivningsbevis får återkallas. Om ett utgivningsbevis inte borde ha utfärdats 
på grund av risk för förväxling med namn på en annan verksamhet, får beviset 
dock återkallas endast om det inom sex månader sedan beviset utfärdades 
visas att ansökan borde ha avslagits på grund av denna risk. 

Beslut om återkallelse av utgiv-
ningsbevis meddelas av Myndigheten 
för radio och tv. I ärenden om åter-
kallelse ska den som bedriver verk-
samheten och utgivaren få tillfälle att 
yttra sig, om det kan ske. 

Beslut om återkallelse av utgiv-
ningsbevis meddelas av Myndigheten 
för press, radio och tv. I ärenden om 
återkallelse ska den som bedriver 
verksamheten och utgivaren få 
tillfälle att yttra sig, om det är 
möjligt. 

24 §13 
Beslut av Myndigheten för radio 

och tv i ärenden om utgivningsbevis 
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.  

Beslut av Myndigheten för press, 
radio och tv i ärenden om utgiv-
ningsbevis får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

27 §14 
Myndigheten för radio och tv ska 

föra register över verksamheter 
enligt 1 kap. 9 § första och andra 
styckena yttrandefrihetsgrundlagen. 
Registret får föras med hjälp av 
automatiserad behandling. Det får 
innehålla uppgifter om  

1. databasens namn,  
2. vem som bedriver verk-

samheten,  
3. från vilken ort överföringarna 

eller uppspelningarna utgår,  
4. vem som utsetts till utgivare 

och, i förekommande fall, ställ-
företrädare för utgivaren,  

5. en teknisk beskrivning av 
verksamheten samt  

6. tidpunkt för utfärdande och 
förnyelse av utgivningsbevis. 

Myndigheten för press, radio och 
tv ska föra register över verksam-
heter enligt 1 kap. 9 § första och 
andra styckena yttrandefrihets-
grundlagen. Registret får föras med 
hjälp av automatiserad behandling. 
Det får innehålla uppgifter om 

1. databasens namn,  
2. vem som bedriver verk-

samheten,  
3. från vilken ort överföringarna 

eller uppspelningarna utgår,  
4. vem som utsetts till utgivare 

och, i förekommande fall, ställ-
företrädare för utgivaren,  

5. en teknisk beskrivning av 
verksamheten, och  

6. tidpunkt för utfärdande och 
förnyelse av utgivningsbevis. 

 
 
                                                      
12 Senaste lydelse 2010:737. 

13 Senaste lydelse 2010:737. 

14 Senaste lydelse 2010:1437. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281) 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
6 §1 

Tullverket ska på begäran 
tillhandahålla följande myndigheter 
uppgifter som förekommer hos 
Tullverket och som rör import eller 
export av varor: Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten, Statens 
jordbruksverk, Kemikalieinspek-
tionen, Kommerskollegium, Konsu-
mentverket, Kronofogdemyndig-
heten, Livsmedelsverket, Läke-
medelsverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Post- och tele-
styrelsen, Myndigheten för radio och 
tv, Sveriges riksbank, Skatteverket, 
Skogsstyrelsen, Statens energi-
myndighet, Statistiska centralbyrån, 
Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll och Transport-
styrelsen. Tullverket ska vidare på 
begäran tillhandahålla Säkerhets-
polisen uppgifter som förekommer 
hos Tullverket och som rör export 
av varor.  

Tullverket ska på begäran 
tillhandahålla följande myndigheter 
uppgifter som förekommer hos 
Tullverket och som rör import eller 
export av varor: Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- 
och vattenmyndigheten, Statens 
jordbruksverk, Kemikalieinspek-
tionen, Kommerskollegium, Konsu-
mentverket, Kronofogdemyndig-
heten, Livsmedelsverket, Läke-
medelsverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Post- och tele-
styrelsen, Myndigheten för press, 
radio och tv, Sveriges riksbank, 
Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens 
energimyndighet, Statistiska central-
byrån, Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll och Transport-
styrelsen. Tullverket ska vidare på 
begäran tillhandahålla Säkerhets-
polisen uppgifter som förekommer 
hos Tullverket och som rör export 
av varor. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1008. 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

20 

2.3 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 
(2010:696) 

Härigenom föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696) 
dels att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 3, 7 och 12–17 §§, 5 kap. 11 och 12 §§, 

8 kap. 5 §, 9 kap. 5–7 §§, 11 kap. 1 och 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7 och 8 §§, 13 kap. 1, 
2, 6, 9, 13, 15–20, 24–29, 31 och 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3 och 5–13 §§, 17 
kap. 7, 8, 11 och 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1 och 2 §§, 20 kap. 1–4 och 6 §§ 
och rubriken närmast före 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 

dels att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 

 
Föreslagen lydelse 

2 kap. 
2 § 

Den som bedriver en sändnings-
verksamhet som det inte behövs 
tillstånd för enligt denna lag eller 
som tillhandahåller beställ-tv, ska 
anmäla sig för registrering hos 
Myndigheten för radio och tv. 
Detsamma gäller den som för någon 
annans räkning bedriver sändnings-
verksamhet över satellit eller upp-
låter satellitkapacitet (satellitentre-
prenör).  

I anmälan ska anges 
1. namn, firma eller motsvarande,  
2. ställföreträdare för juridisk 

person,  
3. postadress, telefonnummer, e-

postadress och webbplats, och  
4. uppgift om den verksamhet 

som bedrivs. 

Den som bedriver en sändnings-
verksamhet som det inte behövs 
tillstånd för enligt denna lag eller 
som tillhandahåller beställ-tv, ska 
anmäla sig för registrering hos 
Myndigheten för press, radio och tv. 
Detsamma gäller den som för någon 
annans räkning bedriver sändnings-
verksamhet över satellit eller upp-
låter satellitkapacitet (satellitentre-
prenör).  

I anmälan ska följande anges: 
1. namn, firma eller motsvarande,  
2. ställföreträdare för juridisk 

person,  
3. postadress, telefonnummer, e-

postadress och webbplats, och  
4. uppgift om den verksamhet 

som bedrivs. 

3 § 
Myndigheten för radio och tv ska 

upprätta ett register över dem som  
Myndigheten för press, radio och 

tv ska upprätta ett register över dem 
som  

1. har anmält sig enligt 2 § och vilkas verksamhet omfattas av denna lag, 
eller  

2. har sådant tillstånd som avses i 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § eller 13 
kap. 1 §.  

Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara 
innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket, 5 kap. 11 §, 14 kap. 
7 § och 16 kap. 5–9 §§. 
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4 kap. 
3 § 

Regeringen ger tillstånd att sända 
tv och sökbar text-tv om sändnings-
verksamheten finansieras med radio- 
och tv-avgiften enligt lagen 
(1989:41) om finansiering av radio 
och TV i allmänhetens tjänst. 
Myndigheten för radio och tv ger 
tillstånd i övriga fall. 

Regeringen ger tillstånd att sända 
tv och sökbar text-tv om sändnings-
verksamheten finansieras med radio- 
och tv-avgiften enligt lagen 
(1989:41) om finansiering av radio 
och TV i allmänhetens tjänst. 
Myndigheten för press, radio och tv 
ger tillstånd i övriga fall. 

7 §1 
Ett tillstånd som ges av Myndig-

heten för radio och tv får innebära 
rätt för ett programföretag att endast 
vidaresända programtjänster som 
samtidigt sänds eller kort tid 
dessförinnan sänts av ett annat 
programföretag. I ett sådant tillstånd 
får myndigheten besluta att 5–8 kap. 
inte ska tillämpas på sändningar med 
stöd av tillståndet.  

Ett tillstånd som ges av Myndig-
heten för press, radio och tv får 
innebära rätt för ett programföretag 
att endast vidaresända program-
tjänster som samtidigt sänds eller 
kort tid dessförinnan sänts av ett 
annat programföretag. I ett sådant 
tillstånd får myndigheten besluta att 
5–8 kap. inte ska tillämpas på 
sändningar med stöd av tillståndet. 

12 § 
Ett tillstånd som har beviljats av regeringen att sända tv och sökbar text-tv 

ska gälla för en viss tid som bestäms av regeringen.  
Ett tillstånd som har beviljats av 

Myndigheten för radio och tv att 
sända tv eller sökbar text-tv gäller för 
sex år. Om det finns särskilda skäl, 
får myndigheten besluta att ett 
tillstånd ska gälla för kortare tid. 

Ett tillstånd som har beviljats av 
Myndigheten för press, radio och tv 
att sända tv eller sökbar text-tv gäller 
för sex år. Om det finns särskilda 
skäl, får myndigheten besluta att ett 
tillstånd ska gälla för kortare tid. 

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. 

13 § 
Föreskrifterna i 5 och 6 §§ behöver inte tillämpas om tillståndet att sända tv 

och sökbar text-tv gäller under en begränsad tid om högst två veckor. 
Myndigheten för radio och tv får 

besluta att 5–8 kap. inte ska tillämpas 
på sändningar som avses i första 
stycket.  

Myndigheten för press, radio och 
tv får besluta att 5–8 kap. inte ska 
tillämpas på sändningar som avses i 
första stycket. 

14 § 
Innan beslut om tillstånd fattas 

ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
regeringen eller Myndigheten för 
radio och tv avser att förena med 

Innan beslut om tillstånd fattas 
ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
regeringen eller Myndigheten för 
press, radio och tv avser att förena 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:702. 
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tillståndet. Beslut om tillstånd får 
inte innehålla andra program-
relaterade villkor än dem som den 
sökande har godtagit. 

med tillståndet. Beslut om tillstånd 
får inte innehålla andra program-
relaterade villkor än dem som den 
sökande har godtagit. 

15 § 
Ett tillstånd att sända tv och 

sökbar text-tv får överlåtas om 
Myndigheten för radio och tv 
medger det. Sådant medgivande får 
bara lämnas om  

Ett tillstånd att sända tv och 
sökbar text-tv får överlåtas om 
Myndigheten för press, radio och tv 
medger det. Sådant medgivande får 
bara lämnas om  

1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 5 §,  
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har 

tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ökar i mer än begränsad omfattning, 
och  

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet 
av tillståndspliktiga programtjänster.  

En överlåtelse som inte medges är utan verkan. 

16 § 
Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och 

skyldigheter enligt denna lag. 
Om ett föreläggande enligt 17 

kap. 11 och 13 §§ har meddelats mot 
den tidigare innehavaren, gäller 
föreläggandet även mot den nye 
innehavaren. Myndigheten för radio 
och tv ska i samband med att den 
medger överlåtelsen underrätta den 
nye innehavaren om detta. Om den 
nye innehavaren inte har underrättats 
gäller inte föreläggandet. Ett vite 
som föreläggandet har förenats med 
gäller inte mot den nye innehavaren. 

Om ett föreläggande enligt 17 
kap. 11 och 13 §§ har meddelats mot 
den tidigare innehavaren, gäller 
föreläggandet även mot den nya 
innehavaren. Myndigheten för press, 
radio och tv ska i samband med att 
den medger överlåtelsen underrätta 
den nya innehavaren om detta. Om 
den nya innehavaren inte har under-
rättats gäller inte föreläggandet. Ett 
vite som föreläggandet har förenats 
med gäller inte mot den nya 
innehavaren. 

17 § 
Myndigheten för radio och tv får 

ta ut en avgift av den som hos 
myndigheten ansöker om tillstånd 
att sända tv och sökbar text-tv eller 
om medgivande till överlåtelse av ett 
sådant tillstånd.  

Myndigheten för press, radio och 
tv får ta ut en avgift av den som hos 
myndigheten ansöker om tillstånd 
att sända tv och sökbar text-tv eller 
om medgivande till överlåtelse av ett 
sådant tillstånd.  

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av 
ärendena. 

5 kap. 
11 § 

Den som sänder tv eller sökbar 
text-tv enligt denna lag ska använda 
en sådan beteckning för sina 
sändningar som har godkänts av 
Myndigheten för radio och tv.  

Den som sänder tv eller sökbar 
text-tv enligt denna lag ska använda 
en sådan beteckning för sina 
sändningar som har godkänts av 
Myndigheten för press, radio och tv.  
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Beteckningen ska i tv-sändningar anges minst en gång varje sändnings-
timme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. I sökbar text-tv ska 
beteckningen anges löpande. 

12 §2 
En leverantör av medietjänster 

som tillhandahåller tv-sändning, 
beställ-tv eller sökbar text-tv på 
något annat sätt än genom tråd ska 
utforma tjänsten på ett sådant sätt 
att den blir tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning genom 
textning, tolkning, uppläst text eller 
liknande teknik. Detta gäller även en 
leverantör av medietjänster som till-
handahåller tv-sändning eller sökbar 
text-tv genom tråd. Tillgänglig-
görandet ska ske i den omfattning 
som beslutas av regeringen, om verk-
samheten finansieras med radio- och 
tv-avgift enligt lagen (1989:41) om 
finansiering av radio och TV i 
allmänhetens tjänst, och av Myndig-
heten för radio och tv i övriga fall. 
Ett sådant beslut ska gälla för en viss 
tid.  

En leverantör av medietjänster 
som tillhandahåller tv-sändning, 
beställ-tv eller sökbar text-tv på 
något annat sätt än genom tråd ska 
utforma tjänsten på ett sådant sätt 
att den blir tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning genom 
textning, tolkning, uppläst text eller 
liknande teknik. Detta gäller även en 
leverantör av medietjänster som till-
handahåller tv-sändning eller sökbar 
text-tv genom tråd. Tillgänglig-
görandet ska ske i den omfattning 
som beslutas av regeringen, om verk-
samheten finansieras med radio- och 
tv-avgift enligt lagen (1989:41) om 
finansiering av radio och TV i 
allmänhetens tjänst, och av Myndig-
heten för press, radio och tv i övriga 
fall. Ett sådant beslut ska gälla för en 
viss tid.  

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras till-
gänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella 
förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster 
beaktas. 

8 kap. 
5 §3 

Före och efter varje annonsering i tv-sändningar och i beställ-tv ska det 
förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övriga 
innehållet. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv, för-
säljningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen alltid 
vara synlig. Den behöver dock bara anges i bild.  

I fråga om tv-sändningar som re-
geringen lämnar tillstånd till får rege-
ringen bevilja undantag från skyldig-
heten enligt första stycket och kravet 
på kortaste annonstid enligt 2 §. Ett 
sådant undantag får även beviljas av 
Myndigheten för radio och tv i fråga 
om sändningar som myndigheten 
lämnar tillstånd till.  

I fråga om tv-sändningar som re-
geringen lämnar tillstånd till får rege-
ringen bevilja undantag från skyldig-
heten enligt första stycket och kravet 
på kortaste annonstid enligt 2 §. Ett 
sådant undantag får även beviljas av 
Myndigheten för press, radio och tv i 
fråga om sändningar som myndig-
heten lämnar tillstånd till.  

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2012:702. 

3 Senaste lydelse 2012:702. 
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Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen 
(2008:486). 

9 kap. 
5 § 

Den som äger eller på annat sätt 
förfogar över ett elektroniskt kom-
munikationsnät som används för 
överföring av tv-sändningar till 
allmänheten genom tråd och som 
minst 100 av de hushåll som är 
anslutna till nätet använder som sitt 
huvudsakliga medel att ta emot tv-
sändningar ska, i varje kommun där 
han eller hon förfogar över ett sådant 
nät, kostnadsfritt tillhandahålla ett 
särskilt bestämt utrymme för sänd-
ningar av tv-program från en eller 
flera lokala kabelsändarorganisa-
tioner som har förordnats av Myn-
digheten för radio och tv.  

Den som äger eller på annat sätt 
förfogar över ett elektroniskt kom-
munikationsnät som används för 
överföring av tv-sändningar till 
allmänheten genom tråd och som 
minst 100 av de hushåll som är 
anslutna till nätet använder som sitt 
huvudsakliga medel att ta emot tv-
sändningar ska, i varje kommun där 
han eller hon förfogar över ett sådant 
nät, kostnadsfritt tillhandahålla ett 
särskilt bestämt utrymme för sänd-
ningar av tv-program från en eller 
flera lokala kabelsändarorganisa-
tioner som har förordnats av Myn-
digheten för press, radio och tv.  

I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för 
sändningar av en lokal kabelsändarorganisation tillhandahållas med både 
analog och digital sändningsteknik. 

6 § 
En lokal kabelsändarorganisation ska vara en sådan juridisk person som har 

bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta olika 
intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.  

En lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverksamhet sträva efter 
vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. 

Myndigheten för radio- och tv:s 
förordnande av lokala kabelsändar-
organisationer gäller i högst tre år.  

Myndigheten för press, radio- och 
tv:s förordnande av lokala kabel-
sändarorganisationer gäller i högst 
tre år. 

7 § 
Myndigheten för radio och tv får i 

enskilda fall besluta om undantag 
från skyldigheterna enligt 1–3 och 
5 §§, om det finns särskilda skäl till 
det. 

Myndigheten för press, radio och 
tv får i enskilda fall besluta om 
undantag från skyldigheterna enligt 
1–3 och 5 §§, om det finns särskilda 
skäl till det. 

11 kap. 
1 §4 

Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings-
verksamheten finansieras med radio- och tv-avgiften enligt lagen (1989:41) 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2012:702. 
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om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Regeringen meddelar 
också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.  

Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar 
till utlandet som sker med stöd av tillståndet. 

Myndigheten för radio och tv får 
ge tillstånd att under en begränsad 
tid om högst två veckor sända 
ljudradio som inte är närradio eller 
kommersiell radio. Myndigheten får 
besluta att 14 och 15 kap. inte ska 
tillämpas på sändningar som sker 
med stöd av tillståndet.  

Myndigheten för press, radio och 
tv får ge tillstånd att under en 
begränsad tid om högst två veckor 
sända ljudradio som inte är närradio 
eller kommersiell radio. Myndig-
heten får besluta att 14 och 15 kap. 
inte ska tillämpas på sändningar som 
sker med stöd av tillståndet.  

Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i 
lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell 
radio. 

5 § 
Innan beslut om tillstånd fattas 

ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
regeringen eller Myndigheten för 
radio och tv avser att förena med till-
ståndet.  

Innan beslut om tillstånd fattas 
ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
regeringen eller Myndigheten för 
press, radio och tv avser att förena 
med tillståndet.  

Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än 
dem som den sökande har godtagit. 

12 kap. 
1 § 

Myndigheten för radio och tv ger 
tillstånd att sända närradio. 

Myndigheten för press, radio och 
tv ger tillstånd att sända närradio. 

3 § 
Ett sändningsområde för närradio ska omfatta högst en kommun. Därvid 

bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att sändningarna kan tas emot 
i hela kommunen. 

Myndigheten för radio och tv får 
besluta om större sändningsområden 
än en kommun, om det finns särskil-
da skäl. 

Myndigheten för press, radio och 
tv får besluta om större sändnings-
områden än en kommun, om det 
finns särskilda skäl. 

7 § 
Om tillståndshavarna inte kan 

enas om fördelningen av sändnings-
tid, bestämmer Myndigheten för 
radio och tv sändningstiderna. Det-
samma gäller om en tillståndshavare 
begär att myndigheten ska fastställa 
sändningsschemat i dess helhet.  

Om tillståndshavarna inte kan 
enas om fördelningen av sändnings-
tid, bestämmer Myndigheten för 
press, radio och tv sändningstiderna. 
Detsamma gäller om en tillstånds-
havare begär att myndigheten ska 
fastställa sändningsschemat i dess 
helhet.  

Den tillståndshavare som bedöms ha störst intresse av att sända vid en viss 
tidpunkt ska ges förtur. 

Myndigheten för radio och tv:s 
beslut om sändningstid gäller till 

Myndigheten för press, radio och 
tv:s beslut om sändningstid gäller till 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

26 

dess att ett nytt beslut fattas av 
myndigheten eller att en tillstånds-
havare eller närradioförening skrift-
ligen underrättar myndigheten om 
att tillståndshavarna enats om en 
annan sändningstid. 

dess att ett nytt beslut fattas av 
myndigheten eller att en tillstånds-
havare eller närradioförening skrift-
ligen underrättar myndigheten om 
att tillståndshavarna enats om en 
annan sändningstid. 

8 § 
Myndigheten för radio och tv får 

besluta att en sändningstid inte får 
användas av någon annan under en 
tid av högst tre månader om en inne-
havare av ett tillstånd att sända när-
radio, som har fått ett föreläggande 
vid vite enligt denna lag, avstår 
sändningstid eller avsäger sig sitt 
sändningstillstånd.  

Myndigheten för press, radio och 
tv får besluta att en sändningstid inte 
får användas av någon annan under 
en tid av högst tre månader om en 
innehavare av ett tillstånd att sända 
närradio, som har fått ett förelägg-
ande vid vite enligt denna lag, avstår 
sändningstid eller avsäger sig sitt 
sändningstillstånd.  

En sändare för närradio får inte användas för andra sändningar som det 
krävs tillstånd för enligt denna lag. 

13 kap. 
1 § 

Tillstånd att sända kommersiell 
radio ges av Myndigheten för radio 
och tv. 

Tillstånd att sända kommersiell 
radio ges av Myndigheten för press, 
radio och tv. 

2 § 
Myndigheten för radio och tv ska 

bestämma sändningsområdenas om-
fattning för analog kommersiell 
radio med hänsyn till  

Myndigheten för press, radio och 
tv ska bestämma sändningsområde-
nas omfattning för analog kommer-
siell radio med hänsyn till  

1. vad som är tekniskt möjligt att nå från sändare med lämpligt läge,  
2. hur möjligheterna att ta emot sändningar påverkas i andra områden, och  
3. vad som är naturliga lokala intresseområden.  
Sändningsområdena ska utformas så att ett stort antal tillstånd kan ges. 

Flera tillstånd kan ges för samma sändningsområde. 

6 § 
Myndigheten för radio och tv ska 

kungöra när ett utrymme att sända 
analog kommersiell radio blir ledigt. 
Myndigheten ska ange sista dag för 
att ansöka om tillståndet, första dag 
då sändningar får bedrivas med stöd 
av tillståndet och sändningsområdets 
omfattning.  

I en ansökan om tillstånd att 
sända analog kommersiell radio ska 
det belopp anges som sökanden är 
villig att betala i sändningsavgift. 
Sändningsavgiften ska anges som ett 
engångsbelopp för hela tillstånds-
perioden. 

Myndigheten för press, radio och 
tv ska kungöra när ett utrymme att 
sända analog kommersiell radio blir 
ledigt. Myndigheten ska ange sista 
dag för att ansöka om tillståndet, 
första dag då sändningar får bedrivas 
med stöd av tillståndet och sänd-
ningsområdets omfattning. 

I en ansökan om tillstånd att 
sända analog kommersiell radio ska 
det belopp anges som den sökande är 
villig att betala i sändningsavgift. 
Sändningsavgiften ska anges som ett 
engångsbelopp för hela tillstånds-
perioden.  
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla. 

9 §5 
Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får förenas med villkor som 

avser skyldighet att  
1. sända i en viss del av sändningsområdet eller så att en viss del av 

befolkningen inom området nås, 
2. sända under en viss minsta tid, 
3. använda en viss sändningsteknik och att samarbeta med andra 

tillståndshavare i tekniska frågor, och  
4. använda en viss teknik för sådan inspelning som avses i 16 kap. 11 §. 
Innan beslut om tillstånd fattas 

ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
Myndigheten för radio och tv avser 
att förena med tillståndet. 

Innan beslut om tillstånd fattas 
ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
Myndigheten för press, radio och tv 
avser att förena med tillståndet. 

13 § 
Sändningsavgift och ränta betalas 

genom insättning på ett särskilt 
konto som Myndigheten för radio 
och tv anvisar. Betalning ska anses ha 
fullgjorts den dag beloppet har 
bokförts på kontot. 

Sändningsavgift och ränta betalas 
genom insättning på ett särskilt 
konto som Myndigheten för press, 
radio och tv anvisar. Betalning ska 
anses ha fullgjorts den dag beloppet 
har bokförts på kontot. 

15 §6 
För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16, 17, 21, 

26 och 27 §§ samt 70 kap. 1–4 §§ skatteförfarandelagen (2011: 1244). 
Vid tillämpningen av första 

stycket ska vad som sägs i skatte-
förfarandelagen om Skatteverket i 
stället gälla Myndigheten för radio 
och tv.  

Vid tillämpningen av första 
stycket ska vad som sägs i skatte-
förfarandelagen om Skatteverket i 
stället gälla Myndigheten för press, 
radio och tv. 

16 § 
Myndigheten för radio och tv 

beslutar om ansvar när det gäller 
sändningsavgift för delägare i 
handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen 
(1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag.  

Myndigheten för press, radio och 
tv beslutar om ansvar när det gäller 
sändningsavgift för delägare i 
handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen 
(1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag.  

Om beslut enligt första stycket har fattats, ska vad som föreskrivs om 
tillståndshavare gälla ansvarig delägare och vad som föreskrivs om sändnings-
avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. 
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17 § 
Om det finns särskilda skäl, får 

Myndigheten för radio och tv 
meddela anstånd med betalning av 
sändningsavgift och ränta. 

Om det finns särskilda skäl, får 
Myndigheten för press, radio och tv 
meddela anstånd med betalning av 
sändningsavgift och ränta. 

18 § 
Ett tillstånd att sända analog 

kommersiell radio får överlåtas om 
Myndigheten för radio och tv med-
ger det. Sådant medgivande får bara 
lämnas om förvärvaren uppfyller 
kriterierna enligt 4 § andra stycket.  

Ett tillstånd att sända analog 
kommersiell radio får överlåtas om 
Myndigheten för press, radio och tv 
medger det. Sådant medgivande får 
bara lämnas om förvärvaren upp-
fyller kriterierna enligt 4 § andra 
stycket.  

Om förvärvaren redan har ett tillstånd i samma sändningsområde som det 
tillstånd vilket överlåtelsen avser, direkt eller indirekt genom företag 
förvärvaren har del i som motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier 
eller andelar eller genom avtal ensam har ett bestämmande inflytande i, får 
överlåtelse medges endast om det finns särskilda skäl.  

En överlåtelse som inte medges är utan verkan. 

19 § 
Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och 

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande. 
Om ett föreläggande enligt 

17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats 
mot den tidigare innehavaren, gäller 
föreläggandet även mot den nye 
innehavaren. Myndigheten för radio 
och tv ska i samband med att den 
medger överlåtelse underrätta den 
nye innehavaren om detta. Om 
innehavaren inte underrättas gäller 
inte föreläggandet. Ett vite som 
föreläggandet förenats med gäller 
inte mot den nye innehavaren.  

Om ett föreläggande enligt 
17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats 
mot den tidigare innehavaren, gäller 
föreläggandet även mot den nya 
innehavaren. Myndigheten för press, 
radio och tv ska i samband med att 
den medger överlåtelse underrätta 
den nya innehavaren om detta. Om 
innehavaren inte underrättas gäller 
inte föreläggandet. Ett vite som 
föreläggandet förenats med gäller 
inte mot den nya innehavaren.  

20 § 
En tillståndshavare som överlåter sitt tillstånd har inte rätt att återfå någon 

del av den sändningsavgift som har betalats. Detsamma gäller om ett tillstånd  
1. återkallas på begäran av tillståndshavaren enligt 31 §,  
2. upphör att gälla enligt 32 § till följd av att tillståndshavaren försätts i 

konkurs, träder i likvidation eller avlider, eller 
3. återkallas av Myndigheten för 

radio och tv enligt 18 kap. 5 §. 
3. återkallas av Myndigheten för 

press, radio och tv enligt 18 kap. 5 §. 

24 § 
Myndigheten för radio och tv ska 

meddela när ett sändningsutrymme 
att sända digital kommersiell radio 
blir ledigt. Myndigheten ska ange 
sista dag för att ansöka om till-
ståndet, första dag då sändningar får 

Myndigheten för press, radio och 
tv ska meddela när ett sändningsut-
rymme att sända digital kommersiell 
radio blir ledigt. Myndigheten ska 
ange sista dag för att ansöka om till-
ståndet, första dag då sändningar får 
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äga rum med stöd av tillståndet och 
sändningsutrymmets omfattning.  

äga rum med stöd av tillståndet och 
sändningsutrymmets omfattning.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla. 

25 § 
Myndigheten för radio och tv får 

ta ut en avgift av den som hos 
myndigheten ansöker om tillstånd 
att sända digital kommersiell radio 
eller medgivande till överlåtelse av 
ett sådant tillstånd.  

Myndigheten för press, radio och 
tv får ta ut en avgift av den som hos 
myndigheten ansöker om tillstånd 
att sända digital kommersiell radio 
eller medgivande till överlåtelse av 
ett sådant tillstånd.  

Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av 
ärendena. 

26 § 
Myndigheten för radio och tv ska 

vid fördelningen av tillstånd för 
digital kommersiell radio beakta att 
utrymmet för sådana sändningar ska 
kunna tas i anspråk  

Myndigheten för press, radio och 
tv ska vid fördelningen av tillstånd 
för digital kommersiell radio beakta 
att utrymmet för sådana sändningar 
ska kunna tas i anspråk  

1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika 
intressen och smakriktningar,  

2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och  
3. av flera av varandra oberoende programföretag. 

27 § 
Utöver de villkor som anges i 9 § får ett tillstånd att sända digital 

kommersiell radio förenas med villkor som avser skyldighet att  
1. sända ett mångsidigt programutbud,  
2. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning, och  
3. inte förändra ägarförhållandena och inflytandet i det företag som innehar 

tillståndet mer än i begränsad omfattning. 
Innan beslut om tillstånd fattas 

ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
Myndigheten för radio och tv avser 
att förena med tillståndet. Ett beslut 
om tillstånd får inte innehålla andra 
programrelaterade villkor än dem 
som den sökande godtagit.  

Innan beslut om tillstånd fattas 
ska den sökande ges tillfälle att ta del 
av och yttra sig över de villkor som 
Myndigheten för press, radio och tv 
avser att förena med tillståndet. Ett 
beslut om tillstånd får inte innehålla 
andra programrelaterade villkor än 
dem som den sökande godtagit. 

28 §7 
Ett tillstånd att sända digital kom-

mersiell radio får överlåtas om Myn-
digheten för radio och tv medger 
det. Ett sådant medgivande får bara 

Ett tillstånd att sända digital kom-
mersiell radio får överlåtas om Myn-
digheten för press, radio och tv med-
ger det. Ett sådant medgivande får 
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lämnas om  bara lämnas om  
1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 23 §,  
2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har 

tillstånd att sända digital kommersiell radio ökar i mer än begränsad 
omfattning, och  

3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet 
av tillståndspliktiga programtjänster. 

En överlåtelse som inte medges är utan verkan. 

29 § 
Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och 

skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande. 
Om ett föreläggande enligt 17 

kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot 
den tidigare innehavaren, gäller före-
läggandet även mot den nye inne-
havaren. Myndigheten för radio och 
tv ska i samband med att den medger 
överlåtelsen underrätta den nye 
innehavaren om detta. Om den nye 
innehavaren inte underrättas gäller 
inte föreläggandet. Ett vite som före-
läggandet förenats med gäller inte 
mot den nye innehavaren. 

Om ett föreläggande enligt 17 
kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot 
den tidigare innehavaren, gäller före-
läggandet även mot den nya inne-
havaren. Myndigheten för press, 
radio och tv ska i samband med att 
den medger överlåtelsen underrätta 
den nya innehavaren om detta. Om 
den nya innehavaren inte underrättas 
gäller inte föreläggandet. Ett vite 
som föreläggandet förenats med 
gäller inte mot den nya innehavaren. 

31 § 
Om en tillståndshavare begär att 

tillståndet ska återkallas, ska tillstån-
det anses ha upphört att gälla den 
dag en sådan begäran kommit in till 
Myndigheten för radio och tv eller 
den senare dag som tillståndshavaren 
angett i sin begäran. 

Om en tillståndshavare begär att 
tillståndet ska återkallas, ska tillstån-
det anses ha upphört att gälla den 
dag en sådan begäran kommit in till 
Myndigheten för press, radio och tv 
eller den senare dag som tillstånds-
havaren angett i sin begäran. 

32 § 
Försätts en tillståndshavare i kon-

kurs eller träder denne i likvidation 
upphör tillståndet att gälla tre 
månader efter beslutet om konkurs 
respektive likvidation. Avlider en 
tillståndshavare upphör tillståndet 
att gälla tre månader efter dödsfallet. 

Har en begäran om medgivande 
till överlåtelse av tillståndet kommit 
in till Myndigheten för radio och tv 
innan tillståndet upphört att gälla 
enligt första stycket ska begäran 
prövas. 

Försätts en tillståndshavare i kon-
kurs eller träder tillståndshavaren i 
likvidation upphör tillståndet att 
gälla tre månader efter beslutet om 
konkurs respektive likvidation. Av-
lider en tillståndshavare upphör 
tillståndet att gälla tre månader efter 
dödsfallet. 

Har en begäran om medgivande 
till överlåtelse av tillståndet kommit 
in till Myndigheten för press, radio 
och tv innan tillståndet upphört att 
gälla enligt första stycket ska begäran 
prövas. 
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14 kap. 
7 §8 

Den som sänder ljudradio enligt 
denna lag ska använda en sådan 
beteckning för sina sändningar som 
har godkänts av Myndigheten för 
radio och tv. Beteckningen ska anges 
minst en gång varje sändningstimme 
eller, om detta inte är möjligt, mellan 
programmen. 

Den som sänder ljudradio enligt 
denna lag ska använda en sådan 
beteckning för sina sändningar som 
har godkänts av Myndigheten för 
press, radio och tv. Beteckningen ska 
anges minst en gång varje sändnings-
timme eller, om detta inte är möjligt, 
mellan programmen. 

16 kap. 

Myndigheten för radio och tv:s tillsyn Myndigheten för press, radio och tv:s 
tillsyn 

3 § 
Myndigheten för radio och tv 

övervakar att programföretagen 
följer sådana villkor som har beslut-
ats med stöd av 4 kap. 9 § 14, 6–9, 16 
och 17, 11 kap. 3 § andra stycket 13, 
58, 16 och 17 samt 13 kap. 9 § och 
27 § första stycket 3.  

Myndigheten för radio och tv 
övervakar även efterlevnaden av be-
stämmelserna om exklusiva rättig-
heter i 5 kap. 9 § och om tillgäng-
lighet i 5 kap. 12 § om beslutet om 
tillgänglighet har meddelats av 
myndigheten. 

Myndigheten för press, radio och 
tv övervakar att programföretagen 
följer sådana villkor som har beslut-
ats med stöd av 4 kap. 9 § 1–4, 6–9, 
16 och 17, 11 kap. 3 § andra stycket 
1–3, 5–8, 16 och 17 samt 13 kap. 9 § 
och 27 § första stycket 3.  

Myndigheten för press, radio och 
tv övervakar även efterlevnaden av 
bestämmelserna om exklusiva rättig-
heter i 5 kap. 9 § och om tillgäng-
lighet i 5 kap. 12 § om beslutet om 
tillgänglighet har meddelats av 
myndigheten. 

5 § 
Den som sänder tv på annat sätt 

än genom tråd ska vartannat år, med 
början 2011, till Myndigheten för 
radio och tv redovisa hur stor andel 
av verksamheten som utgjorts av 
sådana program som avses i 5 kap. 
7 § första stycket. 

Den som sänder tv på annat sätt 
än genom tråd ska vartannat år, med 
början 2011, till Myndigheten för 
press, radio och tv redovisa hur stor 
andel av verksamheten som utgjorts 
av sådana program som avses i 5 kap. 
7 § första stycket. 

6 § 
Den som tillhandahåller beställ-tv 

på annat sätt än genom tråd ska vart 
fjärde år, med början 2011, till 
Myndigheten för radio och tv 
redovisa vad som har gjorts för att 
främja framställningen av och till-
gången till europeiska produktioner 

Den som tillhandahåller beställ-tv 
på annat sätt än genom tråd ska vart 
fjärde år, med början 2011, till 
Myndigheten för press, radio och tv 
redovisa vad som har gjorts för att 
främja framställningen av och till-
gången till europeiska produktioner 
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enligt 5 kap. 8 §. enligt 5 kap. 8 §. 

7 §9 
På begäran av Myndigheten för 

radio och tv ska den som sänder tv 
över satellit lämna upplysningar om 
vem som äger företaget och hur 
verksamheten finansieras.  

På begäran av Myndigheten för 
press, radio och tv ska den som 
sänder tv över satellit lämna upplys-
ningar om vem som äger företaget 
och hur verksamheten finansieras. 

8 § 
På begäran av Myndigheten för 

radio och tv ska en satellitentre-
prenör lämna upplysningar om vem 
som är uppdragsgivare, dennes 
adress, programtjänstens beteckning 
samt om hur sändningen över satellit 
sker. 

På begäran av Myndigheten för 
press, radio och tv ska en satellit-
entreprenör lämna upplysningar om 
vem som är uppdragsgivare, dennes 
adress, programtjänstens beteckning 
samt om hur sändningen över satellit 
sker. 

9 § 
På begäran av Myndigheten för 

radio och tv eller Konsument-
ombudsmannen ska den som be-
driver verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt denna lag lämna 
myndigheterna de upplysningar och 
handlingar som behövs för kont-
rollen av att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagen och de villkor 
och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. 

På begäran av Myndigheten för 
press, radio och tv eller Konsument-
ombudsmannen ska den som be-
driver verksamhet som är tillstånds-
pliktig enligt denna lag lämna 
myndigheterna de upplysningar och 
handlingar som behövs för kont-
rollen av att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagen och de villkor 
och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. 

10 § 
På begäran av Myndigheten för 

radio och tv ska den som bedriver 
verksamhet enligt denna lag lämna 
de upplysningar som behövs för att 
myndighetens granskningsnämnd 
för radio och tv ska kunna bedöma 
storleken av den särskilda avgiften 
enligt 17 kap. 6 §. 

På begäran av Myndigheten för 
press, radio och tv ska den som 
bedriver verksamhet enligt denna lag 
lämna de upplysningar som behövs 
för att myndighetens gransknings-
nämnd för radio och tv ska kunna 
bedöma storleken av den särskilda 
avgiften enligt 17 kap. 6 §. 

11 § 
Den som i enlighet med 5 kap. 3 § 

lagen (1991:1559) med föreskrifter 
på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden 
har spelat in ett program, ska på 
begäran av Myndigheten för radio 

Den som i enlighet med 5 kap. 3 § 
lagen (1991:1559) med föreskrifter 
på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden 
har spelat in ett program, ska på 
begäran av Myndigheten för press, 
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och tv eller Konsumentombuds-
mannen utan kostnad lämna en 
sådan inspelning till myndigheten. 

radio och tv eller Konsument-
ombudsmannen utan kostnad lämna 
en sådan inspelning till myndigheten. 

12 § 
Den som har tillstånd att sända 

digital kommersiell radio ska årligen 
till Myndigheten för radio och tv 
redovisa hur de skyldigheter som 
avses i 13 kap. 27 § första stycket 1 
och 2 har uppfyllts. 

Den som har tillstånd att sända 
digital kommersiell radio ska årligen 
till Myndigheten för press, radio och 
tv redovisa hur de skyldigheter som 
avses i 13 kap. 27 § första stycket 1 
och 2 har uppfyllts. 

13 § 
Den som har förvärvat den 

exklusiva sändningsrätten till ett 
sådant evenemang som anges i 5 kap. 
9 § ska omedelbart underrätta Myn-
digheten för radio och tv om det. 

Den som har förvärvat den 
exklusiva sändningsrätten till ett 
sådant evenemang som anges i 5 kap. 
9 § ska omedelbart underrätta Myn-
digheten för press, radio och tv om 
det. 

17 kap. 
7 § 

Den särskilda avgiften ska betalas 
till Myndigheten för radio och tv 
inom trettio dagar efter det att 
avgörandet vunnit laga kraft.  

Den särskilda avgiften ska betalas 
till Myndigheten för press, radio och 
tv inom trettio dagar efter det att 
avgörandet vunnit laga kraft. 

8 § 
Om den särskilda avgiften inte 

betalas inom den tid som anges i 7 §, 
ska Myndigheten för radio och tv 
lämna fordran på den obetalda 
avgiften för indrivning. Indrivningen 
ska ske enligt bestämmelserna i lagen 
(1993:891) om indrivning av statliga 
fordringar m.m. 

Om den särskilda avgiften inte 
betalas inom den tid som anges i 7 §, 
ska Myndigheten för press, radio och 
tv lämna fordran på den obetalda 
avgiften för indrivning. Indrivningen 
ska ske enligt bestämmelserna i lagen 
(1993:891) om indrivning av statliga 
fordringar m.m. 

11 §10 
Den som inte följer de bestämmelser som anges i denna paragraf eller de 

beslut som meddelas med stöd av bestämmelserna, får meddelas de 
förelägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelserna ska efterlevas. 
Ett föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om  

1. varning (5 kap. 2 §),  
2. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1–4, 6–9 och 16 samt 11 kap. 3 § andra 

stycket 1–3, 5–8 och 16,  
3. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),  
4. skyldighet att utforma tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv på ett 

sådant sätt att tjänsterna blir tillgängliga för personer med funktionsned-
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sättning enligt 5 kap. 12 § och beslut som har meddelats med stöd av den 
bestämmelsen,  

5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala 
kabelsändarorganisationer (9 kap. 13 och 5 §§), 

6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §), 
7. skyldighet att lämna vissa 

upplysningar till Myndigheten för 
radio och tv (16 kap. 58 §§), 

7. skyldighet att lämna vissa 
upplysningar till Myndigheten för 
press, radio och tv (16 kap. 58 §§), 

8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §, 
9. skyldighet att lämna upplys-

ningar till Myndigheten för radio 
och tv enligt 16 kap. 10 §,  

9. skyldighet att lämna upplys-
ningar till Myndigheten för press, 
radio och tv enligt 16 kap. 10 §, 

10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller  
11. skyldighet att årligen redovisa 

till Myndigheten för radio och tv 
enligt 16 kap. 12 §. 

Föreläggande enligt första stycket 
1, 3, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av 
granskningsnämnden för radio och 
tv. Föreläggande enligt första stycket 
2, 4, 5, 7, 8, 10 eller 11 får beslutas av 
Myndigheten för radio och tv.  

11. skyldighet att årligen redovisa 
till Myndigheten för press, radio och 
tv enligt 16 kap. 12 §. 

Föreläggande enligt första stycket 
1, 3, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av 
granskningsnämnden för radio och 
tv. Föreläggande enligt första stycket 
2, 4, 5, 7, 8, 10 eller 11 får beslutas av 
Myndigheten för press, radio och tv. 

Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av 
Konsumentombudsmannen. 

12 § 
Myndigheten för radio och tv får i 

ett föreläggande förbjuda tillstånds-
havare att överträda beslut om 
sändningstid i närradion som har 
fattats av myndigheten eller att låta 
någon annan utnyttja tillstånds-
havarens sändningsrätt. Förelägg-
andet får förenas med vite. 

Myndigheten för press, radio och 
tv får i ett föreläggande förbjuda 
tillståndshavare att överträda beslut 
om sändningstid i närradion som har 
fattats av myndigheten eller att låta 
någon annan utnyttja tillstånds-
havarens sändningsrätt. Förelägg-
andet får förenas med vite. 

18 kap. 
5 § 

Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om  
1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader 

efter tillståndets början,  
2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i 

obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,  
3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap. 

1–4 och 8–10 §§, eller  
4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott 

som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.  
Förfogar en fysisk eller juridisk 

person, utan tillåtelse från Myndig-
heten för radio och tv, över mer än 
ett tillstånd för analog kommersiell 
radio i ett sändningsområde, direkt 
eller indirekt genom företag i vilket 
förvärvaren har en del som mot-

Förfogar en fysisk eller juridisk 
person, utan tillåtelse från Myndig-
heten för press, radio och tv, över 
mer än ett tillstånd för analog kom-
mersiell radio i ett sändningsområde, 
direkt eller indirekt genom företag i 
vilket förvärvaren har en del som 
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svarar minst tjugo procent av samt-
liga aktier eller andelar eller genom 
avtal ensam har ett bestämmande 
inflytande i, får det eller de tillstånd 
återkallas som har lämnats efter det 
första tillståndet. 

Har Myndigheten för radio och tv 
medgett överlåtelse trots att 
tillståndshavaren redan har tillstånd 
att sända analog kommersiell radio i 
samma sändningsområde, direkt eller 
indirekt genom företag i vilket 
tillståndshavaren har en del som 
motsvarar minst tjugo procent av 
samtliga aktier eller andelar eller 
genom avtal ensam har ett bestäm-
mande inflytande, får tillståndet åter-
kallas endast om beslutet om över-
låtelsen grundats på felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter från till-
ståndshavaren. Återkallelsen ska då 
avse det eller de tillstånd som över-
låtits. 

Om staten, landsting eller kom-
muner innehar ett tillstånd att sända 
kommersiell radio på det sätt som 
anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska 
Myndigheten för radio och tv åter-
kalla det tillståndet. 

motsvarar minst tjugo procent av 
samtliga aktier eller andelar eller 
genom avtal ensam har ett bestäm-
mande inflytande i, får det eller de 
tillstånd återkallas som har lämnats 
efter det första tillståndet. 

Har Myndigheten för press, radio 
och tv medgett överlåtelse trots att 
tillståndshavaren redan har tillstånd 
att sända analog kommersiell radio i 
samma sändningsområde, direkt eller 
indirekt genom företag i vilket 
tillståndshavaren har en del som 
motsvarar minst tjugo procent av 
samtliga aktier eller andelar eller 
genom avtal ensam har ett bestäm-
mande inflytande, får tillståndet åter-
kallas endast om beslutet om över-
låtelsen grundats på felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter från till-
ståndshavaren. Återkallelsen ska då 
avse det eller de tillstånd som över-
låtits. 

Om staten, landsting eller kom-
muner innehar ett tillstånd att sända 
kommersiell radio på det sätt som 
anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska 
Myndigheten för press, radio och tv 
återkalla det tillståndet. 

19 kap. 
1 §11 

Mål om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av villkor som 
meddelats med stöd av 4 kap. 8 §, 9 § 10–12, 11 kap. 3 § första stycket eller 
andra stycket 9–12 och om överträdelse av 5 kap. 1, 2 och 4 §§ eller 14 kap. 1 § 
ska på talan av Justitiekanslern prövas av allmän domstol.  

I övriga fall prövas ärenden om 
återkallelse av tillstånd av Myndig-
heten för radio och tv. 

I övriga fall prövas ärenden om 
återkallelse av tillstånd av Myndig-
heten för press, radio och tv. 

Ärenden om ändring av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller 
tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradio prövas av den som 
meddelat tillståndet.  

2 § 
Har tillståndet lämnats av regeringen, får en fråga om återkallelse prövas 

först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt att 
tillståndet ska återkallas.  

Har tillståndet lämnats av Mynd- Har tillståndet lämnats av Mynd-

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2012:702. 
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igheten för radio och tv får en fråga 
om återkallelse tas upp 

igheten för press, radio och tv får en 
fråga om återkallelse tas upp 

1. på begäran av tillståndshavaren,  
2. på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan, eller  
3. efter anmälan av granskningsnämnden för radio och tv på grund av 

överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska 
granskas av nämnden enligt 16 kap. 2 §.  

En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillstånds-
havaren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan.  

Innan Myndigheten för radio och 
tv fattar beslut i ett ärende om åter-
kallelse på grund av överträdelse av 
bestämmelse i denna lag eller av vill-
kor för tillstånd som ska granskas av 
granskningsnämnden för radio och 
tv enligt 16 kap. 2 §, ska myndig-
heten begära ett yttrande från nämn-
den. Tillståndet får återkallas endast 
om nämnden finner att överträdelsen 
är väsentlig. 

Innan Myndigheten för press, 
radio och tv fattar beslut i ett ärende 
om återkallelse på grund av över-
trädelse av bestämmelse i denna lag 
eller av villkor för tillstånd som ska 
granskas av granskningsnämnden för 
radio och tv enligt 16 kap. 2 §, ska 
myndigheten begära ett yttrande 
från nämnden. Tillståndet får åter-
kallas endast om nämnden finner att 
överträdelsen är väsentlig. 

20 kap. 
1 § 

Beslut enligt denna lag av Myndig-
heten för radio och tv får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol, om 
det gäller 

Beslut enligt denna lag av Myndig-
heten för press, radio och tv får 
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om det gäller 

1. tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller närradio,  
2. fördelning av sändningstid i närradion,  
3. ändring eller återkallelse av tillstånd, eller  
4. beslut att inte medge överlåtelse av tillstånd att sända tv eller sökbar text-

tv.  
Beslut som avses i första stycket gäller omedelbart, om inte något annat 

bestäms. 

2 § 
Beslut av Myndigheten för radio 

och tv om kommersiell radio får 
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om det gäller beslut om att 

Beslut av Myndigheten för press, 
radio och tv om kommersiell radio 
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol, om det gäller beslut 
om att 

1. avslå en ansökan om tillstånd,  
2. inte medge överlåtelse av ett tillstånd,  
3. återkalla ett tillstånd, och  
4. en delägare i handelsbolag ska anses som betalningsansvarig enligt 13 

kap. 16 §.  
Mål om överklagande av beslut som avses i första stycket 1 och 3 ska 

handläggas skyndsamt.  
Beslut som avses i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något 

annat bestäms. 

3 § 
Följande beslut av Myndigheten Följande beslut av Myndigheten 
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för radio och tv får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol: 

för press, radio och tv får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol: 

1. beslut om beteckningar enligt 5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §,  
2. beslut enligt 5 kap. 12 § om tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning,  
3. förordnande av lokala kabelsändarorganisationer enligt 9 kap. 5 §,  
4. beslut om återkallelse av ett förordnande enligt 18 kap. 6 §, och  
5. beslut enligt 9 kap. 7 § om undantag från sändningsplikt och skyldighet 

att tillhandahålla sändningsutrymme för lokala kabelsändarorganisationer.  
Beslut som anges i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något 

annat bestäms. 

4 § 
Beslut av Myndigheten för radio 

och tv, granskningsnämnden för 
radio och tv eller Konsumentom-
budsmannen om förelägganden som 
har förenats med vite enligt 17 kap. 
10 §, 11 § första stycket och 12 § får 
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. 

Beslut av Myndigheten för press, 
radio och tv, granskningsnämnden 
för radio och tv eller Konsument-
ombudsmannen om förelägganden 
som har förenats med vite enligt 17 
kap. 10 §, 11 § första stycket och 
12 § får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. 

Förelägganden enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket 2, 3, 6 och 8 samt 12 § 
gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. 

6 § 
Andra beslut av Myndigheten för 

radio och tv och gransknings-
nämnden för radio och tv än de som 
anges i 1–4 §§ får inte överklagas. 

Andra beslut av Myndigheten för 
press, radio och tv och gransknings-
nämnden för radio och tv än de som 
anges i 1–4 §§ får inte överklagas. 

7.12 
Den som sänder kommersiell radio och omfattas av punkten 6 ska betala 

avgift  
a) enligt 15–17 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om 

tillståndet ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller  
b) enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och 

radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli 
2001.  

När Myndigheten för radio och tv 
tillämpar 17 § andra stycket i den 
upphävda lokalradiolagen i fråga om 
den avgift som avses i första stycket 
a, ska myndigheten för varje till-
ståndshavare göra en proportionell 
minskning av avgiften så att det 
totala avgiftsuttaget per år för 
samtliga tillstånd minskas med 
sammanlagt 12 miljoner kronor. 

När Myndigheten för press, radio 
och tv tillämpar 17 § andra stycket i 
den upphävda lokalradiolagen i fråga 
om den avgift som avses i första 
stycket a, ska myndigheten för varje 
tillståndshavare göra en propor-
tionell minskning av avgiften så att 
det totala avgiftsuttaget per år för 
samtliga tillstånd minskas med 
sammanlagt 12 miljoner kronor. 

 
 
                                                      
12 Senaste lydelse 2011:1558. 
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om 
ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 30 § radio- och tv-lagen (2010:696) i 
stället för lydelsen enligt lagen (2015:000) om ändring i den lagen ska ha 
följande lydelse. 
 
Lydelse enligt prop. 2014/15:118 

 
Föreslagen lydelse 

  

13 kap. 
30 § 

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år. 
Om det finns särskilda skäl, får 

Myndigheten för radio och tv 
besluta att ett tillstånd ska gälla för 
kortare tid. 

Om det finns särskilda skäl, får 
Myndigheten för press, radio och tv 
besluta att ett tillstånd ska gälla för 
kortare tid. 

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. 
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Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext. 

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd 
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i 
riksdagen 

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till riksdags-
ledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
10 §1 

Stöd är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet 
beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk 
sekreterare per riksdagsledamot. 

Vid bestämmandet av stödets 
storlek ska beloppet 57 900 kr per 
politisk sekreterare och månad ligga 
till grund för beräkningen. 

 

Vid bestämmandet av stödets 
storlek ska beloppet 59 300 kronor 
per politisk sekreterare och månad 
ligga till grund för beräkningen. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2014:1558. 
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3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

3.1 Omfattning 

I utgiftsområde 1 Rikets styrelse ingår avsnitten 
Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens om-
budsmän, Sametinget och samepolitiken, Rege-
ringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokrati-
politik och mänskliga rättigheter, Nationella 
minoriteter, Medier och Sieps samt EU-
information. 

 
 
 
 
 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Statschefen        

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 127 128 125 135 137 139 142 

Summa Statschefen 127 128 125 135 137 139 142 

Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän        

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 837 852 884 867 873 884 898 

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 703 706 724 715 723 735 748 

2:3 Riksdagens fastighetsanslag 70 90 97 100 100 100 100 

2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 85 86 86 89 90 92 94 

Summa Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän 1 695 1 734 1 792 1 772 1 786 1 810 1 840 

Sametinget och samepolitiken        

3:1 Sametinget 39 39 38 41 41 42 42 

Summa Sametinget och samepolitiken 39 39 38 41 41 42 42 

Regeringskansliet m.m.        

4:1 Regeringskansliet m.m. 6 926 6 792 6 924 7 099 7 171 7 291 7 513 

Summa Regeringskansliet m.m. 6 926 6 792 6 924 7 099 7 171 7 291 7 513 

Länsstyrelserna        

5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 529 2 534 2 505 2 595 2 593 2 637 2 691 

Summa Länsstyrelserna 2 529 2 534 2 505 2 595 2 593 2 637 2 691 
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Demokratipolitik och mänskliga rättigheter        

6:1 Allmänna val och demokrati 630 62 61 58 58 58 46 

6:2 Justitiekanslern 40 40 41 41 41 42 43 

6:3 Datainspektionen 42 44 44 49 49 50 51 

6:4 Svensk författningssamling 1 1 1 1 1 1 1 

6:5 Valmyndigheten 20 19 17 19 20 20 20 

6:6 Stöd till politiska partier 170 171 171 171 171 171 171 

Summa Demokratipolitik och mänskliga rättigheter 902 338 335 339 341 343 333 

Nationella minoriteter        

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 97 103 100 103 103 103 103 

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 16 17 16 15 15 15 15 

Summa Nationella minoriteter 113 119 116 117 117 117 117 

Medier        

8:1 Presstöd 519 567 489 567 567 567 567 

8:2 Myndigheten för press, radio och tv 27 28 27 34 34 34 35 

Summa Medier 546 595 515 601 601 601 602 

Sieps samt EU-information        

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier 
samt EU-information 20 17 17 18 18 18 18 

Summa Sieps samt EU-information 20 17 17 18 18 18 18 

Äldreanslag        

2015 8:1 Presstödsnämnden 7 7 7 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 7 7 7 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 01 Rikets styrelse 12 902 12 303 12 374 12 717 12 806 12 999 13 299 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 199 12 199 12 199 12 199 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 204 327 519 743 

Beslut 220 189 189 264 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -1 -5 -6 -6 

Övrigt 95 96 98 100 

Ny ramnivå  12 717 12 806 12 999 13 299 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 3.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
Miljoner kronor 

   2016 

Transfereringar  1 1 391 

Verksamhetsutgifter  2 11 301 

Investeringar  3 25 

Summa ramnivå 12 717 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.  

3.3 Mål för utgiftsområdet 

De av riksdagen beslutade målen inom utgifts-
området är följande: 
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Samepolitik 
Samepolitikens övergripande mål är att verka för 
en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt 
hållbar rennäring och andra samiska näringar 
(prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 
2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108). 

Demokratipolitik och mänskliga rättigheter 
Målet för demokratipolitiken och mänskliga 
rättigheter är en levande demokrati där 
individens möjligheter till inflytande förstärks 
och de mänskliga rättigheterna respekteras 
(prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, bet. 2008/09:KU1, 
rskr. 2008/09:83). 

Nationella minoriteter 
Målet för politiken för nationella minoriteter är 
att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
stärka deras möjligheter till inflytande samt 
stödja de historiska minoritetsspråken så att de 
hålls levande (prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, bet. 
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83). 

Medier 
Målen för medieområdet är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadlig medie-
påverkan (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 
2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). 

Resultatredovisningen t.o.m. 2014 görs mot 
målen för medieområdet som riksdagen beslutat 
2008 (prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 
2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92) och som lyder: 
Målen för medieområdet är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i 
massmedierna. 

 
För övriga delområden inom utgiftsområdet 
finns inga av riksdagen bundna mål. 

I avsnitten 9.3 och 9.12 föreslås nya mål för 
demokratipolitiken respektive politiken för 
mänskliga rättigheter. 

Mål beslutade av regeringen, eller i före-
kommande fall mål för Riksdagsförvaltningen 
eller Riksdagens ombudsmän (JO), redovisas på 
den underindelade nivån, se respektive avsnitt. 

3.4 Resultatredovisning 

Resultatredovisning lämnas på den under-
indelade nivån, se respektive avsnitt. 

För avsnittet Medier sker resultatredo-
visningen samlat i utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid.  

3.5 Politikens inriktning 

Politikens inriktning redovisas i förekommande 
fall på den underindelade nivån, se respektive 
avsnitt. 

För avsnittet Medier redovisas politikens 
inriktning samlat i utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid. 
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4 Statschefen 

4.1 Budgetförslag 

4.1.1 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:1 Kungliga hov- och 
slottsstaten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
126 718 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
956 

 
2015 

 
Anslag 

 
127 522 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
124 604 

2016 Förslag 135 378      

2017 Beräknat 137 007 2   

2018 Beräknat 139 476 3   

2019 Beräknat 142 228 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 135 383 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 135 391 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 135 391 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att täcka utgifter för 
statschefens officiella funktioner inklusive 
utgifter för kungafamiljen samt för Kungliga 
hovstatens och Kungliga slottsstatens förvalt-
ningsutgifter. 

Kompletterande information 

Kungliga hovstaten (Hovstaten) och Kungliga 
slottsstaten (Slottsstaten) har som huvuduppgift 
att bistå statschefen och övriga medlemmar av 
kungafamiljen i deras officiella plikter. I upp-
giften ligger även att vårda det kungliga 
kulturarvet och att visa detta kulturarv för 
allmänheten. Anslaget fördelas på Hovstaten 

(51 procent) och Slottsstaten (49 procent). 
Anslagsmedlen som avser Hovstaten disponeras 
av Kammarkollegiet och betalas ut engångsvis 
efter rekvisition till H.M. Konungens hov-
förvaltning. Anslagsmedel som avser Slottsstaten 
får användas efter beslut av Riksmarskalks-
ämbetet. 

Resultatredovisning 

Verksamheten inom Hovstaten  
Kungens konstitutionella, statsceremoniella och 
officiella uppgifter utgör kärnan i Hovstatens 
årliga verksamhet. I dessa uppgifter ingår bl.a. 
öppnande av riksmötet, ordförandeskap i 
utrikesnämnden och i konseljer, audienser, 
statsbesök, officiella besök, representation och 
möten med företrädare för offentlig och privat 
sektor och det civila samhället. 

Av verksamhetsberättelsen för 2014 framgår 
att närmare 50 audienser med utländska ambas-
sadörer hållits och att statsbesök till Lettland 
och Frankrike genomförts. Det framgår vidare 
att det, liksom tidigare år, funnits ett stort 
intresse av kungligt deltagande i olika samman-
hang. Under 2014 inkom över 1 600 förfråg-
ningar, en ökning med 10 procent, vilket ledde 
till över 870 officiella åtaganden under året. 

Till Hovstaten hör Riksmarskalksämbetet 
med kansli, ekonomi- och personalavdelning, 
Hovmarskalksämbetet och Informationsav-
delningen. Som ett led i utökad informations-
givning och tillgänglighet har kungahusets 
satsning på digitala medier utvecklats ytterligare. 
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Verksamheten inom Slottsstaten 
Slottsstatens verksamhet omfattar huvudsak-
ligen vård och underhåll av det kungliga 
kulturarvet samt utställnings- och visningsverk-
samhet. Organisatoriskt ansvarar Ståthållar-
ämbetet för förvaltningen av de elva kungliga 
slotten med tillhörande byggnader och parker. 
Ett flertal underhålls- och renoveringsprojekt 
pågår i samarbete med Statens fastighetsverk. 
Det mest omfattande är den pågående fasad-
renoveringen av Stockholms slott. 

De kulturhistoriskt värdefulla samlingarna i 
slotten med omkring 250 000 föremål, förvaltas 
inom Slottsstaten av Kungl. Husgerådskam-
maren med Bernadottebiblioteket. Ett konti-
nuerligt konserveringsarbete bedrivs och arbete 
med datakatalogisering av samlingarna pågår. 

När det gäller tillgänglighet har möjligheterna 
att besöka och ta del av det kungliga kulturarvet 
förbättrats genom ökade öppettider. Antalet 
besök vid de kungliga besöksmålen ökade med 
närmare 45 000 till drygt 930 000. Visnings- och 
utställningsverksamheten sker i nära samarbete 
mellan Kungl. Husgerådskammaren och Ståt-
hållarämbetet. Inom Slottsstaten bedrivs även ett 
omfattande kunskapsförmedlande arbetet 
genom föreläsningsserier, temavisningar m.m.  

Hovstatens ekonomi 
I enlighet med den överenskommelse som 
träffats mellan regeringen och Riksmarskalks-
ämbetet, och som återges under avsnittet 
Regeringens överväganden nedan, består den 
ekonomiska redovisningen av Hovstatens verk-
samhet av resultat- och balansinformation samt 
kommentarer i form av tilläggsupplysningar och 
noter. 

Följande finansiella information redovisas 
avseende 2014: 

– En resultaträkning där samtliga intäkter för 
Hovstaten redovisas. Det gäller såväl 
anvisade medel från staten som de övriga 
intäkter som följer av hur verksamheten är 
organiserad. Kostnader finns redovisade 
uppdelat på olika större kostnadsslag och 
det årliga nettoresultatet framgår. 

– En balansräkning över Hovstatens till-
gångar och skulder. 

– En sammanställning av väsentliga uppgifter 
rörande bl.a. anställda vid Hovstaten. 

– Tilläggsupplysningar och noter med speci-
fikationer av Hovstatens intäkter och 
kostnader. 

 
Redovisningen följer vedertagna principer och i 
tillämpliga delar de principer som sedan tidigare 
tillämpas för Slottsstaten. 

Anslagsmedel som avser Hovstaten uppgick 
2014 till 64,7 miljoner kronor. Medlen används 
för att finansiera kostnader för representation, 
statsbesök, resor, transporter, personal m.m. 
samt levnadsomkostnader som är direkt kopp-
lade till statschefens funktion. 

Av årsredovisningen framgår att såväl verk-
samhetens intäkter som kostnader minskat 
jämfört med föregående år. Det förklaras av 
vigseln 2013 mellan Prinsessan Madeleine och 
herr Christopher O´Neill. 

Anslaget till Hovstaten utgjorde 85 procent av 
verksamhetens intäkter. Övriga intäkter bestod 
framförallt av avgifter och andra ersättningar 
vilka uppgick till 14 procent av intäkterna.  

Den största kostnadsposten, 65 procent, 
utgjordes av personalkostnader. Övriga drifts-
kostnader, där de största posterna avser 
förbrukningskostnader och köpta tjänster, mot-
svarade 34,7 procent av kostnaderna.  

Verksamheten inom Hovstaten 2014 
resulterade ekonomiskt i en positiv kapital-
förändring om drygt 2 miljoner kronor. 

Slottsstatens ekonomi 
Slottsstaten har såsom tidigare lämnat en 
årsredovisning enligt gängse utformning. 

Slottsstatens verksamhet finansieras dels 
genom anslag, dels med hyres- och arrende-
intäkter samt intäkter från visningar av de 
kungliga slotten och försäljning i slottsbodar. 
Anslagna medel till Slottsstaten uppgick 2014 till 
62,5 miljoner kronor vilket motsvarar närmare 
43 procent av verksamhetens intäkter. Övriga 
intäkter härrör främst från avgifter och andra 
ersättningar och uppgick till drygt 83 miljoner 
kronor, en ökning med närmare 6 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. I huvudsak är 
det ökade entré- och visningsintäkter som ligger 
bakom intäktsökningen.  

Av verksamhetens kostnader utgjorde 
personalkostnaderna 59 procent och övriga 
driftskostnader 38 procent vilket innebär små 
förändringar mot föregående år. Resterande 
kostnader avser främst avskrivningar. 
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Slottsstaten redovisar en negativ kapital-
förändring för 2014 på 0,3 miljoner kronor. Av 
balansräkningen framgår att det finns ett 
balanserat resultat på ca 27 miljoner kronor som 
dels uppkommit genom tidigare avgiftsintäkter 
från visningar m.m., dels hänför sig till den s.k. 
Grusmedelsfonden.  

Anställda inom Hov- och Slottsstaten 
Omräknat till heltidstjänster motsvarar de 
tillsvidareanställda 208 tjänster, varav 66 är 
anställda inom Hovstaten och 142 inom Slotts-
staten. Det innebär en ökning motsvarande 
10 tjänster sedan föregående år som främst 
hänför sig till Slottsstaten. Ökningen förklaras 
av att tidigare köpta bemanningstjänster minskat 
och att säsongsanlitad personal i stället anställts. 
Förutom tillsvidareanställda medarbetare anlita-
des ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag, 
bl.a. i samband med representation och i 
visningsverksamheten. 

Revisionens iakttagelser 

Den verksamhet som Kungliga hovstaten 
bedriver omfattas inte av Riksrevisionens 
granskning enligt lagen (2002:1022) om revision 
av statlig verksamhet m.m. Revision utförs av en 
extern revisor, enligt vars uppfattning års-
redovisningen ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Hovstatens finansiella 
ställning, resultat och finansiering för året. 

Slottsstatens årsredovisning granskas av Riks-
revisionen. Riksrevisionens bedömning är att 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 i alla 
väsentliga avseenden är upprättad enligt förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt ger en rättvisande bild av 
ekonomiska resultat, finansiering och finansiella 
ställning.  

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att verksamheten vid 
Hovstaten och Slottsstaten under 2014 har varit 
omfattande.  

Årsredovisningen avseende Hovstaten 2014 
är, liksom 2013, mer utförlig än tidigare år i 
enlighet med den kompletterande överens-
kommelse som träffats mellan regeringen och 
Riksmarskalksämbetet, se vidare under Rege-

ringens överväganden nedan. Ekonomiska 
jämförelsetal redovisas endast ett år bakåt i tiden, 
vilket innebär att möjligheterna att kommentera 
redovisningen till viss del begränsas. Vigseln 
mellan Prinsessan Madeleine och herr 
Christopher O´Neill 2013 påverkar jämförbar-
heten med redovisningen avseende 2014. Av 
redovisningen framgår att föregående års 
negativa kapitalförändring om ca 2 miljoner 
kronor ersatts av en lika stor positiv kapital-
förändring 2014, vilket innebär att kostnaderna 
över längre tid har varit förenlig med anslagets 
storlek.  

Av årsredovisningen för Slottsstaten 2014 
framgår att intäkter från avgifter och andra 
ersättningar är betydande. I likhet med tidigare 
år översteg dessa ersättningar intäkter av anslag.  

Regeringens överväganden 

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den 
överenskommelse som träffades med regeringen 
1996 årligen lämna en berättelse över den 
samlade verksamheten (prop. 1996/97:1 
utg.omr. 1 avsnitt 4). Tyngdpunkten ska läggas 
på en redovisning av hur tilldelade medel har 
använts när det gäller Ståthållarämbetet och 
Husgerådskammaren (Slottsstaten) medan övrig 
verksamhet endast kommer att behandlas 
mycket översiktligt. Verksamhetsberättelsen 
ligger till grund för regeringens bedömning av 
medelsbehovet. Av det totala anslaget tillförs 
Hovstaten 51 procent medan Slottsstaten till-
delas 49 procent. Anslagsfördelningen mellan 
Hovstaten och Slottsstaten grundar sig på 
relationen mellan deras faktiska kostnader 1996. 
Kostnadsfördelningsnyckeln ska gälla långsiktigt 
och inte justeras av smärre förändringar i 
organisationen eller verkligt kostnadsutfall. 
Några förändringar som gjort det motiverat att 
komma överens om en annan anslagsfördelning 
har hittills inte inträffat. 

År 2005 enades regeringen och Riks-
marskalksämbetet om att komplettera överens-
kommelsen från 1996 (prop. 2005/06:1 
utg.omr. 1 avsnitt 6). Kompletteringen innebar 
att som grund för en eventuell framtida ändring 
av anslagsfördelningen mellan Hovstaten och 
Slottsstaten ska större organisatoriska för-
ändringar dem emellan redovisas i verksam-
hetsberättelsen för det budgetår då förändringen 
sker. Vidare ska information ges om de olika 
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organisatoriska enheterna inom Hovstatens 
andel av de sammanlagda kostnaderna för Hov-
staten. Därvid ska samtliga kostnader som 
anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de 
berörda enheterna. Anslagets fördelning på de 
olika verksamhetsområdena ska dessutom bli 
föremål för en kontinuerlig diskussion mellan 
Riksmarskalksämbetet och Regeringskansliet. 

Regeringen och Riksmarskalksämbetet har 
enats om att komplettera överenskommelserna 
från 1996 och 2005, och som en följd härav i viss 
mån ändra den senare, när det gäller insyn i den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för 
Hovstaten. 

Den ekonomiska redogörelsen som sker i 
verksamhetsberättelsen blir, som en följd av den 
kompletterande överenskommelsen, utförligare 
när det gäller den verksamhet som bedrivs inom 
ramen för Hovstaten. Redogörelsen utgörs av en 
uppställning som liknar den redogörelse som i 
dag lämnas för Slottsstaten. Detta innebär att 
uppställningen inte längre anger de organisa-
toriska enheterna inom Hovstatens andel av de 
sammanlagda kostnaderna för Hovstaten utan i 
stället består av resultat- och balansinformation 
samt kommentarer i form av tilläggsupp-
lysningar och noter. 

I förarbetena till regeringsformen framgår att 
hovet står utanför den statliga förvaltnings-
organisationen (prop. 1973:90 s. 176). Den verk-
samhet som Hovstaten bedriver omfattas inte av 
lagen om revision av statlig verksamhet m.m. 
Hovstaten omfattas inte heller av anslags-
förordningens (2011:223) bestämmelser, om 
bl.a. prövning av anslagssparande och indragning 
av anslag, eller andra delar av det ekonomi-
administrativa regelverket för myndigheter 
under regeringen. Kammarkollegiet utbetalar 
anslagsmedlen engångsvis efter rekvisition. 
Överenskommelsen ändrar inte ordningen i 
dessa avseenden. 

Regeringen bedömer att säkerheten vid de 
kungliga slotten behöver stärkas. Anslaget 
föreslås därför öka med 6,3 miljoner kronor 
fr.o.m. 2016. Regeringen föreslår att 
135 378 000 kronor anvisas under anslaget 
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
137 007 000 kronor, 139 476 000 kronor res-
pektive 142 228 000 kronor. 
 
Tabell 4.2 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 127 522 127 522 127 522 127 522 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 877 3 429 5 781 8 411 

Beslut 5 979 6 057 6 173 6 295 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  135 378 137 007 139 476 142 228 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

49 

5 Riksdagen och Riksdagens ombudsmän 

5.1 Utgångspunkter för 
Riksdagsförvaltningens 
verksamhet 

Riksdagen har som det främsta demokratiska 
statsorganet konstitutionellt fastställda uppgifter 
i det svenska statsskicket. Riksdagen med dess 
ledamöter har som folkets främsta företrädare 
också en central roll i opinionsbildningen och en 
skyldighet att verka för att demokratins idéer 
blir vägledande inom samhällets alla områden. 
Riksdagen har även uppgifter som följer av 
internationella åtaganden och av medlemskapet i 
Europeiska unionen. 

Riksdagens arbete bedrivs i enlighet med 
bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsord-
ningen och särskilda riksdagsbeslut om arbetets 
inriktning.  

Riksdagsförvaltningens uppgift 

Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvalt-
ningsmyndighet. Förvaltningens verksamhet 
regleras i riksdagsordningen och i lagen 
(2011:745) med instruktion för Riksdagsför-
valtningen samt i annan lagstiftning och i 
föreskrifter på riksdagsområdet. 

Riksdagsförvaltningen har endast en verksam-
hetsgren: Stöd till den parlamentariska processen. 

Riksdagsförvaltningen har till uppgift att 
stödja riksdagens arbete. Förvaltningen ska se till 
att kammaren, utskotten, EU-nämnden, 
ledamöterna och övriga riksdagsorgan får det 
stöd och den service de behöver. Förvaltningen 
ska också informera allmänheten om riksdagens 
arbete och om EU-frågor samt handlägga 
ärenden som rör riksdagens internationella 

kontakter. Dessutom ansvarar förvaltningen för 
att vårda riksdagens byggnader och samlingar 
samt för myndighets- och förvaltningsuppgifter. 

Riksdagsstyrelsens uppdrag till förvaltningen 

Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för riksdagens och ledamöternas 
arbete genom att 

– svara för väl fungerande stöd till arbetet i 
kammare och utskott m.m. 

– svara för väl fungerande stöd och service till 
ledamöter och partikanslier  

– främja kunskapen om riksdagen och dess 
arbete  

– vårda och bevara riksdagens byggnader och 
samlingar  

– vara en väl fungerande myndighet och 
arbetsgivare. 

 
Dessa uppdrag utgör grunden för de fem 
uppdragsområden som Riksdagsförvaltningens 
verksamhet är indelad i: 

A. Stöd till arbetet i kammare och utskott 
m.m.  

B. Stöd och service till ledamöter och parti-
kanslier  

C. Kunskap om riksdagen och riksdagens 
arbete 

D. Vård och bevarande av byggnader och 
samlingar 

E. Myndighet och arbetsgivare.           
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5.2 Resultatredovisning 2014 

5.2.1 Resultat 

Sammanfattningsvis har Riksdagsförvaltningen 
genomfört sina uppdrag med ett tillfredsställan-
de resultat. 

För en mer utförlig redogörelse över arbetet i 
riksdagen hänvisas till Riksdagens årsbok för 
riksmötesåret 2013/14 och Riksdagsförvalt-
ningens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 
(2014/15:RS2) samt utskottens egna verksam-
hetsberättelser.  

Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m. 
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att riks-
dagen har kunnat fullgöra sina uppgifter enligt 
bestämmelserna i regeringsformen och riksdags-
ordningen. Arbetet i kammaren har genomförts 
enligt planeringen och riksdagens protokoll har 
kommit ut i rätt tid. Utskotten och EU-
nämnden har fått ett väl fungerande stöd och 
förutsättningarna har varit goda för möten av 
hög kvalitet vid inkommande internationella 
besök. 

Riksdagsförvaltningen har fortsatt att utveckla 
it-stödet till beslutsprocessen och infört en 
digital mötestjänst i samtliga utskott och EU-
nämnden. Förvaltningen har också prioriterat 
arbetet i samband med det svenska ordförande-
skapet i Nordiska rådet. 

Stöd och service till ledamöter och partikanslier 
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att leda-
möter och partikanslier fått ett väl fungerande 
stöd och en god service. Enligt förvaltningens 
valenkät är de nyvalda ledamöterna mycket 
nöjda med sin introduktion.  

Riksdagsförvaltningen har fokuserat på 
arbetet i samband med riksdagsvalet. Under året 
har också ett nytt intranät lanserats och vidare-
utvecklats för att utgöra ett ännu effektivare 
arbetsverktyg för ledamöter, partikanslianställda 
och för förvaltningens anställda. 

Kunskapen om riksdagen och dess arbete 
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att allmän-
heten, massmedier, vidareinformatörer, skolor 
och speciella målgrupper getts möjligheter att få 
information och kunskap om riksdagens arbete. 
Tillgängligheten till information har utvecklats i 
bl.a. digitala medier. Tv-produktionen kring 
riksdagens arbete har fungerat väl. Intresset för 
skolvisningar inklusive Demokrativerkstaden har 

varit fortsatt högt och kurser och fortbildnings-
dagar för externa målgrupper har hållit hög 
kvalitet. 

Riksdagsförvaltningen har arbetat med att 
etablera en ny demokrativerkstad som ska kunna 
ta emot fler skolklasser. Vidare har arbetet med 
att ge information till allmänheten om riksdags-
valet och Europaparlamentsvalet prioriterats. 
Under året har också evenemang som t.ex. 
Ungdomens riksdag genomförts. 

Vård och bevarande av byggnader och samlingar 
Riksdagsförvaltningen har utvecklat sitt arbete 
med att vårda och bevara riksdagens byggnader 
och samlingar på ett systematiskt sätt. Styr-
ningen och ledningen av fastighetsverksamheten 
har fortsatt att utvecklas enligt plan, fastighets-
projekten har i huvudsak bedrivits enligt plan 
och arbetet med att tillgängliggöra äldre riks-
dagsdokument har fortsatt.  

Byggnadsarbetena i kvarteret Mercurius del B 
avslutades under 2014 och fastigheten har tagits i 
bruk. Byggnaderna ska miljöklassas enligt det 
svenska miljöklassningssystemet. 

Myndighet och arbetsgivare 
Förvaltningen bedömer att den har varit en väl 
fungerande och framsynt myndighet och arbets-
givare. Bedömningen baseras på att sjukfrån-
varon har varit fortsatt låg, att utvecklings-
insatser för chefer har genomförts enligt plan, att 
tillgången till it-stöd har varit stabil och att 
Riksdagsförvaltningen har nått sina kvantitativa 
miljömål. 

Riksdagsförvaltningen har fortsatt sitt arbete 
med att utveckla styrningen och lagt grunden för 
att integrera klarspråksarbetet i hela förvalt-
ningen. En chefspolicy har beslutats och ett 
chefsutvecklingsprogram har tagits fram. Riks-
dagsförvaltningen har också hälsodiplomerats 
under året. Förvaltningen har vidare avslutat det 
utvecklingsarbete som har bedrivits under 
namnet Färdplan 2014 och lagt grunden för 
nästa fas – ett långsiktigt och hållbart förbätt-
ringsarbete som är integrerat i den löpande 
verksamheten och som involverar alla med-
arbetare. 

5.2.2 Analys och slutsatser 

I tabellen nedan framgår Riksdagsförvaltningens 
intäkter, kostnader och transfereringar för 
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verksamhetsgrenen Stöd till den parlamentariska 
processen. 

 
Tabell 5.1 Intäkter, kostnader och transfereringar 
Miljoner kronor 

 2014 2013 2012 

Intäkter1 32 34 35 

Kostnader 1 477 1 611 1 513 

Nettokostnad 1 445 1 578  1 478 

Transfereringar 490 475 469 

Totalt 1 935 2 053 1 947 
1 Exklusive intäkter av anslag. 

 
De lägre kostnaderna för 2014 jämfört med 2013 
beror främst på att avsättningen för framtida 
pensioner och inkomstgarantier inklusive sociala 
avgifter har minskat jämfört med föregående år. 
Utöver de nedlagda kostnaderna, 1 477 miljoner 
kronor, har 490 miljoner kronor betalats ut i 
form av stöd och bidrag. Dessa avser framför allt 
stöd till partigrupperna i riksdagen (288,5 
miljoner kronor, varav 244 miljoner kronor för 
politiska sekreterare), stöd till politiska partier 
(170 miljoner kronor), bidrag till riksdags-
partiernas kvinnoorganisationer (15 miljoner 
kronor), bidrag till interparlamentariskt sam-
arbete (14 miljoner kronor) och resebidrag till 
skolor (2 miljoner kronor).  

Intäkterna kan främst hänföras till uthyrning 
av lokaler i Riksdagsförvaltningens fastigheter, 
överenskommelse med Riksdagens ombudsmän 
(JO) om vissa tjänster och försäljning av riks-
dagstryck. 

Konstitutionsutskottet kommer under hösten 
2015 att behandla Riksdagsförvaltningens års-
redovisning för 2014. Vid behandlingen av 
årsredovisningen för 2013 (bet. 2014/15:KU1) 
hade utskottet inget att invända. 

5.3 Revisionens iakttagelser 

Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredo-
visningen en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av Riksdagsförvaltningens finansiella 
ställning den 31 december 2014. 

5.4 Budgetförslag 

5.4.1 2:1 Riksdagens ledamöter och 
partier m.m. 

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 2:1 Riksdagens ledamöter och 
partier m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
836 908 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
62 156 

 
2015 

 
Anslag 

 
851 870 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
884 365 

2016 Förslag 867 133      

2017 Beräknat 873 437 2   

2018 Beräknat 883 806 3   

2019 Beräknat 898 050 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 867 134 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 867 134 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 867 133 tkr i 2016 års prisnivå. 

Anslagets ändamål 

Anslaget får användas för kostnader för;  

– ersättningar som riksdagens ledamöter 
enligt lag har rätt till inom ramen för sitt 
ledamotsuppdrag,  

– stöd till riksdagsledamöternas och parti-
gruppernas arbete i riksdagen,  

– talmannens verksamhet, resor och repre-
sentation, 

– utskottens utgående besök samt utrikes 
och inrikes resor och utfrågningar, 

– internationellt och interparlamentariskt 
samarbete samt bidrag till interparlamen-
tariskt samarbete,  

– bidrag till föreningar i riksdagen samt för 

– språkutbildning till riksdagens ledamöter. 

Förslag till ändringar gällande stöd till politiska 
sekreterare 

 
Riksdagsstyrelsens förslag: Vid bestämmandet av 
stödet till kostnader för politiska sekreterare åt 
riksdagens ledamöter ska beloppet 59 300 
kronor per politisk sekreterare och månad ligga 
till grund för beräkningen. Lagändringen ska 
träda i kraft den 1 januari 2016. 
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Skälen för riksdagsstyrelsens förslag: Stödet 
till partigrupperna i riksdagen för politiska 
sekreterare till riksdagens ledamöter beräknas 
med utgångspunkt i ett schablonbelopp per 
mandat i enlighet med lagen (1999:1209) om 
stöd till riksdagsledamöternas och partigrupper-
nas arbete i riksdagen. Stödet är avsett att täcka 
kostnaderna för handläggarhjälp åt riksdagens 
ledamöter och beräknas efter normen en politisk 
sekreterare per riksdagsledamot. Schablonbe-
loppet för stödet till politiska sekreterare föreslås 
räknas upp med ca 2,5 procent från nuvarande 
57 900 kronor till 59 300 kronor fr.o.m. den 1 
januari 2016. Förslaget innebär att nivån på 
anslaget behöver höjas med 5 863 000 kronor. 

Riksdagsstyrelsens överväganden 

Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 
Riksdagens ledamöter och partier m.m. 
Tusentals kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 851 870 851 870 851 870 851 870 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 400 15 661 25 960 40 108 

Beslut 5 863 5 906 5 976 6 072 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  867 133 873 437 883 806 898 050 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Med reservation för uppräkningen av stödet till 
politiska sekreterare på 5 863 000 kronor har 
Riksdagsförvaltningen gjort bedömningen att 
det preliminärt anvisade anslaget för 2016, 
inklusive beräknat anslagssparande, bör kunna 
rymma den ordinarie verksamheten. 

Riksdagsstyrelsen föreslår att 867 133 000 
kronor anvisas under anslaget 2:1 Riksdagens 
ledamöter och partier m.m. för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 873 437 000 
kronor, 883 806 000 kronor respektive 
898 050 000 kronor. 

5.4.2 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 

Tabell 5.4 Anslagsutveckling 2:2 Riksdagens 
förvaltningsanslag 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
703 162 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
42 913 

 
2015 

 
Anslag 

 
705 646 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
724 300 

2016 Förslag 715 382      

2017 Beräknat 722 907 2   

2018 Beräknat 734 542 3   

2019 Beräknat 748 283 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 715 382 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 715 382 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 715 382 tkr i 2016 års prisnivå. 

Anslagets ändamål 

Anslaget får användas för Riksdagsförvaltnin-
gens förvaltningsutgifter, bidrag till föreningar i 
riksdagen och resebidrag till skolor. Anslaget får 
också användas för kostnader för stipendier till 
skolungdomar och kostnader för nämnder och 
riksdagsorgan enligt lagen (2011:745) med 
instruktion för Riksdagsförvaltningen.  

Riksdagsstyrelsens överväganden  

Riksdagsstyrelsen har fastställt en strategisk plan 
för Riksdagsförvaltningen 2015–2018 (dnr 1574-
2014/15). Riksdagsförvaltningen ska bedriva sin 
verksamhet med utgångspunkt i uppdraget att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för riks-
dagens och ledamöternas arbete. Ambitionen är 
att höja kvaliteten och effektiviteten i stödet till 
den parlamentariska processen genom att 
förbättra arbetssätten och ta tillvara digitala 
möjligheter.  

Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m. 
Förvaltningens långsiktiga ambition är att 
förbättra förutsättningarna för ett effektivt 
parlamentariskt arbete, inte minst med hjälp av 
stabila digitala lösningar. Kvaliteten i arbetet 
med t.ex. beredningsunderlag, uppföljningar och 
utvärderingar ska också utvecklas.  

Förvaltningen ska skapa driftsäkra och 
användarvänliga it-system som stöder den parla-
mentariska processen och utveckla de digitala 
arbetssätten i kammaren, utskotten och EU-
nämnden. Förvaltningen ska också stärka sin 
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kunskap om aktuella sakpolitiska frågor och 
författningsarbete samt fortsätta att utveckla 
EU-arbetet.  

Stöd och service till ledamöter och partikanslier 
Förvaltningens långsiktiga ambition är att ge ett 
behovsanpassat stöd som gör det enklare att vara 
ledamot. Tydliga regler och smidiga rutiner ska 
göra det lätt att göra rätt. Dessutom ska till-
gången till digital och personlig service vara god. 
Förvaltningen ska också underlätta för leda-
möterna genom att ge ett bra kunskapsunderlag 
till politiken. Säkerheten i riksdagen ska stärkas 
med bibehållen öppenhet. Med anledning av 
utredningar inom säkerhetsområdet kan det bli 
aktuellt för riksdagsstyrelsen att återkomma till 
riksdagen. 

Förvaltningen ska ge professionell och samlad 
service som är lätt tillgänglig i ett servicecenter 
och i digitala kanaler, samordna sitt kunskaps-
stöd till ledamöterna och partikanslierna, skapa 
förutsättningar för effektiva arbetssätt med hjälp 
av moderna tekniska lösningar, t.ex. samarbets- 
och mötestjänster samt fastställa och upprätt-
hålla säkerhetsnivåerna för den fysiska säker-
heten och informationssäkerheten.  

Ytterligare åtgärder för att säkerställa till-
gången till övernattningsbostäder kan komma 
att genomföras. 

Kunskap om riksdagen och riksdagens arbete 
Förvaltningens långsiktiga ambition är att riks-
dagen ska vara en självklar arena för demokrati, 
kunskap och dialog. Kunskapen om riksdagens 
och EU:s roll i den demokratiska processen ska 
främjas. Tillgängligheten till och insynen i riks-
dagens arbete och beslut ska också ökas.  

Förvaltningen ska kontinuerligt utveckla den 
digitala kommunikationen så att den möter nya 
behov och förväntningar samt utveckla det 
redaktionella och pedagogiska arbete som gör 
riksdagens arbete mer begripligt och intressant. 
Dessutom ska mötesplatser för kunskap och 
dialog utvecklas, t.ex. Demokrativerkstaden. 

För att öka möjligheterna för fler gymnasie-
klasser att besöka riksdagen bör ytterligare 
1 000 000 kronor avsättas under 2016 för 
resebidrag till skolor. Det innebär att totalt får 
3 500 000 kronor användas för sådana resebidrag. 
Höjningen ska rymmas inom anslaget. 

Vård och bevarande av byggnader och samlingar 
Förvaltningens långsiktiga ambition är att för-
valta riksdagens fastigheter på ett professionellt 

sätt och att anpassa lokalerna så att de svarar mot 
behoven i alla delar av verksamheten. I det 
arbetet ska hänsyn tas till bl.a. kulturhistoriska 
värden, tillgänglighet och miljö. Konstbeståndet 
och samlingarna ska vara relevanta och till-
gängliga. 

Förvaltningen ska tydliggöra servicenivåerna 
och förbättra kommunikationen om fastigheter 
och lokaler. Förvaltningen ska vidare ta fram 
styrdokument för fastigheter och samlingar. Väl 
fungerande processer ska etableras för bl.a. 
förvaltning av fastigheter, interiörer och konst. 
Äldre riksdagsdokument ska digitaliseras för att 
kunna göras tillgängliga via riksdagens webb-
plats.  

Myndighet och arbetsgivare 
Förvaltningens långsiktiga ambition är att vara 
en öppen och tillgänglig myndighet. Det ska vara 
lätt att ta del av allmänna handlingar och infor-
mation om verksamheten. Förvaltningen ska 
också vara en flexibel och kompetent organisa-
tion som ständigt förbättras. Riksdagsför-
valtningen ska behålla sin miljöcertifiering och 
fortsätta att ha en hög ambition när det gäller 
hänsyn till miljön. 

Förvaltningen ska etablera ett systematiskt 
arbete med ständiga förbättringar med utgångs-
punkt i bl.a. värdegrunden och visionen. Förvalt-
ningen ska skapa förutsättningar för ett modernt 
och ansvarstagande ledarskap och medarbetar-
skap och fortsätta att utveckla den strategiska 
kompetensförsörjningen. Förvaltningen ska även 
följa principerna för klarspråk i all kommunika-
tion, förbättra informationen om Riksdagsför-
valtningen och göra uppgifter ur förvaltningens 
diarium tillgängliga på riksdagens webbplats.  

Det pågår även en översyn av lagen (2006:999) 
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. 
för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombuds-
män och Riksrevisionen i syfte att säkerställa ett 
relevant och tydligt regelverk. 
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Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 
Riksdagens förvaltningsanslag  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 705 646 705 646 705 646 705 646 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 736 17 261 28 896 42 637 

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  715 382 722 907 734 542 748 283 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Riksdagsstyrelsen föreslår att 715 382 000 
kronor anvisas under anslaget 2:2 Riksdagens 
förvaltningsanslag för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 722 907 000 kronor, 
734 542 000 kronor respektive 748 283 000 
kronor. 

 
Investeringsplan 

 
Riksdagsstyrelsens förslag: Investeringsplanen för 
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 
2016–2019 godkänns (tabell 5.6). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.6 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Anläggningstillgångar 22,7 31,6 45,0 45,0 45,0 45,0 

Summa investeringar 22,7 31,6 45,0 45,0 45,0 45,0 

Anslag       

Lån i Riksgäldskontoret 22,7 31,6 45,0 45,0 45,0 45,0 

Summa finansiering 22,7 31,6 45,0 45,0 45,0 45,0 

 
Nivån på de investeringar som föreslås för 
perioden 2016–2019 beräknas ligga på ungefär 
samma nivå som tidigare år. 

Låneram 

 
Riksdagsstyrelsens förslag: Riksdagsförvaltningen 
bemyndigas att för 2016 ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i anläggningstillgångar 
som används i myndighetens verksamhet som 
inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till 
högst 100 000 000 kronor. 

 

Skälen för riksdagsstyrelsens förslag: De 
investeringar som är planerade för 2016 inryms 
inom nuvarande låneram. Därför föreslås ingen 
förändring av låneramen för 2016.  

5.4.3 2:3 Riksdagens fastighetsanslag 

Tabell 5.7 Anslagsutveckling 2:3 Riksdagens 
fastighetsanslag 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
70 040 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
14 960 

 
2015 

 
Anslag 

 
90 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
97 108 

2016 Förslag 100 000      

2017 Beräknat 100 000      

2018 Beräknat 100 000      

2019 Beräknat 100 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Anslagets ändamål 

Anslaget får användas för kostnader för särskilt 
beslutat underhåll i Riksdagsförvaltningens egna 
fastigheter och bostadsrätter. Det får också 
användas för kostnader för renoverings- och 
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underhållsåtgärder, evakueringslokaler i samband 
med renoveringsarbeten, fast inredning och 
konst samt kostnader för it-system kopplade till 
denna verksamhet. Anslaget får även användas 
för att täcka kostnader för räntor och avskriv-
ningar för ovanstående. 

Riksdagsstyrelsens överväganden 

Riksdagsförvaltningen har under de senaste åren 
genomfört en omfattande genomgång och analys 
av fastigheternas status. Analysen visar att 
skicket på fastigheterna och deras tekniska 
installationer generellt sett är sämre än vad som 
tidigare varit känt.  

Resultatet av analyserna har sammanställts till 
underhållsplaner för respektive fastighet. Felav-
hjälpande underhåll genomförs kontinuerligt. En 
lokal- och fastighetsstrategi har tagits fram för 
att förtydliga inriktningen för arbetet. Det finns 
även ett behov av att förändra lokalerna så att 
dessa bättre stöder riksdagens arbetssätt och 
krav. För att dokumentera dessa behov har 
förvaltningen på riksdagsstyrelsens uppdrag även 
tagit fram ett strategiskt lokalprogram för 
riksdagens fastigheter. Det strategiska lokal-
programmet och underhållsplanerna ligger till 
grund för den fortsatta planeringen av kom-
mande fastighetsrenoveringar. Strategiska fastig-
hetsfrågor behandlas i en beredningsgrupp för 
fastighetsfrågor som leds av talmannen. 

Vård och bevarande av byggnader och samlingar 
Som en del av det strategiska lokalprogrammet 
finns en genomförandeplan för renoveringar 
framtagen. Denna visar på att renoverings-
arbetena kommer att pågå in på 2030-talet. Detta 
påverkar även kostnaderna för avskrivningar och 
räntor. Som en följd av kommande renoveringar 
kommer kostnaderna för tillfälliga evakuerings-
lokaler att vara höga.  

I kvarteret Cephalus är läget i fråga om 
vatten- och avloppsstammar fortfarande bekym-
mersamt. Därutöver behöver omfattande arbe-
ten göras när det gäller tillgänglighet, ventilation, 
el och ytskikt. Åtgärder planeras att genomföras 
i enlighet med det strategiska lokalprogrammet.  

År 2011 genomfördes en förstudie om 
vattenskadorna i golvet i Riksdagshuset västra 
plan 1. Renoveringen av dessa lokaler måste 
samordnas med övriga arbeten i fastigheten. 
Golvet är dock i ett sådant skick att det inte är 

uteslutet att akuta åtgärder måste vidtas innan 
ett samordnat renoveringsprojekt kan genom-
föras i Riksdagshuset västra.  

I december 2013 gav riksdagsstyrelsen riks-
dagsdirektören i uppdrag att utreda och lämna 
förslag på hur tillgången till övernattnings-
bostäder kan säkerställas på kort och lång sikt. 
Frågan kan få budgetkonsekvenser redan 2016. 
Riksdagsstyrelsen avser att återkomma till riks-
dagen om frågan blir aktuell. 

I februari 2014 beslutade styrelsen att påbörja 
en förstudie om renovering av ledamotshuset. 
Förstudien pågår t.o.m. första halvåret 2016. I 
förstudien ingår en behovskartläggning som 
genomförs med representanter för ledamöter 
och partikanslier. Efter förstudien tas beslut i 
riksdagsstyrelsen om projektet ska starta med ett 
programarbete. Kostnaderna för renoveringarna 
kommer att vara betydande. Riksdagsstyrelsen 
planerar att återkomma i ärendet. 

I samband med förstudien om ledamotshuset 
samt med utgångspunkt i det strategiska lokal-
programmet pågår vidare en utredning om en 
extern godsmottagning. 

Förslaget till höjning av anslaget är kopplat till 
ökade kostnader för underhåll. Riksdagsförvalt-
ningen avser att årligen återkomma med 
eventuella justeringar av denna nivå. 

 
Tabell 5.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:3 
Riksdagens fastighetsanslag 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 90 000 90 000 90 000 90 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 10 000 10 000 10 000 10 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  100 000 100 000 100 000 100 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Riksdagsstyrelsen föreslår att 100 000 000 

kronor anvisas under 2:3 Riksdagens fastighets-
anslag för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 100 000 000 kronor för 
respektive år. 
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Investeringsplan 

 
Riksdagsstyrelsens förslag: Investeringsplanen för 
anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2016–
2019 godkänns (tabell 5.9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.9 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Anläggningstillgångar fastigheter 4,4 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0 

Underhåll- och renoveringsplan, 
fastigheter 57,7 13,9 30,0 40,0 40,0 40,0 

Summa investeringar 62,1 14,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

Anslag       

Lån i Riksgäldskontoret 62,1 14,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

Summa finansiering 62,1 14,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

 
Nivån på de investeringar som föreslås för 

perioden 2016–2019 baserar sig på nuvarande 
beslutade och planerade underhålls- och renove-
ringsåtgärder av Riksdagsförvaltningens fastig-
heter. 

Låneram 

 
Riksdagsstyrelsens förslag: Riksdagsförvaltningen 
bemyndigas att för 2016 ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i fastigheter och 
tekniska anläggningar som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 
kronor. 

 

Skälen för riksdagsstyrelsens förslag: De 
investeringar som är planerade för 2016 inryms 
inom nuvarande låneram. Därför föreslås ingen 
förändring av låneramen för 2016.   

På grund av omfattningen av planerade 
underhålls- och ombyggnadsåtgärder samt even-
tuella tidsmässiga förskjutningar kommer nytt-
jandegraden periodvis att vara lägre än 90 
procent. 

Mål för Riksdagens ombudsmän (JO) 2016 

Riksdagens ombudsmäns (JO) uppgift är att, 
enligt 13 kap. 6 § regeringsformen samt lagen 
(1986:765) med instruktion för Riksdagens 

ombudsmän (JO-instruktionen), utöva tillsyn 
över tillämpningen i offentlig verksamhet av 
lagar och andra författningar. Det främsta syftet 
med JO:s verksamhet är att främja rättssäker-
heten. 

De övergripande målen för verksamheten är 
följande: 

– Att genom tillsyn över efterlevnaden av 
lagar och andra författningar hos dem som 
utövar offentlig verksamhet främja 
rättssäkerheten och höja den rättsliga 
kvalitetsnivån i myndighetsutövningen. 

– Att främja den internationella spridningen 
av idén om rättslig kontroll genom 
oberoende ombudsmannainstitutioner. 

– Att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
ett nationellt besöksorgan (National 
Preventive Mechanism, NPM) enligt det 
fakultativa protokollet den 18 december 
2002 till Förenta nationernas konvention 
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning 
(OPCAT). 

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och 
vara effektiv. Handläggningstiderna och ärende-
balansen ska hållas på en rimlig nivå. 

Mer preciserade mål för verksamheten 
kommer att anges i JO:s verksamhetsplan för 
2016. 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

57 

Resultatredovisning 

Resultat 

De övergripande mål som sattes upp för 2014 
överensstämmer med de övergripande mål som 
nu föreslås för 2016. För 2014 hade i verksam-
hetsplanen mer preciserade mål satts upp när det 
gällde bl.a. handläggningstider för klagomåls-
ärenden samt inspektionsverksamheten. För 
klagomålsprövningen var målet att andelen 
avskrivningsärenden med längre handläggnings-
tid än 60 dagar inte skulle vara större än 
föregående år, dvs. max 12 procent. För de 
remitterade ärendena var målet att andelen 
ärenden med längre handläggningstid än ett år 
skulle minska jämfört med föregående år, dvs. 
mindre än 38 procent. För inspektionsverksam-
heten var målet att antalet avslutade inspek-
tioner, tillsynsavdelningarnas och NPM–
enhetens sammanlagda antal, skulle uppgå till 
minst 55. 

Under 2014 hade andelen avskrivningsären-
den med en längre handläggningstid än 60 dagar 
minskat till 10 procent och andelen remitterade 
ärenden med en handläggningstid längre än ett år 
hade minskat till 34 procent. 

Antalet inspektioner, tillsynsavdelningarnas 
och NPM-enhetens sammanlagda antal, uppgick 
till 56. 

Under 2014 besvarades 101 remisser i 
lagstiftningsärenden. 

JO tog under året emot 20 utländska besök 
för information och diskussion och deltog i 13 
aktiviteter utomlands. 

Under de första fyra månaderna 2015 har 
inströmningen av ärenden legat på i stort sett 
samma nivå som under motsvarande period 
2014. 

Analys och slutsatser 

Riksdagens konstitutionsutskott har betonat att 
klagomålsprövningen är JO:s viktigaste uppgift 
och den som är bäst ägnad att uppfylla syftet 
med JO:s verksamhet i stort. Denna verksamhet 
har också prioriterats. 

Under 2014 registrerades 7 233 nya klago-
målsärenden. En ökning med drygt 200 ärenden 
jämfört med föregående år. Som tidigare nämnts 
har andelen avskrivningsärenden med en längre 
handläggningstid än 60 dagar minskat till 10 

procent. Målet har nåtts. Även andelen remit-
terade ärenden med längre handläggningstid än 
ett år har minskat, från 38 till 34 procent. Målet 
har nåtts. 

Målet för inspektionsverksamheten har nåtts. 
JO:s bedömning är att ärendehandläggningen 

hållit samma höga kvalitet som under tidigare år. 
För ytterligare resultatinformation hänvisas 

till JO:s ämbetsberättelse för verksamhetsåret 
2013-07-01–2014-06-30 samt till årsredovis-
ningen för 2014. 

Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har för 2014 bedömt års-
redovisningen som i allt väsentligt rättvisande. 

5.4.4 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 

Tabell 5.10 Anslagsutveckling 2:4 Riksdagens ombudsmän 
(JO) 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
85 110 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
10 962 

 
2015 

 
Anslag 

 
86 242 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
86 242 

2016 Förslag 89 041      

2017 Beräknat 90 145 2   

2018 Beräknat 91 834 3   

2019 Beräknat 93 695 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 89 041 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 89 041 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 89 042 tkr i 2016 års prisnivå. 

Anslagets ändamål 

Anslaget får användas för Riksdagens ombuds-
mäns (JO) förvaltningsutgifter och anskaff-
ningar av anläggningstillgångar. 

Anslagsfinansiering av anläggningstillgångar 

 
Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag: Riksdagens 
ombudsmän (JO) får för 2016 finansiera 
anläggningstillgångar som används i myndig-
hetens verksamhet med anslag. 

 

Skälen för Riksdagens ombudsmäns (JO) 
förslag: JO har hittills fått använda anslagsmedel 
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för att finansiera sina anläggningstillgångar, bl.a. 
med hänsyn till att dessa investeringar normalt är 
av ringa omfattning. Enligt 11 § lagen (2006:999) 
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. 
för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombuds-
män och Riksrevisionen ska anläggningstill-
gångar finansieras med lån i Riksgäldskontoret, 
om inte riksdagen beslutar att finansiering ska 
ske på annat sätt. Under 2016 uppskattas 
investeringsbehovet till ca 1 000 000 kronor, 
beloppet avser investering i ett elektroniskt 
arkiv. 

Riksdagens ombudsmäns (JO) överväganden 

För att bevara elektroniska handlingar och 
information för framtiden behöver JO investera 
i ett elektroniskt arkiv. Som redovisats ovan 
uppskattas kostnaden för denna investering till 
1 000 000 kronor varav licensavgifter beräknas 
till ca 500 000 kronor och konsultkostnader för 
konfiguration/installation till ca 500 000 kronor. 
För 2016 behöver därför 1 000 000 kronor 
användas av JO:s anslagssparande för detta 
ändamål. Den löpande driftskostnaden för ett 
elektroniskt arkiv uppskattas till 200 000 kronor 
per år. På grund av de senaste årens investeringar 
och en förnyad överenskommelse om JO:s it-
drift med Riksdagsförvaltningen har JO:s 
kostnader för it ökat. JO har hittills inte begärt 
att anslaget ska justeras för denna del och gör 
inte det nu heller. Hittills har JO investerat i ett 
ärendehanteringssystem och en extern webbsida. 
Därutöver pågår under 2015 en investering i ett 
internt intranät. 

Riksdagsförvaltningen har fattat beslut om att 
JO inte längre ska ha åtkomst till Riksdags-
förvaltningens intranät. En konsekvens av detta 
är att JO behöver investera i ett eget intranät och 
skapa en organisation för drift av denna. 
Investeringen beräknas till drygt 
1 000 000 kronor och den löpande driftskost-
naden till ca 700 000 kronor. Därtill tillkommer 
700 000 kronor för de juridiska rättskällor som 
JO har haft tillgång till via Riksdags-
förvaltningens intranät. Denna kostnad ryms 
inte inom nuvarande anslagsnivå. JO föreslår 
därför att anslaget tillförs 700 000 kronor fr.o.m. 
2016. 

 
 
 

Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:4 
Riksdagens ombudsmän (JO) 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 86 242 86 242 86 242 86 242 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 099 3 194 4 870 6 716 

Beslut 700 709 722 737 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  89 041 90 145 91 834 93 695 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Riksdagens ombudsmän (JO) föreslår att 

89 041 000 kronor anvisas under anslaget 2:4 
Riksdagens ombudsmän (JO) för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 90 145 000 
kronor, 91 834 000 kronor respektive 93 695 000 
kronor.  
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6 Sametinget och samepolitiken 

 
6.1 Omfattning 

Området omfattar främst Sametingets verksam-
het i frågor som bidrar till att verka för en 
levande samisk kultur, som finansieras från 
anslag 3:1 Sametinget. 

Samepolitiken ingår i flera utgiftsområden, 
bland andra under utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid och 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel.  

 
 

6.2 Utgiftsutveckling 

År 2016 och framåt beräknas utgifterna öka med 
2 miljoner kronor till följd av satsningar för att 
förstärka Sametinget.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom område Sametinget och samepolitiken 
Miljoner kronor

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Sametinget och samepolitiken        

3:1 Sametinget 39 39 38 41 41 42 42 

Summa Sametinget och samepolitiken 39 39 38 41 41 42 42 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

  

6.3 Mål 

Det övergripande målet för samepolitiken är att 
verka för en levande samisk kultur byggd på en 
ekologisk hållbar rennäring och andra samiska 
näringar (prop. 2005/06:1 utg.omr. 23, bet. 
2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108). 

6.4 Resultatredovisning  

I detta avsnitt redovisas resultaten av de åtgärder 
som bidragit till att verka för en levande samisk 
kultur. Resultaten av de åtgärder som vidtagits 
avseende rennäring och andra näringar redovisas 
under utgiftsområde 23 Areella näringar, lands-
bygd och livsmedel. Vidare redovisas den del 
som rör samerna som nationell minoritet under 
avsnitt 10 Nationella minoriteter.  
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6.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder  

Bedömningen av resultatet utgår bl.a. från: 

– Samråd med och inflytande för samerna. 

– Sametingets och andra aktörers arbete med 
att stärka det samiska språket. 

– Sametingets och andra myndigheters arbete 
för ett starkt och mångfaldigt konst- och 
kulturliv. 

 

Bedömningarna utgår främst från Sametingets 
årsredovisning. I bedömningen vägs även 
resultat från lägesrapporter och utredningar från 
t.ex. Sametinget in. 

6.4.2 Resultat 

Samråd med och inflytande för samerna 

Samiska folkets möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 
främjas enligt regeringsformen. Sametinget och 
samerna har en särskild ställning i samhället och 
Sametinget är centralt när det gäller samernas 
möjlighet att utöva självbestämmande. Under 
2014 har ansvarigt statsråd därför haft två 
dialogmöten med Sametinget och hittills har ett 
dialogmöte genomförts 2015. Dialogen med 
Sametinget är en förutsättning för, och en grund 
i, arbetet med att forma samepolitiken. I dialo-
gen har frågor tagits upp som är särskilt viktiga 
för det samiska folket och för att forma en 
framtida politik inom området. Dialogen har 
också bidragit till att öka kunskapen om par-
ternas förhållande till och tankar kring den fort-
satta processen. Vidare har dialogen resulterat i 
att Sametinget avser att tillsätta en expertgrupp 
med särskilt fokus på arbetet med den framtida 
politiken för det samiska folket.  

Sametinget har under 2014 fortsatt att aktivt 
utarbeta handlingsplaner som ett sätt att tydlig-
göra Sametingets ansvar och ambitioner inom 
olika områden, bl.a. i syfte att öka sitt inflytande. 
Handlingsplanerna utgör politiska ställnings-
taganden, men är även inspel till andra aktörer 
som på olika sätt beslutar och bevakar frågor om 
kultur, utbildning, miljö, näringslivsutveckling, 
samhällsbyggnad, resursanvändning och till-
ståndshantering. 

En annan möjlighet till inflytande för Same-
tinget är att yttra sig i t.ex. remisser. Under 2014 
har 201 remisser besvarats. Antalet besvarade 
remisser har ökat med 119 stycken jämfört med 
2013. Till Sametingets avdelning för näring, 
miljö och samhälle har det under året inkommit 
sammanlagt 215 remisser och inbjudningar till 
samråd. De flesta remisserna berör samhälls-
planering, såsom vindkraftsetableringar, över-
siktsplaner och gruv- och mineralnäring, där det 
generellt finns en ökad konkurrens om mark-
resurser från olika aktörer och intressen som 
önskar nyttja naturresurserna inom traditionellt 
samiska områden.   

I syfte att stärka det samiska folkets rättig-
heter att bevara och utveckla sitt språk, sin 
kultur, sina näringar och sitt samhällsliv med 
minsta möjliga hinder av landgränserna pågår 
sedan 2011 förhandlingar om en nordisk same-
konvention. Sverige inledde ordförandeskapet i 
förhandlingarna 2011, följt av Finland 2012 och 
Norge 2013. Det tredje och sista mötet under 
norskt ordförandeskap ägde rum i november 
2014.  

Det nordiska samarbetet sker främst genom 
Nordiskt ämbetsmannaorgan för samiska frågor 
(NÄS), där sametingen deltar. NÄS är bere-
dande organ för möten mellan nordiska minist-
rar ansvariga för samiska frågor och sametings-
presidenterna. Under 2014 har ett möte ägt rum 
i Helsingfors, då även Nordiskt samiskt språk-
pris, Gollegiella, delades ut.  

Vidare har Sametinget sedan 2013 haft 
ordförandeskapet i Samiskt parlamentariskt råd, 
som är ett samarbetsorgan mellan sametingen. I 
februari 2014 anordnades för fjärde gången i 
ordningen parlamentarikerkonferensen i Umeå. 
På konferensen, som sammanträder vart tredje 
år, deltar samtliga parlamentsledamöter från de 
tre sametingen samt en observatör från de ryska 
samerna. Konferensen i Umeå resulterade i 
Umeådeklarationen. Deklarationen tar upp ett 
flertal olika sakområden och riktar uppmaningar 
mot länderna där det samiska folket lever. Vidare 
antogs en deklaration om Nordisk samekon-
vention som tydliggör Sametingens hållning i 
fråga om förhandlingarna om en framtida 
nordisk samekonvention.  

Därutöver har Sametinget under 2014 deltagit 
i svenska delegationer i internationella fora som 
rör samiska frågor, t.ex. FN:s världskonferens 
för urfolk (WCIP) och tolfte partsmötet för 
Konventionen om biologisk mångfald. 
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Sametingets och andra aktörers arbete med att 
stärka det samiska språket 

Sametingets språknämnd har arbetat med att 
utforma ett språkpolitiskt handlingsprogram och 
se över Sametingets språkmål. Vidare har Same-
tinget under 2014 arbetat med information och 
språklig rådgivning samt deltagit i lokal-
samhällens arbete med samiska ortnamn.    

Antalet ansökningar om bidrag till korttids-
studier har minskat årligen sedan 2011, trots att 
ett ökat intresse för det samiska språket i övrigt 
kan skönjas. Sametinget konstaterar att det i dag 
inte finns förutsättningar för effektiv språklig 
revitalisering av samiskan, eftersom bl.a. 
kommunernas verksamheter i förskolor och 
skolor inte ingår i Språkcentrums (Sametingets) 
uppdrag. Språkcentrum är i stället hänvisat till att 
möta barn och ungdomar på deras fritid, i 
konkurrens med allt annat som samhället 
erbjuder (Lägesrapport för de samiska språken i 
Sverige 2014). I lägesrapporten framgår bl.a. att 
otydligheter i lagstiftningen bidrar till att 
samiska barns och vuxnas ambitioner att revita-
lisera det samiska språket inte kan nås. För att nå 
upp till fastlagda målsättningar konstateras att 
olika typer av åtgärder behöver vidtas. Same-
tinget föreslår bl.a. ytterligare språkcentrum och 
unga samiska vägvisare i skolor för att utveck-
lingen ska gå i en positiv riktning. Sametinget har 
också slutfört en förstudie om möjliga metoder 
för att kartlägga och mäta det samiska språkets 
ställning och utveckling. Kontakt har etablerats 
med Institutionen för språkstudier och Centrum 
för samisk forskning vid Umeå universitet. 
Under 2014 avslutades en gemensam nordisk 
språksatsning, Giellagáldu, som drevs som ett 
Interreg-projekt med syfte att utveckla och 
stärka det samiska språkets ställning genom 
verksamhet inom områdena språkutveckling, 
terminologi, ortsnamn och språknormering. 
Resurser har även avsatts för ett samnordiskt 
språkprojekt som rör terminologi och stavning 
av låneord, vilket är något som utgör en 
gemensam utmaning för alla länder där samiska 
talas. 

 Samiskt språkcentrum har spridit kunskap 
kring revitalisering och olika metoder genom sitt 
stora kontaktnät och samarbete med olika 
organisationer och institutioner. Metodutveck-
lingsarbetet i det sydsamiska området har bi-
dragit till att höja språkets status och fortsatta 

satsningar på språkrevitaliserande insatser har 
gjorts. 

Härutöver har en rad olika insatser vidtagits 
för att stärka de nationella minoritetsspråken, 
däribland det samiska språket. Resultatet av 
dessa insatser redovisas under avsnitt 10 
Nationella minoriteter.  

Sametingets och andra myndigheters arbete för 
ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv 

Sametinget fördelar bidrag till samisk kultur och 
organisationer via anslaget 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete, anslagspost 5 Bidrag 
till samisk kultur under utgiftsområde 17 samt 
via medel ur Samefonden. Sametingets Kultur-
nämnd beslutar om fördelningen av bidrag. 
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 
ligger till grund för hur Sametinget arbetar med 
uppdraget. Sametinget har under 2014 fortsatt 
arbetet med ett nytt kulturpolitiskt handlings-
program.  

 Under 2014 beviljade Sametinget 89 av 144 
inkomna ansökningar, vilket är på samma nivå 
som tidigare år (tabell 6.2). 

 
Tabell 6.2 Inkomna och beslutade ansökningar till samisk 
kultur 2012–2014 

     

 2012 2013 2014  

Antal 
Inkomna 

155 132 144  

Antal 
Beslutade 

89 94 89  

 
Sametinget har under 2014 deltagit i samråd med 
Institutet för språk och folkminnen med 
anledning av Sveriges ratificering av UNESCO-
konventionen om immateriellt kulturarv.  

Sametinget har därutöver planerat och 
genomfört aktiviteter under Umeå kulturhuvud-
stadsår samt arrangerat ett seminarium om 
kulturarv och språkrevitalisering tillsammans 
med Centrum för samisk forskning vid Umeå 
universitet (CESAM) i samband med MR-
dagarna. Kulturavdelningen har också bevakat 
samiska kulturfrågor inom Kultursamverkans-
modellen och har deltagit i Kulturrådets och 
Norrbottens läns landstings samrådsmöten för 
nationella minoriteter. 

Giron Sámi Teáhter (Samiska teatern) har 
under året producerat fem föreställningar. Det 
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sammanlagda publikantalet har uppgått till 9 597 
personer. År 2014 uppgick antalet besökare per 
föreställning i genomsnitt till 117 personer. 
Publiksiffran ökade med 43 procent jämfört med 
2013 då antalet besökare i genomsnitt var 82 
personer.  

Samernas bibliotek verkar för att litteratur på 
samiska och litteratur om samer och samiska 
förhållanden får en ökad spridning samt för att 
skapa intresse för litteratur på samiska och om 
samer. Biblioteket samarbetar med Sametingets 
bibliotek i Karasjok och Samisk bibliotekstjeneste i 
Troms i Norge. Beståndet bestod den 31 
december 2014 av 15 881 utlåningsbara objekt, 
vilket är en ökning från 2013 då beståndet var 
13 474. 

6.4.3 Analys och slutsatser 

Sametinget fyller en viktig funktion för att 
uppnå målet om en levande samisk kultur, bl.a. 
genom att bevaka att samiska behov beaktas i 
samhällsplanering och genom arbetet med 
samiskt språk och kultur. För att uppnå det 
övergripande målet behövs dock insatser inom 
en rad olika politikområden. 

Efter de senaste årens dialog kan det 
konstateras att dialogen mellan Sametinget och 
regeringen behöver formaliseras i syfte att lång-
siktigt säkerställa samiskt inflytande och del-
aktighet. Behovet av en ökad samordning mellan 
olika politikområden som har betydelse för 
samepolitikens måluppfyllelse har också blivit 
tydligt, inte minst mot bakgrund av den dialog 
som regeringen under 2014 haft med Same-
tinget. 

Antalet sakområden som Sametinget ansvarar 
för, och har ambitioner inom eller förväntas 
medverka i, har ökat betydligt under senare år.  
Utvecklingen är förväntad och ligger i linje med 
målsättningen att öka det samiska inflytandet. 
Antalet frågor som Sametinget behöver delta i 
för att kunna utöva inflytande och självbe-
stämmande har också ökat.  

För att stärka det samiska folkets rättigheter 
att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina 
näringar och sitt samhällsliv är arbetet med en 
nordisk samekonvention centralt. 

Åtgärder inom språkområdet har vidtagits för 
att stärka samiskans ställning, särskilt fokus 
ligger på förvaltningsområdet för samiska.  
Rapporter visar dock att det inte finns 

förutsättningar för effektiv språklig revitalisering 
av samiskan för att säkra det samiska språkets 
ställning och att det saknas ett samlat arbete 
avseende språk- och terminologiutveckling samt 
språknormering.  

Sametinget har under 2014 bedrivit ett aktivt 
arbete för att stödja och stärka den samiska 
kulturen. Antalet ansökningar om stöd visar att 
intresset är stort för att utveckla och utöva olika 
former av samisk kultur.  

6.5 Politikens inriktning 

Den särskilda ställning som Sametinget och 
samerna har i samhället ska respekteras och de 
rättigheter som följer ska stärkas. För att främja 
det samiska folkets möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv och 
stärka samernas rätt till självbestämmande be-
höver arbetet förstärkas och ytterligare steg tas. 
Regeringen värnar ett samiskt samhällsliv med 
framtidstro. 

Regeringen avser därför att med en höjd 
ambitionsnivå fortsätta arbetet inom politiken 
för det samiska folket. Grunden är att stärka 
samiskt inflytande och delaktighet bl.a. genom 
självbestämmande och genom en formaliserad 
dialog med regeringen. I frågor av väsentlig 
betydelse för det samiska folket ska de, 
formaliserat, involveras i processen inför beslut. 
Sametinget spelar en avgörande roll. För att 
möjliggöra denna utveckling avser regeringen att 
förstärka Sametinget. 

Centralt för regeringens politik för det 
samiska folket är också arbetet med en nordisk 
samekonvention. Regeringen kommer därför att 
intensifiera förhandlingarna om en nordisk 
samekonvention för att stärka och förtydliga det 
samiska folkets rättigheter att bevara och ut-
veckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt 
samhällsliv.  

 Vidare kommer regeringen, i enlighet med 
vad Sverige meddelat FN:s råd för mänskliga 
rättigheter, att arbeta i riktning mot en ratifika-
tion av konventionen ILO 169. En ratifikation 
av konventionen ILO 169 är dock ytterst en 
fråga för riksdagen att besluta om. 

Inom ramen för regeringens arbete mot 
rasism ska även den rasism som riktats, och 
riktas, mot det samiska folket uppmärksammas 
och bemötas. 
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För att säkra det samiska språkets ställning 
kommer fortsatta åtgärder att vidtas inom 
utbildningsområdet (se vidare i avsnitt 10.5 samt 
under utg.omr. 16 avsnitt 3.3.3 ). För att bidra 
till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt 
samiskt konst- och kulturliv, som också det har 
en avgörande betydelse för det samiska folkets 
möjlighet att fortsätta utveckla sin kultur i ett 
brett perspektiv, avser regeringen också att öka 
bidraget till samisk kultur (se vidare under 
utg.omr. 17 avsnitt 2.6.1). 

6.6 Budgetförslag 

6.6.1 3:1 Sametinget 

Tabell 6.3 Anslagsutveckling 3:1 Sametinget 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
38 907 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-612 

 
2015 

 
Anslag 

 
38 511 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
37 554 

2016 Förslag 40 897      

2017 Beräknat 41 236 2   

2018 Beräknat 41 785 3   

2019 Beräknat 42 484 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition.  
2 Motsvarar 40 914 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 40 940 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 40 940 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Sametingets och 
Nationellt samiskt informationscentrums för-
valtningsutgifter. Anslaget får även användas för 
utgifter för statsbidrag till Samefonden. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:1 
Sametinget 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 511 38 511 38 511 38 511 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 459 766 1 263 1 928 

Beslut 1 927 1 959 2 011 2 045 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 897 41 236 41 785 42 484 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget ökas med 2 miljoner kronor fr.o.m. 
2016 för att förstärka Sametinget. 

Regeringen föreslår att 40 897 000 kronor an-
visas under anslaget 3:1 Sametinget för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
41 236 000 kronor, 41 785 000 kronor respektive 
42 484 000 kronor. 
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7 Regeringskansliet m.m. 

7.1 Budgetförslag 

7.1.1 4:1 Regeringskansliet m.m. 

Tabell 7.1 Anslagsutveckling 4:1 Regeringskansliet m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
6 925 592 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
373 840 

 
2015 

 
Anslag 

 
6 791 871 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
6 923 524 

2016 Förslag 7 098 798      

2017 Beräknat 7 170 854 2   

2018 Beräknat 7 291 172 3   

2019 Beräknat 7 513 280 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 095 142 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 096 819 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 7 176 631 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Regeringskansliets 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för utrikesrepresentationen, kom-
mittéväsendet och gemensamma ändamål 
(hyror, kapitalkostnader m.m.). 

Mål 

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och 
kompetent instrument för regeringen i dess 
uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. 

Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har uppgett att Regerings-
kansliet i alla väsentliga avseenden upprättat 
årsredovisningen enligt förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag, instruktion, regleringsbrev och sär-
skilda regeringsbeslut för myndigheten. Vidare 
har Riksrevisionen bedömt att Regerings-
kansliet har gett en rättvisande bild av myndig-
hetens ekonomiska resultat, finansiering och 
finansiella ställning per den 31 december 2014. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 7.2 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 149 743 0 0 0 

Prognos 2015 150 000 0 0 0 

Budget 2016 150 000 0 0 0 
 
Inkomsterna från expeditionsavgifter och 
ansökningsavgifter för viseringar m.m., som 
redovisas på inkomsttitel, beräknas 2016 till 
150 000 000 kronor. Verksamheten utförs vid 
utlandsmyndigheterna. 
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Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 890 890 0 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

Prognos 2015 800 800 0 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

Budget 2016 800 800 0 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

 
Avgifter för näringslivsfrämjande tjänster vilka 
går utöver en utlandsmyndighets grundläggande 
uppdrag beräknas 2016 till 800 000 kronor. Med 
näringslivsfrämjande tjänster avses tjänster för 
främjande av svensk export samt för främjande 
av investeringar och turism i Sverige.  

Regeringens överväganden 

Regeringskansliets verksamhet 
Efter riksdagsvalet 2014 beslutade regeringen om 
en departementsombildning fr.o.m. 1 januari 
2015. Departementsombildningen innebar att 
Landsbygdsdepartementet blev en del av 
Näringsdepartementet och Miljödepartementet 
bytte namn till Miljö- och energidepartementet. 
Antalet departement minskades därmed från elva 
till tio stycken. Vidare flyttades ett antal sak-
frågor mellan olika departement.  

I nedanstående tabell redovisas viss resultat-
information för Regeringskansliet. 
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Tabell 7.4 Viss resultatinformation för Regeringskansliet 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal tjänstgörande (inkl. politikeravtal)1  4 546 4 344 4 498 4 631 4 637 

andel kvinnor/män1 59/41 59/41 59/41 60/40 60/40 

Anställda på politikeravtalet1 197 201 200 199 188 

andel kvinnor/män1 46/54 49/51 48/52 47/53 49/51 

Andel kvinnor/män av anställda på 
chefsavtalet1 

42/58 44/56 44/56 46/54 48/52 

Sjukfrånvaro andel av arbetstid 2,0 2,0 1,9 2,1 2,2 

bland kvinnor/män 2,5/1,4 2,4/1,3 2,3/1,3 2,7/1,3 2,8/1,4 

Antal diarieförda ärenden 105 158 100 966 91 753 96 341 89 790 

Regeringsärenden 7 033 6 355 5 595 5 579 5 283 

Propositioner och skrivelser 218 171 187 198 238 

Författningsärenden 2 070 1 600 995 1 177 1 583 

Kommitté- och tilläggsdirektiv 136 124 133 127 166 

Regleringsbrev och ändringsbeslut 729 665 669 631 647 

SOU-serien 107 86 95 87 92 

Ds-serien 48 46 60 77 46 

Interpellationssvar 436 453 436 503 514 

Frågesvar till riksdagen 869 723 729 765 696 

Brevsvar till enskilda 30 361 27 571 26 643 26 106 25 203 

Resdagar i Sverige (med övernattning) 12 297  9 984 7 057 7 500  8 259 

Resdagar utomlands (med övernattning) 36 154 37 300 33 363 36 682 36 226 

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper 2 494 2 444 2 556 2 556 2 509 

Arbetsdagar i kommissionens kommittéer och 
expertgrupper 

1 687 1 563 1 438 1 595 1 650 

Arbetsdagar i internationella organisationer 
utanför EU 

3 875 3 890 3 991 3 883 3 710 

Faktapromemorior till EU-nämnden 138 164 159 163 87 

Reg. internationella handlingar 14 447 15 345 13 722 14 027 13 161 

Utlandsstationerade  584 571 588 581 578 

andel kvinnor/män 53/47 54/46 54/46 56/44 56/44 
1 Uppgifterna har anpassats till Regeringskansliets årsbok och avser ett genomsnitt för varje år. I tidigare budgetpropositione r har uppgifterna avsett antalet/andelen i 
december. 

 
Regeringskansliet, kommittéerna och utlands-
myndigheterna hade i genomsnitt under 2014 
tillsammans 4 637 tjänstgörande (exklusive 
lokalanställda vid utlandsmyndigheterna). 

Av de tjänstgörande var ca 4 procent anställda 
på politikeravtalet. Andelen kvinnor anställda på 
chefsavtalet har fortsatt att öka. Sjukfrånvaron är 
fortsatt låg i förhållande till staten totalt. Det 
gäller både bland kvinnor och bland män. 

Under 2014 och 2015 har fortsatta effektivi-
seringar av förvaltningsstödet genomförts. 

Ytterligare redovisning av Regeringskansliets 
arbete återfinns i Regeringskansliets årsbok 2014 
och på www.regeringen.se. 

Utrikesrepresentationen 
Utrikesrepresentationen bestod per den 1 
augusti 2015 av 103 utlandsmyndigheter, varav 
89 ambassader, 7 konsulat samt 7 representa-
tioner och delegationer. Sverige har diplomatiska 
förbindelser med i stort sett alla självständiga 
stater i världen. Vidare har Sverige i storleks-
ordningen 400 honorärkonsulat. 

Från och med den 1 januari 2000 t.o.m. den 1 
augusti 2015 har regeringen beslutat att öppna 
23 ambassader och 4 karriärkonsulat. För samma 
period har regeringen beslutat att stänga 21 
ambassader och 7 karriärkonsulat. 
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Regeringen har en fortsatt ambition att öka 
antalet utlandsmyndigheter med inriktning på 
främjandeverksamhet. 

Anslagsförändringar 
 
Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:1 
Regeringskansliet m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 6 698 871 6 698 871 6 698 871 6 698 871 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 131 916 204 807 318 984 452 341 

Beslut 173 265 176 393 181 031 268 029 

Överföring 
till/från andra 
anslag -500 -5 479 -5 570 -5 676 

Övrigt 3 95 246 96 262 97 855 99 715 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 098 798 7 170 854 7 291 172 7 513 280 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Här ingår förändringar av valutakurser om ca 65 miljoner kronor samt 
omräkning av lokalkostnader i utlandet om ca 30 miljoner kronor.  

 
Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. föreslås 
fr.o.m. 2016 öka till den nivå som föreslogs i 
budgetpropositionen för 2015. Detta innebär en 
anslagsökning om 82 000 000 kronor, exklusive 
pris- och löneomräkning. 

I samband med behandlingen av budget-
propositionen för 2015 avsattes medel för en 
fortsatt studie över företagsklimatet i Sverige. I 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 
(prop. 2014/15:99 s. 77) konstaterades att 
studien som Världsbanken utförde på rege-
ringens uppdrag var försenad och att regeringen 
därför inte kunde ta ställning till en eventuell 
fortsättning. Regeringen gör nu bedömningen 
att en fortsatt studie skulle ha en begränsad 
nytta. En utvärdering av Sveriges företagsklimat 
kommer att vara mer angelägen vid en senare 
tidpunkt då regeringens politik för att främja 
företagande har hunnit få genomslag. Rege-
ringen avser därmed inte att ge något uppdrag till 
Världsbanken om fortsatt studie under 2016 eller 
2017 och de medel som avsatts för ändamålet 
kommer inte att användas. Regeringen föreslår 
att anslaget minskas med 500 000 kronor för 
2016 och 1 000 000 kronor för 2017. 

För att finansiera ny uppgift för Kammar-
kollegiet att vid behov slutföra kvarvarande 
frågor efter det att en myndighet har avvecklats 
och upphört föreslås anslaget minska med 
2 000 000 kronor fr.o.m. 2016. Medlen tillförs 
anslaget 1:2 Kammarkollegiet under utgifts-
område 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning. 

Regeringen föreslår vidare att 300 000 kronor 
tillförs anslaget fr.o.m. 2016. Medlen avser inköp 
av utbildningsstatistik och förs från anslaget 4:4 
Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och 
forskning under utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning. 

Vidare justeras anslaget med ca 93 miljoner 
kronor 2016 med anledning av tidigare aviserade 
anslagsförändringar. 

Regeringen föreslår att 7 098 798 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 7 170 854 000 kronor, 7 291 172 000 
kronor respektive 7 513 280 000 kronor. 
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8 Länsstyrelserna

8.1 Omfattning 

Området länsstyrelserna avser den samordnade 
länsförvaltningen med de 21 länsstyrelserna. 
Området omfattar anslaget 5:1 Länsstyrelserna 
m.m. Anslaget finansierar cirka hälften av läns-
styrelsernas verksamhetskostnader (se vidare 
avsnitt 8.4.2). 

De 21 länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften 
att vara statens regionala företrädare. Läns-
styrelserna ska verka för att nationella mål får 
genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas 
till regionala förhållanden och förutsättningar. 
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhets-
perspektiv arbeta sektorsövergripande och inom 
myndigheternas ansvarsområden samordna olika 
samhällsintressen och statliga myndigheters in-
satser. Länsstyrelserna har bl.a. uppgifter i fråga 
om livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor, regional tillväxt, infrastruktur-
planering, hållbar samhällsplanering och boende, 
energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar, natur-
vård, miljö- och hälsoskydd, lantbruk och lands-
bygd, fiske, regionaliserad rovdjursförvaltning, 
folkhälsa, jämställdhet och integration. Utöver 
dessa uppgifter har vissa länsstyrelser särskilda 
uppgifter, bl.a. förvaltning av vattendistrikt, fjäll-
frågor, vissa rennäringsfrågor, tillsyn rörande 
penningtvätt och frågor om tillstånd att anordna 
kampsportsmatcher. För många av de offentliga 
åtaganden som utförs av kommuner eller andra 
aktörer har länsstyrelserna även uppgifter som 
rör samordning, tillsyn, uppföljning och utvärde-
ring. 

 

Ansvarsfördelning för regionalt tillväxtarbete 
Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan stat 
och kommun regleras genom lagar och för-
ordningar inom flera olika sektorer. För läns-
styrelserna, landstingen, samverkansorganen 
respektive Gotlands kommun är det lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län och lagen (2002:34) om samverkansorgan i 
länen som reglerar ansvarsfördelningen för det 
regionala tillväxtarbetet och transportinfrastruk-
turen. I Stockholms, Västmanlands, Väster-
norrlands och Norrbottens län har länsstyrelser-
na det regionala utvecklingsansvaret. I Östergöt-
lands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, 
Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och 
Jämtlands län är det landstingen som har detta 
ansvar och i Gotlands län är det Gotlands kom-
mun som är ansvarig. I sju län (Uppsala, Söder-
manlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalar-
nas och Västerbottens län) har kommunala 
samverkansorgan motsvarande ansvar.  



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

70 

 8.2 Utgiftsutveckling  

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom område Länsstyrelserna 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Länsstyrelserna        

5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 529 2 534 2 505 2 595 2 593 2 637 2 691 

Summa Länsstyrelserna 2 529 2 534 2 505 2 595 2 593 2 637 2 691 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 
8.3 Mål 

Regeringens mål för området länsstyrelserna är 
att nationella mål ska få genomslag i länen sam-
tidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden 
och förutsättningar. Målet omfattar samtliga län 
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan 
stat och kommun. 

8.4 Resultatredovisning 

Länsstyrelserna har uppgifter inom ramen för 
nationella mål, vilka är fördelade på ett stort 
antal utgiftsområden med flera riksdagsbundna 
mål. Målen återfinns under respektive utgifts-
område. Detta innebär att beslut och insatser 
inom olika utgiftsområden ofta får konsekvenser 
för länsstyrelsernas verksamhet. De utgifts-
områden, utöver utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 
inom vilka länsstyrelserna bedriver verksamhet 
är: 

– utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 

– utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap, 

– utgiftsområde 8 Migration, 

– utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, 

– utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyan-
lända invandrares etablering, 

– utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och ar-
betsliv, 

– utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam-
fund och fritid, 

– utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bo-
stadsförsörjning och byggande samt kon-
sumentpolitik, 

– utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 

– utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur-
vård, 

– utgiftsområde 21 Energi, 

– utgiftsområde 22 Kommunikationer, 

– utgiftsområde 23 Areella näringar, lands-
bygd och livsmedel, samt 

– utgiftsområde 24 Näringsliv. 
 
Resultatredovisningen avser länsstyrelsernas 
verksamhet inom de ovan redogjorda utgifts-
områdena. Redovisningen utgår i huvudsak från 
de uppgifter som ålagts länsstyrelserna i regle-
ringsbrevet för 2014. Utöver den resultatredo-
visning som görs i detta avsnitt hänvisas till 
respektive utgiftsområde i denna proposition. 

8.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande sammanfattning av resultatindikato-
rerna finns för att visa hur länsstyrelserna bidrar 
till att uppfylla målet för området läns-
styrelserna: 

– andel av länsstyrelsen skyddad produktiv 
skogsmark av den totala arealen produktiv 
skogsmark, 

– antal vargrevir med föryngringar, 

– andel sanerade objekt i förorenade områden 
i förhållande till antal inventerade objekt, 

– installerad effekt i vindkraftverk och produ-
cerad el som kommer från vindkraft, 

– andel sysselsatta och andel nystartade före-
tag utanför tätort, 

– antal överprövade respektive upphävda 
detaljplaner, 
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– antal strandskyddsdispenser som läns-
styrelsen har överprövat respektive upp-
hävt, 

– andel kommuner som har tecknat överens-
kommelser om flyktingmottagande, 

– antal platser per 10 000 invånare avseende 
nyanlända som har beviljats uppehållstill-
stånd på skyddsgrunder eller av humanitära 
skäl,  

– antal platser per 10 000 invånare avseende 
asylsökande ensamkommande barn, och 

– andel nystartade företag av kvinnor respek-
tive män. 

 
Länsstyrelserna har i årsredovisningarna för 2014 
redovisat värden för de indikatorer som beskrivs 
ovan. Tidsserien gäller 2012–2014 men för ett 
fåtal indikatorer saknas värden för 2014. 
Statistiken för dessa tillgängliggörs inte förrän 
efter lämnandet av denna proposition. I dessa fall 
redovisas tidsserien 2011–2013. 

Arbetet med indikatorerna är en del av läns-
styrelsernas ordinarie verksamhet och förvaltas 
av Länsstyrelsen i Örebro län. Regeringen har i 
regleringsbrevet för 2015 gett länsstyrelserna i 
uppdrag att lämna förslag på utveckling av 
indikatorerna. Målsättningen är att tydligare 
knyta länsstyrelsernas insatser till resultat-
indikatorerna, som ett verktyg för att följa upp 
måluppfyllelsen. 

8.4.2 Resultat 

I resultatredovisningen redogörs för ett antal av 
länsstyrelsernas verksamhetsområden som utgår 
från de uppgifter som länsstyrelserna har enligt 
förordningen (2007:825) med länsstyrelse-
instruktion. Indikatorer redovisas för verksam-
heter inom utgiftsområdena 13, 18, 20 och 23. 
Verksamhetsområdena har bl.a. valts utifrån 
deras storleksmässiga betydelse för länsstyrel-
sernas verksamhet. Redovisningen omfattar såle-
des inte all den verksamhet som länsstyrelserna 
bedriver. 

Samordnings- och sektorsövergripande arbete 

Länsstyrelserna har i uppgift att arbeta sektors-
övergripande och utifrån ett statligt helhets-
perspektiv samt inom myndighetens ansvars-

område samordna olika samhällsintressen och 
statliga myndigheters insatser. Det sektorsöver-
gripande arbetet är av stor betydelse för läns-
styrelsernas uppdrag att främja länens utveck-
ling. Länsstyrelserna samverkar med ett stort 
antal aktörer inom olika områden, vilket följer av 
den mångskiftande och breda verksamhet som 
länsstyrelserna ansvarar för.  

Mottagande av vissa nyanlända invandrare 
Länsstyrelserna har under året arbetat med ut-
vecklingsinsatser när det gäller mottagande av 
nyanlända invandrare och av ensamkommande 
barn, både i den egna verksamheten och i sam-
verkan med andra aktörer. Ansvaret för ny-
anländas etablering är fördelat på flera aktörer. 
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansva-
ret för etableringsuppdraget. Behovet av sam-
verkan är stort. Länsstyrelserna samverkar med 
de olika aktörerna i syfte att samordna insatserna 
för nyanlända invandrares etablering. Samverkan, 
samordning och finansiering av utvecklings-
insatser är både viktiga och efterfrågade. De är 
en förutsättning för en effektiv etablering i 
arbets- och samhällslivet.  

Beredskap och kapacitet att ta emot 
ensamkommande barn 
Länsstyrelserna har fortsatt att utveckla metoder 
och arbetssätt för att stärka Sveriges beredskap 
och kapacitet att ta emot ensamkommande barn. 
Länsstyrelserna arbetar aktivt i den viktiga 
nationella samverkan med övriga ansvariga 
aktörer och har ett bra samarbete med Migra-
tionsverket.   

Landsbygd och lantbruk 
Inom ansvarsområdet landsbygd har läns-
styrelserna under 2014 samverkat med myndig-
heter och organisationer som arbetar för lands-
bygdens utveckling. Länsstyrelserna har sam-
verkat med Jordbruksverket i arbetet med 
Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och införan-
det av de nya jordbrukarstöden. Avsikten är bl.a. 
att förstärka arbetet med de andra aktörerna i 
länet som involveras i arbetet med genom-
förandet av de nya stöden och programmet. 

Bredband är viktigt för utvecklingen på lands-
bygden. Flera länsstyrelser har tagit fram bred-
bandsstrategier och i arbetet med dessa har sam-
verkan skett med kommuner, bygdegrupper och 
näringsliv. 
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Samhällsplanering 
Flera länsstyrelser har utvecklat och stärkt verk-
samheten inom plan- och byggprocessen. Det 
handlar dels om att verka för ett ökat bostads-
byggande, dels om att korta handläggnings-
tiderna.  

Naturvård och miljöskydd  
Länsstyrelserna har haft fortsatt fokus på 
miljöarbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen 
och särskilt målen för miljögifter, biologisk 
mångfald, vatten samt klimat och energi.  

Länsstyrelserna har en viktig roll i att strate-
giskt samordna och leda det regionala arbetet för 
att minska klimatpåverkan och för en energi-
omställning. Arbetet förutsätter samverkan med 
andra regionala aktörer såsom kommunerna och 
näringslivet, men också med nationella myndig-
heter. Arbetet har inneburit att stödja kom-
munerna med energiomställning, stärka och 
utveckla det regionala klimat- och energiarbetet 
samt driva omställningen till ett mer hållbart 
samhälle där det skapas nya möjligheter för jobb 
och utveckling samt ökad konkurrenskraft. 

Krisberedskap 
Länsstyrelserna har 2014 redovisat den samlade 
regionala lägesbilden av beredskapen i respektive 
län. Länsstyrelsernas arbete med att samman-
ställa regionala risk- och sårbarhetsanalyser 
bidrar till en god överblick av riskbilden i landet.  

Inom länsstyrelsernas ansvarsområde berörs 
flera olika verksamheter. Uppgifterna syftar i 
stor utsträckning till att förebygga och ha 
beredskap för att kunna hantera en kris, vilket 
försvårar dimensioneringen av resurser. Sam-
tidigt är det en viktig uppgift för länsstyrelserna 
att, genom sin centrala roll inom verksamheterna 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar, bidra till säkerhetsarbetet. 

Samordningsfunktion för ANDT-frågor 
Det finns i enlighet med förordningen 
(2012:606) om samordning inom alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. 
en särskild samordningsfunktion för ANDT-
frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak) 
vid respektive länsstyrelse. Samordningsfunk-
tionen ska bl.a. stödja genomförandet av den 
nationella ANDT-politiken i länet och sam-
arbetet på lokal, regional och nationell nivå samt 
utbildning och kompetensutveckling i länet. År 
2014 hade en regional strategi eller handlingsplan 
arbetats fram i mer än hälften av länen. Alla 

länsstyrelser arbetar med nätverk med 
kommunala företrädare för ANDT-arbetet. En 
stor majoritet av länen har genomfört kommun-
besök och många arbetar med uppföljning. 
Samtliga länsstyrelser anordnade utbildningar 
om bl.a. olika substanser och förebyggande 
metoder samt samverkan för såväl kommunala 
ANDT-samordnare som högre tjänstemän och 
politiker. 

Naturvård och miljöskydd 

Redovisning av indikatorer 
Indikatorerna avser målet inom utgiftsområde 20 
att till nästa generation kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser, det s.k. generations-
målet. Riksdagen har beslutat om 16 miljö-
kvalitetsmål som anger det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Se 
vidare utgiftsområde 20 för en beskrivning av 
miljökvalitetsmålen. 

Indikatorerna i tabell 8.2 utgår från biologisk 
mångfald (1), förekomst av rovdjur (2), mark 
(3) och förnybar energi (4 och 5). Värdet för 
respektive år utgörs av ett genomsnitt för samt-
liga länsstyrelser utom när det gäller antal varg-
revir där det totala antalet i landet anges.  
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Tabell 8.2 Indikatorer utg.omr. 20 Allmän miljö- och 
naturvård 
 

  2012 2013 2014 

1 Andel skyddad 
produktiv skogmark 
av total areal, % 

3,42 3,48 3,53 

 Högsta/lägsta värde 8,8/1,0 9,0/1,0 9,0/1,1 

2 Antal vargrevir med 
föryngringar 

29,5 34,5 41,5 

3 Andel sanerade 
objekt i förhållande 
till antal 
inventerade objekt i 
riskklass 1, %  

20,2 23,4 - 

 Högsta/lägsta värde 77,5/0 100,0/0 -/- 

4 Installerad effekt i 
vindkraftverk, MW 

171,7 199,7 242,7 

 Högsta/lägsta värde 644,3/0,1 696,0/0,1 774,0/0,1 

5 Producerad el från 
vindkraft, GWH 

341,1 468,7 534,9 

 Högsta/lägsta värde 1 440/7 1 548/9 1 719/0 
Anm.: För indikatorerna 1, 2 och 5 har värdena för 2012 och 2013 justerats i 
förhållande till budgetpropositionen för 2015. 

Miljöarbete 
Länsstyrelsernas insatser är viktiga för att gene-
rationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna 
nås. Vid många länsstyrelser sker en bred och 
regelbunden samverkan med andra aktörer inom 
länen. Inom länsstyrelserna sker också en sam-
verkan där flera av de statliga uppdragen 
involveras i miljömålsarbetet, bl.a. verksam-
heterna inom kulturmiljö och landsbygd. Läns-
styrelserna har samverkat sinsemellan genom 
samverkansorganet Regional utveckling och 
samverkan i miljömålssystemet (RUS) och flera 
länsstyrelser har även deltagit i regionala samver-
kansnätverk. Samtliga länsstyrelser arbetar med 
eller har tagit fram regionala åtgärdsprogram 
tillsammans med länets aktörer. Vissa läns-
styrelser har arbetat med åtgärdsprogram under 
en längre period medan andra arbetar med att ta 
fram sitt första åtgärdsprogram. Samtliga läns-
styrelser har under året genomfört en årlig upp-
följning av miljökvalitetsmålen i sitt län och upp-
daterat de länsgemensamma indikatorer som 
används inom miljömålssystemet. 

Länsstyrelserna arbetar målinriktat och strate-
giskt med efterbehandling av förorenade om-
råden. Om målen ska nås måste emellertid åt-
gärdstakten öka. Samarbete och erfarenhets-
utbyte mellan länen förekommer, vilket är 
mycket positivt. 

Miljötillsyn 
Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken ska 
bidra till att nå generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen. Tillsynsverksamheten har varit 
stabil under 2014, men liksom tidigare år har 
många länsstyrelser haft svårt att genomföra 
planerad tillsyn fullt ut. Flertalet länsstyrelser har 
ett pågående effektivitets- och utvecklingsarbete 
bl.a. för att förbättra tillsynen. Knappt hälften av 
länsstyrelserna har arbetat med förändrade 
rutiner och metoder för att utveckla tillsyn som i 
högre grad anpassats för att uppnå miljömålen. I 
stort sett samtliga länsstyrelser har deltagit i 
Miljösamverkan Sverige för att utveckla samsyn 
och praktiska handläggningsrutiner inom de 
olika tillsynsområdena. Det har bedrivits regio-
nal miljösamverkan i 13 län. Ett län tillkom 
under året och det pågår diskussioner om att 
utveckla regional samverkan i ytterligare tre län. 
Fler länsstyrelser än tidigare har under året 
genomfört en eller två samlade tillsynsveckor, 
vilket bidragit till ökad egeninitierad tillsyn och 
uppmärksamhet i länet. 

Skydd och skötsel 
Länsstyrelserna samordnar och leder det regio-
nala arbetet med att förverkliga regeringens 
politik avseende naturvård, biologisk mångfald, 
friluftsliv, vilt och rovdjur. Utvecklingen be-
döms vara oförändrad jämfört med 2013. Antalet 
beslutade naturreservat ligger i princip still 2013 
(156 stycken) och 2014 (145 stycken), sedan 
2012 har dock en ökning skett. Arealen för de 
beslutade naturreservaten har minskat från 
73 520 hektar 2012 till 36 462 hektar 2013 och 
24 758 hektar 2014. Detta beror på att mindre 
arealer av havsområden ingår i besluten om de 
skyddade områdena. Antalet öppna ärenden om 
inrättande av naturreservat har minskat från 
1 502 stycken år 2013 till 1 182 stycken år 2014, 
varav ärenden där markersättningsfrågan är helt 
löst har ökat från 213 stycken år 2013 till 398 
stycken år 2014.  

Det regionala klimat- och energiarbetet samt 
klimatanpassning 
Gällande länsstyrelsernas arbete med regionala 
klimat- och energistrategier har utvecklingen 
varit positiv under 2014 (dnr M2015/15637/Ee). 
Så gott som samtliga länsstyrelser bedriver ett 
strategiskt och systematiskt arbete för att 
genomföra åtgärder så att målsättningarna i de 
regionala klimat- och energistrategierna ska nås. 
Skillnaderna mellan länsstyrelserna är fortsatt 
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stora. Flera länsstyrelser har tagit ett samlat 
grepp när det gäller att leda och samordna det 
regionala klimat- och energiarbetet. 

I juni 2014 redovisade länsstyrelserna upp-
draget att utarbeta regionala handlingsplaner för 
klimatanpassning. Det finns nu handlingsplaner 
för samtliga län som ska fungera som vägledning 
för det fortsatta regionala och lokala klimat-
anpassningsarbetet. Handlingsplanerna har med-
fört att kunskapen och medvetenheten om 
klimatanpassningsfrågor ökat både inom läns-
styrelserna och hos de aktörer som deltagit i 
arbetet. Länsstyrelserna genomför ett stort antal 
insatser för att stärka klimatanpassningsarbetet i 
länen såsom att ta fram kunskapsunderlag, delta i 
granskning av kommunernas detalj- och över-
siktsplaner och i risk- och sårbarhetsarbetet. 
Framtagande av regionala vattenförsörjnings-
planer är också en viktig del av det regionala 
arbetet med klimatanpassning. Flera länsstyrelser 
har eller håller på att ta fram kommunspecifik 
information om hur respektive kommun kan 
påverkas av ett förändrat klimat. Konsekvenser 
av ökade regnmängder har redan börjat fram-
träda, vilket ökat efterfrågan på exempelvis sky-
fallskartor och bättre dagvattenhantering.  

Lantbruk och landsbygd, livsmedelskontroll samt 
djurskydd 

Lantbruk och landsbygd 
Länsstyrelserna har under 2014 haft en fortsatt 
hög takt i utbetalningarna av gårdsstödet. Läns-
styrelsernas prestationer är resultatet av ett lång-
siktigt och strategiskt samarbete med bl.a. Jord-
bruksverket. För 2014 var målet att 95 procent 
av gårdsstödet skulle ha betalats ut den 
1 december. Samtliga länsstyrelser har uppnått 
detta mål och alla berörda utom två har även nått 
det högre satta målet att betala ut 98 procent av 
stödet under 2014.  

Utvecklingen inom verksamhetsområdet 
landsbygd har varit svagt positiv under 2014. 
Bedömningen baseras på handläggningstider och 
vidtagna åtgärder för att avsluta landsbygds-
programmet för åren 2007–2013. Länsstyrelserna 
har även genomfört insatser kopplade till lands-
bygdsprogrammet avseende perioden 2014–
2020.  

Djurskydd och livsmedelskontroll 
Länsstyrelserna har, sedan ansvaret för djur-
skyddskontrollen förstatligades 2009, arbetat 

kontinuerligt och på olika sätt för att stärka och 
förbättra djurskyddskontrollen. Bland annat har 
de sedan 2012 arbetat med att skapa en gemen-
sam målbild, med underliggande delmål, för 
djurskyddskontrollen. I Rådet för djurskydds-
kontroll, som är ett av regeringen inrättat 
samverkansråd mellan Jordbruksverket och 
länsstyrelserna, följs de olika delmålen upp och 
revideras för att ytterligare föra utvecklingen av 
kontrollen framåt. Den riskklassificeringsmodell 
för djurskyddsobjekt som har utarbetats och 
som syftar till att göra det möjligt att rikta 
kontroller dit de behövs som bäst, togs i drift 
under 2014.  

Länsstyrelserna deltar även i ett tvåårigt 
forskningsprojekt om bemötande och kom-
munikation vid djurskyddskontroller. Kom-
munikation och bemötande har stor betydelse 
för genomförandet av själva kontrollen men 
också för efterlevnaden av regelverket. Läns-
styrelserna har även tagit fram nya och mer 
avancerade kompetensutvecklingsplaner för 
respektive myndighet. 

Antalet genomförda kontroller har ökat något 
2014 jämfört med föregående år. Myndig-
heternas mål om att minst 50 procent av kont-
rollerna ska vara riskbaserade uppfylldes i några 
län men inte för landet som helhet. För landet 
som helhet sjönk den genomsnittliga andelen 
riskbaserade kontroller något jämfört med 2013, 
vilket framför allt bedöms bero på den stora 
mängden anmälningsärenden, vilka tar stora 
resurser i anspråk. 

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket 
och länsstyrelserna analyserat resursanvänd-
ningen för djurskyddskontrollen och om det 
finns möjligheter till effektiviseringar. Av ana-
lysen framgår att länsstyrelserna prioriterar djur-
skyddsarbetet högt och att mer resurser används 
för djurskyddsarbetet än de som tillförts sedan 
förstatligandet av djurskyddskontrollen 2009. 
Analysen visar också att effektiviteten i kontroll-
arbetet har ökat något 2014 jämfört med före-
gående år. Länsstyrelserna har utfört fler djur-
skyddsåtgärder per årsarbetskraft jämfört med 
2013. Resultatet visar emellertid att det finns 
stora skillnader mellan länsstyrelserna i såväl 
förutsättningarna för att bedriva kontrollarbetet 
som i effektiviteten i arbetet. 

Även om antalet genomförda kontroller har 
ökat något samt kvaliteten, effektiviteten och 
rättssäkerheten i kontrollen under åren bedöms 
ha förbättrats kontinuerligt, behöver antalet 
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genomförda kontroller fortfarande öka. Det 
krävs även fortsatta åtgärder för att läns-
styrelserna på ett effektivt sätt ska kunna hantera 
den stora mängden anmälningsärenden. Arbetet 
med att utveckla kontrollen ytterligare behöver 
fortsätta. 

Många länsstyrelser saknar ännu fullständiga 
register över primärproducenter vilket bl.a. för-
svårar ett riskbaserat urval av primärprodu-
cerande livsmedelsanläggningar för kontroll. 
Totalt utfördes 882 kontroller under 2013 vilket 
är en ökning jämfört med 2012 men omfatt-
ningen av kontrollen är fortfarande liten. Den 
stora majoriteten av de utförda kontrollerna är i 
likhet med föregående år av tvärvillkor, som 
omfattar endast en mindre del av livsmedels-
lagstiftningens krav. Tvärvillkoren är regler som 
måste följas för att få full utbetalning av jord-
brukarstödet. Endast 26 procent av kontrollerna 
valdes ut enligt Livsmedelsverkets vägledning 
om riskklassificering.  

Riksdagen överlämnade i juni 2014 Riks-
revisionens granskningsrapport Livsmedels-
kontrollen – tar staten sitt ansvar? till 
regeringen. I en skrivelse i december 2014 gav 
regeringen sin bedömning av slutsatserna 
(skr. 2014/15:16). Som en följd av Riksrevi-
sionens slutsatser har regeringen bl.a. i livs-
medelsförordningen (2006:813) förtydligat att 
länsstyrelserna ska föra uppdaterade förteck-
ningar över godkända och registrerade anlägg-
ningar. Länsstyrelserna har också fått i uppdrag 
att aktivt verka för en ökad registrering av 
primärproducenter. 

Redovisning av indikatorer för målet om ett 
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela 
landet som präglas av öppenhet och mångfald 
Indikatorerna i tabell 8.3 avser målet om ett 
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i 
hela landet som präglas av öppenhet och mång-
fald. Målet återfinns inom utgiftsområde 23. 

Värdet för respektive år utgörs av ett genom-
snitt för riket. Det finns inga tillgängliga värden 
för 2014. För att få en treårig tidsserie redovisas 
åren 2011–2013. 

Tabell 8.3 Indikatorer utg.omr. 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 
Procent 

  2011 2012 2013 

1 Andelen sysselsatta 
utanför tätort 

8 8 8 

 Högsta/lägsta värde 20/4 20/4 20/4 

2 Andelen sysselsatta 
kvinnor utanför 
tätort 

3 3 3 

 Högsta/lägsta värde 6/1 7/2 7/2 

3 Andelen sysselsatta 
män utanför tätort 

5 5 6 

 Högsta/lägsta värde 14/3 13/3 14/3 

4 Andel nystartade 
företag utanför 
tätort 

32 25 25 

 Högsta/lägsta värde 67/8 57/6 58/7 

5 Andel nystartade 
företag av kvinnor 
utanför tätort 

11 9 9 

 Högsta/lägsta värde 24/3 21/2 21/2 

6 Andel nystartade 
företag av män 
utanför tätort 

21 16 16 

 Högsta/lägsta värde 43/5 36/4 37/4 

Hållbar samhällsplanering och bostadsmarknad 

Redovisning av indikatorer  
Indikatorerna i tabell 8.4 avser målet inom 
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsför-
sörjning och byggande samt konsumentpolitik. 
Indikatorerna kan ses som ett mått på hur väl 
tillsynen och tillsynsvägledningen fungerar enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) samt miljö-
balken. 

Värdet för respektive år utgörs av ett genom-
snitt för samtliga länsstyrelser. Det högsta värdet 
representerar den länsstyrelse som t.ex. har över-
prövat flest detaljplaner (indikator 1) medan det 
lägsta värdet är den länsstyrelse som överprövat 
minst antal detaljplaner. 
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Tabell 8.4 Indikatorer utg.omr. 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 
 

  2012 2013 2014 

1 Antal överprövade 
detaljplaner 

1,4 1,9 2,2 

 Högsta/lägsta värde 5/0 9/0 14/0 

2 Antal upphävda 
detaljplaner 

0,7 0,5 0,5 

 Högsta/lägsta värde 2/0 3/0 5/0 

3 Antal strandskydds-
dispenser som 
länsstyrelsen har 
överprövat 

24,9 20,9 28,3 

 Högsta/lägsta värde 123/0 85/0 125/0 

4 Antal strandskydds-
dispenser som 
länsstyrelsen har 
upphävt 

13,7 12,0 10,7 

 Högsta/lägsta värde 96/0 67/0 40/0 

 
Resultatindikatorerna för utgiftsområde 18 är 
svåranalyserade. Å ena sidan innebär fler över-
prövade och upphävda detaljplaner att läns-
styrelserna fullföljt sitt tillsynsuppdrag enligt 
plan- och bygglagen. Å andra sidan kan det vara 
så att länsstyrelserna inte gett kommunerna till-
räckligt med stöd vid planeringsarbetet. Relativt 
få detaljplaner har överprövats eller upphävts. 
Det har dock skett en fortsatt ökning av antalet 
överprövade detaljplaner 2014 jämfört med före-
gående år. Antalet överprövade detaljplaner som 
upphävts är dock detsamma som 2013. Antalet 
strandskyddsdispenser som länsstyrelserna har 
överprövat har ökat under 2014, medan antalet 
strandskyddsdispenser som upphävts har fort-
satt att minska 2014 jämfört med tidigare år. 

Ett annat sätt att mäta utvecklingen inom 
utgiftsområdet är att referera till den tid som det 
tar för länsstyrelserna att handlägga överklagade 
kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. 
Det gäller framför allt beslut om detaljplaner och 
om bygglov. De av regeringen fastslagna inrikt-
ningsmålen anger att 75 respektive 90 procent av 
överklagade kommunala beslut om planer ska ha 
avgjorts inom 90 respektive 150 dagar. För över-
klagade kommunala beslut om lov är mot-
svarande tidsgränser 120 respektive 180 dagar. 
Under 2012 klarade fyra länsstyrelser målet om 
att 75 procent av planärendena ska vara avgjorda 
inom 90 dagar och sju länsstyrelser klarade målet 
om att 90 procent ska vara avgjorda inom 
150 dagar. Under 2014 klarade elva länsstyrelser 
det uppsatta handläggningsmålet om 90 dagar 

och 15 länsstyrelser klarade målet om 150 dagar 
för planärenden. På motsvarande sätt klarade 
enbart en länsstyrelse inriktningsmålet om 
120 dagar för 75 procent av lovärendena 2012 
medan antalet länsstyrelser som klarade målet 
2014 hade ökat till elva. När det gäller inrikt-
ningsmålet att 90 procent av lovärendena ska 
vara avgjorda inom 180 dagar klarade två målet 
2012 medan antalet länsstyrelser som klarade 
målet 2014 hade ökat till arton. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
länsstyrelsernas handläggning av överklagade 
detaljplaner och bygglov har utvecklats på ett 
positivt sätt. 

Hållbar samhällsplanering 
Länsstyrelsernas uppgift består i stor utsträck-
ning i att förse kommunerna med relevant 
underlag samt att ge kommunerna råd, infor-
mation och stöd för deras fysiska planering. 
Länsstyrelserna förser också kommunerna med 
råd, information och underlag för deras plane-
ring av bostadsförsörjning. I samband härmed 
för länsstyrelserna också dialog med och för-
medlar kunskap till bl.a. bostadsföretag, bygg-
intressenter och näringslivet i stort samt till det 
civila samhället i motsvarande frågor. Även 
länsstyrelsernas kulturmiljöarbete bidrar till att 
främja samhällsplaneringen, bl.a. genom att 
utveckla kunskapsunderlag till gagn för kom-
munernas planeringsarbete. Länsstyrelsernas 
arbete bedöms vara tillfyllest. 

Integration, migration och mänskliga rättigheter 

Redovisning av indikatorer 
Indikatorerna i tabell 8.5 avser målet, inom 
utgiftsområde 13, om lika rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund. 

Värdet för respektive år utgörs av ett genom-
snitt för samtliga län. Det högsta och lägsta vär-
det i tabellen nedan representerar det län med 
det högsta respektive det lägsta värdet. Till 
exempel visar indikator 1 att det finns län där 
överenskommelser om att ta emot nyanlända 
skett i varje kommun 2014 medan det i ett län 
skett med 79 procent av kommunerna. Se 
utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända invand-
rares etablering för ytterligare beskrivning av 
länsstyrelsernas arbete inom området inte-
gration. 
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Tabell 8.5 Indikatorer utg.omr. 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering (integration m.m.) 
 

  2012 2013 2014 

1 Andel kommuner 
som har tecknat 
överenskommelser 
om nyanlända 

94,0 95,0 96,0 

 Högsta/lägsta värde 100,0/75,0 100,0/85,0 100,0/79,0 

2 Antal platser per 
10 000 inv. avs. 
flyktingar, 
skyddsbehövande, 
personer med 
tillstånd på grund 
av synnerliga eller 
särskilt ömmande 
omständigheter och 
deras anhöriga (per 
län) 

16,8 22,6 18,8 

 Högsta/lägsta värde 34,2/6,4 60,1/2,6 60,3/4,4 

3 Antal platser per 
10 000 inv. avs. 
ensamkommande 
barn (per län) 

3,4 4,3 6,2 

 Högsta/lägsta värde 11,3/1,2 12,4/1,9 16,5/3,1 

Mottagande av vissa nyanlända invandrare 
Antalet personer som har fått uppehållstillstånd 
som flyktingar, skyddsbehövande eller som an-
höriga till dessa och som behöver hjälp med 
bosättning har ökat kraftigt under senare år. 
Bosättningsansvaret är delat mellan Arbetsför-
medlingen och Migrationsverket, som i arbetet 
utgår ifrån de överenskommelser om mot-
tagande som tecknas mellan kommuner och 
länsstyrelser.  

Det har skett en kontinuerlig positiv utveck-
ling av länsstyrelsernas arbete på integrations-
området, se bl.a. indikatorerna i tabell 8.5. 
Antalet platser i tecknade överenskommelser var 
dock avsevärt lägre än det behov som angetts i 
länstal.  

Av tabell 8.5 framgår att för indikatorerna 2 
och 3 är det stor variation mellan länen i antal 
överenskomna platser för flyktingar, skyddsbe-
hövande eller anhöriga till dessa och för ensam-
kommande barn. Mottagandet av nyanlända 
behöver öka i de flesta kommuner och det finns 
kommuner med goda ekonomiska förutsätt-
ningar som bara i begränsad utsträckning bidrar 
till mottagandet av nyanlända flyktingar, andra 
skyddsbehövande och deras anhöriga. I 
utg.omr. 13 avsnitt 3.6 behandlas frågan om ett 
hållbart mottagande i hela landet. 

Länsstyrelserna har under året prioriterat 
arbetet med beredskap och kapacitet i kom-
munerna för mottagande av nyanlända. Samtliga 
län har en organiserad samverkan på integra-
tionsområdet mellan myndigheter, kommuner, 
landsting och, i vissa fall, även föreningsliv och 
näringsliv. Samverkan är tematiskt uppbyggd 
kring exempelvis mottagande, bosättning, 
arbete, utbildning eller hälsa. Länsstyrelserna är 
ofta sammankallande i de olika samverkans- och 
nätverksforumen. I flera län arbetar man med 
regional och interkommunal samverkan som ett 
medel för att nå övergripande syften inom 
integrationsuppdraget. 

Länsstyrelserna har fortsatt arbetet med att 
gemensamt utveckla och samordna verksam-
heterna inom integrationsområdet, bl.a. genom 
den gemensamma samordningsgruppen.  

Beredskap och kapacitet att ta emot 
ensamkommande barn 
Utvecklingen inom området är god. Antalet 
platser har ökat och fler kommuner än tidigare 
har tecknat överenskommelser om mottagande 
av ensamkommande barn, se tabell 8.5 
indikator 3. Behovet av platser har dock ökat.  

Sammantaget har länsstyrelserna uppnått ett 
tillfredsställande resultat i förhållande till det 
fördelningstal för antalet asylplatser som sattes 
upp för 2014. Antalet asylsökande ensam-
kommande barn ökade dock kraftigt i för-
hållande till den prognos som låg till grund för 
fördelningstalet, vilket innebar att det slutliga 
behovet av platser blev större än förväntat. 

I slutet av 2014 hade 288 av landets 290 
kommuner överenskommelser om mottagande 
av ensamkommande barn. Ett ökat antal mot-
tagna barn i kommunerna kan delvis förklaras av 
länsstyrelsernas insatser, delvis av att Migra-
tionsverket sedan 2014 har möjligheten att göra 
utvidgade anvisningar av ensamkommande barn 
till kommuner för mottagande, oavsett om 
kommunen har en överenskommelse om att ta 
emot ensamkommande barn eller inte. För 
länsstyrelserna har arbetet till viss del skiftat 
karaktär. Förutom att förhandla med kommun-
erna om att tillhandahålla platser har behovet av 
att förmedla information om kommunernas 
olika handlingsalternativ och dess konsekvenser 
ökat. Länsstyrelserna har arbetat aktivt med den 
uppgiften. 
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Mänskliga rättigheter 
Sammantaget är utvecklingen likvärdig med 
föregående år. Länsstyrelserna har under 2014 
följt upp arbetet med den gemensamma hand-
lingsplanen för lika rättigheter och möjligheter. 
Detta har i många fall resulterat i att frågorna 
successivt utvecklats och integrerats i övrig 
verksamhet. Nivån på insatserna skiljer sig åt 
mellan länsstyrelserna. Vissa länsstyrelser har 
kommit långt i arbetet, medan andra endast 
genomfört de gemensamma insatserna. Vissa 
länsstyrelser visar i likhet med föregående år på 
ett strategiskt angreppssätt och en tydlig 
integrering av ett MR-perspektiv i verksam-
heten. 

Jämställdhet 

Redovisning av indikatorer 
Indikatorn i tabell 8.6 avser målet inom utgifts-
område 13 att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv med 
fokus på delmålen en jämn fördelning av makt 
och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. 

Värdet för respektive år utgör ett genomsnitt 
för riket. För indikatorn finns inget värde till-
gängligt för 2014. För att få en treårig tidsserie 
redovisas åren 2011–2013 i tabell 8.6. 
 
Tabell 8.6 Indikatorn utg.omr. 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering (jämställdhet) 
 

  2011 2012 2013 

 Andel nystartade 
företag av 
kvinnor/män 

35,0/65,0 37,5/62,5 35,5/64,5 

 Högsta/lägsta värde 
(kvinnor) 

36,8/32,5 37,7/33,2 37,7/32,9 

 

 

Högsta/lägsta värde 
(män) 

67,5/63,2 66,8/62,3 67,1/62,3 

Jämställdhetsintegrering 
Länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsinte-
grering pågår aktivt. Samtliga länsstyrelser har 
tagit fram strategier för jämställdhetsintegrering 
inom respektive län för perioden 2014–2016. 
Under 2014 har flera länsstyrelser ägnat sig åt att 
ytterligare förankra sina strategier. Utvecklings-
programmet Länsstyrelserna utvecklar jämställd-
het har bidragit på ett bra sätt till länsstyrelsernas 
arbete med jämställdhetsintegrering.  

De länsstyrelser som har lyckats bäst med sitt 
arbete är de myndigheter som arbetar strategiskt 
och systematiskt med jämställdhetsintegrering.  

Mäns våld mot kvinnor 
Länsstyrelserna har under de senaste åren arbetat 
med att stärka samordningen av insatser mellan 
berörda myndigheter och organisationer för att 
motverka mäns våld mot kvinnor. Detta bedöms 
ha lett till en förbättrad samverkan till stöd för 
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld, 
inklusive utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. Länsstyrelserna har strävat 
efter att samtliga kommuner ska hålla en god 
kvalitet när det gäller insatser till våldsutsatta 
kvinnor och personer som utövat våld. Målet är 
att våldsutsatta kvinnor ska få relevant skydd 
och stöd oavsett bostadsort. 

Krisberedskap 

Som geografiskt områdesansvariga för skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar är 
länsstyrelserna centrala aktörer på regional nivå. 
I länsstyrelsernas uppgifter ingår bl.a. att verka 
för samordning och en gemensam inriktning av 
de åtgärder som behövs inom det geografiska 
områdesansvaret före, under och efter en kris. 

Skydd mot olyckor 
Länsstyrelsernas arbete med stöd till och tillsyn 
av kommunernas arbete med skydd mot olyckor 
(LSO) har fortsatt under 2014. Ett antal läns-
styrelser har samordnat tillsynen av LSO med 
uppföljningen av kommunernas arbete enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i 
fredstid. Detta bedöms öka kunskapen och 
skapa samordningseffekter mellan de två 
områdena. Det finns i dag kommuner som ännu 
inte har antagit de handlingsprogram för före-
byggande verksamhet och räddningstjänst som 
lagen kräver. Det är viktigt att länsstyrelserna 
fångar upp och stöttar de kommuner som 
riskerar att hamna efter i arbetet.  

Under 2014 drabbades Västmanlands län av 
den största skogsbranden i Sverige i modern tid. 
Efter att branden pågått ett antal dagar och 
spridit sig till ett allt större område bedömdes 
det att branden var alltför omfattande för berör-
da kommuner att hantera själva. Detta resultera-
de i att Länsstyrelsen i Västmanlands län tog 
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över ansvaret för räddningstjänsten i de berörda 
kommunerna, enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor och förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor. Att en länsstyrelse tagit över 
ansvaret för räddningstjänsten har hänt endast 
ett fåtal gånger de senaste 20 åren. Även om 
detta är sällan förekommande så är det viktigt att 
länsstyrelserna genom planering och övning har 
en förmåga att kunna ta över ansvaret vid behov.  

Krisberedskap  
Utvecklingen av samverkan både inom län, 
mellan län och med grannländerna går i positiv 
riktning. Denna utveckling bedöms skapa för-
bättrade förutsättningar för en länsgemensam 
planering samt bidra till en ökad förmåga att 
hantera olyckor och kriser. När det gäller privat-
offentlig samverkan så återstår det mycket 
arbete. Mycket av den samhällsviktiga verksam-
het som bedrivs i dag utförs av privata aktörer. 
Det är viktigt att dessa involveras i arbetet med 
krisberedskapen.  

Statliga myndigheter analyserar årligen i enlig-
het med förordningen (2006:942) om kris-
beredskap och höjd beredskap de risker och sår-
barheter som finns inom det egna ansvars-
området. Ett problem kopplat till de regionala 
risk- och sårbarhetsanalyserna är att kommun-
ernas risk- och sårbarhetsanalyser skiljer sig åt 
metodmässigt vilket gör det svårt för läns-
styrelserna att aggregera deras hot- och riskbild. 
Länsstyrelserna arbetar därför i större utsträck-
ning än tidigare med att harmonisera metod-
arbetet bland kommunerna i sina län vilket 
förbättrar kvaliteten i de regionala risk- och 
sårbarhetsanalyserna. 

Civilt försvar  
De förändrade säkerhetspolitiska bedöm-
ningarna har lett till att arbetet med samhällets 
förmåga vid krigsfara och krig (höjd beredskap) 
återupptagits. Utvecklingen av planeringsverk-
samheten som påbörjades under 2013 har 
fortsatt under 2014. Länsstyrelsernas arbete med 
civil-militär samverkan och civilt försvar bedöms 
bl.a. ha bidragit till ökad kunskap hos aktörerna 
och utvecklat nya nätverksstrukturer.  

Ärendehandläggning och service 

Ärendevolym 
Under 2014 inkom ca 413 000 ärenden till läns-
styrelserna, vilket är en minskning jämfört med 

2013, då ca 495 000 ärenden inkom. Den största 
ärendegruppen är lantbruks- och landsbygds-
ärenden, som utgjorde 47 procent av alla ärenden 
2014 (ca 193 000 ärenden).  

Det totala antalet beslutade ärenden uppgick 
till strax över 481 000, vilket är en minskning 
jämfört med de knappt 572 000 ärenden som 
beslutades av länsstyrelserna under 2013. Antalet 
beslutade ärenden per årsarbetskraft har minskat 
från 126 stycken 2013 till 106 under förra året. 

Överklagade ärenden 
Den totala andelen av länsstyrelsernas beslut 
som överklagades under 2014 uppgick till 
1,6 procent. Det är en liten ökning jämfört med 
2013 års nivå på 1,5 procent. Av de ärenden som 
avgjorts i högre instans har länsstyrelsernas 
beslut ändrats i 20 procent av fallen. Andelen var 
densamma 2013 och 2012 men något lägre 2011, 
då motsvarande siffra var 15 procent. Det om-
råde som har högst andel ändrade beslut är 
Miljöfarlig verksamhet (ca 28 procent). Mot-
svarande andel för Livsmedelskontroll och djur-
skydd är ca 8 procent.  

Öppna ärenden 
Antalet öppna ärenden uppgick vid årets slut till 
ca 73 500, varav drygt 7 000 var äldre än två år. 
Antalet öppna ärenden har minskat sedan 2013, 
då motsvarande siffra var drygt 75 200. Antalet 
öppna ärenden som är äldre än två år var ca 100 
färre 2013. Åtta av länsstyrelserna har beslutat i 
fler ärenden än vad som kommit in till 
myndigheten under året. 

Handläggningstider 
Sedan 2010 ska länsstyrelserna i sina verksam-
hetsplaner ange mål för handläggningstider för 
ett urval av ärendeslag. Länsstyrelserna har gjort 
ett gemensamt urval av 30 ärendeslag. Från och 
med 2014 finns det gemensamt formulerade mål 
för nio av dessa, jämfört med tidigare sex. För 
övriga ärendegrupper har varje länsstyrelse 
formulerat egna mål. För dessa ärendeslag har 
mål satts upp som anger hur många dagar ett 
ärende högst får ta att handlägga. För att målet 
ska anses vara uppnått måste minst 90 procent av 
ärendena inom ett ärendeslag ha beslutats inom 
uppsatt tid.  

Den genomsnittliga måluppfyllelsen för 
ärendeslagen med gemensamma mål var 
76 procent. Det innebär att för samtliga ärenden 
inom de nio ärendeslagen uppfylldes de gemen-
samma målen om ett visst antal dagars handlägg-
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ning i 76 procent av fallen. Det innebär att det är 
en bit kvar till målet om 90 procent, men en 
förbättring har skett jämfört med 2013, då den 
genomsnittliga måluppfyllelsen var 62 procent. 
För de sex ärendegrupper som hade gemen-
samma mål för handläggningstider även 2013 
kan konstateras att andelen som uppfyller målet 
för respektive ärendegrupp har ökat för samtliga 
grupper.  

För övriga 21 ärendeslag har varje länsstyrelse 
satt upp mål utifrån det antal dagar som bedöms 
rimligt att merparten av ärendena ska beslutas 
inom. De uppsatta målen varierar betydande 
mellan olika länsstyrelser och således även 
graden av måluppfyllelse.  

Länsstyrelserna har inom ramen för sitt arbete 
med förenkling för företag utvecklat arbetet med 
kvittenser av inkomna ärenden, se utg.omr. 24 
avsnitt 3.5.2. 

Länsstyrelsegemensamma brukarundersökningar 
Under 2014 genomförde länsstyrelserna för 
sjätte gången en gemensam brukarundersökning. 
Samtliga länsstyrelser deltog i undersökningen. 
Syftet med undersökningen var att följa upp 
utvalda verksamheter och få in underlag till ett 
förbättringsarbete. Genom undersökningen 
finns det möjlighet att analysera den enskilda 
länsstyrelsens prestationer och att jämföra 
prestationer mellan länsstyrelserna.  

Generellt fick länsstyrelserna, precis som före-
gående år, höga betyg för bemötande, engage-
mang och intresse. Det uppmätta generella nöjd-
indexet (NI) uppgår till 64 på en skala mellan 0 
och 100. Utmärkande högt värde uppvisas för 
verksamhetsområdena lönegaranti, prövning av 
avfall och producentansvar samt länssamordning 
ANDT. De tre verksamhetsområden som har 
betydligt lägre NI-värde än genomsnittet är 
överklagande detaljplaner, överklagande lov-
ärenden och överklagande kommunens beslut 
enligt miljöbalken. En tänkbar orsak till varför 
vissa områden uppmäter lägre NI-värden kan 
vara att de tillfrågade har fått ett negativt besked 
från länsstyrelsen. Därför är det viktigt att vara 
medveten om de svarandes bakgrund och anled-
ningen till kontakten med Länsstyrelsen då man 
läser resultaten. 

Personal och kompetens 

Årsarbetskrafter 
År 2014 uppgick antalet årsarbetskrafter vid 
länsstyrelserna till 4 518, varav 60 procent av 
arbetskraften utgjordes av kvinnor och 
40 procent av män. Det totala antalet årsarbets-
krafter minskade med 19 stycken jämfört med 
2013. Jämfört med 2012 har dock antalet års-
arbetskrafter ökat med 67 stycken. Andelen 
kvinnor är densamma som 2013.  
 
Tabell 8.7 Antal årsarbetskrafter per länsstyrelse 
 

Länsstyrelsen i 2014 Kvinnor/män 2013 

Stockholms län 377 259/118 365 

Uppsala län 156 101/55 159 

Södermanlands län 134 82/52 141 

Östergötlands län 203 137/66 202 

Jönköpings län 216 133/82 211 

Kronobergs län 139 94/45 143 

Kalmar län 164 97/67 184 

Gotlands län 95 55/40 92 

Blekinge län 91 53/39 95 

Skåne län 417 259/157 418 

Hallands län 153 105/48 152 

Västra Götalands län 674 383/291 674 

Värmlands län 176 105/71 174 

Örebro län 153 92/61 162 

Västmanlands län 151 93/58 141 

Dalarnas län 198 104/94 203 

Gävleborgs län 173 105/68 178 

Västernorrlands län 194 116/77 205 

Jämtlands län 195 95/100 195 

Västerbottens län 224 115/110 212 

Norrbottens län 236 146/90 232 

Summa 4 518 2 730/1 787 4 537 

Anm.: Avrundningseffekter gör att summeringen kan förefalla felaktig. 

 
Det är stora skillnader på fördelningen av års-
arbetskrafter inom olika verksamheter. Av tabell 
8.8 nedan framgår att flest årsarbetskrafter åter-
finns inom naturvård och miljöskydd. Nästan en 
tredjedel av länsstyrelsernas totala årsarbets-
krafter arbetade inom den verksamheten under 
2014. Därefter är administration och myndig-
hetsövergripande frågor den verksamhet som 
sysselsätter flest, ca 14 procent arbetar inom det 
området. Av tabellen framgår att det under 2013 
i stället var lantbruk och landsbygd som var den 
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näst största verksamheten sett till antalet års-
arbetskrafter.  

Inom miljöområdet, som är det största verk-
samhetsområdet, kan konstateras att antalet års-
arbetskrafter inom förorenade områden och 
efterbehandling har minskat, från 136 årsarbets-
krafter år 2013 till 96 stycken år 2014. Mellan 
2012 och 2013 skedde dock en ökning med 
26,5 årsarbetskrafter inom det området. Antalet 
årsarbetskrafter inom vattenverksamhet har 
minskat med knappt nio jämfört med 2013, 
medan antalet årsarbetskrafter inom skydd av 
områden och arter samt förvaltning och skötsel 
av skyddade områden har ökat med drygt 
12 årsarbetskrafter. Samtliga av dessa verksam-
heter sammanfattas under naturvård och miljö-
skydd i tabellen nedan. De områden som 
procentuellt sett ökade mest var krishantering, 
integration samt energi och klimat. Områdena 
lantbruk och landsbygd, trafikföreskrifter samt 
social omvårdnad/folkhälsa är de som minskade 
procentuellt sett mest räknat i antalet årsarbets-
krafter jämfört med 2013. 

 

Tabell 8.8 Antal årsarbetskrafter per verksamhet 
 

 2014 Kvinnor/män 2013 

Naturvård och miljöskydd 1 414 716/698 1 444 

Lantbruk 625 426/198 706 

Administration/myndighets
övergripande 

649 436/213 669 

Livsmedelskontroll, 
djurskydd och allmänna 
veterinära frågor 

256 214/43 262 

Hållbar samhällsplanering 248 165/83 253 

Övrig förvaltning 260 181/79 205 

Regional tillväxt 159 90/69 154 

Resurssamverkan 169 68/101 155 

Kulturmiljö 159 96/64 151 

Krishantering, skydd mot 
olyckor och civilt försvar 

168 83/85 144 

Social omvårdnad/ 
Folkhälsa 

53 35/18 57 

Integration 73 48/24 65 

Fiske 56 12/45 60 

Energi och Klimat 66 40/26 60 

Jämställdhet 65 58/7 61 

Infrastrukturplanering 43 25/18 42 

Trafikföreskrifter 19 13/6 20 

Rennäring 15 7/7 14 

Övrigt 20 17/3 15 

Summa 4 518 2 730/1 787 4 537 
Anm.: Avrundningseffekter gör att summeringen kan förefalla felaktig. 

 
Av länsstyrelsernas personal arbetade 75 procent 
inom den kompetenskategori som benämns 
kärnkompetens 2014. Det är en ökning jämfört 
med för fem år sedan, då 74 procent av per-
sonalen utgjorde kärnkompetens. Andelen av 
personalen klassad som stödkompetens är den-
samma som för fem år sedan. 

Andel anställda kvinnor och män 
Vid länsstyrelserna var andelen anställda kvinnor 
63 procent och andelen anställda män 37 procent 
2014, enligt Arbetsgivarverkets uppgifter. Jäm-
fört med 2009 har andelen anställda män minskat 
med två procentenheter. I staten totalt arbetade 
52 procent kvinnor och 48 procent män 2014.  

Av de anställda i ledningsfunktioner var 
54 procent kvinnor och 46 procent män 2014. 
Över tid har andelen kvinnor ökat. För fem år 
sedan var andelen kvinnor i ledningsfunktion 
47 procent och andelen män 53 procent. Det är 
en betydligt högre andel kvinnor i lednings-
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funktioner på länsstyrelserna jämfört med staten 
totalt (39 procent 2014). 

Den verksamhet med högst andel kvinnor var 
jämställdhet (89 procent). Högst andel kvinnliga 
årsarbetskrafter återfinns därefter inom mänsk-
liga rättigheter (84 procent), livsmedelskontroll, 
djurskydd och allmänna veterinära frågor 
(83 procent), samt inom övrig förvaltning 
respektive trafikföreskrifter (69 procent). Verk-
samheter med högst andel manlig arbetskraft är 
fiske (79 procent) och restaurering (72 procent). 
Utöver dessa är skydd av områden och arter, 
förvaltning och skötsel av skyddade områden, 
rennäring respektive resurssamverkan verksam-
heter med hög andel manliga årsarbetskrafter.  

Ålderssammansättning 
År 2014 var medelåldern för personalen vid läns-
styrelserna 45 år, vilket är i stort sett samma nivå 
som för staten totalt. Jämfört med för fem år 
sedan har personalen lägre medelålder – då var 
medelåldern 46 år för såväl länsstyrelserna som 
staten. 

Medelåldern för anställda kvinnor vid läns-
styrelserna var 47 år och medelåldern för an-
ställda män var 44 år 2014. Bland länsstyrelsernas 
anställda tillhörde flest åldersgruppen 35–44 år 
(32 procent) följt av åldersgruppen 45–54 år 
(26 procent). I åldersgruppen 55–65 år återfanns 
23 procent av de anställda. Jämfört med 2009 har 
andelen anställda i ålderskategorin 55–65 år 
minskat med sju procentenheter, medan andelen 
anställda i ålderskategorin 45–54 år har ökat med 
fyra procentenheter. Detsamma gäller för 
kategorin anställda 35–44 år. I staten som helhet 
var förändringarna i ålderssammansättning bland 
de anställda inte lika markanta. 

Sjukfrånvaro 
Trenden från föregående år, med ökad sjukfrån-
varo jämfört med året innan, håller i sig. Mellan 
2013 och 2014 ökade sjukfrånvaron från 3,3 till 
3,5 procent. Under 2014 varierade den totala 
sjukfrånvaron vid länsstyrelserna mellan 
6 procent (Länsstyrelsen i Kronobergs län) och 
2 procent (Länsstyrelsen i Östergötlands län) av 
tillgänglig arbetstid. Detta kan jämföras med 
2013 då den totala sjukfrånvaron vid läns-
styrelserna varierade mellan 5 procent (Läns-
styrelsen i Blekinge län och Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län) och 1,7 procent (Länsstyrelsen i 
Gotlands län) av tillgänglig arbetstid.  

Kvinnors sjukfrånvaro varierade under 2014 
mellan 8 procent (Länsstyrelsen i Kronobergs 

län) och 2,5 procent (Länsstyrelsen i Västman-
lands län). Männens sjukfrånvaro varierade 
mellan 5 procent (Länsstyrelsen i Blekinge län) 
och 1 procent (Länsstyrelsen i Östergötlands 
och Kronobergs län). Alla utom en länsstyrelse 
redovisar högre sjukfrånvaro bland kvinnor än 
bland män (2013 var det 18 av 21 länsstyrelser). 
Medianvärdet för kvinnor var 4 procent 
(3,9 procent 2013) medan den för männen var 
2 procent (2,3 procent 2013). 

Ekonomi och finansiering 

Ekonomiadministrativa värderingar m.m. 
Av Ekonomistyrningsverkets årliga ekonomi-
administrativa värdering framgår att läns-
styrelserna följer de ekonomiadministrativa 
bestämmelserna i ungefär samma utsträckning 
som genomsnittet av myndigheter. År 2014 fick 
13 länsstyrelser högsta möjliga ekonomiadmini-
strativa koncernvärde, medan två länsstyrelser 
fick det lägsta. År 2013 fick 15 länsstyrelser 
högsta möjliga värdering.  

Kostnadsutvecklingen 
Kostnaderna för verksamheten vid landets 21 
länsstyrelser uppgick till 4 834 miljoner kronor 
2014. Detta är en ökning med 233 miljoner 
kronor jämfört med 2013. Det är i första hand 
kostnader för övrig förvaltning, miljöverksam-
heter samt skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar som har ökat. Att kostnaderna 
för övrig förvaltning har ökat beror på ändrade 
redovisningsprinciper för utbetalning av läns-
styrelsegemensamma utvecklingsmedel samt 
arbetet med de allmänna valen. Den stora ök-
ningen av kostnader för krisberedskap beror 
främst på skogsbranden i Västmanland i augusti 
2014. Den totala kostnadsnivån har de senaste 
åren haft en svagt ökande utveckling.  

Personalkostnaderna uppgick till 3 000 mil-
joner kronor, eller 62 procent av de totala kost-
naderna. Lokalkostnaderna uppgick till 321 mil-
joner kronor (7 procent), medan övriga drift-
kostnader inklusive finansiella kostnader och 
avskrivningar uppgick till 1 513 miljoner kronor 
(31 procent). De olika kostnadsslagens andel av 
de totala kostnaderna är i stort sett oförändrade 
jämfört med 2013.  

Finansieringsstrukturen 
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierade 
länsstyrelsernas verksamhet 2014 med 2 523 mil-
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joner kronor, vilket är en ökning med drygt 
två procent jämfört med 2013. Förvaltnings-
anslaget motsvarade 51 procent av den totala 
finansieringen. Vid denna beräkning har inte 
hänsyn tagits till att betalningar mellan läns-
styrelserna för gemensamma stödfunktioner kan 
påverka fördelningen mellan olika finansierings-
former. Samma beräkningsteknik har använts 
som tidigare år för att kunna göra jämförelser 
över tid.  

Anslagets andel av den totala finansieringen 
varierade mellan länsstyrelserna, från ca 
40 procent till ca 66 procent. De länsstyrelser 
som ansvarade för gemensamma stödfunktioner 
har relativt övriga länsstyrelser högre andel 
bidragsfinansiering, då betalningar från övriga 
länsstyrelser bokförs som inomstatliga bidrag. 

  
Diagram 8.1 Länsstyrelsernas finansiering 2002–2014 
Procent  

 
Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar. 

 
Intäkter av bidrag, 1 754 miljoner kronor, ut-
gjorde den näst största finansieringskällan med 
drygt 36 procent av den totala finansieringen. I 
kronor var det en ökning med ungefär 64 mil-
joner kronor jämfört med 2013. Bidragsfinan-
sieringen motsvarade då 37 procent av den totala 
finansieringen. 

De största bidragsutbetalarna 2014 var Natur-
vårdsverket (545 miljoner kronor), Jordbruks-
verket (265 miljoner kronor), Havs- och vatten-
myndigheten (236 miljoner kronor), Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap 
(131 miljoner kronor), Kammarkollegiet, Riks-
antikvarieämbetet, Energimyndigheten och Till-
växtverket. 

Utöver bidrag har ett antal sakanslag under 
2014 finansierat verksamhet vid länsstyrelserna 
med ca 107 miljoner kronor (en ökning med 
28 miljoner kronor jämfört med 2013). Avgifter 
och övriga ersättningar har finansierat läns-

styrelsernas verksamhet med sammanlagt 
495 miljoner kronor, en minskning med 
44 miljoner kronor jämfört med 2013. 

Anslagssparandet 
Det ackumulerade anslagssparandet för anslaget 
5:1 Länsstyrelserna m.m. har visat en minskande 
trend de senaste åren. År 2014 var anslags-
sparandet drygt 36 miljoner kronor, vilket mot-
svarar 1,4 procent av tilldelat anslag. 

Anslagssparandet varierar mellan länsstyrel-
serna. Åtta länsstyrelser hade vid utgången av 
2014 ett anslagssparande som överstiger 
1 procent. Elva länsstyrelser låg runt balans och 
två länsstyrelser uppvisade ett tydligt under-
skott. Generellt bland länsstyrelserna är den 
ekonomiska situationen något sämre än förra 
året. 

 
Diagram 8.2 Anslagssparande utveckling 2009–2015 
Procent  

 
Källa: Länsstyrelsernas utgiftsprognoser (Hermes). 

 
Prognosen för 2015 (dnr Fi2015/00175/SFÖ) 
indikerar att den negativa trenden håller i sig och 
att det ackumulerade anslagssparandet kommer 
att vara negativt. Flera länsstyrelser har uttryckt 
oro för ett ansträngt ekonomiskt läge. Progno-
sen är dock behäftad med osäkerhet. 

8.4.3 Analyser och slutsatser 

Den årliga resultatbedömningen 
Den genomförda resultatbedömningen av läns-
styrelsernas verksamhet 2014 visar att de flesta 
verksamheter kunnat genomföras likvärdigt eller 
på ett bättre sätt än 2013. Gällande vissa om-
råden har bedömningarna av verksamheten 
ändrats tydligt beroende på att andra kriterier för 
bedömningen använts. Resultatindikatorerna 
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visar en liknande utveckling, även om värdena 
varierar mellan länsstyrelserna. 

Exempel på områden med förbättrade resultat 
är energi och klimat, integration, infrastruktur-
planering, hållbar samhällsplanering, miljötillsyn, 
våtmarker, lantbruk och landsbygd. Områden 
där arbete bedöms återstå är bl.a. livsmedels-
kontroll, kulturmiljö, nationella minoriteter 
samt mänskliga rättigheter och diskriminering. 
Förutom att utföra de myndighetsuppgifter som 
vilar på länsstyrelserna krävs också ett strategiskt 
utvecklingsarbete för sakfrågorna, där sam-
ordning mellan länsstyrelsernas olika ansvars-
områden och samverkan med aktörer utanför 
myndigheten kan prioriteras.  

Miljöområdet är länsstyrelsernas största verk-
samhetsområde. Inom området finns både för-
bättrade och försämrade resultat. När det gäller 
miljötillsyn kan konstateras, att trots en positiv 
utveckling, anger flertalet länsstyrelser att de har 
svårt att genomföra tillsynen utifrån de behov 
som finns.   

Sammantaget bedöms verksamheten ha be-
drivits på ett tillfredsställande sätt. Det finns 
dock, liksom tidigare år, skillnader mellan läns-
styrelsernas resultat. Detta framgår bl.a. av läns-
styrelsernas årsredovisningar för 2014 
(dnr Fi2015/00924/SFÖ), miljöredovisningarna 
(dnr Fi2015/00869/SFÖ), risk- och sårbarhets-
analyserna (dnr Fi2015/00176/SFÖ), budget-
underlagen (dnr Fi2015/00873/SFÖ) och läns-
styrelsernas delårsrapporter 
(dnr Fi2015/03913/SFÖ). 

Resultatindikatorerna behöver vidareutvecklas 
Detta är tredje gången resultatindikatorerna 
används. Indikatorerna har valts med utgångs-
punkt i att de är kopplade till länsstyrelsernas 
insatser, samtidigt som de har relevans för att 
vissa nationella mål inom ett antal områden får 
genomslag på regional nivå.  

De stora skillnaderna i värdena, dels mellan 
länsstyrelserna, dels mellan åren, gör indikato-
rerna svåranalyserade. Vidare är indikatorernas 
förmåga att indikera måluppfyllelse olika, således 
behöver de ytterligare analyseras, prövas och ut-
värderas. Ett arbete pågår för att utveckla indik-
atorerna i syfte att koppla dem ännu närmare 
länsstyrelsernas egna insatser. 

Effektiva och likartade arbetssätt och rutiner 
Länsstyrelserna arbetar sedan flera år i gemen-
samma utvecklingsprojekt för att bl.a. hitta 

effektivare arbetsformer och ytterligare utveckla 
servicen i de olika verksamheterna. 

Länsstyrelserna har tagit fram ett system för 
gemensamma nyckeltal för att skapa möjligheter 
till jämförelser, erfarenhetsutbyte och lärande 
mellan länsstyrelserna. Syftet med systemet är 
också att ge mer tillförlitlig information till rege-
ringen och säkerställa att länsstyrelserna mäter 
uppföljningsparametrar på ett enhetligt sätt. 
Utvecklingen av gemensamma mål för handlägg-
ningstider är en del av denna ambition. 

Ändrade mål för handläggningstider 
Länsstyrelserna genomförde inför 2013 ett om-
fattande arbete för att göra mätningen av 
handläggningstiderna mer brukarvänlig.  

År 2013 togs gemensamma mål för handlägg-
ningstider fram för sex ärendeslag. Från och med 
2014 har ytterligare tre ärendegrupper fått 
gemensamma mål. För 21 av ärendegrupperna 
formulerar länsstyrelserna i stället egna mål för 
handläggningstider. Ett problem med de indivi-
duellt uppsatta målen är att möjligheten för att 
göra jämförelser av måluppfyllelsen försvåras.  

Än så länge finns förbättringspotential för att 
uppnå målet om att 90 procent av ärendena ska 
avgöras inom en viss tid. För ärendegrupperna 
med gemensamma mål har dock den genom-
snittliga måluppfyllelsen förbättrats, från 
62 procent 2013 till 76 procent 2014. 

8.5 Politikens inriktning 

Utöver vad som redovisas i detta avsnitt på-
verkas länsstyrelsernas verksamhet i stor ut-
sträckning av de politiska inriktningar som anges 
för andra utgiftsområden i budgetpropositionen. 

Regeringens inriktning framgår även av de 
satsningar som tas upp i avsnitt 8.6. 

Indelning av län och landsting 
Den nuvarande indelningen av län och landsting 
är inte tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. 
Behovet av en genomgripande förändring av 
läns- och landstingsindelningen har konstaterats 
vid flera tillfällen bl.a. av Ansvarskommittén 
(SOU 2007:10) och Utredningen om den 
statliga regionala förvaltningen (SOU 2012:81).  

Regeringen har beslutat tillsätta en kommitté, 
(dir. 2015:77) med uppdraget att föreslå en ny 
läns- och landstingsindelning som innebär att 
Sverige delas in i väsentligt färre län och 
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landsting. Kommittén ska utgå från vilka behov 
medborgare och näringsliv har i olika frågor t.ex. 
avseende kommunikationer, arbetsmarknad, 
hälso- och sjukvård och utbildning.  

Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen 
ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 
31 augusti 2017 (se utg.omr. 25 avsnitt 3.5). 

Länsstyrelsernas roll i länens utveckling 
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhets-
perspektiv arbeta sektorsövergripande. Läns-
styrelserna är den regionala aktören som har 
helhetsperspektivet rörande statens arbete på 
regional nivå och ska inom sitt ansvarsområde 
samordna olika samhällsintressen och statliga 
myndigheters insatser i länen. På regional nivå 
bedrivs även arbete för hållbar regional tillväxt av 
aktörer med regionalt utvecklingsansvar. 

Inriktningen på länsstyrelsernas arbete med 
länens utveckling ska vara tydlig och ändamåls-
enlig, oaktat hur det regionala utvecklings-
ansvaret är fördelat. Hållbar utveckling, dvs. 
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspek-
tiv, ska beaktas i utvecklingen av länen. Läns-
styrelsernas roll i arbetet med länets utveckling 
ska därför tydliggöras. 

Länsstyrelserna ska stärka miljöarbetet 
Den höjda ambitionen i miljöarbetet med bl.a. 
kraftigt förstärkta resurser för skydd av värdefull 
natur och sanering av förorenade områden 
medför merarbete för länsstyrelserna. För detta 
merarbete och för att länsstyrelserna ska kunna 
arbeta mer proaktivt med miljötillsynen och det 
strategiska miljöarbetet, som bidrar till att miljö-
kvalitetsmålen kan nås, ökas länsstyrelsernas 
anslag med 25 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Bättre förutsättningar för länsstyrelsernas arbete för 
ökat kommunmottagande 
Länsstyrelserna har en viktig roll i mottagandet 
av nyanlända och i bosättningsarbetet. Läns-
styrelserna ansvarar bl.a. för att teckna överens-
kommelser med kommunerna om mottagande 
av nyanlända flyktingar och andra skydds-
behövande och deras anhöriga. De kommande 
åren finns ett stort behov av att öka antalet 
anvisningsbara platser i kommunerna vilket 
innebär att länsstyrelsernas förhandlingsarbete 
behöver intensifieras. Länsstyrelsernas förvalt-
ningsmedel behöver därför förstärkas. För vidare 
redovisning av regeringens politik för nyanlända 

se utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering.  

Länsstyrelsernas finansiering ses över 
Länsstyrelsernas ramanslag (5:1 Länsstyrelserna 
m.m.) motsvarar cirka hälften av länsstyrelsernas 
totala finansiering. Anslagets andel av den totala 
finansieringen har stadigt minskat sedan 2000- 
talets början. Nära hälften av länsstyrelsernas 
förvaltningskostnader finansieras i stället via 
tillfälliga medel som fördelas via sakanslag. 
Denna utveckling innebär betydande utmaningar 
för länsstyrelserna att bedriva en effektiv, 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
Länsstyrelserna tvingas t.ex. visstidsanställa 
personal vilket medför bristande kontinuitet, 
sämre planeringsförutsättningar och effekti-
vitetsförluster. 

Regeringen avser därför att fortsätta arbetet 
med att se över och renodla länsstyrelsernas 
finansiering. 

Effektivare länsstyrelser genom samordning  
Regeringen anser att det är viktigt att läns-
styrelserna, genom olika gemensamma utveck-
lingsprojekt, arbetar med att hitta olika former 
av samverkan och samordning inom sina verk-
samheter. Det gäller såväl kärnverksamhet som 
stödjande verksamheter.  

Enligt regeringen är det väsentligt med ett 
fortsatt utvecklingsarbete avseende gemen-
samma stödfunktioner och arbetssätt. 

Jämställdhetsintegrering 
Regeringen anser det angeläget att det goda 
arbete med jämställdhetsintegrering som bedrivs 
vid länsstyrelserna fortsätter. Enligt regeringens 
bedömning erbjuder länsstyrelserna ett bety-
delsefullt stöd till berörda aktörers arbete med 
jämställdhet. 
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8.6 Budgetförslag 

8.6.1 5:1 Länsstyrelserna m.m. 

Tabell 8.9 Anslagsutveckling 5:1 Länsstyrelserna m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 528 733 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
36 420 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 534 405 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 505 062 

2016 Förslag 2 595 248      

2017 Beräknat 2 593 319 2   

2018 Beräknat 2 636 745 3   

2019 Beräknat 2 690 517 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 562 130 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 557 627 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 557 638 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för de 21 länsstyrelsernas 
förvaltningsutgifter samt för ersättningar till 
samverkansorgan och landsting för de uppgifter 
som dessa övertagit från länsstyrelserna enligt 
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och 
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län.  

Anslaget får användas för regeringens behov 
av vissa mindre utvecklingsinsatser och visst 
europeiskt samarbete. 

Anslaget får även användas för utgifter för den 
svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt 
stöd i de territoriella programmen Nord, 
Sverige-Norge, Botnia-Atlantica och Norra 
Periferin samt delfinansiering av förvaltnings-
organisationen för Laponiatjuottjudus enligt 
laponiaförordningen (2011:840). 

Kompletterande information 

Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av 
länsstyrelsernas förvaltningsutgifter. Resterande 
del finansieras av avgifter och bidrag, främst 
genom olika sakanslag. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 8.10 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 282 396 - - -3 900 

Prognos 2015 221 959 20 000 24 800 -4 800 

Budget 2016 179 846 19 200 23 100 -3 900 
Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2016–2018 och länsstyrelsernas 
årsredovisningar 2014. 

 
De avgifter som får disponeras utgörs bl.a. av 
avgifter inom djur- och lantbruksområdet, av-
gifter för utbildningar inom miljöbalkens om-
råde samt registreringsavgifter för jaktområden.  
 
Tabell 8.11 Inkomsttitlar 2014 
Tusental kronor 

Inkomsttitel Rubricering Belopp 

6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 
2007–2013 

118 314 

2537 Miljöskyddsavgift 104 114 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 23 246 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 16 845 

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 15 603 

 Övriga inkomster mot inkomsttitel 4 204 

Summa  282 326 

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2016–2018. 

 
Sammanlagt redovisades under 2014 inkomster 
på 14 inkomsttitlar. I tabell 8.11 redovisas de 
volymmässigt största inkomsttitlarna.  
 
Tabell 8.12 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 - - -3 200 

Prognos 2015 295 600 299 600 -4 000 

Budget 2016 295 000 305 700 -10 700 
Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2016–2018 och länsstyrelsernas 
årsredovisningar 2014. 

 
Uppdragsverksamhet avser till största delen 
resurssamordning med anledning av den läns-
styrelsegemensamma it-enhet som är placerad i 
Västra Götalands län. 
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Regeringens överväganden 

Länsstyrelsernas miljöarbete 
Regeringen anser att miljöarbetet är viktigt och 
tillför anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. 
25 000 000 kronor årligen fr.o.m. 2016 för att 
stärka länsstyrelsernas arbete med bl.a. skydd av 
värdefull natur, miljötillsyn och det strategiska 
miljöarbetet för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. 

Länsstyrelsernas arbete med mottagande och 
bosättning av nyanlända 
Länsstyrelserna har en viktig roll i mottagandet 
av nyanlända och i bosättningsarbetet. Anslaget 
5:1 Länsstyrelserna m.m. tillförs 
20 000 000 kronor per år fr.o.m. 2016 för att 
förstärka länsstyrelsernas insatser inom området.  

Information om service och betaltjänster på 
landsbygden 
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m tillförs 
5 000 000 kronor per år fr.o.m. 2016 för in-
formationsinsatser för att stödja och utveckla 
service på landsbygden där arbetet med betal-
tjänster är en viktig del. 

Ändring i plan- och bygglagen 
Regeringen avser att lägga fram förslag om 
ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som 
innebär att länsstyrelserna inte längre ska svara 
för prövningar av överklagade kommunala beslut 
avseende detaljplaner och områdesbestämmelser. 
Ändringarna beräknas träda i kraft den 1 juni 
2016. Till följd av detta minskas anslaget 
5:1 Länsstyrelserna m.m. med 2 000 000 kronor 
2016 och 4 000 000 kronor per år fr.o.m. 2017.  

Kampsportsdelegationen 
Mängden ärenden vid Kampsportsdelegationen 
har ökat. För att upprätthålla en god hantering 
av dessa föreslås anslaget 5:1 Länsstyrelserna 
m.m. tillföras 200 000 kronor per år fr.o.m. 2016. 
Finansiering sker från anslaget 13:1 Stöd till 
idrotten under utg.omr. 17 Kultur, medier och 
trossamfund. 
 

Tabell 8.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 5:1 
Länsstyrelserna m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 534 405 2 534 405 2 534 405 2 534 405 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 46 117 77 532 125 946 180 191 

Beslut 14 724 -18 618 -23 598 -24 079 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 2 1 -7 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 595 248 2 593 319 2 636 745 2 690 517 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 2 595 248 000 kronor 
anvisas under anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 2 593 319 000 kronor, 2 636 745 000 
kronor respektive 2 690 517 000 kronor.  
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9 Demokratipolitik och mänskliga 
rättigheter 

9.1 Omfattning 

Politikområdet omfattar Valmyndighetens, 
Justitiekanslerns och Datainspektionens verk-
samhet. Politikområdet omfattar också inom 
demokratipolitiken arbetet för ett högt och mer 
jämlikt valdeltagande, ett breddat och jämlikt 
deltagande i de folkvalda församlingarna, stärkta 
möjligheter till inflytande, insyn och delaktighet 
mellan valen, en ökad demokratisk medvetenhet 
samt att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. Politikområdet omfattar därutöver 
samordning och utveckling av frågor om mänsk-
liga rättigheter på nationell nivå, liksom statligt 
stöd till politiska partier och utgifter för till-
delningen av Svensk författningssamling (SFS). 
 

9.2 Utgiftsutveckling 

Under 2016–2018 beräknas anslaget 6:1 
Allmänna val och demokrati tillföras medel för 
att finansiera regeringens arbete med att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Eftersom inga val hålls under 2016 minskar 
anslaget jämfört med 2015 då omval hölls i 
Båstad kommun och anslaget därmed tillfördes 
medel för detta ändamål. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Demokratipolitik och mänskliga rättigheter 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Demokratipolitik och mänskliga rättigheter        

6:1 Allmänna val och demokrati 630 62 61 58 58 58 46 

6:2 Justitiekanslern 40 40 41 41 41 42 43 

6:3 Datainspektionen 42 44 44 49 49 50 51 

6:4 Svensk författningssamling 1 1 1 1 1 1 1 

6:5 Valmyndigheten 20 19 17 19 20 20 20 

6:6 Stöd till politiska partier 170 171 171 171 171 171 171 

Summa Demokratipolitik och mänskliga rättigheter 902 338 335 339 341 343 333 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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9.3 Mål för demokratipolitiken 

 
Regeringens förslag: Målet för demokrati-
politiken är en levande demokrati där individens 
möjligheter till inflytande förstärks.   

 

Skälen för regeringens förslag: Det 
nuvarande målet för demokratipolitiken är en 
levande demokrati där individens möjligheter till 
inflytande förstärks och de mänskliga rättig-
heterna respekteras (prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, 
bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83). Rege-
ringen föreslår att ett särskilt mål formuleras för 
politiken för de mänskliga rättigheterna och att 
målet för demokratipolitiken därmed är ”en 
levande demokrati där individens möjligheter till 
inflytande förstärks”. Målet och resultatredo-
visningen för de mänskliga rättigheterna behand-
las i avsnitt 9.12. 

För det fortsatta arbetet med att förverkliga 
målet för demokratipolitiken angavs i skrivelsen 
En politik för en levande demokrati (skr. 
2013/14:61) fem inriktningar, vilka alltjämt är 
giltiga: 

– ett högt och mer jämlikt valdeltagande,  

– ett breddat och jämlikt deltagande i de 
folkvalda församlingarna,  

– stärkta möjligheter till inflytande, insyn och 
delaktighet mellan valen, 

– en ökad demokratisk medvetenhet, och  

– att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. 

 
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
individens möjligheter till inflytande och respek-
ten för de mänskliga rättigheterna. Respekten 
för dessa grundläggande fri- och rättigheter är en 
förutsättning för att individen ska kunna 
uttrycka sin åsikt, bilda opinion och utkräva 
ansvar. Samtidigt stärks och förankras de mänsk-
liga rättigheterna i ett samhälle med ett brett 
deltagande och ett aktivt samhällsengagemang. 

9.4 Samlad bedömning av resultaten 
för demokratipolitiken 

I arbetet för att uppnå målet om en levande 
demokrati har ett stort antal åtgärder genom-
förts. Åtgärderna redovisas under respektive 

inriktning och följs upp utifrån nedan angivna 
bedömningsgrunder.  

Den samlade bedömningen för avsnittet är att 
det arbete som har lagts ner inom respektive 
inriktning har bidragit till att demokratin är 
levande och att individens möjligheter till 
inflytande förstärkts. 

9.5 Resultatredovisning för ett högt 
och mer jämlikt valdeltagande  

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som syftar till att uppnå ett högt och mer jämlikt 
valdeltagande (skr. 2013/14:61) samt det arbete 
som bedrivits av Valmyndigheten under 2014. 

9.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Val och valdeltagande 

Arbetet med ett högt och mer jämlikt val-
deltagande bedöms utifrån: 

– analyser av utvecklingen av 2014 års val-
deltagande vilket inbegriper ett jämlikt del-
tagande mellan kvinnor och män. 

9.5.2 Resultat  

I arbetet för ett högt och mer jämlikt val-
deltagande har flera åtgärder genomförts, där-
ibland lagstiftning, informationsinsatser och 
projektstöd. Utgångspunkten i arbetet har bl.a. 
varit att öka medvetenheten om rösträttens 
betydelse och förbättra tillgängligheten för 
väljarna. Väljargrupper där valdeltagandet har 
varit lågt i tidigare val, såsom unga och utrikes 
födda, har varit prioriterade målgrupper för 
satsningarna inför 2014 års val. I detta avsnitt 
redovisas det arbete som ett antal myndigheter 
haft i uppdrag att genomföra för att stimulera ett 
ökat valdeltagande i samband med Europa-
parlamentsvalet och de nationella allmänna valen 
2014. I samband med det svenska Europaparla-
mentsvalet och de nationella allmänna valen 2014 
har Statistiska centralbyrån (SCB) getts i upp-
drag att genomföra två studier om val-
deltagandet. Resultaten från studierna redovisas i 
detta avsnitt. 
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Valmyndighetens verksamhet 

Valmyndighetens arbete under 2014 har huvud-
sakligen varit inriktat på att förbereda, genom-
föra och följa upp de val som genomförts under 
året. Myndigheten har också arbetat med kom-
munala folkomröstningar, förberedelser för 
extra val och omval, medborgarinitiativ inom EU 
samt myndighetens utvecklingsarbete och för-
valtning. 

Inom ramen för arbetet med val till Europa-
parlamentet samt med de allmänna nationella 
valen har mycket arbete lagts ned på arbete med 
upphandlingar och avrop, utbildningsmaterial 
för valadministrationen, it-stöd, information till 
allmänheten liksom det ökade antalet utlands-
röster som myndigheten fått ta emot. Val-
myndigheten mottog t.ex. 35 600 röster från 
utlandsmyndigheterna i de nationella allmänna 
valen 2014, en ökning med 15 procent jämfört 
med valen 2010. Vidare mottog myndigheten 
15 000 samtal från allmänheten, partier och 
valadministrationen utöver de samtal som gick 
till det upprättade callcentret, samt besvarade 
nästan 7 000 frågor om val som inkom till 
myndighetens e-postbrevlåda. 

Under 2014 har tolv kommunala folk-
omröstningar genomförts, vilket är en för-
dubbling jämfört med 2013. Myndigheten har 
utfärdat tre intyg om stödförklaringar gällande 
medborgarinitiativ inom EU. 

Omval till kommunfullmäktige i Båstad den 10 
maj 2015 

Valprövningsnämnden beslutade den 17 decem-
ber 2014 att omval skulle hållas till kommun-
fullmäktige i Båstad. Valprövningsnämnden fann 
att det i samband med den preliminära röst-
räkningen i en vallokal i Båstads kommun inte 
hade gått till på det sätt som föreskrivs i vallagen. 
Valprövningsnämnden bedömde att felet hade 
inverkat på valutgången och förordade därför att 
omval skulle hållas. Valmyndigheten beslutade i 
samråd med Länsstyrelsen i Skåne att omvalet 
skulle hållas den 10 maj 2015. 

I enlighet med förordningen (2015:137) om 
statsbidrag för kommunernas medverkan vid 
2015 års omval fastställde och betalade 
Valmyndigheten ut statsbidrag till de kommuner 
som medverkade vid 2015 års omval. Förtids-
röstning anordnades i 16 kommuner utanför den 

kommun där omvalet genomfördes. De kom-
muner utanför omvalsområdet som anordnade 
förtidsröstning ska återbetala medel som inte har 
använts. 

Valdeltagandet vid omvalet till kommun-
fullmäktige i Båstad uppgick till 64 procent, 
vilket kan jämföras med 85 procent vid 2010 års 
val. 

Skolval 2014  

I december 2013 fick Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i 
uppdrag att genomföra skolval i samband med 
Europaparlamentsvalet och de nationella all-
männa valen 2014 (dnr Ju2013/08507/D). Skol-
val ger möjlighet till en konkret upplevelse av 
röstningsförfarandet och också ett tillfälle för 
skolorna att diskutera frågor om det demo-
kratiska systemet och demokratins principer. År 
2014 var första gången skolval samordnades 
nationellt inför ett Europaparlamentsval och 
dessutom första gången det skedde två skolval 
under samma år. Uppdraget redovisades i mars 
2015 (dnr Ku2015/01297/D). 

I utförandet av uppdraget valde MUCF att 
samarbeta med organisationer från det civila 
samhället. Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd – 
SVEA samt Europeiska ungdomsparlamentet 
Sverige tilldelades medel av MUCF för att utföra 
arbete med skolvalets administration, spridning 
och stöd till arrangörer på skolor. Sveriges 
elevråd – SVEA och föreningen Sverok tilldela-
des medel för att ta fram och sprida två rollspel 
om demokrati som kan användas i samband med 
skolval. Valmyndigheten och Statens skolverk 
var samrådande myndigheter i genomförandet av 
uppdraget. 

MUCF har tagit fram två olika stödmaterial 
till lärare som har spridits under skolvals-
perioden, Prata politik och Valår i klassrummet. 
Dessa syftade mer specifikt till att göra det 
enklare för skolor att öppna upp för 
diskussioner med politiska partier. Redovis-
ningen visar att materialen har fungerat som ett 
viktigt stöd i undervisningen. 

Den pågående utredningen om politisk 
information i skolan analyserar de bestämmelser 
som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det 
gäller att bjuda in politiska partier till skolan (dir. 
2014:117, dir. 2015:55). Uppdraget ska redovisas 
i januari 2016. 
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Skolval har aldrig tidigare haft så många 
anmälda skolor eller omfattat så många elever 
som de som genomfördes inför riksdagsvalet 
2014. Totalt 1 796 skolor deltog och 555 000 
elever hade möjlighet att delta i skolval inför 
riksdagsvalet. Det totala antalet godkända in-
rapporterade skolor ökade med 18 procent-
enheter jämfört med skolval 2010. 77 procent av 
de elever som hade möjlighet röstade i valet, 
vilket var en marginell ökning jämfört med 2010 
(76 procent). I skolval inför Europaparlaments-
valet deltog totalt 273 skolor och 115 000 elever 
hade möjlighet att delta. Valdeltagandet var 46 
procent. 

MUCF ansvarade för den webbplats där 
resultaten för skolval presenterades. Preliminära 
skolvalsresultat publicerades samma dag som det 
svenska Europaparlamentsvalet respektive riks-
dagsvalet hölls. Webbstatistiken för resultatsidan 
visar att på valdagarna den 25 maj och den 14 
september besöktes sidan av 900 respektive 
7 000 unika besökare.  

Samtidigt som skolval aldrig tidigare har 
omfattat så många elever som 2014 visar 
utvärderingen att skolval inte ger alla elever lika 
förutsättningar att delta i dessa. Grundskolor i 
socialt utsatta områden har inte deltagit i 
nämnvärt högre grad i skolval inför riksdagsvalet 
2014 än riksdagsvalet 2010 och har inte deltagit 
alls i skolval inför Europaparlamentsvalet. På 
gymnasieskolor verkar elevsammansättningen ha 
betydelse för om skolval arrangeras på skolan. 
Skolor med högre andel elever på yrkesprogram i 
gymnasieskolan deltar i lägre utsträckning i 
skolval än de med lägre andel elever på dessa 
program. 

Regeringen bedömer dock sammantaget att 
skolval 2014 var en lyckad satsning som nådde 
många elever till en relativt låg kostnad. 

Stöd till organisationer och kommuner 

I december 2013 fick MUCF i uppdrag att 
fördela stöd till organisationer inom det civila 
samhället och till kommuner som bedrev verk-
samhet i syfte att öka valdeltagandet i Europa-
parlamentsvalet och de nationella allmänna valen 
2014 (dnr Ju2013/08507/D). Verksamheten 
skulle inriktas på unga och utrikes födda och 
genomföras i områden med lågt valdeltagande i 
tidigare allmänna val. Uppdraget redovisades i 
april 2015 (dnr Ku2015/01466/D). 

Totalt 242 organisationer sökte stöd för att 
genomföra projekt. MUCF beviljade medel till 
22 projekt och organisationer, varav 5 kom-
munala aktörer och 17 organisationer från det 
civila samhället. Projekten har haft varierande 
aktiviteter såsom debattkvällar, mobila valstugor, 
valutbildningar, studiecirklar, heminformations-
träffar, dörrknackning, val-tävlingar och 
demokratiguider på olika språk. Demokrati-
guiderna har använts för att beskriva och förklara 
de administrativa rutinerna kring valen. 

En stor del av verksamheten har inneburit att 
sprida saklig och opartisk information om hur 
den representativa demokratin fungerar utifrån 
befintliga dokument från Valmyndigheten eller 
Europaparlamentets informationskontor i 
Sverige. 

Närmare hälften av projekten arbetade med 
s.k. demokratiambassadörer och totalt 584 
demokratiambassadörer utbildades. Enligt redo-
visningen fyllde valambassadörerna en särskilt 
viktig funktion i områden med hög arbetslöshet 
och en stor andel utrikes födda. Genom att 
etablera personliga kontakter med invånarna i 
dessa områden möjliggjordes en dialog kring 
centrala frågor om valens genomförande och de 
demokratiska processerna. 

Regeringen bedömer att det stora antalet 
ansökningar tyder på en av MUCF väl genom-
förd utlysningskampanj. Det stora antalet 
ansökningar vittnade dessutom om att det finns 
ett stort intresse bland det civila samhällets 
organisationer och kommuner för att förstärka 
demokratin. Regeringen anser att insatsen givit 
goda förutsättningar för olika gräsrotsinitiativ att 
sprida information om valen och att aktivt verka 
för att öka intresset för demokratifrågor inför 
2014 års val. 

Särskilda medel till politiska partier för 
informationsinsatser inför 2014 års allmänna val  

Inför Europaparlamentsvalet och de nationella 
allmänna valen 2014 fördelades 44 miljoner 
kronor till riksdagspartierna och partierna 
representerade i Europaparlamentet (dnr 
Ju2013/08507/D). Medlen var avsedda för infor-
mationsinsatser främst riktade till grupper där 
valdeltagandet traditionellt sett är lägre än bland 
röstberättigade i övrigt. Mittuniversitet har haft i 
uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen 
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(dnr Ju2014/00588/D). Uppdraget redovisades i 
april 2015 (dnr Ku2015/01983/D). 

Jämfört med de närmast föregående valen har 
villkoren för de särskilda medlen 2014 tydlig-
gjorts både med avseende på inriktning och på 
redovisning. För 2014 års satsning fanns en klar 
definition av vilka målgrupper som medlen var 
avsedda för. Utvärderingen visar att avgräns-
ningen till specifika målgrupper som uppvisar ett 
generellt lägre valdeltagande, såsom unga och 
utrikes födda, har gjort det lättare för partierna 
att beskriva hur medlen har använts och enklare 
att skilja dessa medel från andra kampanj-
resurser. För första gången förelåg också en 
redovisningsplikt. Samtliga partier har redovisat 
hur medlen använts. 

Utvärderingen visar att för partier med 
begränsade ekonomiska resurser innebär medlen 
en avsevärd förstärkning av kampanjkassan, 
vilket möjliggör insatser som andra partier ser 
som självklara och som finansieras genom andra 
inkomstkällor. För resursstarka partier innebär 
de särskilda medlen snarast att kvaliteten på 
insatserna kan förbättras. 

Flera partier har försökt nå unga väljare 
genom sina ungdomsförbund som har stöttats 
ekonomiskt för att genomföra bl.a. riktade 
utskick till förstagångsväljare, annonser och 
aktiviteter i sociala medier och på webben samt 
för skolbesök och debatter. 

Vad gäller insatser för att höja valdeltagandet 
bland utrikes födda har flertalet partier gjort 
översättningar av såväl tryckt valmaterial som 
valmaterial på webbplatsen och filmer, men 
också riktade annonser. 

Regeringen bedömer att satsningen har bi-
dragit till partiernas möjlighet att nå ut till olika 
väljargrupper med partipolitisk valinformation 
och därmed gjort insatserna för dessa mål-
grupper med traditionellt lågt valdeltagande mer 
ambitiösa och mer allsidiga än vad som annars 
hade blivit fallet. 

Valinformationsinsatser – Nämnden för statligt 
stöd till trossamfund  

I december 2013 fick Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund (SST) i uppdrag att stimulera 
trossamfundens arbete med informationsinsatser 
inför Europaparlamentsvalet och de nationella 
allmänna valen 2014 (dnr Ju2013/08507/D). 
Uppdraget innebar att informera om rösträttens 

betydelse och det praktiska röstningsförfarandet. 
Verksamheten skulle inriktas på grupper med 
lågt valdeltagande i tidigare val. Uppdraget 
redovisades i april 2015 (dnr Ku2015/01299/D). 

I genomförandet av informationsinsatserna 
samarbetade SST med Ekumeniska EU-kontoret 
inför Europaparlamentsvalet och med stats-
berättigade trossamfund och Fonden för mänsk-
liga rättigheter inför de nationella allmänna 
valen. Inför valet i maj arrangerades fem semina-
rier i Angered, Malmö, Rinkeby, Stockholm och 
Västerås. Lokala representanter från trossam-
funden och andra organisationer medverkade 
som paneldeltagare i seminariesamtal om demo-
kratiskt deltagande och representation. Inför 
valet i september hölls fem workshops i SST:s 
regi med trossamfund och församlingar som 
värdar för arrangemanget i deras egna lokaler.  

SST har därtill spridit metodmaterial om 
Europaparlamentet och det demokratiska syste-
met till trossamfund och församlingar över hela 
landet. 

Under uppdragets genomförande har SST 
också tagit del av självständiga initiativ från 
församlingar med syfte att öka valdeltagandet. 
SST har varit behjälpliga med bl.a. informations-
material till de lokala satsningarna. 

Regeringen bedömer att SST har genomfört 
uppdraget ändamålsenligt. SST har engagerat och 
stimulerat trossamfunden i arbetet med informa-
tionsinsatser inför såväl Europaparlamentvalet 
som de nationella allmänna valen.  

Webbplats med lättläst valinformation  

I december 2013 beviljades Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur medel för att 
driva webbplatsen ”Alla väljare”, 
www.allavaljare.se, med lättläst valinformation i 
samband med Europaparlamentsvalet och de 
nationella allmänna valen 2014 (dnr 
Ju2013/08323/D). Bidragets användning redo-
visades i december 2014 (dnr Ku2015/00061/D). 

Webbplatsen var välbesökt och uppskattad av 
sina läsare. Under valperioden april–september 
hade den 179 700 besök. På valnatten den 25 maj 
hade den 2 500 besök. Sammanlagt publicerades 
550 artiklar på webbplatsen.  

För att öka möjligheten för personer med 
lässvårigheter att tillgodogöra sig information 
och ta del av den politiska debatten under 
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mellanvalsperioden ansåg regeringen att det är 
viktigt att fortsätta detta arbete. 

 I december 2014 fick Myndigheten för 
tillgängliga medier därför i uppdrag att fortsätta 
driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst 
nyhetsinformation (dnr Ju2014/06942/D). 
Webbplatsen riktar sig särskilt till väljargrupper 
med traditionellt lägre valdeltagande än övriga 
röstberättigade såsom unga, utrikes födda och 
personer med funktionsnedsättningar. Upp-
draget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) i december 2015. 

Studie av tillgängligheten till 
röstmottagningsställen  

I januari 2014 fick Myndigheten för delaktighet 
(MFD) i uppdrag att genomföra en studie av 
tillgängligheten till vallokaler och röstnings-
lokaler för förtidsröstning under Europaparla-
mentsvalet och de nationella allmänna valen 2014 
(dnr Ju2014/00587/D). Uppdraget redovisades i 
december 2014 (dnr Ku2015/01238/D). 

I januari 2014 trädde en ändring i vallagen i 
kraft som innebär att kommuner inte längre kan 
söka dispens för att använda val- och röstnings-
lokaler som har brister i tillgängligheten (prop. 
2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 
2013/14:124). Studien visar att det fanns brister 
kvar i tillgängligheten, trots vallagsändringen. 
Lagändringen har inte fått effekten att alla val- 
och röstningslokaler var tillgängliga men den har 
inneburit att de lokaler som sökte och fick 
dispens 2010 inte längre fått dispens utan fått 
anpassas eller bytas ut till lokaler med bättre 
tillgänglighet. I studien konstateras att lag-
ändringen är mycket viktig eftersom den innebär 
en tydlig signal om att tillgänglighet är priori-
terat. MFD bedömer att ändringen sannolikt 
kommer att få positiv effekt på längre sikt. 

Det fanns brister i tillgängligheten både vid 
Europaparlamentsvalet och vid de nationella 
allmänna valen. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas 
placering, höga trösklar och otydliga skyltar är 
några exempel på brister som framhålls i 
rapporten. Studien visar bl.a. att ett stort ansvar 
vilar på kommunerna och på valnämnderna i 
kommunerna eftersom de ansvarar för tillgäng-
ligheten till val- och röstningslokaler. MFD 
lyfter fram ett antal åtgärdsområden som 
myndigheten anser bör ses över för att ytter-
ligare förenkla röstningsförfarandet för personer 

med funktionsnedsättning. Dessa områden är att 
förbättra lokalernas grundläggande tillgäng-
lighet, öka kunskapen om tillgänglighet, upprätta 
enhetliga riktlinjer och standarder, förbättra val-
sedlarnas utformning, utreda tekniska hjälp-
medel för att förenkla röstningsförfarandet samt 
öka tillgängligheten hos informationen från 
myndigheter, kommuner och partier. 

Regeringen bedömer att studien bidragit till 
värdefull kunskap om behovet av ytterligare 
åtgärder för att underlätta deltagande i allmänna 
val för personer med funktionsnedsättning. 

Studie av valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 
och de nationella allmänna valen 2014 

I september 2014 fick SCB i uppdrag att följa 
upp det svenska valdeltagandet i Europaparla-
mentsvalet och de nationella allmänna valen 2014 
(dnr Ju2014/05631/D). Uppdraget redovisades i 
maj 2015 (dnr Ku2015/01690/D). Studien är 
viktig för att kunna bedöma behovet av framtida 
insatser för ett högt och mer jämlikt valdel-
tagande, inte minst bland de grupper som röstar 
i lägre utsträckning. 

År 2014 var första gången val till Europa-
parlament, riksdag samt landstings- och 
kommunfullmäktige hölls under samma kalen-
derår. I riksdagsvalet ökade valdeltagandet med 
1,2 procentenheter till 85,8 procent. Det är 
tredje riksdagsvalet i rad som andelen röstande 
ökar. Motsvarande ökningar i valen till 
landstings- och kommunfullmäktige var totalt 
1,4 respektive 1,2 procentenheter. I valet till 
Europaparlamentet ökade valdeltagandet med 
5,5 procentenheter till 51,1 procent. Det var 
första gången som över hälften av de röst-
berättigade röstade i ett svenskt Europa-
parlamentsval. 

Stora skillnader i valdeltagande mellan olika 
kommuner och valdistrikt 
Andelen röstande varierar betydligt mellan olika 
delar av landet. I riksdagsvalet 2014 skilde det 22 
procentenheter mellan den kommun som hade 
det högsta respektive det lägsta valdeltagandet. 

På valdistriktsnivå finns än större skillnader. 
Totalt sett fanns 5 837 valdistrikt i 2014 års 
Europaparlaments- och riksdagsval. I Europa-
parlamentsvalet fanns 92 distrikt där andelen 
röstande understeg 30 procent. Samtidigt fanns 
det i Stockholm ett distrikt som hade över 80 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=19B1/01&bet=4KU09
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procents valdeltagande. Det är värt att notera att 
distriktet endast ligger några kilometer från ett 
av de distrikt med lägst valdeltagande. Detta är 
ett tecken på den segregation som finns i 
storstäderna. Liknande skillnader fanns även i 
riksdagsvalet. I tre distrikt röstade färre än 
hälften, samtidigt som 592 distrikt hade ett val-
deltagande som översteg 90 procent. Val-
distrikten med lägst deltagande kännetecknas av 
låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och 
hög andel utrikes födda bland de röstberättigade. 
I de flesta distrikt där valdeltagandet var lågt 
2009 ökade det i 2014 års Europaparlamentsval. 
Så var dock inte fallet i riksdagsvalet. Endast i 45 
procent av de distrikt där valdeltagandet 2010 var 
under 70 procent ökade andelen röstande 2014. 

Skillnader i valdeltagande mellan olika 
befolkningsgrupper 
SCB:s analyser visar även betydande skillnader i 
valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper. 
Det finns ett tydligt samband mellan valdel-
tagande och ålder som tar sig uttryck i att an-
delen röstande tenderar att vara lägre bland unga 
(18–29 år) och äldre personer (75 år och äldre). 
Det stigande valdeltagandet i de senaste valen har 
dock medfört att dessa skillnader har minskat. I 
både Europaparlaments- och riksdagsval har del-
tagandet blivit mer jämlikt sett till ålder. 
Exempelvis ökade andelen röstande i ålders-
gruppen 18–29 år i 2014 års Europaparlamentsval 
med 7 procentenheter till 47 procent. I riksdags-
valet 2014 ökade valdeltagandet bland dem under 
30 år med 2 procentenheter till 83 procent. 

Stora skillnader inom gruppen förstagångsväljare  
Tidigare forskning framhåller att röstande kan 
ses som en vanehandling och att valdeltagande i 
unga år kan forma en vana som vidmakthålls 
senare i livet. Mot bakgrund av detta är första-
gångsväljare, dvs. personer som uppnått röst-
rättsålder sedan föregående val, en grupp som är 
av särskilt intresse. Sett till hela gruppen första-
gångväljare röstade 83 procent i riksdagsvalet 
2014. Det är visserligen 5 procentenheter lägre 
än i övriga åldrar, men den skillnaden var mer än 
dubbelt så stor i 2002 års val. Jämfört med 2010 
ökade valdeltagandet bland förstagångsväljare 
med 2 procentenheter i 2014 års riksdagsval. 

Samtidigt finns det inom gruppen första-
gångsväljare stora skillnader i benägenheten att 
rösta. Valdeltagandet är betydligt högre bland de 
förstagångsväljare som går eller har gått ett 
högskoleförberedande program i gymnasie-

skolan än bland dem som går eller har gått ett 
yrkesprogram. I riksdagsvalet 2014 röstade 91 
procent i den förra gruppen och 83 procent i den 
senare, vilket innebär en skillnad på 8 procent-
enheter. I Europaparlamentsvalet var mot-
svarande skillnad 20 procentenheter (60 jämfört 
med 40 procent). 

SCB:s analyser visar vidare att andelen 
röstande är högre bland dem som är 18 år och 
precis uppnått rösträttsålder än bland andra unga 
personer. Detta är inget unikt för 2014 års val, 
utan har observerats i tidigare svenska val och 
även i andra länder. En trolig förklaring är att en 
stor andel av dessa 18-åringar går i gymnasie-
skolan i samband med valet. Inom ramen för 
arbetet i skolan kan information kring val-
systemet och partierna förmedlas, vilket torde 
öka medvetenheten och även intresset bland 
skoleleverna. En annan förklaring är att de allra 
yngsta i högre grad bor kvar hos sina föräldrar, 
vilket är en omständighet som tidigare forskning 
också har pekat på har betydelse för sannolik-
heten att unga personer ska rösta. 

Skillnader mellan kvinnor och män 
Historiskt sett har män röstat i högre grad än 
kvinnor, men sedan några årtionden tillbaka är 
förhållandet det omvända. Generellt sett röstar 
kvinnor i något högre grad än män. I 2014 års 
Europaparlamentsval fanns visserligen inte 
någon könsskillnad, men i valen till riksdag samt 
landstings- och kommunfullmäktige röstade 
kvinnor i något högre grad än män. Sett till alla 
röstberättigade var skillnaden marginell, endast 
en eller ett par procentenheter beroende på vil-
ket av valen som studeras, men sett till gruppen 
yngre personer var skillnaden större. I 2014 års 
riksdagsval var andelen röstande 5 procent-
enheter högre bland kvinnor under 30 år än 
bland män i samma åldersgrupp. Bland de allra 
äldsta (75 år och äldre) röstade å andra sidan 
män i högre grad än kvinnor. 

Stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda 
Utrikes födda personer hör till de befolknings-
grupper där valdeltagandet brukar vara jäm-
förelsevis lågt. I riksdagsvalet 2014 var valdel-
tagandet bland utrikes födda 72 procent, vilket 
kan jämföras med 89 procent bland inrikes 
födda. I riksdagsvalet ökade valdeltagandet bland 
inrikes födda med 2 procentenheter jämfört med 
2010, men bland utrikes födda kunde dock inte 
någon statistiskt säkerställd förändring konsta-
teras. Detta medför att skillnaden i valdeltagande 
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mellan dessa två grupper ökade och uppgår i 
2014 års riksdagval till 17 procentenheter. Inom 
gruppen utrikes födda var andelen röstande 
jämnt fördelad mellan kvinnor och män. 

I Europaparlamentsvalet 2014 var andelen 
röstande bland utrikes födda 39 procent och 
bland inrikes födda 54, vilket innebär en skillnad 
på 15 procentenheter. I de två senaste Europa-
parlamentsvalen har valdeltagandet stigit både 
bland inrikes och utrikes födda, men ökningen 
har varit något större (2 procentenheter) i den 
sistnämnda gruppen. 

Lågt valdeltagande bland utländska medborgare 
Sedan 1976, som utgjorde det första tillfället då 
utländska medborgare fick rösta i val till 
kommun- och landstingsfullmäktige, har valdel-
tagandet bland utländska medborgare sjunkit vid 
i stort sett varje val. Vid det första valtillfället 
deltog 60 procent av de röstberättigade utländ-
ska medborgarna. Sett till de tre senaste valen 
tycks valdeltagandet bland utländska medbor-
gare har stabiliserat sig, men på en jämförelsevis 
låg nivå. 

Vid 2014 års val till kommunfullmäktige var 
andelen röstande bland utländska medborgare 36 
procent, vilket kan jämföras med 86 procent 
bland svenska medborgare. Jämfört med 2010 
innebar 2014 års val inte någon statistiskt 
säkerställd förändring av andelen röstande bland 
utländska medborgare. Inom gruppen utländska 
medborgare röstade kvinnor i högre utsträck-
ning än män. 

Det bör framhållas att utländska medborgare 
är en heterogen och föränderlig grupp. Vissa är 
endast i Sverige en kort tid, andra stannar längre 
och erhåller svenskt medborgarskap. Samtidigt 
kommer nya utländska medborgare till Sverige 
och blir röstberättigade. Bland dem som invand-
rat under senare år är valdeltagandet lägre än 
bland dem som har varit i landet en längre tid. 
Att gruppen har förändrats över tid kan vara en 
delförklaring till det sedan 1970-talet kraftigt 
sjunkande valdeltagandet. 
 
Skillnader efter utbildning 
I 2014 års val fanns tydliga skillnader i val-
deltagande sett till utbildningsnivå. I riks-
dagsvalet 2014 röstade 94 procent bland dem 
med eftergymnasial utbildning, 87 procent bland 
dem med gymnasial och 79 procent bland dem 
med förgymnasial utbildning. Valdeltagandet var 
således 15 procentenheter högre bland dem med 

högskoleutbildning än bland dem med endast 
förgymnasial utbildning. I Europaparlaments-
valet var motsvarande skillnad 33 procent-
enheter, och benägenheten att rösta var nästan 
dubbelt så stor bland dem med eftergymnasial 
utbildning som bland dem med förgymnasial, 71 
jämfört med 38 procent. I såväl Europaparla-
mentsval som riksdagsval har skillnaderna i 
valdeltagande efter utbildningsnivå ökat över tid. 

Även när valdeltagande i andra befolknings-
grupper analyseras framträder tydliga skillnader. 
SCB:s studie visar att andelen röstande är mindre 
bland ensamstående, dem med lägre inkomster, 
arbetare och dem som är arbetslösa eller utanför 
arbetskraften, medan det är större bland gifta 
och sammanboende, högutbildade, dem med 
högre inkomster, tjänstemän och dem som är 
sysselsatta. Dessa skillnader har funnits sedan 
tidigare och fanns även i 2014 års val. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att 
andelen röstande har ökat de senaste tre riks-
dagvalen. Den ökningen har främst skett i de 
befolkningsgrupper som har en jämförelsevis låg 
andel röstande, vilket inneburit att valdel-
tagandet har blivit något mer jämlikt. Samtidigt 
bör det poängteras att vissa skillnader är större i 
dag än de var i början av 1990-talet. Detta gäller 
framför allt skillnader i valdeltagande efter 
utbildningsnivå. 

Det generalla mönstret är att skillnader vad 
gäller andelen röstande i olika befolknings-
grupper är mindre ju högre det totala val-
deltagandet är. De svenska Europaparlaments-
valen avviker dock från det mönstret. Den 
kraftiga uppgången i valdetagande som har ägt 
rum de senaste två Europaparlamentsvalen har 
inte inneburit att skillnader i valdeltagande 
mellan olika befolkningsgrupper minskat på 
samma sätt som i riksdagsval. När det gäller 
andelen röstande efter utbildningsnivå har av-
stånden tvärtom ökat.  

Regeringen anser att studien utgör ett centralt 
underlag för regerings framtida insatser för ett 
ökat och mer jämlikt valdeltagande. 

Studie av valdeltagande bland personer med 
funktionsnedsättning 

I september 2014 fick SCB i uppdrag att 
undersöka hur valdeltagandet ser ut bland 
personer med funktionsnedsättning (dnr 
Ju2014/05631/D). Uppdraget redovisades i april 
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2015 (dnr Ku2015/01337/D). Studien utgör den 
första i sitt slag. Valdeltagande bland personer 
med funktionsnedsättning har inte studerats 
tidigare i Sverige. 

Valdeltagandet var något lägre bland personer 
med funktionsnedsättning jämfört med övriga 
befolkningen vid såväl Europaparlamentsvalet- 
som riksdagsvalet 2014. I Europaparlamentsvalet 
var valdeltagandet 49 procent bland dem med 
funktionsnedsättning jämfört med 53 procent i 
övriga befolkningen. Vid riksdagsvalet var mot-
svarande andelar 85 respektive 88 procent. 

Valdeltagandet varierar med typ av funktions-
nedsättning. Lägst var valdeltagandet bland dem 
med svårt nedsatt rörelseförmåga, 64 procent i 
riksdagsvalet och 30 procent i Europaparla-
mentsvalet jämfört med 88 respektive 53 procent 
bland dem utan nedsatt rörelseförmåga. Även 
bland personer med synnedsättning och bland 
personer som har besvär av ängslan, oro eller 
ångest var valdeltagandet betydligt lägre jämfört 
med den övriga befolkningen. Valdeltagandet 
bland personer med svåra besvär av ängslan, oro 
eller ångest var i riksdagsvalet 82 procent jämfört 
med 89 procent bland dem utan några besvär. 
Motsvarande andelar i Europaparlamentsvalet 
var 43 procent jämfört med 54 procent. 

Vid riksdagsvalet var det 85 procent av 
röstberättigade personer med synnedsättning 
som röstade, jämfört med 88 procent av dem 
som inte hade någon synnedsättning. Mot-
svarande andelar vid Europaparlamentsvalet var 
43 procent jämfört med 53 procent. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att 
personer med funktionsnedsättning är olika 
hindrade att delta i val beroende på vilken typ av 
funktionsnedsättning individen har. Valdel-
tagandet är heller inte lägre bland alla grupper 
som har funktionsnedsättning. Det går inte att 
konstatera några skillnader i valdeltagande 
mellan personer med eller utan hörselnedsätt-
ning eller astma. Urvalgrupperna är för små för 
att kunna göra analyser utifrån kön. 

Regeringen anser att studien utgör ett grund-
läggande och värdefullt kunskapsunderlag om 
valdeltagande bland personer med funktions-
nedsättning. 

9.5.3 Analys och slutsatser 

Valmyndigheten 

Valmyndighetens arbete under 2014 har varit 
ändamålsenligt. De dubbla valtillfällena 2014 har 
påverkat myndighetens arbetsbörda väsentligt. 
Myndigheten har lagt ned mycket arbete på de 
dubbla valtillfällena 2014 och därför nedpriori-
terat visst utvecklingsarbete framför allt rörande 
myndighetens förvaltning. Detta anses väl 
prioriterat utifrån givna omständigheter. 

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen 
för 2015 (utg.omr. 1 avsnitt 9.11.1) att en 
översyn av myndigheten skulle ske i syfte att 
uppnå en effektivisering. Regeringen bedömer 
att det behövs åtgärder för att stärka myndig-
heten och minska sårbarheten. 

Val och valdeltagande  

Valdeltagandets utveckling är fortsatt positiv. 
Valdeltagandet ökade i Europaparlamentsvalet 
liksom i de nationella allmänna valen 2014. Den 
övergripande bilden är därmed att valdeltagandet 
är högt och stigande. Bland annat steg valdel-
tagande bland unga och äldre i riksdagsvalet 
2014. Samtidigt varierar andelen röstande betyd-
ligt mellan olika valdistrikt och mellan olika 
befolkningsgrupper. Bland annat är andelen 
röstande betydligt högre bland högutbildade, i 
synnerhet i Europaparlamentsvalet. 

En rad faktorer påverkar individers benägen-
het att rösta. Den effekt som insatser inom 
regeringens demokratipolitik har på valdeltagan-
det är svår att mäta och avgränsa från andra 
faktorer som påverkar valdeltagandet.  

De insatser som har vidtagits för att öka 
valdeltagandet har aktualiserat valens och röst-
rättens betydelse. Sammantaget är regeringens 
bedömning att satsningarna varit framgångsrika 
och bidragit till det ökade valdeltagandet i såväl 
Europaparlamentsvalet som de nationella all-
männa valen 2014. Insatserna riktade till 
specifika målgrupper såsom unga, utrikes födda 
och personer med funktionsnedsättning har 
medfört ett ökat intresse för valen och bidragit 
till viljan att rösta hos dessa grupper. 

Samtidigt visar utvecklingen på ett behov av 
ytterligare insatser för ett högt och mer jämlikt 
valdeltagande. Det är fortfarande alltför stora 
skillnader i valdeltagande mellan olika valdistrikt 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

98 

och mellan olika befolkningsgrupper. Det är 
särskilt angeläget att fortsätta genomföra 
insatser som kan bidra till att valdeltagandet ökar 
i socioekonomiskt svaga stadsdelar där val-
deltagandet är lågt. 

9.6 Resultatredovisning för ett 
breddat och mer jämlikt 
deltagande i de folkvalda 
församlingarna 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som syftar till ett breddat och mer jämlikt del-
tagande i de folkvalda församlingarna, vilket i 
resultatredovisningen även inbegriper arbetet 
med att förebygga hot och våld mot förtroende-
valda. 

9.6.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Arbetet med ett breddat och mer jämlikt del-
tagande i de politiska församlingarna bedöms 
utifrån 

– representationen av olika delar av be-
folkningen inom de folkvalda försam-
lingarna, vilket inbegriper ett jämlikt del-
tagande mellan kvinnor och män, och 

– omfattningen av hot, våld och trakasserier 
som riktas mot förtroendevalda i samband 
med deras politiska uppdrag. 

9.6.2 Resultat 

Insatser för ett breddat och mer jämlikt politiskt 
engagemang 

Den pågående utredningen om demokratisk 
delaktighet och inflytande (dir. 2014:11) ska bl.a. 
se över frågor om de politiskt förtroendevaldas 
villkor, analysera orsakerna till det minskade 
antalet medlemmar i de politiska partierna och 
föreslå åtgärder för att fler ska välja att engagera 
sig som politiskt förtroendevalda, särskilt när det 
gäller underrepresenterade grupper. Utred-
ningen ska redovisa sitt uppdrag i januari 2016. 

Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att 
2014–2017 genomföra insatser i syfte att fler 

unga kvinnor och unga män ska ta på sig 
uppdrag som politiskt förtroendevalda och för 
att motverka att unga politiker väljer att lämna 
sina uppdrag i förtid (dnr U2014/03352/UC). 
Insatserna ska bl.a. innehålla en försöks-
verksamhet i ett begränsat antal kommuner med 
stödinsatser för unga förtroendevalda i form av 
exempelvis introduktionsprogram, mentorskap 
och nätverk. 

Förtroendevaldas villkor och representativitet 

I september 2014 fick SCB i uppdrag att under-
söka vilka som blir nominerade och valda vid 
Europaparlamentsvalet och valen till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige 2014 (dnr 
Ju2014/05631/D). Uppdraget delredovisades i 
april 2015 (dnr Ku2015/01452/D) och ska 
slutredovisas i mars 2016. 

SCB:s analyser visar att i 2014 års riksdagsval 
minskade andelen valda kvinnor för andra valet i 
rad. Jämförs de två senaste valen innebär det en 
minskning med 1 procentenhet, från 45 procent 
2010 till 44 procent i 2014 års val. Andelen 
ledamöter under 30 år i riksdagen blev samtidigt 
rekordhög, 11 procent, vilket innebär en ökning 
med 6 procentenheter sedan valet 2010. Trots 
uppgången är de unga fortfarande underrepre-
senterade jämfört med den röstberättigade 
befolkningen där de utgör 19 procent. 

Av riksdagens ledamöter är 8,3 procent 
utrikes födda, vilket är en liten ökning från 8,0 
procent 2010. Av röstberättigade i riksdagsvalet 
2014 är andelen utrikes födda 12 procent. 

Bland de valda i 2014 års kommunfull-
mäktigeval är 44 procent kvinnor och 56 procent 
män, vilket är en liten ökning av andelen kvinnor 
sedan valen 2010. Andelen unga ledamöter, 18–
29 år, ökade något i 2014 års val från 7 till 8 
procent. Andelen utrikes födda ledamöter är 7,7 
procent efter 2014 års kommunfullmäktigeval. 
Motsvarande andel var 7,6 procent efter 2010 års 
val. Bland dem som var röstberättigade i 
kommunfullmäktigevalen var andelen utrikes 
födda 17 procent. 

Även personer med funktionsnedsättning är 
underrepresenterade i kommunfullmäktige. 20 
procent av de folkvalda i kommunfullmäktige 
2014 har en funktionsnedsättning. Andelen kan 
jämföras med andelen i befolkningen 16–64 år 
med en funktionsnedsättning, som år 2012 var 
omkring 26 procent. 
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Under den senaste mandatperioden var det 19 
procent av dem som valdes in på valdagen som 
lämnade sitt uppdrag i förtid. Det innebär en 
ökning jämfört med mandatperioderna 2002–
2006 samt 2006–2010 då andelen avhopp var 16–
17 procent. Avhoppen är ojämnt fördelade 
mellan olika grupper. Det är i större utsträckning 
unga och kvinnor som lämnar sina uppdrag i 
fullmäktige och då framför allt unga kvinnor. 
Under mandatperioden 2010–2014 var det 46 
procent av de folkvalda kvinnorna i åldern 18–29 
år som valde att lämna sina uppdrag i förtid 
jämfört med 42 procent av männen i samma 
åldersgrupp. 

Majoriteten av dem som valdes in genom 
kommunfullmäktigevalen 2010 och som hoppat 
av sitt uppdrag under mandatperioden uppger att 
skälen framför allt var personliga. Till personliga 
skäl räknas hälsa, arbets- och familjeför-
hållanden samt flytt. Skäl för avhopp skiljer sig 
åt mellan unga och äldre. 

Regeringen anser att SCB:s analyser utgör ett 
värdefullt underlag om förtroendevaldas villkor 
och representativitet i politiska beslutande 
församlingar. 

Beslutsfattande på distans 

I februari 2014 trädde lagändringar i kommunal-
lagen i kraft som gör det möjligt för kommuner 
och landsting att besluta att förtroendevalda ska 
ges möjlighet att delta i beslutsfattande på 
distans i kommun- och landstingsnämnder 
(prop. 2013/14:5, bet. 2013/14:KU7, rskr. 
2013/14:71). 

Under 2013 beviljades Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) medel för att påbörja 
utvecklingen av informationsteknik som 
möjliggör beslutsfattande på distans (dnr 
Ju2013/07836/D). Arbetet syftade till att ta fram 
och stimulera användning av it-verktyg som ska 
underlätta uppdraget för förtroendevalda. De 
nya tekniklösningarna bedöms särskilt vara till 
gagn för förtroendevalda som är unga, har en 
funktionsnedsättning, bor i glesbygden eller har 
hemmavarande barn. 

Den 1 mars 2015 slutredovisade SKL 
projektet till Regeringskansliet. Redovisningen 
visar att SKL i enlighet med uppdragsbe-
skrivningen har tagit fram ett informations-
tekniskt verktyg som möjliggör beslutsfattande 
på distans inom kommun- och landstings-

nämnder. Även om tekniken ännu inte används 
fullt ut av någon politisk församling på 
kommunal- eller regional nivå är den färdig att 
testas i skarp miljö och det finns ett tiotal 
kommuner som anmält intresse för att pröva 
den. 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
är i förlängningen ett hot mot demokratin. Av 
Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport Politi-
kernas trygghetsundersökning 2013 (Brå 2014:9) 
framgår att en av fem förtroendevalda är utsatt 
för hot, våld eller trakasserier i samband med sitt 
politiska uppdrag. 

Åtgärder med anledning av supervalåret  
I september 2014 fick Brå i uppdrag att genom-
föra en tredje kartläggning av förtroendevaldas 
utsatthet för hot, våld och trakasserier (dnr 
Ju2014/05282/D). Syftet med uppdraget är att 
studera situationen under supervalåret 2014. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016. 

I januari 2015 föredrog Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen sina slutsatser av den uppfölj-
ning som man gjort av supervalåret 2014. 
Myndigheterna redogjorde för hur de långsiktigt 
lade upp planeringen inför valrörelserna och hur 
det taktiska förhållningssättet utvecklades och 
gav resultat i form av en valrörelse utan större 
incidenter. 

I januari 2015 bjöd Regeringskansliet in 
företrädare för samtliga riksdagspartier till ett 
uppföljande samtal kring hot och våld mot 
förtroendevalda. Samtalet kretsade mycket kring 
supervalåret men var även framåtsyftande. Det är 
av stor vikt att frågorna kring hot och våld mot 
förtroendevalda är väl förankrade hos riksdagens 
partier liksom kommande insatser. 

Domstolarnas bedömning av straffvärdet  
I januari 2014 fick chefsåklagare Torsten 
Angervåg i uppdrag att göra en kartläggning av 
domstolarnas bedömning av straffvärdet för 
brott mot förtroendevalda (dnr 
Ku2015/00054/D). Inom ramen för uppdraget 
analyserades 27 domar som söktes upp manuellt. 
I analysen konstaterades att uppdraget som 
förtroendevald sällan nämndes i gärningsbeskriv-
ningen. Det är endast i enstaka fall som brottet 
mot en förtroendevald och motivet för 
gärningen har haft någon betydelse för påföljden 
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i skärpande riktning. Kränkningsersättningen 
bestäms oftast till det lägsta beloppet. Angervåg 
rekommenderade att en särskild checklista för 
polis och åklagare bör finnas vid anmälnings-
upptagning och förundersökning, att tydlig 
kodning av varje anmälan som rör brott mot en 
förtroendevald bör ske, att förundersökningen 
bör ledas av åklagare, att åklagare bör samverka i 
ett särskilt nätverk samt att åklagaren bör 
tydliggöra gärningsmannens motiv. 

Under hösten 2014 remitterade regeringen 
rapporten med förslag till förbättringar hos 
rättsväsendets myndigheter avseende handlägg-
ningen av ärenden där förtroendevalda är 
brottsoffer. Förslagen bereds inom Regerings-
kansliet. 

Hot, våld och trakasserier mot olika yrkesgrupper 
I september 2014 gavs Brå i uppdrag att ta fram 
en kunskapsöversikt över hot, våld och tra-
kasserier mot personer med uppdrag eller 
anställningar av särskild betydelse för det 
demokratiska samhället (dnr Ju2014/05640/D). 
Uppdraget redovisades den 30 april 2015. I Brås 
rapport konstateras att det finns relativt få 
studier om hot och våld mot aktuella yrkes-
grupper, politiker är den grupp som det finns 
flest studier om. Rapporten visar att utsattheten 
för hot och våld framstår som högre hos vissa av 
yrkesgrupperna och lägre hos andra jämfört med 
genomsnittet för den arbetande befolkningen 
(14 procentenheter). Om utsattheten inkluderar 
otillåten påverkan så ligger utsattheten högre hos 
nästan alla aktuella yrkesgrupper. Riksdags-
ledamöter och poliser är två mycket utsatta 
grupper. Personer som arbetar ”nära” olika typer 
av riskklienter i utsatta situationer är överlag 
mycket utsatta. Det finns inte några större 
könsskillnader. Hur hot framförs beror på yrket. 
Det är vanligt med hot via både telefon och 
internet. Vidare visar Brås studie att det är 
vanligt med tankar på att byta jobb till följd av 
hot och våld. Det är ganska vanligt att de utsatta 
tvekar inför olika uppgifter till följd av hot och 
våld. I flera yrkesgrupper handlar det om ungefär 
en femtedel av de utsatta. Det kan också före-
komma att anställda låter hot och våld påverka 
arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att de själva 
upplever att deras yrkesutövning kan ifråga-
sättas. Många av incidenterna rapporteras till 
arbetsgivaren men det är inte lika vanligt att 
polisanmälningar görs och en vanlig anledning 
till det är att incidenterna inte uppfattas som 

tillräckligt allvarliga. Brå uppger att politiker och 
journalister är särskilt utsatta för hot och 
trakasserier och att få polisanmäler. Brå bedömer 
att det är angeläget att fortsätta studera utsatt-
heten för hot och våld. Regeringen anser att 
studien utgör ett grundläggande och värdefullt 
kunskapsunderlag och avser att återkomma i 
frågorna. 

9.6.3 Analys och slutsatser 

I 2014 års riksdagsval minskade andelen valda 
kvinnor med 1 procentenhet jämfört 2010 års 
riksdagval. Samtidigt ökade andelen unga 
riksdagsledamöter markant. Trots att kvinnors 
och ungas underrepresentativitet har minskat 
sedan kommunfullmäktigevalen 2010, är 
kvinnor, unga och utrikes födda alltjämt under-
representerade i kommunala politiska beslutande 
församlingar. 

Under perioden 2002–2014 har andelen 
utrikes födda i den röstberättigade befolkningen 
ökat i snabbare takt än andelen utrikes födda 
bland de folkvalda, vilket har lett till att utrikes 
födda var underrepresenterade i högre grad vid 
2014 års val jämfört med 2002 års val. Även 
personer med funktionsnedsättning är under-
representerade i dessa organ. Antalet avhopp 
från uppdrag i fullmäktige är särskilt markant 
bland unga kvinnor. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att kvinnor, unga och utrikes födda 
är underrepresenterade bland de folkvalda, 
jämfört med den röstberättigade befolkningen, 
oavsett vilken politisk nivå som studeras. 

Sammantaget visar utvecklingen på ett behov 
av ytterligare insatser för att bredda och skapa en 
bättre social representativitet i politiska försam-
lingar. 2014 års demokratiutredning 
(dir. 2014:111) har i uppdrag att lämna förslag på 
hur nya vägar in i politiken kan skapas för 
grupper som är representerade i mindre utsträck-
ning än andra, t.ex. unga och utrikes födda. 

En konkret insats för att underlätta för under-
representerade grupper såsom unga, småbarns-
föräldrar samt personer med funktionsned-
sättning att åta sig politiska förtroendeuppdrag 
är de tekniska lösningar för beslutsfattande på 
distans som tagits fram av SKL med stöd av 
regeringen. Det är viktigt att tekniken för 
beslutsfattande på distans fortsätter att utvecklas 
så att kommuner och landsting så snart som 
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möjligt kan börja använda verktygen i sina 
ordinarie beslutsprocesser. 

Det är fortfarande en alltför stor andel för-
troendevalda som uppger att de utsätts för 
främst trakasserier och hot. Samtidigt är erfaren-
heten att problembilden är väl känd både hos de 
politiska partierna och hos SKL. Regeringen 
anser att det är positivt att såväl partierna som 
SKL tar frågan på allvar och inkluderar 
säkerhetsrelaterade frågor i sina utbildningar. 
Detta är ett av flera viktiga steg mot att hindra 
den normalisering som tenderar att finnas kring 
kränkningar av förtroendevalda. 

Erfarenheten från uppdraget att kartlägga 
domstolarnas bedömning av straffvärdet visar på 
att det kan finnas behov av åtgärder inom om-
rådet. Vidare är det av stor vikt att arbeta vidare 
med frågor som rör hot, våld och trakasserier 
mot yrkesgrupper med uppdrag av särskild 
betydelse för det demokratiska samhället. 

9.7 Resultatredovisning för stärkta 
möjligheter till inflytande, insyn 
och delaktighet mellan valen  

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som syftar till att stärka och utveckla individens 
möjligheter att delta i och påverka offentliga 
beslutsprocesser som utformar samhället och 
berör den egna vardagen. I detta avsnitt redo-
visas även Valmyndighetens arbete för med-
borgarinitiativ inom EU. 

9.7.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Arbetet med att stärka möjligheterna till 
inflytande, insyn och delaktighet mellan valen 
bedöms utifrån: 

– tillämpningen av formella inflytandeformer, 
såsom medborgarförslag, folkinitiativ och 
medborgardialog, och 

– omfattningen av politiska aktiviteter i 
samhället och intresset för att engagera sig i 
och påverka samhällets utveckling. 

9.7.2 Resultat 

Medborgardialog i den lokala beslutsprocessen  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
sedan 2006 arbetat med att stödja utvecklingen 
av medborgardialog i kommuner och landsting. 
Arbetet syftar till att sänka trösklarna och att 
hitta nya former för medborgarnas delaktighet i 
kommuners och landstings verksamhet. Rege-
ringen har sedan 2007 stöttat detta arbete med ca 
10 miljoner kronor. Under 2013 och 2014 har 
SKL beviljats 2 miljoner kronor till ett projekt 
som syftar till att kommuner och landsting i 
högre utsträckning ska integrera medborgar-
dialogen i den lokala styrprocessen och därmed 
uppnå en mer meningsfull, tydlig och långsiktigt 
hållbar dialog med medborgarna (dnr 
Ju2013/03974/D). 

Projektet slutredovisades till Regerings-
kansliet den 15 mars 2015. I projektet har SKL 
bl.a. arbetat med utbildningsinsatser i form av 
workshops och föreläsningar, nätverksträffar 
med politiker och tjänstemän, verktyg för de 
medverkande kommunerna och landstingen för 
att identifiera målgrupper bland medborgarna 
samt med forskarsamverkan och omvärlds-
bevakning. 

SKL redovisar att 16 av 19 medverkande 
kommuner och landsting efter avslutat projekt 
uppger att de har ett system för medborgar-
dialog som är integrerat i styrprocessen. Flertalet 
av de medverkande kommunerna har också 
förankrat medborgardialogen i centrala styr-
dokument. 

I ett särskilt projekt har regeringen också stött 
SKL:s arbete med att utveckla informations-
teknik som möjliggör beslutsfattande på distans i 
politiska församlingar och som samtidigt ger 
ökade möjligheter för medborgare att ha insyn i 
och att kunna vara delaktiga i beslutsprocesser på 
kommun- och landstingsnivå (dnr 
Ju2013/07836/D). 

Ett tiotal kommuner har meddelat att de är 
intresserade av att pröva den nya tekniken och 
SKL bedömer att systemet är redo att prövas i 
verkliga beslutssammanhang. 

En sammantagen bedömning är att SKL 
arbetar systematiskt med att fördjupa medveten-
heten i kommuner och landsting om när, hur 
och varför medborgardialog kan användas och 
bli en integrerad del av beslutsprocessen. I dag 
kan SKL stödja kommuner och landsting med 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

102 

såväl tekniklösningar som nätverk och utbild-
ningar, varav det mesta finns tillgängligt på 
webben. En utmaning för många kommuner i 
arbetet med medborgardialog är dock att inte 
bara de mest resursstarka medborgarna ska delta. 
Dialogen ska även nå ut till och involvera delar 
av befolkningen som hittills varit mindre del-
aktiga i demokratin. 

Utredning om EU och demokrati 

Den pågående utredningen om delaktighet i EU 
(dir. 2014:112) ska föreslå åtgärder inom ramen 
för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt i 
syfte att främja inflytande, insyn och delaktighet 
för aktörer i Sverige när det gäller frågor som 
beslutas på EU-nivå. Utredaren ska ge underlag 
för åtgärder på området samt bidra med förslag 
och idéer till individer, det civila samhällets 
organisationer och andra aktörer med EU-
relaterad verksamhet på nationell, regional och 
lokal nivå. Uppdraget ska slutredovisas i januari 
2016. 

Ett Europa för medborgarna  

EU:s program Ett Europa för medborgarna 
2014–2020 syftar till att främja demokratisk 
delaktighet bland EU:s medborgare. Prog-
rammet ska också stimulera till reflektion om 
EU:s historia och framtid samtidigt som det ska 
belysa den mångfald som finns i EU. Projekt-
medel kan sökas för internationella samarbeten 
mellan kommuner, ideella organisationer och 
andra aktörer. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) är utsedd till 
svensk kontaktpunkt. 

I april 2015 redovisade MUCF arbetet som 
kontaktpunkt under 2014 (dnr 
Ku2015/01060/D). Under 2014 hade två projekt 
svenska aktörer som sökande och svenska aktör-
er fanns med som partners i ytterligare sex 
projekt, varav två beviljades medel. Projekten har 
bidragit till att stärka det civila samhällets 
engagemang i frågor om demokratisk delaktig-
het. En förklaring till det begränsade antalet 
ansökningar är att programmet antogs på EU-
nivå först i mitten av april vilket försenade 
lanseringen och bidrog till kort förberedelsetid 
för de aktörer som var intresserade av att söka 
bidrag. Som en följd av detta lämnade några av 

de organisationer som MUCF hade informa-
tionsträffar med under 2014 i stället in sina 
ansökningar under våren 2015. Bedömningen är 
därför att fler svenska ansökningar är att vänta 
under 2015 och de kommande åren. MUCF har 
under 2014 medverkat till att sprida kunskap om 
programmet till relevanta aktörer. MUCF 
samarbetar med bl.a. Sveriges Kommuner och 
Landsting och Forum för levande historia för att 
nå ut med information om programmet. 

Medborgarinitiativ 

Sedan april 2012 har EU-medborgare möjlighet 
att uppmana Europeiska kommissionen att, 
inom ramen för dess befogenheter, lägga fram 
ett lagförslag, genom att lämna in ett medborgar-
initiativ som stöds av ett fastställt antal EU-
medborgare från ett visst antal medlemsstater. 
Under 2014 lämnades ett initiativ in till 
Valmyndigheten, som är behörig myndighet för 
kontroll och intygande av stödförklaringar från 
personer med svenskt personnummer. Val-
myndigheten utfärdade i mars 2014 ett intyg av 
medborgarinitiativet Stop vivisection. Totalt 
8 465 stödförklaringar hade samlats in i Sverige, 
varav 90,5 procent giltiga.  

9.7.3 Analys och slutsatser 

Det finns ett stort engagemang i och intresse för 
politik och samhällsfrågor hos den svenska 
befolkningen. I den nationella undersökning 
som under 2014 genomfördes av SOM-institutet 
vid Göteborgs universitet uppgav 64 procent av 
den vuxna befolkningen att de är mycket eller 
ganska intresserade av politik och trenden är att 
intresset snarare är på uppgång än vikande. 
Enligt samma undersökning diskuterar 35 
procent av befolkningen politik minst någon 
gång i veckan. Deltagandet i diskussioner om 
politiska frågor ligger på en stabil nivå sedan 
millennieskiftet. 

En undersökning från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor (MUCF 2013) 
visar att 74 procent av unga i åldern 16–29 år 
under det senaste året har genomfört en 
handling i syfte att uttrycka en åsikt i en sam-
hällsfråga. Den vanligaste politiska handlingen 
bland unga är att ”gilla” en åsikt på sociala 
medier. Bland personer över 35 år är de 
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vanligaste politiska handlingarna att skriva på en 
traditionell namninsamling på papper och att 
försöka påverka samhället genom medveten 
konsumtion. 

Det är svårt att dra övergripande slutsatser om 
det politiska deltagandet mellan valen i Sverige 
generellt ökar eller minskar. En anledning är att 
formerna för deltagande förändras över tid. 
Internets framväxt sedan millennieskiftet är en 
faktor som gett upphov till delvis nya former för 
engagemang. 

Enligt SOM-institutet uppger 28 procent av 
den vuxna befolkningen att de har goda eller 
mycket goda möjligheter att påverka beslut på 
kommunal nivå och 24 procent på nationell nivå. 
Andelen som upplever att de kan påverka 
politiska beslut på nationell och lokal nivå har 
ökat under senare år (Västsvenska trender, 
SOM-institutet, 2014). Det är dock endast 6 
procent som anser att de kan påverka beslut som 
fattas på EU-nivå. Det råder inga betydande 
skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 
känslan av att kunna påverka beslut. 

Enligt SCB:s senaste undersökning av den 
lokala demokratin 2012 har möjligheten att 
lämna medborgarförslag till fullmäktige införts i 
ungefär 70 procent av landets kommuner och i 
nio landsting. Varje kommun tar i genomsnitt 
emot ungefär 20 medborgarförslag om året och 
av dessa behandlas hälften av kommun-
fullmäktige. SCB:s undersökning visar också att 
mer än två tredjedelar av kommunerna använder 
sig av medborgardialog i någon form.  

Sedan genomförandet av 2011 års reform av 
folkinitiativet och fram t.o.m. valdagen den 14 
september 2014 hade 23 lokala folkomröstningar 
hållits på kommun- och landstingsnivå. Val-
deltagandet har i många folkomröstningar varit 
under 50 procent. Samtidigt visar en under-
sökning från 2013 att en stor del av den svenska 
befolkningen anser att det är bra om det hålls 
fler kommunala folkomröstingar (dnr 
Ju2013/04647/D). 

Utvecklingen nationellt visar att det finns 
goda skäl till fortsatta insatser på området. 2014 
års demokratiutredning (dir. 2014:111) har i 
uppdrag att föreslå åtgärder som kan stärka 
individens möjligheter till delaktighet och 
inflytande under mellanvalsperioder. 

Svenska aktörers delaktighet i programmet 
Ett Europa för medborgarna var betydligt lägre 
2013 än 2014. Andelen beviljade projekt är 
emellertid fortfarande över genomsnittet i EU. 

MUCF har under 2014 medverkat till att sprida 
kunskap om programmet bland relevanta 
aktörer. MUCF:s arbete som kontaktpunkt 
bedöms vara avgörande för att stärka svenskt 
deltagande i programmet. 

Att väcka och stödja medborgarinitiativ inom 
EU utgör en möjlighet till inflytande och 
delaktighet mellan valen. I Sverige har hittills 
relativt få personer skrivit under ett europeiskt 
medborgarinitiativ. Bedömningen är att betyd-
ligt fler kommer att involveras under 2015, efter-
som antalet initiativ som anmälts till Europeiska 
kommissionen ökar. 

9.8 Resultatredovisning för en ökad 
demokratisk medvetenhet 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som syftar till att stärka medvetenheten om och 
stödet för demokratins grundläggande principer.  

9.8.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Arbetet med ökad demokratisk medvetenhet 
bedöms utifrån: 

– undersökningar om medborgarnas attityder 
till demokratin som styrelseskick, 

– stödet för och kunskapen om demokratins 
grundläggande värderingar och spelregler, 
och 

– förtroendet för demokratin i allmänhet och 
för demokratins institutioner, såsom 
regering, riksdag och EU:s institutioner. 

9.8.2 Resultat 

Forum för levande historias demokratiuppdrag 

År 2013 fick Forum för levande historia ett 
uppdrag med syftet att stärka ungas demo-
kratiska värderingar (dnr Ju2013/08507/D). 
Uppdraget redovisades i januari 2014 och 
omfattar ett digitalt metodmaterial för använd-
ning inom grund- och gymnasieskolan (dnr 
Ku2015/00055/D). Materialet utgår ifrån 
vittnesmål från Förintelsen, kommunismens 
brott och andra brott mot mänskligheten i syfte 
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att stärka den demokratiska medvetenheten 
bland unga. Elevernas ökade kunskap ska bidra 
till en ökad möjlighet att reflektera kring 
moraliska problem och att flytta perspektiven 
från dåtid till nutid. 

Forum för levande historia har under 2014 
haft i uppdrag att verka för att metodmaterialet 
sprids och kommer till användning inom grund- 
och gymnasieskolan (dnr Ju2014/05057/D). 
Forum för levande historia har arbetat strate-
giskt för att sprida klassrumsmaterialet. Kanaler 
som använts är bl.a. webben, sociala medier, 
annonser, lärarfortbildningar och lärarmässor. 
Till och med december 2014 har klassrums-
materialet visats 18 000 gånger på internet och 
340 lärare har genomgått fortbildningar på 
temat. Uppdraget redovisades den 15 december 
2014 och regeringen bedömer att insatsen varit 
effektiv för att stärka den demokratiska med-
vetenheten bland unga. 

I januari 2015 fick Forum för levande historia 
i uppdrag att genomföra en stor utbildnings-
insats om olika former av rasism och intolerans i 
historien och i dag (dnr Ku2015/00319/KA). 
Satsningen riktar sig både mot elever i grund- 
och gymnasieskolan samt mot målgrupper utan-
för skolan. Syftet är att satsningen ska bidra till 
att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt 
för alla människors lika värde och rättigheter och 
till att främja demokratin. Uppdraget ska 
slutredovisas den 10 mars 2018. 

Dialog med trossamfunden  

Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
(SST) har under åren 2012–2014 haft i uppdrag 
att föra en dialog med trossamfunden i syfte att 
stimulera arbetet med demokrati och demokra-
tiska värderingar (dnr Ju2011/08862/D). 
Uppdraget redovisades i december 2014 (dnr 
Ku2015/00062/D). 

SST har under perioden dels gjort en 
kartläggning och nulägesanalys av behov och 
förutsättningar bland samfunden, dels genom-
fört kompetenshöjande åtgärder och projekt för 
ökat engagemang i demokratiska processer. SST 
har inom ramen för uppdraget tagit fram ett idé- 
och metodmaterial. I arbetet har SST använt sig 
av sina ordinarie möten med trossamfunden för 
att informera om och diskutera frågor med 
anknytning till uppdraget. 

De trossamfund som har omfattats av 
uppdraget är i första hand de statsbidrags-
berättigade trossamfunden där bl.a. frikyrkor, 
katolska kyrkan, ortodoxa och orientaliska 
kyrkor liksom muslimska, judiska och budd-
histiska riksorganisationer ingår. Svenska kyrkan 
omfattas inte av SST:s insatser. 

Regeringen bedömer att satsningen på en 
utvidgad dialog med trossamfunden om demo-
krati och demokratifrämjande arbete har varit 
framgångsrik. Över 250 representanter för 
trossamfund på nationell och regional nivå har 
mötts på rådslag och seminarier och börjat 
bearbeta utmaningar och anspråk vad gäller 
trossamfundens förhållande till demokratin. 

Spridningen av metodmaterialet har nått 
trossamfund på nationell och regional nivå med 
god verkningsgrad. Materialet har även använts 
på lokal nivå i olika satsningar tillsammans med 
studieförbund eller i enskilda församlingar. Tros-
samfunden har visat intresse för att fortsätta och 
ytterligare fördjupa dialogen kring demokrati 
och mänskliga rättigheter. 

I regleringsbrevet för 2015 (dnr 
S2014/08833/PBB, S2014/09035/SAM) fick SST 
i uppdrag att ytterligare utvidga och fördjupa 
dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera 
arbetet med demokrati och demokratisk med-
vetenhet. I uppdraget ingår att inkludera ett 
brett spektrum av samfund och grupperingar 
inom samfunden i dialogen. Ett särskilt fokus 
ska läggas på kvinnor och ungdomar i syfte att 
stärka dessa gruppers röst inom samfunden. 

9.8.3 Analys och slutsatser 

Demokratin i Sverige bedöms fungera väl. Enligt 
en undersökning som SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet genomfört under 2014 
uppger 77 procent av befolkningen att de är 
ganska eller mycket nöjda med hur demokratin i 
Sverige fungerar. Sett över de senaste 15 åren har 
andelen som uppger att de är nöjda ökat. En 
övervägande del av den svenska befolkningen 
hyser förtroende för riksdagen och regeringen. 
Även här syns ett ökat förtroende under de 
senaste 15 åren. 

Det finns dock grupper i samhället som har 
ett lägre förtroende för demokratin och som 
uttrycker ett starkare missnöje med hur demo-
kratin fungerar i Sverige. Det gäller bl.a. vissa 
ungdomsgrupper. Det finns ett fortsatt behov av 
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att arbeta för att öka förtroendet för demokratin 
i dessa grupper. 

När det gäller synen på hur demokratin 
fungerar i EU är det 48 procent som uttrycker 
att de är nöjda. Sett under en femtonårsperiod 
har andelen som svarar att de är nöjda med 
demokratin i EU ökat. Enligt Eurobarometern, 
en undersökning som genomförs på uppdrag av 
Europakommissionen, uppger 2015 kring 30 
procent av Sveriges befolkning att de inte litar på 
Europaparlamentet och 26 procent att de inte 
litar på Europeiska kommissionen. Det finns 
därför ett fortsatt behov av att främja delaktighet 
i EU för individer och andra aktörer i Sverige. 

Regeringen bedömer att de insatser som 
genomförts av SST för att nå ut till personer 
knutna till de religiösa samfunden med informa-
tion och dialog kring demokratirelaterade frågor 
varit värdefulla. Insatserna har nått målgrupper 
som annars kan vara svåra att nå. 

9.9 Resultatredovisning för värna 
demokratin mot våldsbejakande 
extremism 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som har vidtagits i syfte att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism.  

I skrivelsen Handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 
2011/12:44) aviserade regeringen hur arbetet 
skulle bedrivas under åren 2012–2014. I detta 
avsnitt redovisas resultatet av arbetet sedan juni 
2014. 

Insatser som värnar demokratin mot vålds-
bejakande extremism kan också förebygga 
terrorism. Terrorism är en extrem form av 
våldsbejakande extremism. Ansvaret för att mot-
verka terrorism och terroristbrottslighet ligger 
framför allt på de brottsbekämpande myndig-
heterna. Att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism inkluderar också insatser 
som motverkar radikalisering och rekrytering till 
terroristgrupper och terroristbrottslighet i 
Sverige och i utlandet. Därmed är också andra 
aktörer än de brottsbekämpande myndigheterna 
viktiga i det förebyggande arbetet mot terrorism, 
t.ex. skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och 
det civila samhällets organisationer. 

Regeringens insatser mot terrorism beskrivs 
inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.  

I juni 2014 tillsattes en nationell samordnare 
för arbetet med att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism (dir. 2014:103). Den 
nationella samordnarens arbete redovisas under 
detta avsnitt.  

9.9.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Åtgärderna i regeringens handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism har följande målsättningar: 

– Medvetenheten om de värderingar som det 
demokratiska systemet vilar på ska öka. 

– Medvetenheten och kunskapen om vålds-
bejakande extremism ska öka bland myn-
digheter, kommuner och organisationer 
inom det civila samhället och näringslivet. 

– Mekanismer och strukturer ska utvecklas 
eller etableras för att myndigheter, kom-
muner och organisationer inom det civila 
samhället mer effektivt ska kunna samverka 
inom det förebyggande arbetet. 

– Arbetet med avhopparverksamhet ska 
intensifieras. 

– Grogrunden för det ideologiskt motiverade 
våldet ska motverkas. 

I denna resultatredovisning bedöms arbetet med 
att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism utifrån dessa målsättningar. 

9.9.2 Resultat 

Ökad medvetenhet och ökad kunskap 

Ideologiskt motiverat våld som olika individer 
och grupper riktar mot samhällets institutioner, 
dess representanter eller mot enskilda individer 
på grundval av t.ex. deras politiska eller religiösa 
övertygelse, etniska tillhörighet, sexuella lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck är ett hot 
mot demokratin och den sociala samman-
hållningen i ett samhälle. Det står i strid med 
demokratins grundläggande principer och alla 
människors lika värde och rättigheter. 

Den våldsbejakande propaganda som sprids 
via internet och sociala medier behöver mot-
verkas och bemötas. Regeringen anser att det 
bästa sättet att bemöta sådan propaganda är med 
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kunskap. Det arbete som Statens medieråd gjort 
på regeringens uppdrag (dnr Ju2013/03289/D) 
med att utveckla ett digitalt utbildningsmaterial, 
MIK för mig (Statens Medieråd 2014), redo-
visades i juni 2014. Statens medieråd har därefter 
fått i uppdrag att under 2014 och 2015 göra en 
nationell spridning av detta utbildningsmaterial 
till lärare inom årskurs 7–9 i grundskolan och 
motsvarande skolformer samt lärare inom 
grund- och gymnasiesärskolan som undervisar i 
svenska och historia (dnr Ju2014/04192/D). 
Utbildningsmaterialet är ett hjälpmedel för att 
stärka unga mot antidemokratiska och vålds-
bejakande budskap på internet och i sociala 
medier. Uppdraget redovisades i juni 2015 (dnr 
Ku2015/01783/D). Regeringen anser att Statens 
medieråds genomförande av regeringens upp-
drag har bidragit till att öka medvetenheten om 
de problem som finns samt till att öka kun-
skapen om hur problemen med våldsbejakande 
propaganda via internet och sociala medier kan 
förebyggas. I juni 2015 fattade därför regeringen 
beslut om att ge Statens medieråd i uppdrag att 
utveckla och förlänga kampanjen No Hate 
Speech Movement till att också omfatta insatser 
för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism genom att stärka barns och 
ungdomars medie- och informationskunnighet 
(dnr Ku2015/01869/D). Regeringen förlänger 
därmed även kampanjen under 2015 och 2016. 

Uppdragen till Forum för levande historia och 
till SST som båda ingick i handlingsplanen för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism redovisas under avsnitt 9.7. 

En nationell samordnare ska utveckla 
mekanismer och strukturer för samverkan  

Kommunerna behöver stöd för att utveckla det 
lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Vidare har flera myndigheter ansvar för insatser 
och samordningen mellan olika aktörer behöver 
utvecklas och förstärkas. Eftersom ingen myn-
dighet har ett helhetsansvar för arbetet med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism beslutade regeringen i juni 2014 att ge en 
särskild utredare i uppdrag att som nationell 
samordnare förbättra samverkan mellan myndig-
heter, kommuner och organisationer på natio-
nell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet 
med att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism (dir. 2014:103). I uppdraget ingår att: 

– stärka och stödja samverkan i arbetet med 
att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism på nationell och lokal nivå, 

– inrätta en referensgrupp för kunskaps- och 
informationsutbyte,  

– stödja aktörer som identifierar problem 
med våldsbejakande extremism lokalt, och 

– genomföra riktade utbildningsinsatser. 
 
Efter terroristattentaten i Paris och Köpen-

hamn i januari och februari 2015 och den ökade 
polarisering, rädsla och misstänksamhet som 
gick att iaktta efter dessa attentat, såg regeringen 
ett behov av att förstärka den nationella sam-
ordnarens mandat och arbete gentemot myndig-
heter, kommuner och det civila samhällets 
organisationer inklusive trossamfund. I mars 
2015 fattade regeringen därför beslut om 
tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren 
(dir. 2015:27). Samordnaren har nu också i 
uppdrag att förbättra stödet till anhöriga, ta fram 
och initiera genomförandet av en sammanhållen 
strategi för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism, uppmuntra till insatser för 
individer som vill lämna våldsbejakande 
extremistiska rörelser och inrätta ett nätverk av 
experter. Uppdraget ska redovisas i juni 2016. 

Samordnaren har också på uppdrag av rege-
ringen utrett förutsättningarna för att genom-
föra en pilotverksamhet med en nationell stöd-
telefon dit anhöriga, kommuner och organisa-
tioner kan vända sig för att få information, råd 
och stöd. Uppdraget redovisades i maj 2015 (dnr 
Ku2015/01564/D). Utifrån denna analys gav 
regeringen den 13 augusti samordnaren i upp-
drag att ge en frivilligorganisation i uppdrag att 
genomföra en sådan pilotverksamhet (dir. 
2015:86). 

Regeringen anser att arbetet med att före-
bygga våldsbejakande extremism kan utvecklas 
och samordnas mer effektivt med hjälp av den 
nationella samordnaren. 

Metoder för att motverka grogrunden för det 
ideologiskt motiverade våldet och för att stödja 
avhopp 

I arbetet med att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism är det viktigt att det civila 
samhällets organisationer kan få stöd för att 
genomföra insatser. Många gånger är det organi-



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

107 

sationer som först uppmärksammar problem i 
samhället. Fryshuset, Stiftelsen Expo och 
Stiftelsen Teskedsorden m.fl. har arbetat med 
insatser mot högerextremism under många år. 

Under 2014 och 2015 har frågan om 
terroriststridande i utlandet uppmärksammats 
och organisationer som Somaliska riksförbundet 
och Islamiska förbundet i Järva har fått medel 
från Allmänna arvsfonden för att utveckla 
insatser. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) har under perioden 2012–
2014 haft i uppdrag att fördela medel till 
organisationer inom det civila samhället som 
bedriver en verksamhet i syfte att förebygga att 
individer ansluter sig till våldsbejakande 
extremiströrelser, och ge stöd till individer som 
avser att lämna sådana miljöer. Under perioden 
kunde bidrag också sökas för att förebygga att 
antidemokratiska beteenden utvecklas och för 
genomförandet av demokrati- och ledarskaps-
utbildning för personer som är eller kan 
utvecklas till att bli förebilder på lokal nivå.  

Bidragen fördelades under perioden 2012–
2014 i enlighet med förordningen (2011:1508) 
om statsbidrag för verksamhet mot våldsbe-
jakande extremism och förordningen 
(2011:1509) om statsbidrag för demokrati-
främjande verksamhet. Totalt har regeringen 
under perioden 2012–2014 anslagit drygt 29 
miljoner kronor till stöd för insatser från det 
civila samhällets organisationer. 

När det gäller avhopparverksamheter har 
Fryshuset fått medel för att utveckla ett 
resurscentrum för avhopparverksamheter under 
2012–2014. Regeringen har också sedan 2010 
lämnat ett särskilt stöd till Fryshusets 
verksamhet Exit för avhoppare från högerextre-
mistiska rörelser. 

Regeringen bedömer att stödet till det civila 
samhällets organisationer för att göra insatser är 
av central vikt. Regeringen anser dock att de två 
tidigare bidragsformerna för statsbidrag inom 
handlingsplanen för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism under 2012–2014 var 
överlappande. 

De verksamheter som har skapats genom stöd 
enligt förordningen (2011:1509) om demokrati-
främjande verksamhet har inte kunnat kopplas 
till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. På grund av att det krävs specifika 
insatser för att motverka våldsbejakande 
extremism valde regeringen att avsluta stats-

bidrag för demokratifrämjande verksamhet och i 
stället förlänga förordningen (2011:1508) om 
statsbidrag för verksamhet som värnar demo-
kratin under 2015–2018. 

Ett område där det har saknats åtgärder är 
stöd till föräldrar, syskon och andra anhöriga. I 
detta arbete har regeringen identifierat trossam-
funden som viktiga aktörer. Regeringen gav i 
december 2014 därför Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund i uppdrag att i dialog med de 
trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism stimulera dessa samfunds stöd till ung-
domar, föräldrar och anhöriga (dnr 
S2014/08833/PBB). 

Våldsbejakande extremism lockar framför allt 
pojkar och unga män, även om flickor och unga 
kvinnor också kan radikaliseras. Det finns därför 
ett behov av att stärka genusperspektivet i det 
förebyggande arbetet. Regeringen har därför gett 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor i uppdrag att komplettera handboken 
Inget att vänta på – handbok för 
våldsförebyggande arbete med barn och unga 
(MUCF 2014) med information om våldsbe-
jakande extremism (dnr Ku2015/01868/D). 

Socialtjänsten möter flickor och pojkar, unga 
män och unga kvinnor som riskerar att 
involveras i eller som redan är involverade i 
våldsbejakande extremism. Regeringen har 
därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta 
ett stöd för socialtjänstens arbete för att 
förebygga våldsbejakande extremism (dnr 
Ku2015/00135/D). 

Erfarenheter från andra länder visar att slutna 
miljöer kan utgöra en grogrund för radikalise-
ring. Regeringen har därför gett både Statens 
institutionsstyrelse och Kriminalvården i upp-
drag att kartlägga metoder och arbetssätt som 
kan användas för att förebygga våldsbejakande 
extremism (dnr Ku2015/00136/D och 
Ju2015/05232/KRIM). 

Den kunskap och de metoder som används 
för att motverka rekrytering av människor till 
våldsbejakande extremism och till rasistiska 
organisationer behöver vara vetenskapligt för-
ankrade. Regeringen har genom en ändring i 
regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende 
Göteborgs universitet gett universitet i uppdrag 
att utveckla och sprida sådan kunskap och 
sådana metoder. 
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Statskontorets utvärdering av handlingsplanen 
2012–2014 

Regeringens handlingsplan 2012–2014 har ut-
värderats av Statskontoret och uppdraget 
redovisades i mars 2015. I uppdraget ingick att 
utvärdera i vilken utsträckning syftet med 
handlingsplanen uppfylldes, samt om åtgärderna 
har varit ändamålsenliga och utförts av lämpliga 
och relevanta myndigheter på ett tillfreds-
ställande sätt (dnr Ju2014/05325/D). 

Av rapporten Värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism – utvärdering av en 
handlingsplan (Statskontoret 2015) framgår att 
handlingsplanen ringade in problemområdet och 
att de åtgärder som genomfördes i hög grad 
uppfyllde regeringens målsättningar även om det 
fullt ut inte går att konstatera vilka effekter 
åtgärderna har haft. 

När det gäller insatser som genomförts av det 
civila samhällets organisationer visar Statskon-
torets utvärdering att drygt 6300 individer och 
30 skolor har nåtts av olika insatser som 
organisationer har genomfört. De demokrati-
främjande projekten har nått majoriteten av 
dessa, 4 000 individer och 20 skolor. Utvärde-
ringen visar också att flera av åtgärderna har 
fortsatt inom ramen för myndigheternas 
ordinarie arbete, t.ex. Forum för levande 
historias utbildningsmaterial. 

Statskontorets utvärdering lyfter även fram 
några av handlingsplanens brister. Åtgärder 
inom vissa områden, såsom socialtjänst och 
kriminalvård, saknades. Vidare visar utvärde-
ringen att regeringen har lagt ett för stort ansvar 
på det civila samhällets organisationer att 
genomföra insatser, exempelvis när det gäller 
stöd till individer som vill lämna våldbejakande 
extremistiska rörelser. Statskontoret rekommen-
derar i rapporten bl.a. att målgrupperna bör 
tydliggöras i det fortsatta arbetet samt att 
samverkan och styrning behöver utvecklas. 

Myndigheten rekommenderar även att en 
systematisk sammanställning och åtgärdsplan tas 
fram som ska fungera som ett komplement till 
den nationella samordnaren, som i huvudsak 
arbetar för att stimulera lokala initiativ. 

Regeringen anser att Statskontorets ut-
värdering har gett värdefull kunskap och har för 
avsikt att arbeta vidare enligt flera av 
rekommendationerna. 

Nordiskt och internationellt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

De våldsbejakande extremistmiljöerna finns och 
verkar i en global kontext. Med anledning av 
detta är det viktigt att beakta det förebyggande 
arbete som sker i andra länder samt det före-
byggande arbetets centrala roll i relation till 
lagstiftning och brottsbekämpning. Det är också 
viktigt att stärka det nordiska samarbetet i dessa 
frågor då de nordiska länderna har många 
likheter i hur våra samhällen är organiserade. 

Under 2015 har därför ett nordiskt nätverk 
etablerats som ska främja samarbete mellan 
Sverige, Danmark, Norge och Finland i syfte att 
utbyta kunskap och erfarenheter om det före-
byggande arbetet mot våldsbejakande extre-
mism. En gemensam icke-bindande avsikts-
förklaring antogs av ministrarna i Oslo i januari 
2015 (dnr Ku2015/00352/D). 

Sverige är sedan 2008 representerat i Policy 
Planners’ Network on Countering Polarisation 
and Radicalisation (PPN) för erfarenhetsutbyte 
mellan tjänstemän från Storbritannien, Belgien, 
Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, 
Finland, Norge, Danmark och Kanada. 

Svenska experter från myndigheter, kom-
muner och det civila samhällets organisationer 
ingår också i Europeiska kommissionens 
Radicalisation Awareness Network (RAN) som 
har till uppgift att hjälpa dem som i sitt dagliga 
arbete kommer i direkt kontakt med problem 
som rör våldsbejakande extremism att utveckla 
det förebyggande arbetet ytterligare. Nätverket 
ska underlätta utbytet av erfarenheter och 
arbetsmetoder för att motverka olika typer av 
radikalisering. Eftersom RAN-nätverket skapar 
tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte mellan olika 
yrkesgrupper har det blivit en viktig aktör när 
det gäller kunskap om det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism. 

9.9.3 Analys och slutsatser  

Regeringens handlingsplan 2012–2014 har 
bidragit till ökad medvetenhet och kunskap om 
våldsbejakande extremism genom de uppdrag 
som getts till olika myndigheter och det stöd 
som har fördelats till det civila samhällets 
organisationer.  

Regeringen har dock sett ett behov av att 
utveckla detta arbete ytterligare. Arbetet med att 
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värna demokratin mot våldsbejakande extre-
mism måste anpassas och utvecklas för att möta 
nya utmaningar. Under 2014 och 2015 har 
problemet med våldsbejakande extremism vuxit, 
bl.a. på grund av pågående väpnade konflikter i 
Syrien och Irak och utbredningen av Islamiska 
staten i Irak och Levanten (Isil). Utvecklingen 
kan öka risken för extremistiska våldshandlingar, 
för att fler individer och anhöriga drabbas samt 
att återvändare kan komma att utgöra ett hot 
mot Sverige eller svenska intressen i utlandet. Isil 
utgör ett direkt hot mot säkerheten i dessa 
länder och mot civilbefolkningen där. 

I syfte att ge en helhetsbild av regeringens 
arbete för att värna demokratin mot våldsbe-
jakande extremism har regeringen beslutat om 
skrivelsen Åtgärder för att stärka samhällets 
motståndskraft mot våldsbejakande extremism 
(skr. 2014/15:144). Syftet med denna är att 
tydliggöra utgångspunkter, insatsområden och 
målgrupper för arbetet under den tid som den 
nationella samordnarens uppdrag pågår. 

I skrivelsen redovisas samtliga åtgärder som 
regeringen har vidtagit för att kraftfullt förstärka 
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Regeringen har bl.a. utifrån Stats-
kontorets utvärdering av handlingsplanen 2012–
2014 identifierat att fler myndigheter behöver 
arbeta med insatser och att det krävs mål-
gruppsinriktade och långsiktiga insatser inom 
ramen för respektive myndighets ansvarsområde 
tillsammans med samordnande insatser på 
nationell, regional och lokal nivå för att utveckla 
arbetet ytterligare. I detta arbete är också det 
civila samhällets organisationer inklusive tros-
samfunden viktiga aktörer. Den nationella 
samordnaren för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism har en nyckelroll i 
detta arbete. 

9.10 Politikens inriktning 

En levande demokrati är inte tyst och nöjd. I en 
levande demokrati värnas den fria åsikts-
bildningen aktivt liksom principen om alla 
människors lika värde. I en levande demokrati 
deltar människor både genom att rösta och 
genom att göra sin röst hörd mellan valen. 
Demokrati handlar såväl om styrelseskick som 
om påverkansmöjligheter. Det handlar också om 

värderingar såsom respekt för människors lika 
värde och en öppenhet inför omvärlden. 

Demokratin måste både stärkas och värnas. 
Vår demokrati ska präglas av ett högt och jämlikt 
deltagande i allmänna val. Den ska präglas av att 
fler ska ha möjlighet att påverka de beslut som 
rör dem, fler än i dag. Vissa platser i vårt land 
kännetecknas av en låg demokratisk delaktighet. 
Detta är en utmaning som angår hela vårt 
samhälle. Demokratin är och ska vara till för alla, 
den demokratiska inkluderingen ska därför 
stärkas och utanförskapet ska minska. En 
förutsättning för en levande demokrati är ett 
starkt och självständigt civilsamhälle, den fria 
konsten och den fria åsiktsbildningen. Genom 
många människors engagemang och delaktighet 
kan vår demokrati stärkas och regeringens 
demokratipolitiska vision förverkligas. 

Även om vår demokrati är stark, är samtidigt 
de demokratiska utmaningarna många. Anti-
demokratiska idéer behöver ständigt bemötas. 
Omvärldsutvecklingen har bidragit till polari-
sering, misstänksamhet och rädsla. Vår demo-
krati måste därför också värnas genom ett 
förebyggande arbete. Det är ett gemensamt 
ansvar. Ett demokratiskt samhälle förutsätter att 
var och en respekterar andras rättigheter och att 
motsättningar löses enligt demokratins spel-
regler. Det demokratiska samtalet upprätthåller 
vår demokrati. Därför är hoten mot det 
demokratiska samtalet också i förlängningen ett 
hot mot vår demokrati. Ingen förtroendevald, 
konstnär, opinionsbildare eller journalist ska 
behöva tystna på grund av hat eller hot. Rege-
ringen kommer att vidta kraftfulla åtgärder i 
syfte att både stärka och värna demokratin. 

9.10.1 Ett högt och mer jämlikt 
valdeltagande 

Ett högt och mer jämlikt valdeltagande är ange-
läget. Den representativa demokratin förverk-
ligas genom de allmänna valen. 

Deltagandet i allmänna val är den politiska 
deltagandeform som omfattar flest och är den 
form som är mest jämlikt fördelad. Att rösta i de 
allmänna valen är det viktigaste medlet för 
ansvarsutkrävande. Valdeltagandet är betydelse-
fullt för det demokratiska systemets legitimitet 
och den politiska jämlikheten. Det är därför 
viktigt att valdeltagandet ökar i de grupper som 
röstar i mindre utsträckning, såsom utrikes 
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födda, unga, arbetslösa, lågutbildade och 
personer med funktionsnedsättning. 

Det är mycket angeläget att valdeltagandet 
ökar i socioekonomiskt svaga områden där 
valdeltagandet är lågt. I det valdistrikt som hade 
lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade 
endast 48 procent medan 95 procent av de röst-
berättigade röstade i det valdistrikt som hade 
högst deltagande. 

Regeringen kommer att under mellanvals-
perioden fortsätta att verka för ett högt och mer 
jämlikt valdeltagande. De insatser som genom-
förs utgör en del av ett långsiktigt arbete där 
demokratifrämjande insatser under mellanvals-
perioden kombineras med punktinsatser för ett 
högt valdeltagande inför valen med syfte att 
bidra till att få olika målgrupper att rösta. 
Insatser måste också kombineras med ett 
långsiktigt arbete för att öka tilliten till och 
förtroendet för det demokratiska systemet, 
politiska processer och till de folkvalda. 

Lättläst nyhetsinformation  

Alla samhällsgrupper bör ges så likartade 
förutsättningar som möjligt att vara delaktiga i 
den demokratiska processen. Information är en 
förutsättning för det. För att öka möjligheten 
för personer med lässvårigheter att tillgodogöra 
sig information och ta del av den politiska 
debatten under mellanvalsperioden avser 
regeringen att fortsätta ge Myndigheten för 
tillgängliga medier i uppdrag att driva ”Alla 
väljare” – www.allavaljare.se med lättläst nyhets-
information. Webbplatsen ska liksom tidigare 
rikta sig särskilt till samhällsgrupper som röstar i 
lägre utsträckning än övriga röstberättigade, 
såsom utrikes födda, unga och personer med 
funktionsnedsättning. 

Förenkla röstningsförfarandet för personer med 
funktionsnedsättning 

Den studie som Statistiska centralbyrån genom-
fört på uppdrag av regeringen i samband med 
2014 års allmänna val visar att valdeltagandet är 
något lägre bland personer med funktions-
nedsättning än bland övriga befolkningen (dnr 
Ku2015/01690/D). Valdeltagandet varierar med 
typ av funktionsnedsättning. Lägst var val-
deltagandet bland dem med svårt nedsatt rörelse-

förmåga – 64 procent röstade i riksdagsvalet och 
30 procent i Europaparlamentsvalet jämfört med 
88 respektive 53 procent bland dem utan nedsatt 
rörelseförmåga. Även bland synskadade och 
personer som har besvär av ängslan, oro eller 
ångest var valdeltagandet betydligt lägre än bland 
den övriga befolkningen. 

Myndigheten för delaktighet redovisade under 
2014 en studie om tillgängligheten hos röst-
ningsmottagningsställen under de allmänna valen 
2014 som genomförts på uppdrag av regeringen 
(dnr Ku2015/01238/D). Regeringen avser mot 
bakgrund av de studier som genomförts att 
under 2016 arbeta med att förenkla deltagandet i 
allmänna val för personer med funktions-
nedsättning. 

Valmyndigheten  

För att skapa förutsättningar för effektivitets- 
och kvalitetsförbättringar i Valmyndighetens 
verksamhet och därmed minska myndighetens 
sårbarhet förs de administrativa och hand-
läggande uppgifterna över till Skatteverket 
som därmed blir värdmyndighet för Val-
myndigheten. Valmyndigheten kvarstår som 
nämndmyndighet utan eget arbetsgivaransvar. 
Denna form påverkar inte Valmyndighetens 
oberoende i beslutsfattandet som central 
valmyndighet.  

En promemoria med förslag till framtida 
organisation av Valmyndigheten har upprättats 
(dnr Ku2015/02044/D). Ett remissmöte om 
förslagen i promemorian hölls den 21 augusti 
2015. Till remissmötet var berörda myndigheter 
och organisationer samt de centrala parterna på 
det statliga avtalsområdet inbjudna. Därefter har 
frågan förankrats hos företrädare för Modera-
terna, Centerpartiet, Folkpartiet och Krist-
demokraterna i riksdagen. Regeringen kommer 
att hålla riksdagen fortsatt informerad om 
processen.  

9.10.2 Ett breddat och mer jämlikt 
deltagande i de folkvalda 
församlingarna 

De folkvalda är representanter för de åsikter och 
erfarenheter som uttrycks i samhället. Det är 
därmed avgörande för demokratins vitalitet att 
det finns ett utbrett intresse för att inneha 
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förtroendeuppdrag och delta i de folkvalda 
församlingarna. Det är också av betydelse att det 
i beslutsfattande politiska församlingarna finns 
en bred representation med avseende på t.ex. 
kön, ålder och födelseland. 

När fler engagerar sig i politiken ökar för-
utsättningarna för en förbättrad social represen-
tativitet. Det är viktigt eftersom det innebär att 
fler grupper i befolkningen är representerade i de 
beslutsfattande församlingarna. Då förbättras 
möjligheterna för besluten att bättre spegla de 
åsikter och erfarenheter som uttrycks i sam-
hället, och därmed förutsättningarna för att 
individer ska känna tilltro till besluten. Rege-
ringen avser att fortsätta verka för att öka 
representativiteten bland förtroendevalda. 

Förtroendevaldas villkor och representativitet 

Statistiska centralbyrån (SCB) har i uppdrag att 
följa upp folkvaldas villkor och representativitet 
efter 2014 års allmänna val (dnr 
Ju2014/05631/D). Studien delredovisades i april 
2015 (dnr Ku2015/01983/D) och ska slut-
redovisas i mars 2016. Trots att kvinnors och 
ungas underrepresentativitet har minskat sedan 
valen 2010 är kvinnor, unga och utrikes födda 
fortfarande underrepresenterade i kommunala 
politiska beslutande församlingar. Även personer 
med funktionsnedsättning är underrepresen-
terade som förtroendevalda i dessa organ. 
Antalet avhopp är särskilt markant bland unga 
kvinnor. 

Dessa områden har den pågående utredningen 
om demokratisk delaktighet och inflytande (dir. 
2014:11) i uppdrag att se över. Utredningen ska 
bl.a. undersöka frågor om de politiskt för-
troendevaldas villkor, analysera orsakerna till det 
minskade medlemstalet i de politiska partierna 
samt föreslå åtgärder för att fler ska välja att 
engagera sig som politiskt förtroendevalda, 
särskilt när det gäller underrepresenterade 
grupper. SCB:s statistik om folkvaldas villkor 
och representativitet utgör ett viktigt underlag 
för utredningens arbete. Utredningen ska lämna 
sitt betänkande i december 2016. Med utgångs-
punkt i utredningens kommande åtgärdsförslag 
kommer regeringen att under 2016 fortsätta 
arbetet för ett breddat och mer jämlikt 
deltagande i de politiska församlingarna. 

Regeringen avser att fortsätta ge Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

i uppdrag att stärka ungas möjligheter till 
inflytande i de demokratiska processerna genom 
stöd till unga politiker (dnr U2014/03552/UC) 
under 2016. 

Stöd till politiska partier  

Regeringen avser att under 2016 genomföra en 
översyn av nivåerna för stöd enligt lagen 
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier.  

9.10.3 Stärkta möjligheter till inflytande, 
insyn och delaktighet mellan valen  

Det representativa demokratiska styrelsekicket 
grundar sig på allmänna val men behöver också 
ett aktivt deltagande av befolkningen mellan 
valen för att fungera väl. En viktig målsättning är 
att alla människor ska känna sig delaktiga i 
demokratin och att alla ska ha goda förut-
sättningar att komma till tals i frågor som berör 
och engagerar dem. 

Insatser för att inkludera medborgare som i 
dag inte är delaktiga är viktiga både för att skapa 
ett mer jämlikt och sammanhållet samhälle och 
för att öka motivationen att delta i allmänna val. 
Förutsättningarna för att vara delaktig och utöva 
inflytande mellan valen skiljer sig åt bland 
befolkningen. Det är därför särskilt viktigt med 
insatser för att stärka möjligheterna för dem som 
står långt från delaktighet och de som upplever 
hinder för ett demokratiskt deltagande. Rege-
ringen kommer att fortsätta utveckla arbetet 
med att stärka möjligheterna att delta i och 
påverka politiska beslutsprocesser mellan valen. 

2014 års demokratiutredning – delaktighet och 
jämlikt inflytande  

Den pågående demokratiutredningen (dir. 
2014:111) har bl.a. i uppdrag att utarbeta förslag 
till åtgärder för att stärka individens möjligheter 
till delaktighet i och inflytande över det politiska 
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Ut-
redningen ska också analysera formerna för 
delaktighet och inflytande mellan valen och 
identifiera samhällsförändringar som kan på-
verka deltagandet på sikt. Demokratiutred-
ningen redovisas i december 2015 och regeringen 
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avser därefter att påbörja arbetet med att ta fram 
en proposition för demokratipolitiken. 

Sänkta trösklar och rum för demokrati  

En majoritet av landets kommuner och landsting 
arbetar i dag med någon form av medborgar-
dialog. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har, med regeringens stöd, sedan 2007 
arbetat med att stödja det lokala och regionala 
arbetet med att utveckla och etablera metoder 
för att inhämta synpunkter och föra dialog med 
medborgarna. Långt ifrån alla medborgare 
använder sig dock av de kanaler för dialog som 
etablerats. För att agera i demokratin krävs såväl 
kunskap som en tilltro till de egna möjligheterna 
att göra sig hörd och att bli lyssnad till. För att 
inkludera dem som upplever att trösklarna till 
delaktighet är för höga krävs åtgärder som 
stärker individers egenmakt. 

Regeringen har därför beslutat att under 2015 
ge MUCF i uppdrag att fördela medel till 
organisationer inom det civila samhället som vill 
upprätta lokala resurscenter för demokratisk 
delaktighet i områden med ett lågt valdeltagande 
och områden med en svag demokratisk delaktig-
het i övrigt. Verksamheten ska syfta till att ge 
individer bättre förutsättningar att delta i 
demokratin främst genom att 

– utgöra en mötesplats för lokalt engage-
mang, 

– inspirera till och stödja lokal egen-
organisering i nätverk, grupper eller 
föreningar,  

– fungera som en länk till etablerade 
föreningar och organisationer, och  

– erbjuda stöd och vägledning för att 
framföra sina åsikter och påverka besluts-
fattande inom ramen för demokratin på 
lokal, regional eller nationell nivå.  

Satsningen på lokala resurscenter inleds under 
hösten 2015. Under åren 2016–2018 avser rege-
ringen att fortsätta satsningen. 

EU och demokratin 

EU påverkar de politiska beslutsprocesserna på 
nationell, regional och lokal nivå. Kunskapen om 
EU och dess institutioner är avgörande för 
individens möjligheter till inflytande över de 

politiska processerna som berör den egna 
vardagen. 

Den pågående utredningen om delaktighet i 
EU (dir. 2014:112) ska föreslå åtgärder inom 
ramen för EU:s nuvarande regelverk och 
arbetssätt i syfte att främja inflytande, insyn och 
delaktighet för aktörer i Sverige när det gäller 
frågor som beslutas inom EU. Utredaren ska ge 
underlag för åtgärder på området samt bidra med 
förslag och idéer till individer, det civila sam-
hällets organisationer och andra aktörer med 
EU-relaterad verksamhet på nationell, regional 
och lokal nivå. Uppdraget ska redovisas i januari 
2016. Regeringen avser att gå vidare med 
utredningens förslag och genomföra åtgärder för 
att öka möjligheten till inflytande, insyn och 
delaktighet i EU:s beslutsprocesser. 

9.10.4 En ökad demokratisk medvetenhet  

En medvetenhet om demokratins grundläggande 
principer och kunskap om dess spelregler är en 
förutsättning för ett fungerande demokratiskt 
styrelseskick. 

Nära förbundna med demokratins grund-
läggande värden är också principerna om de 
mänskliga rättigheterna. En ökad medvetenhet 
och stöd för demokratins grundläggande värden 
innebär samtidigt ett stärkt stöd för yttrande-
frihet, principen om alla människors lika värde 
och ett avståndstagande från rasism och liknande 
former av fientlighet. 

Demokratins grundläggande värderingar 
måste ständigt återvinnas och förankras. Det 
demokratiska samtalet är av central betydelse. En 
öppen och kritisk debatt där många deltar och en 
mångfald perspektiv kommer till uttryck stärker 
demokratin och den demokratiska medveten-
heten. Det demokratiska samtalet förutsätter att 
det finns arenor och mötesplatser där människor 
och perspektiv kan mötas. 

En ökad oro och polarisering bidrar till att 
hoten mot demokratin i dag är tydligare än på 
länge. Regeringen ser därför ett behov av att 
utveckla arbetet med att stärka den demokratiska 
medvetenheten. 

Stärka det demokratiska samtalet 

Regeringen arbetar på flera sätt för att stärka 
demokratin genom att öka den demokratiska 
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medvetenheten och främja det demokratiska 
samtalet.  

Det allmänna biblioteksväsendet utgör en 
viktig källa till information och kunskap som är 
en nödvändig utgångspunkt för saklig debatt. 
Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta 
fram en nationell biblioteksstrategi. I uppdraget 
ingår bl.a. att belysa bibliotekens roll för att 
främja det demokratiska samtalet, den fria 
åsiktsbildningen samt förmågan till kritisk analys 
och källkritik (dnr Ku2015/00747/KI). Rege-
ringen ser biblioteken som en viktig resurs i 
arbetet med att främja och förankra demokratin 
och avser att stärka denna del av bibliotekens 
arbete. 

Det demokratiska samtalet behöver även 
värnas på internet. I juni 2015 fattade därför 
regeringen beslut om att ge Statens medieråd i 
uppdrag att utveckla och förlänga kampanjen No 
Hate Speech Movement till att också omfatta 
insatser för att värna demokratin mot våldsbe-
jakande extremism genom att stärka barns och 
ungdomars medie- och informationskunnighet 
(dnr Ku2015/01869/D). Regeringen förlänger 
därmed kampanjen under 2015 och 2016. 

Det är av stor vikt att det finns fria och 
självständiga medier som ger plats för en öppen 
och kritisk diskussion om samhällsfrågor och att 
denna även når ut till och berör den regionala 
och lokala nivån. Med utgångspunkt i de 
demokratiska utmaningar som följer av den 
förändrade medieanvändningen och den snabba 
utvecklingen på medieområdet har en särskild 
utredare fått i uppdrag att analysera behovet av 
nya mediepolitiska insatser (dir. 2015:26). All-
mänhetens behov av allsidig information och 
individens möjlighet att vara demokratiskt del-
aktig oberoende av bostadsort står bl.a. i fokus 
för utredningen som lämnar sitt betänkande i 
april 2016. 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
(SST) har i uppdrag att föra en dialog med 
trossamfunden i syfte att stimulera arbete som 
rör demokrati och demokratisk medvetenhet 
(dnr S2014/08833/PBB, S2014/09035/SAM). 
SST ska utveckla dialogen till att inkludera ett 
brett spektrum av samfund och grupperingar 
inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor 
och ungdomar. Regeringen avser att fortsatt föra 
en dialog med trossamfunden i frågor som rör 
demokrati och mänskliga rättigheter. 

Att lära av nutiden och historien 

Regeringen genomför insatser för att öka den 
demokratiska medvetenheten som tar sin 
utgångspunkt både i dag och i historien. Forum 
för levande historia har i uppdrag att under 
perioden 2015–2017 genomföra en utbildnings-
insats om olika former av rasism och intolerans i 
historien och i dag (dnr Ku2015/00319/KA). 
Syftet är att satsningen ska bidra till att skapa ett 
jämlikt samhälle präglat av respekt för alla 
människors lika värde och rättigheter och till att 
främja demokratin. 

Som kontaktpunkt för EU-programmet Ett 
Europa för medborgarna stimulerar Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) myndigheter och organisationer i det 
civila samhället att söka stöd för projekt som 
stimulerar debatt och reflektion om EU:s 
historia och framtid i ett demokrati- och 
mänskliga rättighetsperspektiv. Genom att dra 
lärdomar av Europas historia kan demokratins 
betydelse i dagens samhälle understrykas och 
belysas. 

Regeringen anser att en förankring i kunskap 
om dåtid och nutid är nödvändig för att förstå de 
utmaningar demokratin står inför i dag. Därför 
avser regeringen att fortsätta arbetet för en 
stärkt demokratiskt medvetenhet genom insatser 
som stimulerar till diskussion, reflektion och 
som kopplar samman nutid och dåtid. 

9.10.5 Värna demokratin  

Utifrån demokratiska principer och mänskliga 
rättigheter skapas ett demokratiskt samhälle och 
individerna kan enas om och acceptera fattade 
beslut samt ta ansvar för varandra och det 
gemensamma samhällets utveckling. Ett demo-
kratiskt samhälle förutsätter att var och en 
respekterar andras rättigheter och att motsätt-
ningar löses enligt demokratins spelregler. 

I det demokratiska samhället spelar en 
mångfald av politiska ideologier och idéer en 
viktig roll för det politiska samtalet. Ideologier 
och politik är starka demokratiska drivkrafter 
som används i arbetet med samhällsförändring. 
Samtidigt finns det individer och grupper som 
anammar politiska ideologier som rättfärdigar 
antidemokratiska metoder och som legitimerar 
våld för att åstadkomma förändringar i sam-
hället. Ideologiskt motiverat våld som individer 
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och grupper riktar mot samhällets institutioner, 
dess representanter eller mot enskilda individer 
på grundval av t.ex. deras politiska eller religiösa 
övertygelse, etniska tillhörighet, sexuella lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck, är en 
utmaning för demokratin och den sociala 
sammanhållningen i ett samhälle. Detta står i 
strid med demokratins grundläggande principer 
och principen om alla människors lika värde och 
rättigheter. Regeringen avser att fortsätta att 
prioritera arbete med att värna demokratin. 

Hot mot det demokratiska samtalet 

Det öppna samtalet är en grund för demokratin. 
Det är genom det fria ordet, den kritiska 
samhällsdebatten och mångfalden av perspektiv 
som demokratin byggs. I detta samtal spelar 
förtroendevalda, journalister, kulturskapare och 
kultursektorn i stort samt andra opinionsbildare 
en central roll. Regeringen bedömer att samtals-
tonen i de offentliga rummen hårdnar och att det 
förekommer hot, trakasserier och ibland även 
våld i syfte att tysta vissa åsikter. 

I Brottsförebyggande rådets studie Hot och 
våld (Brå rapport 2015:12) framgår det att 
politiker och journalister är grupper som möter 
gemensamma problem vad gäller hot och våld, 
vilket får dem att framstå som särskilt utsatta. En 
av fem politiker anger att de utsatts för hot och 
våld under de senaste 12 månaderna. Bland 
journalister anger en av tre att de utsatts för hot 
de senaste 12 månaderna. Vidare framgår att 
ungefär en sjättedel av de utsatta politikerna 
tvekat inför olika uppgifter till följd av hot och 
våld. När det gäller journalister gällde det nästan 
en av tre. Detta leder till självcensur vilket 
riskerar att på sikt hota demokratin. Det är också 
oroande att få i dessa grupper, enligt rapporten, 
väljer att polisanmäla de upplevda brotten och 
att få utsatta politiker och journalister får det 
stöd de upplever att de behöver. 

Regeringen anser därför att det förebyggande 
arbetet för att värna det demokratiska samtalet 
behöver förstärkas och förbättras. Målsättningen 
är ett offentligt samtalsklimat där alla, oavsett 
åsikter, kan delta utan risk för hot eller trakas-
serier. Om någon utsätts ska det finnas riktlinjer 
för hur detta hanteras av såväl de berörda, deras 
arbetsgivare och rättsväsendets myndigheter. 
Regeringen avser att återkomma med en 

handlingsplan för att förebygga hot mot det 
demokratiska samtalet. 

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

Samhället måste bli mer motståndskraftigt mot 
radikalisering till våldsbejakande extremism. I 
Sverige finns aktiva högerextremistiska och 
vänsterextremistiska grupper. I EU:s närområde 
och i världen pågår ett antal väpnade konflikter 
som alstrar våldsbejakande extremism och 
terrorism både inom dessa länder och utanför 
dem. Den pågående rekryteringen av svenskar 
till Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) är 
mycket oroande. I flera länder pågår också en 
ökad polarisering där rasistiska och främlings-
fientliga partier har fått starkare stöd. 

Den våldsbejakande extremismen i Sverige 
består i huvudsak av tre identifierade grupper: 
högerextremism, vänsterextremism och islamis-
tisk extremism. Våldsbejakande extremism är ett 
allvarligt problem för demokratin. Våldet som 
extremistiska grupper använder och legitimerar 
som en politisk metod utmanar och hotar det 
demokratiska samhället. 

Trots stora ideologiska olikheter grupperna 
emellan finns ett gemensamt drag som förenar 
dessa grupper: underkännandet av demokratiska 
principer och spelregler. Detta utgör ett hot mot 
grundläggande demokratiska värden. 

Våldet som dessa grupper riktar mot individer 
på grund av t.ex. deras politiska eller religiösa 
övertygelse, etniska tillhörighet, sexuella lägg-
ning, könsuttryck eller könsidentitet utgör 
vidare ett angrepp mot principen om alla 
människors lika värde. Det är därför angeläget 
att med gemensamma krafter värna grund-
läggande demokratiska värderingar och respek-
ten för mänskliga rättigheter. Detta är de vikti-
gaste utgångspunkterna i arbetet med att minska 
grogrunden för våldsbejakande extremism. 

Regeringen bedömer att utvecklingen av 
våldsbejakande extremism och terrorism kräver 
ökad medvetenhet, kunskap och konkreta 
förebyggande insatser. 

Regeringen beslutade därför den 13 augusti 
2015 skrivelsen Åtgärder för att göra samhället 
mer motståndskraftigt mot våldsbejakande 
extremism (skr. 2014/15:144). 

I skrivelsen presenteras 21 pågående åtgärder 
mot våldsbejakande extremism. Skrivelsens syfte 
är att tydliggöra ansvarsområden, samverkan och 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  1 

115 

målgrupper samt att utveckla myndigheternas 
beredskap under den tid som den nationella 
samordnarens uppdrag pågår. 

De åtgärder som genomförs 2015–2016 
omfattar fem områden:  

– nationell samordning för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism, 

– åtgärder för att värna demokratin och alla 
människors lika värde och rättigheter, 

– åtgärder mot identifierade risker, 

– åtgärder för att individer ska lämna vålds-
bejakande extremistiska rörelser, och 

– stärkt nordiskt och internationellt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Den nationella samordnaren för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism (dir. 
2014:103) är den mest omfattande insatsen som 
nu pågår. Samordnaren har uppdraget att 
utveckla och stärka arbetet på lokal nivå och 
säkerställa samverkan mellan myndigheter, 
kommuner och organisationer, inklusive tros-
samfund. Efter att den nationella samordnarens 
arbete avslutas i juni 2016 avser regeringen att 
återkomma i syfte att omhänderta de förslag och 
den strategi som samordnaren har i uppdrag att 
ta fram. Regeringen avser att samtidigt följa upp 
samtliga åtgärder i skrivelsen i syfte att bedöma 
effekterna av dessa och behovet av nya åtgärder. 

Förstärkt stöd till det civila samhällets 
organisationer för verksamhet som värnar 
demokratin mot våldbejakande extremism 

Regeringens bedömning är att det civila sam-
hällets organisationer med sina olika verksam-
heter kan nå individer och grupper som har ett 
lågt förtroende för samhällets myndigheter. 
De kan också på ett annat sätt än myndigheter 
och kommunala verksamheter erbjuda flexibla 
och situationsanpassade lösningar. Regeringen 
har av dessa skäl gett Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag 
att under 2015–2018 fördela medel till organi-
sationer inom det civila samhället som bedriver 
en verksamhet som värnar demokratin mot 
våldsbejakande extremism.  

Eftersom det civila samhällets verksamheter 
utgör en viktig del av det förebyggande arbetet 
bör det finnas ett starkt och säkerställt statligt 

stöd till de verksamheter som det civila sam-
hällets organisationer vill bidra med.  

Stärkt nordiskt och internationellt erfarenhets- 
och kunskapsutbyte 

De våldsbejakande extremistmiljöerna finns 
och verkar i en global kontext. Detta gäller 
inte minst problematiken med utländska 
terroriststridande. Flera länder i Europa och de 
nordiska länderna står inför liknande ut-
maningar när det gäller utvecklingen av 
våldsbejakande högerextremistiska grupper. 
Av dessa skäl är det viktigt att beakta det före-
byggande arbete som sker i andra länder och 
det förebyggande arbetets centrala roll i 
relation till lagstiftning och brottsbekämpning. 
Det är också viktigt att stärka det nordiska 
samarbetet i det förebyggande arbetet då de 
nordiska länderna också gemensamt kan driva 
frågor och förslag i relation till EU och FN. 

Under 2015 har ett nordiskt nätverk etablerats 
som ska främja samarbete mellan Sverige, 
Danmark, Norge och Finland i syfte att utbyta 
kunskap och erfarenheter om det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. En ge-
mensam icke-bindande avsiktsförklaring antogs 
av ministrarna i Oslo i januari 2015 (dnr 
Ku2015/00352/D). Under 2016 avser regeringen 
även att arrangera ett nordiskt ministermöte 
inom detta område. 

Sverige är sedan 2008 representerat i Policy 
Planners’ Network on Countering Polarisation 
and Radicalisation (PPN) för erfarenhetsutbyte 
mellan tjänstemän från Storbritannien, Belgien, 
Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, 
Finland, Norge, Danmark och Kanada. Nät-
verket träffas två–tre gånger per år under olika 
teman. Regeringen avser att fortsatt vara 
engagerad i arbetet i PPN samt i andra relevanta 
internationella forum. 
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9.11 Resultatredovisning för 
Justitiekanslern och 
Datainspektionen  

9.11.1 Mål för Justitiekanslern och 
Datainspektionen  

Justitiekanslern har som mål att vaka över tryck- 
och yttrandefriheten samt värna integriteten och 
rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. 
Myndigheten ska med hög kvalitet och 
effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern 
ska medverka till att rättstillämpningen är 
effektiv och av hög kvalitet. 

Datainspektionen har som mål att upptäcka 
och förebygga hot mot den personliga integri-
teten. Verksamheten ska främst inriktas på 
områden som bedöms vara särskilt känsliga ur 
ett integritetsperspektiv, nya företeelser och 
användningsområden av teknik samt områden 
där risken för missbruk eller felaktig användning 
bedöms vara särskilt stor. 

En samlad resultatbedömning görs för 
Justitiekanslern respektive Datainspektionen 
utifrån hur väl de har uppfyllt de uppgifter som 
åligger dem. 

9.11.2 Resultat  

Justitiekanslerns verksamhet  

Antalet inkomna ärenden till Justitiekanslern 
översteg 2014 för första gången 10 000, vilket 
kan jämföras med ca 8 200 inkomna ärenden 
under 2013. En orsak till ökningen av antalet 
ärenden kan förklaras av de närmare 2 900 er-
sättningsanspråk som inkom från personer som 
varit registrerade i Skånepolisens s.k. Kring-
resanderegister, men också av de över 300 
förtalsanmälningar som inkommit med anled-
ning av publiceringarna på webbplatsen 
lexbase.se. Trots det ökande ärendeinflödet har 
Justitiekanslerns ärendebalans minskat under 
2014 och 2013 års ärendebalans har arbetats av. 
Under 2014 har myndigheten utvecklat nya 
arbetsrutiner och effektiviserat sitt arbetssätt. De 
mål för handläggningstider som myndigheten 
har satt upp för olika typer av ärenden har i allt 
väsentligt uppnåtts. 

Under 2014 hanterade myndigheten ca 1 300 
tillsynsärenden. Antalet inkomna tillsynsärenden 
ökade med 6 procent jämfört med 2013. 

Tillsynsverksamheten har främst bedrivits ge-
nom klagomålshantering och genomgång av 
myndigheternas ärendeförteckningar. Därutöver 
har myndigheten genomfört inspektioner vid 
Migrationsverket, Kriminalvården och Sjöfarts-
verket och då särskilt granskat den frivilliga 
skaderegleringsverksamheten hos dessa myndig-
heter. Det allmänna intrycket är att verksam-
heten fungerar väl och krävde inte något särskilt 
uttalande. 

Arbetet med att värna tryck- och yttrande-
friheten har främst skett genom att pröva 
inkomna anmälningar om brott mot tryckfri-
hetsförordningen (TF) och yttrandefrihets-
grundlagen (YGL). Liksom tidigare år har en 
stor del av anmälningarna under 2014 avsett 
publiceringar som inte omfattas av grundlags-
skydd. Det gäller ofta uttalanden på hemsidor 
och bloggar där webbplatsen inte omfattats av 
den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL. 
Ärendena ska då hanteras av allmän åklagare och 
inte av Justitiekanslern. Många av de publice-
ringar som omfattas av grundlagsskydd har 
avsett anmälningar om förtal, där allmänt åtal 
mycket sällan anses påkallat. 

Under 2014 inkom ca 5 700 skadestånds-
ärenden till Justitiekanslern, vilket är en ökning 
med nära 80 procent jämfört med 2013. Ök-
ningen beror på de ersättningsanspråk som in-
kommit med anledning av det s.k. Kringresande-
registret. Totalt avsåg cirka två tredjedelar 
ersättningsanspråk enligt lagen (1998:714) om 
ersättning vid frihetsberövanden och andra 
tvångsåtgärder. Myndigheten avgjorde drygt 
2 100 sådana ärenden under 2014, vilket är en 
ökning med 15 procent. Ersättning beviljades i 
drygt 90 procent av fallen. 

Även antalet inkomna ärenden om rättshjälp 
ökade något under 2014 och uppgick till drygt 
2 500 ärenden. Justitiekanslern har under året 
överklagat beslut i närmare 40 rättshjälps-
ärenden. 

Datainspektionens verksamhet  

Datainspektionen har under året arbetat för att 
säkra individens rätt till integritet genom sin 
tillsyn över behandlingen av personuppgifter 
samt tillsyn och tillståndsgivning inom kredit-
upplysnings- och inkassoverksamhet. 
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Tillsyn över behandlingen av personuppgifter  
Under 2014 har myndigheten riktat in verk-
samheten mot nya företeelser samt områden där 
risken för integritetskränkning är särskilt stor. 
Granskningarna har bl.a. rört Tullverkets be-
handling av personuppgifter, polisens allmänna 
spaningsregister, kommunernas hantering av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården 
samt upphandling av molntjänster i skolan. 
Myndigheten fick även ett särskilt uppdrag att 
granska hur personuppgiftslagen och andra 
registerförfattningar följs inom socialtjänsten 
och på bostadsmarknaden med avseende på 
känsliga personuppgifter som rör etniskt 
ursprung. Inspektionerna utformas som skriv-
bordsinspektioner, fältinspektioner och enkät-
inspektioner. Antalet inledda tillsynsärenden 
uppgick till 85 vilket är en minskning med 60 
procent i jämförelse med 2013. Antalet avslutade 
ärenden uppgick till 164, vilket är en minskning 
med 19 procent jämfört med 2013. Under året 
minskade ärendebalanserna. 

Datainspektionens arbete att värna den 
personliga integriteten i samband med utveck-
lingen av e-förvaltning inom stat, kommun och 
landsting har fortsatt under året. Arbetet bestod 
i inspektioner, remissyttranden, samverkan och 
information. 

Datainspektionen har 2014 liksom under 
tidigare år bedrivit en aktiv informations-
verksamhet i syfte att synliggöra integritets-
frågorna i samhället. Under året har antalet 
artiklar i media minskat något medan det är fler 
som prenumererar på myndighetens tidning. 
Myndigheten har medvetet styrt över fler frågor 
av enklare karaktär till webbplatsen vilket har 
medfört att förfrågningar per mejl och telefon 
från allmänheten har minskat. 

I likhet med tidigare år har myndigheten 
under 2014 fortsatt att arrangera utbildningar för 
bl.a. personuppgiftsombud, genomfört informa-
tionsinsatser vid seminarier och konferenser 
samt besvarat frågor genom myndighetens 
upplysningstjänst. Därutöver har Datainspek-
tionen utgjort en viktig remissinstans. Vidare är 
efterfrågan på myndighetens medverkan i 
kommittéarbete fortsatt stor. Myndighetens 
arbete med remisser och i kommittéer har mot 
denna bakgrund ökat kraftigt under 2014. 

Datainspektionen har bedrivit en aktiv 
samverkan med andra myndigheter och 
organisationer. Detta är viktigt inte minst för att 
öka effektiviteten i myndighetens verksamhet. 

Syftet med samverkan har varit att åstadkomma 
samsyn i integritetsfrågor, att utbyta informa-
tion om handläggning av ärenden och att klar-
göra gränser mellan myndigheternas tillsyns-
ansvar. Under året har samverkan skett med bl.a. 
Statens servicecenter, Finansinspektionen, 
Konsumentverket, Kronofogden och Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden. 

Datainspektionen bedriver även en aktiv 
internationell samverkan. Detta arbete har ökat 
under 2014. Bland annat medverkar myndig-
heten i EU:s tillsyn över och utveckling av 
dataskyddsdirektivet med syfte att direktivet ska 
tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Myndig-
heten deltar därutöver bl.a. i tillsynen över den 
centrala stödfunktionen i Schengens informa-
tionssystem (SIS) samt den EU-gemensamma 
tillsynsmyndigheten för Europol (Joint 
Supervisory Body of Europol, JSB). 

Tillsyn och tillståndsgivning inom 
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet  
Under 2014 avslutade Datainspektionen åtta 
tillsynsärenden enligt kreditupplysningslagen. 
Tillsynsverksamheten på kreditupplysnings-
området har under 2014 bl.a. inriktats på att 
upprätthålla de förelägganden som Datainspek-
tionen meddelade kreditupplysningsföretag 
under 2011. 

Vad gäller Datainspektionens arbete med 
tillsyn och tillstånd enligt inkassolagen har 
antalet diarieförda tillsynsärenden minskat från 
64 till 38. Antalet diarieförda avslutade ärenden 
minskade från 63 till 41. Minskningen är ett 
resultat av att myndigheten har ändrat sin 
strategi på området. Ändringen innebär att fokus 
flyttats från nya tillståndshavare till färre aktörer 
som bedriver verksamhet av betydande 
omfattning och verksamhet där det finns 
anledning att misstänkta brister i rutiner. 

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen 
Genom kameraövervakningslagen som trädde i 
kraft den 1 juli 2013 har Datainspektionen ett 
centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning 
i samhället. Myndigheten har också i uppgift att 
överklaga länsstyrelsernas beslut om kamera-
övervakning för att tillvarata allmänna intressen. 
Det projekt som startade 2013 för att bygga upp 
kompetens och ta fram rutiner med anledning av 
de nya uppgifterna har nu införlivats i den 
ordinarie verksamheten. Under 2014 tog Data-
inspektionen emot drygt 800 beslut från läns-
styrelserna i ärenden om tillstånd till kamera-
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övervakning. Under samma period tog myndig-
heten emot ca 100 beslut från länsstyrelserna i 
andra ärenden gällande kameraövervakning. 
Datainspektionen har överklagat 96 av läns-
styrelsernas beslut om tillstånd till kamera-
övervakning till förvaltningsrätt. 

9.11.3 Analys och slutsatser  

Justitiekanslern  

Regeringen bedömer att Justitiekanslern har 
uppfyllt de mål och uppgifter som regeringen 
har satt upp för verksamheten. Det är av vikt att 
myndigheten fortsätter med det utvecklings-
arbete som bedrivs för att vidareutveckla och 
effektivisera verksamheten. 

Datainspektionen  

Regeringen bedömer att Datainspektionen har 
uppfyllt de mål och uppgifter som regeringen 
har satt upp för verksamheten. Med utgångs-
punkt i ett omfattande uppdrag och ett 
föränderligt och växande arbetsfält har Datain-
spektionen gjort väl avvägda prioriteringar i sin 
verksamhet under året. 

9.12 Mål för mänskliga rättigheter 

 
Regeringens förslag: Målet för politiken för 
mänskliga rättigheter är att säkerställa full 
respekt för Sveriges internationella åtaganden 
om mänskliga rättigheter. 

 

Skälen för regeringens förslag: Det nuvaran-
de målet för mänskliga rättigheter ingår som en 
del av målet för demokratipolitiken som lyder 
”en levande demokrati där individens möjlig-
heter till inflytande förstärks och de mänskliga 
rättigheterna respekteras” (prop. 2008/09:1 
utg.omr. 1, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83). 
I skrivelsen En politik för en levande demokrati 
(skr. 2013/14:61) beskrivs inriktningen och 
handlingslinjen för det framtida arbetet inom 
demokratipolitiken. Skrivelsen berör dock inte 
specifikt arbetet för de mänskliga rättigheterna. 

Enligt såväl regeringens första som andra 
nationella handlingsplan för de mänskliga rättig-
heterna (skr. 2001/02:83 och skr. 2005/06:95) är 
regeringens långsiktiga mål att säkerställa full 
respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

Delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige föreslår att regeringen utvecklar tydliga 
nationella mål och indikatorer för de mänskliga 
rättigheterna (SOU 2010:70). Även utvärderaren 
av den andra handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter föreslår att regeringen ska utarbeta 
uppföljningsbara mål och delmål som så långt 
möjligt formuleras i termer av den effekt som 
arbetet för mänskliga rättigheter syftar till att 
uppnå (SOU 2011:29). 

Regeringen föreslår att riksdagen fastställer 
följande övergripande mål:  

Målet för politiken för mänskliga rättigheter 
är att säkerställa full respekt för Sveriges interna-
tionella åtaganden om mänskliga rättigheter. 

 Utgångspunkten är att den svenska rätts-
ordningen ska stå i överensstämmelse med de 
konventioner som Sverige har anslutit sig till och 
att konventionsåtagandena ska beaktas vid 
tillämpningen av svensk rätt inom hela den 
offentliga verksamheten, såväl inom stat som 
inom kommuner och landsting. Det är i första 
hand varje lands regering som har skyldighet att 
säkerställa att respekten för de mänskliga 
rättigheterna upprätthålls, i praktiken genom ett 
fungerande rättsväsende, effektiv lagstiftning, 
reglering, utbildning, socialt stöd och andra 
åtgärder. Staten är även skyldig att avhålla sig 
från åtgärder som kan kränka de mänskliga 
rättigheterna och har ett ansvar för att skydda 
befolkningen mot övergrepp av icke-statliga 
aktörer. Den formulering av målet som föreslås 
ovan är avsedd att inbegripa alla slags för-
pliktelser som de internationella åtagandena 
medför för Sverige som konventionsstat. 

9.13 Resultatredovisning  

I detta avsnitt redovisas resultaten av de åtgärder 
som avser samordning och utveckling av frågor 
om mänskliga rättigheter på nationell nivå och 
som har bidragit till den nuvarande målsätt-
ningen om att de mänskliga rättigheterna ska 
respekteras i Sverige. Insatser som rör specifika 
rättighetsområden såsom barn, hbtq-personer, 
personer tillhörande nationella minoriteter och 
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personer med funktionsnedsättning redovisas 
under respektive utgiftsområde. 

9.13.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom området 
mänskliga rättigheter i Sverige utgår från: 

– kunskapshöjande och kompetensutveck-
lande insatser inom den offentliga 
förvaltningen och det civila samhället, 

– insatser för att stärka arbetet med 
grundläggande rättigheter inom EU, och 

– synpunkter och rekommendationer som 
Sverige mottagit från internationella 
granskningsorgan. 

Bedömningsunderlaget utgörs främst av 
rapporter från givna regeringsuppdrag inom 
området samt rapportering från internationella 
granskningsorgan och EU.  

9.13.2 Resultat 

Kunskapshöjande och kompetensutvecklande 
insatser inom den offentliga förvaltningen och 
det civila samhället 

Under 2014 beslutades en rad fleråriga insatser 
för att höja kunskapen och medvetenheten om 
de mänskliga rättigheterna för att bl.a. bidra till 
att konventionsåtaganden beaktas inom hela den 
offentliga sektorn och inom det civila samhället. 

Regeringens uppdrag till Uppsala universitet 
om att utarbeta och genomföra ett övergripande 
program för kompetensutvecklingsinsatser om 
de mänskliga rättigheterna för personal inom 
statsförvaltningen (dnr A2014/03095/DISK) har 
hittills resulterat i ett förslag på ett sådant 
program baserat på tre underlagsrapporter. 
Förslaget innehåller bl.a. grundläggande utbild-
ning om mänskliga rättigheter för statligt 
anställda inom ett urval av statliga myndigheter 
och webbaserad introduktion om mänskliga 
rättigheter i samarbete med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Genomförande av utbild-
ningsinsatser kommer att påbörjas under hösten 
2015. Inom ramen för uppdraget har även en rad 
marknadsföringsåtgärder vidtagits för att infor-
mera om uppdraget i syfte att möjliggöra för 
myndigheter att få in utbildningsinsatser om 

mänskliga rättigheter i sina verksamhetsplaner. 
För uppdraget avsattes 3 miljoner kronor 2014 
och 5 miljoner kronor har avsatts för 2015. 

Regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län att samordna och utveckla läns-
styrelsernas arbete för mänskliga rättigheter (dnr 
A2014/01944/DISK) har hittills huvudsakligen 
resulterat i att alla länsstyrelser samlats kring 
uppdragets innehåll och återupptagit läns-
styrelsernas nätverk för mänskliga rättigheter. 
Nätverket har bl.a. påbörjat arbetet med att ta 
fram länsstyrelseanpassade referensramar för ett 
rättighetsbaserat arbetssätt genom att analysera 
nuvarande tillämpning och utmaningar med ett 
rättighetsbaserat arbetssätt inom verksamhets-
områdena krisberedskap, samhällsplanering och 
integration. Det har även tillsatts en styrgrupp 
bestående av länsråd och andra personer i chefs-
position samt en projektgrupp. För uppdraget 
avsattes 1 miljon kronor 2014 och 1 miljon 
kronor har avsatts för 2015. 

Den överenskommelse som regeringen slöt i 
juni 2014 med SKL för att stärka arbetet med 
mänskliga rättigheter i kommuner och landsting 
(dnr A2014/02289/DISK och dnr 
A2011/04602/DISK) har hittills resulterat i en 
övergripande handlingsplan för arbetet från juni 
2015 till juni 2017. Handlingsplanen baseras på 
en kartläggning som genomförts för att få en 
övergripande nulägesbild samt för att identifiera 
kommuners och landstings behov av stöd och 
insatser vad gäller arbetet för mänskliga rättig-
heter. SKL har identifierat fyra inriktnings-
områden: kunskapsinhämtning och dialog, 
utbildning och kompetensutveckling, utveck-
lingsarbete och spridning. En projektplan med 
konkreta åtgärder har därefter utarbetats vad 
gäller utvecklingsarbetet, vilken har stämts av 
med Regeringskansliet under våren 2015. 
Målgruppen för insatserna är framför allt 
ledande förtroendevalda och nyckelpersoner 
inom förvaltningen, t.ex. chefer för verksam-
heter eller tjänstemän som har övergripande och 
tvärsektoriella arbetsuppgifter och ansvar. För 
uppdraget avsattes 4 miljoner kronor 2014 och 
4 miljoner kronor har avsatts för 2015. 

Insatser för att stärka arbetet med grundläggande 
rättigheter inom EU 

Behovet av att stärka rättsstaten i EU ledde 
under 2014 fram till att två nya instrument 
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utformades. I mars presenterade kommissionen 
sitt meddelande om ett nytt ramverk i EU för att 
stärka rättsstaten. Ramverket omfattar en 
strukturerad process i tre steg: kommissionens 
bedömning, rekommendation och uppföljning. 
Ramverket kompletterar överträdelseförfarandet 
enligt artikel 258 EUF-fördraget och mekanis-
merna i artikel 7 i EU-fördraget. 

I december 2014 beslutade rådet för allmänna 
frågor att inrätta en årlig dialog i rådet med syfte 
att förbättra den gemensamma förståelsen för 
efterlevnaden av rättsstaten i EU. Dialogen ska 
baseras på objektivitet, icke-diskriminering och 
likabehandling av alla medlemsstater och 
utformas så att de drar nytta av andra EU-
institutioners och internationella organisationers 
instrument och expertis. Den årliga dialogen kan 
kompletteras med tematiska diskussioner och 
erfarenheterna av dialogerna ska utvärderas 2016. 
Kommissionen, som har ett särskilt ansvar som 
väktare av fördragen, ser rådets roll som komp-
letterande i arbetet för att stärka rättsstaten i EU 
och välkomnade att rådet inrättar en egen dialog. 

Av Lissabonfördraget följer att EU ska 
ansluta sig till Europakonventionen. I april 2013 
nåddes en överenskommelse mellan EU och 
Europarådets medlemsstater på förhandlarnivå 
som innebar ett utkast till anslutningsavtal. EU-
domstolen har emellertid i ett yttrande slagit fast 
att anslutningsavtalet inte fullt ut är förenligt 
med EU-fördragen. Förhandlingarna har där-
efter återupptagits inom EU. Sveriges över-
gripande målsättning är att anslutningen ska 
komma till stånd så snart som möjligt och att 
den ska bidra till att stärka såväl den enskildes 
ställning som Europakonventionen och Europa-
domstolen. 

Kommissionen lämnade i maj 2015 sin femte 
rapport om tillämpningen 2014 av EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Rapporten 
innehåller en beskrivning av tillämpningen av 
stadgan inom EU och i medlemsstaterna och 
redogör för viktiga rättsfall från EU-domstolen 
där domstolen hänvisat till stadgan samt statistik 
som visar att både EU-domstolen och nationella 
domstolar oftare hänvisar till stadgan nu än 
tidigare. I rapporten lyfts även vikten av att öka 
medvetenheten generellt om stadgan, som enligt 
undersökningar visar sig vara väldigt låg. 
Kommissionen kommer också att i oktober 2015 
anordna en första årlig konferens om grund-
läggande rättigheter på temat tolerans och 
respekt. 

Rådet har i juni 2015 antagit rådsslutsatser om 
stadgan. Av rådsslutsatserna framgår bl.a. att 
rådet uppmärksammar stadgans ökade juridiska 
betydelse både på nationell och EU-nivå. EU:s 
byrå för grundläggande rättigheter har en viktig 
roll när det gäller att sprida information om 
stadgan och dess räckvidd. Vidare framgår att 
rådet oroar sig över det ökade antalet incidenter 
på grund av rasism och främlingsfientlighet och 
att de välkomnar kommissionens planer på en 
första årlig konferens. 

Synpunkter och rekommendationer som Sverige 
mottagit från internationella granskningsorgan 

En viktig del av arbetet med att följa och främja 
de mänskliga rättigheterna är den svenska 
rapporteringen till internationella organ som 
övervakar hur staterna efterlever sina inter-
nationella åtaganden på området samt de 
synpunkter och rekommendationer som Sverige 
tar emot från dessa organ. 

I december 2014 offentliggjorde kommittén 
mot tortyr sina synpunkter och rekommenda-
tioner gällande Sveriges efterlevnad av 
konventionen mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (CAT). Kommittéen rekommen-
derade Sverige att införa ett särskilt tortyrbrott, 
vidta åtgärder för att tillförsäkra att frihets-
berövade kan åtnjuta sina grundläggande rättig-
heter och att upphöra med isolering av unga 
frihetsberövade. 

I mars 2015 offentliggjorde FN:s kommitté 
för barnets rättigheter (barnrättskommittén) 
sina synpunkter och rekommendationer gällande 
Sveriges efterlevnad av konventionen om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Kommittén 
rekommenderade Sverige att bl.a. vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att den svenska 
rättsordningen står i överensstämmelse med 
barnkonventionen och att säkerställa att 
principen om barnets bästa ligger till grund för 
och är vägledande i alla beslutprocesser som rör 
barn. 

 I januari 2015 genomfördes en granskning av 
Sverige inom ramen för Universal Periodic 
Review (UPR). Sverige mottog 208 rekom-
mendationer under granskningen. De flesta 
rekommendationer rörde: 
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– Inrättandet av en oberoende nationell 
institution för mänskliga rättigheter i 
enlighet med Parisprinciperna. 

– Öka insatserna för att bekämpa 
diskriminering, inklusive insatser mot 
islamofobi, antisemitism och afrofobi samt 
diskriminering av romer. 

– Bekämpa hatbrott. 

– Stärka samernas inflytande och ställning. 

– Bekämpa löneklyftor mellan kvinnor och 
män. 

– Stärka barnets rättigheter (inkl. inkorporera 
barnkonventionen, bekämpa barnsexturism 
och barn i häkte). 

– Stärka rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

– Ratificering av konventioner, bl.a. ILO 169 
och det tredje tilläggsprotokollet till 
barnkonventinen om enskild klagorätt. 

 
Av de 208 rekommendationerna accepterade 
Sverige 154. 

I april 2015 lämnade Sverige in sin sjunde 
rapport gällande den Internationella konven-
tionen om medborgerliga och politiska rättig-
heter (ICCPR) till kommittén för de mänskliga 
rättigheterna. I rapporten framgår att Sverige 
eftersträvar full respekt för de universella 
mänskliga rättigheterna och att arbetet med 
detta pågår ständigt. Vidare framgår att rege-
ringen, fr.o.m. 2014, avsatt 15 miljoner kronor 
årligen för att finansiera åtgärder för att främja 
och säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna på nationell nivå. 

I maj 2015 besökte Europarådets tortyr-
kommitté Sverige. Besöket var det femte 
periodiska besöket som kommittén gjorde i 
Sverige och syftet var att undersöka hur frihets-
berövade personer behandlas i Sverige samt att 
följa upp kommitténs rekommendationer från 
föregående besök 2009. Kommitténs rapport 
rörande besöket överlämnas under hösten 2015. 

Europadomstolen meddelade 8 domar i mål 
mot Sverige under 2014. Under 2014 och fram 
till april 2015 hade FN:s olika kommittéer inte 
prövat något individuellt klagomål i sak mot 
Sverige. 

Sveriges rapporter och de synpunkter och 
rekommendationer som Sverige får sprids både 
internt och externt. De publiceras även på 
regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. 

9.13.3 Analys och slutsatser 

Utgångspunkten för de insatser som påbörjades 
2014 var att säkerställa kunskapen och med-
vetenheten om de mänskliga rättigheterna för att 
bl.a. bidra till att konventionsåtaganden beaktas 
inom hela den offentliga verksamheten, såväl 
inom staten som inom kommuner och landsting. 
De insatser som hittills vidtagits har resulterat i 
att ett brett arbete påbörjats för att på olika sätt 
höja kunskapen och samordna arbetet för 
mänskliga rättigheter på nationell, regional och 
lokal nivå. 

Samtidigt saknas fortfarande en samlad 
strategi för ett systematiskt arbete för mänskliga 
rättigheter i Sverige och en oberoende gransk-
ning av efterlevnaden av de mänskliga rättig-
heterna i Sverige i enlighet med förslagen i de 
betänkanden som lämnats efter genomförandet 
av den andra handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter i Sverige för åren 2006–2009 (SOU 
2010:70 och SOU 2011:29). Det bekräftas även 
av de synpunkter som Sverige mottagit från 
internationella övervakningsorgan. Av de re-
kommendationer som Sverige mottog inom 
ramen för UPR avsåg t.ex. ett flertal inrättandet 
av en oberoende nationell institution för mänsk-
liga rättigheter. Den sammantagna bilden från 
inläggen under granskningen var att Sverige 
framhölls som ett ledande land i kampen för 
mänskliga rättigheter och demokrati samtidigt 
som det påpekades att det fanns för-
bättringsmöjligheter. 

9.14 Politikens inriktning 

De mänskliga rättigheterna gäller alla, överallt, 
utan undantag. Att alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter är en självklar 
princip som trots dess universalitet inte är 
verklighet ännu. Därför är arbetet för mänskliga 
rättigheter högt prioriterat för regeringen. 

Regeringen har ett ansvar för att Sverige 
fullgör sina konventionsåtaganden, genom att 
följa och främja de mänskliga rättigheterna. 

Kränkningar av mänskliga rättigheter som 
drabbar enskilda individer kan hänga samman 
med samhälleliga strukturer. Därför står arbetet 
på två ben – dels att stärka individers åtnjutande 
av sina rättigheter, dels att bekämpa ojämlikhet 
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och normer som ligger till grund för att männis-
kor behandlas olika. 

Sverige ska vara en röst i världen för allas rätt 
till sina mänskliga rättigheter. Arbetet för 
mänskliga rättigheter ska vara sammanhållet och 
systematiskt. De internationella konventionerna 
ska omsättas i konkreta åtgärder. 

En ny strategi för arbetet med mänskliga 
rättigheter i Sverige 

De internationella överenskommelser om 
mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig 
till innebär att regeringen har förbundit sig att 
säkerställa att dessa folkrättsliga åtaganden följs 
och får genomslag i lagstiftning och andra 
offentliga åtaganden. Ansvaret för detta ligger på 
alla delar av det allmänna, såväl den nationella 
som den regionala och kommunala nivån. De 
insatser som hittills har vidtagits för att höja 
kunskapen och samordna arbetet för mänskliga 
rättigheter på nationell, regional och lokal nivå 
behöver därför fortsätta. För att säkerställa full 
respekt för Sveriges internationella åtaganden 
om mänskliga rättigheter måste dock arbetet 
framöver förstärkas och förtydligas. 

Regeringen avser därför att återkomma till 
riksdagen med en ny strategi för arbetet med 
mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin kom-
mer att utarbetas mot bakgrund av bl.a. tidigare 
nämnda betänkanden (SOU 2010:70 och SOU 
2011:29). Vidare kommer synpunkter och 
rekommendationer som Sverige mottagit från 
internationella granskningsorgan, liksom från 
det civila samhället och andra aktörer, att beaktas 
i arbetet. 

En viktig del av den kommande strategin är 
att föreslå inrättande av en oberoende nationell 
institution med uppgift att skydda och främja de 
mänskliga rättigheterna i enlighet med Paris-
principerna (Principles relating to the Status of 
National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights [A/RES/48/134]). 

FN har sedan sin tillkomst verkat för att 
medlemsstaterna ska inrätta organ för skydd av 
de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. 
Enligt Parisprinciperna bör en nationell institu-
tion ha befogenhet att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna och ges ett brett mandat 
som är tydligt formulerat i grundlag eller annan 
lag, där också institutionens sammansättning 
och verksamhetsområde specificeras. Härutöver 

behandlar principerna också en sådan nationell 
institutions uppgifter, sammansättning, garantier 
för institutionens oberoende och mångfald samt 
frågor om dess arbetsmetoder. 

Regeringens arbete kommer även fortsätt-
ningsvis att innefatta att analysera de synpunkter 
och rekommendationer som Sverige mottar från 
internationella granskningsorgan. Vidare kom-
mer återkommande samråd att hållas med stat-
liga myndigheter, kommuner och landsting och 
organisationer inom det civila samhället. 

Arbetet inom EU, Europarådet och FN 

Rapportering om genomförandet av konven-
tionsbestämmelser på nationell nivå sker med 
regelbundna intervaller. De åttonde och nionde 
rapporterna gällande efterlevnaden av konven-
tionen om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor (CEDAW), som Sverige över-
lämnade till kommittén för avskaffande av 
diskriminering av kvinnor i september 2014, 
kommer att behandlas av kommittén vid en 
dialog med Sverige i februari/mars 2016. 

I juni 2016 ska Sverige lämna in en rapport till 
Europarådets rådgivande kommitté som över-
vakar efterlevnaden av ramkonventionen om 
skydd för de nationella minoriteterna. 

I april 2015 lämnade Sverige in sin sjunde 
rapport gällande den Internationella konven-
tionen om medborgerliga och politiska rättig-
heter (ICCPR) till kommittén för de mänskliga 
rättigheterna. Kommittén kommer att hålla en 
dialog med Sverige under 2016. 

Inom ramen för Europarådet är Sverige bl.a. 
en aktiv förespråkare för att homosexuella, 
bisexuella och transpersoner ska åtnjuta de 
mänskliga rättigheterna. Andra frågor om 
mänskliga rättigheter som regeringen prioriterar 
i Europarådet är romers åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna och frågor om barnets 
rättigheter (för övriga åtgärder avseende barnets 
rättigheter, se utg.omr. 9 avsnitt 8 Barnrätts-
politik). 

Arbetet för att stärka rättsstaten i EU är en 
prioritet för regeringen. EU-institutionerna 
liksom medlemsstaterna måste ta sitt ansvar för 
att de grundläggande rättigheterna respekteras. 
Respekten för rättsstaten är en förutsättning för 
samarbetet inom EU, där det ömsesidiga för-
troendet är grunden, och för att människor ska 
kunna hävda sina rättigheter. Regeringen verkar 
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för att kommissionens ramverk och dialogerna i 
rådet ska tillämpas konstruktivt. Regeringen 
avser även att fortsätta verka för att EU ska 
anslutas till Europakonventionen. 

Europadomstolen för de mänskliga rättig-
heterna har en central roll i det europeiska 
systemet för skydd av mänskliga rättigheter. 
Den enskilda klagorätten till Europadomstolen 
utgör en hörnsten i systemet. Det är av största 
vikt att säkerställa att domstolen även fort-
sättningsvis kan bedriva ett effektivt arbete och 
att den enskilda klagorätten värnas. För att 
konventionssystemet ska fungera krävs att 
medlemsstaterna genomför konventionen fullt 
ut på nationell nivå och vidtar åtgärder för 
verkställighet av Europadomstolens domar. 

9.15 Budgetförslag 

9.15.1 6:1 Allmänna val och demokrati 

Tabell 9.2 Anslagsutveckling 6:1 Allmänna val och 
demokrati 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
629 621 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
6 218 

 
2015 

 
Anslag 

 
62 340 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
60 791 

2016 Förslag 58 340      

2017 Beräknat 58 340      

2018 Beräknat 58 340      

2019 Beräknat 46 340      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för val, upp-
följning och utveckling av demokratipolitiken, 
åtgärder för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism samt åtgärder för främ-
jande av de mänskliga rättigheterna på nationell 
nivå. 

Anslaget får användas för administrations-
kostnader som är en förutsättning för genom-
förandet av insatser inom området. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.3 Härledning av anslagsnivån 2015–2019, för 6:1 
Allmänna val och demokrati 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 48 340 48 340 48 340 48 340 

Förändring till följd av:    

Beslut 10 000 10 000 10 000 -2 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  58 340 58 340 58 340 46 340 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.  
 

Anslaget föreslås öka med 10 000 000 kronor per 
år 2016–2019 till följd av arbete med att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 58 340 000 kronor anvisas under 
anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 58 340 000 kronor, 58 340 000 kronor 
respektive 46 340 000 kronor. 
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9.15.2 6:2 Justitiekanslern 

Tabell 9.4 Anslagsutveckling 6:2 Justitiekanslern 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
39 627 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 135 

 
2015 

 
Anslag 

 
39 923 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
40 566 

2016 Förslag 40 505      

2017 Beräknat 41 009 2   

2018 Beräknat 41 785 3   

2019 Beräknat 42 635 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 40 507 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 40 510 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 40 510 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Justitiekanslerns för-
valtningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:2 
Justitiekanslern 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 39 923 39 923 39 923 39 923 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 683 1 186 1 961 2 813 

Beslut  -101 -100 -99 -101 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 505 41 009 41 785 42 635 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 40 505 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:2 Justitiekanslern för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 41 009 000 kronor, 41 785 000 kronor för 
respektive 42 635 000 kronor.  

9.15.3 6:3 Datainspektionen 

Tabell 9.6 Anslagsutveckling 6:3 Datainspektionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
41 887 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 180 

 
2015 

 
Anslag 

 
44 033 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
44 220 

2016 Förslag 48 689      

2017 Beräknat 49 354 2   

2018 Beräknat 50 372 3   

2019 Beräknat 51 447 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 48 690 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 48 694 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 48 693 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Datainspektionens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:3 
Datainspektionen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 44 033 44 033 44 033 44 033 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 767 1 377 2 311 3 300 

Beslut  3 889 3 944 4 028 4 114 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  48 689 49 354 50 372 51 447 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
 

För att Datainspektionen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag utifrån de krav som finns på myndig-
heten samt upprätthålla kvalitet och effektivitet i 
verksamheten ökas myndighetens anslag med 
4 000 000 kronor fr.o.m. 2016. Anslaget 1:6 
Kriminalvården under utgiftsområde 4 Rätts-
väsendet, minskas med motsvarande belopp.  

Regeringen föreslår att 48 689 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:3 Datainspektionen för 
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2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 49 354 000 kronor, 50 372 000 kronor res-
pektive 51 447 000 kronor.  

9.15.4 6:4 Svensk författningssamling 

Tabell 9.8 Anslagsutveckling 6:4 Svensk 
författningssamling 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 084  
Anslags- 
sparande 216 

2015 Anslag 1 300 1 
Utgifts- 
prognos 1 268 

2016 Förslag 1 300    

2017 Beräknat 1 300    

2018 Beräknat 1 300    

2019 Beräknat 1 300    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för den 
kostnadsfria tilldelningen av Svensk författnings-
samling till kommuner, landstings- och 
kommunbibliotek. 

Kompletterande information 

I författningssamlingsförordningen (1976:725) 
finns bestämmelser om den kostnadsfria till-
delningen av Svensk författningssamling. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:4 
Svensk författningssamling 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 300 1 300 1 300 1 300 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 300 1 300 1 300 1 300 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

Regeringen föreslår att 1 300 000 kronor anvisas 
under anslaget 6:4 Svensk författningssamling för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 300 000 kronor för respektive år. 

9.15.5 6:5 Valmyndigheten 

Tabell 9.10 Anslagsutveckling 6:5 Valmyndigheten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 20 014  
Anslags- 
sparande -1 290 

2015 Anslag 19 039 1 
Utgifts- 
prognos 17 308 

2016 Förslag 19 285    

2017 Beräknat 19 509 2   

2018 Beräknat 19 857 3   

2019 Beräknat 20 248 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 19 286 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 19 288 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 19 287 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Val-
myndighetens verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:5 
Valmyndigheten 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 19 039 19 039 19 039 19 039 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 294 518 865 1 257 

Beslut -48 -48 -47 -48 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 19 285 19 509 19 857 20 248 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.  
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 19 285 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:5 Valmyndigheten för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
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till 19 509 000 kronor, 19 857 000 kronor 
respektive 20 248 000 kronor. 

9.15.6 6:6 Stöd till politiska partier 

Tabell 9.12 Anslagsutveckling 6:6 Stöd till politiska partier 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
170 006 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 194 

 
2015 

 
Anslag 

 
171 200 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
171 200 

2016 Förslag 171 200      

2017 Beräknat 171 200      

2018 Beräknat 171 200      

2019 Beräknat 171 200      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
politiska partier. Enligt lagen (1972:625) om 
statligt stöd till politiska partier lämnas stöd till 
politiskt parti som deltagit i val till riksdagen dels 
som ett partistöd, dels som ett kanslistöd för ett 
år i taget räknat fr.o.m. den 15 oktober. Parti-
stödet lämnas som ett mandatbidrag. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:6 
Stöd till politiska partier 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 171 200 171 200 171 200 171 200 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  171 200 171 200 171 200 171 200 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 171 200 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:6 Stöd till politiska 
partier för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 171 200 000 kronor för 
respektive år.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 6:6 Stöd till politiska 
partier besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 171 200 000 kronor 2017. 

 

Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen 
(2006:999) om ekonomiadministrativa bestäm-
melser för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens 
ombudsmän och Riksrevisionen krävs bemyn-
digande för beslut om bl.a. bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter under 
senare budgetår än det år budgeten avser, vilket 
gäller för stödet till politiska partier. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 171 200 000 kronor 2017. 
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Tabell 9.14 Beställningsbemyndigande för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 127 389 127 848 171 200 –   

Nya åtaganden 171 200 171 200 171 200 –   

Infriade åtaganden -127 389 -127 848 -171 200 -171 200   

Utestående åtaganden 127 848 171 200 171 200 –   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 171 200 171 200 171 200 –   
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10 Nationella minoriteter 

10.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om skydd och stöd för 
de nationella minoriteterna och de historiska 
minoritetsspråken som finansieras från anslag 
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter respektive 
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer. 
Verksamhet som rör de nationella minoriteterna 
bedrivs även inom t.ex. områdena utbildnings-, 
språk- och samepolitik. 

10.2 Utgiftsutveckling 

Utgifterna minskas inom området med 2 
miljoner kronor 2016 jämfört med 2015 till följd 
av att tidigare tillfälliga satsningar för åtgärder 
för den nationella minoriteten romer upphör. År 
2016–2019 ökas samtidigt utgifterna med 13 
miljoner kronor årligen för att fortsätta arbetet 
med strategin för romsk inkludering. 

 
  
Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom område Nationella minoriteter 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Nationella minoriteter        

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 97 103 100 103 103 103 103 

7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 16 17 16 15 15 15 15 

Summa Nationella minoriteter 113 119 116 117 117 117 117 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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10.3 Mål 

Målet för politiken avseende nationella minori-
teter är (prop. 2008/09:1 utg.omr. 1, bet. 
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83): 

– att ge skydd för de nationella minoriteterna 
och stärka deras möjligheter till inflytande 
samt stödja de historiska minoritetsspråken 
så att de hålls levande. 

 
Målet ska följas upp inom följande delområden 
(prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 
2008/09:272): 

– diskriminering och utsatthet, 

– inflytande och delaktighet, och 

– språk och kulturell identitet. 

10.4 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de åtgärder 
som bidragit till målsättningen om att ge skydd 
för de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjligheter till inflytande samt stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande. I avsnittet saknas delvis könsuppdelad 
statistik. 

10.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom minoritets-
området utgår från: 

– Efterlevnaden av lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 
och Sveriges åtaganden inom området.  

– Informations- och kunskapshöjande insat-
ser för att förstärka de nationella minorite-
ternas rättigheter.  

 

Delområdet diskriminering och utsatthet syftar 
till att ge skydd åt de nationella minoriteterna. 
Bedömningen av resultatet utgår från:  

– Diskrimineringsombudsmannens (DO) 
och andra aktörers arbete mot diskrimi-
nering och utsatthet för nationella minori-
teter. 

– Insatser för att främja jämställdhet och 
motverka diskriminering för nationella 
minoriteter. 

– Insatser för att minska den romska minori-
tetens utsatthet inom ramen för strategin 
för romsk inkludering. 

 

Delområdet inflytande och delaktighet syftar till 
att stärka de nationella minoriteternas möjlighet 
till inflytande. Bedömningen av resultatet utgår 
från:  

– Insatser för att stärka samråd med och in-
flytande för de nationella minoriteterna. 

– Särskilda insatser för att stärka samråden 
med den romska minoriteten inom ramen 
för strategin för romsk inkludering. 

 

Delområdet språk och kulturell identitet syftar 
till att stödja de nationella minoritetsspråken och 
möjligheten att utveckla en egen kulturell 
identitet. Bedömningen av resultatet utgår från: 

– Insatser i form av språk- och kultur-
aktiviteter inom kommuner och landsting. 

– Insatser för att stärka de nationella minori-
tetsspråken. 

– Särskilda insatser för att stärka den romska 
kulturen och det romska språket inom 
ramen för strategin för romsk inkludering. 

 

Bedömningarna utgår främst från Sametingets 
och Länsstyrelsens i Stockholms län rapport 
Nationella minoriteter – minoritetspolitikens 
utveckling 2014, i detta avsnitt Uppföljnings-
rapport 2014. Vidare utgår bedömningarna från 
återrapporteringar av uppdrag och Länsstyrel-
sens i Stockholms län årliga rapport om strategin 
för romsk inkludering (Strategin för romsk 
inkludering – Lägesrapport 2014). 

10.4.2 Resultat 

Efterlevnaden av lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och Sveriges 
åtaganden 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk tillförsäkrar samtliga fem natio-
nella minoriteter i Sverige särskilda rättigheter. 
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Dessa rättigheter anger en miniminivå för arbe-
tet med minoritetspolitiken.  

Därutöver har kommuner och landsting efter 
ansökan hos regeringen möjlighet att få ingå i ett 
förvaltningsområde för meänkieli, samiska eller 
finska. Inom förvaltningsområdet har torne-
dalingar, samer och sverigefinnar vissa utökade 
rättigheter. För de merkostnader som detta 
innebär beviljas kommuner och landsting stats-
bidrag. Antalet kommuner och landsting som 
ingår i förvaltningsområdena uppgår 2015 till 75 
kommuner och 14 landsting (tabell 10.2). Totalt 
avsattes ca 73 miljoner kronor 2014 och ca 79 
miljoner kronor 2015 för statsbidrag till 
kommuner och landsting i förvaltningsområden. 
 
Tabell 10.2 Antal anslutna kommuner och landsting till 
förvaltningsområde 

 2013 2014 2015  

Antal 
kommuner 

64 68 75  

Antal 
landsting  

12 13 14  

 
Under 2015 har ansökningar från åtta kom-
muner inkommit till regeringen om att få ingå i 
ett förvaltningsområde. 

I likhet med 2013 avsåg största delen av stats-
bidraget till kommunerna och landstingen 2014 
samordning och språk- och kulturinsatser. 
Ungefär 13 procent av statsbidraget har använts 
till kostnader som rör förskola, 10 procent till 
kostnader som rör äldreomsorg och 2 procent 
har använts till kostnader för samråd (Uppfölj-
ningsrapport 2014).  

Arbetet med att säkerställa de nationella 
minoriteternas rättigheter i förvaltningsområ-
dena har utvecklats positivt sedan 2010. 
Utvecklingen är tydligt kopplad till stats-
bidraget, aktiva samråd och informations- och 
utbildningsinsatser. Insatserna i kommunerna 
som ingår i förvaltningsområdena har dock 
under 2014 avstannat till viss del. Nivån på 
insatserna är ungefär desamma som för 2013 och 
i vissa fall har de även minskat.  

I kommuner och landsting utanför förvalt-
ningsområdena är kunskapsbristen om minori-
tetspolitiken och minoritetslagstiftningen allt-
jämt utbredd, vilket leder till att de nationella 
minoriteternas rättigheter sällan uppmärk-
sammas. Företrädare för de nationella 
minoriteterna har bl.a. vid samråd framfört syn-
punkter på genomförandet av lagen (2009:724) 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 
men även i övrigt när det gäller omfattningen av 
och tydligheten i lagstiftningen. Det sistnämnda 
är även synpunkter som förvaltnings-
kommunerna tydligt lyfter fram (Upp-
följningsrapport 2014). 

Statliga myndigheters arbete 
Under 2014 har Institutet för språk och folk-
minnen, Statens kulturråd, Statens skolverk, 
Statens skolinspektion, Sameskolstyrelsen, Uni-
versitets- och högskolerådet och Folkhälso-
myndigheten genomfört uppdrag i form av 
riktade insatser för de nationella minoriteterna i 
enlighet med myndigheternas regleringsbrev och 
instruktioner. Folkhälsomyndigheten har t.ex. 
genomfört samråd med företrädare för de 
nationella minoriteterna med syfte att undersöka 
behov, förutsättningar och metoder för datain-
hämtning om hälsosituationen bland Sveriges 
nationella minoriteter och urfolk. Uppdraget har 
resulterat i slutsatsen att arbetet framöver bör 
utgå från fortsatta samråd i kombination med 
anpassade åtgärder för de olika nationella mino-
riteterna. 

Europarådets granskning av Sveriges åtaganden 
Den Europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk övervakas av Europarådets 
expertkommitté. I maj 2014 offentliggjordes 
expertkommitténs rapport avseende Sverige och 
i januari 2015 antog ministerkommittén rekom-
mendationer i den femte övervakningsomgången 
med anledning av Sveriges ratificering av den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minori-
tetsspråk. Enligt Europarådet har betydande 
framsteg gjorts när det gäller skyddet av 
minoritetsspråk i Sverige. Dock kvarstår det, 
enligt Europarådet, ett behov av ytterligare 
åtgärder, särskilt avseende utbildning i och på 
nationella minoritetsspråk och i fråga om 
genomförande av lagstiftning. 

Informations- och kunskapshöjande insatser för 
att förstärka de nationella minoriteternas 
rättigheter  

Sametingets och Länsstyrelsens i Stockholms län 
uppföljningsrapport för 2014 visar att samtliga 
kommuner och landsting som ingår i förval-
tningsområdena på olika sätt har informerat de 
nationella minoriteterna om deras lagstadgade 
rättigheter. Informationen har getts på alla 
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minoritetsspråk. Bland kommuner som inte 
ingår i förvaltningsområdena, landsting inom 
och utanför förvaltningsområdena samt bland 
övriga myndigheter har information på respek-
tive minoritetsspråk ökat från 2013. 

För att förstärka kunskapen om grundskyddet 
har Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms 
län under 2014 anordnat två konferenser med 
deltagande från 60 kommuner, 7 landsting samt 
ett flertal deltagare från förvaltningsmyndigheter 
och representanter för de nationella minorite-
terna. Utöver detta har Sametinget och Läns-
styrelsen i Stockholms län genomfört kunskaps-
höjande insatser vid olika seminarier, konfe-
renser och utbildningstillfällen. De nya kom-
muner som anslöts till förvaltningsområdet för 
finska under 2014 erbjöds även information och 
utbildning i lagstiftning och minoritetspolitiken. 

Besöksantalet på webbplatsen minoritet.se 
uppgick 2014 till 104 000 besökare, en ökning 
med 37 500 jämfört med 2013. Under 2014 
beviljade regeringen 180 000 kronor i extra 
anslag för att utveckla webbplatsen och förbättra 
dess tillgänglighet vilket resulterat i att en ny 
version av webbplatsen väntas under september 
2015. Under 2014 avsattes knappt 1,4 miljoner 
kronor totalt för webbsidan.  

Diskriminering och utsatthet 

DO:s och andra aktörers arbete mot 
diskriminering och utsatthet för nationella 
minoriteter 
Antalet anmälningar till Diskrimineringsom-
budsmannen (DO) om diskriminering av judar, 
romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar 
har under 2014 bedömts vara minst 77, vilket är 
en ökning jämfört med 2013. I likhet med 
tidigare bedöms att merparten av anmälningarna 
röra diskriminering av romer. Enligt DO är dock 
mörkertalet sannolikt stort. Antalet domar eller 
förlikningar utifrån förbuden i diskriminerings-
lagen (2008:567) som rör någon av de nationella 
minoriteterna är fortsatt få. 

Under 2014 identifierade Brottsförebyggande 
rådet (Brå) 287 anmälningar om hatbrott med 
antiromska motiv, vilket är den högsta noterade 
nivån hittills. 267 anmälningar med ett anti-
semitiskt motiv identifierades, vilket är 28 
procent högre än 2013 och på samma nivå som 
2009 då 250 anmälningar identifierades. Brå 
konstaterar att andelen uppklarade anmälda 

hatbrott är fortsatt låg. Även gällande hatbrott är 
skillnaden mellan faktisk och anmäld brotts-
lighet stor. Förtroendet för rättsväsendet, eller 
myndigheter i allmänhet, varierar och kan enligt 
Brå påverka om de utsatta anmäler brott till 
polisen. 

Ungefär hälften av kommunerna inom för-
valtningsområdena och övriga myndigheter har 
utbildat sin personal om diskrimineringsfrågor. 
Kommuner och landsting utanför förvaltnings-
områdena har i lägre utsträckning utbildat sin 
personal men skillnaden mellan kommuner och 
landsting inom respektive utanför förvaltnings-
områdena är relativt liten (Uppföljningsrapport 
2014). Upplevelsen av diskriminering eller tra-
kasserier hos nationella minoriteter är trots det 
stor. Av de 273 minoritetsrepresentanter som 
under 2014 besvarat ett öppet frågeformulär på 
minoritet.se, hade 40 procent under det senaste 
året upplevt att de utsatts för diskriminering eller 
trakasserier på grund av sin nationella minori-
tetstillhörighet. 

I Kommissionen mot antiziganisms rapporter 
under 2014 (dnr Ku2015/00416/DISK) anförs 
bl.a. att antiziganismen i Sverige är omfattande 
och att det bland romer finns en stark misstro 
mot myndigheter som är välbefogad. 
Kommissionen rapporterar även att romer 
upplever att de inte kan vända sig någonstans när 
deras rättigheter kränks. 

Insatser för att främja jämställdhet och motverka 
diskriminering för nationella minoriteter 
Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF) har slutfört uppdraget att 
fördela medel till nationella minoritetsorgani-
sationer för jämställdhet mellan kvinnor och 
män och mot diskriminering internt inom deras 
verksamhet (dnr Ku2015/00737/DISK). Totalt 
beviljades 19 organisationer bidrag på 10,3 
miljoner kronor för sammanlagt 34 projekt 
under 2011–2014 från utg.omr 13 anslag 3:1 
Särskilda jämställdhetsåtgärder. Många av projek-
ten har, enligt uppföljning av MUCF, påverkat 
deltagarna i positiv bemärkelse och flera 
deltagare har fått en ökad kunskap om 
jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Resul-
taten av projekten förväntas även bli långsiktiga. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
fördjupad kunskap om frågor som är relevanta 
för jämställdheten mellan romska kvinnor och 
män samt flickor och pojkar (dnr 
Ku2015/01603/DISK). Studien visar att det 
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finns upplevelser av fördomar om romer som 
grupp och antiziganism, såväl som trakasserier 
och diskriminering, inom samtliga områden som 
omfattas av studien. De flesta i fokusgrupperna 
har således inte upplevt att det sämre bemö-
tandet i första hand är kopplat till kön. Det 
identifieras dock några områden där ansvariga 
myndigheters bemötande av romer tyder på att 
romska kvinnor och män får sina rättigheter 
uppfyllda i olika stor utsträckning, t.ex. inom 
barnomsorgen, sjukvården och omsorgen av 
äldre, skolan och socialtjänsten.  

Vidare har Länsstyrelsen avslutat ett uppdrag 
med att bedriva ett nationellt resursstöd för 
myndigheter och idéburen sektor som har bi-
dragit till att öka kunskapen om romska kvin-
nors situation och behov vid förekomst av våld i 
nära relationer (dnr Ku2015/01325/DISK). 

Insatser för att minska den romska minoritetens 
utsatthet inom ramen för strategin för romsk 
inkludering 
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i 
Stockholms län i samarbete med Folkhälso-
myndigheten, Socialstyrelsen, Boverket, Statens 
skolverk, Arbetsförmedlingen, DO och romska 
sakkunniga gjort en nulägesbeskrivning av situa-
tionen för romer i de fem kommuner som ingår i 
en pilotverksamhet för romsk inkludering 2012–
2015 (Malmö, Helsingborg, Göteborg, Lin-
köping och Luleå)(dnr Ku2015/01293/DISK). 
Nulägesbeskrivningarna visar att det har gjorts 
framsteg i utvecklingen mot att nå strategins mål 
men att det går långsamt och att myndigheter 
och kommuner behöver riktade uppdrag med 
finansiering för att situationen ska kunna för-
ändras (Nulägesbeskrivning av hinder och 
möjligheter för romers rätt). 

Inom pilotverksamheten i de fem kommuner 
som får bidrag av regeringen har allt fler arbetat 
med långsiktigheten, hur erfarenheter och meto-
der kan implementeras i ordinarie strukturer. 
Samtliga kommuner fortsätter att utveckla olika 
samrådsmodeller för att stärka den romska 
delaktigheten i arbetet. Under 2014 avsattes 
sammanlagt 3,5 miljoner kronor för pilot-
verksamheten. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar 
därutöver för ett kommunalt nationellt nätverk 
bestående av 26 kommuner och ett landsting. I 
11 av dessa kommuner finns ett tydligt uppdrag 
och mandat att arbeta med den nationella 
minoriteten romer. 

Arbetsförmedlingens uppdrag inom ramen 
för strategin för romsk inkludering har under 
2014 resulterat i att de fem pilotkontorens kund-
resurser (brobyggare) bidragit till att ca 120 
personer har skrivit in sig på Arbetsför-
medlingen (dnr Ku2015/00782/DISK). Ungefär 
90 personer har kommit ut i arbete och ca 90 
personer har kommit ut i praktik. Resultatet har 
försämrats något jämfört med 2013 bl.a. 
beroende på att de arbetssökande som kund-
resurserna kom i kontakt med under 2013 stod 
närmare arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen har även genomfört 
kompetensutbildningsinsatser för att säkerställa 
att det inom myndigheten finns kunskap om 
romer som nationell minoritet. Exempelvis ingår 
webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbets-
marknaden i myndighetens basutbildning för 
nyanställda, vilket resulterat i att 1 170 anställda 
inom myndigheten genomfört utbildningen 
under 2014. Sedan lanseringen i april 2012 har ca 
2 400 anställda genomfört webbutbildningen. 
Totalt avsattes 700 000 kronor för arbets-
marknadsåtgärder 2014. 

Skolverket har, inom ramen för sitt uppdrag 
inom strategin för romsk inkludering (dnr 
A2012/01387/DISK), sett till att en uppdrags-
utbildning av brobyggare inom skola och för-
skola tagits fram (dnr Ku2015/00695/DISK). 
Uppdragsutbildningen har resulterat i att 16 
personer genomgått utbildningen parallellt med 
sina arbetsuppgifter i de fem pilotverksam-
heterna. Skolpersonal och romska föräldrar ger 
en bild av att allt fler romska barn går i för-
skolan, att allt fler romska elever slutför 
grundskolan samt att gymnasieskolan blir allt 
viktigare för romska elever (Nulägesbeskrivning 
av hinder och möjligheter för romers rätt). 
Totalt avsattes ca 4,5 miljoner kronor för utbild-
ningsåtgärder 2014. 

Vidare har Socialstyrelsen sett till att en upp-
dragsutbildning av personer med romsk språk- 
och kulturkompetens (brobyggare) för arbete 
inom socialtjänsten och inom hälso- och sjuk-
vården har påbörjats (dnr S2015/01949/FST). 
Insatsen har hittills gett positiva resultat. 
Exempelvis upplever flera kommuner att bro-
byggarna hjälpt till att lösa situationer på individ-
nivå på ett bättre sätt och bidragit till att fler 
romer får tillit till myndigheterna. Sammantaget 
avsattes 2,6 miljoner kronor för dessa insatser. 

Härutöver har MUCF på uppdrag av 
regeringen fördelat 1,25 miljoner kronor till 11 
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organisationer för arbete med hälsofrämjande 
insatser riktade till romer som genomförs under 
2015 (dnr Ku2015/00967/DISK). 

Inflytande och delaktighet 

Samråd med och inflytande för de nationella 
minoriteterna 
I 91 procent av kommunerna och 77 procent av 
landstingen inom förvaltningsområdena har de 
nationella minoriteterna getts möjlighet till in-
flytande genom formaliserade samråd under 
2014. Av kommunerna utanför förvaltnings-
områdena har 10 procent haft formaliserade 
samråd och nära hälften uppger att de inte ger 
någon särskild möjlighet till inflytande. Inom 
landstingen som ingår i förvaltningsområdena 
och övriga myndigheter har det skett störst 
positiva förändringar sedan 2013 (Uppfölj-
ningsrapport 2014). 

Samråden har stor betydelse och uppfölj-
ningsrapporten visar att de nationella minoriteter 
som bor inom ett förvaltningsområde vars 
kommun och landsting får statsbidrag för det 
egna minoritetsspråket, har störst möjlighet till 
inflytande. 

I 65 procent av kommunerna och 62 procent 
av landstingen inom förvaltningsområdena har 
dialogen med minoriteterna, som även kan 
omfatta annat än de formaliserade samråden, 
varit avgörande för beslut och inriktning på 
verksamheten. Utanför förvaltningsområdena är 
motsvarande siffra sju procent för kommunerna 
och 13 procent för landstingen. 

Den största positiva förändringen sedan 2013 
uppvisar övriga myndigheter. En fjärdedel av 
myndigheterna uppger att inflytandet för de 
nationella minoriteterna har varit avgörande för 
myndighetens beslut 2014 jämfört med endast 
en tjugondel under 2013 (Uppföljningsrapport 
2014). 

För att stödja och underlätta verksamheten 
för de organisationer som företräder de natio-
nella minoriteterna beviljas statsbidrag. Av de 12 
organisationer som under 2014 ansökte om 
statsbidrag beviljades 11 bidrag om totalt 4,6 
miljoner kronor. 

Knappt hälften av kommunerna inom förvalt-
ningsområdena ger någon form av ersättning till 
de representanter för de nationella minoriteterna 
som deltar i samråden. Det är en ökning med tio 
procentenheter jämfört med 2013. 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Same-
tinget har under 2014 genomfört flera samråd. 
Vidare har ansvarigt statsråd genomfört sex 
samrådsmöten under 2014.  

Särskilda insatser för att stärka samråden för den 
romska minoriteten inom ramen för strategin för 
romsk inkludering 
Regeringskansliet, berörda myndigheter och 
kommuner har i olika former genomfört och 
vidareutvecklat samråden med romska sak-
kunniga och representanter. 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
arbetsmodell, med stödinsatser för att utveckla 
kvalitativa och systematiska samråd med romer i 
tre av de fem pilotverksamheterna, har spridits 
till andra kommuner genom det kommunala 
nationella nätverket för romsk inkludering. Flera 
av kommunerna är intresserade av att delta i 
eventuella kommande satsningar. Arbetet för-
väntas bli ett gott exempel på hur man kan gå 
tillväga i kommuner. 

Språk och kulturell identitet 

Språk- och kulturaktiviteter inom kommuner och 
landsting 
Samtliga kommuner som ingår i förvaltnings-
områdena genomförde under 2014 insatser för 
att skydda och främja de nationella minorite-
ternas språk och kultur. Ett vanligt förekom-
mande arbetssätt är att integrera språk- och 
kulturaktiviteter i kommunernas ordinarie 
kulturutbud. Kommunernas insatser har resulte-
rat i ett fortsatt växande intresse för att ansöka 
om undervisning på modersmål i förskolan, även 
om ökningen 2014 är lägre än 2013. 

För kommunerna utanför förvaltningsom-
rådena är situationen i stort sett oförändrad 2014 
jämfört med 2013. Relativt många kommuner 
redovisar att de genomfört någon språk- och 
kulturinsats medan en fjärdedel inte har genom-
fört några insatser alls. 15 procent av landstingen 
inom och 87 procent utanför förvaltnings-
områdena genomför inte några aktiviteter. 

Ungefär två tredjedelar av kommunerna inom 
förvaltningsområdena för samiska, finska och 
meänkieli har någon form av förskoleverksamhet 
på minoritetsspråk. Andelen kommuner som er-
bjuder förskoleverksamhet på minoritetsspråk 
har minskat under 2014, medan andelen kom-
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muner som erbjuder annan pedagogisk verksam-
het har ökat. 

Antalet som ansöker om undervisning på 
modersmål i förskolan har fortsatt att öka i drygt 
hälften av kommunerna som ingår i förvaltnings-
områdena. Efterfrågan på förskoleundervisning 
är också fortsatt högre än vad kommunerna 
inom förvaltningsområdena kan möta.  

I Statens kulturråds (Kulturrådets) uppfölj-
ning av de regionala kulturplanerna uppmärk-
sammas särskilt landstingens arbete med att 
främja de nationella minoriteternas och i synner-
het romers kultur och kulturarv. Genom utveck-
lingsbidrag till regional kulturverksamhet för-
delade Kulturrådet 5,2 miljoner kronor 
(utg.omr. 17, anslag 1:6, ap. 1) till insatser som 
helt eller delvis främjar nationella minoriteters 
kultur 2014 (se även Nationella minoriteters 
kultur inom utg.omr.17 avsnitt 3.4.2).  

Ungefär hälften av landstingen inom förvalt-
ningsområdena avsatte 2014 medel för kultur-
verksamhet relaterad till nationella minoriteter i 
den regionala kulturplanen. Detta är dock en 
minskning med 18 procentenheter jämfört med 
2013. Inom ramen för Kultursamverkans-
modellen har Kulturrådet initierat en utveck-
lingsdialog med landstingen som kan förväntas 
leda till att insatser för att främja nationella 
minoriteters språk och kultur kommer att öka på 
sikt. 

Insatser för att stärka de nationella minoritets-
språken 
Den 1 juli 2015 trädde förändringar i skollagen 
(2010:800) i kraft som förväntas stärka de 
nationella minoritetsspråken. När det gäller 
modersmålsundervisning i nationella minoritets-
språk krävs inte längre att elevens vårdnads-
havare ska ha språket som modersmål för elever 
som tillhör en nationell minoritet. Elever som 
går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller 
specialskola behöver heller inte längre ha 
grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt 
till modersmålsundervisning. 

Skolverket har i uppdrag att stödja utveckling 
och produktion av läromedel i och på de 
nationella minoritetsspråken (dnr 
U2013/06705/S). Uppdraget pågår under hela 
2015 och väntas resultera i en förstärkning av 
tillgången till läroverktyg och läromedel i och på 
de nationella minoritetsspråken. Vidare har 
Skolverkets uppdrag att utarbeta förslag till kurs-
planer och att stödja utveckling och produktion 

av lärverktyg på de nationella minoritetsspråken 
(dnr U2014/05037/S) resulterat i förslag till nya 
kursplaner för de nationella minoritetsspråken. 
Uppdraget slutredovisas under hösten 2015. 

Stockholms universitet, Umeå universitet och 
Södertörns högskola har i enlighet med mål i 
regleringsbreven fortsatt att bygga upp och 
utveckla ämneslärarutbildning i de nationella 
minoritetsspråken. Hittills har det resulterat i att 
Stockholms universitet och Umeå universitet 
har beviljats examenstillstånd för ämnes-
lärarutbildning i finska respektive samiska som 
modersmål.  

Skolverket har också fått i uppdrag att 
förstärka tillgången på modersmålslärare i natio-
nella minoritetsspråk (dnr A2013/02958/DISK 
och dnr A2014/03289/DISK). Fler deltagare än 
beräknat har påbörjat utbildningen. 

Enligt Universitets- och högskolerådet har 
antalet sökande till högre utbildning på minori-
tetsspråk ökat sedan 2009. Antalet antagna har 
dock inte ökat nämnvärt under samma tid. 
Antalet sökande till högre utbildning om 
nationella minoriteters kultur har också ökat och 
där har även antalet antagna ökat något. 

Vidare har Institutet för språk och folk-
minnen (ISOF) under 2014 fördelat 3,55 
miljoner kronor till 33 olika projekt för re-
vitalisering av minoritetsspråken. Totalt inkom 
71 ansökningar 2014 om 11,4 miljoner kronor. 
Språkprojekt som riktats till barn och ungdomar 
har prioriterats. Frågan om revitaliserings-
bidragen och hur effekten av dessa kan för-
bättras utgör en del av det samråd som hålls av 
Regeringskansliet i september 2015.  

Särskilda insatser för att stärka den romska 
kulturen och det romska språket inom ramen för 
strategin för romsk inkludering  
Forum för levande historia genomför en treårig 
satsning för att uppmärksamma förföljelse, 
diskriminering och andra övergrepp mot romer i 
historien fram till nutid. Under 2014 har en 
vandringsutställning och ett faktamaterial tagits 
fram om romerna under Förintelsen.  

I mitten av augusti 2014 öppnade 
utställningen Vi är romer – möt människorna 
bakom myten i Forum för levande historias 
lokaler. Hundratals pedagogledda workshoppar 
för elever har genomförts under året som 
utställningen varit öppen.  
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10.4.3 Analys och slutsatser 

Arbetet med att säkerställa de nationella 
minoriteternas rättigheter i förvaltningsom-
rådena har utvecklats positivt sedan 2010. 
Centralt för utvecklingen på området är stats-
bidraget, att minoritetsarbetet integreras i den 
ordinarie verksamheten, förbättrade samråd med 
företrädare för minoriteterna samt informations- 
och utbildningsinsatser. 

Samtidigt visar 2014 års uppföljningsrapport 
att den positiva utvecklingen inom förvaltnings-
områdena avstannat något under det senaste 
året. Det beror delvis på otydligheter i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk (minoritetslagen), som nu varit i kraft 
i fem år. Vidare beror det på förändrade och 
förtydligade behov och önskemål, från både 
minoritetsrepresentanter och uppföljande 
myndigheter, kopplade till Sveriges konven-
tionsåtaganden, minoritetslagen och prop. 
2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – 
regeringens strategi för de nationella minori-
teterna. Ett konkret exempel är att det kan 
finnas behov av ytterligare insatser för att stärka 
grundskyddet, inte minst utanför förvaltnings-
områdena där minoritetslagens bestämmelser 
uppfylls i liten utsträckning. Det kan även 
konstateras att de uppdrag som lagts på 
myndigheter haft en positiv inverkan och att det 
därför kan finnas anledning att överväga för-
nyade eller nya uppdrag till ytterligare myndig-
heter.  

Samråden har stor betydelse och är en förut-
sättning för att förverkliga målet inom politik-
området. Det kan konstateras att de nationella 
minoriteter som bor inom ett förvaltnings-
område vars kommun och landsting får stats-
bidrag för det egna minoritetsspråket, har störst 
möjlighet till inflytande. Möjligheten till in-
flytande skiljer sig, trots minoritetslagens be-
stämmelse om inflytande, beroende på vilken 
minoritet det handlar om och vart i landet man 
bor.  

Uppföljningen av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Sametinget från 2014, liksom Europa-
rådets rapporter 2012–2014, visar att det finns 
betydande brister såväl inom som utom förvalt-
ningsområdena och på samtliga nivåer i sam-
hället i fråga om möjligheten att lära sig, använda 
och utveckla sitt minoritetsspråk. Till exempel är 
efterfrågan på förskoleundervisning fortsatt 
högre än vad kommunerna inom förvaltnings-

områdena kan möta. Uppföljningen från Läns-
styrelsen och Sametinget indikerar att den på-
gående språkbytesprocessen från de nationella 
minoritetsspråken till majoritetsspråket måste 
brytas och vändas för att nå målet om att stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande.  

I fråga om revitalisering av de nationella 
minoritetsspråken finns ett fortsatt stort intresse 
att bedriva revitaliseringsprojekt.  

Inom ramen för strategin för romsk inklude-
ring har myndigheternas insatser fortsatt 
bidragit till framstegen i arbetet. Pilot-
verksamheten för romsk inkludering har 
vidareutvecklat metoder och arbetssätt för 
romsk inkludering och fokuserat mer på lång-
siktighet i verksamheten. Att fler kommuner 
visat intresse för att arbeta strukturerat med 
romsk inkludering är positivt. Det behövs dock 
ett fortsatt nationellt stöd inom de verksam-
hetsområden som är utpekade i strategin. 

Kommissionen mot antiziganism har bidragit 
till synliggörandet av de utbredda fördomarna 
mot romer och den upplevda ökade diskri-
mineringen i gruppen. Regeringen anser, i 
enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 
2014/15:KU16, rskr. 2014/15:156), att det be-
hövs fortsatta satsningar för bekämpandet av 
antiziganism och för romsk inkludering.  

10.5 Politikens inriktning 

Sverige ska säkra de nationella minoriteternas 
rättigheter. Den diskriminering och rasism som 
de nationella minoriteterna utsätts för är ovärdig 
vårt land. Att människor känner skam eller en 
vilja att dölja sin identitet som en del av en 
nationell minoritet är en sorg för Sverige. Att 
våga, vilja och kunna tala sitt språk är för många 
centralt för identiteten som en del av en nationell 
minoritet. För att detta ska vara möjligt behövs 
fortsatta insatser inom utbildningsområdet (se 
vidare utg.omr. 16 avsnitt 3.3.3). Det behövs 
också sammanhang att mötas kring sitt språk. 
Kommunernas arbete med de nationella mino-
riteterna har på många platser varit fram-
gångsrikt. Det är angeläget att säkerställa en 
fortsatt positiv utveckling.  
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Förstärkt skydd för de nationella minoriteterna 

För att den positiva utvecklingen med att säker-
ställa de nationella minoriteternas rättigheter i 
förvaltningsområdena ska kunna fortsätta avser 
regeringen att se över minoritetslagen och för-
tydliganden av vissa övriga åtgärder som 
aviserades inom ramen för regeringens prop. 
2008/09:158.  I översynen avser regeringen även 
att se över behovet av ytterligare förtydliganden 
kopplat till Sveriges konventionsåtaganden för 
att säkerställa de nationella minoriteternas 
rättigheter såväl inom som utanför förvaltnings-
områdena. Inför översynen kommer också 
samråd att genomföras med företrädare för de 
nationella minoriteterna. 

Samtidigt är det viktigt med fortsatta insatser 
för att informera och sprida kunskap om 
minoritetslagen och dess tillämpning. Behovet av 
kunskap om minoritetslagen är fortsatt stort 
inom olika delar av samhället både när det gäller 
den statliga förvaltningen och inom kommuner 
och landsting, särskilt utanför förvaltnings-
områdena.  

Fortsatt genomförande av strategin för romsk 
inkludering 

För att fortsätta arbetet med strategin för romsk 
inkludering avser regeringen att avsätta ytter-
ligare resurser 2016–2019 i enlighet med vad som 
aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition 
(prop. 2014/15:100 avsnitt 7.2). Regeringen 
anser att det är viktigt att säkerställa långsiktig-
het i myndigheters och kommuners arbete med 
romsk inkludering. Fler samhällsaktörer behöver 
involveras i arbetet. Det romska civila samhället 
och berörda myndigheter och kommuner ska 
konsulteras i utformandet av kommande in-
satser. 

Regeringen kommer också fortsatt att följa 
arbetet vid Kommissionen mot antiziganism 
som lämnar sin slutredovisning till regeringen i 
maj 2016.  

Arbetet med att tillgodose riksdagens till-
kännagivande om fortsatta satsningar för 
bekämpandet av antiziganism och för romsk 
inkludering (bet. 2014/15:KU16, rskr. 
2014/15:156) kommer därmed att fortsätta. 

10.6 Budgetförslag 

10.6.1 7:1 Åtgärder för nationella 
minoriteter 

Tabell 10.3 Anslagsutveckling 7:1 Åtgärder för nationella 
minoriteter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
96 664 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
725 

 
2015 

 
Anslag 

 
102 917 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
100 359 

2016 Förslag 102 917      

2017 Beräknat 102 917      

2018 Beräknat 102 917      

2019 Beräknat 102 917      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
för de nationella minoriteterna enligt lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) 
samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden. An-
slaget får även användas för Länsstyrelsens i 
Stockholms län och Sametingets utgifter för det 
nationella samordningsansvaret för minoritets-
politiken samt för uppföljning enligt lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. Där-
utöver får anslaget användas för utgifter för 
statsbidrag enligt lagen om nationella minori-
teter och minoritetsspråk till kommuner och 
landsting inom förvaltningsområdena för finska, 
meänkeli och samiska samt för utgifter för stats-
bidrag för verksamhet som främjar regeringens 
minoritetspolitik. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:1 
Åtgärder för nationella minoriteter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 102 917 102 917 102 917 102 917 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  102 917 102 917 102 917 102 917 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 102 917 000 kronor an-
visas under anslaget 7:1 Åtgärder för nationella 
minoriteter för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 102 917 000 kronor för 
respektive år. 

10.6.2 7:2 Åtgärder för den nationella 
minoriteten romer 

Tabell 10.5 Anslagsutveckling 7:2 Åtgärder för den 
nationella minoriteten romer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
16 381 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
119 

 
2015 

 
Anslag 

 
16 500 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 091 

2016 Förslag 14 500      

2017 Beräknat 14 500      

2018 Beräknat 14 500      

2019 Beräknat 14 500      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för utveck-
lingsarbete och samordning för att främja den 
nationella minoriteten romers rättigheter och 
livsvillkor. Anslaget får även användas för 
utgifter för utbildnings- och arbetsmarknads-
åtgärder för den nationella minoriteten romer. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:2 
Åtgärder för den nationella minoriteten romer 
 Tusental kronor 

Anvisat 2015 1 16 500 16 500 16 500 16 500 

Förändring till följd av:    

Beslut -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 500 14 500 14 500 14 500 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Anslaget minskas sammantaget med 2 miljoner 
kronor 2016 till följd av att tidigare tillfälliga 
satsningar upphör. Samtidigt tillförs anslaget 13 
miljoner kronor årligen 2016–2019 för att 
fortsätta arbetet med strategin för romsk 
inkludering i enlighet med 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100 avsnitt 7.2). 

Regeringen föreslår att 14 500 000 kronor an-
visas under anslaget 7:2 Åtgärder för den nationel-
la minoriteten romer för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 14 500 000 
kronor för respektive år. 
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11 Medier 

11.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar Myndigheten för radio och tv 
(som byter namn till Myndigheten för press, 
radio och tv) samt presstöd. Medieområdet är 
delat mellan utgiftsområdena 1 Rikets styrelse 
och 17 Kultur, medier och trossamfund och 
fritid. I den del av budgetpropositionen som 
behandlar det senare utgiftsområdet återfinns en 
mer utförlig beskrivning och analys av medie-
området. 

11.2 Budgetförslag 

11.2.1 8:1 Presstöd 

Tabell 11.1 Anslagsutveckling 8:1 Presstöd 
Tusental kronor 

2014 Utfall 519 013  
Anslags- 
sparande 73 106 

2015 Anslag 567 119 1 
Utgifts- 
prognos 488 546 

2016 Förslag 567 119    

2017 Beräknat 567 119    

2018 Beräknat 567 119    

2019 Beräknat 567 119    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till presstöd och utvecklingsstöd. 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 8:1 Presstöd besluta om 
bidrag som medför behov av framtida anslag på 
högst 70 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
har gjort bedömningen att ett nytt utvecklings-
stöd för tryckta allmänna nyhetstidningar bör 
införas i syfte att ge förutsättningar för en 
långsiktig utveckling av elektroniska publice-
ringstjänster (avsnitt 11.3).  

För att möjliggöra för presstödsnämnden vid 
Myndigheten för press, radio och tv att fatta 
beslut om utvecklingsstöd till fleråriga utveck-
lingsprojekt bör regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 8:1 Presstöd besluta om 
bidrag som medför behov av framtida anslag på 
högst 70 000 000 kronor 2017 och 2018. 
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Tabell 11.2 Beställningsbemyndigande för anslaget 8:1 Presstöd 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden – – – – – – 

Nya åtaganden – – 70 000 – – – 

Infriade åtaganden – – – -35 000 -35 000 – 

Utestående åtaganden – – 70 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – – 70 000 – – – 

 
Regeringens överväganden 

Tabell 11.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 8:1 
Presstöd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 567 119 567 119 567 119 567 119 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  567 119 567 119 567 119 567 119 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 567 119 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:1 Presstöd för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
567 119 000 kronor för respektive år. 

11.2.2 8:2 Myndigheten för press, radio 
och tv 

Tabell 11.4 Anslagsutveckling 8:2 Myndigheten för press, 
radio och tv 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
26 864 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-423 

 
2015 

 
Anslag 

 
27 806 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
26 702 

2016 Förslag 33 893      

2017 Beräknat 33 631 2   

2018 Beräknat 33 953 3   

2019 Beräknat 34 584 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 33 289 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 33 084 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 33 085 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för 
press, radio och tv:s förvaltningsutgifter.  

Ändring av myndighetens namn 

Myndigheten för radio och tv har sedan den 1 
juli 2015 ansvar för presstödsfrågor. Inom 
myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan – 
presstödsnämnden – som prövar ansökningar 
om presstöd och som även beslutar i andra 
frågor enligt presstödsförordningen (1990:524). 
För att bättre spegla myndighetens nya verk-
samhet och ansvarsområde byter myndigheten 
den 1 januari 2016 namn till Myndigheten för 
press, radio och tv. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 8:2 
Myndigheten för press, radio och tv 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 27 806 27 806 27 806 27 806 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 401 690 1 142 1 679 

Beslut -1 185 -1 805 -2 046 -2 084 

Överföring 
till/från andra 
anslag 6 871 6 942 7 051 7 182 

Övrigt  -1 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  33 893 33 631 33 953 34 584 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Delar av myndighetens verksamhet finansieras 
genom att medel anvisas från rundradiokontot 
till budgetens inkomstsida. För 2016 föreslås att 
8 700 000 kronor delfinansierar myndighetens 
verksamhet. 

Anslaget minskas med 1 185 000 kronor 
fr.o.m. 2016 till följd av bl.a. tidsbegränsade 
medel på anslaget för 2015. 

Vidare minskas anslaget med 620 000 kronor, 
241 000 kronor och 38 000 kronor fr.o.m. 2017, 
2018 respektive 2019. 

Anslaget ökas med 6 871 000 kronor fr.o.m. 
2016 till följd av att myndigheten övertagit 
Presstödsnämndens uppgifter fr.o.m. den 1 juli 
2015. 

Regeringen föreslår att 33 893 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:2 Myndigheten för press, 
radio och tv för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 33 631 000 kronor, 
33 953 000 kronor respektive 34 584 000 kronor. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 11.6 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för 
analog kommersiell radio 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 115 891 0 0 0 

Prognos 20151  115 736 0 0 0 

Budget 20161      115 736 0 0 0 
1För 2015 anges det belopp som myndigheten fastställt avgifterna till. Beloppet 
har inte räknats upp för 2016 eftersom avgiften beräknas utifrån förändringar i 
KPI för oktober månad. 

 
För närvarande finns 99 sändningstillstånd för 
analog kommersiell radio. Ytterligare fyra 
tillstånd kommer att fördelas under hösten 2015. 
Dessa kommer att inbringa sändningsavgifter 
som betalas engångsvis av respektive 
tillståndshavare och som avser hela tillstånds-
perioden, den 1 oktober 2015 till den 31 juli 
2018. I prognosen för 2015 och budgeten för 
2016 har hänsyn inte tagits till dessa sänd-
ningsavgifter. 

 
Tabell 11.7 Offentligrättslig verksamhet – Särskild avgift 
och viten 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 705 0 0 0 

Prognos 20151 - - - - 

Budget 20161  - - - - 
1 Att lämna en prognos och budget för särskilda avgifter och viten är inte möjligt 
då dessa är beroende av framtida beslut av granskningsnämnden för radio och tv 
samt domstolsutslag. 

 
Myndigheten ansvarar för inkassering och 
eventuell indrivning av särskild avgift enligt 
radio- och tv-lagen (2010:696). Under 2014 
inkasserades sammanlagt 705 000 kronor i 
särskilda avgifter. 

 
Tabell 11.8 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för 
ansökan om tillstånd att sända tv och digital kommersiell 
radio 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 0 442 442 0 

Prognos 2015 0 0 0 0 

Budget 2016 0 0 0 0 
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Möjligheten att utlysa och meddela tillstånd är 
beroende av hur stort frekvensutrymme som 
fördelas. Hur många tillstånd som kan meddelas 
är också beroende av hur det tillgängliga 
utrymmet fördelas mellan olika tjänster och 
tekniska lösningar. 

 
Tabell 11.9 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 0 324 1 016 -692 

Prognos 2015 0 300 850 -550 

Budget 2016 0 300 850 -550 

 
Myndigheten ansvarar för att utfärda 
utgivningsbevis för webbsidor m.m. En 
ansökningsavgift om 2 000 kronor per ansökan 
eller ändringsansökan tas ut enligt förordningen 
(2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihets-
ärenden. Verksamheten är delvis avgiftsfinan-
sierad och målet är att avgifterna ska täcka 35 
procent av kostnaderna för verksamheten. De 
inkomna avgifterna 2014 täckte ca 32 procent av 
kostnaderna. 

11.3 Förstärkt stöd till dagspressen 

Ärendet och dess beredning: I december 2011 
fick en parlamentariskt sammansatt kommitté i 
uppdrag att göra en översyn av presstödet och 
lämna förslag till hur ett framtida stödsystem 
kan utformas (dir. 2011:112).  

Kommittén, som antog namnet Presstöds-
kommittén, överlämnade i september 2013 slut-
betänkandet Översyn av det statliga stödet till 
dagspressen (SOU 2013:66). Betänkandet har 
remissbehandlats. En sammanställning av re-
missyttrandena finns tillgänglig i Kulturdeparte-
mentet (dnr Ku2013/01810/MF).  

Riksdagen beslutade den 15 december 2014 
att som sin mening tillkännage vad konstitu-
tionsutskottet anfört om att några av Presstöds-
kommitténs förslag ska vara genomförda tidigare 
än 2017 och att Presstödsnämnden i lämplig 
form ska infogas i Myndigheten för radio och tv 
(bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:56). 

Presstödet regleras i presstödsförordningen 
(1990:524), vars bestämmelser i stor 
utsträckning är bundna med riksdagen. 

Kulturdepartementet har haft remissmöte 
med Skånska Dagbladet och med Svenska Dag-
bladet den 3 respektive 6 februari 2015. 
Dokumentation från remissmötena finns 
tillgänglig i Kulturdepartementet (dnr 
Ku2013/01810/MF). 

Regeringen har i propositionen Statens stöd 
till dagspressen (prop. 2014/15:88), nedan kallad 
presstödspropositionen, bl.a. lämnat förslag om 
förbättringar i presstödet. Riksdagen har beslutat 
i enlighet med regeringens förslag (bet. 
2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195) och har där-
utöver beslutat att tillkännage som sin mening 
vad konstitutionsutskottet anfört om: 

– initiativ som syftar till att en ny försöks-
verksamhet inleds med samdistribution av 
tidningar och post med möjlighet för fler 
aktörer än Posten AB att delta, 

– möjligheten att stegvis påbörja processen 
med att avveckla reklamskatten för dags-
pressen, 

– att presstödsförordningens giltighetstid bör 
förlängas t.o.m. den 31 december 2019 
under förutsättning att förlängningen god-
känns av Europeiska kommissionen,  

– att Presstödskommitténs fyra huvudförslag 
om samdistribution av tidningar och post, 
avskaffande av reklamskatten, en ny stöd-
trappa för hög- och medelfrekventa dags-
tidningar och ett nytt omställningsstöd, 
med beaktande av de olika tidsperspektiv 
som måste anläggas för förslagens genom-
förande, bör ses som delar av en samman-
hållen presstödspolitik och hanteras sam-
ordnat, och 

– att inom ramen för det befintliga anslaget 
öka driftsstödet för lågfrekventa tidningar.  

 
Den 1 juli 2015 trädde förordningen (2015:301) 
om ändring i presstödsförordningen (1990:524) i 
kraft. Övriga förordningsändringar som följer av 
presstödspropositionen och riksdagsbeslutet ska 
träda i kraft den 1 januari 2016, under förut-
sättning att de godkänns av EU-kommissionen. 
Vidare har Presstödsnämnden avvecklats och 
dess uppgifter har sedan den 1 juli 2015 överförts 
till Myndigheten för radio och tv, där det har 
inrättats ett särskilt beslutsorgan för presstöds-
frågor. 

Den 5 februari 2015 gav regeringen Presstöds-
nämnden i uppdrag att föreslå ett innovations-
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stöd för den tryckta dagspressen. Den 12 maj 
2015 redovisade Presstödsnämnden uppdraget 
(dnr Ku2015/01558/MF).  

Den 5 mars 2015 tillsatte regeringen en 
utredning med uppdrag att analysera behovet av 
nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess 
nuvarande form upphör (dir. 2015:26). Av 
uppdraget framgår att allmänhetens behov av 
allsidig information och individens möjlighet att 
vara demokratiskt delaktig oberoende av 
bostadsort ska stå i fokus. Med utgångspunkt i 
analysen ska utredaren lämna förslag till 
utformning av nya mediepolitiska verktyg som 
syftar till att skapa goda förutsättningar för 
kvalitetsjournalistik och lokalt nyhetsmaterial 
oavsett distributionssätt. Uppdraget ska 
redovisas slutligt senast den 30 april 2016. 

Lagändringar till följd av namnbyte 

 
Regeringens förslag: Eftersom Myndigheten för 
radio och tv byter namn ska myndighetens namn 
ändras i de lagar där namnet förekommer. 
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 
2016. 
 

Skälen för regeringens förslag: Till följd av 
att Myndigheten för radio och tv den 1 januari 
2016 byter namn till Myndigheten för press, 
radio och tv ska ändringar göras i lagen 
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 
områden, tullagen (2000:1281) och radio- och 
tv-lagen (2010:696). 

Ändringarna som föreslås innebär endast att 
hänvisningar till det gamla myndighetsnamnet 
ersätts med hänvisningar till det nya namnet. 
Författningstekniskt och även i övrigt är änd-
ringarna av sådan beskaffenhet att Lagrådets 
granskning skulle sakna betydelse. Regeringen 
har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över 
lagändringarna.  

Avskaffat extrastöd för storstadstidningar och 
höjda stödnivåer för hög- och medelfrekventa 
tidningar 

 
Regeringens förslag: Det särskilda extrastödet för 
storstadstidningar ska avskaffas.  

En stödtrappa med nya bidragssatser och 
nytt högre maximibelopp för allmänt drifts-
stöd ska införas för hög- och medelfrekventa 
tidningar. 

Regeringens bedömning: Förordningsändring-
arna bör träda i kraft den 1 januari 2016, 
förutsatt att de har godkänts av Europeiska 
kommissionen.  

 

Kommitténs förslag: Överensstämmer med 
regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Konkurrensverket, Sveri-
ges Fådagarstidningar och Pres(s)gruppen instäm-
mer i förslaget att avskaffa storstadsstödet. 
Presstödsnämnden har inga invändningar mot att 
driftsstödet beräknas på samma sätt för alla hög- 
och medelfrekventa tidningar men anser att 
regeringen bör överväga ett högre maximibelopp 
för tidningar oavsett utgivningsort med sju-
dagarsutgivning och ett större omfång av redak-
tionellt material. Flera remissinstanser, däribland 
Göteborgs universitet, tillstyrker förslaget om 
förändrade stödnivåer. Pres(s)gruppen och 
Sveriges Fådagarstidningar påpekar att en upp-
räkning av driftsstödet måste genomföras oav-
sett övriga förslag. Fådagarstidningar anser att 
höjningen för hög- och medelfrekventa tidningar 
måste vara väsentligt högre. Aktiebolaget Skånska 
Dagbladet är kritiskt mot förslagen som de 
menar slår hårt och ensidigt mot tidningen och 
anser att ett avskaffande av storstadsstödet 
måste ersättas av mekanismer som ger en upp-
lagemässigt stor andratidning väsentligt högre 
stöd än en upplagemässigt liten tidning. Skånska 
Dagbladet föreslår också en sådan stödtrappa. 
Schibsted beklagar att en konsekvens av förslagen 
blir att det stöd som i dag utgår till Svenska 
Dagbladet kommer att minska, vilket innebär ett 
hot mot möjligheterna för Svenska Dagbladet att 
bibehålla nuvarande ambitioner vad gäller 
spridning, kvalitet och innovation. Konkurrens-
verket avstyrker förslaget om förändrade stöd-
nivåer och anser att det ur konkurrenshänseende 
i stället hade varit önskvärt med en större 
neddragning av driftsstödet, för att på sikt 
successivt avskaffa det helt.  

 
Skälen för regeringens förslag och bedömning  

Extrastödet för storstadstidningar avskaffas 
Enligt 2 kap. 2 § presstödsförordningen beräknas 
det allmänna driftsstödet till hög- och medel-
frekventa dagstidningar genom att tidningens 
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veckovolym, uttryckt i tusentals exemplar, 
multipliceras med en bidragssats på 235 000 
kronor upp till ett maximibelopp om 16 861 000 
kronor. Därutöver kan en storstadstidning enligt 
2 kap. 2 § andra stycket presstödsförordningen 
ha rätt till ett extrastöd som motsvarar en viss 
procentandel av de nettokostnader som följer av 
de krav som särskilt ställs på denna tidnings-
kategori. Kraven framgår av 1 kap. 6 § presstöds-
förordningen och avser ett årligt redaktionellt 
innehåll som omfattar minst 30 000 spaltmeter 
och sjudagarsutgivning.  

I enlighet med kommissionens statsstödsgod-
kännande sker sedan 2011 en successiv nedtrapp-
ning av extrastödet för att detta ska anses 
nödvändigt och proportionerligt. Det innebär 
bl.a. att det maximala stöd som kan utgå succes-
sivt sjunkit sedan 2011 och kommer att uppgå 
till 45 miljoner kronor 2016. 

I presstödspropositionen bedömde regeringen 
att det under en övergångsperiod kommer att 
finnas fortsatt behov av presstöd och angav att 
den avsåg att se över storstadsstödet och stöd-
nivåerna för hög- och medelfrekventa tidningar.  

De två storstadstidningar som de senaste fem 
åren fått extrastöd är Svenska Dagbladet och 
Skånska Dagbladet. Medan Svenska Dagbladet 
får maximalt stödbelopp är stödet till Skånska 
Dagbladet lägre till följd av betydligt lägre 
nettokostnader. Presstödskommittén har i slut-
betänkandet redovisat förutsättningarna för 
dessa tidningar och gjort bedömningen att den 
konkurrenssituation som de båda tidningarna 
beskriver har stora likheter med den situation 
som råder på den lokala tidningsmarknaden för 
andra hög- och medelfrekventa tidningar med 
låg hushållstäckning. Kommitténs kartläggning 
av medielandskapet visar att de skillnader som 
fortfarande finns inom den svenska dagstid-
ningsbranschen när det gäller upplagor, reklam-
investeringar och ekonomiska resurser inte 
längre följer traditionella mönster.  

Regeringen delar kommitténs bedömning att 
det därför inte längre är lika relevant att skilja 
storstadstidningarna från övriga andratidningar i 
presstödssystemet och anser att driftsstödet bör 
beräknas på samma sätt för alla hög- och medel-
frekventa tidningar. Detta leder till ökad propor-
tionalitet i stödsystemet. Det särskilda extra-
stödet för storstadstidningar ska därför 
avskaffas.  

Höjda stödnivåer för hög- och medelfrekventa 
dagstidningar 
Nuvarande stödnivåer har varit oförändrade 
sedan 2009, någon indexuppräkning har inte 
skett. Till följd av sjunkande upplagor har flera 
tidningar i praktiken fått lägre stöd. De drifts-
stödsberättigade andratidningarna, såväl lands-
ortstidningar som storstadstidningar, befinner 
sig i en ekonomiskt särskilt svår situation. Denna 
grupp av driftsstödstidningar är av stor betydelse 
för mediemångfalden, lokal bevakning och 
granskning samt tillhandahåller nyhetsförmed-
ling till många prenumeranter och läsare. De 
bevakar i många fall områden som inte bevakas 
av den större tidningen på orten. Regeringen 
bedömer, till skillnad från Konkurrensverket, att 
det finns behov av höjda stödnivåer för flertalet 
hög- och medelfrekventa dagstidningar. Rege-
ringen anser vidare att stödsystemet i högre grad 
än i dag bör premiera ökade läsarintäkter och 
dessutom vara mer proportionerligt i förhållande 
till tidningarnas veckovolymer. Som regeringen 
har föreslagit i presstödspropositionen ska alla 
läsarintäkter därför behandlas likvärdigt när 
stödbelopp bestäms.  

Ett fåtal hög- och medelfrekventa driftsstöds-
berättigade tidningar har i dag en upplaga som 
överstiger 12 000 exemplar, vilket innebär att de 
når det nuvarande maximibeloppet på 16 861 000 
kronor per år. Allt fler tidningar har dock till 
följd av fallande upplagor hamnat under denna 
gräns, vilket innebär att de förutom förlorade 
abonnentintäkter även får lägre stöd. Regeringen 
anser, i likhet med Presstödskommittén, att det 
är angeläget att stödsystemet inte motverkar en 
fortsatt utveckling av den publicistiska verksam-
heten hos dessa tidningar. Vid en avveckling av 
storstadsstödet finns behov av höjt maximibe-
lopp för en stödtrappa som omfattar samtliga 
hög- och medelfrekventa dagstidningar.  

Det stöd som föreslås av Presstödskommittén 
innebär att en stödtrappa med fyra steg införs. 
Bidragssatserna i respektive steg uppgår i tur och 
ordning till 300 000 kronor, 220 000 kronor, 
30 000 kronor och 25 000 kronor. Förslaget in-
nebär att första stegets bidragssats om 300 000 
kronor multipliceras med en tidnings vecko-
volym utryckt i tusental exemplar upp till ett 
stödbelopp om högst 9 miljoner kronor. För en 
tidnings veckovolym därutöver tillämpas näst-
följande steg, dvs. 220 000 kronor, upp till ett 
stödbelopp om högst 9 miljoner kronor. Där-
efter tillämpas det tredje steget upp till ett stöd-
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belopp om högst 5,4 miljoner kronor och 
slutligen det fjärde steget upp till ett stödbelopp 
om högst 16,6 miljoner kronor. Det maximala 
beloppet som kan utgå föreslås uppgå till 40 
miljoner kronor.  

 
Tabell 11.10 Förslag till ny stödtrappa 
 

 Bidragssats (kr) Maximibelopp för 
respektive steg (kr) 

Maximibelopp 
totalt (kr) 

Steg 1 300 000 9 000 000 9 000 000 

Steg 2 220 000 9 000 000 18 000 000 

Steg 3 30 000 5 400 000 23 400 000 

Steg 4 25 000 16 600 000 40 000 000 

 
Förslaget innebär en sänkning av det totala 
driftsstödsbeloppet för de storstadstidningar 
som för närvarande uppbär stöd. För övriga hög- 
och medelfrekventa tidningar innebär det en 
höjning av det allmänna driftsstödet i förhållande 
till nuvarande beräkningsmodell. Regeringen, 
som har övervägt olika alternativ, bedömer att 
det av kommittén utarbetade förslaget avseende 
stödtrappor och maximibelopp är rimligt och 
proportionerligt. Företrädare för de sju partier 
som deltog i utredningsarbetet var också eniga i 
denna del. Mot denna bakgrund och med 
beaktande av att presstödssystemet är tidsbe-
gränsat bedömer regeringen att det av Presstöds-
kommittén utarbetade förslaget till förändrad 
stödtrappa bör genomföras.  

Genomförandet av förslagen och konsekvenser 
Att stödnivåerna förändras och maximibeloppet 
för stöd höjs till 40 miljoner kronor mildrar 
konsekvenserna av att extrastödet avskaffas för 
de två storstadstidningarna Skånska Dagbladet 
och Svenska Dagbladet. Förändringarna kan 
ändå beräknas komma att innebära ett minskat 
stöd med cirka fem miljoner kronor per tidning 
jämfört med 2016 enligt nuvarande beräknings-
modell. Förändringen innebär dock även att de 
särskilda krav som i dag ställs på storstads-
tidningar tas bort, viket innebär en lättnad för 
dessa tidningar. Vidare syftar flera av de tidigare 
förslagen i presstödspropositionen till att ge 
bättre möjligheter för tidningar att upprätthålla 
sin upplaga och öka sina läsarintäkter, något som 
kommer även storstadstidningarna till del.  

Enligt regeringen bör förslagen lämpligen ge-
nomföras den 1 januari 2016. Eftersom 
presstödet utgör statligt stöd enligt Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) krävs kommissionens godkännande 
innan ändringarna kan börja gälla. 

Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet har 
vid remissmöte redogjort för konsekvenserna av 
ett avskaffande av extrastödet och en övergång 
till nya stödnivåer och maximitak från den 1 
januari 2016 i stället för 2017 som Presstöds-
kommittén föreslår. Regeringen bedömer att 
dessa storstadstidningar har haft anledning att 
utgå från att den tidigare beslutade nedtrapp-
ningen av nivåerna av extrastödet ska gälla även 
för 2016. För att inte avskaffandet av storstads-
stödet ska bli orimligt betungande för 
tidningarna bör nuvarande bestämmelser om 
beräkning av driftsstöd gälla för dessa aktörer för 
2016. Det innebär att förändringarna avseende 
stödnivåer och maximitak för hög- och medel-
frekventa tidningar samt ny beräkningsmodell 
för upplagor kommer att tillämpas för dessa 
tidningar först för 2017. Efter den 1 januari 2017 
bedömer regeringen dock att det inte finns något 
behov av ytterligare övergångsbestämmelser för 
storstadstidningarna.  

Förändringen innebär inga negativa konsek-
venser för några andra driftsstödstidningar. Höj-
ningen för övriga hög- och medelfrekventa be-
räknas uppgå till i genomsnitt ca 14 procent. 
Förändringen torde därför ha positiva effekter 
för dessa företag och för sysselsättningen. Höj-
ningen är dock inte av den arten att den bedöms 
oproportionerlig i förhållande till icke-drifts-
stödsberättigade tidningar. De nya stödbeloppen 
för hög- och medelfrekventa tidningar bedöms 
innebära en ökad kostnad för presstödet med ca 
25 miljoner kronor från 2016, samtidigt som 
förslaget om avskaffat extrastöd innebär att 
statens utgifter för presstöd minskar med ca 10 
miljoner kronor fr.o.m. 2017 jämfört med 2016. 
De nya stödnivåerna för hög- och medelfrek-
venta tidningar bedöms sammantaget rymmas 
inom ramen för anslaget. 
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Förändrade stödnivåer för lågfrekventa 
tidningar 

 
Regeringens förslag: En jämnare stödtrappa för 
allmänt driftsstöd ska införas för lågfrekventa 
tidningar med höjda stödbelopp för tidningar 
som kommer ut två gånger per vecka. 

Regeringens bedömning: Förordningsändring-
arna bör träda i kraft den 1 januari 2016, för-
utsatt att de har godkänts av Europeiska kom-
missionen. 

 

Kommitténs förslag: Överensstämmer delvis 
med regeringens förslag. Presstödskommittén 
föreslår att en jämnare stödtrappa införs och att 
stödnivåerna för fådagarstidningar höjs med 10 
procent för endagstidningar och med 20 procent 
för tvådagarstidningar. 

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, 
däribland Göteborgs universitet, tillstyrker för-
slaget. Pres(s)gruppen och Sveriges Fådagarstid-
ningar påpekar att en uppräkning av driftsstödet 
måste genomföras oavsett övriga förslag. Sveri-
ges Fådagarstidningar instämmer i att det behövs 
ökade incitament för att stimulera dagstidningar 
att gå från endagsutgivning till tvådagars utgiv-
ning, men anser att den föreslagna höjningen 
knappt kompenserar för den urgröpning som 
skett av presstödet senaste åren. Presstöds-
nämnden har inga invändningar mot att stöd-
beloppen ändras. Skånska Dagbladet anser att 
stödet till lågfrekventa tidningar är opropor-
tionerligt högt. Konkurrensverket avstyrker 
förslaget och anser att det ur konkurrenshän-
seende i stället hade varit önskvärt med en större 
neddragning av driftsstödet, för att på sikt 
successivt avskaffa det helt. Om stödtrappan ska 
göras jämnare, som kommittén föreslår, bör 
detta enligt Konkurrensverkets mening ske utan 
att ytterligare ekonomiska medel tillförs. 

Skälen för regeringens förslag: I 2 kap. 4 och 
5 §§ presstödsförordningen finns bestämmelser 
om det allmänna driftsstödet till lågfrekventa 
tidningar. Driftsstödet är uppbyggt som en stöd-
trappa, en för vardera endags- och tvådagars-
tidningar, med olika stödbelopp beroende på 
nivån på den abonnerade upplagan.  

Regeringen angav i presstödspropositionen att 
tidningar med utgivning en eller två dagar i 
veckan har kommit att spela en allt större roll för 
nyhetsförmedling och opinionsbildning i olika 
delar av landet. Samtidigt går redan en betydande 

del av det totala driftsstödet till de lågfrekventa 
dagstidningarna trots att denna tidningsgrupp 
endast representerar en liten del av den totala 
upplagan. Stödintensiteten för de lågfrekventa 
dagstidningarna är också betydligt högre än för 
de medel- och högfrekventa dagstidningarna. 
Mot denna bakgrund och med beaktande av att 
nuvarande stödsystem är tidsbegränsat ansåg 
regeringen inte att det fanns skäl att införa de av 
Presstödskommittén föreslagna höjda stödnivå-
erna för lågfrekventa dagstidningar utan att det 
ekonomiska utrymmet på anslaget i stället skulle 
användas för andra prioriterade förändringar när 
det gäller stöd till dagstidningar.  

Riksdagen har tillkännagivit som sin mening 
vad konstitutionsutskottet anfört om att inom 
ramen för det befintliga anslaget öka driftsstödet 
för lågfrekventa tidningar. Av tillkännagivandet 
framgår att de förändringar av stödet för lågfrek-
venta tidningar som kommittén föreslår inte bör 
genomföras, av samma skäl som regeringen re-
dovisat i presstödspropositionen. Utskottet 
konstaterar dock samtidigt att även lågfrekventa 
tidningar befinner sig i en svår ekonomisk 
situation och att det finns skäl att öka stödet 
även för dessa. Hur en sådan ökning närmare 
bör utformas får enligt utskottet utredas vidare. 

Trots att Presstödskommitténs förslag om 
generellt höjda stödnivåer för lågfrekventa tid-
ningar således inte bör genomföras, anser rege-
ringen att det finns skäl att genomföra vissa 
förändringar av stödet för dessa tidningar. Det 
finns skäl att, i likhet med vad kommittén 
föreslagit, göra stödtrappan jämnare genom att 
införa fler och jämnare steg. Stödtrappan består i 
dag av stegen 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 7 000, 
8 000 respektive 9 000 exemplar. Det innebär att 
en tidning som har en upplaga om 3 000 
exemplar eller 5 000 exemplar måste öka upp-
lagan med 2 000 exemplar för att komma upp till 
nästa stödnivå. Ett krav på en sådan relativt stor 
ökning är sannolikt för högt för att ge tillräckliga 
incitament för en tidning att hitta fler läsare och 
öka sin upplaga. Det innebär samtidigt en 
särskild osäkerhet för en tidning som ramlar ner 
från en högre stödnivå där steget är långt till 
underliggande stödnivå. Nya steg bör därför 
införas i bidragstrappan för endags- och två-
dagarstidningar vid en såld upplaga om minst 
4 000 exemplar respektive 6 000 exemplar. Stöd-
beloppen bör ligga mitt emellan de stödbelopp 
som gäller för stegen under och över. Föränd-
ringen syftar till att öka tidningarnas drivkrafter 
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att få fler abonnenter och andra läsare och där-
igenom öka sin upplaga.  

Regeringen anser också, i likhet med 
Presstödskommittén, att det finns skäl att öka 
incitamenten för tidningar att gå från endags-
utgivning till tvådagarsutgivning genom att öka 
stödet för tvådagarstidningar så att skillnaden i 
stöd blir större. I dag är stödintensititen också 
högre för endagstidningar än för tvådagarstid-
ningar (52 respektive 39 procent av rörelsekost-
naderna). Regeringen anser därför, till skillnad 
från Konkurrensverket, att stödbeloppen för 
tvådagarstidningar bör höjas med tio procent. 
Förändringen ökar incitamenten för endags-
tidningar att öka utgivningsfrekvensen och 
speglar bättre de skilda förutsättningarna för 
utgivning av endags- respektive tvådagars-
tidningar. 

 
Tabell 11.11 Förslag till förändrad stödtrappa för 
endagstidningar 
 

Såld upplaga Nuvarande stödbelopp Nytt stödbelopp 
(avrundat till jämna 

tusental) 

Minst 9 000 5 260 000 kr 5 260 000 kr 

Minst 8 000 4 701 000 kr 4 701 000 kr 

Minst 7 000 4 141 000 kr 4 141 000 kr 

Minst 6 000 --- 3 862 000 kr 

Minst 5 000  3 582 000 kr 3 582 000 kr 

Minst 4 000 --- 3 246 000 kr 

Minst 3 000  2 910 000 kr 2 910 000 kr 

Minst 2 000  2 239 000 kr 2 239 000 kr 

Minst 1 500 1 679 000 kr 1 679 000 kr 

Minst 7501  högst 1 679 000 kr högst 1 679 000 kr 
1 Gäller tidningar huvudsakligen på samiska eller meänkieli. 

 

Tabell 11.12 Förslag till förändrad stödtrappa för 
tvådagarstidningar 
 

Såld upplaga Nuvarande stödbelopp Nytt stödbelopp 
(avrundat till jämna 

tusental) 

Minst 9 000 6 313 000 kr 6 944 000 kr 

Minst 8 000 5 641 000 kr 6 205 000 kr 

Minst 7 000 4 969 000 kr 5 466 000 kr 

Minst 6 000 --- 5 097 000 kr 

Minst 5 000  4 298 000 kr 4 728 000 kr 

Minst 4 000 --- 4 285 000 kr 

Minst 3 000  3 492 000 kr 3 841 000 kr 

Minst 2 000  2 686 000 kr 2 955 000 kr 

Minst 1 500 2 015 000 kr 2 217 000 kr 

Minst 7501  högst 2 015 000 kr högst 2 217 000 kr 
1 Gäller tidningar huvudsakligen på samiska eller meänkieli. 

Genomförandet av förslaget och konsekvenser 
Enligt regeringen bör förslaget lämpligen 
genomföras den 1 januari 2016. Eftersom 
presstödet utgör statligt stöd i EUF-fördragets 
mening ska de föreslagna förordningsändring-
arna notifieras till kommissionen och kräver dess 
godkännande innan de kan börja gälla. 

Förändringen innebär inga negativa konsek-
venser för några andra driftsstödstidningar. I 
stället får de endagstidningar som berörs av en 
jämnare stödtrappa och samtliga tvådagarstid-
ningar en höjning av det allmänna driftsstödet i 
förhållande till nuvarande beräkningsmodell.  

Även tidningar med begränsat driftsstöd får 
stöd i enlighet med bidragsskalan för lågfrek-
venta tidningar. Förändringen innebär därmed 
följdändringar även för dessa bestämmelser. 
Detta innebär att det högsta stödet som kan utgå 
för en tidning med ett redaktionellt innehåll som 
till minst 25 procent är skrivet på minst två av 
språken finska, meänkieli eller samiska och som 
har rätt till begränsat driftsstöd höjs till 
2 955 000 kronor. Även tidningar på andra språk 
än svenska som uppfyller kraven på stöd enligt 2 
kap. 11 § presstödsförordningen berörs av de 
förändrade bidragssatserna. Regeringens bedöm-
ning är att förslaget kan få positiva effekter för 
små företags konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt, för sysselsättningen och för möjligheten 
att nå de minoritetspolitiska målen. 

Höjningen är inte av den arten att den 
bedöms oproportionerlig i förhållande till icke-
driftsstödsberättigade tidningar. Den föreslagna 
förändringen beräknas innebära att statens kost-
nader för presstödet ökar med ca 4–5 miljoner 
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kronor baserat på nuvarande upplagor och 
tidningar. Förändringen kan emellertid på sikt 
leda till ökad utgivningsfrekvens och därmed 
ökad kostnad. Ökningen bedöms rymmas inom 
ramen för presstödsanslaget. 

Nytt utvecklingsstöd för tryckta allmänna 
nyhetstidningar 

 
Regeringens bedömning: Ett nytt utvecklingsstöd 
bör införas för tryckta allmänna nyhetstidningar 
med syfte att ge förutsättningar för en långsiktig 
utveckling av elektroniska publiceringstjänster. 

 

Bakgrund: Presstödskommittén lämnade i 
sitt slutbetänkande förslag om införande av ett 
nytt omställningsstöd för utveckling av elektro-
niska publiceringstjänster. Kommittén konsta-
terade dock att ett sådant stöd behöver utredas 
ytterligare bl.a. i förhållande till EU:s statsstöds-
regler och för att bli så effektivt som möjligt i 
relation till tidningsföretagens utvecklingsbehov.  

Regeringen gav Presstödsnämnden i uppdrag 
att föreslå ett innovationsstöd för den tryckta 
dagspressen. Enligt uppdraget skulle förslaget ta 
sin utgångspunkt i Presstödskommitténs förslag 
till omställningsstöd, och syfta till att ge förut-
sättningar för en långsiktig utveckling av 
elektroniska publiceringstjänster.  

Presstödsnämndens förslag har varit föremål 
för remiss. En sammanställning av synpunkterna 
från remissinstanserna finns tillgänglig i Kultur-
departementet (dnr Ku2015/01558/MF).  

Presstödsnämndens förslag: Överensstäm-
mer med regeringens bedömning. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, 
däribland Tidningsutgivarna, Journalistförbundet 
och Linnéuniversitetet, ställer sig positiva till 
införandet av ett utvecklingsstöd eller har inga 
synpunkter. Flera remissinstanser har framfört 
synpunkter på den kommande utformningen av 
stödet. Ett fåtal remissinstanser, däribland Kon-
kurrensverket, avstyrker förslaget. Regelrådet 
anser att konsekvensutredningen i vissa avseen-
den är bristfällig. 

Skälen för regeringens bedömning: Allmän-
hetens tillgång till allsidig nyhetsförmedling, 
samhällsbevakning och opinionsbildning är av-
görande i ett demokratiskt samhälle. Den svens-
ka dagspressen har under lång tid spelat och 
spelar fortfarande en central roll för demokratin. 

Ett stöd för tryckta tidningar för långsiktig 
utveckling av elektroniska publiceringstjänster 
skulle kunna bidra till att främja informations-
spridning, samhällsbevakning och opinionsbild-
ning i ett förändrat medielandskap, vilket i sin 
tur skulle främja mediemångfalden och den 
demokratiska debatten. Konkurrensverket har 
framfört att flera tidningskoncerner bör ha goda 
förutsättningar att genomföra eventuella om-
ställningar utan statligt stöd. Medielandskapet 
befinner sig i emellertid i en omfattande om-
vandlingsprocess och de tryckta dagstidningarna 
hör till de medier där konsekvenserna av 
förändringarna varit mest drastiska. Tidningarna 
kämpar med fallande upplagor, sjunkande 
intäkter från prenumeranter och ökad konkur-
rens om annonsörer. Annonsförsäljningen i 
tryckt dagspress har t.ex. minskat med 40 
procent mellan 2007 och 2014. Digital annonse-
ring har hittills inte kompenserat nedgången i 
den tryckta pressen. Den digitala försäljningen 
har heller inte kompenserat för nedgången i 
försäljningen av fysiska tidningsprenumera-
tioner. Det blir allt svårare att finansiera det 
redaktionella journalistiska innehållet. 

Tidningarna behöver utvecklas för att journa-
listiken ska fortsätta kunna vara stark även i en 
digital verklighet. Det är av stor vikt att de kun-
skaper, erfarenheter och den professionalitet 
som redan finns på tidningsredaktioner runt om 
i landet värnas i det förändrade medielandskapet. 
Regeringen anser därför, till skillnad från Kon-
kurrensverket, att ett nytt utvecklingsstöd bör 
införas för tryckta allmänna nyhetstidningar 
med syfte att ge förutsättningar för en långsiktig 
utveckling av elektroniska publiceringstjänster. 
Ett sådant stöd bör inte vara avgränsat till 
tidningar som får driftsstöd utan vara öppet för 
alla tryckta allmänna nyhetstidningar som upp-
fyller relevanta krav, såväl gratistidningar som 
prenumererade och andra nyhetstidningar. 
Stödet bör gälla parallellt med presstödet under 
en övergångsperiod. På sikt kommer det 
emellertid krävas mer genomgripande föränd-
ringar för att främja möjligheterna för allmän-
heten att vara demokratiskt delaktig och ta del av 
journalistik oavsett var i Sverige man bor. På 
samma sätt som presstödet bör därför utveck-
lingsstödet tidsbegränsas. 

Med anledning av Regelrådets synpunkter vill 
regeringen framhålla svårigheterna i att i förväg 
närmare bedöma vilka företag som kommer att 
ansöka om utvecklingsstöd, eftersom det är fråga 
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om stöd för projekt eller särskilda insatser för att 
utveckla skräddarsydda lösningar för olika tid-
ningars arbete med elektroniska publicerings-
tjänster. Stödet ska både kunna möjliggöra sam-
arbeten och sökas av flera samverkande tidnin-
gar, samtidigt som det ska finnas möjlighet att 
söka stöd till egna utvecklingsprojekt för tid-
ningar som inte har samarbetspartners. Stödet 
kan således potentiellt sökas av ett stort antal 
tidningar som ägs av såväl små som stora företag 
eller organisationer. Berörda företags administra-
tiva och andra kostnader får beaktas i det kom-
mande arbetet med utformning av stödet och 
tillämpningsföreskrifter vad gäller ansöknings-
förfarande, redovisningskrav m.m.  

Frågan om hur utvecklingsstöd för nyhetstid-
ningar ska regleras faller inom regeringens kom-
petens. Regeringen avser att inom kort besluta 
om den närmare utformningen av stödet. 
Eftersom det utgör statligt stöd i EUF-för-
dragets mening måste det godkännas av Euro-
peiska kommissionen innan det kan börja gälla. 

Ett införande av ett nytt utvecklingsstöd ska 
rymmas inom ramen för presstödsanslaget och 
fördelas i mån av tillgängliga medel. Kostnaden 
för stödet beräknas uppgå till högst 35 miljoner 
kronor 2016.  
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12 Sieps samt EU-information 

12.1 Omfattning 

Området omfattar den forsknings- och analys-
verksamhet som bedrivs av Svenska institutet för 
europapolitiska studier (Sieps). Förutom Sieps 
finansieras även kommunikationsinsatser gällan-
de samarbetet inom Europeiska unionen (EU) 
och insatser för att främja rekrytering av svenska 
medborgare till anställning vid EU:s institu-
tioner.  

12.2 Resultatredovisning 

12.2.1 Resultat avseende Svenska 
institutet för europapolitiska studier 

Svenska institutet för europapolitiska studier 
(Sieps) är en myndighet vars uppgift är att ta 
fram forskningsrapporter och analyser om 
utvecklingen inom EU och göra detta tillgängligt 
för beslutsfattare på olika nivåer samt delta i och 
skapa internationellt forskningsutbyte. Sieps ska 
även tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör 
Europeiska unionen som en del av kompetens-
försörjningen i offentlig verksamhet.  

Forskningsrapporter, analyser och spridning av 
dessa 
Forskningen vid Sieps bedrivs inom fem över-
gripande ramprojekt vilka samtliga är fleråriga: 
EU:s politiska och ekonomiska system, med-
lemsstaterna och europeisk integration, ekono-
misk politik i Europa, EU:s inre marknad och 
den fria rörlighetens utmaningar samt EU:s 
externa relationer. Inom varje delprojekt ryms 
ett antal olika delområden. Regeringen kan 

konstatera att under 2014 har de flesta forsk-
ningsrapporterna från Sieps tagits fram inom 
ramprojekten EU:s politiska och institutionella 
system och Ekonomisk politik i Europa. Sieps 
har gett ut 18 publikationer och anordnat 19 
seminarier under 2014. Rapporterna har lagts 
upp på webbplatsen som nedladdningsbara filer 
och spridningen via denna kanal av 2014 samt 
tidigare års publikationer har uppnått knappt tio 
tusen nedladdningar under 2014.  

Utvärderingarna av seminarierna visar att 
deltagarna generellt är mycket nöjda och anser 
att sakfrågan och forskningsresultaten förmedla-
des bra eller mycket bra.  

Sieps forskare och experter blir även allt oftare 
tillfrågade eller intervjuade i olika EU-frågor. 
Sieps citerades eller omnämndes på annat sätt i 
drygt fyrahundra artiklar under 2014, vilket är 
fler än tidigare år. 

Kompetensförsörjning på EU-området 
Sieps har sedan 1 januari 2013 tillhandahållit 
utbildningar i ämnen som rör EU som en del av 
kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet. 
Sieps erbjuder både allmänna och specialiserade 
EU-utbildningar. Därutöver erbjuder Sieps 
kundanpassade EU-utbildningar som utformas i 
samråd med beställaren och ska täcka dennes 
behov av kompetensförsörjning på EU-området. 
Under 2014 har Sieps vidare haft ett särskilt 
uppdrag från regeringen att genomföra EU-
utbildning av förtroendevalda och tjänstemän på 
kommunal och regional nivå. Denna särskilda 
satsning föranleddes bl.a. av valet till Europa-
parlamentet 2014. Sammanlagt genomförde 
Sieps 37 utbildningsuppdrag under 2014. Antalet 
deltagare uppgick till 1 154 personer och när det 
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gäller utvärderingarna från deltagarna i utbild-
ningarna var de generellt mycket positiva. 

12.2.2 Analys och slutsatser 

Forskningsrapporter, analyser och spridning av 
dessa 
Det är regeringens mening att både vad gäller 
publikationer och seminarier har Sieps uppnått 
goda resultat. Vidare har myndigheten fram-
gångsrikt etablerat olika kanaler för spridning av 
studier och rapporter. Det är positivt att det 
under 2014 publicerades ett större antal artiklar 
där Sieps omnämns i jämförelse med tidigare år.  

Kompetensförsörjning på EU-området 
På grundval av utvärderingarna kan regeringen 
konstatera att myndigheten har lyckats i sin 
ambition att tillhandahålla god kompetens-
utveckling i ämnen som rör Europeiska unionen. 
Myndigheten har även varit lyhörd för mål-
gruppernas behov och styrt över utbudet från 
allmänna och öppna kurser till beställda kurser 
vilket är positivt.  

Regeringens övergripande bedömning är att 
Sieps framgångsrikt har genomfört de uppgifter 
som anges i instruktionen för myndigheten.  

12.2.3 Resultat avseende EU-information 

Utöver Sieps verksamhet har medel avsatts i 
enlighet med förordningen (2012:409) om stats-
bidrag för verksamhet som belyser EU:s 
framtidsfrågor för att ge stöd till olika aktörer i 
syfte att stimulera ett mångsidigt offentligt 
samtal kring EU:s framtidsfrågor. Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
har haft regeringens uppdrag att bereda och 
besluta om mottagare för detta stöd. Medlen har 
tilldelats tankesmedjor och intresseorganisa-
tioner för projekt om EU:s framtida utmaningar 
i frågor som rör EU-stadgan och dess tillämp-
ning, tillväxt, arbetslöshet och jämställdhet inom 
EU, klimatfrågor samt EU-samarbetets omfatt-
ning i framtiden. 

Under budgetåret 2014 avsattes medel även 
till att informera om hur rekryteringen via 
uttagningsprov till EU:s institutioner går till. 
Uppdraget har genomförts av Universitets- och 
högskolerådet (UHR).  

Medel har även avsatts för att under 2014 
finansiera gemensamma aktiviteter med 
Europeiska kommissionen och Europaparla-
mentet inom ramen för ett informations-
samarbete under namnet förvaltningspartner-
skapet. Kommissionen har fattat beslut om att 
ersätta samarbetet inom förvaltningspartner-
skapet med ett samarbete inom ramen för ett så 
kallat strategiskt partnerskap med kommissonen 
med samma syfte.  

12.2.4 Analys och slutsatser 

Vad gäller statsbidraget för verksamhet som 
belyser EU:s framtidsfrågor anser regeringen att 
uppdraget framgångsrikt genomförts av MUCF. 
Det är positivt att medel fördelats till såväl 
tankesmedjor som intresseorganisationer. Rege-
ringen kan konstatera att alla fyra policyområden 
som omnämns i förordningen – vägar till ökad 
tillväxt, demokrati och medborgarinflytande, 
unionens globala roll samt reformer av EU:s 
arbetssätt – är representerade bland de beviljade 
projekten.  

UHR:s insatser för att informera om möj-
ligheterna för svenska medborgare att få 
anställning i EU:s institutioner har genomförts 
väl. Eftersom insatserna främst är inriktade på 
studerande och därmed personer som ännu är 
verksamma vid universitet och högskolor kan 
effekterna utläsas först på längre sikt.  

Även när det gäller insatserna inom förvalt-
ningspartnerskapet bedömer regeringen att 
insatserna genomförts på ett tillfredsställande 
sätt av såväl MUCF som UHR. 

När det gäller de olika insatserna avseende 
kommunikation i EU-frågor gör regeringen den 
samlade bedömningen att dessa har bidragit till 
att kunskaps- och medvetandenivån kring EU-
samarbetet har ökat i samhället.  

12.3 Politikens inriktning 

Svenska institutet för europapolitiska studier 

Svenska institutet för europapolitiska studier 
(Sieps) spelar en viktig roll genom sina forsk-
ningsbaserade analyser och seminarieverksam-
heten. EU-frågorna är viktiga och ofta komplexa 
och påverkar det svenska samhället. Det medför 
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enligt regeringens bedömning ett fortsatt behov 
för de initierade analyser och policyförslag som 
Sieps kan bidra med. Sieps bör i det arbetet lägga 
vikt vid att även ha en hög målsättning när det 
gäller att nå ut till målgrupperna, bl.a. genom 
bred spridning av publikationerna, seminarier 
och andra medel för att sprida forsknings-
resultaten.  

Sieps kommer liksom tidigare år att även 
tillhandahålla utbildningar om EU som riktar sig 
till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig 
verksamhet. Det finns enligt regeringens bedöm-
ning ett fortsatt behov av att utveckla en god 
kunskapsbas om EU på nationell, regional och 
lokal nivå. Det kan även bidra till att det kan 
föras ett mångfasetterat offentligt samtal kring 
EU-samarbetet.  

Kommunikationsinsatser på EU-området 

De anställda inom EU:s institutioner rekryteras 
från alla EU:s medlemsländer. Även om de i sitt 
arbete verkar inom sin organisation och inom 
dess ramar bär de med sig erfarenheter och 
värderingar från sina hemländer. Det är i ljuset av 
detta viktigt att det även finns ett svenskt och ett 
nordiskt perspektiv med i de berednings-
processer som pågår inom Europeiska kommis-
sionen, rådssekretariatet och andra EU-
institutioner. Regeringen avser därför även under 
2016 avsätta medel från anslaget för att främja att 
svenska medborgare får anställning inom EU:s 
institutioner.  

Vidare kommer regeringen även under 2016 
att samarbeta med Europeiska kommissionen 
respektive Europaparlamentet kring informa-
tionsinsatser i Sverige om EU-samarbetet inom 
ramen för det strategiska partnerskapet.  

12.4 Budgetförslag 

12.4.1 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt EU-
information  

 
 
 

Tabell 12.1 Anslagsutveckling 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt EU-information 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
19 517 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 306 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 488 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 499 

2016 Förslag 17 619      

2017 Beräknat 17 726 2   

2018 Beräknat 17 901 3   

2019 Beräknat 18 192 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 17 599 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 17 565 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 17 566 tkr i 2016 års prisnivå. 

 
Regeringen föreslog i propositionen Våränd-
ringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99 s. 78) att 
anslaget skulle minskas med 3 000 000 kronor 
för budgetåret 2015. Riksdagen biföll förslaget 
(bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). 

Ändamål 

Anslaget får användas för Svenska institutets för 
europapolitiska studiers förvaltningsutgifter. 
Anslaget får användas för kommunikations-
insatser på EU-området. Anslaget får användas 
för utgifter för att medfinansiera medel från EU. 
Vidare får anslaget användas för att främja 
rekrytering av svenska medborgare till tjänster 
inom EU:s institutioner. 

Kompletterande information 

Inom ramen för det strategiska partnerskapet 
med Europeiska kommissionen och Europa-
parlamentet kan medel från anslaget användas 
för de kommunikationsinsatser i Sverige om EU 
som beslutas under budgetåret 2016.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Sieps har möjlighet att ta ut avgifter för den 
utbildningsverksamhet som myndigheten be-
driver. Den utgör en uppdragsverksamhet vid 
myndigheten.  
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Tabell 12.2 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 1 300 2 300 -1 000 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

Prognos 2015 1 500 2 500 -1 000 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

Budget 2016 1 500 2 500 -1 000 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

 
Sieps får ta ut avgifter upp till full kostnads-
täckning för uppdragsverksamheten vid myndig-
heten samt disponera intäkterna i verksamheten.  

Regeringens överväganden 

Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 9:1 
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-
information 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 488 20 488 20 488 20 488 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 207 357 603 946 

Beslut -3 075 -3 119 -3 190 -3 242 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  17 619 17 726 17 901 18 192 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

I enlighet med vad regeringen aviserade i 2015 
års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100 avsnitt 7.2 s. 143) föreslås att 
anslaget minskas med 3 000 000 kronor fr.o.m. 
2016.  

Regeringen föreslår att 17 619 000 kronor 
anvisas under anslaget 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt EU-information för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 17 726 000 kronor, 17 901 000 kronor 
respektive 18 192 000 kronor. 
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1.1 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de 
Stockholmsbaserade ambassadörerna per den 1 augusti 2015

I. Beskickningar 

(sidoackrediteringar inom parentes) 
 
Abu Dhabi 
(Kuwait, Manama) 
Abuja 
(Accra) 
Addis Abeba 
(Djibouti) 
Alger 
Amman 
Ankara 
Astana 
Athen 
Bagdad 
Baku 
Bamako 
(Niamey, Nouakchott, Ouagadougou) 
Bangkok 
(Manila, Yangon, Vientiane) 
Belgrad 
(Podgorica) 
Berlin 
Bern 
(Vaduz) 
Bogotá D.C. 
(Caracas, La Paz, Quito,) 
Brasilia 
Budapest 
Buenos Aires 
(Asunción, Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 
(Apia, Funafuti, Nuku`alofa, Suva, Honiara,  
Port Moresby, Port Vila, Södra Tarawa, Yaren, 
Wellington) 
Chisinau 
Damaskus 
(Beirut) 
Dar es Salaam 
Dhaka 
Doha 
Guatemala 
(San Salvador, Tegucigalpa, San José,  
Managua, Panamà) 
Haag 

Hanoi 
Harare 
(Lilongwe, Port Louis) 
Havanna 
Helsingfors 
Islamabad 
Jakarta  
(Dili) 
Jerevan 
Kabul 
Kampala 
(Bujumbura, Kigali) 
Kairo 
Khartoum 
(Bangui, Juba, N’Djamena) 
Kiev 
Kigali1) 
Kinshasa 
(Brazzaville, Libreville, Malabo, Yaoundé) 
Kuala Lumpur 
Köpenhamn 
La Paz1)  
Lissabon 
(Bissau, Praia) 
London 
Luanda 
(Sao Tomé, Príncipe) 
Lusaka 
Madrid 
(Andorra la Vella) 
Maputo 
(Antananarivo, Mbabane) 
Mexico 
Minsk 
Monrovia 

Moskva 
Nairobi 
(Moroni, Victoria) 
New Delhi 
(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé) 
Nicosia 
Oslo 
Ottawa 
Ouagadougou1)  
Paris 
(Monaco) 
Peking 
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(Ulan Bator) 
Phnom Penh 
Prag 
Pretoria 
(Gaborone, Maseru, Windhoek) 
Pristina1)  
Pyongyang  
Rabat 
Reykjavik 
Riga 
Riyadh 
(Muscat, Sana'a) 
Rom 
(San Marino) 
Santiago de Chile 
(Lima) 
Sarajevo 
Seoul 
Singapore 
(Bandar Seri Bagawan) 
Skopje 
(Pristina, Tirana) 
Tallinn 
Tbilisi 
(Jerevan) 
Teheran 
Tel Aviv 
Tirana1)  
Tokyo 
(Koror, Majuro, Pohnpei) 
Vilnius 
Warszawa 
Washington 
Wien 
(Bratislava, Ljubljana) 
Zagreb 
 
 
 
1) Beskickningen förestås av en chargé d'affaires 

 

II. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska 
Unionen (EU) i Bryssel  

Sveriges ständiga representation vid Förenta 
nationerna i New York  

Sveriges ständiga representation vid de inter-
nationella organisationerna i Genève  

Sveriges delegation vid Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
och Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) i 
Paris  

Sveriges ständiga representation vid Europa-
rådet i Strasbourg  

Sveriges ständiga delegation vid Organisa-
tionen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE) i Wien  

Sveriges delegation vid Nato i Bryssel 

III. Karriärkonsulat 

a) Generalkonsulat 
 
 Hongkong 
 Istanbul 
 Jerusalem 
 Mariehamn 
 Mumbai 
 S:t Petersburg 
 Shanghai 
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IV. Stockholmsbaserade ambassadörer 

De  tio  sändebuden har följande ackrediteringar: 

1. Basseterre (St Christopher och Nevis), 
Belmopan (Belize), Bridgetown (Barbados), 
Castries (St Lucia), Georgetown (Guyana), 
Kingston (Jamaica), Kingstown (St Vincent 
och Grenadinerna), Nassau (Bahamas), 
Paramaribo (Surinam), Port-au-Prince 
(Haiti), Port of Spain (Trinidad och 
Tobago), Roseau (Dominica), Santo 
Domingo (Dominikanska Republiken), St 
George’s (Grenada), St John’s (Antigua och 
Barbuda) 

2. Tripoli(Libyen), Tunis (Tunisen) 

3. Heliga Stolen, Valletta (Malta) 

4. Asmara (Eritrea) 

5. Asjchabad (Turkmenistan), Bisjkek 
(Kirgizistan), Dusjanbe (Tadzjkistan), 
Tasjkent, (Uzbekistan) 

6. Baku (Azerbajdzjan)  

7. Sofia (Bulgarien) 

8. Abidjan (Elfenbenskusten), Banjul 
(Gambia), Conakry (Guinea), Dakar 
(Senegal), Freetown(Sierra Leone), Lomé 
(Togo), Porto Novo (Benin) 

9. Dublin (Irland) 

10. Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg)
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. godkänner målen för finansmarknads-

området (avsnitt 3.2) 
2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov 
av framtida anslag på högst 
76 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 
3.5.4), 

3. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till 
en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 
40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret för investeringar i 
anläggningstillgångar som används i verk-
samheten som inklusive tidigare gjord upp-
låning uppgår till högst 2 500 000 kronor, 
(avsnitt 3.5.5), 

4. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår 
till högst 250 000 000 kronor för att 
tillgodose Kammarkollegiets behov av 
likviditet i samband med inrättande av nya 
myndigheter (avsnitt 4.5.3), 

5. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår 
till högst 100 000 000 kronor för att till-
godose Statens tjänstepensionsverks behov 
av likviditet i pensionshanteringen 
(avsnitt 5.5.2), 

6. godkänner investeringsplanen för Statens 
fastighetsverk för 2016–2019 (avsnitt 
9.5.1),  

7. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Statens fastighetsverk får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
14 300 000 000 kronor för investeringar i 
fastigheter m.m. (avsnitt 9.5.1), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för 
underhåll av bidragsfastigheter som medför 
behov av framtida anslag på högst 
30 000 000 kronor 2017 (avsnitt 9.5.2), 

9. godkänner investeringsplanen för Fortifika-
tionsverket för 2016–2019 (avsnitt 9.5.3), 

10. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Fortifikationsverket får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
11 700 000 000 kronor för investeringar i 
mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 
9.5.3),  

11. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi 
och finansförvaltning, när det gäller anslag 
som står till regeringens disposition, enligt 
följande uppställning: 
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Riksrevisionen föreslår att riksdagen 

 
12. bemyndigar Riksrevisionen att för 2016 ta 

upp lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i verksamheten som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
15 000 000 kronor (avsnitt 11.3.2),  

13. för budgetåret 2016 anvisar ett anslag under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning för Riksrevisionen enligt 
följande uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Statskontoret 88 564 

1:2 Kammarkollegiet 53 334 

1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 12 150 

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443 

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 12 426 000 

1:6 Finanspolitiska rådet 9 688 

1:7 Konjunkturinstitutet 61 827 

1:8 Ekonomistyrningsverket 163 617 

1:9 Statistiska centralbyrån 552 406 

1:10 Bidragsfastigheter 195 500 

1:11 Finansinspektionen 491 044 

1:12 Riksgäldskontoret 307 420 

1:13 Bokföringsnämnden 10 519 

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 370 

1:15 Riksrevisionen 319 661 

1:16 Finansmarknadsforskning 29 919 

1:17 Upphandlingsmyndigheten 82 850 

1:18 Statens servicecenter 3 000 

Summa  14 812 312 

 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

13 

2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning omfattar politiken för finansmark-
naden och den statliga förvaltningspolitiken.  

Utgiftsområdet är indelat i samma delavsnitt 
som tidigare år, nämligen: 

– 3 Finansmarknaden, 

– 4 Statlig förvaltningspolitik, 

– 5 Statliga arbetsgivarfrågor, 

– 6 Offentlig upphandling, 

– 7 Statistik, 

– 8 Prognos- och uppföljningsverksamhet, 

– 9 Fastighetsförvaltning, 

– 10 God redovisningssed, 

– 11 Riksrevisionen, samt 

– 12 Vissa medlems- och garantiavgifter. 
 

Utgifter för transfereringar utgör ca 83 procent 
av den anslagsfinansierade verksamheten genom 
främst anslaget 1:15 Statliga tjänstepensioner 
m.m.  

Verksamhetsutgifter för ett femtontal myn-
digheter under riksdag och regering utgör 
17 procent av utgiftsområdets anslagsmedel.  

Myndigheter inom utgiftsområdet är 
Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen, 
Riksgäldskontoret, Fortifikationsverket, Statens 
fastighetsverk, Riksrevisionen, Statens tjänste-
pensionsverk, Kammarkollegiet, Statens service-
center, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, 
Upphandlingsmyndigheten, Konjunktur-
institutet, Arbetsgivarverket, Finanspolitiska 
rådet och Bokföringsnämnden.  

Därutöver ingår ett tiotal nämnder m.m. inom 
främst det arbetsgivarpolitiska området.  

Drygt en tredjedel av utgiftsområdets 
myndigheter finansieras i huvudsak via avgifter. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Statskontoret 84 93 91 89 90 91 94 

1:2 Kammarkollegiet 71 54 54 53 54 55 57 

1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 8 9 9 12 14 18 18 

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 2 2 2 2 2 2 

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 11 857 12 221 12 131 12 426 12 647 13 002 13 472 

1:6 Finanspolitiska rådet 10 10 9 10 10 10 10 

1:7 Konjunkturinstitutet 61 61 60 62 63 64 64 

1:8 Ekonomistyrningsverket 114 153 150 164 159 162 152 

1:9 Statistiska centralbyrån 541 545 538 552 559 569 581 

1:10 Bidragsfastigheter 330 340 331 196 193 190 190 

1:11 Finansinspektionen 408 451 442 491 496 504 514 

1:12 Riksgäldskontoret 253 304 275 307 310 314 320 

1:13 Bokföringsnämnden 9 10 10 11 10 10 10 

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 2 2 2 2 2 2 

1:15 Riksrevisionen 301 314 319 320 323 329 336 

1:16 Finansmarknadsforskning 28 30 29 30 30 30 30 

1:17 Upphandlingsmyndigheten  0 0 83 84 85 87 

1:18 Statens servicecenter  0 0 3 3 0 0 

Äldreanslag        

2014 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 42 0  – – – – 

Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 122 14 601 14 453 14 812 15 050 15 440 15 940 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
Som framgått av skrivelsen Årsredovisning för 
staten 2014 (skr. 2014/15:101), uppgick utfallet 
för utgiftsområdet 2014 till 14 122 miljoner 
kronor och blev därmed 1 miljon kronor lägre än 
anvisade medel i statens budget. Jämfört med 
2013 blev utfallet 1 930 miljoner kronor 
(12,0 procent) lägre, främst beroende på en 
större engångspost, 2013 års kapitalhöjning i 
Europeiska investeringsbanken på 2 517 miljoner 
kronor.  

Större nominella avvikelser mellan anvisade 
medel och utfall 2014 fanns främst bland utgifts-
områdets största anslag. Anslaget 1:5 Statliga 
tjänstepensioner m.m. hade ett utfall som var 
93 miljoner kronor högre än anvisade medel och 
övriga fem anslag hade utfall som var mellan 4 
och 50 miljoner kronor lägre än anvisade medel. 

Halvårsutfallet 2015 (7 204 miljoner kronor) var 
167 miljoner kronor högre än motsvarande halv-
årsutfall 2014.  

Prognosen för 2015 indikerar att anvisade 
medel under utgiftsområdet i stor utsträckning 
kommer att förbrukas. 

Utgiftsområdet föreslås i denna proposition 
öka med cirka 210 miljoner kronor 2016, vilket 
är ca 262–282 miljoner kronor högre än vad som 
tidigare beräknats för 2016. I samband med 
regeringens och riksdagens beslut om budget-
propositionen för 2015 beräknades utgifts-
området minskas med 70 respektive 50 miljoner 
kronor 2016. Ändrad indelning av utgifts-
området innebar samtidigt att utgiftsområdet 
beräknades öka med 77 miljoner kronor.  
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Tabell 2.2 Specifikation av beräknade och föreslagna ram- 
och anslagsförändringar 
Miljoner kronor 

 Tidigare 
beräknat 
för 20161 

Nya förslag 
i BP16 

Nettoför-
ändring 

2016 

1:1 Statskontoret  -1 -1 

1:2 Kammarkollegiet -4,5 2,4 -2,1 

1:3 FIs avgifter till EU:s 
myndigheter 

 5 5 

1:5 Statliga tjänstepensioner 
m.m. 

78 127 205 

1:7 Konjunkturinstitutet  1 1 

1:8 Ekonomistyrningsverket -16 19,5 3,5 

1:9 Statistiska centralbyrån -6,5 0,9 -5,6 

1:10 Bidragsfastigheter -150 6 -144 

1:11 Finansinspektionen 33  33 

1:13 Bokföringsnämnden  0,7 0,7 

1:17 Upphandlingsmyndig-
heten 

(76,5) 5,5 82 

1:18 Statens servicecenter  3 3 

Finansiering prioriterade 
satsningar (PLO-anslag) 

-4,4  -4,4 

PLO16-förändring 20 15 35 

Summa -50 (27) 185 219 
1 Riksdagens beslut om prop. 2014/15:1, utg.omr 2, bet. 2014/15:FiU2, 
rskr. 2014/15:78 samt prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233. 

 
Anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 
föreslås öka med 127 miljoner kronor, jämfört 
med vad som tidigare beräknats för 2016. 
Huvudorsaken är att den retroaktiva regleringen 
av pensionskostnadsbidrag till KPA Pension 
avseende kommunaliserad verksamhet förväntas 
bli högre och kommer att belasta anslaget även 
under 2016. Ökningen i övrigt 2016 beror till 
stor del på volymökningar, bl.a. för brutto-
samordnade tjänstepensioner där storleken på 
tjänstepensionen är beroende av hur den all-
männa pensionen utvecklas. Vidare har SPV 
ändrat sina redovisningsprinciper så att icke för-
säkringstekniskt beräknade premier som hittills 
redovisats mot anslaget, och har bidragit till att 
minska anslagsbelastningen, fr.o.m. 2016 i stället 
kommer att redovisas mot inkomsttitel. 
Effekten blir att såväl utgifterna på anslaget som 
inkomsterna på inkomsttiteln ökar (se 
avsnitt 5.5.2). 

Anslaget 1:10 Bidragsfastigheter minskas plan-
enligt med 150 miljoner kronor när tids-
begränsade tillskott föreslås upphöra fr.o.m. 
2016. Vidare föreslås anslaget ökas med 
6 miljoner kronor för att uppföra en minnesvård 
efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 

(avsnitt 9.5.2). Av samma skäl föreslås anslaget 
öka i propositionen Höständringsbudget för 
2015. 

Motsvarande 77 miljoner kronor årligen 
överförs från utgiftsområde 24 Näringsliv och 
anslaget 1:15 Konkurrensverket till nya anslaget 
1:17 Upphandlingsmyndigheten i enlighet med 
riksdagens beslut (prop. 2014/15:100, 
bet. 2014/15:KU17, rskr. 2014/15:233). Vidare 
föreslås anslaget öka med 5,5 miljoner kronor 
årligen för Tidig dialog (avsnitt 6.5.1).  

Anslaget 1:11 Finansinspektionen föreslås öka 
planenligt med 33 miljoner kronor fr.o.m. 2016 i 
enlighet med beslut i budgetpropositionen för 
2014 (avsnitt 3.5.1).  

Anslaget 1:2 Kammarkollegiet föreslås plan-
enligt minska med ca 4,4 miljoner kronor främst 
till följd av att uppdraget att vara värdmyndighet 
för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
upphört samt minskning av medel för insyn i 
finansiering av partier. Vidare föreslås anslaget 
öka med 2 miljoner kronor årligen för att slut-
föra kvarvarande avvecklingsfrågor i samband 
med att myndighet avvecklas. Anslaget föreslås 
även öka med 0,4 miljoner kronor för uppgifter 
avseende tolkar och översättare (avsnitt 4.5.3). 

Anslaget 1:1 Statskontoret föreslås minska med 
1 miljon kronor under tre år för uppdrag till 
Södertörns högskola att utveckla utbildnings-
insatser inom förvaltningspolitik (avsnitt 4.5.1). 

Anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket föreslås 
tillfälligt öka med 4 miljoner kronor (netto) när 
medel för EU-revision avseende tidigare respek-
tive ny programperiod successivt fasas ut respek-
tive in. Därutöver minskar anslaget planenligt 
med cirka 1 miljon kronor pga. Open Peppol 
m.m.  (avsnitt 4.5.4).  

Anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån tids-
begränsade medel (5 miljoner kronor per år) 
2012–2015 för utveckling av indikatorer för 
innovation upphör planenligt. Vidare föreslås 
anslaget ökas tillfälligt med 0,9 miljoner kronor 
2016, varav 0,3 miljoner kronor permanent för 
framtagande av statistik över cirkulär migration 
(avsnitt 7.5.1). 

Anslaget 1:3 Finansinspektionens avgifter för 
EU:s tillsynsmyndigheter föreslås öka med 5 mil-
joner kronor 2016, 7,2 miljoner kronor 2017 och 
10,4 miljoner kronor fr.o.m. 2018 på grund av 
höjda avgifter till de tre EU-myndigheterna 
(avsnitt 3.5.2). 

Anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet föreslås till-
fälligt 2015–2018 öka med 1 miljon kronor 
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årligen för att utveckla en s.k. dynamisk 
stokastisk allmänjämviktsmodell (DSGE-
modell, se avsnitt 8.5.2). Av samma skäl föreslås 
anslaget öka i propositionen Höständrings-
budget för 2015. 

Ett nytt anslag 1:18 Statens servicecenter 
föreslås anvisas 3 miljoner kronor tillfälligt 2016 
och 2017 för ett uppdrag om myndighets-
organisationen (avsnitt 4.5.2). 

Anslaget 1:13 Bokföringsnämnden föreslås 
ökas med 0,7 miljoner kronor engångsvis 2016 
för normgivningsarbete med anledning av ny 
lagstiftning på bokföringsområdet (avsnitt 
10.5.1).  

 
Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 14 600 14 600 14 600 14 600 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 35 58 94 135 

Beslut -120 -133 -136 -135 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -151 -108 -15 93 

Volymer 386 564 826 1 188 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 93 99 101 89 

Övrigt -30 -30 -30 -30 

Ny ramnivå  14 812 15 050 15 440 15 940 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Utgiftområdet ökar även till följd av pris- och 
löneomräkning av ett tiotal förvaltningsanslag, 
men ökningen är ca 15 miljoner kronor högre än 
vad som tidigare beräknats för 2016.  

I syfte att bidra med finansiering till 
prioriterade satsningar föreslås vidare en plan-
enlig minskning med ca 4 miljoner kronor av 
vissa förvaltningsanslag fr.o.m. 2016 i proportion 
till anslagens storlek.  

Sammantaget innebär budgetförslaget att en 
tredjedel1 av utgiftsområdets anslag föreslås 
nominell förändrade eller endast påverkas av 
pris- och löneomräkning samt tidigare års 
aviserade anslagsförändringar. 

2.3 Mål för utgiftsområdet 

De av riksdagen beslutade målen för utgifts-
området redovisas nedan. I avsnitt 3.2 föreslår 
regeringen nya mål för finansmarknadsområdet. 

Finansmarknaden 

– Ett stabilt finansiellt system som präglas av 
högt förtroende med väl fungerande 
marknader som tillgodoser hushållens och 
företagens behov av finansiella tjänster 
samtidigt som det finns ett högt skydd för 
konsumenter (prop. 2012/13:1, utg.omr. 2, 
bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132). 

– Statens finansförvaltning ska bedrivas 
effektivt och kostnaderna för statsskulden 
ska minimeras på lång sikt med beaktande 
av riskerna i förvaltningen. (prop. 
2012/13:1, utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, 
rskr. 2012/13:132). 

Statlig förvaltningspolitik  

– En innovativ och samverkande statsförvalt-
ning som är rättssäker och effektiv, har väl 
utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet 
och som därigenom bidrar till Sveriges 
utveckling och ett effektivt EU-arbete 
(prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, 
rskr. 2009/10:315). 

 
För övriga delområden inom utgiftsområdet, 
avsnitt 5–12, finns inga av riksdagen beslutade 
mål. De mål som är beslutade av regeringen, eller 
i förekommande fall Riksrevisionen, redovisas på 
den underindelade nivån, se respektive avsnitt. 

 
 
                                                      
1 Anslagen 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor, 1:6 Finanspolitiska rådet, 
1:12 Riksgäldskontoret, 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter, 
1:15 Riksrevisionen samt anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning. 
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2.4  Resultatredovisning 

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

I avsnitt 3.3.1 redovisas ett urval indikatorer 
kopplade till det nuvarande målet för det finan-
siella systemet och i avsnitt 4.3.1 indikatorer för 
att bedöma statsförvaltningens utveckling 
avseende effektivitet och förtroende. 

2.4.2 Resultat 

Resultatredovisningen görs i avsnitt 3–12 och i 
bilagan Statsförvaltningens utveckling.  

2.4.3 Politikens inriktning 

Politikens inriktning för utgiftsområdets båda 
riksdagsbundna mål redovisas i avsnitt 3.4 och 
4.4. Även i efterföljande avsnitt redovisas 
politikens inriktning för regeringens delmål.  
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3 Finansmarknad 

3.1 Omfattning 

Området finansmarknad omfattar åtgärder för 
ett stabilt finansiellt system och en effektiv 
statlig finansförvaltning. Avsnittet innehåller 
bl.a. en redovisning av regeringens och 
myndigheters åtgärder för att uppnå målen för 
det finansiella systemet. I förhållande till tidigare 
år har resultatredovisningen utvecklats och knyts 
nu tydligt till gällande mål. 

Regeringens myndigheter på området är 
Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. I 
syfte att stödja finansmarknadsforskningen finns 
ett särskilt anslag. För nämnda verksamheter 
redovisas budgetförslag. Därtill redovisas förslag 
till krediter för Sjunde AP-fonden. 

3.2 Mål för finansmarknadsområdet 

 
 

Regeringens förslag: Målen för finansmarknads-
området ska vara:  

1. Det finansiella systemet ska vara stabilt och 
präglas av högt förtroende med väl 
fungerande marknader som tillgodoser 
hushållens och företagens behov av 
finansiella tjänster samtidigt som det finns 
ett högt skydd för konsumenter.  

2. Det finansiella systemet ska bidra till en 
hållbar utveckling. 

3. Statens finansförvaltning ska bedrivas 
effektivt. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 
har beslutat om följande mål för det finansiella 
systemet (prop. 2012/13:1, utg. omr. 2, bet. 
2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132):  

– Ett stabilt finansiellt system som präglas av 
högt förtroende med väl fungerande 
marknader som tillgodoser hushållens och 
företagens behov av finansiella tjänster 
samtidigt som det finns ett högt skydd för 
konsumenter.  

– Statens finansförvaltning ska bedrivas 
effektivt och kostnaderna för statsskulden 
ska minimeras på lång sikt med beaktande 
av riskerna i förvaltningen.  

 
I denna proposition föreslås att ett nytt mål 
läggs till och att ett av delmålen flyttas till annat 
utgiftsområde. Därutöver görs en redaktionell 
justering av det första målet som innebär en 
ökad enhetlighet. 

Nytt mål 
På finansmarknaderna sker en snabb utveckling 
där hållbarhetsaspekter i allt större utsträckning 
integreras i exempelvis finansiell analys, redo-
visning och kapitalallokering. De befintliga två 
målen för finansmarknadsområdet är alltför 
snävt formulerade genom att inte innefatta dessa 
aspekter och bör därför kompletteras med ett 
tredje mål om att det finansiella systemet ska 
bidra till en hållbar utveckling. 

Det finansiella systemet ska bidra till en 
hållbar utveckling genom att finansmark-
nadernas olika aktörer ska beakta miljömässiga, 
sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter. 
Både i Sverige och internationellt används inom 
området s.k. ESG-mål, (Environment, Social and 
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Governance) för att strukturera och tydliggöra 
ett ansvarsfullt agerande: 

– Miljömässiga aspekter avser påverkan på 
miljö och klimat, och kan kopplas, 
exempelvis, till EU:s 2020-mål2 eller målet 
om att den globala ökningen av medel-
temperaturen begränsas till högst 2 grader 
Celsius jämfört med den förindustriella 
nivån. 

– Den sociala aspekten innebär att hänsyn ska 
tas till frågor som rör socialt ansvars-
tagande, såsom mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter. 

– Bolagsstyrning syftar till styrningsfrågor 
och innefattar bl.a. att utforma en reglering 
avseende aktieägares rättigheter och frågor 
om ansvarsutkrävande för ledande 
befattningshavare. 

 
Hållbar utveckling innebär i detta fall en ut-
veckling som är hållbar på lång sikt miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt, i enlighet med nyss 
nämnda aspekter. De svenska miljömålen, i form 
av ett generationsmål och sexton miljö-
kvalitetsmål som fastställts av riksdagen 
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, 
rskr. 2009/10:377), konkretiserar vad som krävs 
för att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling.  

Inom finansmarknadsområdet kan det bl.a. 
handla om att underlätta för sparare genom 
exempelvis miljömärkning av fonder, vilket 
underlättar för både privatpersoner, företag och 
institutionella investerare att göra medvetna val 
och bidra till en ansvarsfull utveckling. Det kan 
också handla om att använda verktygen på 
försäkringsmarknaden, t.ex. genom särskilt 
utformade försäkringsvillkor för riskreducering, 
bonus på premier eller nedsättning av självrisker, 
i syfte att främja hållbarhet. Vidare kan det avse 
kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv. 

Mot bakgrund av den vikt som både regering 
och riksdag fäster vid ett ansvarsfullt agerande 
och en hållbar utveckling bör därför även målen 
för finansmarknadsområdet i framtiden också 
omfattas av dessa aspekter. Målet är nytt och 
insatserna kommer därför att vara under 

 
 
                                                      
2 http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_sv.htm 

utveckling. De statliga medlen för att bidra till 
det föreslagna målet utgörs bl.a. av olika initiativ 
som regeringen kan ta för att bidra till målet. På 
sikt kan även myndigheternas insatser komma 
att bidra.  

Flytt av delmål 
För att öka tydligheten i resultatuppföljningen 
avseende statsskuldsförvaltningen bör den andra 
delen av målet för den verksamheten, ”statens 
finansförvaltning ska bedrivas effektivt och 
kostnaderna för statsskulden ska minimeras på 
lång sikt med beaktande av riskerna i förvalt-
ningen”, överföras till utgiftsområde 26 Stats-
skuldsräntor m.m. Den delen av målet överens-
stämmer med regleringen i 5 kap. 5 § budget-
lagen (2011:203).  

Den förda statsskuldspolitiken utvärderas av 
regeringen i en skrivelse till riksdagen vartannat 
år. Åren däremellan redovisar regeringen en 
preliminär utvärdering i budgetpropositionen. 
Den preliminära utvärderingen av statsskulds-
förvaltningen lämnas därmed under utgifts-
område 26. Överföringen av delmålet för stats-
skuldsförvaltningen påverkar inga anslag utan 
endast placeringen avseende var i budget-
propositionen redovisningen lämnas.  

Den kvarvarande delen av målet ”statens 
finansförvaltning ska bedrivas effektivt” gäller 
generellt för Riksgäldskontoret som har viktiga 
funktioner för att bidra till detta mål. Detta mål 
finns därför kvar under finansmarknadsområdet. 

3.3 Resultatredovisning  

I detta avsnitt redovisas resultat genom att 
indikatorer kopplas till målen. Redovisningen 
omfattar även resultatet av verksamheten hos 
myndigheterna inom området. Slutligen görs en 
analys med slutsatser avseende måluppfyllelsen.  

Statliga medel för att nå målen  

Ansvaret för att målen för det finansiella 
systemet uppnås delas mellan regeringen, 
Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. 
Även Riksbanken, Konkurrensverket och 
Konsumentverket har uppgifter inom området 
men omfattas i formell mening inte av de 
aktuella målen.  
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För målet avseende effektiviteten i den statliga 
finansförvaltningen ansvarar främst Riksgälds-
kontoret.  

Regeringen och myndigheterna har en rad 
medel för att nå målen för det finansiella 
systemet, såsom t.ex. reglering och tillsyn. En 
del medel syftar till att förhindra framtida finan-
siella kriser, medan andra har till uppgift att 
stärka krishanteringsförmågan i händelse av en 
finansiell kris. Eftersom ansvaret för att före-
bygga en finansiell kris och för att hantera en 
sådan är delat, krävs ett nära samarbete myndig-
heterna emellan. Som stöd för samarbetet har 
Finansiella stabilitetsrådet inrättats. Det finns 
också medel vars huvudsyfte är att stärka 
konsumentskyddet på det finansiella området. 

Medlen för att nå målet att statens finans-
förvaltning ska bedrivas effektiv utgörs främst av 
de regelverk, avtal och kontostrukturer som 
utgör statens betalningsmodell. På motsvarande 
sätt är regelverken för statens garanti- och 
utlåningsverksamhet medel för att uppnå 
effektivitet i denna verksamhet.  

Omvärldsfaktorer som påverkar måluppfyllelsen 

Det finansiella systemet i Sverige har starka 
kopplingar till de globala finansmarknaderna. 
Om ett problem uppstår i en del av det finan-
siella systemet ‒ hos någon eller några aktörer, 
på en marknad eller i någon del av den finansiella 
infrastrukturen ‒ kan det därför lätt sprida sig till 
övriga delar av systemet. Olika typer av regel-
verk bidrar till ett stärkt konsumentskydd och 
ökad stabilitet, även om inte alla faktorer som 
påverkar finansmarknadens utveckling finns 
under statens kontroll. 

Det är därför viktigt att kartlägga spridnings-
kanaler och systemviktiga aktörer i goda tider. 
Med systemviktiga aktörer avses de som på 
grund av sin storlek, sammanlänkning eller 
begränsade utbytbarhet kan orsaka problem för 
den finansiella stabiliteten. De flesta system-
viktiga aktörer är banker, men globalt finns det 
även systemviktiga försäkringsföretag. 

Att problemen sprids globalt beror inte bara 
på att aktörer lånar av och handlar med varandra 
över nationsgränserna. Banker med likartad 
verksamhet är i många fall även utsatta för 
samma typ av risker. Om en bank drabbas av 
problem kan det därför uppstå farhågor om att 
även andra banker har problem. På så sätt kan ett 

problem som uppdagas i en enskild bank ut-
veckla sig till en förtrondekris för hela bank-
systemet.  

Försäkringsföretagens betydelse för den 
finansiella stabiliteten handlar främst om före-
tagens roll som stora investerare och betydande 
aktörer på de finansiella marknaderna. 
Försäkringsföretagen påverkar den finansiella 
stabiliteten genom sammanlänkningen med 
bankerna. Det förvaltade kapitalet i de svenska 
försäkringsföretagen var ca 3 900 miljarder 
kronor vid slutet av 2014. Drygt hälften var 
investerat i aktier och en tredjedel i obligationer. 
Omkring 40 procent av obligationerna var 
utgivna av svenska banker och bostadsinstitut. 
Försäkringssektorns sårbarhet utgörs också av 
livbolagens åtaganden i form av pensions-
utfästelser. Det gör livbolagen känsliga för 
fallande räntor. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande centrala resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder används för att bedöma 
måluppfyllelsen.  
 
För det finansiella systemet  

– bankernas marknadsfinansiering, 
– storbankernas genomsnittliga likviditets-

täckningsgrad, 
– kapitaltäckning storbanker, 

– solvenskvot försäkringsföretag 

– antal varningar för företag utan tillstånd, 
– hushållens skuldsättning och räntekvot, 

– belåningsgrad för nya bostadslån, 

– statsskuldens storlek,  
– kundnöjdhet, internetbetalningar och 

finansiell folkbildning, samt 
– antal ärenden hos konsumenternas Bank- 

och finansbyrå och Konsumenternas 
försäkringsbyrå. 

 
För den statliga finansförvaltningen 

– styckkostnad per statlig betalning och 

– myndigheternas betyg för kvalitet och 
service. 
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3.3.1 Resultat för det finansiella systemet 

Nedan beskrivs inledningsvis förutsättningarna 
för resultatutvärderingen av målen för det 
finansiella systemet. Därefter följer ett antal 
indikatorer som beskriver måluppfyllelsen för 
det finansiella systemet och hur statens åtgärder 
har bidragit till utvecklingen.  

Förutsättningarna för resultatutvärderingen 

Styrningen och resultatutvärderingen i för-
hållande till målet för det finansiella systemet är 
komplex av flera skäl. Ett finansiellt system kan 
alltid bli stabilare och konsumentskyddet 
starkare som i sin tur kan medföra andra 
kostnader i ekonomin.  

I vissa fall förekommer även målkonflikter 
mellan de olika delmålen för det finansiella 
systemet (finansiell stabilitet, förtroende, 
fungerande marknader och konsumentskydd). 
Målkonflikterna kan även ha olika karaktär på 
kort och lång sikt. Exempelvis kan höjda 
kapitalkrav göra det svårare för nya företag att 
träda in på marknaden. På kort sikt kan detta 
försämra konkurrensen och marknadens 
effektivitet, vilket är negativt för konsumenten. 
Om åtgärden på lång sikt leder till att stärka den 
finansiella stabiliteten är det däremot positivt för 
konsumentskyddet. 

De fyra delmålens starka kopplingar till 
varandra kan även vara av ett positivt slag. När 
marknaderna fungerar väl stärks förtroendet 
mellan aktörerna på finansmarknaden samtidigt 
som förtroendet bland konsumenterna ökar. Väl 
fungerande marknader och ett högt förtroende 
kan på så sätt stärka både den finansiella 
stabiliteten och konsumentskyddet. Då det inte 
finns något enskilt mått som beskriver mål-
uppfyllelsen används flera olika indikatorer i 
resultatredovisningen.  

I den följande redovisningen redogörs för ett 
antal indikatorer. En del kopplar direkt till något 
av delmålen och andra kan koppla till flera mål. 
Därför görs inte heller någon klassificering av 
indikatorerna på de olika delmålen avseende 
finansiell stabilitet, fungerande marknader och 
förtroende. Däremot redovisas indikatorer 
avseende delmålet konsumentskydd under den 
klassificeringen. 

Finansiell stabilitet, fungerande marknader och 
förtroende  

Med finansiell stabilitet menas att det finansiella 
systemet kan upprätthålla sina grundläggande 
funktioner under skiftande ekonomiska förut-
sättningar. Det finansiella systemet ska dess-
utom ha kraft att stå emot störningar som hotar 
dessa funktioner.  

Det finansiella systemet ska bygga på väl 
fungerande marknader. Detta är kopplat till 
ambitionen om sund konkurrens och mångfald i 
utbudet av finansiella tjänster. Fungerande mark-
nader ska också vara samhällsekonomiskt 
effektiva. 

Målet anger också att ett högt och ömsesidigt 
förtroende mellan de företag och konsumenter 
som verkar på de finansiella marknaderna är en 
förutsättning för finansiell stabilitet.  

En stor del marknadsfinansiering  
De svenska bankerna har en stor andel mark-
nadsfinansiering. Vid 2014 års slut uppgick 
bankernas marknadsfinansiering till ca 55 pro-
cent av deras totala finansiering. Av marknads-
finansieringen bestod ca 60 procent av värde-
papper emitterade i utländsk valuta.  

 
Diagram 3.1 Svenska bankers marknadsfinansiering, 2001–
2014 
Miljarder kronor Miljarder kronor 

 
Källa: Finansinspektionen 

 
De senaste tio åren har finansieringen i utländsk 
valuta ökat med omkring 250 procent. Det 
ökade inslaget av marknadsfinansiering, framför 
allt i utländsk valuta, bedöms vara en av de 
största riskerna i det svenska banksystemet. I ett 
scenario då det uppstår oro kring en enskild 
banks ekonomiska styrka finns det risk för att 
marknadsaktörerna inte vill förnya bankens lån 
eller köpa dess värdepapper. Följden blir då att 
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banken får svårt att sköta sin dagliga verksamhet, 
vilket kan leda till inställda betalningar och 
problem för bankens kunder och motparter.  

Nedan beskrivs de åtgärder som vidtagits för 
att minska risken med den ökade marknads-
finansieringen. 

Stärkta likviditetsreserver  
Bankerna håller i dag större likviditetsreserver 
bl.a. som ett resultat av Finansinspektionens 
regler om kvantitativa likviditetstäckningskrav 
(LCR). LCR-kravet innebär att bankerna ska 
hålla en tillräcklig likviditetsbuffert som mot-
svarar minst 30 dagars nettokassautflöden under 
stressade förhållanden. Kraven gäller för euro 
och amerikanska dollar och för samtliga valutor 
sammantaget. 

 
Diagram 3.2 Storbankernas genomsnittliga 
likviditetstäckningsgrad, 2011–2014 
Procent  

 
Källa: Finansinspektionen 

 
I diagram 3.2 visas den genomsnittliga lik-
viditetstäckningsgraden för de svenska stor-
bankerna Om likviditetstäckningsgraden över-
stiger 1,0 uppfyller banken LCR-kraven.  

Kapitaltäckning 
Finanskrisen ledde också till ökade krav på 
bankernas motståndskraft mot kreditförluster 
och lägre intjäning. Inom EU togs nya kapital-
täckningsregelverk fram genom kapitaltäck-
ningsdirektivet (CRD IV) och tillsynsförord-
ningen (CRR). För att ytterligare stärka de 
svenska systemviktiga bankernas kapitalstyrka 
enades regeringen, Riksbanken och Finans-
inspektionen i november 2011 att åtminstone de 
fyra storbankerna bör hålla en extra kapital-
buffert. Den nya extra kapitalbufferten (system-
riskbufferten) infördes under 2014. Samtidigt 
höjdes riskviktsgolvet för bolån till 25 procent, 

vilket också innebar en förstärkning av kapital-
täckningskraven. Finansinspektionen har 
därutöver aviserat att man avser att införa ytter-
ligare en ny buffert en s.k. kontracyklisk kapital-
buffert på 1 procent fr.o.m. den 13 sep 2015 och 
därefter 1,5 procent fr.o.m. den 27 juni 2016. 

I diagram 3.3 nedan redovisas hur den genom-
snittliga totala kapitalrelationen för storbanker 
utvecklats sedan 2010. Som framgår har andelen 
ökat snabbare efter överenskommelsen i 
november 2011, för att uppgå till 23,5 procent 
vid 2014 års slut.  

 
Diagram 3.3 Storbankernas kapitaltäckningsgrad som andel 
av riskvägda tillgångar, 2010–2014 
Procent  

 
Källa: Finansinspektionen 

Solvenskvot för försäkringsföretag 
För att säkerställa att försäkringsföretagen klarar 
att möta sina åtaganden på kort och lång sikt ska 
företagets kapitalbas minst uppgå till en 
beräknad erforderlig solvensmarginal. Denna 
marginal beräknas utifrån verksamhetens art och 
omfattning. Solvenskvoten beräknas genom att 
kapitalbasen delas med erforderlig solvens-
marginal. Om kapitalbasen understiger den 
erforderliga solvensmarginalen ska Finans-
inspektionen ingripa. En kvot som överstiger 1 
innebär att företagen kan fullgöra sina 
åtaganden. 

Finansiell stress påverkar försäkringsföretagen 
olika, eftersom deras åtaganden och placerings-
inriktning skiljer sig åt. Skadeförsäkringsföretag 
har ofta korta åtaganden (t.ex. hemförsäkringar), 
medan livförsäkringsföretag har långa åtaganden 
(t.ex. garanterade pensionsåtaganden). Åtag-
andena återspeglas i hur skade- och livförsäk-
ringsföretag placerar sina tillgångar. Tillsammans 
med den diskonteringsränta som försäkrings-
företagen ska använda när de nuvärdesberäknar 
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sina åtaganden får finansiell stress olika påverkan 
på solvenskvoten. 
 
Diagram 3.4 Solvenskvot försäkringsföretag, 2009–2014 
  

 
Källa: Finansinspektionen 

 
Den genomsnittliga solvenskvoten har överstigit 
1 för samtliga typer av försäkringsföretag över 
hela tidsperioden (diagram 3.4).  

Under 2014 minskade solvenskvoten för 
samtliga typer av försäkringsföretag, förutom för 
sakförsäkringsföretag vars genomsnittliga 
solvenskvot steg. Sjunkande marknadsräntor har 
sänkt diskonteringsräntan, vilket försämrar 
solvenskvoten. Att solvenskvoten inte minskade 
mer till följd av de lägre marknadsräntorna 
förklaras bl.a. av att det från den 31 december 
2013 infördes en ny modell för att beräkna 
diskonteringsräntan. Den nya diskonterings-
räntan utgår dels från marknadsräntor, dels från 
ett långsiktigt antagande om en jämnviktsränta. 

Hushållens skulder 
Hushållens skuldsättning har under en längre tid 
lyfts fram som en risk som både kan hota den 
realekonomiska utvecklingen och på sikt även 
den finansiella stabiliteten. Finansiella kriser har 
historiskt ofta föregåtts av hög skuldsättning 
och snabb tillväxt i krediter och fastighetspriser. 
Direkta effekter på den finansiella stabiliteten 
uppkommer om bankerna får så stora kredit-
förluster att deras kapital inte räcker till för att 
täcka förlusterna alternativt att förtroendet för 
banken kraftigt minskar. Därmed kan det bli 
svårt eller dyrare att återfinansiera utlåningen.  

Hotet mot den realekonomiska utvecklingen 
följer framför allt av att hushållen minskar sin 
konsumtion i en situation med fallande fastig-
hetspriser och om stigande räntor gör att 
hushållens konsumtionsutrymme minskar. 

 
Diagram 3.5 Hushållens skuldsättning, 1980–2015 
Procent 

 
Källa: Finansinspektionen 

 
Som framgår av diagram 3.5 ovan har hushållens 
skuldsättning i stort fördubblats sedan 1980, 
både som andel av disponibelinkomst och som 
andel av BNP. Hushållens skulder som andel av 
disponibelinkomsten steg särskilt kraftigt mellan 
2000–2010.  

I syfte att dämpa hushållens skuldsättning 
införde Finansinspektionen ett bolånetak 2010. 
Detta tillsammans med den tilltagande allmänna 
debatten om hushållens skuldsättning tros ha 
bidragit till att ökningstakten avtog 2010. Även 
om Finansinspektionen rapporterar att amor-
teringsviljan ökar, har stocken av bolån börjat 
växa något snabbare under vintern och våren 
2015. 
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Diagram 3.6 Amorteringsvilja efter belåningsgrad, 2011–
2014 
Procent  

 
Källa: Finansinspektionen 

 

Hushållens räntekostnader 
Hushållens räntekostnader efter skatt i för-
hållande till disponibel inkomst är ett mått på 
hushållens förmåga att klara av sina skulder. 
Bortsett från 2008 och 2012 har denna kvot 
stadigt minskat från 8 procent 1993 till 3 procent 
vid slutet av 2014. De senaste årens räntened-
gångar och stigande disponibla inkomster har 
gjort att räntekvoten minskat trots att hus-
hållens skulder ökat. Noterbart är att ränte-
kvoten är nästintill konstant mellan olika 
inkomstgrupper (Finansinspektionens Bolåne-
rapport 2015). 

 
Diagram 3.7 Hushållens räntekvot efter skatt, 1993–2014 
Räntekostnad i förhållande till disponibel inkomst (procent)  

 
Källa: SCB 

Finansiellt stressindex (CISS) på lägre nivåer 
I ett av delmålen för det finansiella systemet 
konstateras att ett högt ömsesidigt förtroende 
mellan de företag som verkar på de finansiella 
marknaderna är en förutsättning för finansiell 
stabilitet. Hur förtroendet för den svenska 

finansiella marknaden utvecklas kan beskrivas 
med hjälp av ett finansiellt stressindex (CISS). 
CISS består av fyra delindex som mäter 
volatilitet på aktie-, penning-, valuta- och obliga-
tionsmarknaden. Det sammanvägda indexet ger 
en god bild av hur hög stressen är på de svenska 
finansiella marknaderna. 
 
Diagram 3.8 Finansiellt stressindex (CISS), 1996–2014 
  

 
Källa: Finansinspektionen 

 
Av diagram 3.8 framgår att stressnivån varit låg 
åren 2012–2014, framför allt i jämförelse med 
åren under finans- och skuldkrisen. Den expan-
siva penningpolitiken som Riksbanken och 
många andra centralbanker fört de senaste åren 
utgör en viktig förklaring. 

En låg statsskuld stärker förtroendet 
Vid 2014 års slut var Sveriges okonsoliderade3 
statsskuld 1 394 miljarder kronor, vilket mot-
svarar en skuldkvot på 36 procent av BNP. 
 

 
 
                                                      
3 Den okonsoliderade statsskulden är det officiella statsskuldsmåttet, 

vilket motsvarar den skuld som Riksgäldskontoret förvaltar. I denna 

proposition redovisas i huvudsak måttet konsoliderad statskuld som visar 

statens skuld till aktörer utanför staten. Skillnaden utgörs av 

myndigheters innehav av statspapper. 
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Diagram 3.9 Okonsoliderad statsskuld, 1970–2014 
Miljarder kronor, nominellt Procent 

 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Av statsskulden utgjorde 199 miljarder kronor 
vidareutlåningen till Riksbanken. När den 
okonsoliderade statsskulden var som störst i 
förhållande till BNP 1995, uppgick skuldkvoten 
till mer än 70 procent. I förhållande till BNP har 
statsskulden därmed halverats de senaste 20 åren. 

Den konsoliderade offentliga bruttoskulden 
(Maastrichtskulden) var 44 procent som andel av 
BNP vid slutet av 2014. Motsvarande skuld för 
EU som helhet var samtidigt i genomsnitt 
89 procent av BNP, dvs. mer än dubbelt så hög 
som för Sverige.  

Konsumentskydd på det finansiella området 

När konsumentskyddet är starkt följer finan-
siella aktörer gällande regler och konsumen-
ternas ges korrekt och tydlig information för att 
kunna göra välgrundade val. Vidare krävs att de 
villkor som erbjuds är skäliga, att de finansiella 
företagen är stabila och att de förvaltade 
tillgångarna är väl skyddade.  

Det är svårt att mäta graden av konsument-
skydd, liksom effekterna av enskilda 
konsumentskyddande åtgärder. En kompli-
cerande faktor vid resultatutvärderingen är att 
både förtroendet för de finansiella marknaderna 
och för konsumentskyddet påverkas av 
marknadsutvecklingen. 

I detta sammanhang kan även nämnas att den 
senaste konsumentskyddsrapporten från Finans-
inspektionen som publicerades i maj 2015, foku-
serar på områden där konsumentskyddet 
behöver stärkas. I rapporten lyfts bl.a. fram 
skärpta regler vid rådgivning om finansiella 
produkter, bättre information om pension och 
åtgärder mot dolda indexfonder.  

Mindre förändringar i ärendestatistiken över tiden 
Ett sätt att utvärdera konsumentskyddet är att 
analysera ärendestatistik från t.ex. Konsumen-
ternas Bank- och finansbyrå. I tabell 3.1 nedan 
redovisas inkomna ärenden som avsåg klagomål 
respektive information uppdelat på kategorierna 
låna, spara, betala och övrigt.  
 
Tabell 3.1 Ärendestatistik bank och finans, 2010–2014 
Antal ärenden 

  Bank Låna Spara Övrigt Totalt 

2010 Klagomål 780 855 1086 129 2850 

 Information 304 624 968 133 2029 

2011 Klagomål 839 846 711 121 2517 

 Information 372 764 725 161 2022 

2012 Klagomål 927 878 718 127 2650 

 Information 477 730 996 132 2335 

2013 Klagomål 1061 690 641 120 2512 

 Information 431 717 830 120 2098 

2014 Klagomål 950 711 472 108 2241 

 Information 365 808 829 131 2133 

 
Statistiken visar att antalet inkomna ärenden 
varit relativt konstant under perioden 2010‒
2014. 

Kundnöjdhet inom olika delar av 
finansmarknaden 
Svenskt kvalitetsindex (SKI) utför en under-
sökning över nöjdheten inom olika marknader 
för finansiella produkter riktade till privat-
kunder. I diagram 3.10 nedan redovisas resultatet 
av kundnöjdheten för sparandeprodukter i 
värdepapper, bolåneprodukter och för privata 
livförsäkringar.  

 
Diagram 3.10 Kundnöjdhet värdepapper, bolån och 
livförsäkring 
Index 1-100  

 
Källa: Finansinspektionen och Svenskt Kvalitetsindex 
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Resultatet visar mindre förändringar i kund-
nöjdhet för värdepapper, bortsett från ett större 
fall mellan 2010 och 2011. År 2014 förbättrades 
kundnöjdheten på värdepappersområdet något 
jämfört med 2013. SKI förklarar den starkare 
siffran för 2014 med att kunderna upplever att 
det blir lättare att följa sitt sparande samt att 
branschen har påbörjat ett arbete med att 
förbättra transparensen. Framför allt har nöjd-
heten för nischaktörerna stigit.  

Kundnöjdheten när det gäller bolån har 
minskat varje år sedan 2009. En orsak till den 
svagare siffran för 2014 förklaras av att tilliten till 
branschen har skadats av de uppmärksammade 
skillnaderna i bankernas beräkningsmetoder för 
listräntan. När det gäller kundnöjdheten för 
livförsäkringar så var den lägre för 2014 än för 
2013. Jämfört med 2009 har dock kundnöjd-
heten för livförsäkringar ökat. Den svagare 
siffran för 2014 förklaras av att det blivit större 
fokus på avgifter samt att kunskapen om 
livförsäkringar är mycket låg. Vid en jämförelse 
av kundnöjdhetsnivåerna för de olika 
produkterna kan konstarteras att nivån för bolån 
är högre än för värdepapper och livförsäkring 
trots att kundnöjdheten för bolån minskat varje 
år sedan 2009. Konsumentverket tar årligen fram 
en konsumentrapport. I konsumentrapporten 
2015 är fokus på de tio mest problematiska 
marknaderna för konsumenterna. Bland de tio 
finns försäkringstjänster samt bank- och finans-
tjänster med. Inom området försäkringar är det 
villa- och hemförsäkringar samt person- och 
familjeförsäkring som pekas ut. Inom bank- och 
finanstjänstområdet är det privatlån och kredit-
kort samt investering och pension som är de 
marknader som är särskilt problematiska. 
Uppgifterna bygger på statistik från Konsum-
enternas Bank- och finansbyrå och Konsum-
enternas försäkringsbyrå. 

Ökade bruttomarginaler för nya bolån 
Hushållens räntekostnader efter skatt har de 
senaste åren uppgått till 3‒4 procent av 
disponibelinkomsten, vilket motsvarar i storleks-
ordningen 60‒80 miljarder kronor. Hushållens 
stora kostnader för bolån gör att det ur ett 
konsumentperspektiv är extra viktigt att bolåne-
marknaden fungerar väl och att konsument-
skyddet på denna marknad är starkt. 

Ett sätt att mäta hur väl en marknad fungerar 
är att studera företagens vinstmarginaler. Om 
vinstmarginalerna är höga kan detta vara en 

signal om att konkurrensen är låg. Transparens 
kring vinstmarginaler stärker kundernas möjlig-
het att pressa priserna samtidigt som nya aktörer 
kan lockas in på marknaden. Vid utgången av 
2014 stod de fyra storbankerna för 68 procent av 
utlåningen och 77 procent av inlåningen.  

 
Diagram 3.11 Bruttomarginal på nya tremånaderslån 
Procentenheter  

 
Finansinspektionen, SCB och Thomson Reuters Ecowin 

 
I diagram 3.11 visas skillnaden mellan den 
faktiska ränta som kunderna betalar för sina 
tremånaders nya bolån och den finansierings-
kostnad för nya bolån med tremånaders ränte-
bindningstid som Finansinspektionen beräknar. 
Diagramet visar att bruttomarginalen pressades 
ner under finanskrisen för att därefter stiga igen.  

Konkurrens 
Storbankernas genomsnittliga avkastning på eget 
kapital har sedan 2000 varit runt 15 procent 
(kvartalsdata t.o.m. första kvartalet 2015). Det 
innebär att de svenska bankernas avkastning på 
eget kapital fortsatt är betydligt högre än i övriga 
Europa. En orsak är att de svenska bankerna är 
betydligt mer effektiva på kostnadssidan än den 
genomsnittliga europeiska banken, en annan 
orsak är att de svenska storbankerna haft mindre 
kreditförluster. Storbankernas höga avkastning 
på eget kapital (diagram 3.12) är tillsammans 
med den stigande bruttomarginalen på tre-
månaders bolån (diagram 3.11) indikatorer på att 
konkurrensen på den svenska bankmarknaden 
inte är helt tillfredsställande. 

I syfte att främja konkurrensen på bolåne-
området infördes en ny modell för ränte-
skillnadsersättning den 1 juli 2014. Den nya 
modellen gör det billigare för hushåll med 
bundna bolån att byta bank. I samma syfte har 
Finansinspektionen beslutat om nya regler som 
innebär att företag som erbjuder bolån ska 
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informera om den genomsnittliga räntan för 
varje räntebindningstid som företaget erbjuder. 
Företaget ska även informera om vilka 
omständligheter som påverkar räntesättningen. 
Nämnda regler började tillämpas den 1 juni 
2015. Det är dock för tidigt för att kunna 
utvärdera effekterna av såväl den nya modellen 
för ränteskillnadsersättning som den kring ökad 
transparens kring genomsnittsräntan. 

 
Diagram 3.12 Storbankernas avkastning på eget kapital 
storbanker 
Procent  

 
Källa: Bloomberg 

 

Hushållens sårbarhet 
Det är viktigt för både det enskilda hushållet och 
för samhällsekonomin i stort att hushållen inte 
har högre skulder än att de klarar av en för-
ändrad livssituation, arbetslöshet, stigande 
räntor eller ett prisfall på bostadsmarknaden. 
Från ett makroekonomiskt perspektiv är detta 
särskilt viktigt, då en hög skuldsättningsnivå 
innebär att hushållen risker att dra ner kraftigt på 
sin konsumtion vid exempelvis högre räntor eller 
sjunkande bostadspriser.  

Utöver hushållens skuldnivå och ränte-
kostnader i förhållande till disponibelinkomsten 
(diagram 3.5 och 3.7) kan hushållens belånings-
grad användas som mått på hushållens sårbarhet. 
Belåningsgraden visar hur stor del av bostadens 
marknadsvärde, vid köpet eller då nya lån tas, 
som finansierats med lån. 

 

Diagram 3.13 Volymviktade belåningsgrader 
Procent  

Källa: Finansinspektionen 
 
I diagram 3.13 visas hushållens genomsnittliga 
belåningsgrad för nya bostadslån volymviktad. 
Volymviktningen innebär att storleken på lånet 
påverkar hur stor vikt ett hushåll får när den 
genomsnittliga belåningsgraden beräknas. Som 
framgår av diagramet steg belåningsgraden för 
nya lån fram till 2010 för att därefter falla tillbaka 
något. Åtgärder som kan ha bidragit till utveck-
lingen är det bolånetak på 85 procent som 
Finansinspektionen införde i oktober 2010, 
höjda riskvikter för bolån hos bankerna samt en 
diskussion om amorteringskrav. 

Bolånetaket är en rekommendation till banker 
att inte låta hushåll använda bostaden som 
säkerhet till mer än 85 procent av dess värde. 
Eftersom bolånetaket inte utgör ett förbud mot 
högre belåning, har ett hushåll som saknar eget 
sparande även möjlighet att finansiera delar av 
bostadsköpet som överstiger 85 procent 
(blancolån).  

 
Diagram 3.14 Andel av bolånestocken, belåning > 85 % 
Procent  

 
Källa: Finansinspektionen 
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I diagram 3.14 framgår att andelen av den totala 
bolånestocken med belåningsgrad över 
85 procent har minskat från drygt 14 procent 
2010 till runt 3 procent 2014. Färre hushåll med 
hög belåning minskar risken för stora minsk-
ningar i konsumtionen vid ett eventuellt prisfall 
på bostäder. Vidare innebär en hög skuldsättning 
ökad risk för finansiell oro.  

Ökad användning av elektroniska betalningar 
Anpassningen till en minskad kontanthantering 
har gått mycket snabbt i Sverige jämfört med i 
många andra länder. Antalet kortbetalnings-
automater i butik har ökat liksom användningen 
av e-fakturor och internetbetalningar. Föränd-
ringen innebär minskade risker med kontant-
hanteringen och effektivare automatiska trans-
aktioner.  

 
Diagram 3.15 E-fakturor och internetbetalningar 
Antal (miljoner) Antal (miljoner) 

 
Källa: Finansinspektionen 

 
I diagram 3.15 visas utvecklingen av det totala 
antalet utförda privata internetbetalningar och 
betalningar via e-faktura. Av diagrammet fram-
går tydligt att användingen av nämnda tjänster 
ökat. Den kraftiga ökningen kan ses som ett 
bevis på att både kunder och handel har högt 
förtroende och ser stor nytta med betal-
tjänsterna. Utvecklingen är i stort positiv, vissa 
grupper i samhället, bl.a. äldre och personer med 
en funktionsnedsättning kan dock ha svårigheter 
att anpassa sig till de nya tjänsterna. Att använda 
äldre tjänster som minskar i volym kan därför bli 
både kostsamt och svårtillgängligt. 

Finansiell folkbildning  
Komplexa finansiella produkter och bristande 
information gör att konsumenter utsätts för 
särskilda risker på finansmarknadsområdet. I 
vissa fall förekommer det även intresse-

konflikter, eftersom förmedlare och rådgivare får 
provision från de som säljer produkterna.  

Sedan 2008 har Finansinspektionen som mål 
att stärka konsumenternas ställning på finans-
marknaden genom finansiell folkbildning. För 
detta ändamål har Finansinspektionen särskilt 
anvisade medel i sin budget. Arbetet bedrivs bl.a. 
via en omfattande privat och offentlig samverkan 
inom det etablerade nätverket ”Gilla din 
ekonomi”. 

 
Tabell 3.2 Finansiell folkbildning 

 2011 2012 2013 2014 

Anslag folkbildning (mkr) 5 5 7 7 

Folkbildning (antal 
personer) 

11 900 57 000 72 949 102 633 

Källa: Finansinspektionen 

 
Av tabell 3.2 framgår att drygt 100 000 personer 
fick del av verksamheten i någon form under 
2014. Utbildning bedrivs inom ett flertal projekt, 
bl.a. ”Koll på cashen” riktat till gymnasieelever, 
”Ekonomismart” riktat till unga arbetslösa, 
”SFI-ekonomi” till elever i kommunala SFI-
undervisningen, ”Trygga din ekonomiska fram-
tid” till anställda via fackförbund och studie-
förbund samt projektet ”Tryggare ekonomi på 
äldre dar” riktat till pensionärer. 2015 startade ett 
projekt i samarbete med tre högskolor för att 
utbilda blivande personalchefer i pensions-
systemet. Arbetssättet innebär att Finans-
inspektionen utbildar personer som i sin tur 
utbildar konsumenter i de olika grupperna. På så 
sätt får Finansinspektionens aktiviteter större 
genomslag och bättre spridning.  

Finansinspektionen gör undersökningar med 
några års mellanrum för att mäta det privat-
ekonomiska kunskapsläget. Svaren pekar huvud-
sakligen på ett oförändrat kunskapsläge. I sam-
band med olika utbildningsinsatser gör Finans-
inspektionen regelbundet utvärderingar av 
insatserna och dessa har överlag varit positiva 
(medelbetyg över fyra av fem). Långsiktiga 
effekter på kunskapsnivåer och ekonomisk med-
vetenhet är dock svåra att mäta och utvärdera 
efter korta möten och utbildningspass.  

Bäst förutsättningar för ökade kunskaper 
bedöms föreligga inom grund- och gymnasie-
skolan samt vuxenundervisningen på grund av 
längre undervisningstid samt bättre möjligheter 
till dialog om utbildningens innehåll och resultat. 
Finansinspektionen har även bl.a. djupintervjuer 
med utvalda deltagare för att få bättre 
information om deltagarnas kunskapsläge, både 
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före och efter genomförda insatser. Det finns 
även ett samarbete på området med forskare 
inom privatekonomiska ämnen.  

Finansinspektionen tar också årligen fram en 
konsumentskyddsrapport. I rapporten för 2015 
konstateras en bristande finansiell förmåga hos 
vissa grupper4. I telefonintervjuer med drygt 800 
personer i åldrarna 25–75 år ställdes frågor om 
ränta på sparmedel, effekter av inflation samt 
finansiell risk och riskspridning. Endast drygt 
hälften av de tillfrågade svarade rätt på de tre 
frågorna. Resultaten tyder på att bristande 
kunskaper om grundläggande finansiella begrepp 
och sammanhang är ett reellt problem bland 
svenska konsumenter. Studien visade också på 
stora skillnader mellan olika grupper av 
konsumenter, med lägre räknefärdighet och 
finansiell förmåga bland äldre, de med låg 
utbildning, de med lägre inkomster, bland 
kvinnor samt bland utrikes födda. Resultaten i 
studien är i linje med vad som observerats i jäm-
förbara länder. 

Även om den privatekonomiska förmågan har 
förbättrats hos den ökande grupp som tagit del 
av informations- och utbildningsinsatserna 
kvarstår problemet med att hushållen ofta har ett 
kunskaps- och informationsunderläge. En 
förändrad livssituation kan ställa krav på nya 
kunskaper och finansiell utbildning behöver där-
för finnas tillgänglig på olika platser. Finansiella 
tjänster och produkter utvecklas i snabb takt och 
många av produkterna är komplexa och svåra att 
förstå. Detta faktum motiverar de genomförda 
statliga insatserna. 

Finansinspektionens varningslista 
Finansinspektionen publicerar regelbundet en 
varningslista över företag som erbjuder 
konsumenter och investerare finansiella tjänster 
eller produkter utan att företaget har nödvändiga 
tillstånd i eller utanför Sverige. Detta görs i 
samarbete med andra länders tillsyns-
myndigheter. I tabell 3.3 framgår att antalet 
sådana varningar ökat 2014. En ökad volym 
varningar för oseriösa företag kan innebära att 
konsumentskyddet genom en ökad tillsyn blivit 

 
 
                                                      
4 Se PM Räknefärdighet och finansiell förmåga 2015, Johan Almenberg 

m.fl. http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Halften-av-

konsumenterna-saknar-grundlaggande-finanskunskap/ 

bättre, men kan även vara en indikator på att 
antalet oseriösa verksamhetsutövare ökat. 

 
Tabell 3.3 Finansinspektionens varningslista 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Varningslista 
(antal) 

646 853 753 574 891 

Källa: Finansinspektionen 

Bekämpning av penningtvätt och finansiering 
av terrorism 
Arbetet med att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism sker både på global 
nivå, inom EU och nationellt.  

På global nivå och inom organisationen 
Financial Action Task Force (Fatf) bedrivs ett 
arbete med att motverka att det finansiella 
systemet utnyttjas för penningtvätt, finansiering 
av terrorism eller finansiering av spridning av 
massförstörelsevapen. Fatf är global standard-
sättare inom de nämnda områdena. I syfte att 
främja och säkerställa en effektiv bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism utvär-
derar medlemmarna i organisationen varandra 
avseende efterlevnaden av Fatf:s rekommen-
dationer och föreslår löpande förbättrings-
åtgärder. Under 2014 inleddes de första utvär-
deringarna i den fjärde utvärderingsrundan och 
under första halvåret av 2016 kommer Sverige att 
utvärderas av Fatf. 

På EU-nivå har också en politisk överens-
kommelse nåtts avseende ett nytt lagstiftnings-
paket med åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism genom dels ett reviderat 
penningtvättsdirektiv (det fjärde i ordningen), 
dels en förordning om information som ska 
åtfölja överföringar. Direktivet ska vara genom-
fört i medlemsstaternas nationella lagstiftning 
senast den 26 juni 2017. Regeringen tillsatte där-
för redan i december 2014 en utredning 
(Fi 2014:16) som senast den 15 december 2015 
ska lämna förslag på hur direktivet ska genom-
föras i svensk lagstiftning. 

Nationellt har regeringen, som en viktig del av 
förberedelserna inför Fatf-utvärderingen, 
presenterat och riksdagen antagit förslag till vissa 
ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism som 
trädde i kraft den 1 augusti 2015. Ändringarna 
syftar till att i vissa delar anpassa det svenska 
regelverket efter internationella standarder och 
för att därigenom stärka och effektivisera det 
svenska systemet för bekämpning av penning-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

31 

tvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett 
sätt att skydda det finansiella systemet från att 
bli utnyttjat för systemhotande verksamhet som 
t.ex. penningtvätt och finansiering av terrorism. 

3.3.2 Resultat för effektiviteten i den 
statliga finansförvaltningen 

För att målet om att statens finansförvaltning 
ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt krävs att 
de regelverk, avtal och kontostrukturer som 
stödjer statens betalningsmodell och modellen 
för statens garanti- och utlåningsverksamhet är 
utformade på ett ändamålsenligt sätt. Resultat-
utvärderingen bygger till stor del på en kvalitativ 
bedömning av de regelverk som stödjer 
modellerna.  

Statens betalningsmodell 

Den statliga betalningsmodellen ska tillgodose 
statsmakternas uttalade krav på kostnads-
effektivitet, säkerhet, information och valfrihet 
samt att staten ska ha en konkurrensneutral 
relation till bankerna. 

I sin roll som statens internbank ansvarar 
Riksgäldskontoret för att förvalta och utveckla 
den statliga betalningsmodellen samt tillhanda-
hålla den infrastruktur som de statliga myndig-
heterna behöver för att genomföra sina betal-
ningar och för att få tillgång till de anslagsmedel 
och lån som respektive myndighet blivit till-
delad. Statens betalningsmodell är en samlad 
benämning på de regelverk, avtal, kontostruk-
turer och system som stöder myndigheternas 
betalningar. Huvudaktörerna i modellen är 
Riksgäldskontoret, ramavtalsbankerna och 
myndigheterna. 

Betalningsmodellen är en kombination av ett 
centraliserat och decentraliserat ansvar. Den 
centraliserade delen består i att Riksgälds-
kontoret upphandlar ramavtal för betaltjänster åt 
myndigheterna samt samlar likviditeten från alla 
in- och utbetalningar i staten på ett ställe, statens 
centralkonto i Riksbanken. Det decentraliserade 
ansvaret innebär att myndigheterna själva 
initierar och tar emot betalningar. Det är också 
myndigheternas eget ansvar att samtliga utbetal-
ningar görs till rätt mottagare, med rätt belopp 
och vid rätt tidpunkt. Myndigheterna är skyldiga 

att använda ramavtalen för betaltjänster, såvida 
inte Riksgäldskontoret medgett något annat.  

Fördelar med ramavtal på området 
Det finns flera fördelar med att upphandlingen 
är centraliserad. Upphandlingsläget gentemot 
bankerna förbättras med stora betalnings-
volymer, samtidigt som höga och enhetliga krav 
kan ställas när det gäller teknik, säkerhet, 
likviditetshantering, återrapportering etc. 
Eftersom avtalen fordrar investeringar hos 
bankerna, i form av anpassad infrastruktur och 
återrapportering, är det också motiverat att stora 
volymer upphandlas vid ett och samma tillfälle. 
De administrativa kostnaderna reduceras vid en 
central upphandling då den enskilda myndig-
heten inte behöver bedriva en omfattande, 
komplicerad och tidskrävande upphandlings-
process. Myndigheterna står själva för kostnaden 
för de tjänster som används, vilket skapar 
incitament för god kostnadseffektivitet. 

Effektivt med centraliserad likviditetsförsörjning  
Den statliga betalningsmodellen är konstruerad 
så likviditeten från alla in- och utbetalningar till 
och från staten samlas på ett ställe: statens 
centralkonto i Riksbanken. Riksgäldskontoret 
följer dagligen myndigheternas in- och utbetal-
ningar och ser till att inga över- eller underskott 
ligger kvar på myndigheternas bankkonton över 
natten. När in- och utbetalningar inte är i balans, 
hanterar Riksgäldskontoret skillnaden genom att 
placera eller låna på marknaden. Denna likvidi-
tetsförvaltning är effektiv eftersom den 
minimerar det dagliga behovet av upplåning. På 
så sätt reduceras både statens räntekostnader och 
risk.  

Riksgäldskontoret gör prognoser över 
myndigheternas betalningar vilket tillsammans 
med förfallande lån utgör grunden för Riksgälds-
kontorets låneplanering de två närmaste åren. 
Prognoserna är en förutsättning för att en 
effektiv statsskuldsförvaltning. 

Styckkostnad per statlig betalning 
Kostnadseffektiviteten i den statliga betalnings-
modellen mäts som styckkostnad per betalning. 
Som framgår av tabell 3.4 har kostnaden per 
betalning minskat från 83 öre 2010 till 56 öre 
2014. Detta motsvarar en minskning med 
33 procent.  
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Tabell 3.4 Antal betalningar samt kostnader för 
betalningar i statens betalningssystem 
Kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal betalningar 
(miljoner) 

142 152 151 157 164 

Total kostnad 
(miljoner) 

118 96 86 89 91 

Kostnad/betalning  0,83 0,63 0,57 0,57 0,56 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Kostnadsminskningen beror både på att Riks-
gäldskontoret upphandlat mer kostnadseffektiva 
tjänster och på att myndigheterna ökat använd-
ning av tjänster med låga kostnader.  

Riksgäldskontorets service till myndigheterna 
Riksgäldskontoret har även i uppdrag att utbilda 
och ge stöd till myndigheterna i betalnings-
frågor. Betalningsverksamheten är i stora delar 
decentraliserad, varför det är viktigt att Riks-
gäldskontoret ger god service till myndigheterna. 
För att mäta graden av kvalitet och service gör 
Riksgäldskontoret varje år en kundunder-
sökning, där myndigheterna på en femgradig 
skala svarar på hur de upplever den kvalitet och 
service Riksgäldskontoret ger på området.  

 
Diagram 3.16 Myndigheternas betyg för kvalitet och service 
Betyg 1-5  

 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Av diagram 3.16 framgår myndigheternas 
sammanvägda betyg från de årliga kundunder-
sökningarna sedan 2012. Resultatet pekar på att 
myndigheterna under hela perioden varit nöjda 
med de tjänster och den service som Riksgälds-
kontoret tillhandahållit. Under 2014 blev resul-
tatet 4,75 på en femgradig skala. Det är i nivå 
med resultatet för 2013 (4,77) och överstiger 
verksamhetens mål på 4,50. Mest nöjda var 

kunderna med handläggningstiden, kunskaps-
nivån och tillgängligheten.  

Stärkt säkerhet i statens betalningar 
Det är centralt att säkerheten i statens betal-
ningsmodell är hög. Det bedrivs därför ett fort-
löpande arbete för att öka säkerheten och effek-
tiviteten i modellen. Riksgäldskontoret lämnar 
årligen en rapport till regeringen om riskerna i 
den statliga betalningsmodellen. I rapporten 
avseende 2014 bedömer Riksgäldskontoret att 
säkerheten i betalningsmodellen är god. Bedöm-
ningen bygger bl.a. på en enkätundersökning 
som skickats till 222 myndigheter varav 193 
svarat (svarsfrekvens 87 procent).  

Kartläggningen av risker visar bl.a. att 
myndigheterna bör använda sig av belopps-
gränser för att minska risken för stora felaktiga 
betalningar. Av denna anledning införde Riks-
gäldskontoret fr.o.m. den 1 april 2015 krav på 
beloppsgränser på myndigheternas bankkonton 
för utbetalningar i föreskrifterna till betalnings-
förordningen.  

Garanti- och utlåningsverksamheten  

Grundprincipen för garanti- och utlånings-
modellen är att avgiften som tas ut ska motsvara 
statens förväntade kostnad (inklusive admini-
strativa kostnader), såvida inte riksdagen beslutat 
annat. Oavsett om det är garantitagaren, låntag-
aren eller skattebetalarna via statsbudgeten som 
betalar avgiften sätts medlen in på ett konto hos 
Riksgäldskontoret (efter det att administrativa 
avgifter dragits av). Från nämnda konto 
finansieras infriande av garantier och kredit-
förluster. Genom att avgifterna sätts utifrån att 
de ska täcka förväntade förluster skapas förut-
sättningar för att statens garanti- och utlånings-
verksamhet på lång sikt blir självfinansierad. 

Regelverket för garantier och utlåning 
Under 2011 beslutade riksdagen om en ny 
budgetlag (2011:203). Lagen innehåller tydligare 
regler för statliga garantier samt nya 
bestämmelser som innebär att motsvarande 
regler ska gälla för statlig utlåning med kredit-
risk. Med anledning av den nya budgetlagen 
beslutade regeringen om en ny förordning om 
utlåning och garantier (2011:211). Förordningen 
innebär enhetliga och mer detaljerade regler för 
alla garanti- och kreditmyndigheters arbete. Den 
omfattar huvudsakliga principer för bl.a. 
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avgiftsuttag, avtalsvillkor, reserveringar, upp-
följning och riskhantering. Vidare ska EU:s 
statsstödsregler tillämpas då statliga lån och 
garantier ställs ut. Syftet med statsstödsreglerna 
är att begränsa den snedvridning av kon-
kurrensen som annars kan uppkomma. Avgift-
erna för den statliga garanti- och långivningen 
ska baseras på ett marknadsmässigt pris som 
betalas av garanti- eller låntagaren. 

Riksgäldskontorets uppdrag inom garanti- och 
utlåningsverksamheten 
Riksgäldskontoret ställer ut och förvaltar statliga 
garantier och lån på uppdrag av regeringen 
grundat på beslut av riksdagen. Uppdraget 
innefattar att värdera de ekonomiska riskerna, 
sätta avgifter och bestämma villkoren för de 
garantier och lån som ställs ut. I uppdraget ingår 
också att hantera fordringar. Riksgäldskontoret 
ska bidra till att statens risk begränsas och att 
statens rätt tryggas. Riksgäldskontoret ska även 
arbeta aktivt för att andra myndigheters garanti- 
och utlåningsverksamhet bedrivs på ett effektivt 
sätt och för att utveckla hanteringen av statliga 
garantier och lån i samverkan med de andra 
myndigheterna. 

Garantiportföljen  
Vid utgången av 2014 uppgick de totala garan-
terade beloppet till 34,7 miljarder kronor5, vilket 
var 46 miljoner kronor mer än vid föregående 
årsskifte. Ökningen beror på ny garanti till 
Eurofirma. Samtidigt krympte kreditgarantin till 
Öresundsbro Konsortiet till följd av en lägre 
skuldsättning i konsortiet. Av garantiåtagandena 
stod infrastrukturprojekt för 56 procent, 
pensionsåtaganden för tidigare anställda i statliga 
myndigheter som omvandlats till bolag för 
24 procent, internationella åtaganden för 
19 procent samt för finansiering 1 procent. 
 

 
 
                                                      
5 Exklusive insättningsgarantin, investerarskyddet och garantier för 

bankers värdepappersupplåning. 

Tabell 3.5 Utestående garantier, tillgångar och förväntad 
förlust 2010–2014 
Miljoner kronor, 31 december 2014 

 2012 2013 2014 

Utestående garantier 36 894 34 606  34 652 

Tillgångar 2 028 1 704 1 642 

  Reservkonto 355 286 289 

  Värdering fordringar 1 603 1 380 1 306 

  Förväntade framtida avgifter 

  för förväntad förlust  

70 38 47 

Förväntade förluster 756 806 909 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Reservtillgångarna minskade med 62 miljoner 
kronor under 2014. Det förklaras främst av att 
värdet sjönk på de tillgångar vilka erhölls när 
Riksgäldskontoret infriade kreditgarantin till 
Saab Automobil AB i samband med bolagets 
konkurs 2011. Vid 2014 års utgång uppgick till-
gångarna till 1,6 miljarder kronor, medan reser-
veringen för framtida förluster uppgick till 
0,9 miljarder kronor.  

Utlåning med kreditrisk 
Riksgäldskontorets utlåning till låntagare utan-
för staten (exklusive lån med villkorad återbetal-
ning) uppgick till 11 miljarder kronor vid slutet 
av 2014. Den totala minskningen, som uppgick 
till 1,3 miljarder kronor i förhållande till före-
gående år, beror främst på att Island betalade till-
baka resterande 205 miljoner euro (1,9 miljarder 
kronor) av sitt lån från Sverige i förtid. 
 
Tabell 3.6 Utestående lån, tillgångar och förväntad förlust 
Miljarder kronor, 31 december 2014 

 2012 2013 2014 

Utestående lån 11 714 12 326 11 008 

Tillgångar 1 030 1 083 788 

Förväntade förluster 974 651 363 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Under 2014 minskade reservtillgångarna i 
utlåningsverksamheten med 0,3 miljarder 
kronor. Avsättningarna för förväntade förluster 
minskade också med 0,3 miljarder kronor, vilket 
förklaras av att Island löste sitt lån och att 
kreditrisken i utlåningen till Irland minskade.  
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Tabell 3.7 Lån med kreditrisk hos Riksgäldskontoret 
Miljoner kronor, 31 december 2014 

 Låneram Utestående lån Nedskrivning till 
följd av förväntade 

kreditförluster 

SVEDAB AB6 3 361 5 346 319 

A-train AB 1 000 1 000 5 

Irland7 600 m € 5 657  - 

Svensk 
Exportkredit AB 

80 000 - - 

Övriga  308  - 
Källa: Riksgäldskontoret 

Låg risk för stora förluster i garanti- och 
utlåningsverksamheten 
I Årsredovisning för staten (skr. 2014/15:101) 
lämnas en särskild redovisning och riskanalys av 
statliga garantier och utlåning. I redovisningen 
framgår att Riksgäldskontoret bedömer risken 
för stora samlade försluter i den ordinarie 
portföljen som låg. Likviditetsriskerna i den 
ordinarie porföljen bedöms som mycket låga. 
Statens likviditetsförvaltning är anpassad till 
högre belopp och ett större behov av flexibilitet 
än vad som rimligen krävs med anledning av 
utfärdande garantier och låneutfästelser.  

3.3.3 Myndigheternas uppgifter, medel 
för att nå målen och vissa resultat 

Nedan redogörs för myndigheternas roll i 
förhållande till målet. Vidare redovisas ett antal 
resultat och prestationer vilka har direkt 
koppling till myndigheternas insatser för att 
bidra till målen. 

Finansinspektionen 

Statliga medel som Finansinspektionen förfogar 
över för att bidra till måluppfyllelsen (avseende 
stabilitet, förtroende, fungerande marknader och 
konsumentskydd) utgörs främst av finansiell 

 
 
                                                      
6 Det utlånade beloppet till Svedab överstiger utlåningsramen då ramen 

anges exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt (Svedab:s låne-

ram inkl. kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt uppgår till 5 800 

miljoner kronor). 
7 Ingen ytterligare utlåning kan ske till Irland då ramen är fullt nyttjad. 

tillsyn, reglering av finansiella företag och 
tillståndsprövning.  

Regelutvecklingen inom området styrs till 
betydande del genom samarbetet inom EU och 
genom det globala samarbetet för tillsyns-
myndigheter inom området. 

Finansinspektionen har anvisats ökade 
resurser, bl.a. för ökad tillsyn och regelgivning 
med syfte att bättre kunna bidra till målupp-
fyllelsen. I samband med budgetpropositionen 
för 2014 beslutades att resurserna skulle ökas 
med ytterligare 100 miljoner under åren 2014‒
2016, utöver tidigare beslutat resurstillskott på 
103 miljoner kronor (2012‒2014). 

Av tabell 3.8 framgår hur kostnaderna utveck-
lats inom olika områden. Inom tillsyn, regel-
givning och tillståndsprövning kan en betydande 
ökning noteras, vilket är ett resultat av att 
myndigheten anvisats ökade anslagsmedel och 
att antalet direktfinansierade tillståndspröv-
ningar ökat.  

 
Tabell 3.8 Finansinspektionens kostnader för olika 
verksamheter, 2012–2014 
Tusentals kronor 

Verksamhet 2012 2013 2014 

Tillsyn 201 288 215 180 277 303 

Regelgivning 92 639 100 943 113 355 

Tillstånd och anmälningar 64 225 62 021 78 360 

Finansmarknadsstatistik  13 756 13 869 13 749 

Finansiell folkbildning 4 665 7 773 7 311 

Penningtvättssamordning  3 004 5 718 4 671 

Samhällsskydd och 
beredskap 

4 004 7 110 15 213 

Avgifter till EU-
myndigheter 

5 711 6 789 8 068 

Totalt 389 292 419 403 518 030 
Källa: Finansinspektionen 

Tillsyn 
Strategin för tillsynen inom Finansinspektionen 
är inriktad på målen för det finansiella systemet 
och kan delas in enligt följande: 

– Riskbaserad genom att fokus riktas mot de 
största riskerna. Utifrån detta får Finans-
inspektionen en tydlig utgångspunkt för 
var fokus bör ligga inom tillsynen. 

– Tillsynen ska vara heltäckande, vilket inne-
bär att alla aktörer som verkar på basis av 
ett tillstånd från Finansinspektionen ska bli 
föremål för tillsynsinsatser i någon 
utsträckning. Ambitionen är att alla företag 
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ska bli föremål för minst en tillsynsinsats 
under en treårsperiod. 

– Företagen rapporterar löpande in en stor 
mängd data och dessa ger återkommande 
upphov till ett stort antal tillsynskontakter, 
utredningar och kontroller. 

 
Diagram 3.17 Tid och kostnad operativ tillsyn, 2009–2014 
  

 
Källa: Finansinspektionen 

 
Under 2014 användes 53 procent (eller 277 mil-
joner kronor) av myndighetens totala resurser 
inom området tillsyn, vilket är en högre andel än 
året innan. Av diagram 3.17 framgår att verksam-
heten har ökat både sett till kostnader och 
antalet arbetade timmar. Andelen företag som 
varit föremål för någon tillsynsinsats under en 
treårsperiod uppgår till ca 80 procent. Andelen 
är lägre för vissa företagskategorier, bl.a. 
försäkringsförmedlare. 

Makrotillsyn 
Finansinspektionen har sedan 2014 det huvud-
sakliga ansvaret för den s.k. makrotillsynen. Det 
innebär att myndigheten ska analysera och vid 
behov vidta åtgärder för att motverka risker för 
instabilitet i det finansiella systemet, samt att 
motverka finansiella obalanser i syfte att 
stabilisera kreditmarknaden. Åtgärdernas effekt 
på den ekonomiska utvecklingen ska därvid 
beaktas. 

Makrotillsynen är ett relativt nytt politik-
område varför mål, medel och juridiska förut-
sättningar för användning av olika verktyg fort-
farande är under utarbetande. EU-gemensamma 
regler kring kapitaltäckning är ett exempel på 
regler som kommer att påverka Finans-
inspektionens uppgifter inom området. Finans-
inspektionens praktiska arbete för att öka mot-
ståndskraft riktar in sig på de sårbarheter som 

myndigheten identifierar, där hushållens skuld-
sättning varit ett viktigt fokusområde.  

Gränsöverskridande tillsynssamarbete 
Finansinspektionen samarbetar på flera områden 
med tillsynsmyndigheter i andra länder och det 
gränsöverskridande samarbetet har blivit alltmer 
omfattande. Finansinspektionen är ordförande 
för tillsynskollegierna för de fyra storbankerna 
och har samordnat tillsynsplaner och risk-
bedömningar med värdlandsmyndigheterna för 
dessa storbanker. Finansinspektionen har under 
2014 också arbetat i tillsynskollegier för försäk-
ringsgrupper med gränsöverskridande verk-
samhet. Fokus har legat på förberedelser inför 
genomförande av Solvens II-direktivet. Finans-
inspektionen leder också ett tillsynskollegium 
för Nasdaq OMX:s verksamhet som central 
motpart. 

Regelgivning 
Regelgivningsarbetet kräver stora arbetsinsatser 
av Finansinspektionen. Insatserna inom regel-
givningen drivs bl.a. av de internationella regel-
kraven som ökat i både mängd och komplexitet. 

 
Diagram 3.18 Regelgivning, aktiviteter 2010–2014 
Tusentals timmar  

 
Källa: Finansinspektionen 

 
Av diagram 3.18 framgår att insatserna inom 
regelgivningen ökat och att det internationella 
arbetet är av betydande omfattning. 

Internationella insatser 
Finansinspektionen deltar i det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn främst genom 
samarbete i de s.k. ESA-myndigheterna, Euro-
peiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska 
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa) och Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma). Myndigheternas 
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uppgift är att harmonisera regler och att 
samordna tillsynen inom EU samt att lämna 
förslag till tekniska standarder. Finans-
inspektionen är även medlem i Europeiska 
systemrisknämnden (ESRB) som ansvarar för 
makrotillsynen av det finansiella systemet inom 
EU. 

På global nivå sker samarbetet genom ett antal 
organisationer för att skapa en gemensam, inter-
nationell regel- och tillsynsstandard på finans-
marknaderna. 

Totalt var Finansinspektionen engagerad i 136 
internationella arbetsgrupper, styrelser och 
kommittéer på europeisk, global, nordisk eller 
baltisk nivå under 2014. 

 
Tillstånd 
De företag som vill bedriva finansiell verksamhet 
ska först ansöka om ett tillstånd av Finans-
inspektionen. Syftet med tillståndsprövningen är 
att säkerställa att företagen ska kunna leva upp 
till de krav som ställs. Kraven utgör ofta 
instrument för stärkt finansiell stabilitet och 
konsumentskydd. 

Ambitionen för Finansinspektionen är att 
handlägga samtliga ärenden om tillstånd på ett 
effektivt och enhetligt sätt, utan att göra avkall 
på de krav som ställs för respektive tillstånd. 
Tillståndsprövningen är avgiftsfinansierad och 
nivån på avgifterna bygger på principen om full 
kostnadstäckning över tid. 

Antalet ärenden som beslutades ökade med 
44 procent under 2014 jämfört med året innan. 
Även inflödet av nya ärenden ökade med 
43 procent i förhållande till året innan. För vissa 
ärendetyper var det ökade ärendeinflödet 
förväntat, men det har även skett en generell 
ökning av antalet ärenden. 

Företagens omdömen 
Finansinspektionen genomför årligen en 
företagsenkät med hjälp av telefonintervjuer. 
Drygt 400 finansiella företag får bedöma 
myndighetens verksamhet och hur de tycker att 
kontakterna har fungerat. Resultatet av enkäten 
används i Finansinspektionen arbete med att 
utveckla verksamheten. Resultatet visar generellt 
att förtroendet för Finansinspektionens sätt att 
utföra sitt arbete är fortsatt stort. 
 

Tabell 3.9 Företagens omdöme om Finansinspektionen, 
2012–2014 
Procent 

 2012 2013 2014 

Andel som har förtroende för FI:s sätt 
att sköta arbetet 

85 82 80 

Andel som anser att FI ger ett 
professionellt bemötande 

85 86 81 

Andel som anser att FI håller hög 
kvalitet på analyser och beslut 

78 71 60 

Andel som anser att FI:s föreskrifter 
och allmänna råd är ändamålsenliga 

68 71 60 

Andel som anser att FI är tydlig med 
vilka regler som gäller 

65 64 56 

Andel som ger FI:s webbplats ett 
positivt omdöme utifrån sitt behov 

87 82 75 

Källa: Finansinspektionen 

 
Av tabell 3.9 framgår att resultatet dock är lägre 
än tidigare år. En tänkbar förklaring kan enligt 
Finansinspektionen vara den osäkerhet som 
råder om och när olika regler kommer att införas 
och hur de kommer att se ut. Detta är en följd av 
flera förseningar i europeiska regelgivnings-
arbeten som ligger utanför Finansinspektionen 
kontroll. Finansinspektionen överväger att 
komplettera mätmetoden med en mer kvalitativ 
undersökning för att bättre kunna vidta 
eventuella åtgärder.  

Riksgäldskontoret  

Riksgäldskontoret ska bidra till målen för det 
finansiella systemet, särskilt delmålet om en 
effektiv statlig finansförvaltning. Huvudupp-
gifterna för myndigheten är ansvar för: 

– Statens internbank (se resultat avsnitt3.3.3). 

– Statsskuldsförvaltning (se resultat 
utg. omr 26, avsnitt 4). 

– Garantier och utlåning (se resultat avsnitt 
3.3.3). 

– Insättningsgaranti och investerarskydd (se 
nedan). 

– Bankstöd (se nedan). 
 
Av tabell 3.10 framgår utvecklingen av Riks-
gäldskontorets samtliga förvaltningskostnader. 
Redovisningen avser såväl anslagsfinansierad 
verksamhet, som finansiering via avgifter eller 
fonder. Riksgäldskontoret har bedrivit ett 
rationaliseringsarbete och detta framgår också 
tydligt genom att myndighetens kostnader 
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succesivt minskat. Minskningen av kostnaderna 
förklaras också av att vissa marknads-
föringskostnader minskat. 

 
Tabell 3.10 Fördelning av Riksgäldskontorets 
förvaltningskostnader 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Statens internbank 48,7 39,7 39,3 

Skuldförvaltning 207,3 213,4 190,0 

Garantier och lån 59,1 35,1 35,0 

Insättningsgaranti/investerarskydd 21,9 17,2 14,4 

Bankstöd 6,0 8,8 8,4 

Totalt 343,0 314,3 287,2 
 Källa: Riksgäldskontoret 

Insättningsgaranti och investerarskydd 
Riksgäldskontoret är garantimyndighet enligt 
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 
lagen (1999:158)om investerarskydd. Uppdraget 
är att bidra till finansiell stabilitet och ett starkt 
konsumentskydd genom att hantera insättnings-
garantin och investerarskyddet med hög 
servicenivå och till låga kostnader. Insättnings-
garantin motverkar risken för en allvarlig 
störning i det finansiella systemet genom att den 
skapar trygghet för insättarna och minskar 
risken för uttagsanstormningar.  

Alla institut som omfattas av insättnings-
garantin betalar en årlig avgift till Riksgälds-
kontoret. De medel som betalas in förs till en 
fond som förvaltas av Kammarkollegiet på upp-
drag av Riksgäldskontoret. Den 31 december 
2014 uppgick fondens marknadsvärde till 
33,8 miljarder kronor, vilket motsvarar 
2,4 procent av de garanterade insättningarna per 
den 31 december 2013. 

Inga ersättningsfall inträffade under 2014. 
Allmänhetens kännedom om insättningsgarantin 
har ökat till 55 procent (51 procent året innan). 

Bankstöd  
Riksgäldskontoret är stödmyndighet enlig lagen 
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. 
Uppdraget innebär att Riksgäldskontoret får 
lämna stöd till banker och andra kreditinstitut 
för att förhindra allvarliga störningar i det finans-
iella systemet.  

För att finansiera stödåtgärderna på lång sikt 
har riksdagen beslutat att inrätta en stabilitets-
fond. I samband med fondens inrättande hösten 
2008 tillfördes 15 miljarder kronor över statens 
budget och fonden gavs en obegränsad kredit.  

Tabell 3.11 Stabilitetsfonden vid utgången av 2014 
 

Typ av transaktion Miljoner kronor 

Kapital, anslag till fonden 15 000 

Garantiavgifter 5 914 

Stabilitetsavgifter  11 882 

Influtet CIB och MM 264 

Nordea (netto) 18 661 

Tillförd ränta på behållning 1 364 

Förvaltningskostnader -69 

Totalt 53 016 
Källa: Riksgäldskontoret 
 

Vid utgången av 2014 uppgick stabilitetsfondens 
behållningar till 53 miljarder kronor. I tabell 3.11 
ges en övergripande redovisning av flödena till 
och från stabilitetsfonden samt de totala 
behållningarna. Ingen garanti har behövt infrias 
inom programmet för bankers och bostads-
instituts medelfristiga upplåning. I maj 2015 för-
föll det sista garanterade lånet. Till fonden förs 
även stabilitetsavgifter som betalas årligen av de 
banker och kreditmarknadsföretag som 
omfattas.  

Genom det nya krishanteringsregelverket 
kommer bestämmelserna om bankstöd att för-
ändras (se avsnitt 3.4). 

Finansmarknadsforskning 

Finansmarknadsforskningsprogrammet består i 
huvudsak av två insatsformer: långsiktig finans-
iering av tre forskningscentrum och utlysningar 
av projektmedel inom olika områden. 

Verket för innovationssystem (Vinnova) ska 
årligen redovisa hur uppdraget med forsknings-
programmet utvecklas. Av den senaste redo-
visningen framgår att centrumen sprider sina 
forskningsresultat på flera olika sätt, dels genom 
akademiska och praktiska konferenser, dels 
genom samarbete med andra forskare och 
branschaktörer8. Unika databaser har byggts 
upp. Under 2014 fick forskare inom centrum-
bildningarna omkring 60 vetenskapliga artiklar 
publicerade och över 170 konferensbidrag har 
presenterats.  

 
 
                                                      
8 Redovisning av uppdrag att genomföra Program för Finansmarknads-

forskning, Vinnova (dnr Fi2015/01533/FPM). 
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Av den senaste redovisningen från Vinnova 
framgår vidare att programmet för finans-
marknadsforskning bidrar, enligt en inter-
nationell utvärdering som genomförts under 
2014, till nya forskningsresultat, ökad kvalitet i 
forskarutbildningen, ökad databasanvändning 
samt ökat kunskapsutbyte mellan branschen och 
akademin. Resultaten leder i sin tur till ökat 
forskningsbaserat beslutsfattande hos finans-
marknadens aktörer enligt utvärderingen. 

Programmet ska samfinansieras och samfinan-
sieringen uppgår enligt Vinnova till 48 procent 
från privat sektor, 15 procent från övriga 
offentliga aktörer och i övrigt från Vinnova.  

Övriga myndigheter med beröring till finans- 
marknadsområdet 

Riksbankens huvuduppgift är att upprätthålla ett 
fast penningvärde. Banken har även i uppdrag att 
främja ett säkert och effektivt betalningsväsende 
(1 kap. 2 § lagen [1988:1385] om Sveriges riks-
bank).  

Riksbanken övervakar utvecklingen av det 
finansiella systemet i dess helhet, med fokus på 
stora institut, marknader och infrastruktur samt 
förmedlar sin syn på risker och ineffektivitet i 
det finansiella systemet.  

På det finansiella området utövar Konsument-
verket tillsyn genom bestämmelser i bl.a. 
konsumentkreditlagen (2010:1846), marknads-
föringslagen (2008:486) och lagen (1994:1512) 
om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.  

Pensionsmyndighetens uppdrag är att 
administrera och betala ut den allmänna 
pensionen, men också att ge såväl generell som 
individuell information om pensionen. Myndig-
heten ansvarar också för premiepensions-
systemet. 

3.3.4 Analys och slutsatser 

Resultatredovisningen syftar i huvudsak till att 
klargöra om målen för området är uppfyllda.  

Det finansiella systemet 
Genomgången indikerar att det svenska finans-
iella systemet fungerar väl och dess motstånds-
kraft i dagsläget är tillfredsställande. Svenska 
banker uppfyller nya likviditets- och kapitalkrav, 
vilket har bidragit till att stärka motstånds-

kraften ytterligare mot marknadsoro, kredit-
förluster och lägre intjäning.  

Stabilitetsstärkande initiativ tas också inom 
EU genom implementeringen av bl.a. nya regel-
verk för krishantering. Finansinspektionen har 
därutöver aviserat att myndigheten avser att 
införa en kontracyklisk kapitalbuffert på 
1 procent fr.o.m. den 13 september 2015 och 
därefter 1,5 procent fr.o.m. den 27 juni 2016.  

Inom försäkringsföretagen har samtliga före-
tag kunnat svara upp mot fastställda solvens-
kvoter, vilket innebär att de kan fullfölja sina 
åtaganden. Den relativt låga svenska statsskulden 
bidrar till att stärka statens krishanterings-
förmåga vilket också minskar risken för att en 
finansiell kris ska inträffa. 

Samtidigt finns det ett antal sårbarheter som 
gör det svenska finansiella systemet och svensk 
ekonomi känsliga för störningar. Det svenska 
banksystemet är stort i förhållande till landets 
BNP jämfört med banksystemen i många andra 
länder. De stora bankerna i Sverige har dessutom 
ett stort behov av marknadsfinansiering, varav en 
betydande del avser utländsk valuta. Det gör 
dem beroende av välfungerande finansmarknader 
och ett fortsatt förtroende från sina investerare. 
Det finansiella systemet är tätt sammanlänkat, 
vilket innebär att problem i en bank snabbt kan 
sprida sig till andra aktörer och marknader. Det 
gör förtroendet för hela det finansiella systemet 
mer lättpåverkat.  

Banksektorn är koncentrerad till ett antal 
storbanker som innehar en stor del av mark-
naden, vilket också medför bristande kon-
kurrens. Åtgärder för att förbättra konkurrensen 
på bolånemarknaden har vidtagits. Vidare utgör 
hushållens ökande skuldsättning kopplad till 
stigande bostadspriser en risk, trots att den 
totala belåningsgraden minskat. Kreditförluster 
för banker kan även påverka förtroendet i en 
negativ riktning.  

De digitala tjänsterna, exempelvis internet-
betalningar och e-fakturor, fortsätter att utveck-
las starkt något som i huvudsak är positivt.  

Konsumenterna på finansmarknaden står 
inför flera utmaningar. Behovet av kunskap ökar 
för att konsumenten bättre ska kunna fatta väl 
avvägda beslut om den egna ekonomin. Bland 
annat kan pekas på att många sparprodukter är 
komplexa samtidigt som rådgivningen ofta är 
bristfällig och informationen i flera fall kan vara 
svår att förstå. Vidare har kundnöjdheten i vissa 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

39 

avseenden minskat men varierar mellan olika 
produkter. 

Allt fler konsumenter får del av insatser i form 
av finansiell folkbildning och insatserna har 
därmed fått ett betydande genomslag. Men 
ytterligare insatser behövs för att stärka kun-
skaperna. Överlag visar resultatgenomgången att 
konsumentskyddet är gott, även om det behöver 
stärkas på några områden. Exempelvis bör 
investerares möjlighet att tydligare förstå inne-
börden av aktivt respektive passivt förvaltade 
fonder förbättras.  

Effektiv finansförvaltning i staten 
Resultatutvärderingen avseende effektiviteten i 
statens finansförvaltning är genomgående posi-
tiv. De regelverk, avtal och kontostrukturer som 
stödjer statens betalningsmodell bedöms vara 
utformade på ett sätt som främjar hög effek-
tivitet. De centralt upphandlade ramavtalen av 
betal- och korttjänster bedöms leda till lägre 
priser, samtidigt som de möjliggör enhetliga och 
högt ställda krav vad gäller teknik, säkerhet, 
likviditetshantering, återrapportering etc. Efter-
som myndigheterna själva står för kostnaden för 
de betaltjänster som används finns incitament 
för god kostnadseffektivitet. Den centraliserade 
likviditetsförvaltningen minimerar statens dag-
liga behov av upplåning och reducerar både 
statens räntekostnader och risk.  

I den rapport som Riksgäldskontoret lämnade 
till regeringen avseende riskerna i statens 
betalningsmodell under 2014 bedöms säkerheten 
i betalningsmodellen som god. Myndigheternas 
enkätsvar avseende Riksgäldskontorets kvalitet 
och service inom betalningsverksamheten pekar 
på fortsatt höga resultat. Genomsnittskostnaden 
för en statlig betalning har minskat från 83 till 
56 öre mellan 2010 och 2014. Detta styrker att 
kostnadseffektiviteten i den statliga betalnings-
modellen har förbättrats ytterligare de senaste 
åren.  

Grundprincipen för garanti- och utlånings-
modellen är att avgifter ska tas ut så att de mot-
svarar statens förväntade kostnader (inklusive 
administrativa kostnader). Avgiften sätts in på 
ett konto hos Riksgäldskontoret oavsett om det 
är låntagaren, garantitagaren eller skattebetalarna 
via statsbudgeten som betalar avgiften. Infriande 
av garantier och kreditförluster finansieras via 
nämnda konto. På så sätt skapas förutsättningar 
för att garanti- och utlåningsverksamheten på 
lång sikt blir självfinansierad. Sedan 2011 

innehåller budgetlagen tydliga regler för både 
statliga garantier och för statlig utlåning med 
kreditrisk. I den förordning om utlåning och 
garantier som regeringen beslutade i samband 
med ändringarna i budgetlagen 2011 ges detalj-
erade regler för garanti- och kreditmyndig-
heternas arbete. Regelverken och de grund-
principer som regelverken bygger på bedöms 
vara utformade på ett sätt som främjar hög 
effektivitet, även om det saknas kvantitativa 
indikatorer som stödjer bedömningen.  

Myndigheterna 
Myndigheterna inom området, Finans-
inspektionen och Riksgäldskontoret, har i allt 
väsentligt bidragit till de fastlagda målen. Finans-
inspektionen har bl.a. genom ökade insatser 
inom finansiell tillsyn, regelgivning och till-
ståndsprövning utvecklat kraven och på så sätt 
bidragit till målen. Även insatserna inom finans-
marknadsforskningen har bidragit till ökade 
kunskaper inom området.  

3.4 Politikens inriktning  

Regeringens främsta uppdrag inom finans-
marknadsområdet är att värna den finansiella 
stabiliteten i Sverige för att säkra en trygg och 
långsiktig ekonomisk utveckling. Finansiell 
stabilitet utgör således en hörnsten för 
samhällsekonomin, välfärden, tillväxten och 
sysselsättningen. Vidare ska Sverige möta 
klimatutmaningen offensivt genom att det 
finansiella systemet bidrar till en hållbar 
utveckling.  

3.4.1 Insatser för att nå målet för det 
finansiella systemet 

För att stärka förutsättningarna för Finansin-
spektionen att bidra till ett väl fungerande 
finansiellt system har resurserna ökats under 
åren 2012–2014 med 103 miljoner kronor. 
Satsningen har därefter utvidgats med ytterligare 
100 miljoner kronor åren 2014–2016. I denna 
proposition föreslås därför att Finansinspek-
tionen anvisas ökade resurser motsvarande 
33 miljoner kronor fr.o.m. 2016. Medlen motiv-
eras med att Finansinspektionen ska kunna 
utöka tillsynen och arbeta för ett stärkt 
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konsumentskydd samt på sikt kunna bidra till 
det föreslagna målet om hållbarhet. Även Riks-
gäldskontoret får nya uppgifter för att kunna 
bidra till måluppfyllelsen. Nedan redogörs för 
ett antal angelägna initiativ. 

Nytt krishanteringsregelverk 
För att förbättra förutsättningarna för finansiell 
stabilitet har regeringen lämnat förslag i en lag-
rådsremiss i maj 2015 till nya regler om 
hantering av kriser i finansiella företag. Förslaget 
innebär att krishanteringsdirektivet som beslut-
ats inom EU genomförs i svensk rätt. 

Krishanteringsdirektivet innebär att det införs 
ett ramverk för resolution av kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt företag som ingår i 
samma koncern som dessa. Centralt i 
resolutionsprocessen är att företagets ägare och 
långivare, snarare än staten, ska bära eventuella 
förluster. Direktivet syftar inte enbart till att ge 
möjligheter att rekonstruera eller avveckla före-
tag genom resolution, utan också till att före-
bygga problem och vidta preventiva åtgärder. 
Direktivet innehåller därför både regler om 
resolution och om resolutionsförberedande 
verksamhet. 

Inom ramen för det nya regelverket föreslås 
också att en ny fond – resolutionsreserven – 
skapas. Resolutionsreserven ska kunna användas 
för att täcka kostnader för krishantering. 
Reserven finansieras genom avgifter från före-
tagen. Dessutom bedömer regeringen att vissa 
medel bör föras över från den befintliga 
stabilitetsfonden till den nya resolutions-
reserven. 

Enligt direktivet ska en eller flera resolutions-
myndigheter, med ansvar för resolution och 
resolutionsförberedande arbete, utses på 
nationell nivå. Regeringen har aviserat att Riks-
gäldskontoret bör utses till resolutionsmyndig-
het när den nya lagstiftning som genomför 
direktivet har trätt i kraft. 

Stabilare försäkringsmarknad  
Den 1 januari 2016 träder EU:s nya, reformerade 
regelverk för försäkringsföretag, Solvens II-
direktivet i kraft. Syftet med regleringen är att 
försäkringsföretagen ska kunna infria sina 
åtaganden och därmed bidra till målen. Reglerna 
innebär förändrade kapitalkrav för försäkrings-
företagen, tydligare krav på företagsstyrning 
(riskhantering), förändrade regler för tillsyns-
processerna samt mer omfattande krav på 
försäkringsföretagens rapportering och offent-

liggörande av information. Med hänsyn till 
mindre företags situation finns möjlighet att 
under vissa förutsättningar bevilja undantag från 
bestämmelserna om solvens, offentliggörande av 
information och grupptillsyn. Regeringen har 
lämnat förslag till genomförande av Solvens II-
direktivet i svensk rätt i en lagrådsremiss i april 
2015. 

Konkurrens 
Sveriges stora finansiella sektor, med nära 
sammankopplade banker som i hög grad är 
beroende av marknadsfinansiering, medför att 
det finansiella systemet är känsligt för finansiella 
störningar. Ansvariga myndigheter bedömer att 
motståndskraften i det svenska finansiella 
systemet är god. Konkurrensen på bank-
marknaden är viktig eftersom den kan bidra till 
att konsumenternas ställning stärks i förhållande 
till bankerna.  

Det finns ett stort antal banker på den svenska 
bankmarknaden som är mindre och verksamma 
på regionala eller lokala marknader. En utmaning 
för mindre aktörer är ofta tillgången till kapital. I 
syfte att stimulera ökad konkurrens avser 
regeringen därför att se över möjligheterna att 
underlätta kapitalanskaffning för mindre, icke-
vinstdrivande aktörer.  

Kapitalmarknadsunion 
EU-kommissionen planerar att under hösten 
2015 lägga fram en handlingsplan för att skapa 
en kapitalmarknadsunion inom EU. Kapital-
marknadsunionen är ett samlingsbegrepp för en 
serie initiativ som syftar till att ta bort hinder för 
gränsöverskridande investeringar och underlätta 
företagens finansieringsmöjligheter, inte minst 
när det gäller små- och medelstora företag. 
Tanken är att kapitalmarknadsunionen ska göra 
EU mer konkurrenskraftigt och attraktivt för 
investeringar samt främja en hållbar tillväxt och 
sysselsättning. Handlingsplanen för kapital-
marknadsunionen kommer att innehålla både 
lagstiftningsförslag och andra åtgärder. 

Regeringen välkomnar initiativet men poäng-
terar samtidigt att det är angeläget att göra en 
grundlig konsekvensanalys av alla förslag som 
presenteras i detta sammanhang och att se till att 
förslagen inte försämrar finansiell stabilitet eller 
investerarskydd. 

Finansiell information och aktieinnehav 
Regeringen har i en lagrådsremiss i juni 2015 
lämnat förslag till ändrade regler om regel-
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bunden finansiell information och offentlig-
görande av aktieinnehav. Förslagen innebär bl.a. 
att de administrativa kraven för börsnoterade 
företag minskar. Detta avses underlätta för fram-
för allt små och medelstora företag att få tillgång 
till finansiering via aktiemarknaderna.  

Lagrådsremissen innehåller också förslag till 
nya regler som ska öka öppenheten och bl.a. 
motverka korruption kopplad till börsföretag 
som utvinner naturresurser. Reglerna innebär att 
börsföretag inom utvinningsindustrin och 
avverkning av naturskog ska upprätta en särskild 
rapport över de betalningar som gjorts till 
myndigheter för rätten att utvinna värdefulla 
naturtillgångar, som t.ex. virke, olja, naturgas 
och kol. 

Insatser mot skuldsättningen  
Hushållens skuldsättning har på senare tid ökat 
snabbt och ligger i dag på historiskt höga nivåer, 
även i en internationell jämförelse. Det kan 
innebära stora risker, för enskilda individer, men 
även för samhället i stort. Regeringen och 
ansvariga myndigheter arbetar för att hushållens 
skuldsättning inte ska öka på ett sätt som skulle 
kunna medföra finansiell oro. Det finns en bred 
samsyn inom regeringen och de ansvariga 
myndigheterna om att den ökande skuld-
sättningen hos hushållen kan medföra risker, 
framför allt för den makroekonomiska 
stabiliteten. Regeringens utgångspunkt är att det 
bör vara en självklarhet att amortera på lån och 
att det är viktigt med en skärpt amorterings-
kultur i Sverige. Med anledning av att Finans-
inspektionens aviserade förslag om amorterings-
regler har dragits tillbaka har regeringen nu 
kommit överens med de borgerliga partierna, 
och även förankrat med Vänsterpartiet, att ett 
amorteringskrav ska införas.  

Amorteringskravet syftar till att motverka 
makroekonomiska och finansiella stabilitets-
risker. Kravet innebär att kreditinstitut som 
beviljar bolån till enskilda personer ska tillämpa 
amorteringsvillkor som bygger på en sund 
amorteringskultur och som inte bidrar till alltför 
hög skuldsättning hos hushållen. Med ett 
amorteringskrav minskas risken för att 
hushållens skuldsättning ökar på ett sätt som 
skulle kunna medföra finansiell oro. En prome-
moria med förslag till lagstiftning har därför 
remitterats (dnr Fi2015/04235/B). Av förslagen 
framgår att amorteringskravet ska omfatta nya 
bolån och att vissa hushåll bör kunna undantas 

från amorteringskravet. För att minska eventuell 
påverkan på bostadsbyggande bör sådana 
undantag exempelvis gälla köp av nyproducerade 
bostäder. Undantag bör också ges om vissa 
särskilda skäl föreligger, t.ex. arbetslöshet, 
sjukdom, skilsmässa eller närståendes dödsfall.  

När det gäller enskilda individers problem 
med skulder har regeringen tagit fram en strategi 
för att motverka överskuldsättning (se utg. 
omr. 18, avsnitt 4). 

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism 
Mot bakgrund av händelser i omvärlden och ett 
ökat terrorismhot bedrivs ett omfattande och 
aktivt arbete, såväl nationellt som internationellt 
för att bekämpa penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Regeringen lägger stor vikt vid detta 
arbete.  

En central del av förberedelserna inför nästa 
utvärdering av Fatf (Financial Action Task 
Force) utgörs av det arbete som bedrivs med 
anledning av och i enlighet med den nationella 
strategin för bekämpning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism (skr. 2013/14:245). 
Flera insatser är aktuella: 

– Ett av de områden som pekades ut i 
skrivelsen var ökat kunskapsbehov. I syfte 
att ytterligare fördjupa och förstärka kun-
skapen om riskerna pågår arbete inom 
ramen för två särskilda projekt. Det ena vid 
Brottsförebyggande rådet och det andra vid 
Försvarshögskolan. Båda dessa projekt ska 
avrapporteras i slutet av året.  

– Penningöverföring, valutaväxling och 
kontanthantering är verksamheter som 
pekats ut som högriskområden och som en 
del av den extra uppmärksamhet området 
behöver ges har regeringen beslutat att ägna 
särskilt intresse åt tillsynen. I ett regerings-
uppdrag till Finansinspektionen fick 
myndigheten i uppgift att beskriva och 
utvärdera den tillsyn som bedrivs över dessa 
aktörer. Finansinspektionen avrapporterade 
till regeringen den 14 augusti 2015. I 
rapporten redogörs för att det under de 
senaste två åren bedrivits ett omfattande 
arbete med att riskklassificera de 
2 000 företag som står under myndighetens 
tillsyn. Som en följd bl.a. av detta har 
Finansinspektionen i samarbete med 
Ekobrottsmyndigheten inlett ett särskilt 
analysarbete av risker förknippade med 
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penningöverföring, valutaväxling och 
kontanthantering. Målet med arbetet är att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för 
myndigheten att inom ramen för sin tillsyn 
bemöta de risker som finns. Regeringen har 
för avsikt att följa detta framöver. 

Finansiell rådgivning och provision 
Med utgångspunkt bl.a. i betänkandet Värde-
pappersmarknaden MiFID II och MiFIR 
(SOU 2015:2) kommer regeringen att arbeta för 
ett samlat grepp om rådgivnings- och förvaltar-
marknaden.  

I EU-direktivet om marknader för finansiella 
instrument (MiFID II) anges som en minimi-
regel ett förbud mot att ta emot och behålla 
provisioner och andra ersättningar från 
tredjeman (t.ex. fondförvaltare eller utgivare av 
strukturerade finansiella instrument) när värde-
pappersföretaget tillhandahåller investerings-
rådgivning på oberoende grund eller förvaltar 
portföljer av finansiella instrument för kunders 
räkning. I betänkandet föreslås ett nationellt mer 
omfattande förbud att ta emot ersättningar vid 
all investeringsrådgivning och portföljförvaltning 
om ersättningen är skadlig för konsumentens 
intresse. Beredning av betänkandet pågår i 
Regeringskansliet och en proposition till 
riksdagen planeras att lämnas under 2016. 

Ett motsvarande förbud avseende provisioner 
och andra ersättningar föreslås även på området 
för försäkringsförmedling i promemorian Stärkt 
konsumentskydd vid försäkringsförmedling 
(Ds 2014:22). Vidare innehåller det reviderade 
förslaget till försäkringsförmedlingsdirektiv på 
EU-nivå (IMD 2) vissa bestämmelser avseende 
intressekonflikter och begränsningar såvitt avser 
provisioner i samband med distribution av 
försäkringar. 

Flytträtt vid pensionssparande  
En särskild utredare har lämnat förslag till lag-
stiftning om bl.a. en utökad flytträtt av befintligt 
försäkringssparande (SOU 2012:64). Förslagen 
har remissbehandlats. Tjänstepensionsbeskatt-
ningsutredningen har i sitt slutbetänkande 
(SOU 2015:68) lämnat förslag till justering av de 
skatterättsliga reglerna för att möjliggöra flytt av 
hela eller delar av en pensionsförsäkrings värde 
till en annan pensionsförsäkring som inte är 
under utbetalning. Förslaget möjliggör en 
sammanläggning av tjänstepensionsförsäkringar 
respektive privata pensionsförsäkringar. 

En utökad flytträtt av pensionssparande förut-
sätter att konsumentskyddet stärks genom att 
problem bl.a. med intressekonflikter och 
bristande information åtgärdas. Följande initiativ 
har tagits: 

– Till grund för att minska intresse-
konflikterna ligger som tidigare bl.a. nämnts 
i promemorian Stärkt konsumentskydd vid 
försäkringsförmedling (Ds 2014:22) och 
betänkandet från 2013 års värde-
pappersmarknadsutredning (SOU 2015:2).  

– För att öka transparensen vid flytt av privat 
pensionssparande och individuell tjänste-
pension har Finansinspektionen haft i upp-
drag att verka för att det ska nås en 
branschöverenskommelse om tydligare 
information. En sådan överenskommelse 
har träffats och den träder i kraft den 
1 januari 2016. Den innehåller krav på 
information i årliga värdebesked om villkor 
och avgifter vid flytt. Överenskommelsen 
innehåller även krav vid flyttsituationen på 
avgivande och mottagande företag att 
lämna fördjupad information i faktablad om 
garantier och avgiftsuttag. 

 
Ett utökat inflytande för konsumenter över 
tjänstepensionen och privat pensionssparande är 
en viktig reform som även innebär att pensions-
sparandet blir mer lättöverskådligt. Trots 
beskrivna åtgärder för att öka transparensen 
kvarstår dock ett informationsunderläge för 
konsumenten mot försäkringsföretagen, vilket 
gör frågan fortsatt komplicerad. Regeringen har 
som ambition att under mandatperioden ta 
initiativ till nya regler som utökar och effektivi-
serar flytträtten men detta förutsätter också att 
konsumentens möjligheter på pensionsförsäk-
ringsmarknaden kan förbättras. 

Aktiv och passiv fondförvaltning 
Tydlig och korrekt information är en förut-
sättning för konsumentskyddet på finans-
marknaden. Det bör enligt regeringen finnas 
möjlighet för investerare att tydligt förstå inne-
börden av aktivt respektive passivt förvaltade 
fonder, vilka alternativ som finns samt vilka 
kostnader och risker dessa innebär. 

Regeringen har därför beslutat om tilläggs-
direktiv till 2014 års fondutredning 
(dir. 2015:28). Utredaren ska bl.a. analysera och 
kartlägga skillnader i avgifter mellan jämförbara 
aktivt och passivt förvaltade fonder. Utredaren 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

43 

ska vidare analysera hur de aktivt förvaltade 
fonderna marknadsförs till fondsparare och 
klargöra vilken information investerare behöver 
för att förstå villkoren och göra rätt val.  

En mer ansvarsfull marknad för 
konsumentkrediter 
Regeringen har tagit initiativ till ett bättre 
konsumentskydd genom en bättre ordning på 
snabblånemarknaden för att minska den över-
skuldsättning som oseriösa snabblåneföretag 
bidrar till. Regeringen har därför tillsatt en 
utredning om en mer ansvarsfull marknad för 
konsumentkrediter (dir. 2015:43). I uppdraget 
ingår att överväga följande åtgärder: 

– att införa en civilrättslig sanktionsregel vid 
bristande kreditprövning, 

– att begränsa den kreditränta och dröjs-
målsränta som kreditgivaren får ta ut 
(räntetak), 

– att begränsa det totala belopp för kostnader 
som en konsument kan bli skyldig att 
betala (kostnadstak), 

– att begränsa möjligheten att förlänga lån, 

– att införa ett skriftlighetskrav vid ingående 
av kreditavtal, och 

– att skärpa marknadsförings- och 
informationskraven. 

Uppdraget ska redovisas senast i slutet av 
september 2016. 

Finansiell folkbildning 
I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud av 
finansiella tjänster, vilket samtidigt förutsätter 
att konsumenternas beslut är genomtänkta och 
väl avvägda. För att fullt ut kunna utnyttja val-
möjligheterna krävs att konsumenterna har 
tillräckliga kunskaper. Finansinspektionens 
uppdrag med att genom information och privat-
ekonomisk folkbildning stärka konsumenternas 
ställning på finansmarknaden bör därför fort-
sätta (se även utg. omr 18, avsnitt 4.5). 

Kontanthantering  
Regeringen arbetar för att säkerställa att 
kontanthanteringen fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt i hela landet. Det är i första hand 
marknadsaktörerna själva som bör vidta åtgärder 
för att möjliggöra en fungerande kontant-
hantering. Statens ansvar för grundläggande 
betaltjänster omfattar de orter och den lands-
bygd där behovet av grundläggande betaltjänster 

inte tillgodoses av marknaden (se utg. omr. 22 
Kommunikationer, Grundläggande betaltjänster 
avsnitt 4.4.4). 

Regeringen har nyligen beslutat om direktiv 
till en parlamentariskt sammansatt kommitté, En 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
(dir. 2015:73), den s.k. Landsbygdsutredningen. 
Kommittén ska lämna förslag till inriktning och 
utformning av en sammanhållen politik för en 
långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges lands-
bygder. Kommittén ska bl.a. redogöra för 
statens ansvar för att bidra till god tillgång till 
kommersiell och offentlig service, grund-
läggande betaltjänster, kontanthantering och 
post på landsbygden. 

Under våren 2015 har regeringen beslutat om 
direktiv till en särskild utredare avseende betal-
tjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande 
betalkonton (dir. 2015:39). Utredaren ska bl.a. 
lämna förslag till de lagändringar som krävs i 
svensk rätt för att genomföra EU-direktivet om 
grundläggande betalkonto.  

Gräsrotsfinansiering 
Gräsrotsfinansiering är en relativ ny och växande 
metod för att kanalisera medel från allmänheten 
till projekt och små och nystartade företag (s.k. 
crowfunding). Det är en positiv utveckling som 
bör kunna främjas för fortsatt framväxt. Det är 
dock viktigt att klargöra att investerare och 
konsumenter får tillfredsställande information så 
att deras intressen värnas. 

Regeringen har därför beslutat att ge Finans-
inspektionen i uppdrag att analysera marknaden 
för gräsrotsfinansiering, med fokus på aktie- och 
lånebaserad finansiering. Syftet är att öka kun-
skapen om finansieringsformen och förut-
sättningarna för en sund och hållbar utveckling. 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 
2015. 

3.4.2 Insatser för att nå målet om en 
hållbar utveckling 

Regeringen lämnar i denna proposition förslag 
om att målen för finansmarknadsområdet bör 
kompletteras (avsnitt 3.2). Ett nytt mål föreslås 
om hållbarhet och inom området är flera initiativ 
aktuella. 

Hållbar fondmarknad 
Frågan om hållbara fonder är prioriterad för 
regeringen. En rad s.k. rundabordssamtal med 
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representanter för fondbolag, konsument-
organisationer, myndigheter och forskare har 
hållits. Syftet var att utbyta kunskap och erfaren-
heter kring vad som krävs för att utveckla en 
hållbar fondmarknad och för att konsumenten 
ska göra hållbara val. 

Regeringen har vidare beslutat om tilläggs-
direktiv till 2014 års fondutredning 
(dir. 2014:158). Utredningen ska föreslå åtgärder 
för att förbättra informationsgivningen och 
jämförbarheten kring hur fondförvaltare i sin 
förvaltning integrerar hållbarhetsaspekter såsom 
miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och bekämpning av korruption.  

Gröna obligationer 
Insikten växer på finansmarknaden om att håll-
barhetsaspekter generellt och miljökonsekvenser 
specifikt behöver vägas in för att investeringar 
ska vara långsiktigt lönsamma. Det speglas också 
i ett ökat intresse för hållbara investeringar. 
Regeringen arbetar för att underlätta 
kanaliseringen av privat kapital särskilt till 
klimatfinansiering. För att främja utvecklingen 
avser regeringen att undersöka utvidgade möjlig-
heter att ge ut gröna obligationer för finansiering 
av olika projekt som bidrar till klimat-
omställningen. 

Hållbar kreditgivning  
Finansinspektionen har nyligen fått i uppdrag att 
redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning 
till företag utifrån ett miljö- och hållbarhets-
perspektiv. Vid behov ska också förslag till 
åtgärder lämnas som kan inkluderas i bankernas 
styrning av kreditgivningsprocessen i syfte att 
främja ett hållbarhetsperspektiv inom företag 
som i dagsläget varken har eller uppnår 
exempelvis sitt koldioxidreduceringsmål eller 
energieffektiviseringsmål. Uppdraget redovisas 
senast den 27 november 2015. 

Miljö- och klimatförändringars påverkan på den 
finansiella stabiliteten 
Finansinspektionen ska i särskild ordning även 
redovisa hur miljö- och klimatförändringar kan 
påverka den finansiella stabiliteten på lång sikt 
samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att 
motverka negativa effekter på det finansiella 
systemet. Uppdraget ska redovisas senast den 
29 februari 2016. 

AP-fonderna arbetar ansvarsfullt 
Regeringen har i en skrivelse redovisat AP-
fondernas verksamhet t.o.m. 2014 
(skr. 2014/15:130). I skrivelsen klargörs att håll-
barhet är en väsentlig aspekt inom AP-fondernas 
verksamhet och att hållbarhetsaspekter bör inte-
greras i fondernas förvaltning för att uppnå 
långsiktigt hög avkastning och för god risk-
hantering. Det är även av betydelse för att 
allmänhetens förtroende för AP-fonderna och 
pensionssystemet ska upprätthållas.  

I skrivelsen klargör regeringen också att det är 
av stor vikt att fonderna fortsätter att vara 
transparenta när det gäller den klimatpåverkan 
som respektive fonds investeringar finansierar. 
AP-fonderna bör även utveckla jämförbarheten i 
denna redovisning över tid tillsammans med de 
andra AP fonderna och med andra finansiella 
aktörer. 

3.4.3 Insatser för att nå målet om en 
effektiv finansförvaltning 

Effektiviteten i statens finansförvaltning är 
genomgående god och har förbättrats. 
Regeringen avser att fortlöpande följa utveck-
lingen och vid behov ta ytterligare initiativ för 
stärkt måluppfyllelse.  

Aktuella insatser inom området utgörs bl.a. av 
det pågående arbetet med att centralisera 
myndigheternas valutaväxlingar, vilket kommer 
att minska kostnaderna för statens valutaflöden. 
Ett nytt system beräknas vara i drift 2017. 

3.4.4 Finansmarknadsforskning  

Finansmarknadsforskningen bidrar till ytter-
ligare kunskap om hur det svenska finansiella 
systemet kan utvecklas och kriser i systemet 
förebyggas. Det är därför angeläget att forsk-
ningen inom området fortsätter och att statliga 
medel för ändamålet även fortsättningsvis 
fördelas till Vinnova. Regeringen föreslår också i 
denna proposition att ett beställnings-
bemyndigande kopplas till anslaget för finans-
marknadsforskning, eftersom verksamheten är 
av långsiktig karaktär.  
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3.4.5 AP-fonderna reformeras 

I juni offentliggjordes förslag till nya regler för 
AP-fonderna (Ds 2015:34), vilka har remitterats. 
Syftet med förslagen är främst att förbättra 
möjligheterna att generera avkastning och för-
bättra kostnadseffektiviten i förvaltningen av 
buffertkapitalet. Förslaget innehåller en ny 
struktur för förvaltningen av buffertkapitalet. En 
ny huvudman i form av en nämndmyndighet, 
AP-fondsnämnden ska skapas. Vidare ska de 
nuvarande fem buffertfonderna, Första–Fjärde 
och Sjätte AP-fonderna minskas till tre AP-
fondsmyndigheter. AP-fondsnämnden får enligt 
förslaget i uppdrag att fastställa dels ett 
gemensamt avkastningsmål för förvaltningen av 
buffertkapitalet, dels en referensportfölj utifrån 
vilken förvaltningen i buffertfonderna ska 
utvärderas.  

Dessutom lämnas förslag om moderniserade 
placeringsregler där de nuvarande kvantitativa 
reglerna ersätts av den s.k. aktsamhetsprincipen. 
Regelverket för det som i den nuvarande lagstift-
ningen benämns etik och miljö ersätts av att det i 
lag ställs krav på AP-fonderna att agera före-
dömligt och vara ansvarsfulla investerare och 
ägare.  

Ett antal förslag syftar till att skapa en mer 
kostnadseffektiv förvaltning, förutom att antalet 
AP-fonder minskas föreslås även att administra-
tionen i AP-fonderna ska samordnas. Dessutom 
föreslås ett kostnadstak för förvaltningen och ett 
återtagande av regeringens bemyndigande för 
AP-fonderna att teckna kollektivavtal. Efter 
avslutad remittering kommer frågan att beredas 
vidare inom regeringskansliet. 

3.5 Budgetförslag 

3.5.1 1:11 Finansinspektionen 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:11 Finansinspektionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
408 434 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
11 458 

 
2015 

 
Anslag 

 
450 507 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
442 309 

2016 Förslag 491 044      

2017 Beräknat 496 281 2   

2018 Beräknat 504 490 3   

2019 Beräknat 514 063 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 491 063 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 491 089 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Finansinspektionens 
förvaltningsutgifter, för Krigsförsäkrings-
nämnden och för samordningsorganet för tillsyn 
över åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 454 069 96 835 490 208 60 696 

Prognos 2015 597 551 82 444 538 786 141 209 

Budget 2016 566 282 75 200 581 974 59 508 

 
Avgifterna regleras i förordningen (2001:911) 
om avgifter för prövning av ärenden hos Finans-
inspektionen och i förordningen (2007:1135) 
om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet. Avgifterna bestäms i 
syfte att uppnå full kostnadstäckning över tid. 
Finansinspektionen tar ut avgifter för den verk-
samhet som är anslagsfinansierad, med undantag 
för verksamheten som avser samordning av 
tillsyn för insatser mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Även kostnaden under 
anslaget 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s 
tillsynsmyndigheter ingår i de avgiftsgrundande 
beloppen (se avsnitt 3.6.2). Detta innebär att en 
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höjning av anslaget är saldoneutralt, eftersom 
motsvarande belopp tas upp på inkomstsidan. 

I beloppen för intäkter till inkomsttitel ingår 
även sanktionsavgifter som företagen under 
tillsyn betalar vid överträdelser. Överskotten 
förklaras bl.a. av dessa inbetalningar. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Finansinspektionen 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 452 507 452 507 452 507 452 507 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 790 11 670 19 324 28 278 

Beslut 31 747 32 104 32 659 33 278 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  491 044 496 281 504 490 514 063 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Finansinspektionen tillförs ökade resurser för att 
förstärka den finansiella tillsynen och 
konsumentskyddet, samt för att på sikt kunna 
bidra till det föreslagna målet om en hållbar 
utveckling. Anslaget ökas därför sammantaget 
med 33 000 000 kronor fr.o.m. 2016. Av anslaget 
beräknas 7 000 000 kronor avsättas för sats-
ningar inom den finansiella folkbildningen.  

Därutöver minskas anslaget med 
1 253 000 kronor fr.o.m. 2016. Syftet med 
åtgärden är att bidra med finansiering till andra 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 491 044 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Finansinspektionen 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 496 281 000 kronor, 
504 490 000 kronor respektive 
514 063 000 kronor. 

3.5.2 1:3 Finansinspektionens avgifter för 
EU:s tillsynsmyndigheter 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:3 Finansinspektionens 
avgifter för EU:s tillsynsmyndigheter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 068 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
432 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 150 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 890 

2016 Förslag 12 150      

2017 Beräknat 14 350      

2018 Beräknat 17 550      

2019 Beräknat 17 550      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Finans-
inspektionens avgifter till EU:s tillsyns-
myndigheter Europeiska bankmyndigheten, 
Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-
myndigheten samt Europeiska värdepappers- 
och marknadsmyndigheten.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:3 Finansinspektionens avgifter för EU:s 
tillsynsmyndigheter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 150 7 150 7 150 7 150 

Förändring till följd av:    

Beslut 5 000 7 200 10 400 10 400 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 150 14 350 17 550 17 550 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Syftet med myndigheterna är att främja en 
väsentlig förbättring av möjligheterna att följa 
och analysera utvecklingen och att vidta 
relevanta åtgärder för att främja den finansiella 
stabiliteten inom EU. EU:s tillsynsmyndigheter 
har till uppgift att bl.a. ta fram förslag till 
tekniska standarder, som sedan ska antas av EU-
kommissionen i form av förordningar eller 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

47 

beslut. Tillsynsmyndigheterna ska till 60 procent 
finansieras av de nationella tillsynsmyndig-
heterna och till 40 procent av EU-budgeten. 

Avgiften har sedan 2012 budgeterats under ett 
eget anslag. Under 2011 belastades anslaget 
1:11 Finansinspektionen med de aktuella 
avgifterna. 

Den avgift som Finansinspektionen ska betala 
för 2015 beräknas uppgå till omkring 
8,9 miljoner kronor. Regeringen föreslog därför i 
vårändringsbudgeten för 2015 en höjning av 
anslagsnivån. Skälet var att avgifterna prognos-
tiseras bli högre än beräknat till följd av beslut 
inom EU. Avgifterna är också svårbedömda med 
anledning av en eventuell fortsatt försvagning av 
kronan mot euron. 

Regeringen föreslår att 12 150 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Finansinspektionens 
avgifter för EU:s tillsynsmyndigheter för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
14 350 000 kronor, 17 550 000 kronor respektive 
17 550 000 kronor. 

3.5.3 1:12 Riksgäldskontoret 

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:12 Riksgäldskontoret 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
253 015 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
65 946 

 
2015 

 
Anslag 

 
304 474 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
274 709 

2016 Förslag 307 420      

2017 Beräknat 310 008 1   

2018 Beräknat 314 140 2   

2019 Beräknat 319 509 3   
1 Motsvarar 307 431 tkr i 2016 års prisnivå. 
2 Motsvarar 307 447 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 307 444 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Riksgäldskontorets 
förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Avgifter tas ut för verksamheterna inom 
områdena garantier och krediter, statens intern-
bank, bankstöd samt insättningsgaranti och 
investerarskydd.  

De riskavspeglande garanti- och kredit-
avgifterna finansieras av garanti- respektive 

låntagarna eller genom anslag på statsbudgeten. 
Dessa avgifter, samt återvinningar från tidigare 
infrianden, placeras på räntebärande konton hos 
Riksgäldskontoret och ska finansiera eventuella 
infrianden i Riksgäldskontorets garanti- och 
kreditverksamhet. De administrativa avgifter 
som tas ut disponeras av Riksgäldskontoret för 
att täcka de administrativa kostnaderna i verk-
samheten. Målet är att avgifterna ska täcka 
infrianden och administrationskostnaderna sett 
över en längre tid. Modellen ska vara finansiellt 
självbärande och tydligt visa vad kostnaderna för 
statens garanti- och kreditgivning uppgår till. 
Kassaflödesmässigt är dock reservkontona 
konsoliderade med statens övriga finanser. Detta 
innebär att inbetalda avgifter minskar statens 
upplåningsbehov, statsskulden och statens ränte-
kostnader, medan infrianden leder till motsatt 
effekt. 

 
Tabell 3.18 Riksgäldskontorets garanti- och 
utlåningsverksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 41 818 250 496 -166 380 84 116 

Prognos 2015 15 668 116 943 29 142 146 085 

Budget 2016 20 700 80 006 -31 139 48 867 

 
För 2014 resulterade garanti- och 
utlåningsverksamheten i ett överskott på 84 mil-
joner kronor. En stor del av överskottet beror på 
minskade nedskrivningar i utlåningen. För 2015 
och 2016 beräknas det uppskattade resultatet för 
garanti- och kreditverksamheten till 146 
respektive 49 miljoner kronor.  

Under 2014 uppgick avgifterna inom statens 
internbank (och därmed inleveransen på in-
komsttitel) till 4,5 miljoner kronor. För 2015 
och 2016 beräknas motsvarande avgifter till 
4,7 miljoner kronor per år. Avgifterna inom 
statens internbank förs till inkomsttitel på 
statsbudgeten. Avgifterna används som styr-
medel i strävan mot ökad effektivisering av den 
finansiella verksamheten inom staten. För att 
undvika subventionering har Riksgäldskontoret 
även möjlighet att ta ut avgifter av kunder som 
inte är myndigheter. 
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Tabell 3.19 In- och utlåningsverksamheten i statens 
internbank 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 4 550    

Prognos 2015 4 700    

Budget 2016 4 700    

 
Verksamheten insättningsgaranti och investerar-
skydd finansieras genom Riksgäldskontorets 
förvaltningsanslag. Administrationskostnaden 
för denna verksamhet avräknas från efterföljande 
års avgifter och redovisas mot inkomsttitel 2552 
Övriga offentligrättsliga avgifter. Resterande av-
gifter placeras på räntebärande konto i Riks-
gäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade 
av staten. Avgifter för insättningsgaranti och 
investerarskydd betalas av de institut som är 
anslutna till garantin respektive skyddet. 
 
Tabell 3.20 Insättningsgaranti och investerarskydd 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 18 852  13 391 5 461 

Prognos 2015 16 110  11 516 4 594 

Budget 2016 11 516  10 500 1 016 

 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Riksgäldskontoret 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 304 474 304 474 304 474 304 474 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 712 6 295 10 422 15 806 

Beslut -766 -761 -758 -770 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 

 Förslag/ 
beräknat 
anslag  307 420 310 008 314 140 319 509 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget minskas med 766 000 kronor fr.o.m. 
2016. Syftet med åtgärden är att bidra med 
finansiering till prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 307 420 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Riksgäldskontoret för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 310 008 000 kronor, 314 140 000 kronor 
respektive 319 509 000 kronor. 

3.5.4 1:16 Finansmarknadsforskning 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 
1:16 Finansmarknadsforskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
28 323 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
74 

 
2015 

 
Anslag 

 
29 963 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
29 963 

2016 Förslag 29 919      

2017 Beräknat 29 916 1   

2018 Beräknat 29 913 2   

2019 Beräknat 30 318 3   
1 Motsvarar 29 800 tkr i 2016 års prisnivå. 
2 Motsvarar 29 583 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 29 584 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för finans-
marknadsforskning och högst 2 procent av 
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anslaget får användas för programanknutna 
förvaltningsutgifter.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:16 Finansmarknadsforskning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 29 963 29 963 29 963 29 963 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 124 341 751 

Beslut -51 -171 -390 -396 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  29 919 29 916 29 913 30 318 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 29 919 000 kronor anvi-
sas under anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning 
för 2016. Anslaget minskas fr.o.m. 2016 med 
syftet att bidra med finansiering till prioriterade 
satsningar. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 29 916 000 kronor, 
29 913 000 kronor respektive 30 318 000 kronor. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:16 Finansmarknads-
forskning ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
76 000 000 kronor 2017–2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Något 

bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden 
har inte lämnats för 2015. Men för den aktuella 
verksamheten bör det ges en möjlighet att ingå 
fleråriga ekonomiska åtaganden om finansiering 
av olika forskningssatsningar. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning 
ingå ekonomiska åtaganden som medför behov 

av framtida anslag på högst 76 000 000 kronor 
2017–2019. 

 
Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 
1:16 Finansmarknadsforskning 
Tusentals kronor 

 Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående 
åtaganden 

    

Nya åtaganden 76 000    

Infriade åtaganden  -28 500 -24 500 -23 000 

Utestående 
åtaganden 

76 000    

Föreslaget 
bemyndigande 

76 000    

3.5.5 Krediter till Sjunde AP-fonden 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta att Sjunde AP-fonden dels får 
tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till 
högst 40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord 
upplåning uppgår till högst 2 500 000 kronor för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i verksamheten. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Utvärdering 

av Sjunde AP-fondens förvaltning har redovisats 
i skrivelsen Redovisning av AP-fondernas 
verksamhet t.o.m. 2014 (skr. 2014/15:130). 

Kostnaderna för Sjunde AP-fondens verk-
samhet ska täckas med förvaltningsavgifter som 
tas ur de två fonderna AP7 Aktiefond och AP7 
Räntefond. Sjunde AP-fonden disponerar också 
två krediter i Riksgäldskontoret. En kredit på 
räntekonto och en låneram för anläggnings-
tillgångar. 

Syftet med räntekontokrediten var ursprung-
ligen att skapa neutralitet mellan generationer av 
premiepensionssparare. För att hantera 
neutraliteten mellan generationer och för att 
kunna hantera ett akut likviditetsbehov i fonden 
har regeringen därför sedan uppbyggnaden av 
fonden fått ett bemyndigande av riksdagen om 
en kredit till fonden på räntekonto hos Riks-
gäldskontoret.  

Sjunde AP-fonden har i skrivelse till 
regeringen begärt en fortsatt kredit på ränte-
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kontot hos Riksgäldskontoret på 40 miljoner 
kronor, samt om en fortsatt låneram på 
5 miljoner kronor under 2016. Under 2015 får 
Sjunde AP-fonden disponera en räntekonto-
kredit på högst 40 miljoner kronor och 
5 miljoner kronor i låneram.  

I budgetpropositionen avseende 2015 lämna-
des information om att fondens skuld beräkna-
des vara återbetald i slutet av 2014. Regeringen 
föreslog vidare att fonden skulle medges en 
fortsatt säkerhetsmarginal genom fortsatta 
krediter. Riksdagen beslutade i enlighet med 
förslaget. Sjunde AP-fonden har under hösten 
2014 betalat av det sista på räntekontokrediten 
den haft sedan 2000 och hade vid senaste 
årsskiftet ett överskott på ca 76 miljoner kronor. 
Överskottet beräknas stiga till 150 miljoner 
kronor till slutet av 2015. 

En översyn av AP-fonderna pågår. Nya regler 
för AP-fonderna har presenterats och förslagen 
är för närvarande föremål för remissbehandling

(Ds 2015:34). I detta sammanhang lämnas också 
förslag till en långsiktig hantering av Sjunde AP-
fondens krediter och hur eventuella överskott i 
fonden ska hanteras.  

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att besluta om en kredit i Riksgälds-
kontoret omfattande högst 40 miljoner kronor. 
En sänkt ram på 2,5 miljoner kronor avseende 
lån för finansiering av anläggningstillgångar 
under 2016 bedöms vara tillräcklig. 

Regeringen avser att i december 2015 besluta 
om en nivå på Sjunde AP-fondens ränte-
kontokredit för 2016 som är rimlig i förhållande 
till det faktiska behovet. Den föreslagna ramen 
utgör en möjlighet för regeringen att med kort 
varsel besluta om en kredit inom ramen om 
förutsättningarna skulle ändras, t.ex. till följd av 
ett utflöde av fondkapital från Sjunde AP-
fonden eller en negativ utveckling på de 
finansiella marknaderna. 
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4 Statlig förvaltningspolitik 

4.1 Omfattning 

Statlig förvaltningspolitik omfattar styrning, 
ledning, organisation och utveckling av de 
statliga myndigheterna samt vissa övergripande 
frågor om relationen mellan stat och kommun, 
inklusive regional ansvarsfördelning.  

Vidare omfattar området myndigheterna 
Statskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyr-
ningsverket (ESV) och Statens servicecenter. I 
avsnittet ingår även en redovisning av den över-
gripande politiken för elektronisk förvaltning. 
Budgetförslaget inom området elektronisk 
förvaltning behandlas inom utgiftsområde 22, 
avsnitt 5. 

Statliga arbetsgivarfrågor redovisas i avsnitt 5, 
Offentlig upphandling i avsnitt 6 och statlig 
fastighetsförvaltning i avsnitt 9. Redovisning av 
ansvarsfördelningen för regionalt tillväxtarbete 
finns i utgiftsområde 1 avsnitt 8. 

4.2 Mål 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en 
innovativ och samverkande statsförvaltning som 
är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad 
kvalitet, service och tillgänglighet och som 
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett 
effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, bet. 
2009/10:FiU38 rskr. 2009/10:315).  

4.3 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen görs avseende vissa 
aspekter av förvaltningens utveckling som 

helhet, inklusive en redovisning av ett antal 
förvaltningspolitiska åtgärder. Redovisningen 
omfattar även resultatet av verksamheten hos 
vissa av myndigheterna inom området. 

4.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att bedöma förvaltningens utveckling 
avseende effektivitet redovisas indikatorn 
Effektiviteten i den offentliga sektorn, Världs-
bankens indikator Government Effectiveness. 
Indikatorn Government Effectiveness beskriver 
effektivitet i den offentliga sektorn i bred 
mening och avser måluppfyllelse. Indikatorn 
omfattar även offentlig verksamhet på lokal och 
regional nivå.  

Verksamheten och resultatet vid de myndig-
heter som redovisas i avsnitt 4.3.4 bedöms bidra 
till att uppnå det av riksdagen fastställda målet 
för den statliga förvaltningspolitiken. Resultatet 
redovisas både i beskrivande text och med hjälp 
av indikatorer som anges i anslutning till 
respektive myndighet. 

4.3.2 Statsförvaltningens utveckling 

Statsförvaltningens kostnader 

Kostnaderna för statens egen verksamhet upp-
gick 2014 till 252 miljarder kronor, vilket mot-
svarar 21 procent av statens totala kostnader som 
även inkluderar transfereringar och avsättningar 
till och upplösning av fonder. Fördelningen av 
kostnaderna för statens egen verksamhet och 
jämförelser med 2013 redovisas i tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Kostnader för statens egen verksamhet 
Miljoner kronor 

 2013 2014 

Personal  117 282 120 094 

Lokaler 18 346 19 597 

Övrig drift 85 720 85 411 

Av- och nedskrivningar 25 952 26 821 

Totalt 247 300 252 346 
Källa: Årsredovisning för staten 2014 (skr. 2014/15:101). 

 
Kostnaderna för statens egen verksamhet har 
ökat med 5 miljarder kronor jämfört med 2013. 
En närmare redovisning av förvaltningens 
kostnader finns i regeringens skrivelse Års-
redovisning för staten 2014 (skr. 2014/15:101). 

Antalet myndigheter och anställda 

Antalet myndigheter under regeringen uppgick 
den 1 januari 2015 till 349 enligt Statskontorets 
beräkningar. Det innebär en nettominskning 
med 21 myndigheter jämfört med den 1 januari 
2014. 

År 2014 var enligt Arbetsgivarverkets statistik 
drygt 251 500 personer anställda i den statliga 
sektorn vilket är en ökning med ca 3 500 per-
soner sedan 2013. Antal statligt anställda mot-
svarar 5,6 procent av samtliga sysselsatta på den 
svenska arbetsmarknaden. Av de statligt 
anställda var 52 procent kvinnor och 48 procent 
män. 

En beskrivning av statsförvaltningens utveck-
ling, avseende bl.a. organisationsförändringar 
och personalstrukturen i staten, redovisas i 
bilagan Statsförvaltningens utveckling.  

Effektivitet i den offentliga sektorn 

Världsbankens indikator Government Effec-
tiveness (Worldwide Governance Indicators) 
beskriver effektivitet i den offentliga sektorn i 
bred mening och avser måluppfyllelse. Med 
indikatorn redogör Världsbanken för kvalitet i 
offentliga tjänster och institutioner, själv-
ständighet från politiska påtryckningar, 
kvaliteten på politikens utformning och genom-
förande samt beständigheten i politiska åtagan-
den. Mätningar har gjorts 2006–2013 och upp-
dateras årligen. Den svenska offentliga sektorn 
har under hela mätperioden tillhört en av de 
mest effektiva.  

4.3.3 Redovisning av vissa 
förvaltningspolitiska åtgärder 

Myndigheters lokalisering 

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att 
myndigheterna i stor utsträckning själva, utifrån 
de mål och uppgifter för verksamheten som 
riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur 
verksamheten ska organiseras för att på bästa 
sätt tillgodose samhällets olika behov. 

Regeringen har ett övergripande ansvar för de 
samlade effekterna av enskilda myndigheters 
beslut. Därför behöver bl.a. utvecklingen av 
myndigheternas lokalisering följas upp. 
Regeringen gav den 13 maj 2015 Statskontoret 
ett uppdrag som syftar till att ge regeringen en 
samlad bild av den statliga närvaron i landet samt 
underlag för bedömning om huruvida styrningen 
av myndigheterna behöver förtydligas i det 
avseendet (dnr Fi2015/02870/SFÖ). Uppdraget 
ska redovisas den 1 april 2016.  

Ändrad reglering för vidareutnyttjande av 
offentlig information 

Ändringarna i lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga 
förvaltningen (PSI-lagen) trädde i kraft den 1 juli 
2015. Genom lagändringarna genomförs det 
ändrade s.k. PSI-direktivet (Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring av 
direktiv 2003/98/EG). Ändringarna innebär att 
lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta 
arkiv, bibliotek och museer, att den allmänna 
principen om att handlingar som tillhandahålls 
får utnyttjas uttrycks i lagen, och att en ny 
huvudregel för avgifter införs. Den nya huvud-
regeln innebär att avgifterna inte får överstiga 
kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla 
och sprida handlingarna. Skillnaden mot tidigare 
huvudregel är att kostnader för insamling inte får 
ingå i avgiftsberäkningen. Lagändringarna inne-
bär också att myndigheterna är skyldiga att 
publicera en förteckning av vilka typer av hand-
lingar de vanligen tillhandahåller elektroniskt. 
Genom ändringarna förbättras förutsättningarna 
för enskilda att vidareutnyttja myndigheternas 
informationsresurser för kommersiella och icke-
kommersiella ändamål.  

Riksarkivet har bemyndigats att meddela före-
skrifter om utformningen av den förteckning 
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som ska publiceras enligt förslag till ändringar i 
PSI-lagen. Syftet är att myndigheterna ska 
redovisa information om handlingar på ett 
enhetligt sätt vilket underlättar för dem som 
söker efter information.  

Regeringen har gett ESV i uppdrag 
(dnr Fi2015/02382/EK) att göra en översyn av 
avgiftsförordningen (1992:191) så att den 
harmonierar med den nya huvudregeln för 
avgifter i PSI-lagen. ESV ska redovisa sitt upp-
drag senast den 7 december 2015. 

Regeringen gav under åren 2013−2014 i upp-
drag till 18 myndigheter att rapportera om sitt 
arbete med att tillgängliggöra handlingar från 
den offentliga förvaltningen. Myndigheterna 
skulle redovisa vilken verksamhet som omfattas 
av PSI-lagen och vilka villkor och avgifter som 
tillämpas. Sammantaget visar rapporterna att 
myndigheterna bedriver ett aktivt arbete med att 
tillgänggligöra information. Utvecklingen är god 
och redovisningarna är ett värdefullt underlag för 
regeringen i syfte att följa utvecklingen på 
området. Vidare ska Statskontoret senast den 
3 oktober 2015 delredovisa sitt regeringsuppdrag 
från den 23 april 2014 (dnr S2014/03536/SFÖ). 
Statskontorets uppdrag är att göra en samlad 
uppföljning av statliga och kommunala myndig-
heters arbete med att tillgängliggöra handlingar 
för vidareutnyttjande. 

Reformering av statens administration genom 
Statens servicecenter 

För att öka effektiviteten och minska 
administrationskostnaderna i statsförvaltningen 
inrättades Statens servicecenter den 1 juni 2012. 
Genom att koncentrera och standardisera 
statens administrativa stödverksamhet i Statens 
servicecenter uppnås stordriftsfördelar. Stöd-
tjänsterna kan utföras med en högre produk-
tivitet än om de utförs vid varje enskild myndig-
het. Vidare bedöms det bli mer kostnadseffektivt 
om byte och införande av nya systemstöd inom 
staten görs av en aktör. Eftersom Statens 
servicecenters kärnverksamhet är att tillhanda-
hålla administrativt stöd åt andra myndigheter 
främjas kvalitet och rekrytering av kvalificerade 
medarbetare inom det administrativa området. 
Genom en anslutning till Statens servicecenter 
ges den enskilda myndigheten ökade möjligheter 
att fokusera på sin kärnverksamhet. Samman-
taget bedöms detta gynna såväl de offentliga 

finanserna som kompetensförsörjningen inom 
det administrativa området. Antalet myndigheter 
som är anslutna till Statens servicecenter ökar 
kontinuerligt.  

Regeringen har tidigare uttalat att styrningen 
av anslutningen av myndigheter till Statens 
servicecenter behöver stärkas. Regeringen har 
därför aviserat att anslutningen till Statens 
servicecenters lönerelaterade bastjänster ska 
förordningsregleras. Syftet är att påskynda 
arbetet med att effektivisera statens administra-
tiva stödverksamhet och skapa ett ökat fokus på 
myndigheternas kärnverksamhet.  

Som underlag inför förordningsregleringen 
har Statens servicecenter, på regeringens upp-
drag, den 26 februari 2015 redovisat en anslut-
ningsplan till de lönerelaterade bastjänsterna för 
2015 och 2016 (dnr Fi2015/01184/SFÖ). 
Servicecentrets anslutningsplan för 2015 och 
2016 omfattar 24 myndigheter med totalt drygt 
32 000 anställda. I anslutningsplanen ingår dels 
myndigheter som ingått en överenskommelse 
eller avsiktsförklaring med Statens servicecenter 
om att ansluta sig till tjänsterna under 2015 eller 
2016, dels myndigheter som ställt sig positiva till 
att anslutas under 2015 och 2016. Statens 
servicecenter har vidare, på regeringens uppdrag, 
den 27 augusti 2015 redovisat en tentativ plan 
för anslutning av myndigheter under åren 2017–
2019 (dnr Fi2015/01184/SFÖ).  

Finansdepartementet har utarbetat en 
promemoria med förslag till förordning om 
myndigheters användning av Statens service-
centers tjänster. I promemorian föreslås att de 
statliga myndigheternas anslutning till Statens 
servicecenters lönerelaterade bastjänster ska reg-
leras i en ny förordning. Enligt förslaget ska 
förordningen i en första etapp omfatta 115 myn-
digheter, som ska vara anslutna senast den 
1 januari 2017. Utgångspunkten är att förord-
ningen i en andra etapp 2017–2019 stegvis ska 
utvidgas till att omfatta övriga lämpliga myndig-
heter under regeringen. Promemorian har 
remitterats till 52 instanser 
(dnr Fi2015/1999/SFÖ). En majoritet av remiss-
instanserna tillstyrker eller har inga invändningar 
emot förslaget. De remissinstanser som har 
invändningar emot eller synpunkter på förslaget 
menar bl.a. att det kan finnas risker med en hög 
anslutningstakt och att det behövs ytterligare 
analyser av bl.a. informationssäkerhetsfrågor 
samt uppföljning och utvärdering av myndig-
heternas anslutningar.  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 2 

54 

Statens servicecenter har regeringens uppdrag att 
i samverkan med Riksarkivet utveckla en 
förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv (dnr 
N2014/03415/ITP). Statens servicecenter 
lämnade den 25 februari 2015 en delredovisning 
av uppdraget. Av delredovisningen framgår bl.a. 
att det finns goda förutsättningar för att skapa 
en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv och 
att en avsiktsförklaring har tecknats med de sju 
myndigheter som omfattades av uppdraget att 
använda tjänsten när den finns tillgänglig (En 
förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv – del-
rapport). Regeringen har beslutat om ytterligare 
medel till Statens servicecenter för genom-
förandet av uppdraget (dnr N2015/03928/EF). 
Syftet är att möjliggöra för Statens servicecenter 
att gå vidare med kravställning och upphandling 
för att på sikt kunna erbjuda tjänsten till 
myndigheterna. En slutredovisning av uppdraget 
ska göras den 31 december 2016. 

Systematiska jämförelser 

Regeringen avser att fortsatt utveckla statens 
verksamheter för att uppnå en hög effektivitet 
och god hushållning med statens medel. 
Regeringen beslutade den 21 augusti 2014 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
utreda hur utveckling och effektivisering av 
statliga myndigheters verksamhet kan främjas 
genom systematiska jämförelser. Utredningen 
överlämnade den 31 mars 2015 sitt betänkande 
Systematiska jämförelser – för lärande i staten 
(SOU 2015:36). Betänkandet är föremål för 
remissbehandling. 

Elektronisk förvaltning  

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1) en förstärkt styrning och 
samordning av övergripande it-användning i 
statsförvaltningen. Syftet är att stimulera digitali-
seringen av den svenska offentliga förvaltningen. 
Satsningen ska bidra till att nå målen för e-för-
valtning samt främja utvecklingen och använd-
ningen av gemensamma lösningar. 

Regeringen har fattat beslut om ett antal 
strategiska uppdrag till flera myndigheter inom 
områdena: 

– innovativa och samverkande digitala 
lösningar, 

– gemensamma digitala komponenter, 

– effektiv it-användning i staten, 

– förutsättningar för digital samverkan, och 

– organisering och styrning av gemensam e-
förvaltning. 

 
Övriga resultat för elektronisk förvaltning redo-
görs för i utgiftsområde 22 och till viss del i 
utgiftsområde 2 avsnitt 6 avseende elektronisk 
upphandling. 

Statlig inköpssamordning  

I förordningen (1998:796) om statlig inköps-
samordning finns de bestämmelser som gäller 
för statlig inköpssamordning. Statlig inköps-
samordning syftar till att åstadkomma 
besparingar för staten genom att samordna 
statliga myndigheters inköp. Kammarkollegiet 
ansvarar för statens inköpscentral som upp-
handlar och förvaltar ramavtal för andra statliga 
myndigheter avseende varor och tjänster inom 
flera olika områden. För området informations-
teknik gäller uppdraget även kommuner och 
landsting. ESV upphandlar och förvaltar statliga 
ramavtal för administrativa system och till-
hörande tjänster medan Riksgäldskontoret upp-
handlar och förvaltar statliga ramavtal inom 
betalningsområdet.  

Lokalförsörjning 

ESV har bl.a. till uppgift att lämna stöd till 
regeringen och myndigheterna gällande lokal-
försörjningsfrågor. Stöd har getts bl.a. genom 
myndighetens analyser av lokalanvändning och 
lokalkostnader i staten. ESV fick i november 
2012 (dnr S2012/07633/SFÖ) i uppdrag att kart-
lägga statens förhyrningar i Stockholms inner-
stad. I kartläggningen skulle också anges vilka 
skäl myndigheter anger för att lokalisera sig i 
Stockholms innerstad. ESV skulle också redovisa 
möjliga verktyg för att förmå myndigheter att 
inte lokalisera sig i Stockholms innerstad. Upp-
draget redovisades i april 2013 och förslagen 
bereds nu inom Regeringskansliet. 

Nya nyckeltal avseende statens lokalförsörj-
ning kommer att tas fram av ESV. Ambitionen 
är att t.ex. kontorsyta per anställd för vissa 
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kategorier av myndigheter ska kunna presen-
teras. 

4.3.4 Resultat avseende vissa 
myndigheter inom utgiftsområdet 

Statskontoret 

Statskontoret har främst till uppgift att bistå 
regeringen med utredningar, utvärderingar och 
uppföljningar av statlig och statligt finansierad 
verksamhet. Statskontoret bistår även regeringen 
i övergripande frågor om den offentliga förvalt-
ningens funktionssätt. 

Statskontoret utförde under 2014 uppdrag åt 
samtliga departement i Regeringskansliet utom 
Landsbygdsdepartementet. Statskontoret 
genomförde totalt 81 uppdrag under året, vilket 
är något färre än 2012 och 2013.  

För Statskontorets verksamhet redovisas två 
indikatorer: Statskontorets enkät/uppföljning 
med uppdragsgivare avseende färdiga rapporter 
och Statskontorets utvärdering av det långsiktiga 
resultatet av myndighetens rapporter.  

Statskontoret följer upp samtliga avrappor-
terade regeringsuppdrag med uppdragsgivaren. 
Sammanställningen av resultaten för 2014 visar 
att värdet för uppdragsgivarens totala bedöm-
ning av Statskontorets arbete har minskat något 
jämfört med 2012 och 2013. Detsamma gäller 
uppdragsgivarens bedömning av produkt-
kvaliteten. I likhet med de tre föregående åren 
får dock Statskontoret högsta möjliga omdöme 
när det gäller vilket förtroende uppdragsgivaren 
har för myndigheten.  

Statskontorets uppföljning av det långsiktiga 
resultatet av myndighetens rapporter visar att 
Statskontoret har producerat 259 rapporter och 
skrifter under perioden 2008–2014. Av dessa har 
166 omnämnts i riksdagstryck, varav 89 av 
rapporterna har lett till någon form av föränd-
ring i den riktning som Statskontoret har före-
slagit.  

Det bör framhållas att inte alla rapporter som 
Statskontoret producerar har till syfte att leda 
fram till förändring. Tidsfaktorn har också 
betydelse för om en rapport enbart nämns eller 
om den resulterat i en förändring av verksam-
heten. Ju kortare tid som gått sedan en rapport 
publicerades, desto lägre andel förändring i 
enlighet med Statskontorets förslag. 

I juni 2015 överlämnade Statskontoret sin 
rapport Vägen till en lärande och effektiv för-
valtning (Statskontoret 2015:104). I rapporten 
presenteras ett antal utmaningar och större för-
ändringar i omvärlden som Statskontoret 
bedömer kan få konsekvenser för den svenska 
förvaltningen och dess framtida utveckling. Uti-
från dessa utmaningar och förändringar har 
Statskontoret identifierat tre områden där det 
finns mer strategiska förvaltningspolitiska 
utvecklingsbehov.  De tre områdena är  

– mer tillitsbaserad styrning av myndig-
heterna, 

– utveckling av samverkan och koordinering i 
förvaltningen, och 

– bättre förutsättningar för omprövning av 
det statliga åtagandet. 

I rapporten redovisas också Statskontorets 
prioriterade insatser under 2015–2016 inom det 
förvaltningspolitiska området. 

Kammarkollegiet  

Kammarkollegiet har i enlighet med sitt uppdrag 
under 2014 tillhandahållit service avseende 
ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhan-
tering (försäkring), fordringsbevakning, redovis-
ning och andra administrativa tjänster. 

Största delen av Kammarkollegiets verksam-
het finansieras med avgifter och medel ur All-
männa arvsfonden, sammantaget utgjorde detta 
80 procent av finansieringen under 2014. 
Andelen avgiftsfinansierad verksamhet uppgick 
till ca 60 procent och avsåg kapitalförvaltning, 
försäkringsverksamhet, fordringsbevakning, 
registrering av trossamfund och Statens inköps-
central. 

Kammarkollegiets kapitalförvaltning har till 
uppgift att sköta kapitalförvaltningen för statliga 
myndigheter och för stiftelser och fonder inom 
det statliga och kyrkliga området. Kapitalförvalt-
ningen verkar i syfte att möta kundernas efter-
frågan om en trygg förvaltning med god 
avkastning och låg risk. Antalet kunder är ca 400 
och marknadsvärdet av det förvaltade kapitalet 
vid årets slut 2014 uppgick till 170 miljarder 
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kronor, vilket är en ökning med 20 miljarder 
kronor jämfört med 2013.  

Kapitalförvaltningens samlade förvaltnings-
resultat 2014 för aktie- och räntekonsortierna9, 
som uppgick till närmare 16 miljarder kronor, 
bedöms av Kammarkollegiet överlag vara till-
fredsställande då fyra av sex konsortier uppfyllde 
myndighetens uppsatta mål.  

Vid årsskiftet 2014/2015 genomförde ett 
konsultföretag på uppdrag av Regeringskansliet 
en oberoende utvärdering av Kammarkollegiets 
kapitalförvaltning (dnr Fi2014/03827/SFÖ). 
Konsultföretaget bedömde att myndighetens 
uppsatta nyckeltal för att mäta avkastning och 
risk är rimliga och i enlighet med branschpraxis.  

Det statliga interna försäkringssystemet ska 
tillgodose statliga myndigheter och stiftelsers 
behov av försäkringsskydd till förmånliga villkor 
och stöd i riskhanteringsarbetet. Syftet är att 
hålla statens kostnader för skadehantering på en 
låg nivå. Vidare ska kravet på god säkerhet för 
statliga utställningsgarantier upprätthållas. Verk-
samhetsförsäkringar, som omfattar skydd för 
egendom, följdskada och ansvar, tecknades 2014 
av totalt 209 försäkringstagare, vilket var i nivå 
med tidigare år. Under 2014 har myndigheten 
gett stöd i riskhanteringsarbetet i enskilda fall 
och tagit fram ett nytt metodstöd för riskanalys 
åt myndigheterna som har lanserats under 2015. 
Under de snart 20 år som det interna försäk-
ringssystemet varit verksamt har alla skade-
kostnader hanterats med premiemedel och den 
årliga skadekostnadsnivån har inte ökat i någon 
större omfattning bortsett från 2012.10  

Statliga myndigheter är skyldiga att kräva in 
och bevaka sina fordringar och Kammarkollegiet 
tillhandahåller tjänster för fordringsbevakningar. 
Kundnöjdheten inom denna verksamhet mäts i 
en årlig enkät till uppdragsgivarna. År 2014 ansåg 
73 procent att myndighetens tjänster var bra 
eller mycket bra. Resultatet innebär att Kammar-
kollegiet uppfyllde sitt mål om att minst 
70 procent av kunderna ska vara nöjda. För 2013 
var kundnöjdheten 75 procent.  

 
 
                                                      
9 Aktiv aktieförvaltning i Aktiekonsortiet Sverige och Spiran, aktiv 
ränteförvaltning i Räntekonsortiet och Företagsobligationskonsortiet 
samt passiv aktieförvaltning i Aktieindexkonsortiet och 
Aktieindexkonsortiet Utland. 
10 Kimstadolyckan 2010 belastade resultatet med 90 miljoner kronor. 

Samordnad ramavtalsupphandling – Statens 
inköpscentral – vid Kammarkollegiet upphandlar 
och förvaltar ramavtal avseende varor och 
tjänster för andra statliga myndigheter. För 
området informationsteknik gäller uppdraget 
även kommuner och landsting. Verksamheten 
finansieras genom avgifter som tas ut av ram-
avtalsleverantörerna. Användningen av Statens 
inköpscentrals ramavtal, mätt utifrån omsätt-
ning, ökade 2014 till ca 11,8 miljarder kronor, 
vilket är en ökning med 943 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Ett av utvecklings-
målen för 2014 var att i ökad utsträckning beakta 
miljöhänsyn i upphandlingarna. 

De anslags- och bidragsfinansierade verksam-
heterna avser auktorisation av tolkar och över-
sättare, kanslifunktioner, miljörätt, resegarantier, 
statliga in- och utbetalningar och stiftelserätt. 

Kammarkollegiet har till uppgift att auktori-
sera tolkar och översättare samt att utöva tillsyn 
och föra ett register över auktoriserade tolkar. 
Trenden med ett ökat antal sökande till proven 
för tolkar har fortsatt under 2014. Under året 
auktoriserades 62 tolkar jämfört med 49 före-
gående år. Antalet auktoriserade översättare 
minskade dock, under 2014 auktoriserades 
17 översättare jämfört med 20 översättare 2013. 

Ekonomistyrningsverket 

ESV:s uppgifter består huvudsakligen av att 
utveckla och förvalta (upprätthålla och stödja) 
den ekonomiska styrningen av statlig verk-
samhet, göra prognoser över den statsfinansiella 
utvecklingen samt utföra revision av Sveriges 
hantering av EU-medel och främja en effektiv 
och korrekt hantering av dessa medel. I detta 
avsnitt redovisas ESV:s resultat för områdena 
ekonomisk styrning, EU-revision och verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen 
(Hermes). Resultaten för ESV:s verksamhet 
inom it-politiken samt elektronisk handel och 
upphandling redogörs för i utgiftsområde 22 och 
till viss del i avsnitt 6 avseende elektronisk 
upphandling. Myndighetens prognosverksamhet 
beskrivs närmare i avsnitt 8 och verksamheten 
inom den statliga lokalförsörjningen beskrivs 
ovan. 

ESV har bistått regeringen med underlag i 
syfte att öka effektiviteten samt förbättra den 
interna styrningen och kontrollen i statsförvalt-
ningen. Vidare har ESV utvecklat och förvaltat 
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regelverk och metoder för en effektiv 
ekonomisk styrning och gett stöd till andra 
statliga myndigheter inom sitt område. ESV har 
även samordnat den statliga internrevisionen. 
Regeringskansliet och myndigheter ger ESV ett 
samlat Nöjd-kund-betyg för helheten som 
uppgår till 65 på en skala mellan 0–100. 
Mottagarnas bedömning av ESV:s bemötande 
ger betyget 8,3 från myndigheter och 8,5 från 
Regeringskansliet på en skala mellan 1–10. Åtta 
regeringsuppdrag har utförts 2014 där det 
genomsnittliga värdet för uppdragens genom-
förande uppgick till 8,1 på en skala från 1–10. 
För rådgivning till myndigheter ligger bedöm-
ningen på 7,7, samma nivå som förra året, och 
för rådgivning till Regeringskansliet på 7,8. 

Utvecklingen av den ekonomiska styrningen 
och myndigheternas interna styrning och kont-
roll beskrivs utförligare i Förslag till statens 
budget, finansplan m.m. avsnitt 12.4. där även 
vissa uppdrag till ESV redovisas. 

ESV har på regeringens uppdrag fungerat som 
nationellt revisionsorgan för de EU-medel som 
hanteras i Sverige och där ansvaret för den 
ekonomiska förvaltningen och genomförandet 
av kontroller är delat mellan svenska myndig-
heter och Europeiska kommissionen. ESV har 
för varje program eller fond lämnat en årlig 
revisionsrapport och i anslutning till denna även 
ett revisionsutlåtande i enlighet med EU-
regelverket. En sammanfattning av de program 
och fonder som har granskats 2013 och 2014 och 
resultaten av dessa granskningar redovisas i 
avsnitt 6.3.2 i Årsredovisning för staten 2014 
(skr. 2014/15:101). Regeringen bedömer att ESV 
har utfört arbetet på ett bra sätt i enlighet med 
EU:s regelverk.  

Vidare har ESV under 2015 haft ett särskilt 
uppdrag med anledning av den nya program-
perioden inom EU. Myndigheten har lämnat 
yttranden och utlåtanden över förvaltnings- och 
kontrollsystemet för de myndigheter som ska 
förvalta EU-medel för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden samt 
Fonden för inre säkerhet under perioden 2014–
2020.  

ESV har under året genomfört en it-
säkerhetsgranskning för att identifiera eventuella 
brister i statens informationssystem för budget-
ering och uppföljning (Hermes). Vidare har ESV 
fortsatt arbetet med att ytterligare förbättra 

användbarheten i statsredovisningssystemet i 
Hermes. 

Statens servicecenter 

Statens servicecenter har till uppgift att efter 
överenskommelse med myndigheter under 
regeringen tillhandahålla tjänster avseende 
administrativt stöd. Under 2014 erbjöd myndig-
heten tjänster inom tre områden: ekonomi-
administration, lönerelaterade tjänster och e-
handelstjänster. Statens servicecenter hade som 
verksamhetsmål att verka för att 25 procent av 
staten, mätt i antalet anställda, är anslutna till 
myndighetens tjänster vid utgången av 2015.  

För Statens servicecenters verksamhet redo-
visas tre indikatorer: 

– antal myndigheter anslutna till Statens 
servicecenter samt deras procentuella andel 
av statsförvaltningens anställda, 

– produktivitetsnyckeltal för faktura-
hantering och löneadministration, och 

– kundundersökningar avseende kvalitet i 
tjänster levererade av Statens servicecenter 
och stickprovskontroller inom tjänste-
områdena.  

Antal anslutna myndigheter  
Vid utgången av 2014 var totalt 138 myndigheter 
och 5 stiftelser anslutna till ett eller flera av myn-
dighetens tjänsteområden. Det är en ökning med 
24 myndigheter sedan 2013. Det innebär att ca 
53 000 personer, motsvarande 21 procent av 
antal anställda i staten, omfattades av tjänsterna. 
Det är en ökning med drygt 14 000 personer 
sedan 2013. Fördelat på tjänsteområdena 
utfördes lönerelaterade tjänster åt 93 myn-
digheter, ekonomiadministrativa tjänster åt 57 
myndigheter och e-handelstjänster åt 119 myn-
digheter. Antalet anslutna myndigheter har 
fortsatt att öka. Den 1 juli 2015 var totalt 
146 myndigheter anslutna, vilket motsvarar ca 
28 procent av statsförvaltningens anställda. Den 
ökande anslutningen innebär att myndigheten 
når det av regeringen fastlagda målet om en 
anslutningsgrad om 25 procent av staten mätt i 
antalet anställda vid utgången av 2015.  

Produktivitetsnyckeltal 
Nyckeltal för löneadministrationen visar att 
produktiviteten under 2014 var 700 löner per 
årsarbetare. Detta är en minskning mot före-
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gående år med 11 procent men en ökning med 
35 procent jämfört med 2012. Nyckeltal för 
leverantörsfakturahanteringen visar att produk-
tiviteten var 31 445 leverantörsfakturor per 
årsarbetare. Detta är en ökning med 19 procent i 
jämförelse med föregående år.  

Kundundersökningar avseende kvalitet i 
verksamheten m.m. 
Kvaliteten under 2014 mättes bl.a. genom att 
fråga kundmyndigheterna hur de uppfattat 
kvaliteten på tjänsterna. Svarsfrekvensen var 
61 procent, vilket är 7 procentenheter fler än 
föregående års undersökning. Resultatet visade 
bl.a. att 80 procent av myndigheterna bedömde 
att samverkan med Statens servicecenter 
fungerade mycket bra, bra eller godtagbart. 
Detta är ett något sämre resultat jämfört med 
tidigare års kundundersökning, då motsvarande 
siffra var 92 procent.  

Kvaliteten i de lönerelaterade tjänsterna upp-
levdes av 56 procent som mycket bra, bra eller 
godtagbar, av 10 procent som mindre bra och 
34 procent svarade att de inte hade någon upp-
fattning. Kvaliteten i de ekonomiadministrativa 
tjänsterna upplevdes av 57 procent som mycket 
bra, bra eller godtagbar, av 9 procent som mindre 
bra och 34 procent svarade att de inte hade 
någon uppfattning. Kvaliteten i e-handels-
tjänsterna bedömdes av 54 procent som mycket 
bra, bra eller godtagbar, av 29 procent som 
mindre bra och 17 procent svarade att de inte 
hade någon uppfattning.   

Resultatet är inte helt jämförbart med före-
gående års kundundersökning, då frågor om 
kvalitet avsåg alla tjänsteområden sammantaget 
och då andelen som inte hade någon uppfattning 
var låg. Resultatet 2013 var att 78 procent upp-
levde tjänsterna som mycket bra, bra eller god-
tagbara, att 16 procent upplevde tjänsterna som 
mindre bra och att 6 procent svarade att de inte 
hade någon uppfattning. Av Statens service-
centers redovisning för 2014 framkommer att 
myndigheten bedrivit ett intensivt arbete med 
att åtgärda upplevda brister i kvaliteten i e-
handeltjänsterna och att nästkommande kund-
undersökning ska utvecklas. 

Vid stickprovskontroller inom samtliga 
tjänsteområden hittades få avvikelser som var 
hänförliga till handläggningsfel inom Statens 
servicecenter.  

4.3.5 Analys och slutsatser 

Statskontoret bedriver utredningsarbete inom 
hela regeringens verksamhetsområde. Reger-
ingen bedömer att Statskontorets rapporter, 
genom dess analyser av olika verksamheter uti-
från ett brett och sektorsövergripande pers-
pektiv, utgör ett värdefullt bidrag som besluts-
underlag. Regeringen bedömer vidare att Stats-
kontoret bidrar till att ge en helhetsbild av den 
offentliga sektorns utveckling och framtida 
utmaningar. 

Regeringen bedömer att Kammarkollegiet är 
väl fungerande. Myndighetens pågående sats-
ningar på verksamhetsutveckling i form av 
systemförbättringar och ärendehantering har 
visat resultat, bl.a. kortare handläggningstider.  

Regeringen bedömer att ESV i stort har 
uppfyllt målen för verksamheten. Det är viktigt 
att arbetet vad gäller effektivisering av stats-
förvaltningen fortsätter.  

Statens servicecenter är en viktig myndighet 
för att långsiktigt effektivisera statsförvalt-
ningen. De uppgifter som Statens servicecenter 
redovisat visar att utvecklingen är positiv gäll-
ande bl.a. anslutning av myndigheter och 
produktivitet. Den något lägre produktiviteten 
inom de lönerelaterade tjänsterna i jämförelse 
med 2013 bedöms bero på den ökande anslut-
ningen av nya myndigheter under året, som 
medfört arbete med anpassningar i processer och 
system samt anställning och introduktion av nya 
medarbetare. Regeringen följer noga utveck-
lingen. När det gäller kvalitet indikerar kund-
undersökningen att det borde finnas förbätt-
ringsmöjligheter, framför allt när det gäller e-
handeltjänsterna. Regeringen bedömer att 
Statens servicecenter sammantaget har presterat 
väl i förhållande till regeringens mål och med 
hänsyn tagen till pågående reformprocess som 
innebär att många nya myndigheter ansluts. Det 
är viktigt att myndigheten fortsätter sitt utveck-
lingsarbete i syfte att ytterligare öka produk-
tiviteten i verksamheten och säkra en god 
kvalitet i tjänsterna.  
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4.4 Politikens inriktning 

Styrning och organisering av offentlig 
förvaltning 

Utvecklad styrning av offentlig förvaltning 

Sedan 1990-talets början har många åtgärder 
genomförts i syfte att effektivisera offentlig 
verksamhet. Reformer har genomförts som bl.a. 
kännetecknats av fokus på resultat, decen-
tralisering, delegerat ansvar för budget och 
organisation samt uppföljning och större fokus 
på medborgarnas behov. Flera av dessa reformer 
har bidragit till att Sverige har en förvaltning i 
världsklass. I en del avseenden har dock reform-
erna medfört negativa effekter, såsom ökad 
administration och snedvridna incitament. Vid-
are har behovet av information, kontroll och 
uppföljning ökat, vilket i sin tur begränsar med-
arbetarna i den offentliga förvaltningen att 
bedriva och utveckla verksamheten. För att 
påbörja arbetet med att utveckla styrningen av 
offentlig förvaltning har regeringen genomfört 
nio kunskapsseminarier på universitet och hög-
skolor runtom i landet. Kunskapen från dessa 
utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet 
med styrningen av offentlig förvaltning. 

Regeringen avser att initiera ett arbete med att 
stimulera metodutveckling och utveckla styrning 
och uppföljning. Det behövs utvecklade former 
för styrning och uppföljning som balanserar 
behovet av kontroll med förtroende för 
professionernas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. En minskad detaljstyrning ger större 
utrymme för strategisk styrning. Kvaliteten i den 
offentliga förvaltningen är avhängig en tydlig, 
verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning. 
Angreppssättet kommer därför att vara brett och 
omfatta modeller och metoder för den offentliga 
förvaltningen. Arbetet ska bedrivas i nära sam-
verkan med myndigheter, kommuner och lands-
ting, välfärdsmedarbetare, brukare och forskar-
samhället. Rättssäkerhet och medborgar-
perspektiv är viktiga utgångspunkter för arbetet. 

Utvärderingssystem i statsförvaltningen 

Den inriktning som presenterades i budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) och i 
2015 års ekonomiska vårproposition 

(prop. 2014/15:100) avseende utvärderings-
system i staten ligger fast.  

Indelning av län och landsting 

Den nuvarande indelningen av län och landsting 
är inte tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. 
Behovet av en genomgripande förändring av 
läns- och landstingsindelningen har konstaterats 
vid flera tillfällen bl.a. av Ansvarskommittén och 
Utredningen om den statliga och regionala 
förvaltningen.  

Regeringen har tillsatt en kommitté 
(dir 2015:77) med uppdraget att föreslå en ny 
läns- och landstingsindelning som innebär att 
Sverige delas in i väsentligt färre län och 
landsting. Kommittén ska utgå från vilka behov 
medborgare och näringsliv har i olika frågor, 
exempelvis kommunikationer, arbetsmarknad, 
hälso- och sjukvård och utbildning.  

Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen 
ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 
31 augusti 2017 (se utg.omr. 25, avsnitt 3.5.5). 

Nationellt genomförande av Post 2015-målen 

Vid FN:s toppmöte för antagandet av den 
hållbara utvecklingsagendan i september 2015 
antogs en långsiktig handlingsplan för hållbar 
utveckling och fattigdomsbekämpning. Agendan 
innehåller 17 övergripande mål och 169 delmål 
som omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar 
utveckling: social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Agendan präglas också av univer-
salitet. Det innebär att alla aktörer såsom stater, 
civilsamhällesorganisationer, privat sektor med 
flera, ska vara delaktiga och bidra till agendans 
genomförande och alla ska även gagnas av dess 
genomförande.  

Regeringen kommer att prioritera arbetet med 
att genomföra de nya hållbarhetsmålen. 
Regeringens avsikt är att utgå från befintliga mål 
och det arbete som redan pågår inom respektive 
område, exempelvis arbetet med de nationella 
miljökvalitetsmålen.  
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Statlig inköpssamordning 

Det är av betydelse att arbetet med att beakta 
miljöhänsyn och sociala hänsyn i de upp-
handlingar som det offentliga svarar för, inom 
ramen för den statliga inköpssamordningen, 
fortsätter. 

En effektivare offentlig förvaltning  

Reformering av statens administration genom 
Statens servicecenter 

Den inriktning som redogjordes för i budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) och 
2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100) ligger fast. Detta innebär bl.a. att 
regeringen avser att förordningsreglera anslut-
ningen till Statens servicecenters lönerelaterade 
tjänster. Därtill avser regeringen att följa upp 
effekterna av myndigheternas anslutningar till 
Statens servicecenter och utreda hur de 
administrativa kostnaderna för små myndigheter 
kan sänkas.  

Vissa myndighetsfunktioner bör utlokaliseras 
från storstadsområdena. För att hantera frågan 
samlat och effektivt avser regeringen att ge 
Statens servicecenter i uppdrag att föreslå vilka 
myndighetsfunktioner inom de statliga myndig-
heterna som vore lämpliga att utlokalisera.  

En öppnare förvaltning 

Myndigheter har en stor mängd information 
som kan vara av värde för innovatörer, företag 
och allmänhet. För att värdet ska kunna reali-
seras ska det vara enkelt att hitta och söka 
information från myndigheterna. I enlighet med 
de genomförda ändringarna i PSI-lagen (se 
avsnitt 4.3.3) ska myndigheter upprätta och 
publicera förteckningar över information som 
vanligen kan tillhandahållas elektroniskt. Det är 
angeläget att dessa förteckningar ska kunna nås 
genom en samlad ingång. Regeringen avser att se 
över hur en sådan förvaltningsgemensam platt-
form kan formas. 

Statens lokalförsörjning 

Regeringens ambition är att effektiviteten i 
statens lokalförsörjning ska öka. Målsättningen 
är att minska lokalkostnadernas andel av de 
totala kostnaderna för statens egen verksamhet. 
Regeringen avser att gå vidare med några av de 
åtgärder som ESV föreslagit i sin rapport (ESV 
2013:36) och samtidigt fortsätta att utveckla 
styrningen av den statliga lokalförsörjningen. I 
enlighet med ESV:s förslag anser regeringen att 
åtgärder behöver vidtas för att förbättra 
regeringens och myndigheternas beslutsunderlag 
inför regeringens beslut om att bevilja långa 
hyresavtal. Ett annat av de förslag regeringen 
avser att gå vidare med är att ge ESV i uppdrag 
att utveckla nyckeltal som kan ligga till grund för 
årliga jämförelser av statens, enskilda myndig-
heters och myndighetskategoriers lokalkost-
nader. Regeringen avser även att ge ESV i upp-
drag att utarbeta nya nyckeltal för effektiviteten i 
myndigheternas lokalanvändning. Syftet är att 
öka incitamenten till effektivisering samt att 
förbättra underlaget för myndighetsstyrningen.  

Myndigheters lokalisering 

Det är viktigt att de statliga myndigheternas 
lokalisering kan få en större spridning över 
landet. Regeringen avser att utifrån Stats-
kontorets rapportering av uppdrag avseende 
statliga myndigheters beslut om lokalisering 
(dnr Fi2015/02870/SFÖ) bedöma om styr-
ningen av myndigheterna behöver förtydligas 
när det gäller lokaliseringsbeslut.  

Myndigheter som behöver vara lokaliserade i 
Stockholm bör pröva om delar av verksamheten 
kan lokaliseras på annan plats. Utgångspunkten 
är att nya myndigheter i första hand bör 
lokaliseras utanför Stockholms län.  

Uppgift att slutföra kvarvarande avvecklingsfrågor  

För att åstadkomma en kostnadseffektiv 
hantering vid avveckling av myndigheter 
kommer Kammarkollegiet fr.o.m. den 1 januari 
2016 få uppgiften att vid behov slutföra kvar-
varande frågor efter det att en myndighet har 
avvecklats och upphört. Uppgifterna kan röra 
såväl arbetsgivaransvar för uppsagd personal som 
hantering av kvarvarande fakturor, uppsagda 
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avtal och leveranser till Riksarkivet m.m. Varje 
uppdrag till Kammarkollegiet ska föregås av ett 
regeringsbeslut. Kammarkollegiet får disposi-
tionsrätt till de anslag/anslagsposter som ska 
finansiera kostnaderna för kvarvarande avveck-
lingsfrågor i varje enskilt fall.  

4.5 Budgetförslag 

4.5.1 1:1 Statskontoret 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 1:1 Statskontoret 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
83 888 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 683 

 
2015 

 
Anslag 

 
93 429 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
91 351 

2016 Förslag 88 564      

2017 Beräknat 89 787 2   

2018 Beräknat 91 404 3   

2019 Beräknat 94 264 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 88 746 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 88 751 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statskontorets förvalt-
ningsutgifter och för regeringens behov av vissa 
förvaltningspolitiska insatser. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:1 Statskontoret 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 88 429 88 429 88 429 88 429 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 359 2 412 4 042 5 874 

Beslut -1 224 -6 235 -6 342 -5 418 

Överföring 
till/från andra 
anslag  5 181 5 274 5 378 

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  88 564 89 787 91 404 94 264 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget 1:1 Statskontoret minskas med 
1 000 000 kronor per år 2016–2018 för uppdrag 
till Södertörns högskola att utveckla utbildnings-
insatser inom förvaltningspolitik.  

Regeringen föreslår att 88 564 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Statskontoret för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
89 787 000 kronor, 91 404 000 kronor respektive 
94 264 000 kronor. 

4.5.2 1:2 Kammarkollegiet 

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 1:2 Kammarkollegiet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
70 988 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 382 

 
2015 

 
Anslag 

 
54 459 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
54 075 

2016 Förslag 53 334      

2017 Beräknat 54 328 1   

2018 Beräknat 55 419 2   

2019 Beräknat 56 584 2   
1  Motsvarar 53 621 tkr i 2016 års prisnivå. 
2  Motsvarar 53 627 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Kammarkollegiets 
förvaltningsutgifter och för förvaltningsutgifter 
för vissa nämnder. Anslaget får även användas 
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för att bevaka statens rätt och andra allmänna 
intressen samt vissa mindre skadestånd. 

Kompletterande information 

Nämnderna är Fideikommissnämnden, Rese-
garantinämnden, Statens överklagandenämnd, 
Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i 
vissa trygghetsfrågor och Statens nämnd för 
arbetstagares uppfinningar. 

Med mindre skadestånd avses skadestånd upp 
till 600 000 kronor enligt 4 § förordningen 
(1995:1301) om handläggning av skadestånds-
anspråk mot staten. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 3717  16 886 -13 169 

Prognos 2015 4500  16 000 -11 500 

Budget 2016 4000  15 900 -11 900 

 
Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksam-
heten avser auktorisation av tolkar m.m. och 
stiftelserätt. Intäkterna disponeras inte av 
Kammarkollegiet. 
 
Tabell 4.6 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 190 121 175 654 14 466 

Prognos 2015 189 800 175 000 14 800 

Budget 2016 193 500 186 200 7 300 

 
Kammarkollegiets verksamhet finansieras till 
större delen av avgifter från uppdragsverksam-
heten, se avsnitt 4.3.4. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:2 Kammarkollegiet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 54 459 54 459 54 459 54 459 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 869 1 598 2 718 3 920 

Beslut -3 994 -3 756 -3 825 -3 905 

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 000 2 026 2 067 2 110 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  53 334 54 328 55 419 56 584 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget 1:2 Kammarkollegiet ökas med 
2 000 000 kronor fr.o.m. 2016 till följd av den 
nya uppgiften att vid behov slutföra kvarvarande 
frågor efter det att en myndighet har avvecklats 
och upphört. Ökningen finansieras genom att 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgifts-
område 1 Rikets styrelse minskas med mot-
svarande belopp. 

Vidare ökas anslaget med 400 000 kronor för 
ansvar att auktorisera tolkar och översättare samt 
hantering av tolkregister. Till följd av detta 
minskas anslaget 1:1 Integrationsåtgärder under 
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. 

Anslaget minskas planenligt med 
4 400 000 kronor främst till följd av tidigare 
beslut om att uppdraget att vara värdmyndighet 
för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upp-
hört samt minskning av medel för insyn i finan-
siering av partier. 

Regeringen föreslår att 53 334 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Kammarkollegiet för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 54 328 000 kronor, 55 419 000 kronor 
respektive 56 584 000 kronor. 
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om en kredit i Riksgälds-
kontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit 
uppgår till högst 250 000 000 kronor för att 
tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i 
samband med inrättande av nya myndigheter. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I avvaktan på 

ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet anser 
regeringen att tillgångar och övriga utgifter för 
nya myndigheters räkning vid anskaffnings-
tillfället tillfälligt bör finansieras från en kredit 
hos Kammarkollegiet. När en myndighet har 
bildats bör anskaffningen av tillgångar eller 
övriga utgifter inklusive ränta regleras genom 
betalning av krediten.  

Krediten har utnyttjats med mellan 95 000–
87 300 000 kronor under den senaste femårs-
perioden. Hittills under 2015 har en organ-
isationskommitté utnyttjat krediten med som 
mest 379 000 kronor. För vilka nya myndigheter 
som krediten behöver utnyttjas under 2016, och 
i vilken utsträckning, är svårt att bedöma. 
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 
låta Kammarkollegiet disponera en kredit på 
räntekonto i Riksgäldskontoret på högst 
250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av 
lividitet i samband med inrättandet av nya 
myndigheter. 

4.5.3 1:8 Ekonomistyrningsverket 

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 1:8 Ekonomistyrningsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
114 409 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-919 

 
2015 

 
Anslag 

 
153 422 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
149 684 

2016 Förslag 163 617      

2017 Beräknat 159 019 2   

2018 Beräknat 161 974 3   

2019 Beräknat 152 078 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 157 115 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 157 124 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 144 608 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Ekonomistyrnings-
verkets förvaltningsutgifter och för verksam-
hetsstöd för den statliga budgetprocessen. 

Kompletterande information 

De verksamhetsstöd som avses anges i 26 a § 
förordningen (1996:1515) med instruktion för 
Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd). 

 
Tabell 4.9 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 2 220 0 0 0 

Prognos 2015 555 0 0 0 

Budget 2016 0 0 0 0 

 
Den offentligrättsliga verksamheten avser hyres-
intäkter från avtal med landsting. 

 
Tabell 4.10 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 32 263 25 825 6 438 

(varav tjänsteexport) 3 111 3 512 -401 

Prognos 2015 25 300 29 150 -3 850 

(varav tjänsteexport) 4 900 4 900 0 

Budget 2016 23 300 25 500 -2 200 

(varav tjänsteexport) 3 300 3 300 0 
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Uppdragsverksamheten avser områdena 
Ekonomisk styrning, Administrativa system och 
Tjänsteexport. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:8 Ekonomistyrningsverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 158 422 158 422 158 422 158 422 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 623 4 574 7 594 10 942 

Beslut -10 928 -17 640 -17 958 -17 286 

Överföring 
till/från andra 
anslag 13 500 13 664 13 917 0 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  163 617 159 019 161 974 152 078 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget minskas planenligt med 
16 653 000 kronor till följd av att arbetet med 
EU-revision avseende programperioden 2007–
2013 avtar fr.o.m. 2016. För den nya program-
perioden 2014–2020 ökas anslaget med 
13 500 000 kronor per år 2016–2018 för delar av 
utgifter för revision av jordbruksfonder och med 
6 000 000 kronor för 2016 och 2 000 000 kronor 
per år 2017–2023 för revision av Europeiska 
socialfonden.  

Anslaget föreslås minska då uppdrag kring 
Open Peppol planenligt minskar och upphör 
2017.  

Regeringen föreslår att 163 617 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Ekonomistyrnings-
verket för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 159 019 000 kronor, 
161 974 000 kronor respektive 152 078 000 
kronor. 

4.5.4 1:18 Statens servicecenter 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 1:18 Statens servicecenter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 3 000      

2017 Beräknat 3 041 1   

2018 Beräknat 0    

2019 Beräknat 0    
1 Motsvarar 3 000 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens servicecenters 
utgifter för särskilda utvecklingsprojekt 
innefattande bl.a. utlokalisering av myndighets-
funktioner.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.13 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 235 200 261 600 - 26 400 

Prognos 2015 290 848 308 248 -17 400 

Budget 2016 369 700 378 600 -8 900 

 
Verksamheten vid Statens servicecenter finan-
sieras med avgiftsintäkter från de myndigheter 
som är anslutna till Statens servicecenter. Statens 
servicecenter erbjuder tjänster inom ekonomi-
administration, löneadministration och e-handel. 
Fram till dess att myndighetens verksamhet är 
självfinansierande disponerar myndigheten en 
räntekontokredit. Vid utgången av 2014 uppgick 
utnyttjad räntekontokredit till 
163 865 000 kronor. Regeringen har satt som 
mål att Statens servicecenter ska ha sin ekonomi 
i balans senast 2030 och senast under 2017 på 
årsbasis nå ett balanserat resultat. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:18 Statens servicecenter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015  0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0 

Beslut 3 000 3 041 0 0 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 000 3 041 0 0 

 
Något anslag för detta ändamål finns inte upp-
fört i statens budget för innevarande år. 

Regeringen föreslår att 3 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:18 Statens servicecenter 
för 2016. För 2017 beräknas anslaget till 
3 041 000 kronor. 
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5 Statliga arbetsgivarfrågor 

5.1 Omfattning 

Området Statliga arbetsgivarfrågor omfattar 
personal- och lönepolitiska frågor, såsom löne-
utveckling, pensionsvillkor, arbets- och anställ-
ningsvillkor i offentlig anställning, statlig arbets-
rätt och kompetensförsörjning. I området ingår 
bl.a. frågor om arbetsmiljö och hälsa, jämställd-
het, mångfald, och värdegrundsarbete inom 
staten. Till området hör Arbetsgivarverket, 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) och följande 
nämnder: Statens ansvarsnämnd, Statens tjänste-
pensions- och grupplivnämnd, Skiljenämnden i 
vissa trygghetsfrågor, Statens överklagande-
nämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd, 
samt Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtals-
stiftelse. 

5.2 Mål 

Regeringens mål för området Statliga arbets-
givarfrågor är en samordnad statlig arbetsgivar-
politik som säkerställer att kompetens finns för 
att nå verksamhetens mål. 

Målet utgår från den långtgående arbetsgivar-
politiska delegeringen i staten. Arbetsgivar-
politiken utvecklas i samverkan mellan myndig-
heterna och samordnas av Arbetsgivarverket. 
För att uppnå målet måste staten vara en 
attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De statliga 
myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete 
med sin kompetensförsörjning. Att de stats-
anställda avspeglar befolkningens sammansätt-
ning har betydelse för legitimiteten och allmän-
hetens förtroende för den statliga förvaltningen. 

Ett respektfullt och värdigt bemötande av all-
mänheten är av stor vikt för förtroendet. 

Regeringen har satt upp följande delmål för de 
statliga arbetsgivarna. 

– Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara 
löneledande. 

– Andelen kvinnor på ledande befattningar i 
staten ska öka. 

– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 
staten ska minska. 

– Andelen anställda i staten med utländsk 
bakgrund ska öka på alla nivåer. 

– Arbetsmiljön i staten ska vara god. 

– De statsanställda ska ha kunskap om och 
förståelse för grundläggande värden i stats-
förvaltningen och rollen som statstjänste-
man. 

5.3 Resultatredovisning 

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten är 
långtgående och följs årligen upp av regeringen. 

5.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att följa upp utvecklingen inom verksam-
hetsområdet i förhållande till regeringens mål 
och delmål används i huvudsak följande 
indikatorer: 

– myndigheternas arbete med kompetens-
försörjningen, 

– personalförsörjningsläget i staten, 
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– utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 
sektorer på arbetsmarknaden, 

– andelen kvinnor på ledande befattningar i 
staten, 

– löneskillnaden mellan kvinnor och män i 
staten, 

– andelen anställda med utländsk bakgrund 
på olika nivåer i staten, 

– den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten, 
samt  

– utvecklingen av nybeviljade sjukpensioner i 
staten.  
 

År 2014 var drygt 251 500 personer anställda i 
den statliga sektorn vilket motsvarar 5,6 procent 
av samtliga sysselsatta på den svenska arbets-
marknaden. Av de anställda var 52 procent 
kvinnor och 48 procent män. Bland samtliga 
statsanställda har 94 procent av både kvinnorna 
och männen en heltidsanställning. Heltid är 
således norm inom statsförvaltningen. I bilagan 
Statsförvaltningens utveckling ges en över-
gripande redovisning av personal-
strukturen m.m. inom staten. 

5.3.2 Resultat 

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik 

Här redovisas hur myndigheterna inom området 
och Trygghetsstiftelsen bidragit till regeringens 
mål att den statliga arbetsgivarpolitiken ska vara 
samordnad. 

Arbetsgivarverket  
Den statliga arbetsgivarpolitiken utvecklas 
genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets 
medlemmar och samordnas av Arbetsgivar-
verket. Arbetsgivarverket förhandlar och sluter 
kollektivavtal på statens vägnar för det statliga 
avtalsområdet. Verket företräder medlemmarna i 
arbetstvister och svarar för information, 
rådgivning och utbildning i arbetsgivarfrågor.  

Alla statliga myndigheter som har arbets-
givaransvar är medlemmar i Arbetsgivarverket. 
Enligt Arbetsgivarverkets årsredovisning före-

trädde verket därutöver 2411 icke-obligatoriska 
medlemmar med anknytning till det statliga 
området. Dessa medlemmar har sammanlagt 
drygt 5 000 anställda. Vidare har Arbetsgivar-
verket serviceavtal med riksdagen och dess 
myndigheter samt med Kungliga Hovstaterna. 
Arbetsgivarverket ger därutöver service till vissa 
nordiska myndigheter, sammanlagt fyra arbets-
givare.  

Arbetsgivarverket är en avgiftsfinansierad 
myndighet vars verksamhet finansieras av 
medlemsavgifter. Medlemsavgiften har de 
senaste åren uppgått till 0,085 procent av respek-
tive medlems bruttolönesumma. År 2014 upp-
gick intäkterna av medlemsavgifter och service-
avgifter till ca 81,7 miljoner kronor, att jämföra 
med ca 78,4 miljoner kronor 2013. Totalt upp-
gick intäkter och avgifter och andra ersättningar 
till ca 90 miljoner kronor 2014, att jämföra med 
ca 86,8 miljoner kronor 2013. 

Avtal 
Nuvarande ramavtal om löner m.m. för arbets-
tagare inom det statliga avtalsområdet (RALS) 
gäller tills vidare med Sveriges akademikers 
centralorganisation (Saco-S)12. De tids-
begränsade avtalen om löner med Seko, service- 
och kommunikationsfacket (Seko) samt med 
Offentliganställdas Förhandlingsråds förbunds-
områden inom det statliga förhandlingsområdet 
sammantagna (OFR/S,P,O) gäller t.o.m. den 
30 september 201613. Under 2014 och fortsätt-
ningsvis förs förhandlingar i kvarvarande 
överenskommelser i avtalsrörelsen 2013, bl.a. 
avseende ett nytt tjänstepensionsavtal. 

Den 1 januari 2015 ersatte Avtalet om 
omställning Trygghetsavtalet och Avtal om 
lokala omställningsmedel ersatte Avtal om aktivt 
omställningsarbete. Det lokala omställnings-
arbetet ska bidra till såväl verksamhetens utveck-
ling som omställning för arbetstagaren. Det kan 
t.ex. bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller 
arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar 
förutsättningarna i övrigt för ett längre arbetsliv. 
Detta i sin tur ställer i många fall krav på en 
långsiktig planering av omställningsåtgärder. 

 
 
                                                      
11 Medlemskapet för Business Sweden avser endast handelskontoren. 
12 RALS 2010-T. 
13 RALS 2013–2016. 
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Avtalen bildar en sammanhållen omställnings-
kedja som även fortsättningsvis finansieras med 
stöd av avsättningar från respektive arbetsgivares 
totala lönesumma. 

Partsgemensamt arbete 
Parterna på det statliga avtalsområdet har 
kommit överens om att genomföra en upp-
följning av det särskilda villkorsavtalet för vissa 
statliga anställningar (VASA) som trädde i kraft 
den 1 november 2013. Syftet med avtalet är att 
tillhandahålla en gemensam och ändamålsenlig 
villkorsreglering för de tidsbegränsade anställ-
ningar som ingås med stöd av anställnings-
förordningen (1994:373) för att främja arbets-
marknadspolitiska mål. Avtalet är avsett att 
tillämpas på tidsbegränsade anställningar hos 
arbetsgivaren av en och samma arbetstagare 
enligt avtalets tillämpningsområde under en 
maximal sammanlagd tid om tolv månader. En 
uppföljning har genomförts under våren 2015. 
Uppföljningen visar att det enligt den insamlade 
lönestatistiken fanns 26 anställningar där VASA 
tillämpades. 

Ett partsgemensamt arbete har genomförts 
under första halvåret 2015 för att följa upp före-
komsten av tidsbegränsade anställningar i staten. 

Styrmodell och prioriteringar 
Den gemensamma strategin för den statliga 
arbetsgivarpolitiken och dess fem långsiktiga 
prioriteringar, se nedan, är direkt styrande för 
verksamheten.  

– En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en 
effektiv verksamhet. 

– Verksamheternas behov av utveckling styr 
kompetensförsörjningen. 

– Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet. 

– Ledarskap och medarbetarskap i samspel 
utvecklar verksamheten. 

– En god arbetsmiljö främjar verksamhets-
utveckling. 

Prioriteringarna följs upp med hjälp av 
indikatorer som mäts med hjälp av de årliga 
medlemsundersökningarna samt genom Arbets-
givarverkets konjunkturbarometer och löne-
statistik.  

Arbetsgivarverkets styrelse fastställer också 
ett antal fokusområden inför varje verk-
samhetsår, för att styra vilka övergripande 
arbetsgivarpolitiska områden och därigenom 

vilka aktiviteter i handlingsplanen som bör 
prioriteras. För 2015 gäller fortsatt de tre fokus-
områdena, arbetsgivarrollen, längre arbetsliv och 
sifferlösa tillsvidareavtal. 

Medlemsorganisationen 
En ny struktur för medlemsorganisationen 
trädde i kraft den 1 september 2014. Föränd-
ringen innebär att medlemmarna delas in i fem 
sektorer i huvudsak utifrån verksamhets-
inriktning. Tre medlemsråd bildas till vilka 
sektorerna utser tre ledamöter som ska repre-
sentera sektorn. Medlemsråden är rådgivande 
organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Målet med 
den nya organisationen är att skapa en så bra 
sammansättning som möjligt för att driva och 
utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån 
ett helhetsperspektiv.  

Medlemsundersökningar  
De årliga medlemsundersökningarna riktar sig 
till chefer respektive medlemsföreträdare 
(personalchefer eller motsvarande) och mäter 
bedömningar om Arbetsgivarverkets verksamhet 
och indikatorer för de fem långsiktiga priorite-
ringarna.  

Svarsfrekvensen uppgår 2014 till 57 procent 
för medlemscheferna (54 procent för 2013) och 
till 76 procent för medlemsföreträdarna (73 pro-
cent för 2013).  

Utöver de årliga medlemsundersökningarna 
utvärderas också Arbetsgivarverkets olika 
arrangemang, möten och utbildningar kon-
tinuerligt av deltagarna.  

Statens tjänstepensionsverk  
Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för 
frågor som rör den statliga tjänstepensione-
ringen och statens tjänstegrupplivförsäkring. 
Hur SPV:s verksamhet finansieras framgår av 
avsnitt 5.5.2. 
 
Prestationer 
För att SPV bl.a. ska kunna lämna korrekt 
pensionsinformation till individen om dennes 
pension är det nödvändigt att SPV har aktuella 
anställningsuppgifter. SPV ska svara för en 
automatisk matrikelföring av dem som omfattas 
av statliga tjänstepensionsbestämmelser. Som ett 
mått på kvaliteten i matrikelregistret redovisar 
SPV den s.k. aktualiseringsgraden som beskriver 
andelen personer för vilka anställningsupp-
gifterna är korrekta och uppdaterade. Aktualise-
ringsgraden har ökat under de senaste åren och 
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uppgick till knappt 96 procent för 2014 (att jäm-
föra med knappt 86 procent för 2009). 

Driftkostnaderna jämförs sedan flera år 
tillbaka med tjänstepensionsföretaget Alecta. 
Jämförelsen görs utifrån aktörernas respektive 
driftkostnadsprocent, vilket är ett nyckeltal som 
sätter driftkostnaderna i relation till premie-
inkomsterna. SPV:s driftkostnadsprocent har 
ökat från 2,6 till 3,1 procent mellan 2013 och 
2014, medan trenden är den motsatta vad avser 
Alecta vars driftkostnadsprocent minskat från 
2,2 till 1,5 procent. Driftkostnadsprocent är 
dock ett trubbigt instrument för att göra 
jämförelser eftersom premieinkomsterna kan 
fluktuera mellan olika år exempelvis beroende på 
ändringar i de försäkringstekniska antagandena 
och premieregleringar av engångskaraktär, vilket 
SPV också har redogjort för i sina årsredo-
visningar.  

När det gäller säkerheten i form av andelen 
felaktiga utbetalningar är SPV:s mål att alla 
utbetalningar till minst 99 procent ska vara 
korrekta med 90 procents säkerhet. Resultatet 
ackumuleras för en längre period. Den 
ackumulerade felprocenten har minskat under 
2014 (2,77 procent) i jämförelse med 
2013 (3,19 procent).  

Precis som tidigare år gäller en stor andel av 
felen belopp under 50 kronor. Redovisningen 
inkluderar samtliga pensionsutbetalningar. SPV 
har under året startat ett arbete med att förfina 
kontrollen av utbetalningar för att kunna sär-
redovisa resultatet för den statliga pensions-
verksamheten.  

SPV hanterar återkrav som beror på att för 
mycket pension eller ersättning betalats ut. SPV 
har gjort en punktinsats för att åtgärda rätt-
ningar av fel som följer av regelstyrda system-
förändringar och regelanpassningar i system-
stöden. Detta bidrar till att beloppet avseende 
för mycket utbetalda pensioner har ökat 
markant i jämförelse med 2013, från cirka fem 
miljoner kronor till drygt nio miljoner kronor. 
Däremot har det totala återkrävda beloppet inte 
ökat utan tvärtom minskat något. Detta beror på 
att SPV, i enlighet med det statliga tjänste-
pensionsavtalet PA 03, i vissa fall bedömt att 
förutsättningar för återkrav saknats på grund av 
att det inte varit möjligt för den enskilde att 
förstå att utbetalningarna varit felaktiga. 

Resultatet av SPV:s årliga kontroll av vissa 
utbetalda pensionsförmåner mot Skatteverkets 
inkomstuppgifter framgår av tabell 5.1.  

Tabell 5.1 Kontrollerade förmåner och återkrävda belopp 
 

År Kontrollerade förmåner Återkrävda belopp, avrundat 

2010 1 169 9 200 000 

2011 1 037 6 100 000 

2012 856 4 600 000 

2013 879 3 600 000 

2014 722 2 900 000 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

Pensionsinformation, kundnöjdhet och samverkan 
SPV har under 2014 förändrat hemsidan för att 
göra den mer kundanpassad. SPV har även varit 
aktivt i framtagandet av gemensamma webbaser-
ade bransch- och myndighetslösningar som 
Minpension.se.  

SPV gör årligen mätningar av hur nöjda mål-
grupperna är med de tjänster och den service 
som verket står för. Den övergripande nöjdheten 
bland arbetsgivarna uppgick till 87 på en 100-
gradig skala, att jämföra med 85 för 2013. Nöjd-
heten bland de statligt anställda har uppmätts till 
66, vilket är en ökning i jämförelse med 2013 då 
den uppgick till 62. Nöjdheten bland pensio-
närer har också ökat och uppgår till 75, att 
jämföra med 69 för 2013. SPV uppfyller vidare 
de serviceåtaganden som myndigheten satt upp 
som mål. 

Samverkan inom det s.k. Myndighetsnät-
verket i Sundsvallsregionen fortsätter att utveck-
las. Fokusområden under 2014 har varit lång-
siktig kompetensförsörjning och att öka förut-
sättningarna för en kostnadseffektiv utveckling 
av myndigheternas befintliga verksamheter. Från 
och med 2014 har nätverket övergått i en förvalt-
ningsorganisation och SPV koordinerar nät-
verket. 

Statlig pensionsverksamhet m.m. 
Området Statlig pensionsverksamhet m.m. 
inrymmer bl.a. administrationen av de förmåns-
bestämda pensionerna enligt tjänstepensions-
avtalet PA 03 och den statliga tjänstegruppliv-
försäkringen. Verksamheten står för drygt två 
tredjedelar av SPV:s omsättning och ska bedrivas 
med full kostnadstäckning över tid. Verk-
samhetsutfallet för 2014 var positivt och uppgick 
till knappt 19 miljoner kronor. SPV hade 
budgeterat för att verksamhetsutfallet skulle vara 
noll. 
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Inomstatliga pensionsuppdrag 
I syfte att underlätta de administrativa processer 
som myndigheterna ska hantera i samband med 
tjänstepensioneringar kan SPV erbjuda en 
enklare pensionshantering för de myndigheter 
som efterfrågar detta. Denna verksamhet har 
utvecklats ytterligare under året. I december 
2014 var 159 myndigheter som sammanlagt 
omfattar ca 135 000 statligt anställda anslutna till 
tjänsten. Anslutningsgraden ökade rejält i 
jämförelse med samma tid 2013 då 140 myn-
digheter med sammanlagt ca 80 000 anställda var 
anslutna. Som en konsekvens av den ökade 
anslutningsgraden sänkte SPV avgifterna fr.o.m. 
den 1 januari 2015. Verksamhetsutfallet för 
området Inomstatliga pensionsuppdrag blev ett 
underskott om ca 200 000 kronor. Verksamhets-
området ska bedrivas med full kostnadstäckning.  

Pensionsverksamhet på uppdrag 
SPV bedriver uppdragsverksamhet enligt den 
affärsstrategi som regeringen fastställde i 
enlighet med förslag från SPV (dnr 
S2011/00054/ESA).  

Uppdragsverksamheten inrymmer bl.a. 
administrationen av de två avgiftsbestämda 
pensionerna enligt det statliga tjänstepensions-
avtalet PA 03. Ungefär en tredjedel av SPV:s 
omsättning hänför sig till denna verksamhet. 
Målet för verksamheten är att generera ett verk-
samhetsutfall, exklusive ränteintäkter avseende 
balanserade vinstmedel, som på fem år motsvarar 
minst sex procent av verksamhetens intäkter. 
Områdets ekonomiska resultat 2014 bidrar till 
att detta mål nås för fjärde året i följd. 

Den statliga försäkringsmodellen 
SPV har det övergripande ansvaret för att försäk-
ringstekniskt korrekta kostnader beräknas för 
statliga tjänstepensioner och liknande förmåner. 
I detta ingår att SPV med tillgängligt underlag 
ska påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett 
statsfinansiellt perspektiv.  

Premierna fastställs inom ramen för en statlig 
försäkringsmodell med en fiktiv försäkrings-
rörelse. Beräkningarna sker enligt försäkrings-
tekniska riktlinjer som beslutas av SPV.  

De premier som myndigheterna och andra 
berörda arbetsgivare betalar till SPV och de för-
måner som SPV betalar ut, redovisas på 
inkomsttitel 5211 Statliga pensionsavgifter 
respektive belastar anslaget 1:5 Statliga tjänste-
pensioner m.m. Förmånerna ska finansieras fullt 
ut inom ramen för försäkringsrörelsen. För ett 

enskilt budgetår finns dock ingen direkt kopp-
ling mellan utgifterna på anslaget och inkomst-
erna på inkomsttiteln. Detta beror på att 
premierna avser beräknade pensionskostnader 
för aktiv personal, medan anslaget belastas med 
de förmåner som under året betalas ut till 
pensionärer och andra förmånstagare. 

Den ekonomiska ställningen i försäkrings-
rörelsen framgår av konsolideringsgraden, dvs. 
tillgångarna i förhållande till skulderna. SPV 
fastställde under 2012 en policy enligt vilken 
konsolideringsgraden för försäkringsrörelsens 
sparrörelse, där ålderspensioner ingår, ska be-
finna sig i intervallet 108–118 procent. För att 
hålla premienivån stabil och förutsägbar för 
myndigheterna fastställde SPV ett långsiktigt 
mål, som innebär att konsolideringsgraden vid 
utgången av 2018 ska uppgå till minst 108 pro-
cent, med delmålet att konsolideringsgraden vid 
utgången av 2015 ska uppgå till minst 105 pro-
cent. Vid utgången av 2014 uppgick konsoli-
deringsgraden i sparrörelsen till 103,8 procent 
(103,2 procent 2013).  

De mycket låga räntenivåerna för tioåriga 
statsobligationer och lång realränteobligation 
under inledningen av 2015 har föranlett SPV:s 
styrelse att se över sin konsolideringspolicy, sina 
premienivåer och sitt konsolideringsmål. Den 
8 juni 2015 beslutade styrelsen att inriktningen 
på SPV:s arbete ska vara att konsoliderings-
graden ska befinna sig i intervallet 106–116 pro-
cent och att konsolideringsgraden vid utgången 
av 2018 ska uppgå till minst 106 procent.  

Nämndmyndigheter inom området 
Regeringen har senast i propositionen Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och till-
växt (prop. 2009/10:175) redovisat aktörerna 
och deras verksamheter inom den delegerade 
statliga arbetsgivarpolitiken, däribland nämnd-
myndigheterna. Förvaltningsutgifterna för de 
nämnder som belastar anslaget 1:4 Arbetsgivar-
politiska frågor framgår av budgetförslaget i 
avsnitt 5.5.1. 

Statens ansvarsnämnd 
Statens ansvarsnämnd prövar frågor om discip-
linansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning 
och läkarundersökning med tvång beträffande 
statligt anställda i högre befattningar. Till denna 
krets hör bl.a. myndighetschefer, domare, 
åklagare och professorer.  

Syftet med en prövning utanför den myndig-
het där den anställde arbetar och har en högre 
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befattning är att det inte ska kunna misstänkas 
att kollegor tar obehöriga hänsyn vid pröv-
ningen.  

Statens ansvarsnämnd tar endast upp ärenden 
på anmälan av anställningsmyndigheten, Riks-
dagens ombudsmän eller Justitiekanslern. Skri-
velser från allmänheten tas däremot inte upp och 
föranleder således inga åtgärder från ansvars-
nämndens sida. 

Under 2014 hade nämnden fem samman-
träden och därutöver fattades ett beslut per 
capsulam. Av tabell 5.2 framgår utvecklingen av 
antalet anmälningsärenden som inletts i behörig 
ordning de senaste tre åren. 

 
Tabell 5.2 Ärenden vid Statens ansvarsnämnd 2012–2014 
Antal 

Antal ärenden 2012 2013 2014 

Pågående ärenden 0 1 0 

Inkomna ärenden 6 11 13 

Avgjorda ärenden 5 12 9 

– varav avsked/avstängning 0 0 0 

– varav läkarundersökning 0 0 0 

– varav åtalsanmälan 1 1 1 

– varav disciplinansvar 2 3 1 

– varav avskrivna ärenden 2 8 7 

Kvarstående ärenden 1 0 4 
Källa: Statens ansvarsnämnd. 

 
Svea hovrätt utför administrativa uppgifter åt 
nämnden. Förvaltningsutgifter avseende Statens 
ansvarsnämnd belastar anslaget 1:4 Arbetsgivar-
politiska frågor.  

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
utövar vissa befogenheter som tillkommer 
arbetsgivaren enligt statliga pensionsbestämmel-
ser i deras lydelse den 31 december 1991 eller 
tidigare. Nämnden prövar vidare vissa frågor 
enligt den statliga grupplivförsäkringen.  

Tvister rörande den statliga grupplivförsäk-
ringen avgörs av Skiljenämnden för gruppliv-
frågor, som bildas av ledamöterna i Statens 
tjänstepensions- och grupplivnämnd.  

Under 2014 sammanträdde nämnden tre 
gånger. Av tabell 5.3 framgår hur många ärenden 
som nämnden avgjort under de senaste tre åren.  

 

Tabell 5.3 Ärenden vid Statens tjänstepensions- och 
grupplivnämnd 2012–2014 
Antal 

Antal ärenden 2012 2013 2014 

Pågående 0 0 0 

Inkomna  10 11 9 

Avgjorda  10 11 9 

– varav grupplivärenden 10 11 9 

– varav pensionsärenden 0 0 0 

Kvarstående ärenden 0 0 0 
Källa: Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. 

 
SPV utför administrativa och handläggande upp-
gifter åt nämnden. Förvaltningsutgifter avseende 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
belastar anslaget 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor. 

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till 
uppgift att pröva frågor om tvister om tillämp-
ningen av avtalet om ersättning vid personskada 
(PSA). Skiljenämnden prövar vidare överklagan-
den av beslut av Kammarkollegiet om bl.a. 
ersättning vid skada i skolan eller vid arbets-
marknadspolitiska åtgärder. Skiljenämnden prö-
var även andra frågor i den utsträckning det 
framgår av avtal, andra författningar eller beslut. 

Under 2014 hade skiljenämnden nio samman-
träden. Av tabell 5.4 framgår hur många ärenden 
som prövats av skiljenämnden under de senaste 
tre åren.  

 
Tabell 5.4 Ärenden vid Skiljenämnden i vissa trygghets-
frågor 2012–2014 
Antal 

Antal ärenden 2012 2013 2014 

Pågående 54 49 53 

Inkomna 129 114 150 

Återförvisade 24 3 3 

Avgjorda (i sak) 102 95 96 

– varav PSA 40 53 47 

– varav författningsreglerade 62 42 49 

Avgjorda (övriga) 8 12 13 

Kvarstående ärenden 49 53 91 
Källa: Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor. 

 
Som framgår av tabellen ökade antalet inkomna 
ärenden under 2014, vilket har påverkat 
skiljenämndens ärendebalans. Ökningen beror 
på att antalet anmälningar till underinstanserna 
har ökat. Antalet återförvisade ärenden har 
minskat de två senaste åren, vilket är en följd av 
att underinstanserna har ändrat sina rutiner.  
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Kammarkollegiet utför administrativa och 
handläggande uppgifter åt skiljenämnden. 
Förvaltningsutgifter avseende skiljenämnden 
belastar anslaget 1:2 Kammarkollegiet. Kostna-
derna för skiljenämnden uppgick 2014 till 
1 189 000 kronor. 

Statens överklagandenämnd  
Statens överklagandenämnd (SÖN) prövar över-
klaganden av beslut i anställningsärenden i  
statsförvaltningen med undantag av universitets- 
och högskolesektorn14. Nämnden prövar även 
överklaganden av beslut om utbildning i skydd 
mot olyckor (övriga ärenden) och beslut som 
rör totalförsvarspliktiga (försvarsmaktsärenden).  

Under 2014 hade SÖN 20 sammanträden. 
Nämnden har som mål att ett ärende ska vara 
avgjort senast tre månader från ankomstdagen. 
Måluppfyllelsen för 2014 var 95 procent, att jäm-
föra med 93 procent för 2013 och med 97,5 pro-
cent för 2012.  

Av tabell 5.5 framgår antalet inkomna och 
avgjorda ärenden under de senaste tre åren samt 
hur många av dessa som bifallits. Andelen bifall i 
anställningsärenden uppgick 2012 till 1,1 pro-
cent, 2013 till 1,3 procent och 2014 till 2,3 pro-
cent. 

 
Tabell 5.5 Ärenden vid Statens överklagandenämnd  
2012–2014 
Antal 

Antal ärenden 2012 2013 2014 

Anställningsärenden och övriga 
ärenden  

   

Inkomna 1 173 1 515 1 182 

Avgjorda 1 191 1 433 1 198 

– varav bifall 14 19 28 

Försvarsmaktsärenden    

Inkomna 242 404 255 

Avgjorda 140 450 307 

– varav bifall 0 0 6 
Källa: Statens överklagandenämnd. 

 
Kammarkollegiet utför administrativa och 
handläggande uppgifter åt SÖN. Förvaltnings-
utgifter avseende nämnden belastar anslaget 
1:2 Kammarkollegiet. Kostnaderna för SÖN 
uppgick 2014 till 4 634 000 kronor. 

 
 
                                                      
14 Överklagade anställningar inom denna sektor prövas av Överklagande-
nämnden vid högskolan. 

Offentliga sektorns särskilda nämnd 
Offentliga sektorns särskilda nämnd, även kallad 
SHA-nämnden, tillkom genom det s.k. särskilda 
huvudavtalet den 29 november 1976 för den 
offentliga sektorn (SHA). Avtalet ansluter till 
arbetsrättsreformen den 1 januari 1977 (prop. 
1975/76:105). På begäran av förhandlande part 
ska nämnden i sitt utlåtande ange om den anser 
att ett kollektivavtal i något visst ämne skulle 
kränka den politiska demokratin. 

Enligt SHA utser arbetsgivarsidan respektive 
arbetstagarsidan vardera tre av nämndens leda-
möter. Resterande sju ledamöter ska enligt 
avtalet vara riksdagsledamöter och utses av 
regeringen.  

SHA-nämnden har hittills endast behandlat 
ett ärende, som avgjordes den 6 december 1995. 
Förvaltningsutgifter avseende SHA-nämnden 
belastar anslaget 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor. 

Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse  
Trygghetsstiftelsen bildades av staten och de 
statsanställdas huvudorganisationer 1990 i sam-
band med att parterna på det statliga 
avtalsområdet enades om trygghetsavtalet för 
statligt anställda. Stiftelsens uppgift var att 
administrera och genomföra de aktiviteter som 
uttrycks i avtalet.  

Den 25 juni 2014 tecknade de centrala 
parterna på det statliga avtalsområdet en 
överenskommelse om nytt avtal om omställning, 
som reglerar vad som gäller när en statligt 
anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist 
respektive när en tidsbegränsad anställning löper 
ut. Det nya avtalet om omställning trädde i kraft 
den 1 januari 2015. Trygghetsstiftelsen har fått i 
uppdrag att bedriva verksamhet enligt det nya 
avtalet.  

Trygghetsstiftelsens verksamhet finansieras 
genom avgifter från statliga myndigheter och 
andra arbetsgivare som omfattas av det statliga 
trygghetsavtalet, numera avtal om omställning. 
Avgifterna fastställs genom centrala kollektiv-
avtal mellan områdets parter. Den totala avgiften 
för stiftelsen var oförändrad 2014 och uppgick 
till 0,3 procent av arbetsgivarnas lönesummor, 
vilket motsvarar 292 miljoner kronor, jämfört 
med 287,5 miljoner kronor 2013. Avgiften om 
0,3 procent är oförändrad i det nya avtalet om 
omställning. 

Anmälda till Trygghetsstiftelsen 
Enligt det statliga trygghetsavtalet, som gällde 
t.o.m. 2014, ska personer som sägs upp och 
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omfattats av avtalet anmälas till Trygghets-
stiftelsen. Från och med 2015 gäller anmälnings-
reglerna enligt det statliga avtalet om omställ-
ning.  
 
Tabell 5.6 Anmälda till Trygghetsstiftelsen 2012–2014 
 

Anmälda till Trygghetsstiftelsen 2012 2013 2014 

Antal 2 202 2 278 2 124 

Kvinnor 49 % 51 % 52 % 

Män 51 % 49 % 48 % 

Tillsvidareanställda 48 % 37 % 33 % 

Tidsbegränsat anställda 52 % 63 % 67 % 

Snittålder 42 år 41 år 41 år 
Källa: Trygghetsstiftelsen. 

 
Som framgår av tabell 5.6 minskade antalet 
anmälda till Trygghetsstiftelsen under 2014 efter 
att ha ökat mellan 2012 och 2013. Minskningen 
2014 förklaras av att staten har genomfört få 
större förändringar under året. Andelen kvinnor 
respektive män som anmäls är relativt jämn, men 
under de senaste tio åren är det endast under 
2005 och 2012 som andelen män har varit större 
än andelen kvinnor. 

Under de senaste åren har majoriteten av de 
som anmälts till Trygghetsstiftelsen lämnat en 
tidsbegränsad anställning. De flesta kommer från 
universitet- och högskolesektorn. Av samtliga 
som anmäldes till Trygghetsstiftelsen under 
2014 kom 78 procent från universitets- och hög-
skolesektorn.  

Snittåldern för dem som anmäldes till Trygg-
hetsstiftelsen var oförändrat 41 år under 2014. 
Den låga snittåldern beror på att många som 
anmäls är personer under 35 år som lämnar tids-
begränsade anställningar inom universitets- och 
högskolesektorn. 

Vid utgången av 2014 hade totalt 4 815 per-
soner ännu inte fått en permanent lösning av sin 
situation. Det är något färre jämfört med 
utgången av 2013, då det var 4 894 personer. 
Bland dessa hade drygt hälften en tillfällig 
lösning eller var i en målinriktad åtgärd.  

De som lämnade Trygghetsstiftelsen 
De som lämnat Trygghetsstiftelsen är personer 
som fått en permanent lösning och som därmed 
inte längre omfattas av åtgärder enligt det statliga 
trygghetsavtalet.  

Tabell 5.7 De som lämnat Trygghetsstiftelsen 2012–2014 
 

Lämnat Trygghetsstiftelsen 2012 2013 2014 

Antal 2 300 1 991 2 124 

Kvinnor 54 % 53 % 53 % 

Män 46 % 47 % 47 % 

Nytt arbete/startat eget företag 49 % 51 % 50 % 

Avböjt kontakt 37 % 33 % 34 % 

Pension 11 % 11 % 9 % 

Övrigt 3 % 5 % 7 % 

Snittålder 45 år 45 år 44 år 
Källa: Trygghetsstiftelsen. 

 
Under 2014 var det fler personer som fick en 
permanent lösning än 2013, men färre än 2012. 
Det var fortsatt en större andel kvinnor än män 
som lämnade Trygghetsstiftelsen. Majoriteten av 
dem som har lämnat Trygghetsstiftelsen var 
tidigare anställda inom universitets- och hög-
skolesektorn.  

Av de som lämnade Trygghetsstiftelsen och 
fick ett nytt arbete anställdes 45 procent i den 
statliga sektorn, 15 procent i den kommunala 
sektorn och 40 procent i den privata sektorn.  

Av de som lämnat en tillsvidareanställning 
fick 76,8 procent under 2014 ett nytt arbete eller 
en annan lösning innan uppsägningstidens slut. 
Motsvarande uppgift för 2013 var 77,9 procent. 
Av de personer som lämnat en tidsbegränsad 
anställning fick 83,5 procent under 2014 en 
lösning inom nio månader från uppsägningen. 
Detta kan jämföras med 85,2 procent under 
2013. Trygghetsstiftelsen har därmed överträffat 
målsättningen, som är satt till 75 procent. 

Nöjdheten med Trygghetsstiftelsens aktiviteter 
Trygghetsstiftelsens utvärderingar för 2014 visar 
att 94 procent av de som var anmälda hos 
stiftelsen var nöjda med de aktiviteter som 
stiftelsen genomfört under året. Resultatet är i 
nivå med tidigare års undersökningar, som visat 
att 9 av 10 var positiva eller mycket positiva i sin 
helhetsbedömning av kontakterna de haft med 
Trygghetsstiftelsen. 

En attraktiv och föredömlig arbetsgivare 

Verksamhetens behov av utveckling styr 
kompetensförsörjningen. Det är angeläget att de 
statliga arbetsgivarna arbetar strategiskt med sin 
kompetensförsörjning. De bör fortsätta utveckla 
formerna för att marknadsföra staten som en 
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attraktiv arbetsgivare. Detta kan ske enskilt eller 
i samverkan.  

Viktiga kanaler för Arbetsgivarverket är bl.a. 
egna rapporter och sidorna jobba statligt på den 
egna webbplatsen. Sidorna jobba statligt inne-
håller bl.a. en söktjänst för lediga jobb i stats-
förvaltningen. Under 2014 hade sidan drygt 
ca 190 000 unika besökare, en ökning med 
knappt 12 procent sedan 2013. 

Under 2014 genomförde Arbetsgivarverket en 
uppföljande undersökning där 1 100 högskole-
studenter fick svara på frågor om sin uppfattning 
om staten som attraktiv arbetsgivare. Andelen 
högskolestudenter som vill jobba statligt har 
ökat från 18 procent 2008 till 25 procent 2014.  

Stimulerande arbetsuppgifter är något som 
främst efterfrågas. Undersökningen visar bl.a. att 
det är en utmaning för staten att bättre kunna 
kommunicera mångfalden av arbetsuppgifter och 
att staten kan erbjuda stimulerande arbetsupp-
gifter. Bilden av staten som grå och byråkratisk 
hänger dock kvar hos vissa individer. De som 
helst vill arbeta i en statlig myndighet associerar 
dock staten mer med samhällsnytta än med 
byråkrati.  

En strategisk kompetensförsörjning i staten 

Åldersstrukturen i staten 
Under 2015–2024 beräknas ca 56 000 personer i 
statsförvaltningen uppnå sin pensionsålder. I 
denna grupp finns ett antal individer (knappt 
5 000 personer) som uppnådde sin pensionsålder 
enligt gällande tjänstepensionsavtal före 
2015, men som kvarstår i anställning. Det finns 
således en generationsväxling att hantera. 

För att följa utvecklingen i detta avseende 
används uppgifter om åldersstrukturen i staten.  

 

Diagram 5.1 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i 
staten 2009 och 2014 
Procent  

 
Källa: Arbetsgivarverket 

 
Som framgår av diagram 5.1 har den totala 
andelen anställda under 35 år ökat med tre 
procentenheter mellan 2009 och 2014 från 21 till 
24 procent. Nedbrutet per kön har andelen män 
under samma period ökat från 20 till 25 procent 
och andelen kvinnor ökat från 21 till 23 procent i 
denna åldersgrupp. 

Avseende åldersgruppen 35–44 år har den 
totala andelen ökat med en procentenhet mellan 
2009 och 2014. Andelen kvinnor i denna ålders-
grupp har ökat från 27 till 28 procent medan 
andelen män har minskat från 26 till 25 procent. 

Andelen kvinnor i åldersgruppen 45–54 år har 
ökat något från 25 till 26 procent medan andelen 
män är oförändrad och uppgår till 25 procent. 
Den marginella förändringen vad avser 
kvinnorna återspeglas inte i statistiken över den 
totala andelen statsanställda i åldersgruppen, som 
i likhet med föregående år uppgår till 25 procent.  

Av diagrammet framgår vidare en minskning 
med fyra procentenheter från 27 till 23 procent 
av andelen anställda i åldersgruppen 55–65 år 
mellan 2009 och 2014. Detta gäller både totalt 
sett och för män respektive kvinnor. 

Genomsnittsåldrarna för kompetenskatego-
rierna lednings-, kärn- och stödkompetens 
avseende samtliga anställda framgår av tabell 5.8.   

 

0

5

10

15

20

25

30

<35 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år >65 år

2009 2014



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 2 

76 

Tabell 5.8 Genomsnittsålder för respektive 
kompetenskategori och för samtliga anställda 2014 
Genomsnittsålder 

 Alla Kvinnor Män 

Ledningskompetens 49 49 49 

Kärnkompetens 43 44 43 

Stödkompetens 47 47 46 

Samtliga 44 45 44 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Skillnaden i genomsnittsålder mellan könen är 
liten. Mycket små förändringar har skett vid en 
jämförelse mellan 2014 och föregående år. 

Medianåldern för pensionsavgångar är 65 år 
Medianåldern för när statsanställda avgår med 
pension är 65 år. Från 2008 och framåt har 
medianåldern varit 65 år både för kvinnor och 
för män. 

Allt fler statsanställda fortsätter att arbeta 
efter 65-årsdagen. Antalet statsanställda med 
månadslön och som är 67 år eller äldre har 
fortsatt att öka, från 1 554 personer 2013 till 
1 731 personer 2014. 

Fördelningen efter kompetenskategori och 
kön framgår av tabell 5.9.  

 
Tabell 5.9 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter 
kompetenskategori och kön 2012–2014 
Antal 

 2012 2013 2014 

Ledningskompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

42 

8 

34 

36 

11 

25 

48 

15 

33 

Kärnkompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

928 

287 

641 

1 042 

330 

712 

1 168 

365 

803 

Stödkompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

209 

125 

84 

247 

145 

102 

315 

152 

163 

Oklassad 

– varav kvinnor 

– varav män 

180 

36 

144 

229 

58 

171 

200 

56 

144 

Summa 

– varav kvinnor 

– varav män 

1 359 

456 

903 

1 554 

544 

1 010 

1 731 

588 

1 143 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Jämfört med 2013 har antalet anställda som är 
67 år eller äldre ökat inom alla kategorier 
bortsett från kategorin oklassade, där det skett 
en minskning. Av totala antalet anställda som är 
67 år eller äldre uppgår andelen kvinnor till 

34 procent (att jämföra med 35 procent 2013) 
och andelen män uppgår till 66 procent (att 
jämföra med 65 procent 2013). 

Utbildningsbakgrund bland de statsanställda 
Medelåldern är högre inom statlig sektor än på 
den övriga arbetsmarknaden och uppgick 
2014 till knappt 45 år för både kvinnor och 
män. En stor anledning till detta är att 
utbildningsnivån i statlig sektor är högre än på 
arbetsmarknaden i övrigt, vilket innebär att de 
anställda i de yngsta åldersgrupperna är få. Av de 
anställda inom statlig sektor år 2014 hade 
75 procent eftergymnasial utbildning. En 
majoritet av dessa har en utbildning som är två år 
eller längre. På arbetsmarknaden i stort var 
andelen med eftergymnasial utbildning 46 pro-
cent. 

Män i staten har i snitt en högre utbildnings-
nivå än kvinnor inom staten. Bland yngre stats-
anställda är dock inte den skillnaden lika tydlig, 
däremot finns stora skillnader mellan vilka 
utbildningsområden som kvinnor och män finns 
inom. Inom det enskilt största utbildnings-
området säkerhetstjänster finns en mycket stor 
majoritet män. Detta område inkluderar poliser 
och militär personal. Även inom teknikområdet 
dominerar männen, medan kvinnorna är fler 
inom övriga områden, bl.a. inom socialt arbete 
och omsorg, hälso- och sjukvård samt pedagogik 
och lärarutbildning.  

Konjunkturbarometern för den statliga 
sektorn 
På uppdrag av Arbetsgivarverket genomför 
Konjunkturinstitutet två gånger per år en 
konjunkturbarometer för den statliga sektorn i 
vilken samtliga medlemmar hos Arbetsgivar-
verket ingår. Av medlemmarna svarade 
82 procent på Konjunkturbarometern våren 
2015 vilket representerar 88 procent av de 
anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar. 
Detta är en förbättring av svarsfrekvensen jäm-
fört med undersökningen hösten 2014, då 
78 procent av medlemmarna svarade, och där 
svaren – som vägs samman utifrån antalet 
anställda vid respektive medlem – omfattade 
90 procent av de anställda. 

Barometern visar att antalet anställda var fler 
hos 25 procent av medlemmarna, ett oförändrat 
antal hos 52 procent och färre anställda hos 
23 procent jämfört med sex månader tillbaka. 
Prognosen för antalet anställda om sex månader 
visar att 55 procent av medlemmarna tror på ett 
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oförändrat antal anställda, 24 procent tror på fler 
och 21 procent tror på färre.  

Andelen medlemmar som har haft brist på 
lämpliga sökanden uppgick under våren 2015 till 
46 procent. Hösten 2014 uppgick motsvarande 
andel till 42 procent. Andelen medlemmar vars 
verksamhet påverkats i en liten omfattning av 
bristen på lämpliga sökanden har ökat från 
76 procent i undersökningen hösten 2014 till 
79 procent i vårens undersökning. Andelen 
medlemmar som inte påverkats alls har minskat 
från 16 till 6 procent. Brist på lämpliga sökanden 
finns i vårens undersökning främst inom it-
verksamhet och forskning och utbildning 
(FoU). 

Andelen medlemmar som sagt upp personal 
under det senaste halvåret har minskat. 

Andelen medlemmar som haft omfattande 
pensionsavgångar uppgår till 13 procent (20 pro-
cent hösten 2014). Resultatet av undersökningen 
visar att 30 procent av de som haft omfattande 
pensionsavgångar anser att dessa inte påverkat 
kompetensförsörjningen alls, att 66 procent 
menar att pensionsavgångarna haft en positiv 
inverkan medan 4 procent hävdar att de haft en 
negativ inverkan på kompetensförsörjningen.  

Av Konjunkturbarometern framgår också att 
personalomsättningen och övertidsuttaget 
väntas bli oförändrade hos en majoritet av 
medlemmarna. 

Bedömningar inför myndighetsdialogerna 
2015 
Utifrån de underlag som togs fram av respektive 
departementet från bl.a. myndigheternas 
årsredovisningar inför myndighetsdialogerna 
under våren 2015 ges de arbetsgivarpolitiska 
frågorna generellt sett motsvarande uppmärk-
samhet som 2014. 

I cirka tre fjärdedelar av underlagen ges 
kompetensförsörjningsfrågorna en tydlig kopp-
ling till verksamheten, vilket är en ökning av 
omfattningen mot förra året. Sjukfrånvaro 
(arbetsmiljö) är i likhet med tidigare år mest 
förekommande tätt följt av frågor som rör 
jämställdhet (könsfördelning, andelen kvinnor 
på ledande befattningar och löneskillnader/löne-
utveckling.) Medarbetarundersökningar före-
kommer i något större omfattning än 2014 
medan frågor om personalrörlighet, chef- och 
ledarskap samt mångfaldsfrågor nämns i 
motsvarande omfattning. Värdegrundsfrågor 
nämns i en mindre omfattning. I likhet med 

förra året tas myndigheternas deltagande i 
praktikantprogrammet för personer med en 
funktionsnedsättning samt frågor om hot och 
våld upp i ett fåtal underlag. 

En bedömning av hur myndigheter tar sitt 
arbetsgivarpolitiska ansvar förekommer i mer än 
hälften av underlagen, dvs. ungefär samma 
omfattning som 2013 och 2014.  

Uppföljning av delmålen för de statliga 
arbetsgivarna 

Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara 
löneledande 
Den svenska lönebildningsmodellen baseras på 
att den internationellt konkurrensutsatta sektorn 
är lönenormerande. Arbetsgivarverket, som 
sluter kollektivavtal på statens vägnar, har tolkat 
detta som att staten inte ska förhandla först vid 
en ny avtalsperiod. Lönekostnadsutvecklingen 
inom staten som helhet får på sikt inte överstiga 
den konkurrensutsatta sektorn. 

Som underlag för uppföljningen av delmålet 
används utvecklingen av genomsnittliga löner i 
olika sektorer. 

 
Diagram 5.2 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2014 
Index 1994=100  

 
Anm. Uppgifter avser nominella löner och är rensade med hänsyn till strukturella 
förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Som framgår av diagram 5.2 fortsätter löne-
utvecklingen i staten att relativt väl följa 
utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. 

Andelen kvinnor på ledande befattningar i 
staten ska öka 
Som underlag för uppföljningen av delmålet 
används i första hand statistik över andelen 
kvinnor respektive män med uppgift att planera 
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och leda myndighetens verksamhet (lednings-
kompetens). 

I kompetenskategorin ledningskompetens 
klassas personal med formellt personalansvar 
som har till uppgift att planera och leda myndig-
hetens verksamhet på olika nivåer, oberoende av 
om ledningsuppgifterna avser kärn- eller stöd-
verksamhet. En avgörande förklaring till att 
andelen kvinnor på ledande befattningar i staten 
sjönk efter 2009 är den strukturella ändring som 
skett inom Försvarsmakten i och med att 
personalförsörjningssystemet i fråga om 
gruppbefäl, soldater och sjömän förändrades den 
1 juli 2010. Personalansvar har delegerats till 
befäl i insatsorganisationen. Personer som 
innehar dessa anställningar är i huvudsak män. 

 
Diagram 5.3 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att 
planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 
2005–2014. Visar även fördelningen exkl. Försvarsmakten 
Procent  

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Som framgår av diagram 5.3 har den totala 
andelen kvinnor på ledande befattningar ökat 
från knappt 33 procent 2005 till 39 procent 2014. 
Det finns nu drygt 6 100 chefer som är kvinnor 
och drygt 9 600 som är män. År 2005 var drygt 
4 100 chefer kvinnor och drygt 8 500 män. 

Vid en exkludering av anställda tillhörande 
ledningskompetens inom Försvarsmakten upp-
går andelen kvinnor på ledande befattningar i 
staten 2014 till 44,4 procent, en ökning med 
0,8 procentenheter från 2013. 

Av diagram 5.3 framgår dels den totala 
fördelningen av kvinnor och män på ledande 
befattningar 2005–2014, dels utvecklingen 2006–
2014 exklusive Försvarsmakten. 

Fördelning av kvinnor och män bland 
myndighetschefer som regeringen anställt 
Under 2014 anställde regeringen totalt 
23 myndighetschefer, av vilka 12 (52 procent) 
var kvinnor och 11 (48 procent) var män. 

Den 3 september 2015 var andelen kvinnor 
bland myndighetscheferna 48,7 procent, dvs. 
2,2 procentenheter högre än 2014. Förändringar 
i myndighetsstrukturen har påverkat det totala 
antalet myndighetschefer som regeringen 
anställer. Dessa uppgår nu till 199, att jämföra 
med 198 år 2014.  

 
Tabell 5.10 Fördelningen den 3 september 2015 av kvinnor 
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt 
Antal 

 Kvinnor Män Totalt 

Generaldirektörer 48 55 103 

Landshövdingar 12 9 21 

Rektorer1 18 13 31 

Överintendenter 3 7 10 

Övriga titlar2 16 18 34 

Myndighetschefer totalt3 97 102 1994 

1 Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag 
från lärosätets styrelse. 
2 Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, 
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. 
3 Inklusive vikarierande myndighetschefer. 
4 Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten har tillkommit. 
Presstödsnämnden har upphört som myndighet. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 
staten ska minska 
Som underlag för uppföljningen av delmålet 
används partsgemensam statlig förhandlings-
statistik. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 
staten har mer än halverats sedan 2000. I 
september 2014 var statsanställda kvinnors 
genomsnittslön totalt sett 8,6 procent lägre än 
statsanställda mäns genomsnittslön. År 2013 var 
motsvarande löneskillnad 9,1 procent, dvs. en 
minskning med 0,5 procentenheter mellan åren. 
Av diagram 5.4 framgår löneskillnaderna 2005–
2014 uppdelat på förklaringsfaktorer. 

 

33 34 34 35 
38 36 36 37 38 39 

67 66 66 65 
62 64 64 63 62 61 

37 37 38 
41 41 42 43 44 44 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kvinnor Män Kvinnor exkl FM



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

79 

Diagram 5.4 Löneskillnader mellan kvinnor och män i 
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2005–2014 
Procent 

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har 
gjort utifrån de centrala parternas gemensamma 
lönestatistik visar att den genomsnittliga löne-
skillnaden nästan helt kan hänföras till mätbara 
faktorer15.  

Löneskillnaden beror på att fler kvinnor än 
män arbetar deltid, arbetets svårighetsgrad och 
innehåll samt att fler män än kvinnor är chefer. 
Vidare påverkar det att arbetsinnehåll och löner 
ser olika ut hos olika myndigheter. Det finns 
också skillnader när det gäller utbildning, 
erfarenhet och i vilken region den anställde 
arbetar. 

Den s.k. oförklarade löneskillnaden 
Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den s.k. 
oförklarade löneskillnaden som inte kan för-
klaras av den mätbara information som finns 
tillgänglig i den partsgemensamma statistiken, 
uppgick i september 2014 till 1,1 procent, dvs. 
samma nivå som i september 2013. År 2003 var 
den som högst sedan mätningen inleddes och 
uppgick då till 2,0 procent. 

Förklaringsfaktorer 
Som framgår av diagram 5.4 är det två faktorer 
som tillsammans står för hälften av den totala 
löneskillnaden mellan kvinnor och män. Dessa 
två viktigaste förklaringar är att kvinnor jämfört 
med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre 
grupperingsnivå (svårighetsgrad) och att kvinnor 

 
 
                                                      
15 Arbetsgivarverkets rapport om löneskillnader mellan statsanställda 
kvinnor och män 2000–2014, (dnr. Fi2015/03091/ESA). 

i större utsträckning än män arbetar deltid. 
Skillnader i grupperingsnivå är 2014 fortfarande 
den viktigaste förklaringsfaktorn, även om den 
har minskat marginellt (0,2 procentenheter) i 
betydelse på grund av den ökade andelen chefer 
på låga grupperingsnivåer bland män. År 2014 
var det 15,3  procent av kvinnorna som arbetade 
deltid (15,4 procent 2013) medan motsvarande 
andel för männen var 7,6 procent (7,8 procent 
2013).  

Bland samtliga statsanställda har 94 procent av 
både kvinnorna och männen en heltidsanställ-
ning. År 2013 var motsvarande siffra för 
kvinnorna 93 procent och 94 procent för 
männen. 

Genomsnittslöner 
Enligt urvalet i Arbetsgivarverkets rapport upp-
gick statsanställda kvinnors genomsnittslön i 
september 2014 till 31 365 kronor i månaden 
medan statsanställda män i genomsnitt hade 
34 318 kronor. 

Inom chefskollektivet hos Arbetsgivarverkets 
medlemmar har löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män varierat under den studerade perioden. 
Mellan 2004 och 2014 ökade snittlönen för 
kvinnliga chefer från 38 034 till 51 221 kronor 
per månad, medan snittlönen för manliga chefer 
ökade från 39 434 till 49 274 kronor. År 2004 var 
genomsnittslönen 3,6 procent högre för manliga 
chefer än för kvinnliga. För 2014 visar statistiken 
att genomsnittslönen för kvinnliga chefer är 
3,95 procent högre än för manliga chefer.  

Genomsnittlig löneutveckling 
Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt 
under statistikperioden 2013–2014 har liksom 
under avtalsperioden 2010–2012 och förra 
statistikperioden 2012–2013 varit högre för de 
kvinnliga cheferna än för de manliga. Den 
uppgår till 4,1 procent för de kvinnliga cheferna 
och 3,5 procent för de manliga. Denna beräkning 
gäller endast identiska individer, dvs. de som 
varit anställda på samma myndighet under hela 
mätperioden. 

För statsanställda, exklusive chefer, har den 
genomsnittliga löneutvecklingen varit 3,1 pro-
cent för kvinnor jämfört med 3,0 procent för 
män.  

Partsgemensamt arbete 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att 
utjämna och förhindra skillnader i löner och 
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och 
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män som utför arbete som är att betrakta som 
lika eller likvärdigt. Parterna ska också främja alla 
medarbetares lika möjligheter att på sakliga 
grunder påverka sin löneutveckling.  

I nu aktuella avtal har centrala parter bl.a. 
träffat överenskommelse om att partsgemensamt 
bedriva fyra utvecklingsområden inom Parts-
rådet16. Ett av områdena rör centrala parters stöd 
till lokal lönebildning. Arbetet ska fortgå t.o.m. 
den 31 december 2016. 

Andelen anställda i staten med utländsk 
bakgrund ska öka på alla nivåer 
Som underlag för uppföljningen av delmålet 
används statistik avseende hur stor andel av de 
statsanställda som har utländsk bakgrund. Med 
utländsk bakgrund avses personer som är utrikes 
födda eller som är födda i Sverige och där båda 
föräldrarna är utrikes födda, i enlighet med 
SCB:s definition. En sammanfattning av 
statistiken återfinns i tabell 5.11. 
 

 
 
                                                      
16 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. 
Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, 
OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. 

Tabell 5.11 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom 
staten samt befolkningen i arbetsför ålder 2012–2014 
Procent 

  2012 2013 2014 

Staten totalt1 

– varav kvinnor 

– varav män 

15,2 

15,7 

14,6 

16,1 

16,4 

15,7 

16,8 

17,0 

16,6 

   Ledningskompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

6,9 

8,4 

6,0 

7,4 

8,8 

6,6 

7,6 

8,9 

6,8 

   Kärnkompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

17,0 

17,0 

16,9 

17,6 

17,8 

17,3 

18,6 

18,6 

18,6 

   Stödkompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

12,0 

13,4 

10,1 

13,2 

14,0 

12,0 

13,8 

14,6 

12,6 

Nyanställda i staten2 23,9 23,1 24,2 

Förvärvsarbetande  
20–64 år3 

17,8 18,5 i.u. 

Befolkningen 20–64 år4 23,0 23,7 24,5 
1 Avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga 
medlemmar i Arbetsgivarverket. 
2 Som nyanställda räknas individer som inte varit anställda i staten föregående 
år samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 
3 Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade arbetsmarknads-
statistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstids-
omfattning är minst en timme per vecka. 
4 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Totalt ca 40 200 statsanställda hade utländsk 
bakgrund 2014. Andelen anställda med utländsk 
bakgrund i staten ökar stadigt och uppgick 
2014 till 16,8 procent, vilket är en ökning med 
0,7 procentenheter jämfört med 2013. Bland de 
nyanställda i staten har andelen med utländsk 
bakgrund ökat med 0,9 procentenheter från 2013 
till 24,2 procent, vilket nästan är i linje med 
andelen med utländsk bakgrund i befolkningen 
(24,5 procent 2014).  

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
förändras över tid. Många av dem som i dag är 
statsanställda rekryterades när andelen med 
utländsk bakgrund i befolkningen var lägre än i 
dag. Det är därför intressant att följa andelen 
nyanställda med utländsk bakgrund inom staten 
eftersom det på sikt påverkar andelen med 
utländsk bakgrund bland de statsanställda totalt 
sett. 

Mellan 2004 och 2013 (senast jämförbara 
uppgifter) uppgick ökningen av andelen med 
utländsk bakgrund till 5,7 procentenheter inom 
gruppen statsanställda och till 4,9 procent-
enheter inom gruppen förvärvsarbetande i 
Sverige. Andelen anställda med utländsk bak-
grund ökar snabbare i staten än bland det totala 
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antalet förvärvsarbetande eftersom andelen 
nyanställda med utländsk bakgrund är högre i 
staten än andelen med utländsk bakgrund på 
arbetsmarknaden totalt.  

Nedbrutet per födelseregion är 13,9 procent 
av de statsanställda födda utrikes och 2,9 procent 
födda i Sverige med två föräldrar som är födda 
utomlands. Bland de utrikesfödda har de som 
kommer från länder utanför EU och Norden 
successivt ökat under de senaste åren. 

Könsfördelningen 
Som framgår av tabell 5.11 var andelen med 
utländsk bakgrund i statsförvaltningen 17,0 pro-
cent bland kvinnorna och 16,6 procent bland 
männen för 2014. Det innebär en ökning med 
0,6 procentenheter för kvinnor och med 
0,9 procentenheter för män jämfört med 
2013. Att andelen är något lägre bland män 
hänger samman med strukturen i de tre mest 
mansdominerade verksamhetsområdena Försvar, 
Näringslivsfrågor m.m. samt Samhällsskydd och 
rättskipning17. Inom dessa verksamhetsområden 
har mellan drygt 6 och drygt 10 procent av de 
anställda utländsk bakgrund. De låga andelarna 
kan till viss del förklaras av en skev köns-
fördelning och det krav på svenskt medborgar-
skap som följer av lagstiftning bl.a. lagen 
(1994:260) om offentlig anställning eller av 
säkerhetsklassning som gäller för vissa arbets-
uppgifter inom dessa verksamhetsområden. Att 
en betydande andel av verksamheterna bedrivs i 
regioner med en befolkning med få invånare med 
utländsk bakgrund kan också ha betydelse. 

Var och på vilka kompetenskategorier inom staten 
finns de anställda med utländsk bakgrund? 
I staten är andelen anställda med utländsk 
bakgrund högst inom verksamhetsområdet 
Utbildning, där 28,3 procent av de anställda har 
utländsk bakgrund. 

Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig 
avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst 
mellan storstadsområden och landsbygd. Utan-
för de tre storstadsområdena är andelen personer 
med utländsk bakgrund lägre än genomsnittet. 

 
 
                                                      
17 Med verksamhetsområde avses COFOG-grupper (Classification of 
the Functions of the Government), vilket är en internationell 
klassifikation som används för att gruppera verksamheter inom offentlig 
sektor, och som syftar till att redovisa sektorns uppgifter efter deras 
funktion och ändamål. 

Det gäller oavsett om jämförelsen görs för 
befolkningen, samtliga sysselsatta på arbets-
marknaden eller statligt anställda. Högst andel 
med utländsk bakgrund i staten finns i de tre 
storstadsområdena Stockholm (21,2 procent), 
Göteborg (20,4 procent) och Malmö (21,4 pro-
cent). 

Vad avser olika kompetenskategorier tillhör 
en högre andel av de anställda med utländsk 
bakgrund kategorin kärnkompetens jämfört med 
anställda med svensk bakgrund. Motsatsen gäller 
dock för kategorierna stöd- och lednings-
kompetens. Andelen som räknas som lednings-
kompetens är mer än dubbelt så hög bland 
anställda med svensk bakgrund (7,7 procent) 
jämfört med bland dem med utländsk bakgrund 
(3,2 procent). Det föreligger inte någon skillnad 
mellan könen vad avser kärnkompetens, medan 
en högre andel kvinnor med utländsk bakgrund 
tillhör lednings- och stödkompetens (se vidare 
tabell 5.11).  

Åldersstrukturen 
Medelåldern för samtliga anställda är lägre bland 
personer med utländsk bakgrund än bland övriga 
statsanställda. Däremot är medelåldern för 
nyanställda högre för personer med utländsk 
bakgrund än för övriga statsanställda. Den totala 
andelen anställda i åldrarna 25–34 år var 
21,2 procent 2014 (att jämföra med 21,0 procent 
för 2013), medan andelen anställda i gruppen 
med utländsk bakgrund var 32,7 procent (att 
jämföra med 32,2 procent för 2013). Andelen 
äldre är generellt lägre bland anställda med 
utländsk bakgrund. Bland samtliga statligt 
anställda var andelen som var 55 år och äldre 
24,1 procent under 2014 (att jämföra med 
24,7 procent 2013), och bland anställda med 
utländsk bakgrund uppgick andelen till 16,4 pro-
cent (att jämföra med 16,9 procent 2013.) 

Stöd för myndigheterna 
Arbetsgivarverket har tagit fram en strategi för 
den statliga arbetsgivarpolitiken som riktar sig 
till de statliga arbetsgivarna. Målsättningen med 
strategin är bl.a. att säkerställa en långsiktig 
kompetensförsörjning som stödjer en effektiv 
verksamhet och som lever upp till medborgarnas 
krav på kvalitet och service. En viktig del av 
strategin är ett inkluderande synsätt som berör 
vikten av att ta till vara och utveckla den kompe-
tens som verksamheten behöver för en effektiv 
verksamhet och ökad mångfald.  
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Arbetsmiljön i staten ska vara god 
Som underlag för uppföljningen av arbetsmiljön 
i staten används uppgifter om sjukfrånvaro och 
sjukpension enligt det statliga pensionsavtalet 
PA 03.  

Utvecklingen av sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron har de senaste 25 åren varit lägre i 
staten än i de andra arbetsmarknadssektorerna. 
Liksom inom de andra sektorerna har dock den 
totala sjukfrånvaron i staten ökat de senaste åren.  

Enligt Statskontorets årliga sammanställning 
av sjukfrånvaron i staten, bröts trenden med 
minskande sjukfrånvaro 2012, då sjukfrånvaron 
ökade med 0,1 procentenhet till 3,0 procent. 
Ökningen har fortsatt 2013 och 2014, då sjuk-
frånvaron uppgick till 3,2 procent respektive till 
3,4 procent.  

 
Diagram 5.5 Sjukfrånvaro totalt och uppdelat på kön och 
ålder 2012–2014 
Procent  

 
Källa: Statskontoret. 

 
Det är i första hand bland kvinnor som 
sjukfrånvaron har ökat. År 2014 uppgick sjuk-
frånvaron för kvinnor till 4,6 procent, jämfört 
med 4,2 procent för 2013 och 4,0 procent för 
2012. För män ökade sjukfrånvaron mellan 2013 
och 2014 med 0,2 procentenheter till 2,2 pro-
cent. Det är dock ingen tydlig trend, utan sjuk-
frånvaron för män har sedan 2009 tenderat att 
variera mellan 1,9 procent och 2,2 procent. 
Under de två senaste åren har skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökat. 
Under 2013 och 2014 har sjukfrånvaron för 
kvinnor varit mer än dubbelt så hög som för 
män.  

Ökningen av sjukfrånvaron under de senaste 
åren gäller för alla åldersgrupper. För anställda 
som är yngre än 30 år ökade sjukfrånvaron med 
0,2 procentenheter mellan 2013 och 2014. För 

anställda i åldern 30–49 år var ökningen 0,4 pro-
centenheter, medan ökningen för anställda som 
är 50 år eller äldre var 0,3 procentenheter. Sjuk-
frånvaron för de som är yngre än 30 år låg 
tidigare stadigt kring 2 procent, men har under 
de senaste två åren ökat till en högre nivå än 
tidigare.  

Sjukfrånvaron varierar mellan olika verk-
samhetsområden, vilket framgår av tabellen 
nedan. 

 
Tabell 5.12 Sjukfrånvaron inom olika verksamhetsområden 
2012–2014 
Procent 

Verksamhetsområde 2012 2013 2014 

Allmän offentlig 
förvaltning 

3,0 3,2 3,4 

Försvar 1,7 1,5 2,0 

Samhällsskydd och 
rättskipning 

3,8 3,8 3,9 

Näringsliv, miljö, bostad 
och samhällsutveckling 

2,9 3,1 3,4 

Fritidsverksamhet, 
kultur, och religion 

2,9 3,1 3,4 

Utbildning 2,1 2,2 2,4 

Socialt skydd inklusive 
hälso- och sjukvård 

4,9 5,2 5,7 

Totalt 3,0 3,2 3,4 
Källa: Statskontoret. 

 
Tabell 5.12 visar att sjukfrånvaron ökade inom 
samtliga verksamhetsområden mellan 2013 och 
2014. Den högsta sjukfrånvaron finns inom 
området Socialt skydd inklusive hälso- och 
sjukvård. Inom det området uppgick sjukfrån-
varon till 5,7 procent under 2014, vilket är en 
ökning med 0,8 procentenheter sedan 2012. Den 
lägsta sjukfrånvaron finns inom området 
Försvar. Sjukfrånvaron ökade dock med 0,5 pro-
centenheter mellan 2013 och 2014, efter att som 
enda området ha uppvisat en lägre sjukfrånvaro 
under 2013 än 2012. 

Av de statliga myndigheterna hade 60 procent 
högre sjukfrånvaro 2014 än 2013, medan 40 pro-
cent hade samma eller lägre sjukfrånvaro 2014 än 
2013. 

Utvecklingen av antalet nybeviljade sjukpensioner  
Statligt anställda som beviljas sjukersättning eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken har rätt till en sjukpension enligt det 
statliga tjänstepensionsavtalet PA 03. Om sjuk- 
eller aktivitetsersättningen har omfattningen 25, 
50 eller 75 procent föreligger rätt till tillfällig 
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sjukpension, och om omfattningen är 100 pro-
cent föreligger rätt till sjukpension.  

Före 2013 förekom tillfälliga sjukpensioner 
med omfattningen 100 procent. I den följande 
redovisningen har uppgifterna för 2012 revi-
derats, så att personer som under ett och samma 
kalenderår först beviljats en tillfällig sjukpension 
med omfattningen 100 procent och därefter har 
beviljats en sjukpension, endast förekommer en 
gång i statistiken.  

I den följande redovisningen inkluderar be-
greppet sjukpension även tillfälliga sjukpen-
sioner. 

Det totala antalet nybeviljade sjukpensioner 
minskade något 2014, efter att ha ökat 2012 och 
2013. Totalt beviljades 280 sjukpensioner under 
2014. Det är 16 färre än 2013, men 46 fler än 
2012.  

 
Tabell 5.13 Anställda som har nybeviljats sjukpension 
2012–2014 
Antal 

Sjukpension 2012  
Kv. 

2012 
Män 

2013 
Kv. 

2013 
Män 

2014 
Kv. 

2014 
Män 

25 procent 26 14 40 15 50 11 

50 procent 49 21 40 14 59 24 

75 procent 6 1 7 5 4 2 

100 procent1 80 37 123 52 93 37 

Summa  161 73 210 86 206 74 
1 Från och med 2013 förekommer inte tillfällig sjukpension med omfattningen 
100 procent. Uppgifterna för 2012 har reviderats så att personer som under 2012 
först beviljats en tillfällig sjukpension med omfattningen 100 procent och där-
efter beviljats en sjukpension, som i sin form har omfattningen 100 procent, 
endast förekommer en gång i statistiken.  
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Av tabell 5.13 framgår att antalet nybeviljade 
sjukpensioner minskade både för kvinnor och 
för män under 2014. För kvinnor är minsk-
ningen liten. Under 2014 minskade dock antalet 
nybeviljade sjukpensioner med omfattningen 
100 procent till kvinnor, efter att ha ökat 
markant 2013. 

För män återgick antalet nybeviljade sjuk-
pensioner 2014 till motsvarande nivå som för 
2012. Även för män minskade antalet nybevilj-
ade sjukpensioner med omfattningen 100 pro-
cent 2014 efter att ha ökat 2013.  

Det finns en tydlig skillnad mellan könen när 
det gäller nybeviljade sjukpensioner. Under 2014 
var det 74 procent av sjukpensionerna som 
beviljades till kvinnor och 26 procent som 
beviljades till män. 

Grundläggande värden i statsförvaltningen 
och rollen som statstjänsteman 
Som underlag för uppföljningen av delmålet att 
de statsanställda ska ha kunskap om och 
förståelse för grundläggande värden i stats-
förvaltningen och rollen som tjänsteman redo-
visas det arbete som Värdegrundsdelegationen 
utfört, samt utvecklingen av antalet ärenden vid 
myndigheternas personalansvarsnämnder.  

Värdegrundsdelegationen  
Värdegrundsdelegationen är en arbetsgrupp 
inom Regeringskansliet (Finansdepartementet) 
som är verksam under perioden 2013–2016. 
Syftet med arbetsgruppen är att stärka den 
statliga värdegrunden samt att främja värde-
grundsarbetet i statsförvaltningen genom att 
vara ett stöd för myndigheterna i deras arbete. 
Delegationen ska genom aktiviteter, skrifter och 
andra utåtriktade insatser verka för att respekten 
och förståelsen för den statliga värdegrunden 
upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. 
Dess uppgift är att bidra till att uppfylla 
regeringens arbetsgivarpolitiska delmål att de 
statsanställda ska ha kunskap om och förståelse 
för de grundläggande värdena i statsförvalt-
ningen och rollen som statstjänsteman. Värde-
grundsdelegationen ska i sitt arbete ta tillvara de 
erfarenheter som upparbetats inom projektet 
Offentligt etos som genomfördes åren 2010–
2012. 

Sedan inrättandet har Värdegrundsdelegatio-
nen uppdaterat skriften Den gemensamma 
värdegrunden för statsanställda och publicerat 
två nya skrifter, dels Introduktion till den 
gemensamma värdegrunden för statsanställda, 
dels En kultur som motverkar korruption. Den 
senare har tagits fram i samråd med ett antal 
myndigheter i nätverket mot grov organiserad 
brottslighet och innehåller konkreta råd till stöd 
för myndigheternas arbete mot korruption. 
Dessa två skrifter har även översatts till engelska. 
Skrifterna erbjuds och distribueras till samtliga 
myndighetschefer och andra ansvariga för 
värdegrundsarbete vid de statliga myndigheterna. 
Vid halvårsskiftet 2015 hade sammanlagt ytter-
ligare drygt 17 000 exemplar av de två skrifterna 
beställts av ca 120 myndigheter. Även kommu-
ner och andra aktörer har beställt skrifterna.  

Vidare har delegationen arrangerat tio stycken 
seminarier, s.k. Värdegrundsforum, på olika 
platser i landet där frågor kring de sex värde-
grundsprinciperna har behandlats – ofta med ett 
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speciellt tema. Två exempel på teman är 
Bemötande och respekt samt Jämställdhet och 
statlig värdegrund. Under året har 12 statliga 
myndigheter tillkommit som forumdeltagare. 
Sammanlagt har ca 680 deltagare från 150 myn-
digheter deltagit vid dessa forum. Flertalet av 
myndigheterna har deltagit vid två eller flera 
tillfällen (se vidare tabell 5.14). 

 
Tabell 5.14 Deltagande vid Värdegrundsforum sedan 
inrättandet av Värdegrundsdelegationen 2013 
Antal 

Teman Deltagare Myndigheter 

Värdegrundsforum 2013 – introduktion 
av Värdegrundsdelegationen 

108 82 

Att motverka korruption 96 56 

Bemötande och service 49 20 

Universitet och högskolor – värde-
grundsarbete i UH-sektorn 

54 22 

Fri åsiktsbildning 57 33 

Korruption och tillväxt 40 15 

Den professionella statstjänstemannen 59 34 

Nyanställda och den statliga 
värdegrunden 

67 33 

Bemötande och respekt 67 31 

Jämställdhet och statlig värdegrund 81 40 
Källa: Värdegrundsdelegationen. 

 
Värdegrundsdelegationen har även tagit fram en 
anpassad utbildning för att stödja myndig-
heternas eget arbete med den gemensamma 
värdegrunden för statsanställda. Under året har 
50 personer från 30 myndigheter deltagit i 
utbildningen. Sammanlagt har ca 140 personer 
utbildats i att leda värdegrundsarbete. 

Delegationen har arbetat direkt med ett antal 
myndigheter i syfte att underlätta värde-
grundsarbetet genom skräddarsydda aktiviteter. 
Sammanlagt har hittills 32 sådana aktiviteter 
genomförts vid 20 myndigheter. Vidare har en 
serie längre samtal hållits med vissa myndigheter 
för att ge stöd till och för att ta del av 
myndigheternas arbete med värdegrundsfrågor. 

En viktig fråga i värdegrundsarbetet är att 
främja en kultur som motverkar korruption. 
Delegationen ingår i det nya samarbetsinitiativet 
Tillsammans mot korruption som arrangerade 
en heldag mot korruption den 30 juni 2015. 
Initiativet leds av Institutet mot mutor och den 
svenska sektionen av Transparency Inter-
national. Bland övriga deltagare återfinns 
revisionsbranschen, advokatfirmor och statliga 
myndigheter. 

Senast den 31 december 2016  ska en samlad 
redovisning av arbetet och en bedömning av 
resultat redovisas till Regeringskansliet (Finans-
departementet). 

Myndigheternas personalansvarsnämnder  
Myndigheternas personalansvarsnämnder hand-
lägger ärenden som rör disciplinansvar, åtals-
anmälan, avstängning och skiljande från anställ-
ning på grund av personliga förhållanden när det 
gäller statligt anställda. 

För statligt anställda med högre befattningar, 
t.ex. myndighetschefer, domare, åklagare, polis-
chefer och professorer, prövas frågor om 
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning, läkar-
undersökning eller avskedande av Statens 
ansvarsnämnd. 

Myndigheternas personalansvarsnämnder har 
viktiga funktioner när det gäller att upprätthålla 
allmänhetens förtroende för statlig förvaltning 
och tillgodose arbetstagarnas intresse av en 
korrekt handläggning av de enskilda ärendena. 

De statliga myndigheterna hanterade 
431 personalansvarsärenden under 2014, vilket är 
35 fler ärenden än 2013. Av diagram 5.6 framgår 
utvecklingen av antalet personalansvarsärenden 
under perioden 2005–2014. 

 
Diagram 5.6 Antal personalansvarsärenden och antal 
ärenden som lett till åtgärd, 2005–2014 
Antal  

 
* Siffrorna för 2013 har reviderats på grund av nya inkomna uppgifter. Totalt antal 
ärenden 2013 var 396, varav 276 lett till åtgärd. 
Anm: Uppgifterna 2006–2014 bygger på en enkätundersökning. Svarsfrekvensen 
uppgick för 2006 till 95 procent, 2007 till 100 procent, 2008 till 97 procent, 2009 till 
96 procent, 2010 till 98 procent, 2011 till 99 procent, 2012 till 98,6 procent, 2013 till 
99 procent och 2014 till 98,6 procent.. 
Källa: Ds 2006:19 samt Arbetsgivarverket 2006–2014. 
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Tabell 5.15 Personalansvarsärenden, typ av ärende och 
utfall 2012–2014 
Antal 

Typ av ärende Ärenden som lett till åtgärd 

 2012 20131 2014 

Uppsägning 94 35 27 

Avskedande 22 13 22 

Varning 136 111 136 

Löneavdrag 60 53 66 

Åtalsanmälan 39 64 41 

Avstängning 4 2 2 

Totalt2 355 276 291 
1 Siffrorna för 2013 avseende varning, löneavdrag och avstängning har reviderats 
på grund av nya inkomna uppgifter. 
2 Diskrepansen mellan del- och totalsummorna i tabellen beror på att vissa 
ärenden lett till mer än en åtgärd. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

Övriga aktuella frågor inom den statliga 
arbetsgivarpolitiken 

Praktikantprogram i statsförvaltningen för 
personer med funktionsnedsättning  
Arbetsförmedlingen genomför sedan den 
1 januari 2013 på regeringens uppdrag18 ett 
praktikantprogram i statliga myndigheter för 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Programmet ska bedrivas 
under minst tre år. 

Syftet med programmet är att deltagarna ska 
få erfarenhet av arbete inom statliga myndig-
heter, vilket kan förbättra deras möjligheter till 
ett framtida arbete, med eller utan lönesub-
vention. 

Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning 
har hittills 49 myndigheter tecknat överens-
kommelser om totalt ca 1 490 platser. Under 
2013 och 2014 har 465 personer fått en praktik-
plats inom ramen för praktikantprogrammet (se 
vidare utg.omr. 14, avsnitt 3.4.2).  

5.3.3 Analys och slutsatser 

Staten totalt 

Regeringen noterar att utvecklingen är fortsatt 
positiv för flertalet av de delmål som har ställts 

 
 
                                                      
18 Dnr A2012/4066/A. 

upp för staten som arbetsgivare och där utveck-
lingen följs upp med angivna indikatorer. 

– Löneutvecklingen i staten fortsätter att 
relativt väl följa utvecklingen på arbets-
marknaden i stort. 

– Andelen kvinnor på ledande befattningar 
har ökat. 

– Löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
fortsätter att minska. 

– Andelen anställda med utländsk bakgrund 
har ökat på samtliga nivåer. 

– Sjukfrånvaron i staten har dock ökat för 
tredje året i följd. 

– Antalet nybeviljade sjukpensioner har 
minskat och ligger på en låg nivå. 

Regeringen gav i januari 2015 åtta myndigheter i 
uppdrag att redovisa hur respektive myndighet 
arbetar med att få fler kvinnor på ledande befatt-
ningar (Fi2015/00359/ESA). Den 20 maj 2015 
anordnades ett seminarium där myndigheterna 
gav en muntlig summering av sina respektive 
redovisningar. 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen 
genomfört en samlad uppföljning av könsfördel-
ningen i myndigheternas respektive lednings-
grupp (Fi2015/02877/ESA). Redovisningen 
omfattar 215 statliga myndigheters lednings-
grupper och är den första i sitt slag. Statistiken 
redovisas både viktat (med hänsyn tagen till att 
myndigheterna är olika stora) och oviktat (utan 
sådan hänsyn).  

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgår 
till 44,3 procent (viktat) och till 50,0 procent 
(oviktat).  

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna är störst 
hos mellanstora myndigheter (50–999 årsarbets-
krafter) där den viktat uppgår till 50,1 procent, 
oviktat 51,5 procent. Den är minst hos stora 
myndigheter (1 000 eller fler årsarbetskrafter) 
där den viktat uppgår till 41,9 procent, oviktat 
47,0 procent. Hos små myndigheter (1–49 års-
arbetskrafter) uppgår andelen kvinnor till 
49,7  procent viktat och oviktat till 48,3 procent. 

Viktat efter verksamhetsområde är andelen 
kvinnor högst vid myndigheterna inom verk-
samhetsområde Näringsliv m.m. (52,9 procent) 
och lägst inom verksamhetsområde Försvar 
(24,9 procent). 

Regeringen följer arbetet med de fem lång-
siktiga prioriteringarna inom den gemensamma 
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strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken 
som Arbetsgivarverkets styrelse beslutat och 
som redogörs för under avsnitt 5.3.2.  

Det tillgängliga underlaget, som redovisats 
under samma avsnitt, visar att kompetens-
försörjningen i staten i huvudsak fungerar väl.  

Arbetsgivarverket  

Det är i första hand Arbetsgivarverkets med-
lemmar som ska bedöma verkets resultat. 
Medlemsundersökningarna visar på en nöjdhet i 
nivå med förra årets bedömningar.  

Arbetsgivarverket har vidare i uppgift att 
utföra stabsuppgifter åt regeringen. Regeringen 
bedömer att dessa har utförts på ett tillfreds-
ställande sätt.  

Regeringen anser att den verksamhet som 
Arbetsgivarverket bedrivit bidrar till att utveckla 
och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. 
Arbetsgivarverket tar sitt arbetsgivarpolitiska 
ansvar och bedriver ett strategiskt arbete med sin 
egen kompetensförsörjning. 

Statens tjänstepensionsverk (SPV)  

Regeringens samlade bedömning är att SPV 
hanterar den statliga tjänstepensioneringen och 
statens tjänstegrupplivförsäkring på ett tillfreds-
ställande sätt.  

Regeringens mål för SPV:s huvudsakliga 
verksamhetsområde, Statlig pensionsverksamhet 
m.m., är att effektiviteten och säkerheten ska 
öka samt att servicen till statliga myndigheter, 
tjänstemän och pensionärer ska förbättras. Sett 
till SPV:s driftkostnadsprocent har effektiviteten 
inte ökat sedan 2013, men det finns metodo-
logiska problem med detta mått. Säkerheten har 
ökat så till vida att andelen felaktiga utbetal-
ningar har minskat sedan 2013, även om andelen 
felaktiga utbetalningar fortfarande överstiger 
SPV:s mål. Säkerheten har dock inte ökat sett till 
antalet återkrav, då dessa ökat. Enligt de 
kundundersökningar som SPV genomfört har 
nöjdheten ökat hos samtliga målgrupper. Det 
faktum att SPV lever upp till sina service-
åtaganden och att pensionsinformationen har 
utvecklats visar på att servicen till de olika 
målgrupperna har förbättrats. Vidare är det 
positivt att SPV har ökat aktualiseringsgraden. 

SPV lever upp till avkastningskravet avseende 
verksamhetsområdet Pensionsverksamhet på 
uppdrag.  

Verksamhetsområdet Inomstatliga pensions-
uppdrag bedrivs med full kostnadsteckning. 
Anslutningsgraden till tjänsten Enklare pen-
sionshantering har ökat markant. Avgifterna 
sänktes därmed fr.o.m. den 1 januari 2015.  

Avseende försäkringsmodellen har SPV levt 
upp till sitt mål att hålla premierna stabila och 
samtidigt öka konsolideringsgraden. Regeringen 
konstaterar att SPV, som en konsekvens av de 
låga räntenivåerna för tioåriga statsobligationer 
och lång realobligation, har sett över sin konsoli-
deringspolicy, sina premienivåer och sitt konsoli-
deringsmål inför 2016, i syfte att hålla premierna 
på en stabil och förutsägbar nivå. 

Regeringen bedömer att SPV tar sitt arbets-
givarpolitiska ansvar. SPV arbetar aktivt med sin 
strategiska kompetensförsörjning och för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

SPV arbetar vidare systematiskt med sin 
verksamhetsutveckling på flertalet sätt, vilket 
leder till effektiviseringar och ökad förvaltnings-
nytta.  

Nämndmyndigheter inom området 

Nämndmyndigheterna inom området fyller 
viktiga funktioner att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för statlig förvaltning och säkerställa 
en korrekt handläggning av de enskilda 
ärendena. Regeringen bedömer att nämnd-
myndigheterna fungerar väl och bedriver en 
effektiv verksamhet.  

5.4 Politikens inriktning 

De statliga arbetsgivarna ska fortsätta arbetet 
med ett inkluderande synsätt med ett brett 
perspektiv som inkluderar diskriminerings-
grunderna men även social bakgrund, olika 
utbildningar, erfarenheter och intressen utifrån 
verksamhetens behov. Inom detta område är 
jämställdhet mellan kvinnor och män central. 
Staten är den sektor som har jämnast fördelning 
mellan kvinnor och män där kvinnorna utgör 
drygt hälften av de anställda. Dock är andelen 
kvinnor på ledande befattningar lägre. Fler 
kvinnor på ledande befattningar och möjlighet 
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till karriär torde på sikt medföra minskade 
löneskillnader mellan kvinnor och män. Den 
utvecklade uppföljningen av löneskillnader 
mellan kvinnor och män, som tidigare aviserats, 
kommer att genomföras under året. 

Regeringen kommer att ge ett antal myndig-
heter i uppdrag att redovisa hur de arbetar för att 
öka andelen anställda med utländsk bakgrund. 

En god arbetsmiljö är viktig både för med-
arbetarnas hälsa och utveckling och för verk-
samhetens långsiktiga effektivitet. I det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet bör det uppmärksammas att 
sjukfrånvaron vid myndigheterna har ökat under 
de senaste tre åren. Ökningen är tydligast för 
kvinnor, vars sjukfrånvaro nu är mer än dubbelt 
så hög som för män. 

Det är angeläget att de statliga arbetsgivarna 
arbetar strategiskt med sin kompetensförsörj-
ning. De statliga arbetsgivarnas arbete för att 
fortsätta att utveckla formerna för att marknads-
föra staten som en attraktiv arbetsgivare är 
centralt. Arbetsgivarverkets uppföljning av hur 
högskolestudenter uppfattar staten som en 
attraktiv arbetsgivare kan vara ett stöd i detta 
arbete. En fortsatt utökad samverkan mellan 
myndigheter bör också kunna främja kompe-
tensförsörjningen och vara positiv för både den 
enskilda myndigheten som för staten totalt. 

Avtalet mellan parterna på det statliga avtals-
området som möjliggör att ge universitets- och 
högskolestuderande arbete i statliga verksam-
heter parallellt med studierna kan både ge de 
studerande en möjlighet att prova på att arbeta i 
en statlig verksamhet samtidigt som myndig-
heterna tillförs aktuell kompetens.  

Praktikantprogrammet i statsförvaltningen 
för personer med funktionsnedsättning är en 
prioriterad fråga som regeringen fortsatt följer 
utvecklingen av. 

5.5 Budgetförslag 

5.5.1 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 

Tabell 5.16 Anslagsutveckling 1:4 Arbetsgivarpolitiska 
frågor 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 552  
Anslags- 
sparande 891 

2015 Anslag 2 443  
Utgifts- 
prognos 2 382 

2016 Förslag 2 443    

2017 Beräknat 2 443    

2018 Beräknat 2 443    

2019 Beräknat 2 443    

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statliga 
arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverket utfört 
åt regeringen eller Regeringskansliet och som 
inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som 
medlemsorganisation samt för regeringens 
behov inom det arbetsgivarpolitiska området. 

Anslaget får även användas för förvaltnings-
utgifter avseende vissa nämnder inom det arbets-
givarpolitiska området. 

Kompletterande information  

Nämnderna är Statens ansvarsnämnd, Statens 
tjänstepensions- och grupplivnämnd inbegripet 
Skiljenämnden för grupplivfrågor samt Offent-
liga sektorns särskilda nämnd. 

Enligt avtalet om statens tjänstegruppliv-
försäkring (TGL-S) ska tvister rörande frågor i 
avtalet avgöras genom skiljedom av en skilje-
nämnd. Skiljenämnden för grupplivfrågor bildas 
enligt avtalet av ledamöterna i Statens tjänste-
pensions- och grupplivnämnd. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 443 2 443 2 443 2 443 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 2 443 2 443 2 443 2 443 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 2 443 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 2 443 000 kronor per år. 

5.5.2 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 

Tabell 5.18 Anslagsutveckling 1:5 Statliga tjänstepensioner 
m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
11 856 755 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-131 217 

 
2015 

 
Anslag 

 
12 221 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
12 131 000 

2016 Förslag 12 426 000      

2017 Beräknat 12 647 000      

2018 Beräknat 13 002 000      

2019 Beräknat 13 472 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stat- 
liga tjänstepensionsförmåner, avgångsförmåner, 
grupplivförmåner och personskadeersättningar 
samt liknande förmåner som följer av anställ-
ningar med statliga villkor. Därtill får anslaget 
användas för utgifter för räntor avseende sådana 
förmåner.  

Vidare får anslaget användas för utgifter för 
löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild 
löneskatt på vissa förvärvsinkomster respektive 
enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på 
pensionskostnader samt för premieskatt enligt 

lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för 
grupplivförsäkring m.m. Anslaget får även an-
vändas för löneavgifter enligt lagen (1994:1920) 
om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter 
enligt socialavgiftslagen (2000:980).  

Anslaget får dessutom användas för förvalt-
ningsutgifter vid Statens tjänstepensionsverk för 
biträde vid handläggningen av pensionsärenden 
avseende lärare m.fl. som överförts från statligt 
reglerade anställningar genom riksdagens beslut 
om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.  

Kompletterande information   

Följande förordningar reglerar utbetalningar från 
anslaget: 

– förordningen (1991:704) om fastställande 
av särskild löneskatt på statens pensions-
kostnader, 

– förordningen (2002:869) om utbetalning av 
statliga tjänstepensions- och gruppliv-
förmåner och 

– förordningen (SAVFS 1990:3 A 1) om ut-
betalning av personskadeersättning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.19 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2014 

(varav tjänsteexport) 

294 841 -271 083 23 758 

Prognos 2015 

(varav tjänsteexport) 

285 685 -280 500 5 185 

Budget 2015 

(varav tjänsteexport) 

277 036 -276 100 936 

 
SPV disponerar för administrationskostnader 
det belopp från inkomsttiteln 5211 Statliga 
pensionsavgifter som anges i verkets reglerings-
brev. För 2015 uppgår detta till 195 000 000 kro-
nor. Därutöver fastställer regeringen årligen de 
administrationsavgifter som de s.k. själv-
försäkrarna, dvs. de myndigheter m.fl. som 
skuldför sina pensionsåtaganden i respektive 
balansräkning, ska betala till SPV. För 2014 
uppgick dessa till knappt 2 miljoner kronor. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 221 000 12 221 000 12 221 000 12 221 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -151 000 -108 000 -15 000 93 000 

Volymer 386 000 564 000 826 000 1 188 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 426 000 12 647 000 13 002 000 13 472 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Anslaget belastas med utbetalningar av statliga 
tjänstepensionsförmåner, premiebefrielseförmå-
ner, grupplivförmåner, personskadeersättningar 
samt räntor och skatter på dessa förmåner. Basen 
utgörs till stor del av utbetalningar hänförliga till 
redan beviljade förmåner.  

I posten Övriga makroekonomiska förutsätt-
ningar ingår bl.a. effekten av att vissa förmåner 
som belastar anslaget årligen indexeras med 
prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet 
sänks 2016 vilket innebär en negativ indexering.  

I posten Volymer avspeglas antalet förmåner 
som nybeviljas under budgetperioden och 
storleken på dessa förmåner.  

I posten Övrigt ingår en teknisk justering för 
att anslaget för 2015 innefattade en kompen-
sation för en ofinansierad utgift avseende 
kostnadsbidrag för kommunaliserad verksamhet 
som belastade anslaget under 2014. 

Regeringen föreslår att 12 426 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Statliga tjänste-
pensioner m.m. för 2016. För 2017,  
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
12 647 000 000 kronor, 13 002 000 000 kronor, 
respektive 13 472 000 000 kronor. 

 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om en kredit i Riksgälds-
kontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit 
uppgår till högst 100 000 000 kronor för att 
tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av 
likviditet i pensionshanteringen. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: SPV får 

bedriva uppdragsverksamhet när det gäller 
pensionshanteringen där mycket stora penning-
flöden hanteras. SPV hanterar även flödet för 
Individuell ålderspension (IÅP) och Kåpan. 
Enbart det senare flödet omsätter 
ca 360 miljoner kronor varje månad och 
faktureras med väldigt kort tid för betalning. 
Skulle t.ex. betalningen för de två största 
fakturorna utebli en månad motsvarar det ett 
belopp och en räntekontobelastning på ungefär 
50 miljoner kronor. Regeringen anser att ett 
rörelsekapital i form av en övrig kredit i 
Riksgäldskontoret bör finnas även 2016. 

För att minimera risken för övertrassering av 
likvida medel föreslås att krediten avseende 
förmedling av avgiftsbestämda pensioner (IÅP 
och Kåpan) även 2016 uppgår till 75 miljoner 
kronor, dvs. samma nivå som för 2015. Krediten 
för att tillgodose likviditetsbehov i samband med 
pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räk-
ning föreslås fortsatt uppgå till 25 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 2015 års nivå. 

För år 2015 utnyttjades drygt 50 miljoner 
kronor av krediten som uppgick till 75 miljoner 
kronor och som är avsedd för avgiftsbestämda 
pensioner. Krediten som uppgick till 25 miljoner 
kronor och som är avsedd för pensions-
utbetalningar utnyttjades inte alls. Se vidare 
tabell 5.21. 

 
Tabell 5.21 Beviljad respektive utnyttjad övrig kredit av SPV 
2012–2014 
Tusental kronor 

 2012 2013 2014 

Total beviljad kredit 100 000 100 000 100 000 

– varav avgiftsbestämda 
pensioner 

75 000 75 000 75 000 

– varav pensionsutbetalningar 25 000 25 000 25 000 

Total utnyttjad kredit 29 804 24 063 50 492 

– varav avgiftsbestämda 
pensioner 

29 803 24 063 50 492 

– varav pensionsutbetalningar 1 0 0 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 
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Regeringen bör bemyndigas att för 2016 besluta 
om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 
100 miljoner kronor för att tillgodose SPV:s 
behov av likviditet i samband med pensions-
hanteringen, dvs. avseende pensionsutbetal-
ningar för uppdragsgivares räkning samt för IÅP 
och Kåpan. 
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6 Offentlig upphandling 

6.1 Omfattning 

Området offentlig upphandling omfattar följ-
ande lagar: 

– lagen (2007:1091) om offentlig upphand-
ling (förkortad LOU), 

– lagen (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (förkortad LUF), 

– lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet (förkortad 
LUFS), 

– lagen (2008:962) om valfrihetssystem 
(förkortad LOV), 

– lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare, 

– lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbets-
förmedlingen, samt 

– lagen (2013:311) om valfrihetssystem i 
fråga om tjänster för elektronisk 
identifiering. 

 
Området omfattar vidare ett statligt upphand-
lingsstöd, elektronisk upphandling, tillsyn, 
rättsmedel m.m. Upphandlingsmyndigheten 
tillhandahåller sedan den 1 september 2015 stöd, 
information och vägledning om offentlig upp-
handling inklusive bl.a. innovationsupphandling, 
miljökrav och sociala krav.  

Konkurrensverket (KKV) är tillsynsmyndig-
het för frågor om offentlig upphandling och 
frågor som omfattas av LOV samt övriga val-
frihetslagar. KKV ansvarar för en nationell 
databas för annonsering (valfrihetswebben.se) 
inom områden där LOV, lagen om etableringsin-
satser för vissa nyanlända invandrare och lagen 

om valfrihetsystem hos Arbetsförmedlingen är 
tillämpliga. E-legitimationsnämnden har i upp-
drag att administrera valfrihetssystem i fråga om 
tjänster för elektronisk identifiering och 
signering. Nämnden har upprättat en nationell 
webbplats för annonsering av valfrihetssystem. 
Se vidare utg.omr. 22, avsnitt 5. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är ansvarig 
myndighet i Sverige för arbetet inom Open Pan 
European Public Procurement On Line (Open 
Peppol). Se vidare under rubriken Elektronisk 
upphandling. 

6.2 Mål 

Regeringens mål är att den offentliga upphand-
lingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara 
konkurrensen på marknaden samtidigt som 
innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn 
och sociala hänsyn beaktas. På så sätt bidrar den 
offentliga upphandlingen till en väl fungerande 
samhällsservice till nytta för medborgarna och 
näringslivets utveckling samtidigt som skatte-
medlen används på bästa sätt.  

6.3 Resultatredovisning 

6.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att mäta resultatet för målet att tillvarata 
konkurrensen används följande indikator: 

– Antalet anbud per upphandling. 
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En mängd olika faktorer påverkar utvecklingen 
inom offentlig upphandling. Effekterna av lag-
stiftning och andra åtgärder inom offentlig upp-
handling är svåra att mäta och avgränsa från 
effekterna av andra offentliga insatser. Vidare är 
statistiken om offentlig upphandling bristfällig 
och bör utvecklas. Möjligheterna att följa upp 
utvecklingen inom området med hjälp av indika-
torer i övrigt är därför för närvarande 
begränsade. Diskussioner beträffande indika-
torsutveckling på området kommer därför att 
föras med den nya upphandlingsmyndigheten 
som inleder sin verksamhet den 1 september 
2015. Upphandlingsutredningen har i betänk-
andet Goda affärer – en strategi för hållbar 
offentlig upphandling (SOU 2013:12) lämnat 
förslag som syftar till att förbättra den nationella 
upphandlingsstatistiken, inklusive statistik-
insamlingen. Utredningens förslag bereds i 
Regeringskansliet och utgör ett led i arbetet med 
att utveckla indikatorer för den offentliga upp-
handlingen. 

6.3.2 Resultat 

Genomsnittligt antal anbudsgivare per upp-
handling ligger på i stort sett samma nivå för 
perioden 2010–2013. Se tabell 6.1. Konkurrensen 
på marknaden tillvaratas i jämn utsträckning. 

 
Tabell 6.1 Genomsnittligt antal anbudsgivare per 
upphandling  
2010–2013 

     

2010 4,6    

2011 4,4    

2012 4,8    

2013 4,6    
Källa: Konkurrensverket: Siffror och fakta om offentlig upphandling. Rapport 
2014:1. 

Det statliga upphandlingsstödet 

Under 2014 har det nationella upphandlings-
stödet samlats och utvecklats inom KKV. 
Arbetet har skett stegvis. Det statliga upp-
handlingsstödet för innovationer övergick från 
Vinnova till KKV den 1 januari 2014. Kammar-
kollegiet ansvarade för upphandlingsstödet fram 
till och med februari 2014. Se budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, 
utg.omr. 2 avsnitt 6).  

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet 
arbetade fram till juli 2014 med att ta fram 

kriterier för miljömässigt hållbar offentlig upp-
handling.  

Fram till och med den 31 augusti 2015 har 
KKV bl.a. utvecklat, förvaltat och lämnat stöd 
om offentlig upphandling. Myndigheten har 
arbetat med att bidra till att hela inköps-
processen kan genomföras elektroniskt och delta 
i standardiseringen av processen, tillhandahålla 
metod- och kompetensstöd för innovations-
upphandling, samt utveckla kriterier som beaktar 
miljöhänsyn i offentliga upphandlingar. KKV har 
bedrivit verksamheten med beaktande av att ett 
statligt, samordnat upphandlingsstöd spelar en 
nyckelroll i genomförandet av regeringens 
politik på området och med beaktande av 
regeringens prioriteringar inom området. Prio-
riteringarna har bl.a. formulerats i den förra 
regeringens Färdplan för den offentliga upp-
handlingen (dnr S2014/06477/RU). Detta inne-
bär att KKV inom ramen för upphandlingsstödet 
har arbetat med såväl upphandlingens strategiska 
betydelse, att underlätta för små och medelstora 
företag att delta i offentlig upphandling, som att 
motverka jäv och korruption, att främja 
innovationsvänlig upphandling och att bidra till 
att målen om en långsiktigt hållbar utveckling 
uppnås. 

Vidare har KKV särskilt arbetat med vikten av 
dialog före och under upphandlingar i syfte att 
främja nya lösningar. KKV har inlett ett mellan 
regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Teknikföretagen gemensamt projekt 
som syftar till att ge såväl myndigheter som 
leverantörer stöd i dialogen inför kommande 
upphandling. Ett program som benämnts Tidig 
dialog har presenterats som gäller de möjligheter 
som finns – inom ramen för upphandlings-
regelverket – för den upphandlande myndig-
heten eller enheten att inför en upphandling ha 
kontakt med leverantörer så att myndigheten 
eller enheten får bättre kunskap om marknaden 
och vilka lösningar som marknaden erbjuder. Ett 
antal pilotprojekt har inletts i specifika upphand-
lingar. KKV har erbjudit konkret och struk-
turerat processtöd kring hur sådan dialog 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Vidare har 
KKV bl.a. initierat och startat ett projekt som 
syftar till att klargöra vad strategiskt inköp är, 
strategiska inköps betydelse och hur sådana kan 
användas för att uppnå samhälleliga och (lokala) 
politiska mål. Målgruppen är politiker och 
ledande tjänstemän i kommuner och landsting. 
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KKV har i syfte att bidra till en giftfri vardag för 
barn tagit fram ett kravpaket med ett vägledande 
material som ska underlätta för upphandlare att 
ställa kemikaliekrav i upphandlingar till förskolor 
(dnr M2014/01604/Ke). De produkter som 
primärt omfattas är möbler, leksaker, textilier 
samt köks- och serveringsutrustning. Vidare har 
KKV tagit fram rapporten Offentlig 
upphandling av mat. En kartläggning av Sveriges 
offentliga upphandling av livsmedel och 
måltidstjänster (Rapport 2015:1). Rapporten 
innehåller även ett antal åtgärder avsedda att 
motverka problem vid upphandling av livsmedel 
och måltidstjänster.  

I rapporten Arbets- och anställningsvillkor i 
nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig 
upphandling (Rapport 2015:6) har KKV 
behandlat frågan om det är möjligt att ställa krav 
på kollektivavtal eller om det är möjligt att 
inkludera kollektivavtalsvillkor vid offentlig upp-
handling. 

KKV har vidare arbetat med att utöka till-
gängligheten för målgrupperna i form av 
generösare öppettider för verkets telefonstöd. 
Mot bakgrund av att upphandlingsstödets 
insatser berör många olika målgrupper har en 
översyn inletts om hur KKV på bästa sätt ska 
arbeta vidare med forum och nätverk för att 
sprida kunskap och föra dialog med mål-
grupperna. Slutligen har KKV under året arbetat 
med flera regeringsuppdrag, bl.a. uppdrag att 
genomföra utbildning i upphandling av vård och 
omsorg om äldre, ta fram vägledning för upp-
handling av bostäder för äldre och genomföra en 
förstudie avseende elektronisk upphandling.  

Regeringen angav i budgetpropositionen för 
2015 sin avsikt att under 2015 inrätta en ny myn-
dighet för upphandlingsstöd dit befintligt upp-
handlingsstöd vid KKV flyttas (se prop. 
2014/15:1, utg.omr. 2, avsnitt 6.4). Riksdagen 
har därefter anvisat medel för inrättande av en ny 
upphandlingsmyndighet under 2015 
(prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 
rskr. 2014/15:255). Skälen till att inrätta en ny 
renodlad stödjande myndighet på upphandlings-
området är bl.a. att den stödjande verksamheten 
bör ha en oberoende ställning i förhållande till 
tillsynsverksamheten, framför allt eftersom 
tillsynsmyndigheten får, och i vissa fall ska, driva 
ärenden om upphandlingsskadeavgift mot 
upphandlande myndigheter och enheter vilka 
även är målgrupp för upphandlingsstödet. Vidare 
ökar förutsättningarna för myndigheten att 

kunna arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv 
och väga samman olika hänsyn som gör sig 
gällande på upphandlingsområdet. Regeringen 
höjer ambitionen avseende att arbeta stödjande 
med miljömässiga och sociala hänsyn i upphand-
ling. Genom att bilda en ny myndighet med 
ansvar för upphandlingsstöd förbättras förutsätt-
ningarna för väl fungerande upphandlingar vilket 
bl.a. i kraft av den stora omfattningen är mycket 
viktigt för den offentliga sektorns funktion och 
därmed för en väl fungerande samhällsservice 
som tillgodoser medborgarnas berättigade 
förväntningar. Myndigheten inledde sin verk-
samhet den 1 september 2015 och har 
bemannats med beaktande av 6 b § lagen 
(1982:80) om anställningsskydd. Upphandlings-
myndigheten kommer inledningsvis att ha ca 
50 anställda. Fullt bemannad 2016 beräknas den 
ha ca 60 anställda.  

Övrigt 
Statskontoret har i rapporten Att göra eller 
köpa? Om outsourcing av statlig verksamhet 
(Om offentlig sektor 2015) gjort en samlad och 
övergripande analys av motiv, erfarenheter och 
konsekvenser av statlig outsourcing. 

Tillsynen över den offentliga upphandlingen 

I samband med KKV:s omorganisation för att 
inordna upphandlingsstödet i verket delades 
upphandlingstillsynen upp i två olika enheter, 
enheten för upphandlingsskadeavgift och 
enheten för tillsyn. 

KKV har under 2014 arbetat med att bedriva 
en bred upphandlingstillsyn över överträdelser 
av upphandlingsregelverket och valfrihets-
lagarna. Tillsynen har effektuerats bl.a. genom 
tillsynsbeslut. Tillsynsbesluten har fyllt sin 
funktion genom att uppmärksamma upphand-
lande myndigheter och enheter som brustit i sin 
skyldighet att tillämpa LOU eller annan 
lagstiftning på upphandlingsområdet. Besluten 
har även gett konkret vägledning för andra 
upphandlande myndigheter och enheter.  

Upphandlingsskadeavgift 
KKV har under 2014 liksom tidigare år fokuserat 
på otillåtna direktupphandlingar och lagt särskild 
vikt vid talan om upphandlingsskadeavgift. 

Under 2014 avgjordes 19 mål om upphand-
lingsskadeavgift i förvaltningsdomstol, av vilka 
16 avgjordes med bifall till KKV:s talan (fyra 
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överklaganden har inte vunnit laga kraft) och två 
med delvis bifall. En ansökan har avvisats. 

Övrig tillsyn 
KKV fattade under 2014 beslut i 11 tillsyns-
ärenden. KKV ansvarar även för tillsynen över 
valfrihetslagstiftningen. Under 2014 har verket 
avslutat sex sådana tillsynsärenden.  

Övrigt 
KKV har haft i uppdrag att följa upp 
landstingens arbete med vårdvalssystem i 
primärvården ur konkurrenssynpunkt. I 
uppdraget ingick att analysera utvecklingen av 
antalet vårdcentraler och vårdgivare samt ana-
lysera förutsättningarna för kvalitetskonkurrens 
mellan dessa. KKV har analyserat de ekonomiska 
förutsättningarna för vårdcentraler i olika 
landsting i rapporten Etablering och konkurrens 
bland vårdcentraler – om kvalitetsdriven 
konkurrens och ekonomiska villkor (Rapport 
2014:2). 

KKV har kartlagt marknaden för hem för vård 
eller boende för barn och unga och kommun-
ernas inköp. I rapporten Hem för vård eller 
boende för barn och unga – En kartläggning av 
kommunernas ramavtalsupphandlingar (Rapport 
2015:3) redogörs för upplevda problem sam-
tidigt som ett antal förslag redovisas. Även inom 
ramen för tillsyn har KKV arbetat med att 
underlätta för små och medelstora företag att 
delta i offentlig upphandling.  

Genomförande av nya EU-direktiv på 
upphandlingsområdet 

De nya EU-direktiven på upphandlingsområdet 
– Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 
offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG, direktiv 2014/25/EU av 
den 26 februari 2014 om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och om upphävande 
av direktiv 2004/17/EG samt direktiv 
2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner – ska vara genom-
förda i medlemsstaterna senast den 18 april 2016. 

I juli 2014 remitterades Genomförande-
utredningens delbetänkande Nya regler om upp-
handling (SOU 2014:51) och departements-
promemorian med samma namn (Ds 2014:25). I 
oktober 2014 remitterades Genomförande-

utredningens slutbetänkande En lag om upp-
handling av koncessioner (SOU 2014:69). Det 
omfattande arbetet med att genomföra de nya 
direktiven pågår inom Regeringskansliet. 
Arbetet har även inneburit deltagande i 
tematiska expertgruppsmöten som kommis-
sionens rådgivande kommitté för offentlig 
upphandling har anordnat för att bistå medlems-
staterna vid genomförandet av direktiven. 
Regeringen beslutade den 4 juni 2015 lagråds-
remissen Nytt regelverk om upphandling. 

Lagrådsremissen innehåller förslag till tre nya 
lagar på upphandlingsområdet. Två av dessa 
ersätter nuvarande LOU och LUF och en lag är 
ny och behandlar upphandling av koncessioner. 

Ett syfte med de nya direktiven är att ge 
upphandlande myndigheter bättre möjligheter 
att använda upphandling till stöd för gemen-
samma samhälleliga mål, såsom skydd för miljön 
samt främjande av innovation, sysselsättning och 
social integration. I de nya lagarna föreslås bl.a. 
bestämmelser om möjligheten att beakta 
livscykelkostnader för det som upphandlas. 
Livscykelkostnader kan t.ex. vara kostnader för 
utsläpp av växthusgaser och förorenande ämnen 
samt andra klimatanpassningskostnader. En 
nyhet enligt de föreslagna reglerna är också att 
en upphandlande myndighet eller enhet kan 
kräva ett särskilt märke som bevis för att en 
produkt motsvarar de egenskaper som krävs. 

Lagrådsremissen innehåller även förslag till 
bestämmelser om s.k. reserverade kontrakt. 
Bestämmelserna innebär bl.a. en möjlighet att 
under vissa villkor begränsa rätten att delta i en 
upphandling till sådana företag vars främsta syfte 
är social och yrkesmässig integration av personer 
med funktionsnedsättning eller av personer som 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

I lagrådsremissen föreslås ett antal 
bestämmelser som syftar till att förenkla och 
effektivisera upphandlingsförfarandet. Upp-
handlande myndigheter kommer t.ex. enligt den 
nya lagen om offentlig upphandling att ges 
större möjligheter att förhandla med leveran-
törerna om anbuden i en upphandling. Vidare 
blir det enligt de föreslagna lagarna som 
huvudregel obligatoriskt att kommunicera med 
elektroniska medel, vilket både syftar till att 
förenkla och effektivisera förfarandet men också 
kan bidra till att risken för fel minskar. 

Ett nytt förfarande, innovationspartnerskap, 
införs. En upphandlande myndighet eller enhet 
ska kunna använda förfarandet när den avser att 
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anskaffa en innovativ vara eller tjänst som ännu 
inte finns på marknaden. Upphandlande 
myndigheter och enheter får också tillgång till en 
ny metod för upphandling, s.k. dynamiskt 
inköpssystem. Systemet får användas för åter-
kommande inköp av sådant som finns allmänt 
tillgängligt på marknaden. Leverantörer får 
under hela systemets giltighetstid ansöka om att 
få ansluta sig till systemet. 

Elektronisk upphandling 

Konkurrensverkets arbete med elektronisk 
upphandling 
KKV har fått regeringens uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för en genomgående elektronisk 
inköpsprocess (dnr S2014/06323/RU) i överens-
stämmelse med de nya EU-direktiven. Upp-
draget ska redovisas den 1 oktober 2015. 

KKV har medverkat i standardiseringsarbetet 
på europeisk nivå genom arbetsgruppen BII 
inom CEN, European Committe for Stan-
dardisation, med syfte att kartlägga den 
elektroniska inköpsprocessen och ta fram 
gemensamma europeiska standarder för 
processen. På nationell nivå har KKV deltagit i 
standardiseringsarbetet genom standardiserings-
grupperingen Single Face To Industry (SFTI). 
KKV har redovisat det uppdrag som tidigare 
gavs till Kammarkollegiet att genomföra en 
förstudie avseende elektronisk upphandling 
(dnr Fi2015/00075/UR).  

KKV har deltagit i arbetet angående 
e-CERTIS genom att uppdatera information om 
de nationella certifikaten och intygen som 
tillhandahålls inom programmet. E-CERTIS är 
ett nytt informationsverktyg framtaget av EU-
kommissionen för att göra det lättare att lämna 
anbud vid offentlig upphandling i andra EU-
länder. Verktyget innehåller detaljerad infor-
mation om certifikat, bevis och attester och har 
bl.a. som syfte att underlätta jämförelse mellan 
motsvarande dokument i olika medlemsstater. 

Elektronisk upphandling inom EU 
Direktiv 2014/55/EU om elektronisk faktu-
rering vid offentlig upphandling antogs av rådet 
den 14 april 2014. Direktivet behandlas närmare 
under utg.omr. 22, avsnitt 4. 

I juli 2014 antogs en ny förordning inom EU 
om elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner 

(e-signaturförordningen). Syftet med förord-
ningen är bl.a. att ge en gemensam grund för 
säkra elektroniska lösningar och på så sätt öka 
förtroendet samt effektiviteten i offentliga och 
privata e-tjänster samt för e-handel inom EU. 
Offentliga aktörer ska enligt förordningen tillåta 
notifierade e-legitimationer i sina e-tjänster 
senast den 18 september 2018. 

Open Peppol 
Pan European Procurement OnLine (Peppol) 
bildades 2008 på initiativ av Europeiska 
kommissionen i syfte att stimulera den gräns-
överskridande handeln och för att förenkla upp-
handlingsprocessen genom elektroniska för-
faranden. Projektet övergick 2012 i Open 
Peppol, som drivs av ett antal s.k. Peppol- 
myndigheter. ESV har sedan 2012 haft upp-
draget att delta i projektet som peppolmyndig-
het och bidra till organisationens arbete för att 
säkerställa att de operativa aspekterna av lös-
ningar för elektronisk upphandling och handel 
fungerar och utvecklas på ett positivt sätt samt 
att de stödjer EU:s och Sveriges långsiktiga 
planer på området (dnr S2012/04580/RU). 

ESV bistår i arbetet som syftar till att upp-
datera Peppols specifikationer för de olika 
meddelandetyperna, t.ex. elektronisk faktura.  

E-Sens 
Electronic simple European Networked Services 
(e-Sens) är ett projekt som syftar till ökad digital 
samverkan mellan EU:s medlemsländer. ESV har 
uppdraget att leda och samordna det svenska 
deltagandet i e-Sens.  

Översyn av rättsmedlen i 
upphandlingslagstiftningen 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se 
över upphandlingslagstiftningens bestämmelser 
om rättsmedel, dvs. möjligheten att bl.a. över-
pröva en upphandling (dir. 2013:105, 2014:63 
och 2014:154). Utredningen, som antog namnet 
Överprövningsutredningen, lämnade den 2 mars 
2015 sitt betänkande, Överprövning av upp-
handlingsmål m.m. (SOU 2015:12). 
Betänkandet innehåller författningsförslag som 
syftar till att öka effektiviteten i upphandlings-
förfarandena. Det föreslås bl.a. att möjligheterna 
att åberopa nya omständigheter i kammarrätt 
begränsas. Betänkandet har remissbehandlats 
och förslagen bereds inom Regeringskansliet.  
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Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 

I Genomförandeutredningens förslag till genom-
förande av de nya EU-direktiven på upphand-
lingsområdet (se SOU 2014:51 och 
SOU 2014:69) framhålls inte särskilt betydelsen 
av att varor och tjänster produceras av arbets-
tagare i enlighet med villkor i kollektivavtal. Med 
tanke på den betydelsefulla roll kollektivavtalen 
och sådana villkor har för det sociala skyddet, är 
detta en brist i förslagen. I utredningens betänk-
anden berörs inte heller hur upphandlande 
myndigheter och enheter kan ställa krav på att 
varor och tjänster ska produceras under sådana 
förhållanden att ILO:s kärnkonventioner 
respekteras och att de arbetsrättsliga lagar och 
kollektivavtal som gäller där arbetet utförs 
tillämpas för arbetet. För att ta tillvara de nya 
EU-direktivens tydligare handlingsutrymme för 
medlemsstaterna att uppställa krav på villkor 
enligt kollektivavtal, ILO:s kärnkonventioner 
samt de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal 
som gäller där arbetet utförs och som tillämpas 
för arbetet, beslutade regeringen i december 
2014 att tillsätta en utredning (dir. 2014:162). 

Utredaren har haft i uppdrag att analysera och 
föreslå hur uttryckliga krav på villkor enligt 
kollektivavtal kan föras in i de tre nya upphand-
lingslagar som genomför de nya EU-direktiven. 
Han har också haft i uppdrag att analysera och 
föreslå hur krav på att dels varor, tjänster och 
byggentreprenader ska produceras, tillhanda-
hållas och utföras under förhållanden som 
uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i 
lagarna, dels de arbetsrättsliga lagar och 
kollektivavtal som gäller där arbetet utförs och 
som är tillämpliga på arbetet kan föras in i 
lagarna. Utredaren har redovisat sitt uppdrag i 
dessa delar i delbetänkandet Upphandling och 
villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). 

Regeringen aviserade i direktiven att 
regeringen avsåg att återkomma med ytterligare 
direktiv till utredningen att analysera och lämna 
förslag som säkerställer att åtgärder vidtas så 
långt det är möjligt i enlighet med riksdagens 
tillkännagivanden angående ILO:s konvention 
nr 94 och arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upp-
handling (bet. 2005/06:AU3 och rskr. 
2005/06:174 samt bet. 2010/11:AU3 och rskr. 
2010/11:187). Såsom aviserades i ursprungs-
uppdraget har regeringen nu beslutat tilläggs-
direktiv (dir. 2015:90). Denna del av uppdraget 

ska redovisas senast den 1 mars 2016. Se nedan 
under Politikens inriktning. 

Utredningen om ett nytt regelverk för offentlig 
finansiering av privat utförda välfärdstjänster 

Enligt 2014 års upphandlingsdirektiv gäller 
särskilda och förenklade regler för sociala 
tjänster och andra särskilda tjänster. Regleringen 
av sådana tjänster i de nya direktiven möjliggör 
införandet av ett förenklat och mer flexibelt 
regelverk för upphandling av välfärdstjänster. 
Upphandlingsrätten har vidare, bl.a. genom 
antagandet av de nya direktiven, genomgått 
förändringar som har betydelse för hur valfri-
hetssystemen enligt LOV ska klassificeras 
rättsligt. Det finns därför behov av att klarlägga 
hur valfrihetssystemen ska klassificeras. Det är 
vidare av särskilt intresse att närmare belysa om 
valfrihetssystemen kan anses utgöra tillstånds- 
eller auktorisationssystem enligt 2014 års upp-
handlingsdirektiv. 

En särskild utredare har mot denna bakgrund 
fått i uppdrag att bl.a. undersöka hur regelverket 
som styr upphandling av sociala tjänster och 
andra särskilda tjänster kan förenklas och göras 
mer flexibelt samt föreslå hur bestämmelser om 
upphandling av sådana tjänster ska utformas i de 
nya upphandlingslagarna. Utredaren ska även 
bl.a. klarlägga hur valfrihetssystemen enligt LOV 
bör klassificeras rättsligt och bedöma om det 
finns behov av justeringar av LOV utifrån den 
rättsliga klassificeringen (dir. 2015:22). Se vidare 
utg.omr. 25, avsnitt 3.5.4. 

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 

I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av 
försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet 
(2009/81/EG), som genomförts i svensk rätt 
genom lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet, arbetar 
kommissionen med att övervaka marknaden 
genom att systematiskt utvärdera upphandling 
med hjälp av EU:s upphandlingsdatabas (TED) 
och statistik från medlemsstaterna. Vidare har 
kommissionen inlett diskussioner med med-
lemsstaterna beträffande bestämmelserna om 
undantag för köp mellan regeringar och undan-
tag för köp inom internationella organisationer i 
syfte att ta fram förtydligande vägledningar. 
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Public Procurement Network 

Public Procurement Network (PPN) är ett nät-
verk med representanter från europeiska 
myndigheter som arbetar med offentlig upp-
handling. Nätverket syftar bl.a. till att förbättra 
tillämpningen av upphandlingsreglerna och att 
verka för gränsöverskridande offentlig upp-
handling. Från svensk sida har Regeringskansliet 
och KKV deltagit. 

Ordförandeskapet 2014 inleddes av Grekland 
innan det övergick till Italien i juli. En medlems-
konferens ägde rum i december 2014 där KKV 
höll en presentation om korruption och offentlig 
upphandling. 

Miljömässigt hållbar offentlig upphandling inom 
EU 

Inom området miljömässigt hållbar offentlig 
upphandling finns en expertgrupp och ett 
särskilt nätverk för elva medlemsstater inom EU 
(G11). Sverige var ordförande för G11-mötet 
våren 2015. 

Nordiskt samarbete 

Representanter för de nordiska departementen 
och myndigheter med uppgifter inom upp-
handlingsområdet träffas varje år i syfte att 
utbyta erfarenheter och diskutera upphand-
lingsfrågor. Under 2014 hölls ett möte i Helsing-
fors där framför allt genomförande av de nya 
direktiven och möjligheterna till fördjupat 
nordiskt samarbete gällande miljöhänsyn och 
sociala hänsyn i offentlig upphandling behand-
lades. KKV anordnade som ett resultat av detta 
en nordisk workshop där man diskuterade och 
utbytte erfarenheter kring livscykelkostnader, 
sociala krav och uppföljning av sådana krav. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag 
(dnr S2013/06820/RU) genomfört en förstudie 
om förutsättningarna för ett fördjupat eller 
breddat samarbete mellan de nordiska länderna 
inom området miljömässigt och socialt ansvars-
full offentlig upphandling. Statskontoret har 
identifierat ett antal samarbetsområden, se 
prop. 2014/15:1, utg.omr. 2, avsnitt 6.  

6.3.3 Analyser och slutsatser 

Det statliga upphandlingsstödet 

En väl fungerande offentlig upphandling är 
mycket betydelsefull för den offentliga sektorns 
funktion och därmed för en väl fungerande 
samhällsservice som tillgodoser medborgarnas 
berättigade förväntningar liksom samhälleliga 
krav på sociala och miljömässiga hänsyn. Ett 
samlat statligt upphandlingsstöd är ett viktigt 
verktyg för att säkerställa en hög kompetens hos 
dem som ansvarar för upphandlingsfrågor. Ett 
förbättrat statligt upphandlingsstöd kan vidare 
medverka till att upphandlande myndigheter och 
enheter genomför sina upphandlingar mer effek-
tivt. Av avgörande betydelse för en väl 
fungerande offentlig upphandling är effektiv 
konkurrens. Upphandlingsstödet bör därför 
inom ramen för sitt ansvarsområde verka för en 
effektiv konkurrens, att den upprätthålls och tas 
tillvara på upphandlingsområdet. Upphand-
lingsstödet bör även ha ett brett perspektiv på 
den offentliga upphandlingen vilket bl.a. innebär 
att beakta miljöhänsyn, sociala hänsyn och att 
främja innovationer. Det innebär i sin tur att det 
strategiska perspektivet på offentlig upphandling 
är centralt. Den upphandlingsstödjande myndig-
heten bör vidare verka i nära samarbete med den 
kommunala sektorn. Regeringen bedömer att ett 
sådant fungerande samarbete kan bidra till att nå 
målen för politikområdet.  

Regeringens bedömning är att verksamheten 
med att förvalta och utveckla upphandlings-
kriterier och den förankringsprocess som 
använts för detta är central för miljömässigt 
hållbar offentlig upphandling. Det är därför än 
mer viktigt att den nya upphandlings-
myndigheten kommer att ges goda förut-
sättningar att fortsätta bedriva arbetet och att 
myndigheten kommer att ge hållbar offentlig 
upphandling hög prioritet i sin verksamhet. 

Höga miljökrav som är möjliga att uppnå i 
upphandlingar, certifieringssystem och stand-
arder är viktiga drivkrafter för att få till stånd ett 
ökat marknadsupptag för gröna innovationer 
baserade på spetsteknikerna. 

Rätt använd kan upphandling utgöra ett 
effektivt instrument för att åstadkomma flera 
positiva effekter i samhället, inklusive lägre 
arbetslöshet, ökad tillväxt och sysselsättning 
samt stödja de nationella miljökvalitetsmålen. 
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Nordisk samverkan om upphandlingsstödjande 
verksamhet 
De nordiska länderna uppvisar många likheter 
som kan bilda grund för ett samarbete om och 
utveckling av upphandlingsstödjande åtgärder. 
De nordiska länderna har en liknande syn på 
statens roll i upphandlingsstödjande samman-
hang och majoriteten av länderna har någon 
form av statligt upphandlingsstöd. 

Mycket tyder på att en ökad koordinering av 
de nordiska ländernas arbete skulle kunna bidra 
till en ökad och mer effektiv spridning av 
erfarenheter, kunskaper och upphandlings-
stödjande åtgärder som redan tillhandahålls i 
Norden. Gemensamma nordiska åtgärder inom 
miljömässigt och socialt hållbar offentlig upp-
handling bidrar dessutom till större positiva 
miljöeffekter och sociala effekter.  

Elektronisk upphandling 

En ökad användning av standardiserade 
elektroniska processer kan effektivisera den 
offentliga upphandlingen betydligt. Genom att 
använda elektroniska processer i hela inköps-
processen, dvs. från att upprätta förfrågnings-
underlag, annonsera, öppna och utvärdera anbud 
till att skicka och upprätta tilldelningsbeslut 
samt avtal kan mycket tid vinnas hos de upp-
handlande myndigheterna och enheterna. Även 
för leverantörerna finns tidsvinster att göra som 
kan leda till minskade kostnader för anbuds-
givningen. När anbud kan lämnas elektroniskt 
kan det också leda till minskad risk för formella 
fel och därmed till fler anbud som uppfyller 
kraven i upphandlingen. Ökad användning av 
elektroniska lösningar kan också leda till fler 
gränsöverskridande upphandlingar.  

De flesta upphandlande myndigheter och 
enheter har kommit långt och använder avan-
cerade elektroniska lösningar för hela upp-
handlingsprocessen. Emellertid finns det fort-
farande upphandlande myndigheter och enheter 
som inte använder sådana lösningar för någon 
del i sina upphandlingar. Orsakerna till detta kan 
vara flera. Det kan handla om att upphandlings-
verksamheten är en mycket liten del av verksam-
heten, att upphandlingsverksamheten är lågt 
prioriterad eller att aktören inte ser nyttan på 
sikt utan endast det arbete och därmed 
kostnader som den behöver avsätta i ett inled-
ningsskede. 

Bristen på standarder för e-upphandling är ett 
problem. Det arbete som sker inom standar-
diseringsgrupperingen SFTI har därför en viktig 
funktion att fylla. Det är vidare viktigt att delta i 
det Europeiska samarbetet beträffande elek-
tronisk upphandling. Samarbeten som Peppol, 
e-Sens och CEN med arbetsgruppen BII är cen-
trala eftersom de verkar för gränsöverskridande 
e-upphandling. Sveriges deltagande är viktigt för 
att tillvarata svenska intressen. 

 
6.4 Politikens inriktning 

För att uppnå målet för politikområdet är det 
nya upphandlingsregelverket och den nya upp-
handlingsmyndigheten av avgörande betydelse. 
Vidare ska målet uppnås med hjälp av en 
nationell strategi för offentlig upphandling. 
Regeringen anser att, rätt använt, kan offentlig 
upphandling vara ett viktigt verktyg för att nå 
andra politiska prioriteringar inom t.ex. klimat- 
och miljöpolitiken samt sysselsättningsmålet 
2020. 

Tre nya upphandlingslagar 

Det omfattande arbetet med att genomföra de 
nya EU-direktiven på upphandlingsområdet är 
högt prioriterat. Direktiven ska vara genom-
förda i svensk rätt senast i april 2016. Väl 
genomförda kan de nya direktiven bidra till att 
öka effektiviteten i de offentliga utgifterna och 
till att ge upphandlande myndigheter och 
enheter bättre och tydligare möjligheter att 
beakta miljöhänsyn, sociala hänsyn och 
innovativa lösningar vid sina upphandlingar. 
De nya direktiven kan också bidra till att 
stärka förtroendet för den inre marknaden och 
främja tillväxten. 

Det är enligt regeringens mening viktigt att 
det handlingsutrymme som de nya direktiven 
ger när det gäller sociala hänsyn utnyttjas för att 
bl.a. stärka det sociala skyddet för arbetstagare. 
Utredningen om upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal behandlar frågor som rör detta i 
delbetänkandet Upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal (SOU 2015:78). Avsikten är att 
förslagen i delbetänkandet ska behandlas i den 
kommande proposition som behandlar genom-
förandet av de nya EU-direktiven på upphand-
lingsområdet. Genom tilläggsdirektiv 
(dir. 2015:90) har utredningen även fått i upp-
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drag att analysera de unionsrättsliga förutsätt-
ningarna för Sverige att ratificera ILO:s 
konvention nr 94 och lämna förslag på hur 
bestämmelserna i de nya upphandlingslagarna så 
långt det är möjligt kan anpassas till konven-
tionens krav (jfr riksdagens tillkännagivanden 
angående ILO:s konvention nr 94, 
bet. 2005/06:AU3 och rskr. 2005/06:174 samt 
bet. 2010/11:AU10 och rskr. 2010/11:299). 
Utredningstiden har därför förlängts till den 
1 mars 2016 vad gäller dessa tillkommande delar.  

Upphandlingar som inte omfattas av direktiven 
För upphandlingar som inte omfattas av 
direktiven, dvs. upphandlingar vilkas värden inte 
överstiger gällande tröskelvärden, finns – i likhet 
med nuvarande LOU och LUF – särskilda regler 
i ett eget kapitel i var och en av de lagar som 
föreslås i lagrådsremissen Nytt regelverk om 
upphandling. Bestämmelserna motsvarar i 
huvudsak den reglering som finns i 15 kap. LOU 
och LUF och har inte varit föremål för någon 
egentlig översyn i samband med genomförandet 
av direktiven. Vissa justeringar och kom-
pletteringar har dock skett när detta varit 
påkallat till följd av de nya direktiven. Som 
konstaterats i lagrådsremissen är förslaget till 
reglering av upphandling under tröskelvärdena 
delvis svåröverskådligt och regeringen avser 
därför att tillsätta en utredning med uppdrag att 
se över denna reglering. Syftet med översynen är 
att regleringen ska förenklas, men även att 
analysera hur strategisk upphandling används 
bäst på de områden som inte omfattas av 
direktiven och föreslå nödvändiga bestämmelser. 

Upphandlingsmyndigheten 

Den nya upphandlingsmyndigheten ansvarar 
sedan den 1 september 2015 för att utveckla, 
förvalta och stödja den upphandling som 
genomförs av upphandlande myndigheter och 
enheter. Myndigheten ska verka för en rätts-
säker, effektiv och socialt och miljömässigt 
hållbar upphandling till nytta för medborgarna 
och näringslivets utveckling. Myndigheten ska 
främja innovativa lösningar inom upphandling. 
Målgrupperna för upphandlingsstödet är upp-
handlande myndigheter och enheter – där 
kommuner och landsting är mycket viktiga 
aktörer – samt befintliga och tänkbara leveran-
törer vilka inkluderar små och medelstora 

företag och idéburna organisationer. Stödet ska 
omfatta hela upphandlingsprocessen från 
behovsanalys till utvärdering och uppföljning. 
Upphandlingsstödet ska vara brett och inriktas 
på bl.a. att bidra till att upphandlingar hanteras 
strategiskt, att verka för ökad miljöhänsyn och 
sociala hänsyn samt att utveckla och förvalta 
kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, 
och sociala hänsyn inom upphandling, att öka 
kompetensen om innovationsupphandling, samt 
att bidra till att hela inköpsprocessen kan 
genomföras elektroniskt. Förutsättningarna för 
sociala och miljömässiga upphandlingar ska 
förbättras i hela den offentliga sektorn. 
Användningen av livscykelkostnader som 
kriterium vid tilldelning av kontrakt ska stödjas. 
När den nya lagstiftningen trätt i kraft kommer 
upphandlingsstödet att omfatta även 
koncessionslagstiftningen. 

Myndigheten leds av en myndighetschef med 
ett insynsråd som ska ha till uppgift att utöva 
insyn och ge myndighetschefen råd. Myndig-
heten och dess insynsråd kommer att ha en 
viktig roll i arbetet med att uppnå målet för 
politikområdet. 

Nationell strategi för offentlig upphandling 

Den offentliga upphandlingen uppgår till betyd-
ande belopp varje år. En stor del av den 
offentliga servicen upphandlas och drivs av 
privata aktörer. Ett strategiskt användande av 
offentlig upphandling kan bidra till att viktiga 
samhälleliga mål uppnås. Regeringen har därför 
inlett ett arbete med att ta fram en nationell 
upphandlingsstrategi. Strategin tas fram i nära 
samarbete med den kommunala sektorn. 

Upphandling av livsmedel 
Regeringens ambition är att möjligheterna för 
den offentliga sektorn att upphandla ekologiska 
och närproducerade livsmedel ska öka i den 
utsträckning Sveriges EU-rättsliga förpliktelser 
tillåter. Den nya upphandlingsmyndigheten 
kommer att få som uppgift att stödja både upp-
handlande myndigheter och leverantörer. Det 
innebär förbättrade möjligheter för fler (lokala) 
livsmedelsproducenter att delta i offentliga upp-
handlingar. I syfte att bl.a. öka sysselsättningen, 
produktionen, exporten, innovationskraften och 
lönsamheten i livsmedelsproduktionen kommer 
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regeringen att under 2016 föreslå riksdagen en 
livsmedelsstrategi (se utg.omr. 23, avsnitt 2).  

Sysselsättningsmålet 2020  
Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta 
arbetslöshet 2020. Offentlig upphandling är ett 
effektivt instrument för att åstadkomma flera 
positiva effekter i samhället, inklusive lägre 
arbetslöshet och ökad sysselsättning. Regeringen 
anser att upphandlande myndigheter och enheter 
bör, när det är lämpligt, använda sig av sociala 
hänsyn vid upphandling som en bidragande del i 
arbetet att uppnå sysselsättningsmålet. Som ett 
led i detta har regeringen gett Trafikverket i 
uppdrag att i sina upphandlingar arbeta för ökad 
sysselsättning för personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden och därmed bidra 
till en minskad arbetslöshet (dnr 
Fi2015/03404/UR). Detta kan till exempel ske 
genom att ställa krav på att den vinnande 
leverantören anställer en viss del långtids-
arbetslösa med rätt kompetens eller tillhanda-
håller praktikplatser till unga vid genomförande 
av kontrakt. Uppdraget ska redovisas senast den 
15 november 2015.  

Regeringen kommer att noga följa resultatet 
av uppdraget och överväga om liknade uppdrag 
till andra myndigheter bör ges.  

Miljömässigt hållbar offentlig upphandling 

Miljömässig offentlig upphandling är ett viktigt 
verktyg i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet. Regeringen ser fram emot 
att styrmedlet grön offentlig upphandling 
återigen ska kunna växa sig starkt efter ett år av 
omorganiseringar när det under 2015 placeras på 
den nya upphandlingsmyndigheten. Verksam-
heten med att förvalta och utveckla upphand-
lingskriterier är central för miljömässigt hållbar 
offentlig upphandling. Den nya upphandlings-
myndigheten kommer därför att ges goda förut-
sättningar att fortsätta bedriva det arbete som 
tidigare fanns på Aktiebolaget Svenska Miljö-
styrningsrådet.  

Innovation i upphandling 

Den nya upphandlingsmyndigheten ska ta över 
KKV:s arbete i programmet Tidig dialog som 
KKV inlett tillsammans med SKL och Teknik-

företagen och som gäller de möjligheter som 
finns – inom ramen för upphandlingsregelverket 
– för den upphandlande myndigheten eller 
enheten att inför en upphandling ha kontakt 
med leverantörer så att myndigheten eller 
enheten får bättre kunskap om marknaden och 
vilka lösningar som marknaden erbjuder. 
Programmet har tillkommit för att bidra till 
utveckling av offentlig upphandling och 
stimulera till nya lösningar. Regeringen kommer 
att stärka arbetet med att främja innovationer 
och nya lösningar genom offentlig upphandling. 
I en särskild satsning har därför ytterligare 
resurser tillförts den nya myndigheten för 
genomförande av Tidig dialog.  

Elektronisk upphandling 

Elektronisk upphandling är fortsatt en 
prioriterad fråga. Kravet på obligatorisk elek-
tronisk kommunikation i de föreslagna lagarna 
på upphandlingsområdet kommer att bidra till 
en snabb utveckling av den elektroniska upp-
handlingen. Regeringen avser även att ta fram en 
handlingsplan för en genomgående elektronisk 
inköpsprocess, vilken kommer att vara 
betydelsefull för en fortsatt utveckling av den 
elektroniska upphandlingen.  

Överprövning 

Det höga antalet överprövningar i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna medför ofta för-
seningar av anskaffningar och andra problem för 
upphandlande myndigheter och enheter samt 
företag. Rättsmedlen inom offentlig upphand-
ling kommer därför att ses över framför allt i 
syfte att komma tillrätta med problemen och 
göra dem mer effektiva (se avsnitt 6.3.1). 

Statistik 

Möjligheterna till uppföljningar av lagändringar 
och andra åtgärder inom offentlig upphandling 
ska förbättras. För det ändamålet krävs om-
fattande och relevant statistik. Upphandlings-
utredningen har konstaterat att statistiken om 
offentlig upphandling är bristfällig och bör 
utvecklas. I syfte att förbättra statistiken på 
upphandlingsområdet ska en departements-
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promemoria tas fram med utredningens förslag 
som utgångspunkt.  

6.5 Budgetförslag 

6.5.1 1:17 Upphandlingsmyndigheten 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling 
1:17 Upphandlingsmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 82 850      

2017 Beräknat 83 820 1   

2018 Beräknat 85 328 1   

2019 Beräknat 87 023 1   
1 Motsvarar 82 850 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Upphandlingsmyndig-
hetens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:17 Upphandlingsmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0 

Beslut 5 500 5 564 5 665 5 777 

Överföring 
till/från andra 
anslag 77 350 78 256 79 664 81 246 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  82 850 83 820 85 328 87 023 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Under 2015 finansieras Upphandlingsmyndig-
hetens verksamhet från anslaget 1:23 Upphand-
lingsmyndigheten under utgiftsområde 
24 Näringsliv.  

Från och med 2016 överförs 77 350 000 kronor 
från utgiftsområde 24 Näringsliv och anslaget 
1:15 Konkurrensverket i enlighet med riksdagens 
beslut (prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17, 
rskr. 2014/15:233). De medel som tidigare 
finansierade Aktiebolaget Svenska Miljöstyr-
ningsrådets verksamhet med miljöanpassad 
offentlig upphandling från utgiftsområde 20 är 
en del av dessa. Regeringen har tidigare angett att 
arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling 
ska bedrivas i samma utsträckning som tidigare 
när Miljöstyrningsrådet ansvarade för frågan. 

Vidare föreslås anslaget öka med 
5 500 000 kronor årligen för Tidig dialog. 

Regeringen föreslår att 82 850 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:17 Upphandlings-
myndigheten för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 83 820 000 kronor, 
85 328 000 kronor respektive 87 023 000 kronor. 
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7 Statistik

7.1 Omfattning 

Området omfattar Statistiska centralbyråns 
(SCB) verksamhet som utgörs av utveckling, 
produktion, spridning och samordning av 
statistik. SCB ansvarar för att producera dels 
officiell statistik inom flera områden, t.ex. 
arbetsmarknadsstatistik och nationalräken-
skaperna (NR), dels annan statlig statistik inom 
främst utbildnings- och socialområdet. På 
uppdrag producerar myndigheten även statistik 
åt andra statistikansvariga myndigheter och 
övriga beställare. 

SCB har även till uppgift att samordna 
Sveriges officiella statistik. För närvarande finns 
det 27 statistikansvariga myndigheter. SCB är 
den största av de statistikansvariga myndig-
heterna och under 2014 ansvarade SCB för 116 
av totalt 353 produkter som avsåg officiell 
statistik.  

Cirka 46 procent av SCB:s verksamhet finan-
sieras genom avgifter från främst uppdragsfinan-
sierad statistikproduktion. Den officiella 
statistiken utgör ca 25 procent av uppdragsverk-
samhetens totala volym. Gällande uppdrags-
verksamhetens intäkter per uppdragskategori 
står statistisk bearbetning för ca 21 procent, 
tjänsteexporten uppgår till ca 11 procent medan 
68 procent är övriga undersökningar. Statliga 
myndigheter utgör den största kundkategorin 
och står för ungefär tre fjärdedelar av uppdrags-
verksamhetens intäkter. 

SCB:s internationella statistiksamarbete är 
omfattande och påverkar i stor utsträckning 
SCB:s verksamhet och utvecklingen av den 
officiella statistiken. Det avser framför allt sam-
arbetet inom det europeiska statistiksystemet. 
Den officiella statistiken regleras till stor del av 

EU-rättsakter, bl.a. den ekonomiska statistiken 
och arbetsmarknadsstatistiken där den officiella 
statistiken nästan uteslutande regleras av EU:s 
rättsakter.  

7.2 Mål och villkor för området 

Målet för verksamheten är statistik av god 
kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Ett 
villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet 
ska minska och att statistikproduktionen ska 
vara effektiv. 

7.3 Resultatredovisning 

7.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Målet att uppnå statistik av god kvalitet mäts 
genom punktlighet i publicering, nöjdkundindex 
och allmänhetens förtroende. Statistik som är 
lättillgänglig för användarna mäts genom antal 
tabeller och uttag från SCB:s statistikdatabas 
(SSD) samt antal besök på webbplatsen. Kost-
naderna för uppgiftslämnandet mäts som upp-
giftslämnarnas totala kostnader och kostnads-
förändringen jämfört med föregående år. Effek-
tiviteten i statistikproduktionen mäts genom 
produktivitetsförändringen. 
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Tabell 7.1 Resultatindikatorer 
 

 2012 2013 2014 

Statistikdatabasen  
- antal tabeller 
- antal uttag (1000-tal) 

 
3 016
1 111 

 
3 194 

1 1643 

 
3 390 
1 235 

Webbplatsen 
- antal besök (1000-tal) 5 430 6 806 7 699  

Punktlighet i publiceringen (%) 97 99 98 

Nöjdkundindex i uppdragsverk-
samheten 
- Leveransenkäten  
(7-gradig skala) 
- NöjdKundIndex2  
(10-gradig skala) 

 
 

6,0 
 

7,9 

 
 

5,9 
 

- 

 
 

6,0 
 

7,8 

Allmänhetens inställning (mycket 
eller ganska positiv) (%) 70 72 79 

Uppgiftslämnarnas 
kostnader (mnkr)1 615 671 459 

Uppgiftslämnarnas kostnader 
(förändring jämfört med före-
gående år i mnkr) 2 5 – 10 

Produktivitetsförändring (%) – 1,8 4,8 2,1 
1 Varje år räknas en ny bas fram för jämförelse då det är olika undersökningar 
som genomförs respektive år. Ny basnivå är justerad för 2013 
2 Nöjdkundindex är en webbenkät riktad till ett antal kunder och genomförs 
vartannat år. 
3 Uppräknat värde på grund av bortfall i registrering av uttag. 

7.3.2 Resultat 

Löpande statistikproduktion 

SCB har inom ramen för den anslagsfinansierade 
verksamheten, som uppgick till totalt 558 mil-
joner kronor 2014, producerat statistik i enlighet 
med den arbetsplan som myndigheten lämnade 
till regeringen i början av 2014 (dnr Fi2014/378). 
Arbetsplanen innehöll bl.a. planerad produktion 
och planerade större förändringar i statistiken 
under året. År 2014 har SCB fortsatt arbetet med 
en mer processorienterad verksamhet och att 
fullfölja myndighetens prioriterade kvalitets-
satsningar. 

SCB har inom ramen för uppdragsverksam-
heten, som uppgick till totalt ca 486 miljoner 
kronor 2014, producerat statistik i en något ökad 
omfattning jämfört med föregående år. Statistik-
produktionen inom uppdragsverksamheten är 
omfattande. Syftet är att utnyttja det statistiska 
materialet och den statistiska kompetensen för 
användarnas behov. Verksamheten har bidragit 
till en ökad statistikanvändning i samhället.  

SCB fick ca 8 miljoner kronor i bidrag från 
EU (s.k. EU-grants) för anpassningar, utveck-
ling och viss försöksverksamhet under 2014. 

Motsvarande bidrag 2013 var ca 19 miljoner 
kronor. 

 
Tabell 7.2 Väsentliga uppgifter för SCB:s verksamhet 
 

 2012 2013 2014 

Totala intäkter (mnkr) 
varav  
- anslagsintäkter 
- avgiftsintäkter och övr. ersättn. 

1 080 
 

577 
503 

1 042 
 

547 
495 

1 054 
 

558 
496 

Andel av avgiftsintäkter avs. 
officiell statistik från andra 
statistikansvariga myndigh. (%) 24 26 25 

Totala kostnader (mnkr)  1 076 1 040 1 044 

Antal registerutdrag enligt 
personuppgiftslagen (PUL) 199 111 113 

  

Av den totala volymen uppdrag 2014 uppgick 
andelen uppdrag som SCB utförde åt andra 
statistikansvariga myndigheter till 34 procent, 
vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 
Uppdragen avsåg utöver officiell statistik även 
utrednings- och utvecklingsuppdrag. 

De totala kostnaderna för SCB:s verksamhet 
uppgick 2014 till 1 044 miljoner kronor, vilket i 
princip var oförändrat jämfört med 2013.  

Andelen statistikprodukter som publicerades 
enligt fastställd tidsplan var 98 procent under 
2014, vilket är en minskning med en procent-
enhet jämfört med 2013. Att statistiken 
publiceras i tid och i enlighet med fastställda 
tidsplaner är av vikt för såväl statistikens till-
gänglighet som kvalitet. 

I SCB:s uppdrag ingår att minska och 
underlätta uppgiftslämnandet så att kostnaderna 
för dem som lämnar uppgifter till statistiken ska 
bli lägre.  

Ramen för kostnadsberäkningen för uppgifts-
lämnandet utgörs av SCB:s anslagsfinansierade 
statistik samt officiell statistik som produceras 
på uppdrag av andra myndigheter. Varje år 
räknas det fram en ny bas för jämförelse då det 
är olika undersökningar som genomförs 
respektive år. Det nya basåret är 2013. 

År 2014 beräknades den totala kostnaden 
uppgå till 459 miljoner jämfört med 469 miljoner 
kronor för basåret 2013, varav kostnaden för 
företag och organisationer uppskattades till 
403 miljoner kronor. Den totala kostnaden för 
uppgiftslämnandet beräknas ha minskat med 
2,1 procent jämfört med föregående år. Minsk-
ningen återfinns hos företag och organisationer 
samt kommuner och landsting. 

Några förklarande faktorer till minskningen 
utgörs bl.a. av att registret över pedagogisk 
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personal, som förra året bidrog till en ökning av 
antalet timmar, nu inte tar lika stor tid i anspråk 
att besvara för kommuner och landsting. Andra 
förklaringar har med förändrade tekniska 
lösningar för uppgiftslämnande att göra, som 
t.ex. övergång från papperbaserade enkäter till 
webbinsamling samt ökade möjligheter att lämna 
filer som kan genereras av företagens egna 
system. Vidare har en förnyad mätning av 
kostnaderna för uppgiftslämnande till Intrastat 
visat på en minskning av kostnaden för företag. 

SCB samråder med Näringslivets Regel-
nämnd, Sveriges Kommuner och Landsting och 
Regelrådet inför såväl ny statistik som utvidg-
ningar och neddragningar.  

SCB deltar tillsammans med 13 andra myn-
digheter i genomförandeprojektet av Uppgifts-
lämnarutredningens förslag bl.a. anslutnings-
arbetet till det som kallas den sammansatta 
bastjänsten. 

Enligt SCB:s regleringsbrev ska statistiken 
göras mer tillgänglig och användbar. En av de 
viktigaste kanalerna för SCB att sprida och 
kommunicera statistik är SCB:s statistikdatabas 
(SSD) på myndighetens webbplats. Tillgången 
till informationen som finns där är avgiftsfri. År 
2014 uppmättes 7,7 miljoner besök på webb-
platsen vilket motsvarar en ökning med ca 
13 procent jämfört med 2013. 

SCB:s centrala statistikservice besvarade 
närmare 14 400 förfrågningar om statistik per 
telefon och 5 700 förfrågningar per e-post. De 
vanligaste frågorna gällde befolknings- och 
arbetsmarknadsstatistik. Antalet uttag av 
statistikuppgifter i tabellform från SSD ökade 
med 6 procent 2014 jämfört med 2013.  

Ökningen beror bl.a. på ökad användning av 
mobil teknik såsom läsplattor och smarta 
telefoner. SCB har fortsatt utveckla designen på 
webbplatsen för att den i högre grad än tidigare 
ska vara användbar på olika sorters datorer, 
läsplattor och smarta telefoner.  

SCB medverkade i ett samarrangemang av ett 
s.k. hackaton som genomfördes under två dagar i 
mars 2014 med namnet ”Hack for Sweden”. 
Sammanlagt tretton myndigheter och organisa-
tioner genomförde denna tävling för it-
utvecklare och datajournalister i syfte att 
utveckla webbtjänster och appar utifrån myndig-
heternas öppna data. SCB var projektledare för 
arrangemanget. ”Hack for Sweden” hade 
närmare 75 deltagare och genererade en mängd 
bidrag. Aktiviteten omnämndes i tidningar, tv 

och radio samt i sociala medier. Flera av de som 
deltog använde sig av SCB:s statistikdatabas 
genom det API (Application Programming 
Interface) som finns tillgängligt för alla 
användare.  

I syfte att nå fler målgrupper, stärka varu-
märket och öka kännedomen om myndigheten 
är SCB aktiv på Facebook och Twitter. Här 
besvarar SCB frågor, publicerar information om 
ny statistik och nyheter om myndighetens 
aktiviteter. På Facebook presenteras även 
infografik som är ett sätt att presentera aktuell 
statistik på ett lättillgängligt sätt. 

Kundnöjdheten för uppdragsverksamheten 
uppgick enligt SCB:s s.k. leveransenkät till 6,0 på 
en sjugradig skala, vilket är i nivå med de senaste 
två åren. Enkäten vänder sig till uppdragskunder 
som köper statistik för mer än 10 000 kronor. En 
annan undersökning är NöjdKundIndex, som 
bygger på en webbenkät som skickas ut till 
knappt 1500 kunder. Undersökningen genom-
förs vartannat år och resultatet för 2014 var 7,8 
på en tiogradig skala. Det är i nivå med resultatet 
vid den förra mätningen 2012. 

Undersökningen Allmänhetens förtroende 
för SCB omfattar 1 500 personer (15 år och 
äldre). Av de tillfrågade hade 94 procent hört 
talas om SCB. Av dessa uppger 79 procent att de 
har mycket eller ganska stort förtroende för 
SCB vilket är en förbättring med 7 procent-
enheter jämfört med 2013.  

SCB ingick även i undersökningen om 
svenska folkets bedömning av offentliga 
myndigheters verksamhet 2014 som genomförs 
av SOM-insitutet och innefattar en jämförelse av 
totalt 17 myndigheter. I den undersökningen 
uppgav 47 procent att de känner till SCB och av 
dem som har kännedom om myndigheten får 
SCB det näst högsta betyget bland de ingående 
myndigheterna.  

Krav på produktivitetsökning 

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt 
3 procent per år. Totalproduktiviteten ökade 
med 2,1 procent 2014. Under den senaste fem-
årsperioden har den i genomsnitt uppgått till 
1,8 procent per år. De kvalitetsförbättringar som 
har gjorts under senare år, bl.a. inom den 
ekonomiska statistiken beaktas inte i 
produktivitetsberäkningarna. För den senaste 
tioårsperioden har produktiviteten i genomsnitt 
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uppgått till 3,0 procent per år. Produktiviteten 
kan variera mellan enskilda år till följd av 
kalendereffekter och andra tillfälliga orsaker och 
bör därför främst följas genom att beräkna 
utvecklingen under en längre period. SCB har 
för att effektivisera verksamheten bl.a. infört 
elektroniska inköpsbeställningar. Därmed upp-
fyller myndigheten de krav som ställs av 
regeringen avseende e-handel. Det nya system-
stödet inkluderar även fakturahantering. 

Förändringar i statistik om hushållens ekonomi 

Under 2014 har förberedelser pågått med att 
utveckla en registerbaserad inkomstfördelnings-
statistik för att ersätta en del av undersökningen 
Hushållens ekonomi (HEK) som slutar 
produceras. Det allt högre bortfallet i HEK har 
med tiden försämrat statistikens kvalitet. Den 
nya registerbaserade statistiken publicerades i 
början av 2015. Utvecklingen av en ny boende-
utgiftsundersökning påbörjades 2014 då 
nödvändiga uppgifter inte återfinns i befintliga 
administrativa register. Arbetet kommer att 
avslutas 2015 och insamling till den nya under-
sökningen sker under våren 2016. Den 
registerbaserade inkomststatistiken och boende-
utgiftsundersökningen tillsammans med 
undersökningen Hushållens boende, som 
genomfördes för första gången 2013, utgör 
komponenterna i den nya statistiken över 
hushållens ekonomi. Parallellt med omlägg-
ningen av HEK har en omfattande förändring av 
undersökningen Hushållens utgifter (HUT) 
initierats. Det handlar främst om förenklingar i 
uppgiftslämnandet som bedöms bidra till att 
höja svarsnivåerna i undersökningen. 

Hushållsstatistik och census 

I mars 2014 offentliggjordes hushållsstatistik 
som avsåg den 31 december 2013. Eftersom 
Sverige inte publicerar några nationella resultat 
från Census 2011 har ett hushållsregister 
avseende den 31 december 2001, enligt de 
definitioner som används i den löpande hushålls-
statistiken, också tagits fram. Statistiken 
publicerades i december 2014. I december 2014 
offentliggjordes också den andra årgången av 
statistik om hushållens boende. 

Ekonomisk statistik  

Under 2014 har SCB börjat publicera Industri-
produktionsindex och Tjänsteproduktionsindex 
samma dag för att ge användarna en bredare bild 
av utvecklingen inom svensk produktion. Måttet 
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-
KS), lanserades planenligt vid januari-
publiceringen av KPI. I samband med publice-
ringen släpptes också en tidsserie tillbaka till 
1980. Indexet var tänkt att ersätta Nettopris-
index men efterfrågan från användarna medförde 
att det senare kommer fortsätta att beräknas på 
uppdragsbasis fram t.o.m. 2018. 

Samordning av ekonomisk korttidsstatistik 

Ett omfattande arbete för att samordna under-
sökningar inom den ekonomiska korttids-
statistiken har pågått under 2014. Samordningen 
har inbegripit en översyn av variabler, hur 
statistiken produceras och när den publiceras. En 
stor förändring på sikt är att nettoomsättning 
kommer att kunna redovisas för både industrin 
och tjänstesektorn. Ett gemensamt produktions-
system för beräkning och analys har utvecklats 
och kommer att tas i bruk under 2015. 

Förändrade nationalräkenskaper till följd av nya 
EU-krav 

Nationalräkenskaperna (NR) är en central del i 
samhällsstatistiken och beskriver Sveriges 
ekonomiska aktivitet och utveckling. NR utgör 
ett viktigt underlag för den ekonomiska 
politiken.  

Det fleråriga arbetet med att implementera det 
nya europeiska national- och regionalräken-
skapssystemet (ENS2010) avslutades i septem-
ber 2014 då statistik enligt den nya standarden 
publicerades för första gången. I samband med 
omläggningen gjordes också en genomgripande 
översyn av metoder och datakällor. 
Omläggningen innebar en revidering av BNP.  

Ett flertal informationsinsatser genomfördes 
av SCB, bl.a. i samverkan med Konjunk-
turinstitutet, för att öka förståelsen av de 
förändringar som infördes av BNP enligt den 
nya standarden. SCB har under året arbetat med 
EU:s krav på integrerade källor för icke 
finansiella och finansiella räkenskaper till 
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rapporteringen av Excessive Deficit Procedure 
(EDP). Anpassningen av nationalräkenskaperna 
till ENS2010 slår också igenom i EDP. 

År 2014 publicerades produkten Den 
offentliga förvaltningens budgetuppgifter och 
tillägg till EU:s konvergenskriterier för första 
gången. Undersökningen bygger på de krav som 
ställs i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 
november 2011 om krav på medlemsstaternas 
budgetramverk. Vidare har månadsutfall för 
staten och sociala trygghetsfonder samt 
kvartalsutfall för kommunal förvaltning 
publicerats löpande 2014. Även uppgifter om 
offentliga förvaltningens garantier, offentlig/ 
privat samverkan och nödlidande lån har 
redovisats. I december 2014 publicerades den 
offentliga förvaltningens ägandeandelar i bolag i 
relation till BNP samt offentliga bolags skulder i 
relation till BNP, i enlighet med direktivet. 

Åtgärder för förbättrad kvalitet i snabberäkningen 
av BNP 

Under 2014 har kvaliteten i snabberäkningen av 
BNP förbättrats genom en översyn av befintliga 
beräkningsmodeller och genom att ny informa-
tion från undersökningen Utrikeshandel med 
tjänster, löner och transfereringar om bl.a. 
resevalutan har kunnat samlas in och användas 
för första gången. 

Arbetskraftsundersökningar 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver 
de aktuella arbetsmarknadsförhållandena för hela 
befolkningen i åldersgruppen 15–74 år. Utveck-
lingsarbetet i AKU sker löpande och grundar sig 
främst på nationella behov men även på krav från 
EU. Omfattningen av den statistik som 
publiceras har utökats och innehåller nu även ett 
tabellpaket som avser situationen för unga som 
varken arbetar eller studerar (NEET-gruppen) 
liksom nya säsongsrensade tabeller. 

Problemet med svarsbortfall har fortsatt 
under 2014. SCB har utrett möjligheten för att 
använda en extern leverantör för en mindre del 
av datainsamlingen. År 2014 har en upphandling 
av leverantör för datainsamling avseende en 
begränsad del av AKU genomförts. Försöket har 
påbörjats och succesivt trappats upp. Försöket 

med en extern leverantör kommer att pågå under 
två år och utvärderas 2016.  

Löpande kvalitetsarbete 

År 2010–2014 har SCB sammanlagt erhållit 
46 miljoner kronor i särskilda medel för 
satsningar inom kvalitetsområdet. År 2014 var 
det sista året med denna typ av budget-
förstärkning.  

 
Tabell 7.3 Fördelning av extra kvalitetsmedel 2010–2014 
Miljoner kronor 

Områden  

Individstatistik 17 

Ekonomisk statistik 7 

Nationalräkenskaper/EDP 13 

it, säkerhetsområdet, övrigt 9 

Totalt 46 

 
I december 2010 erhöll SCB enligt en ändring av 
regleringsbrevet 5 miljoner kronor i utökat 
anslag. Dessa medel förstärkte kvalitetsarbetet 
på en övergripande SCB-nivå. Därefter har 
ytterligare 41 miljoner kronor tillförts. År 2010–
2014 har 46 miljoner kronor av tillförda medel 
använts till ett förstärkt kvalitetsarbetet inom 
myndigheten enligt fördelningen i tabellen ovan. 

Utöver den erhållna förstärkningen har medel 
omprioriterats internt för att möjliggöra omfatt-
ande kvalitetsinsatser, som t.ex. de inom 
nationalräkenskaperna och ekonomisk statistik, 
med en högre ambition och en ökad takt i 
genomförandet. Då kvalitetsarbete även ingår 
som en del i det dagliga förbättringsarbetet är en 
total kostnad för samtliga insatser inte möjlig att 
ta fram. Det som redovisas i tabellen ovan är 
därför särskilt riktade medel inom kvalitets-
området. Inom prisstatistiken har ett system för 
kvalitetssäkring och kvalitetskontroll byggts 
upp. Systemet omfattar all den information som 
behövs för att utföra samtliga arbetsmoment i 
framställningen av prisindex. Kvalitetssäkrings-
systemet och produktionssystemet Pi09, som 
bl.a. påtagligt minskat inslaget av manuella 
moment och minskar risken för oavsiktliga 
förändringar i beräkningar, utgör nu den 
ordinarie produktionsmiljön för prisstatistiken. 

Inom nationalräkenskaperna har ett kvalitets-
ledningssystem införts som stödjer produktions-
processen. Systemet omfattar dokumentation av 
såväl beräkningar som arbetsrutinbeskrivningar. 
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Under 2012 granskade Riksrevisionen SCB:s 
interna kontroll i bearbetningsprocessen för att 
utarbeta AKU, NR, Konsumentprisindex och 
Betalningsbalansstatistiken. Riksrevisionens 
rekommendationer har till stora delar åtgärdats 
under 2014. Myndigheten bedömer att samtliga 
åtgärder ska hanteras under 2015. Vissa 
rekommendationer berör utvecklingsområden 
som innebär långsiktiga åtaganden och kommer 
därmed att vara föremål för fortsatt arbete under 
de kommande åren.  

Som ett led i kvalitetsarbetet har SCB infört 
standardiserade verktyg och modeller för arbetet 
med att ta fram statistik. Det ger myndighetens 
medarbetare ett praktiskt stöd i sitt arbete, vilket 
leder till minskade kostnader och minskad 
sårbarhet vid exempelvis personalförändringar. 

SCB har under 2014 genomgått en kvalitets-
certifiering enligt ISO 20252, en internationell 
standard för marknad, opinion och samhälls-
undersökningar. Kraven för en certifiering 
överensstämmer till stor del med Riktlinjerna för 
europeisk statistik. 

Jämställdhetsstatistik 

SCB har under lång tid publicerat jämställdhets-
statistik. Publikationen ”På tal om kvinnor och 
män, Lathund om jämställdhet” har getts ut 
sedan 1984 och publiceras numera vartannat år. 
Sedan 2012 finns också en temaingång om jäm-
ställdhet på SCB:s webbplats. I temaingången 
redovisas aktuell jämställdhetsstatistik i form av 
indikatorer för uppföljning av jämställdhets-
politiken samt statistik inom några fördjup-
ningsområden  

En nödvändig förutsättning för framtagande 
av jämställdhetsstatistik är tillgång till köns-
uppdelad statistik. Enligt 14 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken ska 
individbaserad officiell statistik vara uppdelad 
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot 
detta. Rådet för den officiella statistiken har via 
SCB:s regleringsbrev sedan ett antal år tillbaka 
fått i uppgift att följa upp efterlevnaden av 14 §. 
Resultatet av uppföljningarna redovisas i Rådets 
årliga rapport för Sveriges officiella statistik.  

En del av SCB:s internationella engagemang 
och arbete avser jämställdhetsstatistiken. SCB 
har rönt internationellt erkännande för arbetet 
med att föra in jämställdhetsaspekten i 

statistiken och eftersträvar att ha en ledande 
position på detta område.  

Problem med svarsbortfall 

Den nedåtgående trenden i andelen svarande i 
SCB:s frivilliga undersökningar till främst 
individer och hushåll har fortsatt. Den negativa 
trenden är inte unik för SCB utan delas av andra 
nationella och internationella statistikproducen-
ter. Bortfall innebär alltid en försämrad kvalitet. 
Den allvarligaste effekten av bortfall är risken för 
ett snedvridet resultat, vilket kan leda till en 
över- eller underskattning av resultatet.  

Bortfallet kan delas in i dem som avböjer att 
delta, har stora språksvårigheter, är sjuka eller 
som SCB inte får kontakt med.  

En bidragande orsak till svarsbortfall beror 
bl.a. på att allt fler aktörer kontaktar allmänheten 
i olika ärenden, ofta i syfte att sälja, varför 
människor i allt högre utsträckning väljer att inte 
svara på obekanta nummer. En ytterligare faktor 
är att allt fler personer i dag har mobila telefon-
abonnemang i stället för fasta, vilka i högre 
utsträckning inte är registrerade på personer. De 
försvårar möjligheten för SCB att kunna nå 
individer.  

För att hantera problemet med ökande 
bortfall påbörjades 2010 flera projekt för att 
reducera bortfallet. Det finns nu en god kunskap 
om vilka åtgärder som har en positiv effekt och 
det finns en strategi för att införa dessa åtgärder 
för att säkra kvaliteten i statistiken. Ett exempel 
på åtgärder som visat på effekt är en modifierad 
insamlingsstrategi för telefonintervjuer. Vidare 
har även tekniska och metodologiska förut-
sättningar utvecklats för att förbereda införandet 
av blandade former av datainsamling. I parti-
sympatiundersökningen (PSU) har test med s.k. 
”mixed mode”, där urvalspersonerna erbjöds att 
svara via webbenkät som ett komplement och 
alternativ till telefonintervju, genomförts. Resul-
taten från försöken anses vara goda vilket 
medför att det under 2015 planeras test i fler 
intervjuundersökningar. Utvecklingsarbetet har 
även genererat förbättringar inom intervju-
verksamhetens uppgiftslämnarservice. Vid 
inkommande samtal från urvalspersoner som 
SCB försökt att nå, har svarsandelen ökat och 
ligger nu på över 90 procent. SCB har också 
genomfört en kvalitativ djupintervjustudie om 
bakomliggande orsaker till varför respondenter 
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inte vill delta i SCB:s undersökningar. Slut-
satserna av denna kommer att ligga till grund för 
ytterligare åtgärder. För att minska effekten av 
bortfall används även olika metoder för just-
eringar för dem som inte svarat. Metoderna, s.k. 
kalibreringsteknik tar hänsyn till hur olika 
grupper har svarat. Metoden kan dock inte 
kompensera bortfall fullt ut.  

Granskningar 

EU-kommissionen (Eurostat) genomför under 
2014 och 2015 en expertgranskning (Peer 
Review) av statistiksystemen i EU:s medlems-
länder för att kontrollera hur väl riktlinjerna för 
europeisk statistik (ESS Code of Practice) 
efterlevs. 

Riktlinjerna innehåller femton principer som 
syftar till att höja kvaliteten i och förbättra 
förtroendet för statistiken. Då europeisk 
statistik också framställs av andra myndigheter 
ingick vid sidan av SCB även tre andra myndig-
heter (Jordbruksverket, Trafikanalys, och 
Energimyndigheten) i granskningen. 

Expertgruppen har sammanfattat sina slut-
satser i en rapport som publicerats på Eurostats 
webbplats. Expertgruppen konstaterar i 
rapporten att SCB är "highly compliant" med 
riktlinjerna för europeisk statistik och att det 
finns flera exempel på "good and innovative 
practices" på myndigheten. Verksamhetsstödet 
på intranätet, arbetet med kvalitetsindikatorer 
och samarbetet med den akademiska världen 
lyftes särskilt fram. De övriga statistikansvariga 
myndigheterna som ingick i utvärderingen fick 
även de goda omdömen. Experterna konsta-
terade samlat att det finns en god förståelse för 
riktlinjerna och en tillfredsställande överens-
stämmelse med riktlinjerna i övriga delar av det 
nationella statistiksystemet. 

Andra aspekter i arbetet som revisions-
gruppen tog upp som goda exempel var SCB:s 
ISO 20252-certifiering. Den visar att myndig-
heten har en helhetssyn i kvalitetsarbetet på alla 
nivåer i verksamheten.  

Utvecklingen av ASPIRE (A System for 
Product Improvement, Review and Evaluation)-
systemet där myndighetens tio viktigaste 
produkter granskas av internationella experter 
samt myndighetens vetenskapliga råd där 
ledande akademiker, både internationella och 
nationella rådfrågas i frågor som rör statistisk 

metodik bidrog även till ett gott omdöme från 
revisionsgruppen.  

Riksrevisionen har under 2014 och 2015 
genomfört en granskning av om systemet för 
den officiella statistiken används ändamålsenligt i 
relation till de syften som ligger till grund för 
den officiella statistikens särställning. 
Regeringen har i en särskild skrivelse till riks-
dagen redovisat sin bedömning av riks-
revisionens granskning (skrivelse 2014/15:141).  

Europeisk statistik 

Enligt artikel 338 i Fördraget om europeiska 
unionens funktionssätt ska Europaparlamentet 
och rådet besluta om åtgärder för att framställa 
statistik som behövs för unionens verksamhet. 

Europeiska kommissionen presenterade i april 
2012 förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EG) nr 
223/2009 om europeisk statistik (se 
faktapromemoria 2011/12:FPM144). Bak-
grunden till förslaget är de brister som identi-
fierats i det europeiska statistiksystemet. Över-
läggningar med finansutskottet om förslaget 
hölls i juni 2012. Överläggningar med 
konstitutionsutskottet om vissa delar av för-
slaget hölls i mars 2013. Europaparlamentet och 
rådet beslutade i april 2015 förordning (EU) 
2015/759 om ändring av förordning (EG) nr 
223/2009 om europeisk statistik.  

Beslutet innebär att de nationella statistik-
myndigheternas oberoende stärks. Myndig-
heterna ska agera oberoende när de utför sina 
statistiska uppgifter och varken begära eller ta 
emot instruktioner från någon. Samtidigt stärks 
samordningen på nationell nivå när det gäller 
utveckling, framställning och spridning av 
europeisk statistik. Den nationella statistik-
myndighet som utsetts av var och en av 
medlemsstaterna att ansvara för samordningen 
ska fungera som kommissionens (Eurostat) enda 
kontaktpunkt för statistikfrågor. Beslutet inne-
bär också att medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla för-
troendet för europeisk statistik. För att minska 
uppgiftslämnarbördan ska de nationella statistik-
myndigheterna få tillgång till och kunna använda 
administrativa register i den utsträckning detta är 
nödvändigt för att utveckla europeisk statistik.  

Därutöver har under 2015 förhandlingar 
pågått om följande förslag till rättsakter:  
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– Europeiska centralbankens rekommen-
dation till rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 2533/98 om 
Europeiska centralbankens insamling av 
statistiska uppgifter, 

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om tillhandahållande av och 
kvaliteten på statistik för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser (se fakta-
promemoria 2012/13:FPM130), 

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning om 
statistik över godstransporter på inre 
vattenvägar vad gäller tilldelningen av 
delegerade befogenheter och genom-
förandebefogenheter till kommissionen för 
antagande av vissa åtgärder (se fakta-
promemoria 2012/13:FPM131), 

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning om 
gemenskapsstatistik över utrikeshandeln 
med icke-medlemsstater vad gäller till-
delning av delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter till 
kommissionen för antagande av vissa 
åtgärder (se faktapromemoria 
2012/13:FPM158),  

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik 
vad gäller insamling av uppgifter om gods, 
passagerare och olyckor (se fakta-
promemoria 2013/14:FPM5),  

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 184/2005 om gemen-
skapsstatistik över betalningsbalansen, 
internationell handel med tjänster och 
utländska direktinvesteringar vad gäller till-
delning av delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter till 
kommissionen för antagande av vissa 
åtgärder (se faktapromemoria 
2013/14:FPM100) och  

– förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om harmoniserade index för 
konsumentpriser och om upphävande av 
förordning (EG) nr 2494/95 (se fakta-
promemoria 2014/15:FPM15). 

7.3.3 Analys och slutsatser 

SCB har under 2014 planenligt utvecklat, 
producerat, spridit och samordnat statistik i 
enlighet med sin uppgift. Statistiken har i stor 
utsträckning använts som underlag för forsk-
ning, beslutsfattande och samhällsdebatt. 

SCB bedriver ett intensivt arbete för att säker-
ställa en effektiv och kvalitetssäkrad statistik-
produktion. Det är viktigt att kvalitetsarbetet 
fortsätter inom alla områden för att bl.a. göra 
statistikproduktionen mer processinriktad med 
standardiserade verktyg och metoder samt för 
att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten i 
statistiken, detta avser särskilt väsentliga 
statistikprodukter som NR och AKU. 

Vidare är det angeläget att arbetet för att 
minska bortfallet i undersökningar fortsätter 
med en bred ansats och att de negativa effek-
terna av bortfallet hanteras och reduceras med 
stöd av vetenskaplig metodik. Myndigheten 
måste vara fortsatt proaktiv med att analysera 
och noga följa effekterna av de pågående 
förändringar som påverkar svarsbortfall. Det är 
även av vikt att kostnaderna för uppgifts-
lämnarna, som till stor del bärs av företag och 
organisationer, hålls nere och inte ökar. 

Regeringen har tillfört SCB särskilda medel 
om 46 miljoner kronor 2010–2014, varav 7 mil-
joner kronor 2014. Medlen har avsett åtgärder 
för att säkra statistikens kvalitet. 

Mot bakgrund av detta anser regeringen att 
det finns förutsättningar för SCB att hålla en 
fortsatt hög genomförandetakt i det fortsatta 
kvalitetsarbetet.  

Regeringen bedömer vidare att de omfattande 
åtgärder som myndigheten vidtagit de senaste 
åren har haft en inriktning som förbättrat 
myndighetens förmåga att producera statistik av 
god kvalitet. 

Utveckling, framställning och spridning av 
statistik regleras till stor del av EU-rättsakter. 
SCB deltar i drygt 100 arbetsgrupper som 
organiseras av kommissionen (Eurostat) och 
bidrar också aktivt till arbetet i rådets 
arbetsgrupp för statistik. SCB innehar även 
ordförandeskapet i Partnership Group. Vidare 
deltar SCB i det internationella statistik-
samarbetet inom ramen för FN, OECD och det 
nordiska samarbetet. Enligt regeringen är det 
viktigt att SCB även i fortsättningen aktivt deltar 
i det internationella statistiksamarbetet och 
fortsätter att verka för en ökad jämförbarhet i 
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statistiken. Det gäller framför allt det europeiska 
statistiksamarbetet där en stor del av utveck-
lingen av statistiken sker och där samarbetet ofta 
resulterar i bindande rättsakter.  
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att 
målen för verksamheten huvudsakligen har upp-
fyllts. 

7.4 Politikens inriktning 

Den officiella statistiken fyller en grundläggande 
funktion i samhället som underlag för politiska 
beslut, forskning, granskning, uppföljning och 
utvärdering. 

Regeringen anser att det svenska statistik-
systemet även fortsättningsvis bör bygga på en 
decentraliserad organisationsmodell, där ett 
flertal statistikansvariga myndigheter, förväntas 
ha ett stort inflytande. Enligt regeringen bör ett 
antal kriterier vara vägledande för vad som ska 
utgöra officiell statistik. Det är endast sådan 
statistik som är av särskild vikt för beskrivningen 
av samhället som bör klassificeras som officiell 
statistik. EU-reglerad statistik bör i normalfallet 
vara officiell statistik. Beslut om statistikens 
framställning ska fattas av en statistikansvarig 
myndighet och finansieringen i normalfallet ske 
via anslag på statsbudgeten. Den officiella 
statistiken ska produceras regelbundet, vara 
bestående över tiden samt av allmänt intresse. 
Den officiella statistiken ska vidare inte enbart 
svara mot dagens behov utan även tillgodose 
framtida behov. Med denna ordning förutsätts 
de statistikansvariga myndigheterna ta ett stort 
ansvar för den framtagna statistiken och att 
anpassa den efter användarnas behov.  

Enligt regeringen finns det skäl att överväga 
en ökad samordning av statistiksystemet. Inte 
minst mot bakgrund av Europaparlamentets och 
rådets ställningstagande att stärka samordningen 
på nationell nivå vad gäller utveckling, fram-
ställning och spridning av europeisk statistik.  

Kvaliteten i den officiella statistiken är av 
avgörande betydelse för statistikens tro-
värdighet. Det gäller särskilt den statistik som är 
av central betydelse för beskrivningen av väsent-
liga samhällssektorer och som bildar underlag 
för beslut och utvecklingen av samhället. 
Regeringen anser att en ökad samordning har 
betydelse även för arbetet med att upprätthålla 

och förbättra kvaliteten vid framställning av 
officiell statistik.   

Regeringen avser mot denna bakgrund att se 
över mandatet och utformningen av Rådet för 
den officiella statistiken och därmed för-
ordningen med instruktion för SCB.  

SCB ska ges ett särskilt uppdrag att kartlägga 
storlek och fördelning avseende hushållens 
förmögenheter. 

För att den officiella statistiken ska bidra till 
samhällsekonomisk effektivitet och samhälls-
nytta kommer regeringen även rikta uppmärk-
samhet mot en förbättrad tillgänglighet av den 
officiella statistiken för alla användare samt att 
insatser fortsatt vidtas för att reducera kostnad-
erna för uppgiftslämnare vid inhämtande av 
underlag för framställning av officiell statistik. 
Omvärldens krav på ny statistik och förbättrad 
kvalitet i befintlig statistik måste främst mötas 
med löpande omprioriteringar och en ökad 
effektivitet i produktionen av statistik. Att SCB 
fortsatt effektiviserar sin verksamhet och 
produktion är därför enligt regeringen angeläget. 

7.5 Budgetförslag 

7.5.1 1:9 Statistiska centralbyrån 

Tabell 7.4 Anslagsutveckling 1:9 Statistiska centralbyrån 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
540 980 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
16 793 

 
2015 

 
Anslag 

 
545 442 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
538 279 

2016 Förslag 552 406      

2017 Beräknat 558 762 1   

2018 Beräknat 569 481 2   

2019 Beräknat 581 245 2   
2  Motsvarar 551 839 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 551 873 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statistiska central-
byråns förvaltningsutgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 7.5 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 485 893 474 390 9 454 

(varav tjänsteexport) 52 257 52 754 -497 

Prognos 2015 500 500 515 000 -10 000 

(varav tjänsteexport) 54 000 54 000 0 

Budget 2016 485 000 490 000 -5 000 

(varav tjänsteexport) 50 000 50 000 0 

 
Cirka 46 procent av SCB:s verksamhet finan-
sierades av avgifter 2014. 

Regeringens överväganden 

Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:9 Statistiska centralbyrån 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 545 442 545 442 545 442 545 442 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 736 19 738 30 545 42 444 

Beslut -5 772 -6 418 -6 506 -6 641 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  552 406 558 762 569 481 581 245 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Anslaget minskas med 5 300 000 kronor då 
tidsbegränsade medel för ett samverkansuppdrag 
att utveckla indikatorer för innovation planenligt 
upphör 2016. Anslaget minskas planenligt med 
1 300 000 kronor årligen för att bidra med 
finansieringen till regeringens prioriterade 
satsningar. 

Vidare tillförs anslaget 900 000 kronor 2016 
och med 300 000 kronor från och med 2017 för 
att finansiera framtagande av statistik över 
cirkulär migration till och från Sverige. Mot-
svarande minskning sker på 
anslaget1:3 Migrationspolitiska åtgärder under 
utgiftsområde 8 Migration. 

Regeringen föreslår att 552 406 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 558 762 000 kronor, 
569 481 000 kronor respektive 
581 245 000 kronor.   
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8 Prognos- och uppföljningsverksamhet 

8.1 Omfattning 

Prognos- och uppföljningsverksamhetens syfte 
är att bidra till att det finanspolitiska ramverket 
efterlevs. Verksamheten ska också bidra till väl-
grundade politiska beslut och prioriteringar samt 
öka transparensen vad gäller redovisningen av 
den ekonomiska politiken. 

Inom området ska ansvariga myndigheter föl-
ja upp och analysera utfall, utarbeta kort- och 
medelfristiga prognoser samt analysera den sam-
hällsekonomiska utvecklingen och de offentliga 
finanserna. Budgetprognoser och prognoser för 
svensk och internationell makroekonomi är 
viktiga verksamheter inom området.  

Därutöver ingår också arbetet med att ta till-
vara de resultat från den nationalekonomiska 
forskningen som är relevanta för utformningen 
av den ekonomiska politiken. Verksamheten är i 
huvudsak anslagsfinansierad och bedrivs inom 
Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket 
(ESV), Finanspolitiska rådet och Expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi (ESO).  

ESV:s övriga verksamheter redovisas i avsnitt 
4 Statlig förvaltningspolitik, inklusive budget-
förslag. 

8.2 Mål för området 

Målet för området är att åstadkomma tillförlit-
liga och väldokumenterade prognoser, analyser 
och uppföljningar av den samhällsekonomiska 
och statsfinansiella utvecklingen. 

8.3 Resultatredovisning 

8.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att bedöma måluppfyllelsen av prognos- och 
analysverksamheten används dels kvantitativa 
mått på prognosprecisionen för de viktigaste 
prognosvariablerna, dels de omdömen om prog-
noserna och analyserna som lämnas av läsarna av 
Konjunkturinstitutets rapportserie Konjunktur-
läget. 

Resultatet redovisas både i beskrivande text 
och med hjälp av indikatorer som anges i an-
slutning till respektive myndighet.  

8.3.2 Resultat 

Konjunkturinstitutets prognosprecision är i linje 
med andra bedömares. Prognoserna har varit till-
förlitliga och relativt träffsäkra. Skillnaderna 
mellan prognosmakarnas prognosfel är för-
hållandevis små och det är svårt att påvisa att 
något prognosinstitut skulle vara bättre eller 
sämre än något annat. 

Konjunkturinstitutets styrka ligger framför 
allt i tillförlitliga bedömningar av svensk eko-
nomi där institutet visar på såväl djup som bredd 
samt god teoretisk och empirisk förankring. 
Prognosunderlagen är utförliga och väldispo-
nerade. Underlagen har också relevanta fördjup-
ningar som förklarar hur man gjort olika bedöm-
ningar respektive pedagogiska fördjupningar av 
mer allmänbildande karaktär. I de senaste 
rapporterna har den fördjupande analysen fått 
ett allt större utrymme. Detta har skett utan att 
framställningen av prognosen blivit lidande.  
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ESV:s prognosprecision är i linje med andra 
bedömares. ESV:s prognoser utgör underlag till 
regeringen för att bedöma om åtgärder behöver 
vidtas för att nå de budgetpolitiska målen. ESV:s 
prognoser är väl underbyggda och håller hög 
kvalitet. ESV har god träffsäkerhet i sina 
prognoser. 

Konjunkturinstitutets resultat  

Prognosverksamhet 
Konjunkturinstitutet bedriver prognosverksam-
het fortlöpande samt utvecklar metoder och mo-
deller för prognoser och makroekonomiska 
analyser. Prognoser för svensk och internationell 
ekonomi publiceras fyra gånger per år i rapport-
serien Konjunkturläget. 

Myndigheten genomför även långsiktiga 
framskrivningar av de offentliga finanserna och 
bedömningar av de offentliga finansernas lång-
siktiga hållbarhet. 

Barometerverksamhet 
Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska 
företag och hushåll om deras syn på ekonomin. 
Resultatet sammanställs i rapporten Konjunk-
turbarometern som ska ge snabba, kvalitativa 
indikationer om viktiga ekonomiska variabler. I 
företagsbarometern tillfrågas drygt 6 000 företag 
om hur de upplever nuläget och vad de har för 
förväntningar om den närmaste framtiden. I 
hushållsbarometern intervjuas 1 500 svenska 
hushåll om deras syn på den egna och den 
svenska ekonomin, förväntningar om räntor och 
inflation samt om planerade inköp av kapital-
varor och sparande.  

Systematiska fel och prognosprecision  
Prognosprecision och förekomsten av systema-
tiska fel mäts vanligtvis genom kvantitativa 
mätningar av skillnader mellan prognosen och 
det faktiska utfallet. Genom att jämföra olika 
prognosmakares prognosprecision vid olika tid-
punkter ges en kompletterande bild av hur Kon-
junkturinstitutet lyckats i jämförelse med andra 
prognosmakare. Olika prognosmakare publi-
cerar emellertid olika antal prognoser och vid 
olika tillfällen, vilket kan påverka både förutsätt-
ningarna för och bedömningen av precisionen. 
En utvärdering av systematiska fel (medelfel) 
och prognosprecision (mätt med medelabsolut-
fel) finns i sin helhet i Konjunkturinstitutets 
Specialstudie Nr. 44 Utvärdering av makro-
ekonomiska prognoser. 

I tabellerna nedan visas medelfel och medelabso-
lutfel för BNP-tillväxt, arbetslöshet och KPI-
inflation. Medelfel mäter medelvärdet av prog-
nosfelen för prognoser gjorda under en 
tidsperiod. Positiva och negativa prognosfel som 
i genomsnitt är lika stora innebär att medelfelet 
blir noll. Måttet medelabsolutfel mäter medel-
värdet av prognosernas absolutfel under en tids-
period, måttet bortser därmed från om prog-
nosfelen är positiva eller negativa och behandlar 
prognosfel proportionellt. I Konjunkturinsti-
tutets prognoser för 2014 var prognosprecision-
en för inflation, reporänta och det offentlig-
finansiella sparandet något bättre än genom-
snittet för prognosinstituten. Prognospreci-
sionen för BNP-tillväxt, arbetslöshet, sysselsätt-
ning och timlön låg nära genomsnittet. Även sett 
till hela perioden 1997–2014 var precisionen i 
Konjunkturinstitutets prognoser i linje med 
övriga prognosmakare för samtliga variabler. 
Konjunkturinstitutet överskattade BNP-tillväxt, 
arbetslöshet och KPI-inflationen för 2014, i lik-
het med de flesta andra prognosmakare. Under 
perioden 1997–2014 har Konjunkturinstitutet i 
genomsnitt överskattat BNP-utvecklingen, dock 
inte på ett statistiskt signifikant sätt. Medelfelen 
för arbetslöshet och KPI-inflation har däremot 
varit nära noll, med undantag för prognoserna 
för nästkommande års KPI-inflation som KI i 
likhet med alla andra prognosmakare har över-
skattat.  

 
Tabell 8.1 Prognosprecision för BNP-tillväxt 
Medelvärden av absolut prognosfel resp. av prognosfel. Procentenheter 

 20141 1997–20142 
 
 

Medel-
absolutfel 

Medelfel Medel-
absolutfel 

Medelfel 

ESV 0,2 -0,2 - - 

HUI 0,3 -0,3 0,6 -0,1 

KI 0,3 -0,2 0,6 -0,1 

LO 0,1 0,0 - - 

Nordea 0,4 -0,3 0,7 -0,1 

Riksbanken 0,4 -0,3 0,6 0,0 

Regeringen 0,3 -0,2 0,7 0,0 

SEB 0,3 -0,3 0,6 -0,1 

SHB 0,7 -0,6 0,6 -0,2 

Sv Näringsliv 0,1 -0,1 0,7 0,2 

Swedbank 0,6 -0,6 0,9 -0,1 

Medelvärde 0,4 -0,3 0,7 -0,1 
1Avser prognoser för 2014 publicerade under 2013 och 2014. 
2Avser prognoser för resp. år publicerade under resp. innevarande år. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Tabell 8.2 Prognosprecision för arbetslöshet 
Medelvärden av absolut prognosfel resp. av prognosfel.  
Procentenheter 

 20141 1997–20142 
 
 

Medel- 
absolutfel 

Medelfel Medel-
absolutfel 

Medelfel 

ESV 0,2 -0,1 - - 

HUI 0,1 0,0 0,2 0,0 

KI 0,2 -0,1 0,2 0,0 

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

Nordea 0,1 -0,1 0,2 0,0  

Riksbanken 0,1 0,0 0,2 0,0 

Regeringen 0,2 -0,1 0,2 0,0 

SEB 0,1 -0,1 0,2 0,0 

SHB 0,2 -0,2 0,2 0,0 

Sv Näringsliv 0,2 -0,1 0,3 -0,1 

Swedbank 0,1 -0,1 0,3 -0,1 

Medelvärde 0,2 -0,1 0,2 -0,1 
1Avser prognoser för 2014 publicerade under 2013 och 2014. 
2Avser prognoser för resp. år publicerade under resp. innevarande år. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

 
Tabell 8.3 Prognosprecision för KPI-inflation 
Medelvärden av absolut prognosfel resp. av prognosfel.  
Procentenheter 

 20141 1997–20142 
 
 

Medel-
absolutfel 

Medelfel Medel-
absolutfel 

Medelfel 

ESV 0,8 -0,8 - - 

HUI 1,0 -1,0 0,3 -0,1 

KI 0,6 -0,6 0,2 0,0 

LO 0,6 -0,6 0,2 0,1 

Nordea 0,9 -0,9 0,2 0,0 

Riksbanken 0,9 -0,9 0,2 0,0 

Regeringen 0,6 -0,6 0,2 0,0 

SEB 0,7 -0,7 0,2 -0,1 

SHB 0,8 -0,8 0,2 -0,1 

Sv Näringsliv 1,0 -1,0 0,2 -0,1 

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

Medelvärde 0,8 -0,8 0,2 0,0 
1Avser prognoser för 2014 publicerade under 2013 och 2014. 
2Avser prognoser för resp. år publicerade under resp. innevarande år. 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Modellverksamhet 

Konjunkturinstitutet använder den kvartals-
baserade modellen KIMOD regelbundet i prog-
nosarbetet bl.a. för att prognostisera och simu-
lera alternativa scenarier för den svenska ekono-
min på kort och medellång sikt. Det kan vara 
simuleringar om bl.a. finanspolitik, penning-
politik, arbetsmarknadsreformer, löner samt en 
rad utbudsrelaterade ekonomiska variabler.  

Såväl den regelbundna kvantitativa prognosverk-
samheten som den fördjupade makroekono-
miska analysen förutsätter ett kontinuerligt 
metodutvecklingsarbete. Med anledning av detta 
gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag 
att under 2014 genomföra en förstudie av 
lämpligt modellstöd för arbetet med medel-
fristiga (1–10 år) makroekonomiska scenarier vid 
Konjunkturinstitutet och Regeringskansliet (Fi-
nansdepartementet). Förstudien innehåller en 
inventering av befintliga makroekonomiska mo-
deller vid några motsvarande organisationer i 
omvärlden inklusive en bedömning av dessa 
modellers för- och nackdelar. Praktiska aspekter 
på användande av modeller i policymiljö har sär-
skilt belysts. I slutet av januari 2015 lämnade 
Konjunkturinstitutet ett förslag till lämplig 
makroekonomisk modell som kan användas av 
både Konjunkturinstitutet och Finansdeparte-
mentet. 

Fördjupade specialstudier 
Konjunkturinstitutet genomför även fördjupade 
analyser inom olika specialområden av betydelse 
för förståelsen av den makroekonomiska ut-
vecklingen. Analyserna ingår i det kontinuerliga 
utvecklingsarbetet och redovisas bl.a. i form av 
fördjupningar i publikationen Konjunkturläget. 
År 2014 innehöll Konjunkturläget 15 för-
djupningar, bl.a. följande: 

– långtidsarbetslösheten på svensk arbets-
marknad,  

– kommunbarometern, och  

– arbetskraftsdeltagandet har ökat. 
 
Konjunkturinstitutet har även i uppdrag att 
framställa en rapport om de samhällsekonomiska 
förutsättningarna för lönebildningen, den s.k. 
Lönebildningsrapporten. Institutet beslutar till-
sammans med Medlingsinstitutet om rapportens 
utformning och publiceringstidpunkt med hän-
syn till avtalsförhandlingarna. 

Konjunkturinstitutet har fått regeringens 
uppdrag att analysera konsekvenserna av att 
ändra den målsatta nivån för det finansiella 
sparandet från en procent av BNP i genomsnitt 
över en konjunkturcykel till noll procent. 
Uppdraget har redovisats den 14 augusti 2015 
(dnr Fi2015/03926/E2). 

Miljöekonomiskt arbete 
Konjunkturinstitutet har i uppdrag att skriva en 
årlig rapport om miljöpolitikens samhälls-
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ekonomiska aspekter. Rapporten publicerades i 
december 2014 och fokuserade på jordbruks-
området. Rapporten innehåller en beskrivning av 
jordbrukets inverkan på biologisk mångfald, 
övergödning och klimat samt en analys av 
ekonomiska styrmedel i jordbruket. Dessa var 
ekologisk produktion inom landsbygds-
programmet, skatt på mineralgödsel, minskad 
nedsättning av koldioxidskatten och sub-
ventioner till kolsänkor. Konjunkturinstitutet 
genomförde även analyser om konsekvenser av 
Kommissionens föreslagna ramverk för klimat- 
och energipolitiken till 2030. Resultaten slut-
redovisades den 30 oktober 2014.  

Ekonomistyrningsverkets resultat 

Prognosverksamhet m.m. 
ESV ska tillgodose bl.a. regeringens och riks-
dagens behov av information om den statliga 
ekonomin och de offentliga finanserna. Varje 
månad följer ESV upp utfallet för statens budget. 
Varje kvartal redovisas kort- och medelfristiga 
prognoser över statens budget och de offentliga 
finanserna samt en uppföljning av de budgetpoli-
tiska målen. Myndigheten tar även fram underlag 
till årsredovisningen för staten genom en resul-
taträkning, en balansräkning och en finansi-
eringsanalys för de statliga myndigheterna. ESV 
producerar också finansstatistik över den statliga 
verksamheten som underlag till nationalräken-
skaperna.  

Analyser 
ESV:s prognoser baseras på prognoser för en-
skilda anslag och inkomsttitlar. ESV förbättrar 
kontinuerligt verktygen för att kunna analysera 
och följa upp prognoserna.  

År 2014 har fokus legat på att anpassa beräk-
ningarna av den makroekonomiska utvecklingen 
och de offentliga finanserna till den nya 
standarden av Nationalräkenskaperna (ENS 
2010). Därutöver har ESV bl.a. tagit fram en ny 
metod för månadsuppföljning av skatteintäkter 
samt tittat särskilt på metod och analys för 
prognoser inom områdena migration och 
ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 
i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 
2014. 

Prognosprecision 
I syfte att mäta måluppfyllelsen gör ESV årligen 
en uppföljning av prognosprecisionen (Prognos-

utvärdering 2014, ESV 2015:46). I uppföljningen 
jämför ESV sin prognosprecision avseende BNP 
och den offentliga sektorns sparande med andra 
prognosmakare. När det gäller utgifterna och in-
komsterna på statens budget jämförs ESV:s pre-
cision med regeringens precision. ESV gör även 
en fördjupad utvärdering och analys av sina egna 
prognosavvikelser för utgifterna och inkoms-
terna på statens budget.  

ESV:s utvärdering visar att samtliga studerade 
prognosmakare överskattade BNP för 2014. De 
statliga prognosinstituten var under perioden 
mer optimistiska än de flesta bankerna. ESV:s 
prognos för BNP var från september 2013 
relativt nära utfallet.  

Prognosfelen för det finansiella sparandet 
följde samma mönster som för BNP, dvs. prog-
nosen för det finansiella sparandet överskattades. 
ESV prognostiserade tidigare än andra statliga 
prognosinstitut ett underskott på omkring 
2 procent, vilket var i linje med utfallet. ESV 
drog däremot 2014 ner prognosen ytterligare 
vilket visade sig vara för mycket.  

ESV och regeringen är de enda prognosma-
karna som gör prognoser över statens budget 
med samma detaljeringsgrad och struktur varför 
en jämförelse är möjlig endast mellan dessa två. 
Jämförelserna av avvikelserna i tabell 8.4 avser 
prognoserna i september 2012, mars och sep-
tember 2013 samt april och september 2014. 
Sammantaget var ESV:s prognosprecision för 
budgetsaldot drygt 25 miljarder kronor bättre än 
regeringens precision.  

  
Tabell 8.4 Prognosavvikelse jämförelse ESV och regeringen 
Miljarder kronor 

 Utfall 
2014 

Prognosavvikelse 
snitt ESV 

Prognosavvikelse 
snitt regeringen 

Totala inkomster  790 9,8 35,6 

Totala utgifter 862 -8,9 -8,4 

Budgetsaldo -72 18,8 44,1 
Avvikelse = prognos minus utfall. 
Anm.: Ett positivt värde på prognosavvikelsen innebär en överskattning, ett 
negativt värde en underskattning.  
Källa: Ekonomistyrningsverket. 

ESV:s fördjupade utvärdering avseende sin 
prognosprecision 
Den fördjupade utvärderingen av träffsäkerheten 
i de egna prognoserna bygger på de fem progno-
ser som ESV gjort mellan december 2013 och 
januari 2015 och avser statens inkomster och ut-
gifter (takbegränsade). 
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Tabell 8.5 ESV:s prognosavvikelse för statens inkomster 
Miljarder kronor 

 Utfall 2014  Prognosavvikelse snitt 

Totalt 790 -9,1 
Källa: Ekonomistyrningsverket. 

 
För statens inkomster var den genomsnittliga 
prognosavvikelsen -9,1 miljarder kronor, dvs. en 
underskattning med 1,1 procent av utfallet för 
2014. Detta innebär att prognosavvikelsen var 
lägre jämfört med 2013 då motsvarande avvikelse 
var 1,9 procent av utfallet. Så gott som hela den 
genomsnittliga avvikelsen förklaras av effekter 
som beror på nya politiska beslut, ändrade mak-
roekonomiska förutsättningar eller förändringar 
till följd av den nya Nationalräkenskapsredovis-
ningen.  
 
Tabell 8.6 ESV:s prognosavvikelse för Takbegränsade 
utgifter 
Miljarder kronor 

 Utfall 2014 Prognosavvikelse snitt 

Totalt 1 096 -2,2 

-Utgiftsområden exkl. räntor 838 -2,2 

-Ålderspensionssystemet 258 -0,1 
Källa: Ekonomistyrningsverket. 

 
ESV:s utgiftsprognoser underskattade utgifterna 
vid samtliga prognostillfällen. I genomsnitt var 
prognosavvikelsen för utgifterna -2,2 miljarder 
kronor, dvs. en underskattning med 0,2 procent 
av de takbegränsade utgifterna. Detta kan jäm-
föras med 2013 då ESV underskattade de takbe-
gränsade utgifterna med lika mycket. En stor del 
av prognosavvikelsen var effekter som beror på 
nya politiska beslut. När den aggregerade 
utgiftsprognosen bryts ned på utgiftsområden 
framkommer att de största avvikelserna mellan 
prognoser och utfall återfinns inom följande ut-
giftsområden:  

– Försvar och samhällets krisberedskap 
(utg.omr. 6) 

– Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning (utg.omr. 10), 

– Arbetsmarknad och arbetsliv (utg.omr. 14),  

– Kommunikationer (utg.omr. 22) och  

– Avgiften till Europeiska unionen (utg.omr. 
27). 

Finanspolitiska rådet 

Finanspolitiska rådet publicerade den 12 maj 
2015 sin årliga rapport i serien Svensk finans-
politik (Fi2015/02836/E4)).  

Årets rapport innehöll bl.a. bedömningar av 
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet, 
ändamålsenligheten hos målet för det finansiella 
sparandet, sysselsättningen och arbetslösheten, 
produktiviteten och infrastrukturen. Med den 
årliga rapporten som utgångspunkt anordnade 
finansutskottet en offentlig utfrågning av rådets 
ordförande och finansministern. Regeringen 
kommenterar rådets samtliga förslag i Förslag till 
statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.3. 

Rådet har även anordnat konferenser i syfte 
att öka den offentliga diskussionen i samhället 
om den ekonomiska politiken.  

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

ESO ska bidra till att bredda och fördjupa 
underlaget för framtida samhällsekonomiska och 
finanspolitiska avgöranden. Uppgiften fullföljs 
framför allt genom att forskare och institutioner 
får i uppdrag att genomföra studier som ges ut i 
ESO:s skriftserie och publiceras på expert-
gruppens hemsida. ESO anordnar även semi-
narier och konferenser i syfte att stimulera 
debatten och ESO-studiernas författare offent-
liggör sina resultat för en bredare publik genom 
bl.a. debattinlägg i tidningar. 

År 2014 publicerades åtta rapporter bl.a. om 
konkurrens i äldreomsorgen, de s.k. 3:12-
reglerna, ägarbeskattning, företagsfinansiering, 
konkurrens inom hälso- och sjukvård, mått på 
de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet 
produktivitetsutveckling i offentlig sektor och 
institutionsvård av unga. 

8.3.3 Analys och slutsatser 

Konjunkturinstitutet 

I Konjunkturinstitutets Specialstudie Nr. 44 
Utvärdering av makroekonomiska prognoser 
visar utvärderingen att Konjunkturinstitutets 
prognosprecision för perioden 1997–2014 var i 
linje med övriga prognosinstitut. Vid sidan av 
det kontinuerliga arbetet med att förbättra den 
kvantitativa prognosprecisionen har Konjunk-
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turinstitutet under de senaste åren utvecklat sina 
rapporter i riktning mot mer fördjupad analys.  

Genom framtagande av kvalificerade och för-
djupade analyser bidrar Konjunkturinstitutet till 
ökad förståelse för utvecklingen av svensk eko-
nomi. Konjunkturinstitutets prognoser används 
som jämförelse mot regeringens prognoser och 
bidrar på så sätt till utformningen av den ekono-
miska politiken.  

På det miljöekonomiska området är Konjunk-
turinstitutets arbete med analysen av den lång-
siktiga klimat- och energipolitikens effektivitet 
av fortsatt stor vikt som underlag till beslut. 
Även Konjunkturinstitutets årliga rapport om 
miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, 
som bl.a. behandlar den ekonomiska politikens 
kort- och långsiktiga effekter på riksdagens 
miljökvalitetsmål, utgör ett viktigt underlag. 
Konjunkturinstitutets miljöekonomiskt relatera-
de rapporter och remissvar inom andra områden 
utgör exempel på att miljöekonomisk analys 
bidrar med viktiga insikter inom hela miljö-
politiken.  

Regeringen gör bedömningen att Konjunk-
turinstitutet har uppnått målet för sin verksam-
het. 

Ekonomistyrningsverket 

Regeringen fäster stor vikt vid att prognosmeto-
derna inom vissa betydelsefulla utgiftsområden 
utvecklas och fördjupas så att kvaliteten säker-
ställs. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp 
prognosavvikelse särskilt för områden med stor 
ekonomisk betydelse. ESV har i regleringsbrevet 
för 2015 fått i uppdrag att se över några ut-
giftsområden med särskilt fokus på utgifts-
område 8 Migration, utgiftsområde 10 Ekono-
misk trygghet vid sjukdom och funktionsned-
sättning och utgiftsområde 13 Integration och 
jämställdhet. En delrapport av arbetet över-
lämnades till Regeringskansliet (Finansdepar-
tementet) den 26 juni 
(dnr Fi2015/03520/BATOT). Regeringen 
kommer aktivt att följa ESV:s metodutveck-
lingsarbete. 

ESV har utarbetat prognoser och analyser 
med särskilt fokus på den statsfinansiella utveck-
lingen. Prognoserna har utgjort underlag till dis-
kussioner och beslut om den ekonomiska politi-
ken. Regeringen bedömer att ESV uppnått målet 
för sin prognosverksamhet för statens budget 

och de offentliga finanserna. Prognoserna 
bedöms ha varit tillförlitliga.  

Finanspolitiska rådet 

Finanspolitiska rådets huvudsakliga mål är att 
bidra till att finanspolitiken är långsiktigt hållbar. 
Regeringen bedömer att målet har uppnåtts ge-
nom publicering av rapporten Svensk finanspoli-
tik. Genom publiceringen av rapporten, under-
lagsrapporter samt genom att arrangera konfe-
renser och seminarier bedömer regeringen att rå-
det även har uppnått sina mål vad gäller en ökad 
öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska 
politikens syften och effektivitet. 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

Regeringen bedömer att ESO har uppfyllt sitt 
mål genom att ha publicerat kvalificerade under-
lag och på så sätt bidragit till att bredda och för-
djupa underlaget för framtida samhällsekono-
miska och finanspolitiska avgöranden. 

8.4 Politikens inriktning 

Regeringen lägger stor vikt vid att analyser som 
bygger på bästa praxis används som grund för 
den framtida ekonomiska politikens utformning.  
För att säkerställa att regeringen och Konjunk-
turinstitutet har ändamålsenligt modellstöd för 
arbetet med medelfristiga makroekonomiska 
scenarier, har regeringen gett Konjunktur-
institutet i uppdrag att utveckla en s.k. dynamisk 
stokastisk allmänjämviktsmodell (DSGE-
modell). Konjunkturinstitutet ska fortsätta att 
öka prognosprecisionen genom utveckling och 
fördjupning av den ekonomiska analysen. Vidare 
ska Konjunkturinstitutet inom det miljöekono-
miska området fortsätta att prioritera sådan 
samhällsekonomisk analysverksamhet som på 
kort- och lång sikt förbättrar beslutsunderlaget 
för svensk miljö- och klimatpolitik. 
Konjunkturinstitutet ska även utvärdera den 
ekonomiska politikens kort- och långsiktiga 
effekter på de av riksdagen uppsatta 
miljökvalitetsmålen. ESV ska fortsätta utveckla 
uppföljningen av sina prognosmetoder, särskilt 
för områden med stor ekonomisk betydelse.  
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8.5 Budgetförslag 

8.5.1 1:6 Finanspolitiska rådet 

Tabell 8.7 Anslagsutveckling 1:6 Finanspolitiska rådet  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
9 592 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
154 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 547 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
9 433 

2016 Förslag 9 688      

2017 Beräknat 9 798 1   

2018 Beräknat 9 969 1   

2019 Beräknat 10 164 1   
2 Motsvarar 9 689 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Finanspolitiska rådets 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:6 Finanspolitiska rådet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 547 9 547 9 547 9 547 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 166 276 447 642 

Beslut -25 -25 -25 -25 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 688 9 798 9 969 10 164 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 9 688 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:6 Finanspolitiska rådet för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
9 798 000 kronor, 9 969 000 kronor respektive 
10 164 000 kronor. 

8.5.2 1:7 Konjunkturinstitutet 

Tabell 8.9 Anslagsutveckling 1:7 Konjunkturinstitutet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
60 794 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 470 

 
2015 

 
Anslag 

 
60 918 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
60 232 

2016 Förslag 61 827      

2017 Beräknat 62 684 2   

2018 Beräknat 63 997 3   

2019 Beräknat 64 334 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 61 830 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 61 833 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Konjunkturinstitutets 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 8.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:7 Konjunkturinstitutet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 59 918 59 918 59 918 59 918 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 060 1 902 3 194 4 570 

Beslut  849  864  885 -154 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  61 827 62 684 63 997 64 334 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget ökas med 1 000 000 kronor 2016 för 
utvecklandet av ny makromodell.  

Regeringen föreslår att 61 827 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 62 684 000 kronor, 
63 997 000 kronor respektive 64 334 000 kronor. 
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9 Fastighetsförvaltning 

9.1 Omfattning 

Området fastighetsförvaltning omfattar förvalt-
ning av fastigheter som av försvarspolitiska, 
kulturhistoriska eller andra skäl har ansetts 
lämpliga att förvaltas av staten. Fastigheterna är 
bl.a. regeringsbyggnader, länsresidens, ambassa-
der, de kungliga slotten, museer, teatrar, 
monument, försvarsfastigheter, markområden 
och vissa fastigheter som har donerats till staten.  

Kulturarvsfastigheter förvaltas tillsammans 
med vissa andra fastigheter av Statens fastighets-
verk (SFV). Fortifikationsverket (FortV) för-
valtar fastigheter som främst används för 
försvarsändamål. Verksamheterna finansieras 
framför allt genom avgifter, dvs. hyresintäkter. 

9.2 Mål 

Målet för området fastighetsförvaltning är en 
kostnadseffektiv statlig fastighetsförvaltning. 
Förvaltningen ska ske med rimligt risktagande 
samt med likvärdig avkastning och service i 
jämförelse med andra alternativ. I korthet 
innebär detta att de fastighetsförvaltande 
myndigheterna ska tillämpa följande över-
gripande målsättningar: 

– Fastigheterna ska förvaltas så att god 
hushållning och hög ekonomisk effektivitet 
uppnås.  

– Fastigheternas värden ska bevaras på en för 
ägaren och brukaren långsiktigt lämplig 
nivå. 

– Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och 
konkurrenskraftiga lokaler, markområden 
och anläggningar. 

– Myndigheterna ska uppfattas som 
kompetenta och serviceinriktade hyres-
värdar. 

– Myndigheterna ska inom sitt område verka 
för att uppfylla de nationella miljökvalitets-
målen. 

 
Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden ska i 
tillämpliga delar motsvara vad som gäller för 
andra stora fastighetsförvaltare. 

SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat 
efter finansiella poster motsvarande en avkast-
ning om 4,2 procent på 30 procent av myndig-
hetens genomsnittliga lån i Riksgälden. FortV 
ska i sin verksamhet uppnå ett resultat som efter 
finansiella poster motsvarar en avkastning om 
4,2 procent på det genomsnittliga myndighets-
kapitalet.  

Inom SFV:s fastighetsbestånd finns det en 
kategori fastigheter som benämns bidrags-
fastigheter. Bidragsfastigheterna är de fastigheter 
som saknar förutsättningar att ge ett långsiktigt 
ekonomiskt överskott. Målet för SFV:s bidrags-
fastigheter är att deras intäkter på sikt ska öka. 
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9.3 Resultatredovisning 

9.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Grunderna för resultatbedömningarna avseende 
SFV och FortV baseras på årsredovisningarna 
samt övrig redovisning och statistik.  

För att följa upp utvecklingen inom verksam-
hetsområdet i förhållande till målen används i 
huvudsak följande indikatorer: 

– hyresintäkt i kronor per kvadratmeter, 

– driftkostnad i kronor per kvadratmeter, 

– underhållskostnad i kronor per kvadrat-
meter, 

– driftnetto i kronor per kvadratmeter, 

– ekonomisk vakansgrad, 

– utveckling av kundnöjdhet, 

– energianvändning och 

– utveckling avseende nöjda medarbetare. 

9.3.2 Resultat 

SFV och FortV är de två största förvaltarna av 
statens fastigheter. De förvaltar bl.a. olika 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett 
stort antal försvarsanläggningar med tillhörande 
byggnader. Fastigheternas värdeförändring 
sedan 2012 framgår av tabell 9.1. 

 
Tabell 9.1 Statens byggnader, mark och annan fast 
egendom 
Bokfört värde i miljoner kronor  

 2012 2013 2014 

Staten totalt 35 452 36 415 39 274 

- varav SFV 13 645 13 697 13 677 

- varav FortV 9 709 9 729 9 836 

SFV:s och FortV:s andel 65,9 % 64,3 % 59,9 % 
Källa: Årsredovisningarna för staten 2013–2014. 

 
Uppgifterna i tabellen bör bedömas med viss 
försiktighet då bl.a. vissa tillgångar med kultur-
historiskt värde inte behöver tas upp i balans-
räkningen. Andra myndigheter som förvaltar 
fast egendom är bl.a. Naturvårdsverket, Sjöfarts-
verket, Luftfartsverket, Riksdagsförvaltningen, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Trafikverket och 
Kammarkollegiet. 

SFV:s bokförda värde för byggnader, mark 
och annan fast egendom uppgick den 31 decem-

ber 2014 till 13,68 miljarder kronor. Det är en 
liten minskning jämfört med 2013. Sett över 
några år har. investeringar i fastigheter för 
Regeringskansliets räkning höjt det bokförda 
värdet. 

Från och med den 1 januari 2015 överfördes 
förvaltningsansvaret för Riksantikvarieämbetets 
kulturfastigheter till Statens fastighetsverk. 

FortV:s bokförda värde för byggnader, mark 
och annan fast egendom uppgick den 31 decem-
ber 2014 till 9,8 miljarder kronor. Det är en 
ökning jämfört med 2013. Sett över en längre 
tidsperiod har det bokförda värdet minskat, 
främst beroende på avyttringar och ned-
skrivningar med anledning av försvarsbeslut 
1996, 2000 och 2004. 

Statens totala tillgångar ökade under 2014. 
Det berodde främst på att Naturvårdsverket 
genomförde en rad bytesaffärer med de marker 
som togs över från Ersättningsmark i Sverige 
AB. År 2014 ökade värdet på Naturvårdsverkets 
egendom med 2 747 miljoner kronor, vilket 
främst beror på dessa affärer. 

 
Tabell 9.2 Fastighetsförvaltningens omfattning 
Lokalarea (1 000 m2)  

 2011 2012 2013 2014 

SFV:s bestånd 1 715 1 685 1 680 1 679 

- varav inrikes fastigheter 1 193 1 161 1 164 1 162 

- varav utrikes fastigheter 157 157 156 155 

- varav bidragsfastigheter 365 367 360 362 

- FortV:s bestånd1 2 564 2 494 2 492 2 497 
1Försvarsanläggningar redovisas normalt som bruttoarea. Omräkningsfaktor till 
lokalarea, som är ett vanligare jämförelsetal, är 0,83. 
Källa: Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. 

 
Sedan 2008 har inga större förändringar skett av 
SFV:s totala lokalarea. Uppgifterna om lokalarea 
för FortV omfattar enbart uthyrningsbar yta i 
det öppna beståndet. 

För 2014 uppgick SFV:s resultat före 
fastighetsförsäljningar till 346 miljoner kronor. 
Avkastningskravet till staten uppgick till 
56 miljoner kronor för 2014, vilket motsvarar 
4,4 procent av det genomsnittliga myndighets-
kapitalet. Resultatkravet till staten var 328 mil-
joner kronor vilket också har betalats in på 
statens centralkonto. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

123 

Tabell 9.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för Statens 
fastighetsverk 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2016 

Totala 
intäkter 

2 767 2 897 2 845 2 845 2 874 2 841 

Totala 
kostnader  

2 583 2 455 2 375 2 499 2 519 2 526 

Resultat 184 442 470 346 355 315 
Källa: Statens fastighetsverk. 

 
För 2014 uppgick FortV:s resultat till en miljon 
kronor inklusive fastighetsförsäljningar. Det är 
en minskning med 126 miljoner kronor och 
beror främst på minskade intäkter i avyttrings-
verksamheten. Myndigheten har avseende 2014, 
som ett resultat av avkastningskravet om 
4,5 procent av det genomsnittliga myndighets-
kapitalet, betalat in 44 miljoner på statens 
centralkonto.  

 
Tabell 9.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för 
Fortifikationsverket 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Progno
s 2015 

Budget 
2016 

Totala 
intäkter 

3 556 3 490 3 466 3 273 3 275 3 324 

Totala 
kostnader  

3 255 3 255 3 339 3 272 3 209 3 232 

Resultat 301 235 127 1 66 92 
Källa: Fortifikationsverket. 

Resultatindikatorer 

Myndigheterna SFV och FortV förvaltar olika 
typer av bestånd. FortV:s bestånd är till ytan 
50 procent större än SFV:s och en inte obetydlig 
del av beståndet är förrådsytor som ibland är 
kallförråd. Myndigheterna har inte samma mark-
nadsförutsättningar för sina bestånd. Samman-
taget medför detta att det i flera fall är miss-
visande att jämföra myndigheternas nyckeltal 
med varandra. Syftet med indikatorerna och 
nyckeltalen är att redovisa en utveckling över tid 
för respektive myndighet. 

Hyresintäkt i kronor per kvadratmeter 
Tabell 9.5 Utveckling av hyresintäkter för SFV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

SFV Inrikes 1 547 1 547 1 535 

SFV Utrikes 2 610 2 585 2 532 

 
SFV:s hyresintäkter per kvadratmeter håller sig 
på en relativt stabil nivå. Hyresintäkterna 
påverkas bl.a. av vakansgraden, vilket till viss del 
kan förklara variationen mellan åren.  

 
Tabell 9.6 Utveckling av hyresintäkter för FortV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

FortV 616 608 605 

 
FortV har, även om det förekommer viss 
variation mellan åren, haft en stabil nivå avseende 
hyresintäkterna per kvadratmeter.  

 

Driftkostnad i kronor per kvadratmeter 
Tabell 9.7 Utveckling av driftkostnaderna för SFV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

SFV Inrikes 265 261 243 

SFV Utrikes 413 414 428 

 
SFV:s driftkostnader skiljer sig något mellan 
åren, vilket huvudsakligen kan förklaras av 
skillnader i energipriser och klimat. 

 
Tabell 9.8 Utveckling av driftkostnaderna för FortV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

FortV 38 37 37 

 
FortV har en stabil nivå avseende driftkostnaden 
per kvadratmeter. Myndigheten arbetar aktivt 
med långsiktiga planer för att sänka drift-
kostnaderna. 

Underhållskostnad i kronor per kvadratmeter 
Tabell 9.9 Utveckling av underhållskostnaderna för SFV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

SFV Inrikes 445 406 442 

SFV Utrikes 512 560 890 

 
SFV:s underhållskostnader varierar över tid och 
genomsnittet påverkas av i vilken utsträckning 
myndigheten genomfört underhållsåtgärder i 
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större ombyggnadsprojekt eller renoverings-
projekt. Under 2014 har underhållskostnaderna 
ökat på grund av att flera större 
underhållsåtgärder genomförts i bl.a. Operan, 
Dramaten, Rosersberg, Naturhistoriska 
riksmuseet, Gamla riksdagshuset, Riddarholmen 
m.m. Bland utrikes fastigheter har underhåll och 
energieffektiviseringsåtgärder genomförts i bl.a. 
New York, vid Voksenåsen i Norge, Wien och 
London. 

 
Tabell 9.10 Utveckling av underhållskostnaderna för FortV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

FortV 85 88 102 

 
FortV redovisar tilltagande underhållskostnader 
per kvadratmeter. Myndigheten arbetar enligt 
uppgift aktivt med att ta fram en långsiktig plan 
för att sänka kostnaderna. En förklaring till 
utvecklingen är ett sedan tidigare uppdämt 
behov av underhåll samt att Fortifikationsverket 
under 2014 har genomfört en extra satsning på 
underhåll som bidrar till energieffektivisering. 

Driftnetto i kronor per kvadratmeter 
Driftnetto är intäkter minus kostnader före 
avskrivningar och räntor. Det redovisade drift-
nettot speglar resultatet i den normala förvalt-
ningsverksamheten.  

 
Tabell 9.11 Utveckling av driftnettot för SFV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

SFV Inrikes 823 843 809 

SFV Utrikes 1 667 1 580 1 231 

 
Driftnettot för SFV skiljer sig mellan åren, 
främst beroende på underhållsåtgärder i samband 
med större ombyggnadsprojekt. För 2014 har 
främst stora underhållsinsatser påverkat drift-
nettot. 

 
Tabell 9.12 Utveckling av driftnettot för FortV 
Kronor per kvadratmeter 

 2012 2013 2014 

FortV 265 254 249 

 
Driftnettot för FortV har sjunkit främst till följd 
av en ökning av det planerade underhållet.  

Vakansgrad 
I statens fastighetsbestånd finns vissa lokalytor 
som inte är uthyrda vilket brukar beskrivas som 
en fastighetsförvaltares vakansgrad. 

 
Tabell 9.13 Utveckling av vakansgraden för SFV 
Ekonomisk vakansgrad 

 2012 2013 2014 

SFV  1,4 % 1,7 % 2,7 % 

 
Den ökade vakansgraden för SFV förklaras 
främst av att lokaler nyligen blivit tomställda i 
Tokyo. 

 
Tabell 9.14 Utveckling av vakansgraden för FortV 
Vakansgrad av uthyrningsbar area 

 2012 2013 2014 

FortV 5,7 % 4,1 % 3,7 % 

 
FortV arbetar aktivt med att sänka vakansgraden 
och myndigheten har de senaste två åren sänkt 
vakansgraden med två procentenheter.  

Mätning av kundnöjdhet 
SFV och FortV genomför vart annat år kund-
undersökningar (NKI, Nöjd Kund Index) som 
visar måluppfyllelsen avseende bl.a. till-
handahållande av det kunderna efterfrågar samt 
hur kunderna uppfattar dem som hyresvärd.  

 
Tabell 9.15 Utveckling avseende kundnöjdheten för SFV 
NKI 

 2009 2011 2013 

SFV  76 70 71 

 
SFV har en kundnöjdhet som motsvarar 
branschen i övrigt. Värdet sjönk något under 
2011, men då från en relativt hög nivå. Under 
2015 genomförs en ny undersökning av kund-
nöjdheten. 

 
Tabell 9.16 Utveckling avseende kundnöjdheten för FortV 
NKI 

 2009 2011 2013 

FortV 62 64 58 

 
FortV har, även om resultatet försämrades något 
i den senaste undersökningen, stärkt sina 
indexvärden. Förändringen kan delvis förklaras 
av den osäkerhet som myndigheten och dess 
kunder upplevde till följd av den förra 
regeringens tidigare avisering om att avveckla 
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myndigheten. Under 2015 genomförs en ny 
undersökning av kundnöjdheten. 

Energianvändning 
Myndigheterna har fortsatt fokus på miljö- och 
kulturmiljövärden och arbetet med att upprätta 
vårdplaner för alla statliga byggnadsminnen 
fortgår.  

 
Tabell 9.17 Utveckling av energianvändningen för SFV 
Energi-/Mediaförbrukning i kWh/m2 

 2012 2013 2014 

SFV Inrikes och bidragsfastigheter 146 151 137 

SFV Utrikes 169 165 160 

 
SFV har under en flerårsperiod minskat energi-
användningen vilket är en effekt av flera energi-
sparande investeringar och åtgärder. 

 
Tabell 9.18 Utveckling av energianvändningen för FortV 
Energi-/Mediaförbrukning i kWh/m2 

 2012 2013 2014 

FortV 148 147 135 

 
FortV har under 2014 minskat energianvänd-
ningen ytterligare. En del av den effekten 
kommer av energisparande åtgärder men en del 
av förklaringen är också högre temperaturer än 
föregående år. 

Mätning av nöjda medarbetare 
SFV och FortV genomför undersökningar 
gällande nöjda medarbetare (NMI, Nöjd Med-
arbetar Index).  

 
Tabell 9.19 Utveckling avseende nöjda medarbetare för SFV 
NMI 

 2011 2013 

SFV  69 72 

 
SFV arbetar aktivt med att få mer nöjda med-
arbetare och myndigheten har sedan den senaste 
mätningen förbättrat sina värden. Det är främst 
inom området trygghet som värdet har ökat. En 
ny mätning avses genomföras under 2015. 

 
Tabell 9.20 Utveckling avseende nöjda medarbetare för 
FortV 
NMI 

 2011 2013 

FortV  80 81 

 

FortV har trots tidigare aviserat beslut om 
avveckling bibehållit ett högt medarbetarindex. 
En ny mätning avses genomföras under 2015. 

9.3.3 Analys och slutsatser 

Bedömningen är att SFV har genomfört sina 
instruktionsenliga uppgifter, uppfyllt sina mål 
och genomfört sitt uppdrag på ett tillfreds-
ställande sätt. Myndighetens avkastningskrav har 
överträffats, främst på grund av det låga ränte-
läget. Resultatindikatorerna pekar på en stabil 
verksamhet där externa faktorer får nyckeltalen 
att variera men där trenden avseende effek-
tiviteten är positiv. Avvikande för året är omfatt-
ningen av underhållsåtgärder. Dessa är planerade 
och görs bl.a. i samband med större ombygg-
nadsprojekt som nu pågår.  

Bedömningen är att FortV uppfyllt sina mål. 
FortV:s försäljningar har genomförts affärs-
mässigt och statens intressen har tillvaratagits på 
ett bra sätt. Resultatindikatorerna pekar på en 
stabil verksamhet där trenden avseende 
effektiviteten är positiv. 

9.4 Politikens inriktning 

De av riksdagen 1991 beslutade riktlinjerna inom 
lokalförsörjnings- och fastighetsområdet vilka 
låg till grund för omorganisationen av statens 
fastighetsförvaltning 1993 ligger i huvudsak fast. 
Detta innebär bl.a. att fastighetsförvaltningen 
bör vara skild från brukandet av lokaler och 
mark, att statens fastighetsförvaltning bör 
bedrivas med ett så långt som möjligt marknads-
mässigt avkastningskrav samt att de fastigheter 
som av historiska eller andra skäl är olämpliga att 
föra över till bolag bör läggas i en samordnad 
förvaltning i myndighetsform.  

De fastighetsförvaltande myndigheterna ska 
bl.a. förvalta fastigheterna så att god hushållning 
och hög ekonomisk effektivitet uppnås. Värdet 
på fastigheternas ska bevaras på en för ägaren 
och brukaren långsiktig lämplig nivå. Myndig-
heterna ska också inom sitt område verka för att 
uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, 
särskilt vad gäller energieffektivitetsmålet. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 2 

126 

Statens fastighetsförvaltning 

I betänkandena Staten som fastighetsägare och 
hyresgäst (SOU 2011:31), Försvarsfastigheter i 
framtiden (SOU 2013: 61) och Statens kultur-
fastigheter – urval och förvaltning för framtiden 
(SOU 2013:55) lämnas ett antal förslag och 
betänkandena har remitterats. Regeringen har 
vidtagit vissa åtgärder och betänkandena bereds 
vidare inom Regeringskansliet. Regeringen avser 
att återkomma till riksdagen med information 
om den fortsatta inriktningen av den statliga 
fastighetsförvaltningen och då bl.a. avseende 
vissa särskilda frågor om förvaltningen av statliga 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastig-
heter.  

Regeringen har för närvarande inte för avsikt 
att förändra de grundläggande principerna för 
hyressättningen för statliga myndigheter.  

Hyressättning av vissa kulturfastigheter 

Regeringen avser att återkomma med de frågor 
som berör det som riksdagen 2009 gav 
regeringen till känna, nämligen att vidta vissa 
åtgärder som rör kulturinstitutionernas lokal-
kostnader (bet. 2009/10:KrU1, 
rskr. 2009/10:144). Med anledning av tillkänna-
givandet beslutade regeringen att ge en utredare 
ett tilläggsdirektiv för att belysa frågan 
(dir. 2010:119).  

Bakgrunden till uppdraget är att det finns ett 
flertal problem kring tillämpningen av nuvarande 
kostnadshyresmodell. Detta har lett till 
omfattande diskussioner om modellen och dess 
effekter.  

Utredaren har därefter i ett betänkande 
(SOU 2011:31) föreslagit principer och utgångs-
punkter för nya hyresavtal mellan SFV och de 
fem institutionerna med kostnadshyror: 
Kungliga Operan AB, Kungliga Dramatiska 
teatern AB, Naturhistoriska riksmuseet, 
Nationalmuseum och Historiska museet.  

I regleringsbrevet för 2012 fick SFV i uppdrag 
att förbereda arbetet med att omförhandla 
hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid de fem 
institutionerna Operan, Dramaten, Natur-
historiska riksmuseet, Nationalmuseum och 
Historiska museet. Syftet är att förändra 
principerna för hyressättningen för berörda 
institutioner för att nå en mer ändamålsenlig 
hyressättning. SFV har avrapporterat sitt 

uppdrag och ärendet bereds inom Regerings-
kansliet i nära dialog med SFV. Avsikten är att 
principerna för hyressättningen för de fem 
kulturfastigheter som har en kostnadsbaserad 
hyresmodell ska omförhandlas. Målet är att en 
mer transparent modell ska tillämpas för att 
hyreskostnaderna ska bli mer förutsebara. 

9.5 Budgetförslag 

9.5.1 Statens fastighetsverk 

Statens fastighetsverks (SFV) uppgift är att 
förvalta det fastighetsbestånd som regeringen 
bestämmer. Det övergripande målet för 
myndigheten är att förvaltningen ska ske på ett 
sätt som innebär god resurshushållning och hög 
ekonomisk effektivitet, samtidigt som fastig-
heternas värden i vid mening ska bevaras och 
utvecklas. Förvaltningen av fastigheter ska 
tillgodose primärverksamhetens behov av lokaler 
och ta hänsyn till brukarens nytta av de resurser 
som läggs ner på lokalanskaffningen.  

SFV:s verksamhet finansieras med hyres-
intäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för 
investeringar i fastigheter och anläggnings-
tillgångar. SFV disponerar även anslaget 
1:10 Bidragsfastigheter för att finansiera under-
hållskostnader och löpande driftunderskott i sina 
bidragsfastigheter. 

Större investeringar i pågående projekt  

Under 2016 och åren framöver genomförs 
renovering och ombyggnad av vissa regerings-
byggnader i Stockholm. För närvarande pågår 
renovering och ombyggnad av kvarteret 
Björnen.  

SFV genomför en renovering och ombyggnad 
av Nationalmuseum.  

I London pågår en ombyggnad och upp-
rustning av ambassadkansliet.  

Planerade större investeringar som inte är 
beslutade av regeringen  

SFV har genomfört en förstudie avseende en 
renovering och ombyggnad av Kungliga 
Operans huvudbyggnad. Förstudien påvisar att 
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det finns möjlighet till ytterligare scenutrymme 
samt förbättrade publika utrymmen samtidigt 
som byggnaden renoveras och byggs om. 

Byggnaden Carolina Rediviva i Uppsala avses 
delvis byggas om för verksamhetens behov och 
utöver det genomförs vissa åtgärder i 
universitetshuset på samma ort. 

Vidare planerar SFV att genomföra en om- 
och tillbyggnad av ambassadkansliet i Peking.  

I Rom planerar SFV att utföra en större 
renovering och utveckla fastigheten för att 
möjliggöra samlokalisering med annat nordiskt 
land 

En ombyggnad planeras av ett växthus vid 
Botaniska trädgården i Lund (Lunds Univers-
itet) för att skydda verksamheten. 

Vidare planerar SFV att i samband med 
anpassning för ny verksamhet även göra 
nödvändiga tillgänglighetsåtgärder och tekniska 
installationsarbeten i Kungshuset i Lund. 

I Stockholm planerar SFV att genomföra 
ombyggnation av de delar av kvarteret Krubban 
som inte omfattades av den tidigare reno-
veringen. 

Vid Botaniska museet i Lund avses en 
ombyggnation genomföras för att anpassa lokal-
erna för ny verksamhet. 

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Statens fastighetsverk för 2016–2019 godkänns 
(tabell 9.21). 

 

 
Tabell 9.21 Investeringsplan för Statens fastighetsverk 
2016-2019 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräkn.
2017 

Beräkn.
2018 

Beräkn.
2019 

Marknads-
hyresfast. 403 708  810 603 196 300 

Kostnads-
hyresfast. 96 277 418 263 55 180 

Mark 29 18 18 20 16 20 

Summa 
investering
-ar 528 1 003 1 246 886 267 500 

Summa 
finansiering 
via lån 528 1 003 1 246 886 267 500 

 

 
Tabell 9.22 Statens fastighetsverks pågående och planerade 
investeringar över 20 miljoner kronor 2016–2018 
Miljoner kronor 

 Utfall 
t.o.m. 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräkn. 
2017 

Beräkn 
2018 

Projekt som är beslutade av regeringen  

Regerings-
byggnader, 
kv Björnen  210 362 432 350 114 

National-
museum 150 260 400 223 - 

London, 
ombyggnad 
av kansli 3 12 9 - - 

Projekten i tabellen listas i ordning efter total investeringskostnad. Alla 
objekten där ort inte anges ligger i Stockholm. 

Större projekt som planeras men inte är beslutade av regeringen1 

 Utfall 
t.o.m. 
2014 

Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Beräkn. 

2017 

Beräkn 

2018 

Marknads-
hyresfast. 41 10 126 201 67 

Kostnads-
hyresfast. 12 16 11 40 55 

Mark - - - - - 

Summa  14 26 137 241 122 
1 Summering per fastighetskategori och år för planerade investeringar över 20 
miljoner kronor. 

 
Planerade investeringar som understiger 20 mil-
joner kronor ingår inte i redovisningen i 
tabell 9.22. Omfattningen av dessa projekt 
beräknas 2016–2018 uppgå till mellan ca 30 och 
270 miljoner kronor per år. 

Låneram 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta att Statens fastighetsverk får ta 
upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
14 300 000 000 kronor för investeringar i fastig-
heter m.m. 

 

Skälen för regeringens förslag: SFV 
disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 
2015 om 13 600 000 000 kronor för investeringar 
i mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade 
planen för investeringar bygger på de 
investeringsbehov som har angetts av brukarna. 
Låneramen bör, med hänsyn till tidigare 
upplåning och det behov som brukarna har 
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angett ökas med 700 000 000 kronor. 
Regeringen bör därför bemyndigas att för 2016 
besluta att SFV får ta upp lån i Riksgälds-
kontoret som inklusive tidigare gjord upplåning 
uppgår till högst 14 300 000 000 kronor för 
investeringar i fastigheter m.m. 

 
Tabell 9.23 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för 
Statens fastighetsverk 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Utnyttjad 
låneram 11 612 11 712 12 012 12 600  14 300 

Utnyttjad 
andel av 
låneram (%) 94,4 95,2 93,9 92,6 100,0 

9.5.2 1:10 Bidragsfastigheter 

Tabell 9.24 Anslagsutveckling 1:10 Bidragsfastigheter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
330 375 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-82 

 
2015 

 
Anslag 

 
340 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
331 469 

2016 Förslag 195 500      

2017 Beräknat 193 000      

2018 Beräknat 190 000      

2019 Beräknat 190 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för underhåll, 
löpande driftsunderskott för de bidrags-
fastigheter som SFV förvaltar. Anslaget får även 
användas för utgifter för insatser för att utveckla 
bidragsfastigheter. Anslaget får även användas 
för utgifter gällande investeringen i samband 
med uppförandet av en minnesvård efter 
flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.  

Regeringens överväganden 

Tabell 9.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:10 Bidragsfastigheter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 339 500 339 500 339 500 339 500 

Förändring till följd av:    

Beslut -144 000 -146 500 -149 500 -149 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  195 500 193 000 190 000 190 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
För 2016 föreslår regeringen att anslaget för 
underhåll av bidragsfastigheter ska uppgå till 
195,5 miljoner kronor. Med bidragsfastigheter 
avses de fastigheter som saknar förutsättningar 
att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott. SFV 
förvaltar över 100 s.k. bidragsfastigheter. 
Bidragsfastigheterna omfattar ca 1 000 
byggnader och anläggningar. I ungefär hälften av 
bidragsfastigheterna ingår parker och trädgårdar. 
Vidare ingår bl.a. kungliga slottsmiljöer, ett antal 
slotts- och herrgårdsmiljöer, flera stora 
slottsparker, ett antal fästningsmiljöer, ruiner, 
kloster, bruksmiljöer samt Vasaminnena. Två 
världsarv, Drottningholms slott och delar av 
Karlskrona örlogsstad, ingår också i 
bidragsfastigheterna. För 2016 och 2017 föreslås 
anslaget förstärkas med 6 000 000 kronor 
respektive 3 500 000 kronor för att täcka utgifter 
i samband med uppförandet av en minnesvård 
efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.  

Regeringen föreslår att 195 500 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Bidragsfastigheter för 
2016. För 2017 beräknas anslaget till 
193 000 000 kronor samt för 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 190 000 000 kronor per år.  

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter 
ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som 
medför behov av framtida anslag på högst 
30 000 000 kronor 2017.  
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Skälen för regeringens förslag: Den verk-
samhet som avser att vårda och underhålla de 
statliga fastigheter som utgör en del av det 
svenska kulturarvet förutsätter att fleråriga 
ekonomiska åtaganden kan ingås. De ekono-
miska bindningar som avses är större enskilda 
underhållsprojekt där kostnaden överstiger 
10 000 000 kronor. Övriga mindre projekt inne-
bär inte några mer omfattande ekonomiska 
bindningar och bör betraktas som löpande. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå 
avtal för underhåll på bidragsfastigheter som 
medför behov av framtida anslag på högst 
30 000 000 kronor 2017. 
 
Tabell 9.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 
1:10 Bidragsfastigheter  
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Ingående åtaganden   30 000  

Nya åtaganden  30 000 30 000  

Infriade åtaganden   -30 000 -30 000 

Utestående åtaganden  30 000 30 000  

Erhållet/föreslaget 
bemyndigande 30 000 30 000 30 000  

9.5.3 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverkets (FortV) huvuduppgift är 
att förvalta en viss del av statens fasta egendom, 
främst fastigheter avsedda för försvarsändamål, 
s.k. försvarsfastigheter. Fastigheterna ska 
förvaltas så att en god hushållning och en hög 
ekonomisk effektivitet uppnås, att ändamåls-
enliga mark-, anläggnings- och lokalresurser kan 
tillhandahållas på för brukaren konkurrens-
kraftiga villkor samt så att fastigheternas värden 
bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt 
lämplig nivå. FortV har också ansvar för att 
etablera, förvalta och avyttra byggnader, 
anläggningar m.m. för försvarets behov i 
samband med internationella fredsbevarande och 
humanitära insatser. Inom FortV:s uppdrag 
ryms också att bedriva fortifikatoriskt 
utvecklingsarbete så att kompetens för det 
svenska samhällets behov inom skydds- och 
anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. 

FortV:s verksamhet finansieras främst med 
hyresintäkter samt med lån hos Riksgälds-

kontoret för investeringar i fastigheter och 
anläggningstillgångar. 

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Fortifikationsverket för 2016–2019 godkänns 
(tabell 9.27). 

 

 
Tabell 9.27 Investeringsplan för Fortifikationsverket 
2016-2019 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget
2016 

Beräkn
2017 

Beräkn
2018 

Beräkn 
2019 

Nybyggnad 389 430 670 700 675 700 

Ombyggnad 652 800 710 1 080 1 080 1 080 

Mark-
anskaffning 79 20 20 20 45 20 

Summa 
investering 1 120 1 250 1 400 1 800 1 800 1 800 

Betalplan 127 250 200 300 300 350 

Lån 993 1 000 1 200 1 500 1 500 1 450 

Summa 
finansiering 1 120 1 250 1 400 1 800 1 800 1 800 
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Tabell 9.28 Fortifikationsverkets pågående och planerade 
investeringar över 20 miljoner kronor för 2016–2018 
Miljoner kronor 

Typ av projekt  Total investering för under 
 perioden pågående projekt 

Nybyggnad (N) 2 045 

Ombyggnad (O) 2 870 

Mark (M) 82 

Summa 5 000 

 

Ort Typ Objekt 

Berga N Hangar/garage för svävare 

Boden O Administrationsbyggnad 

Boden N Förråd 

Boden O Renov. av spolanläggn stridsfordon 

Eksjö O Förråd o servicecenter 

Eksjö N Utbildningsanordning teknisk tjänst 

Eksjö O Förråd  

Eksjö N Anslutningsväg 

Enköping  N Datahall 

Göteborg O Utbyggnad av kaj 

Göteborg O Vågbrytare och pir 

Göteborg N Skjuthall 

Göteborg O Kontor m.m.  

Göteborg N Kontor  

Karlberg N Elevförläggning 

Karlsborg O Rull- o taxibana, flygplatsljus, el etc 

Karlsborg NO Utbildningslokaler m.m. 

Karlsborg O Uppställningsplatta för flygplan 

Karlsborg NO Ny infart, vakt 

Karlskrona O Administrationslokaler 

Karlskrona O Skeppsbron - öppning/ breddning 

Karlskrona O Bro Trossö - Lindholmen 

Karlskrona O Kontor, förråd m.m. 

Karlskrona NO Vakt o tillträdesskydd 

Kungsängen O Granhammars herrgård 

Kungsängen N Kontor för regional och lokal stab 

Kungsängen N Förråd 

Luleå NO Tvätthall, skärmtak m.m.  

Luleå NO Hangar för Helikopter (HKP 14) 

Luleå NO Hangar för JAS 39 

Luleå NO Hangar för JAS 39 

Luleå N Förråd 

Malmen  O Markverkstad för flygunderhåll 

Malmen  N Drivmedelscistern 

Malmen N Pipeline för drivmedel 

Revinge N Utbildningscentrum stridsfordon 

Revinge N Kontor för regional stab 

Ronneby N Helikopterhangar 

Ronneby N Helikopterplatta m.m. 

Ronneby N Infrastruktur, vägar m.m  

Ronneby N Platta för transportflyg m.m. 

Ronneby N Drivmedelsanläggning 

Ronneby O Anpassning av ramp för JAS 

Skredsvik/Uddev. N Förläggning samt fys-hall 

Stockholm  N Musikövningshus  

Stockholm  O Omby ROT vid Kavallerikasern 

Strängnäs M Köp av fastighet/mark 

Sverige O Investeringar i ROT -renovering 

Sverige N Centralarkiv för Försvarsmakten 

Sverige O Hemlig anläggning 

Sverige  Hemlig anläggning 

Såtenäs N Flottiljväg 

Umeå N Träningsanläggning CBRN 

Uppsala N Uppställningsplatta för flyg 

Vidsel N Flygledartorn 

Östersund O Kontor, förråd och övningshall m.m. 

 
Planerade investeringar som understiger 20 mil-
joner kronor ingår inte i redovisningen av 
investeringsplanen (tabell 9.28). Omfattningen 
av dessa beräknas under åren 2016 och 2018 
uppgå till mellan ca 440 och 580 miljoner kronor 
per år. 

Låneram 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta att Fortifikationsverket får ta 
upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
11 700 000 000 kronor för investeringar i mark, 
anläggningar och lokaler. 

 

Skälen för regeringens förslag: FortV 
disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för 
2015 om 11 700 000 000 kronor för investeringar 
i mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade 
planen för investeringar bygger på de 
investeringsbehov som har angetts av brukarna. 
Låneramen bör, med hänsyn till tidigare 
upplåning och brukarnas behov vara oförändrad 
för 2016. Regeringen bör därför bemyndigas att 
för 2016 besluta om att FortV får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upp-
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låning uppgår till högst 11 700 000 000 kronor 
för investering i mark, anläggningar och lokaler. 

 
Tabell 9.29 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för 
Fortifikationsverket 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Utnyttjad 
låneram 

9 408 9 639 10 092 10 582 11 262 

Utnyttjad 
andel av 
låneram (%) 92,2 86,8 87,7 90,4 96,3 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 

133 

10 God redovisningssed för företag och 
organisationer 

10.1 Omfattning 

Området omfattar Bokföringsnämnden och dess 
normgivning i redovisningsfrågor. Nämnden är 
statens expertorgan på redovisningsområdet och 
ger ut allmänna råd, ofta med vägledningar, då 
ramlagstiftningen på området förutsätter 
kompletterande normgivning. Nämnden består 
av elva ledamöter som utses av regeringen och 
ett kansli med motsvarande sju heltidstjänster.  

10.2 Mål för god redovisningssed för 
företag och organisationer 

Det mål regeringen har fastställt för området är 
följande. Bokföringsnämnden ska utveckla god 
redovisningssed. Verksamheten ska bidra till att 
förbättra standarden i de mindre och medelstora 
företagens bokföring och årsredovisningar 
respektive årsbokslut genom informations-
insatser. 

10.3 Resultatredovisning 

Resultatbedömning görs i huvudsak utifrån 
målet för delområdet. Till stöd för regeringen att 
bedöma resultatet finns bl.a. Bokförings-
nämndens årsredovisning och Riksrevisionens 
iakttagelser.  

10.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Ett urval av indikatorer har använts i syfte att ge 
en övergripande bild av verksamheten och be-
skriva hur det har utvecklats under året. 

Indikatorer och bedömningsgrunder för verk-
samheten som syftar till att utveckla god redo-
visningssed är 

– aktuell status för normgivningsprojekten 
(inkl. delarna i K-projektet), 

– andel normgivningsarbete, och 

– andel stöd till andra myndigheter som 
expertorgan på redovisningsområdet. 

Indikatorer och bedömningsgrunder för in-
formation till småföretagare m.m. är 

– andel information till småföretag m.m., 

– antal frågor från företag m.m., och 

– antal webbplatsbesök. 

10.3.2 Resultat 

Myndigheten tilldelades för åren 2011–2013 
extra medel för att slutföra ett större arbete med 
samlade regelverk för upprättande av årsbokslut 
respektive årsredovisning, det s.k. K-projektet. 
Projektet innebär att företagen utifrån företags-
form och storlek ska tillämpa något av regel-
verken K1–K4. Arbetet försköts delvis till 2014 
p.g.a. svårigheter att rekrytera rätt kompetens i 
den utsträckning som har behövts. Enligt 
Bokföringsnämndens regleringsbrev för 2014 
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fick 1,3 miljoner kronor av anslagssparandet från 
2013 användas för det fortsatta arbetet. 

Under 2014 har nämnden utvecklat normgiv-
ningen framför allt inom ramen för K-projektet. 
Arbetet med att ta fram K2-regler för företag 
som ska upprätta årsbokslut som påbörjades 
2012 fortsatte under året. Totalt för perioden 
2003–2014 har kostnaderna för K-projektet upp-
gått till ca 49 miljoner kronor.  
 
Tabell 10.1 Normgivningsprojektens status 2014 
 

Kategori/projekt Status 

K1: Enskilda näringsidkare, fysiska 
personers handelsbolag och ideella 
föreningar med nettoomsättning om 
högst tre miljoner kronor. 

Allmänna råd med till-
hörande vägledningar 
beslutades 2006 och 2010. 

K2: Mindre aktiebolag, ekonomiska 
föreningar, stiftelser samt de en-
skilda näringsidkare, handelsbolag 
och ideella föreningar som inte vill 
eller kan tillämpa K1. 

Allmänna råd med till-
hörande vägledningar 
beslutades 2008 och 2009. 

Arbete med K2-regler för 
företag som ska upprätta 
årsbokslut pågår. 

K3: Större icke-noterade företag, 
mindre företag som inte valt K1-K2. 

Allmänt råd med tillhörande 
vägledning beslutades 2012. 
Ett allmänt råd under vilka 
förutsättningar företag får 
byta mellan K2 och K3 
beslutades också 2012. 

Under 2013 beslutades att 
ett K3-regelverk för årsbok-
slut ska tas fram, arbetet är 
ännu inte påbörjat. 

K4: Företag som i sin koncern-
redovisning följer internationella 
redovisningsregler (IFRS). 

Allmänt råd beslutades 
2012. 

Löpande bokföring (BFL:s regler om 
verifikationer, arkivering m.m.). 

Allmänt råd med tillhörande 
vägledning beslutades 2013. 

Källa: Bokföringsnämnden. 

Under 2014 riktades stor uppmärksamhet mot 
hur bostadsrättsföreningar upprättar sin 
redovisning. Det framkom att Bokförings-
nämndens allmänna råd har tillämpats på annat 
sätt än avsett i fråga om avskrivning av 
byggnader i bostadsrättsföreningar. Bokförings-
nämnden beslutade därför i april 2014 att för-
tydliga K2-regelverken och klargöra att prog-
ressiv avskrivning av byggnader inte är en 
tillämplig avskrivningsmetod. För nämndens 
kansli innebar uppmärksamheten omfattande 
informationsinsatser till media och till enskilda 
frågeställare. 

Bokföringsnämnden deltar även i normgiv-
ningsarbete som bedrivs av andra myndigheter 
och internationella organ i syfte att främja 
utvecklingen av god redovisningssed även inom 

områden där nämnden inte själv direkt verkar. 
Under 2014 har nämnden bl.a. biträtt Bolags-
verket, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspek-
tionen, Revisorsnämnden och Skatteverket.  

Genom deltagande i internationellt samarbete 
sprids kunskap om svenska redovisningsregler 
och hålls nämnden informerade om hur 
omvärlden valt att lösa redovisningsproblem 
som är eller kan bli aktuella i Sverige.  

Bokföringsnämnden deltar t.ex. sedan 2014 i 
arbetet i EU:s föreskrivande kommitté för 
redovisningsfrågor (Accounting Regulatory 
Committee, ARC). Vidare har nämnden utsetts 
av EU-kommissionen att delta i en särskild 
expertgrupp med uppgift att bistå kommissionen 
vid utvärderingen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av 
den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder.  

 
Tabell 10.2 Resultatindikatorer för Bokföringsnämndens 
verksamhet 
 

 2012 2013 2014 

Normgivningsarbete (% av kostnaderna) 81 64 39 

Stöd och expertis (% av kostnaderna) 6 13 24 

Information till småföretag m.m. (% av 
kostnaderna) 

13 23 37 

Frågor från företag m.m. (tusental) 3,2 3,7 3,5 

Webbplatsbesök (tusental) 198 228 277 
Källa: Bokföringsnämnden. 

I takt med att K-regelverken har kommit på 
plats har myndighetens resurser omfördelats 
från normgivningsarbete till att informera om 
normgivningen och de nya regelverken. 
Informationsverksamhetens andel av totala 
verksamhetskostnader har fortsatt att öka under 
2014 och är nu i nivå med andelen för norm-
givningsarbetet. Delvis förklaras informations-
verksamhetens ökning av arbetet att skapa en ny 
webbplats. 

De senaste åren har antalet frågor från ny-
startade aktiebolag ökat och frågorna är av annan 
och mer tidskrävande karaktär. Myndigheten 
hänför detta till att företag som, sedan regelför-
enklingen om frivillig revision för små aktiebolag 
infördes, väljer att inte ha en revisor i stället 
vänder sig till Bokföringsnämnden för att få råd.  

Riksrevisionen har granskat Bokförings-
nämndens årsredovisning och har bedömt den 
som i allt väsentligt rättvisande. 
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10.3.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att målupp-
fyllelsen är god och att Bokföringsnämnden i 
hög grad bidrar till att uppfylla målet för god 
redovisningssed för företag och organisationer.  

Genom att tydliggöra vad som är god 
redovisningssed och verka för bättre kvalitet i 
redovisningen förbättras jämförbarheten mellan 
olika företags årsredovisningar respektive 
årsbokslut. Detta har bidragit till att förbättra 
förutsättningarna för att analysera företagens 
ekonomiska ställning. Normerna underlättar för 
t.ex. banker, rådgivare och Skatteverket att 
korrekt bedöma olika företags ekonomiska 
ställning och resultat. 

Regeringens bedömning är att det arbete Bok-
föringsnämnden bedrivit under flera år avseende 
förenklingar är betydelsefullt. Genom att 
utveckla normgivningen och ta fram information 
och vägledning med utgångspunkt från använd-
arens behov har myndigheten en betydande roll i 
att bidra till att minska företagens administrativa 
kostnader. 

10.4 Politikens inriktning 

Bokföringsnämnden ska fortsätta att arbeta för 
att främja utvecklingen av god redovisningssed i 
företagens bokföring och offentliga redovisning. 
Verksamheten ska inriktas mot att förenkla 
regler och minska företagens administrativa 
kostnader.  

Under budgetperioden kommer det att ske 
lagändringar på bokföringsområdet bl.a. till följd 
av EU:s nya redovisningsdirektiv. En uppdaterad 
normgivning är en förutsättning för att ny lag-
stiftning ska kunna tillämpas på avsett sätt. 
Regeringen är angelägen om att Bokförings-
nämndens kompletterande normgivning an-
passas och uppdateras parallellt med slutförandet 
av K-projektet och annat tidigare planerat norm-
givningsarbete.  

10.5 Budgetförslag 

10.5.1 1:13 Bokföringsnämnden 

Tabell 10.3 Anslagsutveckling 1:13 Bokföringsnämnden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
9 476 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 451 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 683 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
9 724 

2016 Förslag 10 519      

2017 Beräknat 9 936 1   

2018 Beräknat 10 119 1   

2019 Beräknat 10 321 1   
1 Motsvarar 9 820 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Bokföringsnämndens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Bokföringsnämnden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 683 9 683 9 683 9 683 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 160 277 459 662 

Beslut 676 -24 -23 -24 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  10 519 9 936 10 119 10 321 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

Regeringen föreslår att 700 000 kronor tillförs 
anslaget engångsvis 2016 med anledning av 
tillkommande normgivningsarbete vid inför-
andet av ny lagstiftning på bokföringsområdet. 
Satsningen finansieras genom överföring från 
anslag 1:1 Skatteverket under utgiftsområde 3 
Skatt, tull och exekution. 

Vidare föreslås att anslaget minskas varaktigt 
med 24 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra 
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med finansiering till regeringens prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 10 519 000 kronor 
anvisas under anslag 1:13 Bokföringsnämnden för 

2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 9 936 000  kronor, 10 119 000 kronor respek-
tive 10 321 000 kronor. 
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11 Riksrevisionen 

Enligt 4 a § lagen (2002:1023) med instruktion 
för Riksrevisionen har riksrevisorn med admini-
strativt ansvar, Claes Norgren, den 3 juni 2015 
beslutat om förslag till anslag för Riksrevisionen 
på statsbudgeten. 

Riksrevisionens förslag till anslag och under-
lag till 2016 års budgetproposition har upprättats 
i överensstämmelse med planeringsdirektiv från 
riksdagsförvaltningen (dnr 1.2.1-2015-0345). 

11.1 Riksrevisionen 

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen 
med uppgift att granska den verksamhet som 
bedrivs i staten. Granskningen sker genom årlig 
revision och effektivitetsrevision. Den årliga 
revisionen och effektivitetsrevisionen genomförs 
med utgångspunkt i lagen om revision av statlig 
verksamhet m.m. Riksrevisionen har även 
internationella uppgifter. Det internationella 
utvecklingssamarbetet genomförs inom ramen 
för den svenska biståndspolitiken och finansieras 
med ett eget anslag. Riksrevisionen bedriver även 
nationell respektive internationell omvärlds-
riktad verksamhet. 

För sin verksamhet disponerar Riksrevisionen 
anslagen 1:15 Riksrevisionen inom utgiftsområde 
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt 
anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete inom utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd.  

11.2 Mål för Riksrevisionen  

11.2.1 Uppgifter  

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontroll 
av den statliga verksamheten. Revisionen är 
oberoende i förhållande till vem och vad som 
granskas. Resultatet ger medborgarna möjlighet 
till insyn och bidrar till ökad effektivitet och 
förtroende för den statliga förvaltningen. 

Riksrevisionens verksamhet främjar en god 
förvaltning. Med detta avses att statens 
verksamhet ska bedrivas med hög effektivitet 
och enligt gällande regelverk, att den redovisas 
på ett tillförlitligt sätt samt att god hushållning 
av statens resurser iakttas. I 13 kap. 7–9 §§ 
regeringsformen, lagen (2002:1022) om revision 
av statlig verksamhet m.m. och lagen 
(2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen 
beskrivs Riksrevisionens ställning och uppgifter. 
Den revision som Riksrevisionen utför är ett 
stöd för riksdagens kontroll av den statliga 
verksamheten. Granskningen sker genom årlig 
revision och effektivitetsrevision. I uppdraget till 
Riksrevisionen ingår också att som det nationella 
revisionsorganet företräda offentlig revision, och 
därmed bidra till en god förvaltning, både 
nationellt och internationellt. 

Riksrevisionens utvecklingssamarbete med 
systerorganisationer i samarbetsländer utgör en 
viktig del av det svenska biståndet och ska 
bedrivas i enlighet med mål och inriktning för 
Sveriges internationella utvecklingssamarbete. 
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11.2.2 Verksamhetsmål  

Riksrevisionen redovisar sin verksamhet under 
fyra verksamhetsgrenar: årlig revision, 
effektivitetsrevision, internationellt utvecklings-
samarbete och omvärldsriktad verksamhet.  

Målet för den årliga revisionen är att, i 
enlighet med god revisionssed, bedöma om 
myndigheternas redovisning är tillförlitlig och 
räkenskaperna rättvisande, samt om ledningarnas 
förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och 
särskilda beslut. 

Målet för effektivitetsrevisionen är att främja 
en sådan utveckling att staten med hänsyn till 
allmänna samhällsintressen får ett effektivt 
utbyte av sina insatser.  

Målet för det internationella utvecklings-
samarbetet är att stärka kapacitet och förmåga 
hos nationella revisionsorgan i utvecklingsländer 
att bedriva offentlig revision. 

Målet för omvärldsriktad verksamhet är att 
företräda Sverige som det nationella revisions-
organet och främja och befästa revisionens roll i 
Sverige och internationellt. 

11.3 Resultatredovisning  

11.3.1 Resultat  

Samtliga verksamhetsgrenar visar ett tillfreds-
ställande resultat för 2014. De mål som har satts 
upp för verksamheten har uppnåtts. Åtgärder 
med anledning av den peer review som genom-
fördes 2013 har genomförts enligt plan. Dessa 
har främst avsett den årliga revisionen, men ett 
betydande arbete har också genomförts för att 
utarbeta en samlad riskbedömning av staten till 
grund för inriktningen av granskningen. Tidigare 
beslutade åtgärder för att höja effektiviteten i 
verksamheten har medfört höjd produktivitet 
inom ramen för tillgängliga ekonomiska 
resurser. Riksrevisionen har under året bl.a. 
moderniserat och minskat kontorslokalerna i 
Stockholm och utvecklat myndighetens 
elektroniska dokumenthantering. 

Under 2014 slutfördes den årliga revisionen av 
2013 års årsredovisningar i enlighet med god 
revisionssed och i rätt tid. Åtgärder har vidtagits 
i enlighet med rekommendationer från peer 
review för att ytterligare förstärka och underlätta 
tillämpningen av internationella standarder i 

arbetet. Uppföljningen av verksamheten visar 
fortfarande att den årliga revisionen håller en 
hög kvalitet och har ett högt förtroende bland de 
granskade. Vidare framgår att åtgärder vidtas 
med anledning av de brister som rapporteras i 
samband med granskningen. Kostnaderna för 
verksamhetsgrenen har enligt plan ökat något. 
Avgifter för den årliga revisionen redovisas mot 
inkomsttitel med krav på full kostnadstäckning 
över tid. Inkomsttiteln visar nu ett ackumulerat 
underskott om 9,3 miljoner kronor. En utvär-
dering görs av avgiftsmodellen.  

Effektivitetsrevisionen har genomförts med 
den inriktning som riksrevisorerna har beslutat 
om enligt den granskningsplan som överlämnats 
till riksdagen. Under året publicerades 27 
granskningsrapporter, vilket är en ökning i för-
hållande till 2013 (23). Kostnaderna och antalet 
timmar per granskning har minskat i förhållande 
till 2013 samtidigt som tiden för omvärlds-
bevakning också har minskat. Den ökade 
volymen inom verksamhetsgrenen kan förklaras 
bl.a. av att myndigheten har arbetat med flera 
åtgärder som beslutades 2013 för att öka 
effektiviteten i verksamheten. Den uppföljning 
som gjorts visar att granskningarna lever upp till 
de krav på inriktning och kvalitet som 
formulerats. Enkäter om hur de granskade 
organisationerna uppfattar Riksrevisionen har 
också visat på ett fortsatt tillfredsställande 
resultat. Årets uppföljningsrapport visar i likhet 
med tidigare år att Riksrevisionens granskning 
ger upphov till förbättringar i den statliga verk-
samheten.  

Det internationella utvecklingssamarbetet 
sker i globala, regionala och bilaterala program i 
Afrika, Asien, västra Balkan och Östeuropa. På 
global nivå har arbetet fokuserat på kapacitets-
utveckling inom ramen för INTOSAI-sam-
arbetet. På regional nivå dominerar samarbetet 
med organisationen för engelsktalande 
afrikanska länder (AFROSAI-E19). Bilateralt 
stöder Riksrevisionen utveckling av metoder och 
processer inom finansiell revision och 
effektivitetsrevision samt coachar enskilda 
revisionsteam. Insatser görs också inom utveck-
lingen av personalfrågor, it, ledarskap och 

 
 
                                                      
19 AFROSAI-E (African Organisation of English-Speaking Supreme 

Audit Institutions). 
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kommunikation. Projekten har i huvudsak löpt 
enligt plan. Politisk turbulens och bristande 
mottagningskapacitet har lett till att några 
projekt försenats. Riksrevisionens samman-
fattande bedömning är att goda resultat har 
uppnåtts. Även under 2014 har anslaget använts 
fullt ut. Riksrevisionen tvingas tacka nej till 
förfrågningar om samarbete med revisions-
myndigheter i prioriterade svenska bistånds-
länder på grund av begränsade resurser. En 
resultatrapport som fördjupar den bild av 
utvecklingssamarbetets resultat som redovisas i 
årsredovisningen har lämnats till riksdagen. 

Riksrevisionens uppgifter som nationellt 
revisionsorgan bedrivs inom den omvärlds-
riktade verksamheten. Målet är att befästa och 
främja revisionens roll, både nationellt och 
internationellt, och bidra till ett högt genomslag 
av Riksrevisionens verksamhet. Internationellt 
har Riksrevisionen deltagit i samarbetet inom 
INTOSAI, EU och Norden. Myndigheten har 
också hanterat flertalet bilaterala kontakter, 
besök och förfrågningar. Nationellt har 
Riksrevisionen deltagit i ett antal prioriterade 
seminarier och utbildningar under året. Fokus 
har inte bara legat på att kommunicera 
granskningsresultat, utan i flera sammanhang på 
att öka kunskapen om Riksrevisionens mandat, 
roll och uppdrag. De instruktionsenliga 
uppgifter som utförs inom verksamhetsgrenen – 
Riksrevisorernas årliga rapport, uppföljnings-
rapport, granskningsplan och remisser har 
genomförts enligt plan. Verksamheten inom 
verksamhetsgrenen har genomförts enligt plan 
och med ett tillfredsställande resultat.  
 
Tabell 11.1 Kostnadernas fördelning mellan 
verksamhetsgrenarna (2014) 
Tusental kronor 

  

Årlig revision  151 556 

Effektivitetsrevision  120 897 

Internationellt utvecklingssamarbete  36 027 

Omvärldsriktad verksamhet  22 927 

11.3.2 Analys och slutsatser  

Resultaten av Riksrevisionens verksamhet 
redovisas i myndighetens årsredovisning. Riks-
revisionen redovisar i den årliga uppfölj-
ningsrapporten en uppföljning av genomförda 
granskningar.  

Riksrevisionen konstaterar att verksamhets-
målen för 2014 har uppnåtts.  

Riksrevisionen bedömer att det för 
kommande år finns fortsatt behov av 
investeringar. Det gäller bl.a. stöd för 
dokumenthantering och it-stöd för den årliga 
revisionen. Vidtagna rationaliseringar m.m. inne-
bär att myndigheten kan fortsätta att genomföra 
investeringarna inom ramen för det beräknade 
anslaget och nuvarande låneram. Riksrevisionen 
föreslår således att riksdagen bemyndigar Riks-
revisionen att för 2016 ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i anläggningstillgångar 
som används i verksamheten intill ett belopp av 
15 000 000 kronor. 

Riksrevisionen bedömer sammanfattningsvis 
att anvisat anslag det kommande året endast bör 
påverkas av pris- och löneomräkningen.  

11.4 Revisionens iakttagelser  

Finansutskottet har uppdragit åt en revisions-
byrå att utföra extern revision av Riksrevisionen. 
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt 
att Riksrevisionens årsredovisning är i allt 
väsentligt rättvisande. 

11.5 Budgetförslag  

11.5.1 1:15 Riksrevisionen  

Tabell 11.2 Anslagsutveckling 1:15 Riksrevisionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
301 206 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
18 595 

 
2015 

 
Anslag 

 
314 446 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
318 500 

2016 Förslag 319 661      

2017 Beräknat 323 406 1   

2018 Beräknat 329 193 1   

2019 Beräknat 335 706 1   
1 Motsvarar 319 661 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får används för Riksrevisionens förvalt-
ningsutgifter utom för Riksrevisionens inter-
nationella utvecklingssamarbete som finansieras 
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Den årliga revision som Riksrevisionen utför är i 
allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs 
inkomsttitel 2558 Avgifter för årlig revision.  

 
Tabell 11.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig 
revision, inkomsttitel 2558 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Ackumulerat 
över-

/underskott 

Utfall 2014 139 247 151 386 -12 139 -9 321 

Prognos 2015 153 301 151 148 2 153 -7 168 

Budget 2016 154 834 154 171 663 -6 505 

 
Enligt lagen (2002:1022) om revision av statlig 
verksamhet m.m. ska den årliga revisionen vara 
avgiftsbelagd. Inkomsterna redovisas mot 
inkomsttitel och disponeras således inte av Riks-
revisionen. Avgifterna ska beräknas så att full 
kostnadstäckning uppnås och över tiden 
anpassas så att varken överskott eller underskott 
uppstår. 

Kostnaderna har ökat, vilket främst beror på 
att Riksrevisionen under året genomfört eller 
startat flera av de åtgärder som rekommen-
derades i den peer review som avrapporterades 
under 2013. För årlig revision har detta bl.a. 
inneburit upphandling av ett nytt it-stöd, 
utveckling av en process för riskanalys av staten 
och arbete med en ny utformning av revisions-
berättelsen samt en instruktion för granskning 
av resultatredovisning som beslutats av riks-
revisorerna. Av betydelse har också varit att de 
gemensamma kostnaderna inom Riksrevisionen 
har ökat från en låg nivå 2013 och att en större 
andel av dessa har fördelats på verksamhets-
grenen årlig revision. 

Avgiftsintäkterna har däremot inte ökat i 
motsvarande omfattning som kostnaderna. 
Motivet till detta har varit att kompensera för 
det överskott som uppstått tidigare år, främst 
åren 2007–2008. I syfte att uppnå full kostnads-
täckning över tiden gör Riksrevisionen årligen en 
justering av avgifterna. 

 

Tabell 11.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade 
internationella uppdrag 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Ackumulerat 
över-

/underskott 

Utfall 2014 196 159 37 427 

Prognos 2015 150 170 -20 407 

Budget 2016 100 130 -30 377 

 

Den internationella uppdragsverksamheten har 
under 2014 avsett revision av verksamheten 
inom Östersjöstaternas råd (Council of the 
Baltic Sea States).  

Det ackumulerade överskottet i uppdrags-
verksamheten kommer att successivt utnyttjas 
för internationell uppdragsverksamhet. 

Låneram för Riksrevisionen 

 
Riksrevisionens förslag: Riksrevisionen bemyn-
digas att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret 
för investeringar i anläggningstillgångar som 
används i verksamheten som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
15 000 000 kronor. 

 

Riksrevisionens överväganden 

Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Riksrevisionen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 314 446 314 446 314 446 314 446 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 215 8 960 14 747 21 260 

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  319 661 323 406 329 193 335 706 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Riksrevisionen föreslår att 319 661 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Riksrevisionen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
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till 323 406 000 kronor, 329 193 000 kronor 
respektive 335 706 000 kronor. 
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12 Vissa medlems- och garantiavgifter 

12.1 Omfattning 

Området omfattar årliga medlemsavgifter till 
Bruegel, European Institute of Public Admini-
stration (EIPA) och Europarådets utvecklings-
bank (CEB), samt garantier till fem inter-
nationella finansieringsinstitut och en mindre 
garantiavgift. 

12.2 Mål, indikatorer och resultat 

Bruegel 

Bruegel är en tankesmedja vars forskning bidrar 
till fördjupad förståelse av de, främst ekono-
miska, utmaningar som Europa kan väntas möta 
i en globaliserad värld. Medlemskapet ger Sverige 
möjlighet att på nära håll ta del av Bruegels 
verksamhet. Bruegels medlemmar är företag, 
institutioner samt en majoritet av EU-medlems-
länder. Styrelsemedlemmarna utses för att på ett 
balanserat sätt representera tankesmedjans olika 
medlemmar. Ingen enskild medlem bidrar med 
mer än 3–5 procent av årsbudgeten, i syfte att 
säkra tankesmedjans oberoende och objektivitet.  

Bruegel är en ideell organisation enligt belgisk 
lag, som styrs enligt sina stadgar. Alla intäkter 
och kostnader redovisas i årsredovisningarna. I 
dessa redogörs även för Bruegels verksamhet och 
utveckling. Vart tredje år utvärderas Bruegel av 
en oberoende kommitté, och i den senaste 
utvärderingen som genomfördes 2013 fick 
Bruegel goda omdömen avseende verksamheten 
2010–2012. År 2015 fick Bruegel återigen en 
utmärkelse för god transparens. 

European Institute of Public Administration 
(EIPA) 

Sveriges medlemsavgift till EIPA syftar till att 
stödja EIPA:s arbete med att genom forsknings- 
och utbildningsverksamhet bidra till utveck-
lingen av den offentliga förvaltningen i Europa. 
EIPA:s verksamhet stödjer den europeiska 
integrationsprocessen och är inriktad på EU:s 
institutioner, beslutsprocesser samt förvaltning 
och EU-rätt.  

För att bedöma måluppfyllelsen används upp-
gifter om antalet deltagare i EIPA:s olika utbild-
ningsinsatser. År 2014 uppgick antalet deltagare i 
EIPA:s aktiviteter till 14 667 stycken, vilket 
innebär en minskning med 7 procent jämfört 
med 2013. Även om utvecklingen innebär ett 
minskat antal deltagare jämfört med föregående 
år, är utfallet i linje med tidigare års resultat och 
visar att antalet deltagare är relativt stabilt över 
tid.  

Europarådets utvecklingsbank (CEB) 

Av Redovisning av verksamheten i Inter-
nationella valutafonden, Världsbanken samt de 
regionala utvecklings- och investeringsbankerna 
2012 och 2013 (skr. 2013/14:139, 
bet. 2013/14:UU9, rskr. 2013/14:281) framgår 
mål, den förra regeringens prioriteringar och 
resultat för CEB. Medlemsavgiften sänktes 
mellan 2013 och 2014, från ca 34 000 till 24 000 
euro, men ökade till 26 300 euro 2015.  
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Garantiavgiften för kreditgarantin till A/O Dom 
Shvetsii och Sveriges hus i Sankt Petersburg 

Om en mottagare av statlig garanti (eller lån) 
tillåts betala en avgift som är lägre än statens 
förväntade kostnad för garantin krävs att ett 
anslag belastas med en summa som motsvarar 
den statliga subventionen.  

Riksgäldskontorets avgift för kreditgarantin 
avser bolaget A/O Dom Shvetsiis lån hos Svensk 
Exportkredit AB för finansieringen av upprust-
ning av fastigheten Sveriges hus i Sankt Peters-
burg.  

Kreditgarantin uppgick från början (1996) till 
100 miljoner kronor. Lånet som vid utgången av 
2014 uppgick till knappt 9 miljoner kronor, ska 
vara återbetalt i början av 2016. I takt med att 
bolaget amorterar de underliggande lånen 
minskar det garanterade beloppet och 
garantiavgiften har därför sedan 2003 successivt 
sänkts från 1,4 till 0,3 miljoner kronor per år.  

Av 2015 års redogörelse för företag med 
statligt ägande (skr. 2014/15:140), framgår bl.a. 
uppgifter om bolaget, dess verksamhet, ekonomi 
m.m. 

Garantier till vissa internationella 
finansieringsinstitut 

I enlighet med garantimodellen ska anslaget 
kunna belastas om Sveriges garantier i fem (av 
ett tiotal) internationella finansiella institutioner 
behöver infrias: Europeiska investeringsbanken 
(EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB), 
Världsbanken (IBRD), Europeiska utvecklings-
banken (EBRD) och CEB.  

Regeringen avser att i samband med 
propositionen Vårändringsbudget för 2016 
återkomma till riksdagen med förslag om att 
Sverige ska bli medlem i ytterligare en 
internationell finansiell institution – Asiatiska 
banken för infrastrukturinvesteringar (Asian 
Infrastructure Investment Bank, AIIB). Den 
29 juni 2015 undertecknade 50 länder, däribland 
Sverige, AIIB:s stadgar. Under 2015 väntas 
ytterligare ett antal länder underteckna stadgarna 
och förhandlingar om bankens grundläggande 
operativa ramverk ska avslutas. Ratificering av 
stadgarna i respektive blivande medlemsland ska 
genomföras senast i slutet av 2016.  

Av AIIB:s totala kapital om 100 miljarder US-
dollar ska 20 procent bestå av inbetalt kapital 

och resterande 80 procent av garantikapital. 
Sveriges kapitalandel förväntas uppgå till 
ca 0,63 procent. Det innebär ett svenskt garanti-
åtagande om ca 500 miljoner US-dollar, mot-
svarande ca 4,4 miljarder kronor, samt fem 
utbetalningar under en period om fyra till fem år, 
varav upp till ca 420 miljoner kronor 2016 samt 
ca 200–210 miljoner kronor per år 2017–2019. 
Huruvida en eller två utbetalningar ska göras 
2016 beror på om stadgarna kommer att träda i 
kraft 2015 eller 2016. Detta beror i sin tur på hur 
många blivande medlemsländer som ratificerar 
stadgarna redan 2015. 

Garantikapitalet innebär att svenska staten 
och övriga medlemsländer förbinder sig att 
under vissa omständigheter tillskjuta ett bestämt 
kapitalbelopp till instituten, utöver det kapital 
som betalts in.  

Utestående garantiåtaganden på ca 93,5  mil-
jarder kronor vid utgången av 2014 har 
redovisats i skrivelsen Årsredovisning för staten 
2014 (skr. 2014/15:101, avsnitt 2.4.2, tabell 2.35, 
bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2014/15:265). 

Praxis är att medlemsstaterna utökar andelen 
inbetalt kapital i stället för att infria 
garantikapitalet.  

Riksgäldskontoret20 har bedömt sanno-
likheten som låg för att staten skulle behöva 
skjuta till omfattande kapitaltillskott. Det 
baseras på att de finansiella institutionerna har en 
stark underliggande kreditvärdighetsprofil och 
en stark kapacitet att utan stöd från medlems-
länderna kunna fullgöra sina åtaganden. Det 
speglar en låg sannolikhet att dessa institutioner 
får problem som skulle påkalla omfattande 
kapitaltillskott. 

Medlemsstaternas inbetalda kapital utgör 
institutionernas egna kapital som sedan belånas 
utifrån samma hävstångsmekanism som i banker. 
Institutionernas utlåning bidrar till de 
ekonomiska och sociala mål som medlems-
länderna enats om (se ovan nämnda 
skr. 2013/14:139). 
 

 
 
                                                      
20 Statens garantier och utlåning – en riskanalys 13 mars 2015 

(dnr Fi2015/01408/BATOT)   
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12.3 Budgetförslag 

12.3.1 1:14 Vissa medlems- och 
garantiavgifter 

Tabell 12.1 Anslagsutveckling 1:14 Vissa medlems- och 
garantiavgifter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 943 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
426 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 370 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
2 000 

2016 Förslag 2 370      

2017 Beräknat 2 370      

2018 Beräknat 2 370      

2019 Beräknat 2 370      

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges 
årliga medlemsavgifter eller statsbidrag till 
Bruegel, European Institute of Public 
Administration (EIPA) samt Europarådets 
utvecklingsbank (CEB). 

Anslaget får även användas för utgifter för 
infrianden av garantier till vissa internationella 
finansieringsinstitut samt till garantiavgiften för 
Sveriges hus i Sankt Petersburg. 

Anslaget får även användas för utgifter för 
eventuella böter till följd av försenat 
genomförande av EU-direktiv. 

Regeringens överväganden 

Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Vissa medlems- och garantiavgifter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 370 2 370 2 370 2 370 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 370 2 370 2 370 2 370 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

Beräknade utgifter för statsbidrag eller förvalt-
ningsutgifter i form av medlemsavgifter till CEB, 
EIPA samt tankesmedjan Bruegel är en följd av 
Sveriges medlemskap i dessa organisationer.  

Budgetförslaget baseras på antagandet om 
oförändrade eller svagt nominellt ökade utgifter 
för Bruegel, EIPA och CEB motsvarande 
102 000, 55 000 och 25 000 euro 2016–2019. 
Garantiavgiften för Sveriges Hus i Sankt 
Petersburg antas till 300 000 kronor 2016. 
Garantiavgiften antas upphöra fr.o.m. 2017. 

Inga medel beräknas för infrianden av 
garantier till vissa internationella finansierings-
institut (under 2015–2019). 

Inga medelsbehov kan för närvarande 
beräknas för eventuella böter till följd av försenat 
genomförande av EU-direktiv. Bedömningen är 
att riskerna har ökat och att det därför behövs 
skapas en möjlighet att snabbt kunna betala 
främst EU:s s.k. schablonbelopp på 
2 000 000 euro utan att behöva avvakta 
riksdagens beslut i enskilda fall. I det senare fallet 
kan även löpande viten vara aktuella att betala.  

Regeringen föreslår att 2 370 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Vissa garanti- och 
medlemsavgifter för 2016. Även för 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 2 370 000 kronor. 
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1 Inledning 

Regeringen ger i denna bilaga en beskrivning 
av utvecklingen av statsförvaltningens organi-
sation.  

Vidare redovisas bedömningar när det gäller 
framtida personalkonsekvenser och en över-
gripande redovisning av personalstrukturen 
m.m. inom staten. 

En ständigt pågående utveckling och för-
nyelse av statsförvaltningen är en förutsättning 
för att regeringens politik ska få genomslag 
inom alla områden. Utvecklingsarbete bedrivs 
både av regeringen och av myndigheterna. I 
budgetpropositionen för 2016 utg.omr. 2 
avsnitt 4 redovisar regeringen sin bedömning 
av den statliga förvaltningspolitiken och dess 
utveckling. 

Regeringen redovisar årligen i budget-
propositionen sin bedömning av den statliga 
arbetsgivarpolitiken och dess utveckling för 
riksdagen, se utg.omr. 2 avsnitt 5. 

2 Den statliga förvaltningens 
organisation och utveckling 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är 
en innovativ och samverkande statsförvaltning 
som är rättssäker och effektiv, har väl 
utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet 
och som därigenom bidrar till Sveriges utveck-
ling och ett effektivt EU-arbete 
(prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, 
rskr. 2009/10:315). 

2.1 Statsförvaltningens utveckling  

Nedan följer en internationell jämförelse av 
effektivitet i den svenska offentliga sektorn 
samt en kort redogörelse av cocops 
(Coordinating for Cohesion in the Public 
Sector of the Future) undersökning av förvalt-
ningspolitiska reformer i offentlig sektor och 
hur de högsta cheferna i statsförvaltningen har 
uppfattat dem. 

En effektiv offentlig sektor 

Världsbankens indikator Government Effec-
tiveness (Worldwide Governance Indicators) 

beskriver effektivitet i den offentliga sektorn i 
bred mening och avser måluppfyllelse. Med 
indikatorn redogör Världsbanken för kvalitet i 
offentliga tjänster och institutioner, 
självständighet från politiska påtryckningar, 
kvaliteten på politikens utformning och 
genomförande samt beständigheten i politiska 
åtaganden. Enligt denna indikator tillhör den 
svenska offentliga sektorn en av de mest 
effektiva. 

Förvaltningspolitiska reformer i offentlig sektor 
och uppfattning av de högsta cheferna i 
statsförvaltningen 

Cocops är ett europeiskt forskningsprojekt 
som syftar till att undersöka förvalt-
ningspolitiska reformers betydelse för den 
offentliga sektorn i Europa. Cocops-projektet 
omfattar 19 europeiska länder och har med-
finansierats av den Europeiska kommissionens 
sjunde ram-program för forskning (FP7). 
Projektet pågick mellan januari 2011 och juni 
2014. Det är en av de största europeiska 
systematiska undersökningar av förvalt-
ningspolitiska reformer i offentlig sektor och 
hur de högsta cheferna i statsförvaltningen har 
uppfattat dem som hittills har genomförts. 

År 2013 genomfördes en enkätunder-
sökning som riktade sig till de högsta cheferna 
i statsförvaltningen i länderna som medverkar. 
Undersökningen fokuserar på dessa chefers 
syn på och erfarenheter av reformer i offentlig 
sektor, med ett särskilt fokus på hälso- och 
arbetsmarknadsområdena. I Statskontorets 
rapport Reformer i offentlig sektor (dnr 
2014/197-5) sammanfattas några av de mest 
framträdande iakttagelserna från enkätunder-
sökningen som genomfördes i Sverige. Enkät-
svaren visar att de cheferna överlag är nöjda 
med den svenska förvaltningens utveckling 
under de senaste åren. En stor andel anser att 
utvecklingen i förvaltningen går mot det 
bättre. Förvaltningen anses ha blivit mer 
kostnadseffektiv samtidigt som kvaliteten på 
servicen har förbättrats. De flesta upplever inte 
arbetet som överbelastade utan anser det vara 
tillfredsställande. Nästan alla svarande anser att 
intressanta arbetsuppgifter och att göra något 
som är till nytta för samhället är viktiga 
motivationskrafter i arbetet – betydligt vik-
tigare än till exempel status. Vidare uppfattar 
tjänstemännen att det finns en hög grad av 
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tillit, tillika socialt kapital, bland de anställda i 
myndigheterna. 

Nästan samtliga tjänstemän anser att den 
viktigaste delen av deras uppdrag är att uppnå 
resultat. Vidare anges resultatfokusering som 
den viktigaste reformåtgärden inom det egna 
sakområdet. Mål- och resultatstyrning används 
även i hög utsträckning bland respondenterna, 
även om flera anser att det finns utmaningar i 
att kunna mäta och följa upp verksamheten. 
Att åstadkomma ökad transparens och 
öppenhet i förvaltningen är den reformåtgärd 
som flest tjänstemän framhåller som viktig. 
Det är även ett av de områden som flertalet 
anser ha förbättrats under de senaste fem åren. 

2.2 Antal myndigheter 

Antal myndigheter 

I början och mitten av 2000-talet minskade 
antalet myndigheter relativt snabbt, mellan 
2000 och 2007 minskade antalet myndigheter 
med 175 stycken. Antalet myndigheter har 
fortsatt att minska men med avtagande takt. 
Den 1 januari 2015 fanns det enligt Stats-
kontoret 349 myndigheter under regeringen, 
vilket är en minskning med 21 myndigheter 
sedan 1 januari 2014.1 Totalt har 23 myndig-
heter avvecklats och två myndigheter 
nybildats. Från 1 januari 2015 ingår de 21 läns-
polismyndigheterna och Statens kriminal-
tekniska laboratorium i den nya Polis-
myndigheten och den 1 januari 2015 inledde 
den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet 
sin verksamhet. I diagram 2.1 redovisas 
utvecklingen av antalet myndigheter under 
regeringen mellan 2000 och 2015. 

 

 
 
                                                      
1 Statistiken omfattar förvaltningsmyndigheter och domstolar som 
lyder under regeringen och som regeringen har utfärdat en specifik 
förordning med instruktion för, eller som styrs av en särskild lag. 
Statistiken omfattar inte myndigheter som har ett tidsbegränsat 
uppdrag, så som delegationer och kommittéer. De så kallade 
utlandsmyndigheterna ingår i myndigheten Regeringskansliet. 

Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen 2000–
2015 
Antal myndigheter  

 
Källa: Statskontoret 

2.3 Organisationsförändringar per 
departement 

Nedan följer en redogörelse för organisations-
förändringar per departement under perioden 
augusti 2014 till juli 2015. 

Justitiedepartementet 

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska 
laboratorium och de 21 polismyndigheterna 
ombildas den 1 januari 2015 till Polis-
myndigheten. I samband med att den nya 
myndigheten inrättades blev Säkerhetspolisen 
en fristående myndighet och därmed direkt 
underställd regeringen. 

Socialdepartementet 

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 
2015 (utg.omr. 9 avsnitt 4.6) förslag om en 
mer samlad styrning med kunskap för hälso- 
och sjukvård och socialtjänst samt en mer 
renodlad myndighetsstruktur. Förslagen 
trädde i kraft den 1 juli 2015. Förändringarna 
innebar att uppgifter fördes över från 
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten 
avseende det nationella smittskyddet. 
Uppgifter fördes även över från Socialstyrelsen 
till Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) avseende vetenskapliga 
systematiska kunskapsöversikter inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys fick till följd av 
förslagen ett utvidgat uppdrag när det gäller 
socialtjänsten. Samtidigt ändrades namnen på 
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dessa två myndigheter. Vidare fördes upp-
draget att vara värdmyndighet för Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) över från 
Kammarkollegiet till Socialstyrelsen den 1 juli 
2015.  

Utbildningsdepartementet 

Den 1 januari 2015 inrättades den nya myndig-
heten Skolforskningsinstitutet. Skolforsk-
ningsinstitutet har som huvudsaklig uppgift 
att göra s.k. systematiska forsknings-
sammanställningar av praktiknära forskning 
om skolan. Enligt instruktionen för 
Skolforskningsinstitutet ska myndigheten 
bidra till att de verksamma inom skolväsendet 
ges goda förutsättningar att planera, genom-
föra och utvärdera undervisningen med stöd av 
vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda 
förutsättningar för barns och elevers utveck-
ling och lärande och till förbättrade kunskaps-
resultat för elever. Vidare ska myndigheten 
bl.a. utlysa medel för praktiknära forskning 
inom de områden där relevant sådan forskning 
saknas, och fördela medel till praktiknära 
forskning. Myndigheten har ca 15 anställda.  

Kulturdepartementet 

I propositionen Kulturmiljöns mångfald 
(prop. 2012/13:96) bedömde regeringen att 
den statliga arkeologiska uppdragsverksam-
heten bör flyttas från Riksantikvarieämbetet 
till Statens historiska museer. I enlighet med 
regeringsuppdrag till de respektive myndig-
heterna genomfördes förändringen den 
1 januari 2015.  

Den 1 januari 2015 överfördes förvaltnings-
ansvaret för kulturhistoriskt värdefulla fastig-
heter från Riksantikvarieämbetet till Statens 
fastighetsverk efter en hemställan från de 
respektive myndigheterna.  

I propositionen Statens stöd till dagspressen 
(prop. 2014/15:88) föreslogs att Presstöds-
nämnden skulle avvecklas och bedömningen 
gjordes att dess uppgifter skulle överföras till 
Myndigheten för radio och tv. Riksdagen 
beslutade i enlighet med regeringens förslag 
(bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195). Den 
1 januari 2015 överfördes Presstödsnämndens 
uppgifter till Myndigheten för radio och tv, 

där en särskild nämnd för presstödsfrågor 
inrättades. Förändringen innebar att 
Presstödsnämnden avvecklades och upphörde 
som myndighet den 30 juni 2015. 

Riksdagen antog propositionen Lättare att 
läsa (prop. 2013/14:134) den 18 juni 2014 
(bet. 2013/14:Kru11, rskr. 2013/14:356). I 
propositionen föreslogs att statens stöd till 
Centrum för lättläst skulle avvecklas och 
bedömningen gjordes att Myndigheten för 
tillgängliga medier skulle överta det statliga 
ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsför-
medling. Förändringen innebar att Centrum 
för lättläst avvecklades och upphörde som 
stiftelse i juni 2015. Den 1 januari 2015 
övertog Myndigheten för tillgängliga medier 
det statliga ansvaret för lättläst litteratur och 
nyhetsförmedling.  

2.4 Bedömningar av framtida 
personalkonsekvenser  

Nedan redovisas respektive departements be-
dömning av framtida personalkonsekvenser 
som följer av förslagen i denna budget-
proposition och andra propositioner som 
lämnas till riksdagen under 2015. Redovisning 
sker endast av förslag som bedöms medföra 
personalpolitiska konsekvenser.  

Bedömningarna är, i likhet med tidigare år, 
preliminära då det finns många osäkra 
faktorer. I övrigt anges kommentarer under 
respektive utgiftsområde. 
 
Justitiedepartementet 
I enlighet med 2014 års ekonomiska vårpro-
position avser regeringen att i en proposition 
föreslå att domstolsprövningen av immaterial-
rättsliga, marknadsföringsrättsliga och kon-
kurrensrättsliga mål och ärenden ska ske 
samlat i en särskild domstol i första instans 
(Patent- och marknadsdomstolen) och en 
särskild domstol i andra instans (Patent- och 
marknadsöverdomstolen). Stockholms tings-
rätt föreslås vara Patent- och marknads-
domstol och Svea hovrätt föreslås vara Patent- 
och marknadsöverdomstol. Den nya 
domstolsordningen föreslås träda i kraft den 
1 september 2016. Som en konsekvens av 
förslaget kommer Patentbesvärsrätten och 
Marknadsdomstolen att avvecklas och upp-
höra som myndigheter den 31 augusti 2016. 
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I enlighet med 2015 års ekonomiska vår-
proposition föreslår regeringen att Statens va-
nämnds uppgifter ska övertas av mark- och 
miljödomstolarna den 1 januari 2016. Som en 
konsekvens av förslaget kommer Statens va-
nämnd att avvecklas och upphöra som 
myndighet den 31 december 2015.  

Vilka konsekvenser dessa förslag kommer 
att få för personalen är för närvarande svårt att 
överblicka. Vid överföring respektive inord-
nande av uppgifter i Sveriges Domstolar ska 
myndigheterna beakta 6 b § lagen (1982:80) 
om anställningsskydd. Det föreslås i denna 
proposition att Sveriges Domstolar tillförs 
anslagen från Patentbesvärsrätten, Marknads-
domstolen och Statens va-nämnd.  

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Sveriges Domstolar tillförs medel för den 
ökade ärendehantering som en snabbare PBL-
överprövning innebär för mark- och miljö-
domstolarna. Samtidigt föreslår regeringen, 
som följd av en avisering i budget-
propositionen för 2015, att anslaget till 
Sveriges Domstolar minskas med 75 miljo-
ner kronor fr.o.m. 2016. Hur detta samman-
taget påverkar Sveriges Domstolar kan inte 
bedömas i nuläget. 

Vidare föreslås Kriminalvården få sänkta 
anslag till följd av en nedgång i klient-
populationen. Eventuella personalkonsekven-
ser av förslaget kan för närvarande inte 
bedömas. 

 
Utrikesdepartement 
Regeringen lämnar inte några förslag i denna 
proposition som bedöms leda till några större 
personalkonsekvenser inom Utrikesdeparte-
mentets ansvarsområde. 

 
Försvarsdepartementet 
Genom riksdagens beslut om vårändrings-
budget 2015 har regeringens tidigare beslut om 
avveckling av Försvarsexportmyndigheten 
fastställts. Fortsatt exportstöd inom försvars-
området ska i stället utföras av Försvarets 
materielverk. Beslutet berör 49 anställda vid 
Försvarsexportmyndigheten. Vid förändringen 
ska 6 b § lagen (1982:80) om anställnings-
skydd beaktas. 

Till följd av den försvarspolitiska inrikt-
ningspropositionen har det 2015 tillsatts en 
utredning som ska se över materiel- och 
logistikförsörjningen till Försvarsmakten i för-
hållande till kravet på ökad operativ förmåga i 

krigsförbanden. Utredarens uppdrag omfattar 
att föreslå hur denna verksamhet ska vara 
utformad och organiserad. På Försvarets 
materielverk arbetar totalt ca 3 100 personer, 
varav ungefär hälften överförts från Försvars-
makten genom tidigare beslut om försvars-
logistiken 2012.  

Vid Försvarsmakten fortgår arbetet med att 
säkerställa bemanning av krigsförbanden i 
enlighet med den försvarspolitiska inriktnings-
propositionen. Fortsatta ansträngningar 
genomförs för att öka antalet anställda 
soldater vilket bedöms medföra en successiv 
ökning av antalet anställda under perioden 
2016–2020. Regeringen konstaterar att vissa 
krigsförband under överskådlig tid är 
beroende av icke anställda gruppbefäl, soldater 
och sjömän som krigsplacerats på aktuell 
befattning med stöd av lagen om totalförsvars-
plikt. Försvarsmaktens underlag till den 
försvarspolitiska inriktningspropositionen 
indikerar att det finns betydande utmaningar 
och osäkerheter avseende möjligheterna att 
fullt ut bemanna krigsförbanden med anställd 
personal även efter försvarsinriktnings-
perioden. Även om fortsatta satsningar 
genomförs bedömer dock regeringen att 
beroendet av icke anställd krigsplacerad 
totalförsvarspliktig personal i vissa av 
krigsförbanden kommer att kvarstå. Till följd 
av detta tillsätts 2015 en utredning som ska 
studera hur en långsiktigt hållbar rekrytering 
till och personalförsörjning av det militära 
försvaret som fortsatt baseras på frivillighet, 
men där en ökad tillämpning av totalförsvars-
plikten kompletterar frivilligheten kan uppnås.  
 
Socialdepartementet 
Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition sin avsikt att samla det statliga 
ansvaret för vissa familjefrågor hos Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor 
(MIA) i enlighet med den överföring av medel 
från Socialstyrelsen respektive Folkhälso-
myndigheten till MIA som riksdagen beslutat 
om (bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). 
Regeringen har beslutat om uppdrag till de 
berörda myndigheterna att förbereda över-
föring respektive inordnande av de aktuella 
uppgifterna i myndigheten 
(dnr S2015/02884/FST). Mot bakgrund av 
bedömningen i promemorian Samordnat 
ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) 
överförs medel motsvarande sex årsarbets-
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krafter från Socialstyrelsen, samt medel mot-
svarande 2,3 årsarbetskrafter från Folkhälso-
myndigheten till MIA i samband med föränd-
ringen den 1 september 2015. MIA kommer 
som en följd av de utökade uppgifterna att få 
ett nytt namn som speglar det utökade 
ansvarsområdet: Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd. 

Ersättningsnämnden har ett tidsbegränsat 
uppdrag. Bedömningen var initialt att myndig-
heten skulle bedriva verksamhet under åren 
2013–2015 och att myndigheten därefter 
skulle avvecklas. Mot bakgrund av att det 
under ansökningstidens sista månad inkom 
betydligt fler ansökningar än beräknat, är det 
dock nödvändigt att förlänga Ersättnings-
nämndens uppdrag till den 30 juni 2016, då 
den upphör.  

Regeringen föreslår i föreliggande 
proposition och i höständringsbudgeten för 
2015 att Försäkringskassan tillskjuts medel för 
att ge myndigheten förutsättningar att åstad-
komma en väl fungerande sjukskrivnings-
process. Detta kommer sannolikt innebära att 
Försäkringskassan rekryterar personal till 
handläggning av sjukförsäkringsärenden. 

Socialstyrelsen föreslås i denna proposition 
få en anslagsökning med 65 miljoner kronor 
2016 och med 42 miljoner kronor fr.o.m. 2017 
för att ta till vara den kompetens som 
utländskt utbildad hälso- och sjukvårds-
personal har. Hur detta kommer att påverka 
antalet anställda kan för närvarande inte 
överblickas. 

 
Finansdepartementet 
Genom riksdagens beslut om vårändrings-
budget och vårproposition för 2015 har 
regeringens avisering i budgetpropositionen 
för 2015 om en ny organisation för upphand-
lingsstöd fastställts. Den 1 september 2015 
inrättades Upphandlingsmyndigheten, dit 
upphandlingsstödet vid Konkurrensverket 
flyttades. Myndigheten inledde sin verksamhet 
den 1 september 2015 och har bemannats med 
beaktande av 6 b § lagen (1982:80) om anställ-
ningsskydd. Upphandlingsmyndigheten 
kommer inledningsvis att ha ca 50 anställda 
och fullt bemannad 2016 beräknas myndig-
heten ha ca 60 anställda.  

I vårpropositionen för 2015 aviserades och i 
denna budgetproposition föreslås att Läns-
styrelserna tillförs medel för att främst för-
stärka miljö- och integrationsarbetet. Vidare 

föreslås anslagsmedlen minskas då läns-
styrelserna inte längre ska svara för över-
prövningar av kommunala beslut enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Hur detta kommer 
att påverka antalet anställda kan för närvarande 
inte överblickas. 

Under rubriken Justitiedepartementet redo-
görs för regeringens avsikter om ändringar i 
domstolsprövningen av immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrätts-
liga mål och ärenden. Som en konsekvens 
kommer Marknadsdomstolen att avvecklas 
och upphöra som myndighet den 31 augusti 
2016. I denna proposition föreslås att samtliga 
anslagna medel därefter överförs från 
Marknadsdomstolen till Sveriges domstolar. 
Marknadsdomstolen har cirka sju anställda. 
Vilka konsekvenser förändringen kommer att 
få för personalen är för närvarande svårt att 
överblicka. Vid genomförandet av föränd-
ringen ska de berörda myndigheterna beakta 
6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. 

Allmänna reklamationsnämnden föreslås i 
denna proposition få en permanent anslags-
ökning med 10,2 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 
Förslaget om en nivåhöjning av anslaget är en 
följd av en ökad ärendetillströmning och nya 
EU-regler om alternativ tvistelösning som 
träder i kraft den 1 januari 2016. Reglerna 
innebär att nämnden får ett utvidgat uppdrag 
och ställs inför högre effektivitetskrav 
avseende ärendehanteringen. Vilka framtida 
personalkonsekvenser detta leder till kan för 
närvarande inte bedömas, men det är troligt att 
en stor del av anslaget kommer att gå till fler 
årsarbetskrafter. 

Konsumentverket föreslås i denna 
proposition få en permanent anslagsökning 
med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2016. Förslaget 
om en anslagsökning ska stärka finansieringen 
av upplysningstjänsten Hallå konsument som 
startade i mars 2015. Vilka framtida personal-
konsekvenser det kommer att få är för närva-
rande svårt att bedöma. För att möjliggöra 
ytterligare insatser när det gäller hållbar 
konsumtion föreslås Konsumentverket få en 
anslagsökning med 3 miljoner kronor för 2016 
och 4 miljoner för 2017 och framåt. Vilka 
personalkonsekvenser det kommer att få är för 
närvarande svårt att bedöma.  

Finansinspektionen har successivt för-
stärkts, 2012–2014 med motsvarande 103 mil-
joner kronor och med ytterligare 100 miljoner 
kronor åren 2014–2016. I denna proposition 
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föreslås att ökade resurser motsvarande 
33 miljoner kronor tillförs fr.o.m. 2016. 
Avsikten är att Finansinspektionen bl.a. ska 
kunna utöka tillsynen och arbeta för ett stärkt 
konsumentskydd. Tillskottet bedöms kunna 
innebära upp till 20–30 ytterligare anställda vid 
myndigheten.  

Kammarkollegiet föreslås i denna 
proposition få 2 miljoner kronor fr.o.m. 2016 
för uppgiften att vid behov slutföra kvar-
varande avvecklingsfrågor efter det att en 
myndighet har avvecklats och upphört. Upp-
giften bedöms motsvara en till två anställda. 

Regeringen aviserar i denna proposition att 
de administrativa och handläggande uppgift-
erna för Valmyndigheten ska föras över till 
Skatteverket, som därmed blir värdmyndighet 
för Valmyndigheten. Detta innebär att 
Skatteverket får arbetsgivaransvar för de 
personer som utför de administrativa och 
handläggande uppgifterna. Valmyndigheten 
har ca 15 anställda. Vid förändringen ska 6 b § 
lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. 

Kronofogdemyndigheten bedöms få något 
fler anställda med anledning av förslag som 
lämnas i denna proposition gällande skuld-
sanering och överskuldsättning.  Även Statens 
servicecenter bedöms successivt kunna få fler 
anställda.  

 
Utbildningsdepartementet 
I enlighet med vad som presenterades i 
budgetpropositionen för 2013 föreslås 
anslagen för forskning och utbildning på 
forskarnivå för universitet och högskolor att 
öka med 300 miljoner kronor 2016. Vidare 
föreslås ytterligare 25 miljoner kronor, 
inklusive studiemedel, avsättas för kom-
pletterande utbildningar för personer med 
avslutad utländsk högskoleutbildning eller 
annan motsvarande eftergymnasial utbildning 
som motsvarar en utbildning enligt högskole-
lagen (1992:1434). För 2017, 2018 respektive 
2019 beräknas resurserna öka med 50 miljoner 
kronor, 145 miljoner kronor respektive 
120 miljoner kronor. Konsekvenserna för 
personalen är svåra att överblicka, men de 
extra medel som tilldelats innebär sannolikt att 
nyanställning av personal kommer att ske. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Vetenskapsrådets förvaltningsanslag stärks 
med 5 miljoner kronor fr.o.m. 2016 för att 
finansiera de ökade administrativa utgifterna 
för satsningar inom forskning och forsknings-

information. Förstärkningen kan sannolikt 
leda till nyanställningar av en till två personer 
under 2016. 

Vidare föreslås att Rymdstyrelsens förvalt-
ningsanslag och Institutet för rymdfysiks 
anslag stärks med en miljon kronor vardera 
fr.o.m. 2016 för att finansiera satsningar inom 
rymdforskning och rymdverksamhet. Detta 
kommer sannolikt leda till nyanställningar av 
två personer. 

Statens skolverks förvaltningsanslag föreslås 
i denna proposition öka med 30 miljoner 
kronor 2016 och beräknas öka med 35 mil-
joner kronor per år 2017–2018 för att modern-
isera och effektivisera Statens skolverks verk-
samhet.  Eventuella personalkonsekvenser 
med anledning av detta kan för närvarande inte 
överblickas.  

Regeringen föreslår i denna proposition att 
25 miljoner kronor avsätts för att genomföra 
en samlad strategi med åtgärder för unga som 
varken arbetar eller studerar. Arbetet med att 
utforma strategin pågår. Vissa av åtgärderna 
kommer sannolikt att utföras av Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta 
bedöms kunna möjliggöra en ökning av antalet 
anställda vid myndigheten, men en närmare 
precisering av personalkonsekvenserna kan 
inte göras i det här skedet. 

 
Miljö- och energidepartementet 
Regeringen föreslår i denna proposition 
ökningar av Naturvårdsverkets och Havs- och 
vattenmyndighetens förvaltningsanslag med 
50 miljoner kronor respektive 10 miljoner kro-
nor per år fr.o.m. 2016 för att hantera 
satsningar på miljöområdet. Detta bedöms 
möjliggöra att antalet anställda ökar med ca 
70 personer på Naturvårdsverket och cirka 
sex personer på Havs- och vattenmyndig-
heten. 

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen 
i uppdrag att utveckla handlingsplanen för en 
giftfri vardag för att öka takten i arbetet med 
att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För 
detta arbete föreslår regeringen att Kemikalie-
inspektionens förvaltningsanslag ökas med 
10 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. Detta 
innebär en möjlig ökning av antalet anställda 
motsvarande cirka tio personer. 

Regeringen föreslår att Strålsäkerhets-
myndighetens förvaltningsanslag ökas med 
6 miljoner kronor 2016 och med 8 miljoner 
kronor fr.o.m. 2017. Förstärkningen är 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 B i la ga  

13 

motiverad av en ökad tillsyn av åldrande kärn-
kraftverk. Detta bedöms möjliggöra att antalet 
anställda ökar med cirka sex till åtta personer 
vid Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Under rubriken Justitiedepartementet redo-
görs för regeringens förslag att Statens va-
nämnds uppgifter ska övertas av mark- och 
miljödomstolarna från den 1 januari 2016. Som 
en konsekvens av förslaget kommer Statens 
va-nämnd att avvecklas och upphöra som 
myndighet den 31 december 2015. Det 
föreslås i denna proposition att Sveriges Dom-
stolar tillförs anslaget från Statens va-nämnd. 
Vilka konsekvenser förslaget kommer att få 
för de cirka nio personer som berörs av 
förändringen är för närvarande svårt att över-
blicka. Vid förändringen ska de berörda 
myndigheterna beakta 6 b § lagen (1982:80) 
om anställningsskydd.  

De satsningar som föreslås inom energi-
området kommer att kräva ytterligare insatser 
från Energimyndigheten. För att klara de 
ökade uppgifterna föreslås därför att Energi-
myndighetens förvaltningsanslag förstärks 
med 18 miljoner kronor per år. Vilka 
konsekvenser detta kommer att få för 
personalen är för närvarande svårt att över-
blicka. 

 
Näringsdepartementet 
Genom riksdagens beslut om vårändrings-
budget och vårproposition för 2015 har 
regeringens avisering i budgetpropositionen 
för 2015 om en ny organisation för upp-
handlingsstöd fastställts. Som en följd av att 
uppgifterna avseende upphandlingsstöd förs 
till Upphandlingsmyndigheten gör regeringen 
bedömningen att antalet anställda vid 
Konkurrensverket minskar med omkring 
40 anställda fr.o.m. den 1 september 2015. 

I enlighet med 2015 års ekonomiska vår-
proposition lämnar regeringen i denna budget-
proposition förslag om att förstärka anslaget 
till svenska artprojektet vid Sveriges lantbruks-
universitet, samt biologiska samlingar vid 
statliga museer och institutioner. Förstärk-
ningen kan sannolikt leda till nyanställningar 
av cirka fem personer under 2016.  

Under rubriken Justitiedepartementet redo-
görs för regeringens avsikter om ändringar i 
domstolsprövningen av immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrätts-
liga mål och ärenden. Som en konsekvens av 
detta kommer Patentbesvärsrätten att 

avvecklas och upphöra som myndighet den 
31 augusti 2016. I denna proposition föreslås 
att anslagna medel därefter överförs från 
Patentbesvärsrätten till Sveriges Domstolar. 
Patentbesvärsrätten har ca 13 anställda. Vilka 
konsekvenser förslaget kommer att få för 
personalen är för närvarande svårt att 
överblicka. Vid genomförandet av föränd-
ringen ska myndigheterna beakta 6 b § lagen 
(1982:80) om anställningsskydd. 

Regeringen föreslår i denna budgetpro-
position en förstärkning av Tillväxtverkets 
förvaltningsanslag med 1 miljon kronor för 
administration av ett kompletterande lång-
siktigt statligt stöd till kommersiell service i 
särskilt utsatta glesbygden. Detta förväntas 
leda till att ytterligare någon person anställs. 

Jordbruksverket tillförs extra resurser under 
2016–2019 för genomförande och förvaltning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Förstärkningen täcker underskott i verk-
samheten och gör att verksamheten kan 
genomföras utan större konsekvenser för 
personalen. 

 
Kulturdepartementet 
Regeringen föreslår i denna proposition att 
administrativa och handläggande uppgifter för 
Valmyndigheten ska föras över till Skatte-
verket, som därmed blir värdmyndighet för 
Valmyndigheten. Detta innebär att Skatte-
verket får arbetsgivaransvar för de personer 
som utför de administrativa och handläggande 
uppgifterna. Valmyndigheten har ca 
15 anställda. Vid förändringen ska 6 b § lagen 
(1982:80) om anställningsskydd beaktas.  

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillförs 
10 miljoner kronor i nivå fr.o.m. 2016 för att 
öka förutsättningarna för att fler individer som 
utsätts eller riskerar att utsättas för diskrimi-
nering får sina rättigheter tillvaratagna. Vilka 
framtida personalkonsekvenser detta leder till 
kan för närvarande inte bedömas. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Sametinget tillförs 2 miljoner kronor i nivå 
fr.o.m. 2016 för att främja det samiska folkets 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv och stärka samernas 
rätt till självbestämmande. Vilka framtida 
personalkonsekvenser detta leder till kan för 
närvarande inte bedömas. 

Regeringen föreslår i denna proposition en 
satsning om 80 miljoner kronor i nivå för att 
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möjliggöra fri entré vid vissa statliga museer. 
Satsningen bedöms påverka antalet anställda 
vid berörda myndigheter, men en närmare 
precisering av personalkonsekvenserna kan 
inte göras i det här skedet. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Myndigheten för kulturanalys anslag återställs 
och tillförs 15,5 miljoner kronor fr.o.m. 2016, 
varför såväl tidigare aviserad avveckling som 
bedömda personalkonsekvenser uteblir.  

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde tillförs 2 miljoner kronor 
fr.o.m. 2016 för att stärka museets regionala 
närvaro. Vilka framtida personalkonsekvenser 
detta leder till för Nationalmuseum kan för 
närvarande inte bedömas. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Forum för levande historia tillförs 10 miljoner 
kronor 2016 och ytterligare 10 miljoner 
kronor 2017 för att genomföra en utbildnings-
satsning om olika former av intolerans i 
historien och i dag. Detta bedöms möjliggöra 
en viss ökning av antalet anställda på myndig-
heten. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
Kungliga Biblioteket tillförs 6 miljoner kronor 
årligen mellan 2016–2018 för att ta fram en 
nationell biblioteksstrategi. Detta bedöms 
möjliggöra en viss ökning av antalet anställda, 
även om en närmare precisering av personal-
konsekvenserna inte kan göras i det här skedet. 

I denna proposition lämnas förslag om att 
tillskjuta medel för kulturverksamhet i vissa 
bostadsområden och för en utvidgning av 
bidraget för Skapande skola till förskoleklass. 
Detta bedöms kunna påverka antalet anställda 
vid bl.a. Statens kulturråd, men en närmare 
precisering kan inte göras i nuläget. 

Regeringen föreslår i denna proposition att 
anslaget till Statens medieråd tillförs 1 miljon 
kronor fr.o.m. 2016 i syfte att bl.a. strategiskt 
utveckla myndighetens digitala plattformar 
och stärka myndighens roll som kunskaps-
centrum för medie- och informationskunnig-
het. Detta bedöms möjliggöra en ökning av 
antalet anställda med cirka en person. 
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Regeringen föreslår i denna proposition 
satsningar i Arbetsförmedlingens förvaltnings-
anslag framför allt för att förstärka verk-
samheten inom etableringsuppdraget. Sam-
tidigt upphör vissa tidigare tillfälliga förstärk-

ningar av myndighetens resurser. Till följd av 
detta föreslås anslaget för 2016 bli 370 mil-
joner kronor högre än 2015. Närmare om vilka 
personalkonsekvenser detta får är ännu svårt 
att förutse. 

Den satsning på att förstärka Arbetsmiljö-
verkets förvaltningsanslag som regeringen 
inledde och beräknade i Vårändringsbudgeten 
2015 genomförs. Förstärkningen 2016 uppgår 
till 35 miljoner kronor och fr.o.m. 2017 till 
40 miljoner kronor årligen och avser i första 
hand myndighetens tillsynsverksamhet. Det 
bedöms att myndigheten kommer kunna ny-
anställa ca 30–40 personer under 2016. 

 
Regeringskansliet 
Regeringskansliets anslag föreslås öka med 
82 miljoner kronor för att hamna i nivå med 
regeringens förslag i budgetpropositionen för 
2015. Förslaget kan få personella konse-
kvenser. 

3 Personalstrukturen m.m. i 
staten 

Ansvaret för den statliga arbetsgivarpolitiken 
har till stor del delegerats till de statliga 
myndigheterna. Det innebär att myndig-
heterna, utifrån sina uppgifter, har en betyd-
ande frihet vad gäller bl.a. att utforma 
organisation, arbetsprocesser, lönebildning 
och kompetensförsörjning. 

För att regeringen ska kunna följa utveck-
lingen av kompetensförsörjningen redovisar 
myndigheterna varje år sedan 1997 sin 
kompetensförsörjning till regeringen. Från 
och med 2003 sker denna redovisning i 
myndigheternas årsredovisning. 

Myndigheterna ska i sin kompetens-
försörjning säkerställa att relevant kompetens 
finns för att fullgöra de uppgifter som de är 
ålagda och för att tillgodose sina behov på 
både kort och lång sikt. Myndigheterna ska i 
sin strategiska kompetensförsörjning systema-
tiskt analysera vilken kompetens som behövs 
för att de ska klara sina nuvarande och 
framtida uppgifter. 
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3.1 De anställda 

Antalet statsanställda 

År 2014 var 251 515 personer anställda i den 
statliga sektorn, vilket är en ökning med 
knappt 3 700 sedan 2013. Sedan 2010 har 
antalet anställda ökat med ca 16 600. De stats-
anställda motsvarar 5,6 procent av samtliga 
sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. 

Av diagram 3.1 framgår utvecklingen av 
antalet statsanställda under perioden 1995–
2014, uppdelat på kvinnor och män. 

 
Diagram 3.1 Antalet statsanställda 1995–2014 
Antal  

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Fram till 2008 var fler män än kvinnor 
anställda i staten, men sedan 2009 är för-
hållandet det omvända. 

Uppföljningen av utvecklingen i staten 
redovisas fr.o.m. 2008 efter den internationella 
klassifikationen COFOG2. Vissa justeringar 
har gjorts avseende några myndigheters 
COFOG-tillhörighet. 

 
 

 
 
                                                      
2 COFOG (Classification of the functions of the government) syftar 
till att redovisa sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål. 

Tabell 3.1 Antalet anställda och andelen kvinnor och 
män i procent 2012–2014 fördelade efter COFOG-
grupper 
Grupper, antal resp. procent 

Kön 2012 2013 2014 

Allmän offentlig förvaltning 

Kvinnor 
Män 

28 426 

62 
38 

28 647 

62 
38 

28 615 
62 
38 

Försvar 

Kvinnor 
Män 

25 767 

20 
80 

26 994 

21 
79 

27 812 
20 
80 

Samhällsskydd och 
rättskipning 

Kvinnor 
Män 

50 752 
 

47 
53 

52 049 
 

47 
53 

52 516 
 

47 
53 

Näringslivsfrågor m.m.1 

Kvinnor 
Män 

24 471 

48 
52 

24 739 

48 
52 

25 087 
48 
52 

Fritidsverksamhet, kultur och 
religion 

Kvinnor 
Män 

2 637 
 

60 
40 

2 657 
 

61 
39 

2 603 
 

60 
40 

Utbildning 

Kvinnor 
Män 

73 646 

54 
46 

74 632 

54 
46 

75 445 
54 
46 

Socialt skydd m.m.2 

Kvinnor 
Män 

37 641 

68 
32 

38 107 

68 
32 

39 437 
68 
32 

TOTALT 

Kvinnor 
Män 

243 340 

52 
48 

247 825 

51 
49 

251 515 
52 
48 

1 Näringslivsfrågor, miljöskydd samt bostadsförsörjning och 
samhällsutveckling. 
2 Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Som framgår av tabell 3.1 finns flest anställda 
inom COFOG-gruppen Utbildning och 
minst antal inom gruppen Fritidsverksamhet, 
kultur och religion. I jämförelse med 2013 sker 
den största ökningen inom Socialt skydd m.m. 
Störst ökning bland enskilda myndigheter 
uppvisar Försvarsmakten och Migrations-
verket med en ökning om ca 700 anställda 
vardera. 

Anställningsformer inom staten 

Fördelningen mellan tillsvidareanställda, 
visstidsanställda och timanställda m.fl. är i 
princip oförändrade inom staten 2014 jämfört 
med 2013. 

I september 2014 var tre fjärdedelar av de 
statsanställda tillsvidareanställda. Av 
kvinnorna hade 77 procent en tillsvidare-
anställning jämfört med 73 procent av 
männen. Av de anställda var 18 procent 
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visstidsanställda, 17 procent av kvinnorna och 
20 procent av männen. Cirka sju procent av de 
anställda hade betings-, dag- eller timanställ-
ningar, sex procent av kvinnorna och sju 
procent av männen.  

Bland de visstidsanställda ingår bl.a. de som 
har en provanställning, de som fått möjlighet 
till tjänstledighet för att prova annan statlig 
anställning och chefer för myndigheter som 
anställs av regeringen för en bestämd tid. 

En stor del av visstidsanställningarna inom 
staten grundar sig på arbetets karaktär eller 
förutsättningar och vilar på reglering i lag, 
förordning eller kollektivavtal. Exempel är 
soldater och sjömän där både lag och 
kollektivavtal reglerar förutsättningarna och 
tingsnotariernas författningsreglerade anställ-
ningar inom Sveriges Domstolar. 

Andelen visstidsanställda skiljer sig åt 
mellan olika myndigheter. År 2014 fanns, 
liksom tidigare år, den högsta andelen viss-
tidsanställda inom universitet och högskolor. 

Även andelen timanställda m.fl. skiljer sig åt 
mellan myndigheterna. Det kan t.ex. vara fråga 
om säsongsanställningar, vilket är särskilt 
vanligt vid de statliga museerna.  

Befattningsstruktur i staten 

Av tabell 3.2 framgår fördelningen av stats-
anställda totalt per kompetenskategori samt 
könsfördelningen inom respektive kategori för 
2014.  

Med ledningskompetens avses personal med 
formellt personalansvar som har till uppgift att 
planera och leda myndighetens verksamhet på 
olika nivåer, oavsett om uppgifterna avser 
kärn- eller stödkompetens. Kärnkompetens 
avser personal med sakområdeskompetens 
inom myndighetens verksamhetsområde. 
Stödkompetens avser personal med stöd-
funktion för lednings- och kärnkompetens, 
utan specifik sakområdeskompetens inom 
myndighetens verksamhetsområde. 

 

Tabell 3.2 Fördelning total andel statsanställda per 
kompetenskategori samt könsfördelning för respektive 
kategori 2014 
Procent 

 Totalt i 
staten 

varav kvinnor varav män 

Ledningskompetens 7 391 61 

Kärnkompetens 66 50 50 

Stödkompetens 24 62 38 

Oklassade 3 44 56 
1 Vid en exkludering av anställda tillhörande ledningskompetens inom 
Försvarsmakten uppgår andelen kvinnor på ledande befattningar i staten 
2014 till 44 % och andelen män till 56 %. Se avsnitt 5, diagram 5.3. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Totalt sett överensstämmer fördelningen för 
2014 med 2013. Nedbrutet per kön syns vissa 
skillnader i jämförelse med 2013 vad avser två 
kategorier. Andelen kvinnor har ökat med en 
procentenhet från 38 till 39 procent i gruppen 
ledningskompetens samtidigt som andelen 
män minskat från 62 till 61 procent. Den 
största skillnaden återfinns i kategorin 
oklassade där andelen kvinnor har minskat 
från 52 till 44 procent och andelen män ökat 
från 48 till 56 procent. 

3.2 Åldersstrukturen 

Staten har en äldre personalstyrka än arbets-
marknaden i övrigt. År 2014 var medelåldern 
för statligt anställda knappt 45 år för både 
kvinnor och män. 

 
Diagram 3.2 Åldersstrukturen i staten och på arbets-
marknaden totalt 2014, andel fast anställda av de 
sysselsatta i arbetskraften 
Procent  

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Att medelåldern för statsanställda är högre 
förklaras till stor del av att utbildningsnivån i 
statlig sektor är högre än på arbetsmarknaden i 
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övrigt, vilket innebär att de anställda i den 
yngsta åldersgruppen är få. 

Åldersfördelningen i staten 2014 har ändrats 
något i jämförelse med 2013. Av de stats-
anställda var 23 procent 55 år eller äldre (att 
jämföra med 25 procent 2013) och 24 procent 
var yngre än 35 år (att jämföra med 21 procent 
2013). 

På hela arbetsmarknaden var endast 
ca 20 procent 55 år eller äldre, medan 
ca 28 procent var yngre än 35 år3. 

Nybeviljade ålderspensioner  

Antalet nybeviljade ålderspensioner enligt det 
statliga tjänstepensionsavtalet PA 03 minskade 
2014. För kvinnor var minskningen 
11,1 procent och för män 9,9 procent. Totalt 
uppgick antalet nybeviljade ålderspensioner till 
5 110 under 2014 jämfört med 5 710 under 
2013 och 5 535 under 2012.  

 
Tabell 3.3 Nybeviljade ålderspensioner 2012–2014 
Antal 

Ålder vid 
avgång 

2012 
Kv. 

2012 
Män 

2013 
Kv. 

2013 
Män 

2014 
Kv. 

2014 
Män 

55–59 
år 

1 19 0 21 3 14 

60–64 
år 

995 803 978 907 897 824 

65-års-
månad 

818 653 783 590 581 480 

Efter 
65-års-
månad 

1 053 1 193 1 161 1 270 1 116 1 195 

Summa 2 867 2 668 2 922 2 788 2 597 2 513 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Trenden är att allt färre av dem som avgår med 
ålderspension gör det vid 65-årsmånaden. 
Under 2014 avgick 1 061 personer vid 65-års-
månaden, vilket motsvarar 21 procent. Av 
kvinnorna avgick 22 procent vid 65-års-
månaden, medan 19 procent av männen gjorde 
det. Även för 2013 och 2012 var det en större 

 
 
                                                      
3 Data är insamlade under året och skattas för hela året. Populationen 
skiljer sig något från den åldersstruktur som redovisas i diagram 5.1, 
avsnitt 5.3.2. Här redovisar Arbetsgivaverket läget per september 
2014. I Arbetsgivarverkets underlag ingår affärsverken. Dessa ingår 
inte i de siffror avseende staten som Statistiska centralbyrån (SCB) 
redovisar. 

andel kvinnor än män som avgick vid 65-års-
månaden, men skillnaderna har minskat.  

Allt fler tar i stället ut sin pension efter att 
de har fyllt 65 år. Under 2014 var det totalt 
2 306 personer, motsvarande 45 procent, som 
avgick med pension efter månaden då de fyllt 
65 år. Under 2013 och 2012 var det 43 procent 
respektive 41 procent som gjorde det. Det är 
en större andel män än kvinnor som arbetar 
längre än till 65 år, men skillnaderna har 
minskat. Under 2014 tog 48 procent av 
männen ut sin pension efter att de fyllt 65 år, 
medan 43 procent av kvinnorna gjorde det. 
Under 2013 och 2012 tog 46 procent respek-
tive 45 procent av männen ut sin pension efter 
65-årsmånaden medan 40 procent respektive 
37 procent av kvinnorna gjorde det.  

Samtidigt som många statligt anställda tar ut 
sin pension efter att de fyllt 65 år är det en 
större andel som avgår med pension före 65 år. 
Under 2014 var det totalt 1 743 personer, mot-
svarande 34 procent som avgick före månaden 
då de fyllde 65 år. Under 2012 respektive 2013 
var det 33 procent som avgick innan månaden 
de fyllde 65 år.  

Män har i större utsträckning än kvinnor en 
lägre pensionsålder än 65 år enligt det aktuella 
statliga pensionsavtalet PA 03, medan kvinnor 
i större utsträckning använder eventuell rätt till 
lägre pensionsålder enligt övergångs-
bestämmelser till äldre pensionsavtal. Vidare 
använder kvinnor i större utsträckning än män 
möjligheten till s.k. förtida uttag av sin ålders-
pension. Bortsett från 2013 har det varit en 
större andel kvinnor än män som gått i 
pension före 65 år. Under 2014 var det 
35 procent av kvinnorna och 33 procent av 
männen som gick i pension före månaden de 
fyllde 65 år. Under 2013 var andelen 
33 procent både för kvinnor och för män. 

Medianåldern för de statsanställda som har 
gått i pension är 65 år. Kvinnorna hade t.o.m. 
2007 en högre medianålder vid pensionering 
än männen. Skillnaderna jämnades ut under 
2005–2007. Från 2008 och framåt har median-
åldern varit 65 år både för kvinnor och för 
män. 

Antalet statsanställda som har månadslön 
och är 67 år eller äldre har fortsatt att öka, från 
1 554 personer 2013 till 1 731 personer 2014. 
Fördelningen efter kompetenskategori och 
kön framgår av tabell 3.4.  
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Tabell 3.4 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade 
efter kompetenskategori och kön 2012–2014 
Antal 

 2012 2013 2014 

Ledningskompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

42 

8 

34 

36 

11 

25 

48 

15 

33 

Kärnkompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

928 

287 

641 

1 042 

330 

712 

1 168 

365 

803 

Stödkompetens 

– varav kvinnor 

– varav män 

209 

125 

84 

247 

145 

102 

315 

152 

163 

Oklassad 

– varav kvinnor 

– varav män 

180 

36 

144 

229 

58 

171 

200 

56 

144 

Summa 

– varav kvinnor 

– varav män 

1 359 

465 

903 

1 554 

544 

1 010 

1 731 

588 

1 143 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Jämfört med 2013 har antalet anställda som är 
67 år eller äldre ökat inom alla kategorier 
bortsett från kategorin oklassade, där det skett 
en minskning. Av det totala antalet anställda 
som är 67 år eller äldre uppgår andelen kvinnor 
till 34 procent (att jämföra med 35 procent 
2013) och andelen män uppgår till 66 procent 
(att jämföra med 65 procent 2013). 

Nybeviljade delpensioner  

Under 2014 nybeviljades det fyra procent färre 
delpensioner enligt Avtal om delpension för 
arbetstagare hos staten än under 2013 och 
nio procent färre än 2012. Den totala andelen 
beviljade delpensioner av antal aktiva 61–64 år 
har minskat från föregående år och uppgår till 
18 procent, jämfört med 19 procent för 2013 
och 21 procent för 2012.  

De första tre åren efter att avtalet om 
delpension infördes 2003 var det fler män än 
kvinnor som beviljades delpension. De senaste 
nio åren är det fler kvinnor än män som 
beviljats förmånen. 

 

Tabell 3.5 Nybeviljade delpensioner 2012–2014 
Antal 

Delpensionens 
omfattning 

2012 
Kv. 

2012 
Män 

2013 
Kv. 

2013 
Män 

2014 
Kv. 

2014 
Män 

≤ 20 procent 566 435 526 412 533 394 

21–39 procent 37 15 40 19 37 17 

40–49 procent 42 32 43 44 34 25 

50 procent 103 133 99 99 98 99 

Samtliga 748 615 708 574 702 535 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Under 2014 var det 702 kvinnor och 535 män 
som beviljades delpension. Under de två före-
gående åren var det 708 respektive 748 kvinnor 
och 574 respektive 615 män som beviljades 
delpension.  

Under de två senaste åren har det så när 
som på en individ varit lika många kvinnor 
som män som beviljats delpension med den 
högsta omfattningen 50 procent. Tidigare år 
har det varit fler män än kvinnor som fått den 
högsta omfattningen på delpensionen. Sett till 
andelen av de som beviljas en delpension är det 
dock fortfarande fler män än kvinnor som 
beviljas delpension med omfattningen 
50 procent. 

 
Tabell 3.6 Andelen nybeviljade respektive löpande 
delpensioner 2014 hos anställda inom olika 
kompetenskategorier 
Procent 

Kompetenskategori Nybeviljade del-
pensioner 2014 

Löpande delpensioner 
2014 

Ledningskompetens 3,1 2,3 

Kärnkompetens 64,2 62,6 

Stödkompetens 32,2 35,0 

Oklassade 0,5 0,1 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Av tabell 3.6 framgår att delpension är 
vanligast förekommande hos anställda inom 
kompetenskategorin Kärnkompetens och 
minst vanliga inom Ledningskompetens. 

Beviljade delpensioner står i relativ god 
proportion till kompetenskategoriernas rela-
tiva andel (se tabell 3.2). 

3.3 Könsfördelningen 

Jämn könsfördelning i staten 

Staten är den sektor som har jämnast köns-
fördelning på arbetsmarknaden. År 2009 fanns 
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det för första gången fler kvinnor än män 
bland de statsanställda. År 2014 var andelen 
kvinnor 52 procent. 

Av tabell 3.1 framgår dock att könsfördel-
ningen skiljer sig åt mellan COFOG-
grupperna och därmed också mellan myndig-
heter och kompetenskategorier. 

Andel kvinnor och män med chefsuppgifter 

Andelen chefer som är kvinnor har långsiktigt 
ökat i staten. Totalt finns nu drygt 6 100 che-
fer som är kvinnor (39 procent) och drygt 
9 600 som är män (61 procent).  

År 2005 var drygt 4 100 chefer kvinnor, 
motsvarande 33 procent av alla chefer. 

Fördelning av kvinnor och män bland 
myndighetschefer som regeringen anställt 

Under 2014 anställde regeringen totalt 
23 myndighetschefer, av vilka 12 (52 procent) 
var kvinnor och 11 (48 procent) var män. 

Den 3 september 2015 var andelen kvinnor 
bland myndighetscheferna 48,7 procent, dvs. 
2,2 procentenheter högre än 2014. Föränd-
ringar i myndighetsstrukturen har påverkat det 
totala antalet myndighetschefer som 
regeringen anställer. Dessa uppgår nu till 199, 
att jämföra med 198 år 2014.  

 
Tabell 3.7 Fördelningen den 3 september 2015 av 
kvinnor och män bland myndighetschefer som regeringen 
anställt 
Antal 

 Kvinnor Män Totalt 

Generaldirektörer 48 55 103 

Landshövdingar 12 9 21 

Rektorer1 18 13 31 

Överintendenter 3 7 10 

Övriga titlar2 16 18 34 

Myndighetschefer totalt3 97 102 1994 

1 Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter 
förslag från lärosätets styrelse. 
2 Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom 
ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. 
3 Inklusive vikarierande myndighetschefer. 
4 Skolforskningsinstitutet och Upphandlingsmyndigheten har tillkommit. 
Presstödsnämnden har upphört som myndighet. 

 

3.4 Anställda med utländsk bakgrund 

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
fortsätter att öka 

Totalt ca 40 200 statsanställda hade utländsk 
bakgrund 2014. Som framgår av tabell 3.8 ökar 
andelen anställda med utländsk bakgrund i 
staten stadigt och uppgick 2014 till 16,8 pro-
cent, vilket är en ökning med 0,7 procent-
enheter jämfört med 2013. Bland de ny-
anställda i staten har andelen med utländsk 
bakgrund ökat med 0,9 procentenheter från 
2013 till 24,2 procent, vilket nästan är i linje 
med andelen i befolkningen med utländsk 
bakgrund (24,5 procent 2014).  

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
förändras över tid. Många av dem som i dag är 
statsanställda rekryterades när andelen med 
utländsk bakgrund i befolkningen var lägre än i 
dag. Det är därför intressant att följa andelen 
nyanställda med utländsk bakgrund inom 
staten eftersom det på sikt påverkar andelen 
med utländsk bakgrund bland de statsanställda 
totalt sett. 

Mellan 2004 och 2013 (senast jämförbara 
uppgifter) uppgick ökningen av andelen med 
utländsk bakgrund till 5,7 procentenheter 
inom gruppen statsanställda och till 
4,9 procentenheter inom gruppen förvärvs-
arbetande i Sverige. Andelen anställda med 
utländsk bakgrund ökar snabbare i staten än 
bland det totala antalet förvärvsarbetande 
eftersom andelen nyanställda med utländsk 
bakgrund är högre i staten än andelen med 
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden totalt. 
Se vidare tabell 3.8. 

Nedbrutet per födelseregion är 13,9 procent 
av de statsanställda födda utrikes och 2,9 pro-
cent födda i Sverige med två föräldrar som är 
födda utomlands. Bland de utrikesfödda har de 
som kommer från länder utanför EU och 
Norden successivt ökat under de senaste åren. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 2 B i la ga  

20 

Tabell 3.8 Andelen anställda med utländsk bakgrund 
inom staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 
2012–2014 
Procent 

  2012 2013 2014 

Staten totalt1 

– varav kvinnor 

– varav män 

15,2 

15,7 

14,6 

16,1 

16,4 

15,7 

16,8 

17,0 

16,6 

   Ledningskompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

6,9 

8,4 

6,0 

7,4 

8,8 

6,6 

7,6 

8,9 

6,8 

   Kärnkompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

17,0 

17,0 

16,9 

17,6 

17,8 

17,3 

18,6 

18,6 

18,6 

   Stödkompetens 

   – varav kvinnor 

   – varav män 

12,0 

13,4 

10,1 

13,2 

14,0 

12,0 

13,8 

14,6 

12,6 

Nyanställda i staten2 23,9 23,1 24,2 

Förvärvsarbetande  
20–64 år3 

17,8 18,5 i.u. 

Befolkningen 20–64 år4
 23,0 23,7 24,5 

1 Avser individer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och 
frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej. 
2 Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående 
år samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 
3 Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer 
vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. 
4 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 
Källa: Arbetsgivarverket om inget annat anges. 

Könsfördelningen 

Som framgår av tabell 3.8 var andelen med 
utländsk bakgrund i statsförvaltningen 
17,0 procent bland kvinnorna och 16,6 procent 
bland männen för 2014. Det innebär en ökning 
med 0,6 procentenheter för kvinnor och med 
0,9 procentenheter för män jämfört med 2013. 
Att andelen är något lägre bland män hänger 
samman med strukturen i de tre mest mans-
dominerade COFOG-grupperna Försvar, 
Näringslivsfrågor m.m. samt Samhällsskydd 
och rättskipning. Inom dessa grupper har 
mellan drygt 6 och drygt 10 procent av de 
anställda utländsk bakgrund. De låga andelarna 
kan till viss del förklaras av en skev köns-
fördelning och det krav på svenskt medborgar-
skap som följer av lagstiftning bl.a. lagen 
(1994:260) om offentlig anställning eller av 
säkerhetsklassning som gäller för vissa arbets-
uppgifter inom dessa grupper. Att en 
betydande andel av verksamheterna bedrivs i 
regioner med en befolkning med få invånare 
med utländsk bakgrund kan också ha 
betydelse. 

Åldersstrukturen 

Medelåldern är lägre bland personer med 
utländsk bakgrund. Den totala andelen 
anställda i åldrarna 25–34 år var 21,2 procent 
2014, medan andelen i gruppen anställda med 
utländsk bakgrund var 32,7 procent. Andelen 
äldre är generellt lägre bland anställda med 
utländsk bakgrund. Bland samtliga statligt 
anställda var andelen som var 55 år och äldre 
24,1 procent under 2014, och bland anställda 
med utländsk bakgrund uppgick andelen till 
16,4 procent.  

Var och på vilka kompetenskategorier inom staten 
finns de anställda med utländsk bakgrund? 

Andelen med utländsk bakgrund skiljer sig 
avsevärt åt mellan regioner, men kanske främst 
mellan storstadsområden och landsbygd. 
Utanför de tre storstadsområdena är andelen 
personer med utländsk bakgrund lägre än 
genomsnittet. Det gäller oavsett om jäm-
förelsen görs för befolkningen, samtliga 
sysselsatta på arbetsmarknaden eller statligt 
anställda. Högst andel med utländsk bakgrund 
i staten finns i de tre storstadsområdena 
Stockholm (21,2 procent), Göteborg 
(20,4 procent) och Malmö (21,4 procent). 

Vad avser olika kompetenskategorier tillhör 
en högre andel av de anställda med utländsk 
bakgrund kategorin kärnkompetens jämfört 
med anställda med svensk bakgrund. 
Motsatsen gäller dock för kategorierna stöd- 
och ledningskompetens. Andelen som räknas 
som ledningskompetens är mer än dubbelt så 
hög bland anställda med svensk bakgrund 
(7,7 procent) jämfört med bland dem med 
utländsk bakgrund (3,2 procent). Det före-
ligger inte någon skillnad mellan könen vad 
avser kärnkompetens, medan en högre andel 
kvinnor med utländsk bakgrund tillhör 
lednings- och stödkompetens (se vidare tabell 
3.8).  

Variation mellan COFOG-grupperna 

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
varierar mellan olika delar av statsförvaltningen 
då verksamhetens karaktär har betydelse. Av 
tabell 3.9 framgår andelen anställda med 
utländsk bakgrund fördelad på COFOG-
grupper och kompetenskategorier. 
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Tabell 3.9 Andelen anställda med utländsk bakgrund 
fördelad på COFOG-grupper och kompetenskategorier 
2014 
Procent  Kompetenskategori 

 Totalt Ledning Kärn Stöd 

Allmän offentlig förvaltning 13,1 7,7 13,7 12,5 

Försvar 6,2 3,7 6,0 7,0 

Samhällsskydd och rättskipning 10,2 5,2 10,5 11,5 

Näringslivsfrågor m.m. 10,4 7,5 10,5 10,6 

Fritidsverksamhet, kultur och 
religion 

13,9 9,2 14,3 13,3 

Utbildning 28,3 14,6 33,4 18,0 

Socialt skydd m.m. 18,6 10,3 20,2 15,2 

Totalt 16,8 7,6 18,6 13,8 
Anm. Uppgifterna i tabellen baseras på alla anställda med månadsavlönad 
anställning hos samtliga Arbetsgivarverkets medlemmar. Timavlönade m.fl. 
ingår inte. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Den högsta andelen anställda med utländsk 
bakgrund, 28,3 procent, finns inom gruppen 
Utbildning. Det är också denna grupp som har 
flest anställda i statlig sektor. Universitetens 
och högskolornas verksamhet karaktäriseras av 
internationellt samarbete inom både forskning 
och utbildning och rekryteringar sker ofta 
internationellt. Det förklarar den relativt höga 
andelen anställda med utländsk bakgrund 
inom gruppen. Även andelen nyanställda med 
utländsk bakgrund är högst inom Utbildning, 
40,4 procent 2014. 

Gruppen Socialt skydd m.m. har den näst 
högsta andelen anställda med utländsk bak-
grund, 18,6 procent. Övriga fem grupper har 
andelar under genomsnittet på 16,8 procent. 

Gemensamt för alla grupper utom Fritids-
verksamhet, kultur och religion, är att andelen 
anställda med utländsk bakgrund successivt 
ökat varje år under perioden 2004–2014. 

Inom gruppen Fritidsverksamhet, kultur 
och religion ökar även andelen med utländsk 
bakgrund, men inte varje år. Det beror delvis 
på att förändringarna inom denna, den minsta 
gruppen, påverkas procentuellt mer även av 
små förändringar i antalet anställda. Här finns 
endast totalt ca 2 700 anställda varav ca 
380 med utländsk bakgrund. Personal-
omsättningen är också relativt sett högst inom 
denna grupp.  

Den lägsta andelen anställda med utländsk 
bakgrund finns inom gruppen Försvar, där 
6,2 procent av de anställda har utländsk 
bakgrund. Inom både grupperna Försvar och 
Näringslivsfrågor m.m., där affärsverken finns, 
samt inom gruppen Samhällsskydd och 

rättskipning, finns befattningar som förut-
sätter svenskt medborgarskap. Detta krav kan 
antas sänka andelen anställda med utländsk 
bakgrund inom dessa grupper. Inom gruppen 
Försvar har endast 0,4 procent av de anställda 
annat medborgarskap än svenskt. Inom 
gruppen Samhällsskydd och rättskipning är 
motsvarande andel 0,6 procent. Inom den 
största gruppen Utbildning har 17 procent 
utländskt medborgarskap, att jämföra med 
5,9 procent i statsförvaltningen och 9,1 pro-
cent i befolkningen mellan 20–64 år. 

3.5 Personalrörligheten 

Mellan september 2013 och september 2014 
uppgick personalrörligheten i staten till 
10 procent. Det innebär att rörligheten 
minskat med en procentenhet i jämförelse 
med perioden september 2012–september 
2013. Med personalrörlighet avses här 
nyanställningar och avgångar vid myndig-
heterna oavsett om det skett inom staten eller i 
förhållande till andra arbetsmarknadssektorer. 

 
Diagram 3.3 Personalrörlighet fördelad på 
kompetenskategorier och ålder 
Procent 

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
I likhet med tidigare år var rörligheten under 
2014 totalt sett högre bland anställda under 
35 år, för att sedan avta med stigande ålder. 
Personalrörligheten var också högre inom 
kompetenskategorierna kärn- och stöd-
kompetens än inom kategorin lednings-
kompetens, framför allt i den yngsta ålders-
gruppen. Skillnaderna i personalrörligheten 
mellan kvinnor och män var marginella.  

4,2 
5,0 

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

10,3 10,2 10,3 

13,4 

8,5 

5,7 

3,1 

10,6 10,8 10,3 

17,2 

7,9 

5,5 

3,4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Samtliga Kvinnor Män -34 år 35-44 år 45-54 år 55 år-

Ledningskompetens Kärnkompetens Stödkompetens



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 2 B i la ga  

22 

3.6 Uppsägningar i staten 

När en statsanställd blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift 
att så långt som möjligt förhindra att han eller 
hon blir arbetslös. Detsamma gäller när någon 
till följd av omlokalisering av en myndighets 
verksamhet väljer att inte följa med till den nya 
orten.  

Trygghetsstiftelsen bildades 1990 i samband 
med att parterna på det statliga avtalsområdet 
enades om trygghetsavtalet för statligt anställ-
da. Från och med 2015 arbetar stiftelsen med 
ett nytt avtal, benämnt avtal om omställning. 
Trygghetsstiftelsens stöd till de uppsagda är 
individinriktat och utgår ifrån arbetslinjen. 

Sedan starten 1990 har det totala inflödet till 
Trygghetsstiftelsen varit 98 660 personer.  

 
Diagram 3.4 Totalt inflöde av uppsagda till 
Trygghetsstiftelsen 1990–2014 
Antal  

 
Källa: Trygghetsstiftelsen. 

 
Under 2014 uppgick antalet anmälda personer 
till Trygghetsstiftelsen till 2 124 personer, 
vilket är 154 färre än 2013 och 78 färre än 
2012. Trenden att majoriteten av de som 
anmäls till Trygghetsstiftelsen har lämnat en 
tidsbegränsad anställning fortsatte under 2014. 
Den andelen av de anmälda utgjorde 67 pro-
cent 2014, jämfört med 63 procent 2013 och 
52 procent 2012. Majoriteten av de anmälda, 
78 procent, kom från universitet- och hög-
skolesektorn. 

Andelen kvinnor som under 2014 anmäldes 
till Trygghetsstiftelsen uppgick till 52 procent 
och andelen män till 48 procent. Under 2013 
var andelen kvinnor 51 procent och andelen 
män 49 procent, medan förhållandet var det 
omvända 2012, dvs. 49 procent kvinnor och 
51 procent män. Även om könsfördelningen 
hos de som har anmälts till Trygghetsstiftelsen 

varit relativt jämn under de senaste tio åren, 
har andelen män endast varit större än andelen 
kvinnor under två år: 2005 och 2012. 

De personer som är aktuella för stiftelsens 
insatser är de som ännu inte fått en permanent 
lösning av sin arbetssituation. Vid utgången av 
2014 uppgick dessa totalt till 4 815, vilket kan 
jämföras med 4 894 personer vid utgången av 
2013 respektive 4 751 vid utgången av 2012. 
Bland de personer som är aktuella för 
stiftelsens insatser har drygt hälften en tillfällig 
lösning eller omfattas av en målinriktad åtgärd. 
De allra flesta av dem har en tillfällig anställ-
ning. Andra är på praktik, inskolning, utbild-
ning eller håller på att starta ett eget företag.  

Under 2014 var det 2 124 personer som 
lämnade Trygghetsstiftelsen, jämfört med 
1 991 under 2013 och 2 300 under 2012. 

 
Tabell 3.10 De som lämnade Trygghetsstiftelsen 2012–
2014 
 

Lämnat Trygghetsstiftelsen 2012 2013 2014 

Antal 2 300 1 991 2 124 

Kvinnor 54 % 53 % 53 % 

Män 46 % 47 % 47 % 

Nytt arbete/startat eget företag 49 % 51 % 50 % 

Avböjt kontakt 37 % 33 % 34 % 

Pension 11 % 11 % 9 % 

Övrigt 3 % 5 % 7 % 

Snittålder 45 år 45 år 44 år 
Källa: Trygghetsstiftelsen. 

 
Det är fortsatt en större andel kvinnor än män 
som lämnar Trygghetsstiftelsen. Majoriteten 
av de som lämnar Trygghetsstiftelsen var 
tidigare anställda inom universitets- och hög-
skolesektorn.  

Av de som lämnade Trygghetsstiftelsen och 
fick ett nytt arbete anställdes 45 procent i den 
statliga sektorn, 15 procent i den kommunala 
sektorn och 40 procent i den privata sektorn.  

Av de som lämnat en tillsvidareanställning 
fick 76,8 procent under 2014 ett nytt arbete 
eller en annan lösning innan uppsägnings-
tidens slut. Motsvarande uppgift för 2013 var 
77,9 procent. Av de personer som lämnat en 
tidsbegränsad anställning fick 83,5 procent 
under 2014 en lösning inom nio månader från 
uppsägningen. Detta kan jämföras med 
85,2 procent under 2013. Trygghetsstiftelsens 
målsättning är satt till 75 procent både för dem 
som lämnat en tillsvidareanställning och för 
dem som lämnat en tidsbegränsad anställning. 
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3.7 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron vid statliga myndigheter 

Enligt Statskontorets årliga sammanställning 
av sjukfrånvaron i staten, bröts trenden med 
minskande sjukfrånvaro 2012, då sjukfrån-
varon ökade med 0,1 procentenhet till 3,0 pro-
cent. Ökningen har fortsatt 2013 och 2014, då 
sjukfrånvaron uppgick till 3,2 procent respek-
tive till 3,4 procent.  

 
Diagram 3.5 Sjukfrånvaro total och uppdelad på kön och 
ålder 2012–2014 
Procent  

 
Källa: Statskontoret. 

 
Det är i första hand bland kvinnor som 
sjukfrånvaron har ökat. År 2014 uppgick sjuk-
frånvaron för kvinnor till 4,6 procent, jämfört 
med 4,2 procent för 2013 och 4,0 procent för 
2012. För män ökade sjukfrånvaron mellan 
2013 och 2014 med 0,2 procentenheter till 
2,2 procent. Det är dock ingen tydlig trend, 
utan sjukfrånvaron för män har sedan 2009 
tenderat att variera mellan 1,9 procent och 
2,2 procent. Under de två senaste åren har 
skillnaderna mellan kvinnors och mäns sjuk-
frånvaro ökat.  Under 2013 och 2014 har sjuk-
frånvaron för kvinnor varit mer än dubbelt så 
hög som för män.  

Ökningen av sjukfrånvaron under de 
senaste åren gäller för alla åldersgrupper. För 
anställda som är yngre än 30 år ökade sjuk-
frånvaron med 0,2 procentenheter mellan 2013 
och 2014. För anställda i åldern 30–49 år var 
ökningen 0,4 procentenheter, medan ökningen 
för anställda som är 50 år eller äldre var 
0,3 procentenheter. Sjukfrånvaron för de som 
är yngre än 30 år låg tidigare stadigt kring 
2 procent, men har under de senaste två åren 
ökat till en högre nivå än tidigare.  

Långtidsfrånvaron, dvs. sjukfrånvaro mer än 
60 dagar, som en andel av den totala sjukfrån-
varon ökade 2014 till 50,7 procent. Under 
2013 uppgick långtidsfrånvaron till 43,2 pro-
cent. 

Sjukfrånvaron varierar mellan statens olika 
COFOG-grupper (se avsnitt 3.1). 

 
Tabell 3.11 Sjukfrånvaron inom olika COFOG-grupper 
2012–2014 
Procent 

COFOG-grupp 2012 2013 2014 

Allmän offentlig 
förvaltning 

3,0 3,2 3,4 

Försvar 1,7 1,5 2,0 

Samhällsskydd och 
rättskipning 

3,8 3,8 3,9 

Näringsliv, miljö, bostad 
och samhällsutveckling 

2,9 3,1 3,4 

Fritidsverksamhet, 
kultur, och religion 

2,9 3,1 3,4 

Utbildning 2,1 2,2 2,4 

Socialt skydd inklusive 
hälso- och sjukvård 

4,9 5,2 5,7 

Totalt 3,0 3,2 3,4 
Källa: Statskontoret. 

 
Den högsta sjukfrånvaron finns inom gruppen 
Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård, 
där sjukfrånvaron uppgick till 5,7 procent 
under 2014. Det är en ökning med 
0,5 procentenheter sedan 2013 och med 
0,8 procentenheter sedan 2012. Näst högst 
sjukfrånvaro, 3,9 procent, finns inom gruppen 
Samhällsskydd och rättskipning, som sam-
tidigt har haft den lägsta ökningen av sjukfrån-
varon under de senaste två åren. 

Den grupp som har lägst sjukfrånvaro är 
Försvar. Sjukfrånvaron ökade dock med 
0,5 procentenheter mellan 2013 och 2014, efter 
att som enda grupp ha uppvisat lägre sjuk-
frånvaro under 2013 än 2012. Gruppen 
Utbildning uppvisar också en låg sjukfrånvaro, 
även om sjukfrånvaron har ökat de senaste två 
åren med 0,1 respektive 0,2 procentenheter. 

För grupperna Allmän offentlig förvaltning, 
Näringsliv m.m. respektive Fritidsverksamhet 
m.m. var sjukfrånvaron 3,4 procent under 
2014. För dessa grupper har sjukfrånvaron 
ökat med 0,2–0,3 procentenheter från 2013 
och med 0,4–0,5 procentenheter sedan 2012. 

Sjukfrånvaron för kvinnor är betydligt 
högre än för män. Att myndigheter inom 
gruppen Försvar hade den lägsta totala 
sjukfrånvaron och myndigheterna inom 
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Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård 
hade den högsta, återspeglar könsfördelningen 
inom verksamheterna. På försvarsmyndig-
heterna var andelen män 80 procent och inom 
det sociala området var andelen kvinnor 
69 procent. I gruppen Utbildning hade 
kvinnor lägst sjukfrånvaro av de jämförda 
grupperna (3,3 procent), medan männens 
sjukfrånvaro (1,3 procent) var lägst av alla 
grupper. Då andelen kvinnor inom utbild-
ningsområdet var hög blev dock den totala 
sjukfrånvaron för området högre än inom 
Försvar. 

År 2014 hade 78 myndigheter oförändrad 
eller minskad sjukfrånvaro medan 118 myn-
digheter hade ökad sjukfrånvaro jämfört med 
2013.  

 
Diagram 3.6 Förändringen i sjukfrånvaron 2014 vid 
myndigheterna 
Antal  

 
Källa: Statskontoret. 

 
Bland de små myndigheterna, dvs. myndig-
heter med mindre än 50 årsarbetskrafter, hade 
16 av 35 oförändrad eller minskad sjukfrånvaro 
under 2014 jämfört med 2013, medan 19 hade 
ökad sjukfrånvaro. I de medelstora myndig-
heterna, dvs. myndigheter med 50–999 års-
arbetskrafter, var sjukfrånvaron lägre eller 
oförändrad i 55 och högre i 72 av de totalt 
127 berörda myndigheterna. Av de stora 
myndigheterna, dvs. myndigheter med minst 
1 000 årsarbetskrafter, var sjukfrånvaron lägre 
eller oförändrad i 7 och högre i 27 av samman-
lagt 34 myndigheter.  

Sjukfrånvaron i staten jämfört med andra sektorer 

I Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskrafts-
undersökningar jämförs sjukfrånvaron mellan 
olika arbetsmarknadssektorer. Eftersom 

definitioner och mätmetoder är helt olika 
mellan sjukfrånvarouppgifterna i myndig-
heternas årsredovisningar som Statskontoret 
sammanställer och SCB:s arbetskrafts-
undersökningar, är dessa siffror inte jäm-
förbara med de som visas i diagrammet nedan. 

 
Diagram 3.1 Sjukfrånvaro 1990–2014 enligt SCB:s 
arbetskraftsundersökningar 
Procent  

 
Källa: Arbetsgivarverket utifrån underlag från SCB:s arbetskraftsundersökningar. 

 
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar 
ökade sjukfrånvaron i staten 2014 med 
0,4 procentenheter till 2,8 procent. Sjukfrånva-
ron bland anställda på arbetsmarknaden 
sammantaget ökade med 0,1 procentenheter 
till 3,6 procent. 

SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att 
sjukfrånvaron under de senaste 25 åren varit 
lägre i staten än i de andra sektorerna. Att 
statsanställda i snitt är mindre sjuka än andra 
hänger samman med att staten har en större 
andel anställda med tjänstemannayrken än de 
andra arbetsmarknadssektorerna. Om man 
skulle jämföra enbart tjänstemannagrupper 
inom de olika sektorerna med varandra skulle 
skillnaderna bli mindre. Samtliga sektorer 
följer samma trend, dock nådde sjukfrånvaron 
inom staten, inte ens under åren i början av 
2000-talet, upp till mer än lite drygt fyra 
procent. 

Antal sjukpensioner  

Statligt anställda som beviljas sjukersättning 
eller aktivitetsersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken har beroende på omfattningen rätt 
till en sjukpension eller tillfällig sjukpension 
enligt det statliga tjänstepensionsavtalet 
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begreppet sjukpension även tillfälliga 
sjukpensioner. 

Antalet nybeviljade sjukpensioner minskade 
fram till 2011. Under 2012 och 2013 ökade 
antalet nybeviljade sjukpensioner. För 2014 
har antalet nybeviljade sjukpensioner minskat 
något. 

 
Tabell 3.12 Anställda som har nybeviljats sjukpension 
2012–2014 
Antal 

Sjukpension 2012  
Kv. 

2012 
Män 

2013 
Kv. 

2013 
Män 

2014 
Kv. 

2014 
Män 

25 procent 26 14 40 15 50 11 

50 procent 49 21 40 14 59 24 

75 procent 6 1 7 5 4 2 

100 procent1 80 37 123 52 93 37 

Summa  161 73 210 86 206 74 
1 Från och med 2013 förekommer inte tillfällig sjukpension med omfattningen 
100 procent. Uppgifterna för 2012 har reviderats så att personer som under 
respektive år först har beviljats en tillfällig sjukpension med omfattningen 
100 procent och därefter beviljats sjukpension, som i sin form har 
omfattningen 100 procent, endast förekommer en gång i statistiken.  
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Av tabell 3.12 framgår att minskningen av 
antalet nybeviljade sjukpensioner under 2014 
gäller både för kvinnor och för män. För 
kvinnor är minskningen liten. Under 2014 
minskade dock antalet nybeviljade sjuk-
pensioner med omfattningen 100 procent till 
kvinnor, efter att ha ökat markant 2013. För 
män återgick antalet nybeviljade sjukpensioner 
2014 till motsvarande nivå som för 2012. Även 
för män minskade antalet nybeviljade 
sjukpensioner med omfattningen 100 procent 
2014 efter att ha ökat 2013.  

Av de statsanställda som beviljades sjuk-
pension under 2014 var 74 procent kvinnor 
och 26 procent män. Under 2013 var 
71 procent av de som beviljades sjukpension 
kvinnor och 29 procent var män.  

För 2014 ökade medianåldern för kvinnor 
som beviljades en sjukpension med knappt tio 
månader till 57 år. För män sjönk i stället 
medianåldern med sex månader till 58 år och 
6 månader.  

3.8 Lönenivåer och löneutveckling 

Lönenivåer  

I diagram 3.8 redovisas den genomsnittliga 
månadslönen för olika sektorer på arbets-
marknaden 2014. 

 
Diagram 3.8 Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på 
arbetsmarknaden 2014 
Kronor 

 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Den genomsnittliga månadslönen i staten upp-
gick till 34 500 kronor. Medellönen på arbets-
marknaden totalt var 31 400 kronor. 

Löneutvecklingen i staten 

Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart 
avtal på statens vägnar med de fackliga 
parterna Offentliganställdas Förhandlingsråds 
förbundsområden inom det statliga förhand-
lingsområdet sammantagna (OFR/S,P,O), 
Sveriges Akademikers Centralorganisation 
Staten (Saco-S) samt Seko, service- och 
kommunikationsfacket (Seko). 

Nuvarande ramavtal om löner m.m. för 
arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 
(RALS) gäller tills vidare med Saco-S4. De 
tidsbegränsade avtalen om löner med 
OFR/S,P,O och med Seko gäller t.o.m. den 
30 september 20165.  

Arbetsgivarverket har tagit fram uppgifter 
om den kollektiva löneutvecklingen 1997–
2014 kopplat till årstakt, se tabell 3.13. 

 

 
 
                                                      
4 RALS 2010-T. 
5 RALS 2013–2016. 
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Tabell 3.13 Nominell och real löneutveckling i statlig 
sektor, 1997–2014 
Procent 

Statistik 
period 
sept–sept 

Avtalsperiod för  
centrala avtal 

Löne- 
utv. 
års- 
takt 

Föränd- 
ring 
i KPI1 

Real 
löneutv. 
i årstakt 

1997–1998 RALS2 1998–2001 3,8 -0,1 3,9 

1998–1999 RALS 1998–2001 3,8 0,4 3,4 

1999–2000 RALS 1998–2001 3,8 1,0 2,8 

2000–2001 RALS 2001 4,2 2,5 1,7 

2001–2002 RALS 2002–2004 3,8 2,1 1,7 

2002–2003 RALS 2002–2004 3,6 1,9 1,7 

2003–2004 RALS 2002–2004 3,4 0,4 3,0 

2004–2005 RALS 2004–2007 3,1 0,4 2,7 

2005–2006 RALS 2004–2007 3,2 1,4 1,8 

2006–2007 RALS 2004–2007 3,2 2,2 1,0 

2007–2008 RALS 2007–2010 3,7 3,5 0,2 

2008–2009 RALS 2007–2010 3,4 -0,3 3,7 

2009–2010 RALS 2007–2010 4,1 1,3 2,8 

2010–2011 RALS 2010–2012/ 

RALS–T 

2,93 2,6 0,34 

2011–2012 RALS 2010–2012/ 

RALS–T 

2,3 0,9 1,4 

2012–2013 RALS 2012–2013/ 

RALS–T 

2,6 0,0 2,6 

2013–2014 RALS 2013–2016/ 

RALS–T 

2,2 -0,2 2,4 

Genomsnittlig årlig ökning 

1997–2014 

3,4 1,2 2,2 

1 Förändringen är beräknad som förändring i årsmedeltal. 
2 RALS: Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten. 
3 Siffran korrigerad på grund av ytterligare inkommit utfall. 
4 Konsekvenskorrigerad siffra. 
Källa: Arbetsgivarverket. 

Utvecklingen av genomsnittliga löner 

Löneutvecklingstakten inom det statliga områ-
det har förhållandevis väl följt utvecklingen på 
arbetsmarknaden i stort, enligt jämförande 
statistik från tiden efter ramanslagsreformen. 
 

Diagram 3.9 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2014 
Index 1994=100 

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till 
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 
 

Mellan 1994 och 2014 uppgick löneutveck-
lingen inom landstingen till 114,0 procent, 
inom den statliga sektorn till 109,1 procent 
och inom den privata sektorn till 104,5 pro-
cent. Under samma period var löne-
utvecklingen inom den kommunala sektorn 
87,6 procent. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män 

Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män i staten ska minska. Som 
underlag för uppföljningen av delmålet 
används partsgemensam statlig förhandlings-
statistik. 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 
staten har mer än halverats sedan 2000. I 
september 2014 var statsanställda kvinnors 
genomsnittslön totalt sett 8,6 procent lägre än 
statsanställda mäns genomsnittslön. År 2013 
var motsvarande löneskillnad 9,1 procent, dvs. 
en minskning med 0,5 procentenheter mellan 
åren. Av diagram 3.10 framgår löneskillnad-
erna 2005–2014 uppdelat på förklarings-
faktorer.  
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Diagram 3.10 Löneskillnader mellan kvinnor och män i 
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2005–2014 
Procent 

 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Den statistiska analys som Arbetsgivarverket 
har gjort utifrån de centrala parternas gemen-
samma lönestatistik visar att den genom-
snittliga löneskillnaden nästan helt kan hän-
föras till mätbara faktorer6.  

Löneskillnaden beror på att fler kvinnor än 
män arbetar deltid, arbetets svårighetsgrad och 
innehåll samt att fler män än kvinnor är chefer. 
Vidare påverkar det att arbetsinnehåll och 
löner ser olika ut hos olika myndigheter. Det 
finns också skillnader när det gäller utbildning, 
erfarenhet och i vilken region den anställde 
arbetar. 

Den s.k. oförklarade löneskillnaden 
Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den 
s.k. oförklarade löneskillnaden som inte kan 
förklaras av den mätbara information som 
finns tillgänglig i den partsgemensamma 
statistiken, uppgick i september 2014 till 
1,1 procent, dvs. samma nivå som i september 
2013. År 2003 var den som högst sedan 
mätningen inleddes och uppgick då till 
2,0 procent. 

Förklaringsfaktorer 
Som framgår av diagram 3.10 är det två 
faktorer som tillsammans står för hälften av 
den totala löneskillnaden mellan kvinnor och 
män. Dessa två viktigaste förklaringar är att 
kvinnor jämfört med män oftare har arbets-
uppgifter på en lägre grupperingsnivå (svårig-

 
 
                                                      
6 Arbetsgivarverkets rapport om löneskillnader mellan statsanställda 
kvinnor och män 2000–2014, dnr Fi2015/03091/ESA. 

hetsgrad) och att kvinnor i större utsträckning 
än män arbetar deltid. Skillnader i grupperings-
nivå är 2014 fortfarande den viktigaste 
förklaringsfaktorn, även om den har minskat 
marginellt (0,2 procentenheter) i betydelse på 
grund av den ökade andelen chefer på låga 
grupperingsnivåer bland män. År 2014 var det 
15,3 procent av kvinnorna som arbetade deltid 
(15,4 procent 2013) medan motsvarande andel 
för männen var 7,6 procent (7,8 procent 2013).  

Bland samtliga statsanställda har 94 procent 
av både kvinnorna och männen en heltids-
anställning. År 2013 var motsvarande siffra för 
kvinnorna 93 procent och 94 procent för 
männen. 

Genomsnittslöner 
Enligt urvalet i Arbetsgivarverkets rapport 
uppgick statsanställda kvinnors genomsnitts-
lön i september 2014 till 31 365 kronor i 
månaden medan statsanställda män i genom-
snitt hade 34 318 kronor. 

Inom chefskollektivet hos Arbetsgivar-
verkets medlemmar har löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män varierat under den 
studerade perioden. Mellan 2004 och 2014 
ökade snittlönen för kvinnliga chefer från 
38 034 till 51 221 kronor per månad, medan 
snittlönen för manliga chefer ökade från 
39 434 till 49 274 kronor. År 2004 var genom-
snittslönen 3,6 procent högre för manliga 
chefer än för kvinnliga. För 2014 visar 
statistiken att genomsnittslönen för kvinnliga 
chefer är 3,95 procent högre än för manliga 
chefer.  

Genomsnittlig löneutveckling 
Den genomsnittliga löneutvecklingen i årstakt 
under statistikperioden 2013–2014 har liksom 
under avtalsperioden 2010–2012 och förra 
statistikperioden 2012–2013 varit högre för de 
kvinnliga cheferna än för de manliga. Den 
uppgår till 4,1 procent för de kvinnliga 
cheferna och 3,5 procent för de manliga. 
Denna beräkning gäller endast identiska 
individer, dvs. de som varit anställda på samma 
myndighet under hela mätperioden. 

För statsanställda, exklusive chefer, har den 
genomsnittliga löneutvecklingen varit 3,1 pro-
cent för kvinnor jämfört med 3,0 procent för 
män.  
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Partsgemensamt arbete 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att 
utjämna och förhindra skillnader i löner och 
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och 
män som utför arbete som är att betrakta som 
lika eller likvärdigt. Parterna ska också främja 
alla medarbetares lika möjligheter att på sakliga 
grunder påverka sin löneutveckling.  

I nu aktuella avtal har centrala parter bl.a. 
träffat överenskommelse om att partsgemen-
samt bedriva fyra utvecklingsområden inom 
Partsrådet7. Ett av områdena rör centrala 
parters stöd till lokal lönebildning. Arbetet ska 
fortgå t.o.m. den 31 december 2016. 

 
 

 
 
                                                      
7 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. 
Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, 
Offentliganställdas förhandlingsråds förbundsområden inom det 
statliga förhandlingsområdet sammantagna (OFR/S,P,O), Sveriges 
akademikers centralorganisation (Saco-S) och Seko, service- och 
kommunikationsfacket. 
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Myndighetschefer per den 3 september 2015 

Regeringen redovisar nedan en sammanställning över myndighetschefer som lyder omedelbart under 
regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Sammanställningen redovisar förhållandena 
per den 3 september 20158.   

 
Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Affärsverket svenska kraftnät GD Odenberg Mikael 
Allmänna reklamationsnämnden Ordförande Ahnmé Kågerman Britta 
Arbetsdomstolen Ordförande Lilja Hansson Cathrine 
Arbetsförmedlingen GD Sjöberg Mikael 
Arbetsmiljöverket GD Zelmin-Ekenhem Erna 
    
Barnombudsmannen Barnombudsman Malmberg Fredrik 
Blekinge tekniska högskola Rektor Hederstierna Anders 
Bolagsverket GD Bränström Annika 
Boverket GD Valik Janna 
Brottsförebyggande rådet GD Wennerström Erik 
Brottsoffermyndigheten GD Öster Annika 
    
Centrala studiestödsnämnden GD Gellerbrant Hagberg Christina 
    
Datainspektionen GD Svahn Starrsjö Kristina 
Diskrimineringsombudsmannen Ombudsman Broberg Agneta 
Domstolsverket GD Holmgren Martin 
    
E-hälsomyndigheten GD Håkansta Torsten 
Ekobrottsmyndigheten GD Fröjelin Eva 
Ekonomistyrningsverket GD Wikström Mats 
Elsäkerhetsverket GD Falemo Elisabet 
Energimarknadsinspektionen GD Vadasz-Nilsson Anne 
Exportkreditnämnden GD Apelman Karin 
    
Fastighetsmäklarinspektionen Ordförande Westberg Eva 
Finansinspektionen GD vik. Noréus Martin 
Finanspolitiska rådet Kanslichef Sonnegård Joakim 
Folke Bernadotteakademin GD Söder Sven-Eric 
Folkhälsomyndigheten GD Carlson Johan 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd GD Ställdal Ewa 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (FORMAS) GD Petersson Ingrid 
Fortifikationsverket GD Karlström Urban 
Forum för levande historia Överintendent Lomfors Ingrid 
Försvarets materielverk GD vik. Ohlsson Dan 
Försvarets radioanstalt GD Hartelius Dag 
Försvarsexportmyndigheten GD Hammarström Ulf 

 
 
                                                      
8 På grund av särskilda bestämmelser ingår inte Arbetsgivarverket och Regeringskansliet i sammanställningen 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Försvarshögskolan Rektor Enmark Romulo 
Försvarsmakten ÖB Göranson Sverker 
Försvarsunderrättelsedomstolen Ordförande Sjöblom Hases Per 
Försäkringskassan GD Begler Ann-Marie 
    
Gymnastik- och idrottshögskolan Rektor Henriksson-Larsén Karin 
Göteborgs universitet Rektor Fredman Pam 
    
Havs- och vattenmyndigheten GD Risinger Björn 
Högskolan Dalarna Rektor Hilliges Marita 
Högskolan i Borås Rektor Brorström Björn 
Högskolan i Gävle Rektor Johansson Maj-Britt 
Högskolan i Halmstad Rektor Alexandersson Mikael 
Högskolan i Skövde Rektor Karlsson Sigbritt 
Högskolan Kristianstad Rektor Pihl Håkan 
Högskolan Väst Rektor Norén Kerstin 
    
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen GD Dahlgren Jan-Olof 
Inspektionen för socialförsäkringen GD Molander Per 
Inspektionen för strategiska produkter GD Ahlström Christer 
Inspektionen för vård och omsorg GD Hult Backlund Gunilla 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering GD Åslund Olof 
Institutet för rymdfysik Föreståndare Barabash Stanislav 
Institutet för språk och folkminnen GD Johansson-Lind Ingrid 
    
Justitiekanslern JK Skarhed Anna 
    
Kammarkollegiet GD vik. Grahn Agering Ylva 
Karlstads universitet Rektor Bergenheim Åsa 
Karolinska institutet Rektor Hamsten Anders 
Kemikalieinspektionen GD Cromnier Nina 
Kommerskollegium GD Stellinger Anna 
Konjunkturinstitutet GD Dillén Mats 
Konkurrensverket GD Sjöblom Dan 
Konstfack Rektor Lantz Maria 
Konstnärsnämnden Direktör Larsson Ann 
Konsumentverket GD och KO Larsson Gunnar 
Kriminalvården GD Öberg Nils 
Kronofogdemyndigheten Rikskronofogde vik. Wass Erica 
Kungl. biblioteket Riksbibliotekarie Herdenberg Gunilla 
Kungl. Konsthögskolan Rektor Kuzma Marta 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rektor Rydinger Alin Cecilia 
Kungl. Tekniska högskolan  Rektor Gudmundson Peter 
Kustbevakningen GD Jönsson Lena 
    
Lantmäteriet GD Kjellson Bengt 
Linköpings universitet Rektor Dannetun Helen 
Linnéuniversitetet Rektor Hwang Stephen 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Livrustkammaren och Skokloster slott 
med Stiftelsen Hallwylska palatset Överintendent Hagberg Magnus 
Livsmedelsverket GD Orustfjord Stig 
Lotteriinspektionen GD Hallstedt Håkan 
Luftfartsverket GD Sundin Olle 
Luleå tekniska universitet Rektor Sterte Johan 
Lunds universitet Rektor von Schantz Torbjörn 
Läkemedelsverket GD vik. Andersson Inger 
Länsstyrelsen i Blekinge län Landshövding Andnor Bylund Berit 
Länsstyrelsen i Dalarnas län Landshövding Thörn Ylva 
Länsstyrelsen i Gotlands län Landshövding Schelin Seidegård Cecilia 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län Landshövding Bill Per 
Länsstyrelsen i Hallands län Landshövding Sommestad Lena 
Länsstyrelsen i Jämtlands län Landshövding Hägglund Jöran 
Länsstyrelsen i Jönköpings län Landshövding Akhtarzand Minoo 
Länsstyrelsen i Kalmar län Landshövding Carlsson Stefan 
Länsstyrelsen i Kronobergs län Landshövding Alsér Kristina 
Länsstyrelsen i Norrbottens län Landshövding Österberg Sven-Erik 
Länsstyrelsen i Skåne län Landshövding Pålsson Margareta 
Länsstyrelsen i Stockholms län Landshövding Heister Chris 
Länsstyrelsen i Södermanlands län Landshövding Hagberg Liselott 
Länsstyrelsen i Uppsala län Landshövding Egardt Peter 
Länsstyrelsen i Värmlands län Landshövding Johansson Kenneth 
Länsstyrelsen i Västerbottens län Landshövding Andersson Magdalena 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landshövding Holmgren Gunnar 
Länsstyrelsen i Västmanlands län Landshövding Wåhlstedt Håkan 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Landshövding Bäckström Lars 
Länsstyrelsen i Örebro län Landshövding Larsson Maria 
Länsstyrelsen i Östergötlands län Landshövding Nilsson Elisabeth 
    
Malmö högskola Rektor vik. Christersson Cecilia 
Marknadsdomstolen Ordförande Carlson Per 
Medlingsinstitutet GD Gunnarsson Carina 
Migrationsverket GD Danielsson Anders 
Mittuniversitetet Rektor Söderholm Anders 
Moderna museet Överintendent Birnbaum Daniel 
Myndigheten för delaktighet GD Holm Gulati  Anne 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor GD Svartz Kristina 
Myndigheten för kulturanalys Direktör Härd Sverker 
Myndigheten för radio och tv GD Larsson Magnus 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap GD Lindberg Helena 
Myndigheten för tillgängliga medier GD Esaiasson Roland 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser GD vik. Cedervärn Jan 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor   GD vik. Theisz Eva 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Direktör Lennartsson Fredrik 
Myndigheten för yrkeshögskolan GD Persson Thomas 
Mälardalens högskola Rektor Röding Karin 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde Överintendent Arell Berndt 
Naturhistoriska riksmuseet Överintendent Westerberg Jan Olov 
Naturvårdsverket GD vik. Thörnelöf Eva 
Nordiska Afrikainstitutet Direktör Soiri Iina 
    
Patent- och registreringsverket GD Ås Sivborg Susanne 
Patentbesvärsrätten Ordförande Strömberg Peter 
Pensionsmyndigheten GD Westling Palm Katrin 
Polarforskningssekretariatet Föreståndare Dahlbäck Björn 
Polismyndigheten Rikspolischef Eliasson Dan 
Post- och telestyrelsen GD Marby Göran 
    
Revisorsnämnden Direktör Wickström Anita 
Riksantikvarieämbetet Riksantikvarie Amréus Lars 
Riksarkivet Riksarkivarie Jordell Björn 
Riksgäldskontoret Riksgäldsdirektör Lindblad Hans 
Riksutställningar GD Nolmark Rebecka 
Rymdstyrelsen GD Norberg Olle 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet) GD vik. Forsberg Håkan 
Rättsmedicinalverket GD Rodrigo Monica 
    
Sjöfartsverket GD Zetterdahl Ann-Catrine 
Skatteverket GD Hansson Ingemar 
Skogsstyrelsen GD Stridsman Monika 
Skolforskningsinstitutet Direktör Adamson Lena 
Socialstyrelsen GD Holm Lars-Erik 
Specialpedagogiska skolmyndigheten GD Bååth Greger 
Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering GD Wigzell Olivia 
Statens centrum för arkitektur och design Överintendent vik. Brunnberg Kerstin 
Statens energimyndighet GD Brandsma Erik 
Statens fastighetsverk GD Anderson Björn 
Statens försvarshistoriska museer Överintendent Bengtsson Staffan 
Statens geotekniska institut GD Karlsson Åsa-Britt 
Statens haverikommission GD Ytterberg Hans 
Statens historiska museer Överintendent Jansén Maria 
Statens institutionsstyrelse GD Ehliasson Kent 
Statens jordbruksverk GD Denneberg Leif 
Statens konstråd Direktör Malm Magdalena 
Statens kulturråd GD Forssell Staffan 
Statens maritima museer Överintendent Grundberg Leif 
Statens medieråd Direktör Thorslund Ewa 
Statens museer för världskultur Överintendent vik. Tomner Ulf 
Statens musikverk GD Westerberg Stina 
Statens servicecenter GD Pålsson Thomas 
Statens skolinspektion GD vik. Ängmo Helén 
Statens skolverk GD Ekström Anna 
Statens tjänstepensionsverk GD Stymne Joakim 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Statens va-nämnd Ordförande Olsson Lars 
Statens veterinärmedicinska anstalt GD Mattsson Jens 
Statens väg- och transportforskningsinstitut GD Bjelfvenstam Jonas 
Statistiska centralbyrån GD Lundgren Stefan 
Statskontoret GD Mattson Ingvar 
Stockholms konstnärliga högskola Rektor Crabtree Paula 
Stockholms universitet Rektor Söderbergh Widding Astrid 
Strålsäkerhetsmyndigheten GD Persson Mats 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(Swedac) GD Strömbäck Peter 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) GD Petri Gornitzka Charlotte  
Svenska institutet GD  Rembe Annika 
Svenska institutet för europapolitiska studier 
(Sieps) Direktör Sjögren Eva 
Sveriges geologiska undersökning GD Söderberg Lena 
Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Högberg Peter 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) GD Brennerfelt Rolf 
Säkerhetspolisen Säkerhetspolischef Thornberg Anders 
Södertörns högskola Rektor von Wright Moira 
    
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket GD Wallström Sofia 
Tillväxtverket GD Nordlöf Gunilla 
Totalförsvarets forskningsinstitut GD Lind Jan-Olof 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet GD Malm Christina 
Trafikanalys GD Saxton Brita 
Trafikverket GD Erixon Lena 
Transportstyrelsen GD Ågren Maria 
Tullverket Generaltulldirektör Mattsson Therese 
    
Umeå universitet Rektor Gustafsson Lena 
Universitets- och högskolerådet GD Melin Ulf 
Universitetskanslersämbetet Universitetskansler Wallberg Harriet 
Upphandlingsmyndigheten GD vik. Nykvist Ann-Christin 
Uppsala universitet Rektor Åkesson Eva 
    
Verket för innovationssystem (Vinnova) GD Brogren Charlotte 
Vetenskapsrådet GD Stafström Sven 
    
Åklagarmyndigheten Riksåklagare Perklev Anders 
    
Örebro universitet Rektor Schollin Jens 
Överklagandenämnden för studiestöd Direktör Åhgren Hans Göran 
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Ordförande i styrelsemyndigheter per den 3 september 2015 

Regeringen redovisar nedan en sammanställning över ordförandena i de myndigheter som leds av en 
styrelse. Sammanställningen redovisar förhållandena per den 3 september 2015. 

 
Myndighet  Titel  Efternamn  Förnamn  
Affärsverket svenska kraftnät  Överdirektör  Netz Bo  
AP-fonden Första  GD  Karlström  Urban  
AP-fonden Andra  F.d. VD  Arwidson  Marie S.  
AP-fonden Tredje  F.d. statsråd  Nuder  Pär  
AP-fonden Fjärde  Direktör  Caneman  Monica  
AP-fonden Sjätte  Civilekonom  Lindsö  Ebba  
AP-fonden Sjunde  Landshövding  Källstrand  Bo  
Arbetsförmedlingen  GD  Erixon  Lena 
Arbetsgivarverket  GD  Eliasson  Dan  
    
Blekinge tekniska högskola  Konsult  Örn  Peter  
    
E-hälsomyndigheten Hälso- och 

sjukvårdsdirektör 
Lundgren Lena 

Exportkreditnämnden  VD  Roxendal  Jan  
    
Finansinspektionen  Landshövding  Österberg Sven-Erik 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd  Professor  Ingvar Martin 
Fortifikationsverket  F.d. landshövding Norrfalk Maria 
Försvarets materielverk  Konsult Nygren  Jan 
Försvarshögskolan  Landshövding  Egardt  Peter  
    
Gymnastik- och idrottshögskolan  F.d. landshövding  Eriksson  Björn  
Göteborgs universitet  Landshövding  Schelin Seidegård  Cecilia  
    
Högskolan Dalarna  Direktör  Samuelsson  Peter  
Högskolan i Borås  F.d. regionråd  Andersson  Roland  
Högskolan i Gävle  F.d. GD  Sjöstrand  Mats  
Högskolan i Halmstad  F.d. generaltulldirektör  Starrin  Karin  
Högskolan i Skövde  Docent  Wass  Urban  
Högskolan Kristianstad  F.d. riksgäldsdirektör  Lundgren  Bo  
Högskolan Väst  F.d. landshövding  Eriksson  Eva  
    
Karlstads universitet  GD  Larsson  Gunnar  
Karolinska institutet  F.d. statsråd  Leijonborg  Lars  
Konstfack  Högskolerektor Hedberg Hans 
Konstnärsnämnden  Chefredaktör  Kindstrand  Gunilla  
Kungl. Konsthögskolan  Kulturdirektör  Svedberg  Berit  
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm  F.d. förbundsdirektör  Carlsson  Sture  
Kungl. Tekniska högskolan  VD  Ekholm  Börje  
    
Lantmäteriet  F.d. GD  Sandebring  Hans  
Linköpings universitet  GD  Ekström  Anna  
Linnéuniversitetet  Professor  Brändström  Dan  
Lotteriinspektionen  Chefsjurist  Håkansson  Per  
Luftfartsverket  F.d. VD  Olson  Jan  
Luleå tekniska universitet  Ordförande  Nordmark  Eva  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 B i la ga  

39 

Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Lunds universitet  Ambassadör  Hafström Jonas 
    
Malmö högskola  VD  Fransson  Gun-Britt  
Mittuniversitetet  Bankdirektör  Nygårds  Peter  
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Professor  Anell Anders 
Mälardalens högskola  F.d. VD  Caesar  Madeleine  
    
Post- och telestyrelsen  Civilekonom  Hedén  Åke  
Pensionsmyndigheten  F.d. landshövding  Könberg  Bo  
    
Riksgäldskontoret  F.d. GD  Gustafsson Yvonne 
Rymdstyrelsen  Landshövding  Egardt  Peter  
    
Sjöfartsverket  Egen företagare  Sundling  Jan  
Skogsstyrelsen  GD  Söderberg  Lena  
Statens fastighetsverk  F.d. statssekreterare  Olsson Sten 
Statens kulturråd  F.d. statssekreterare Hamilton  Ulrika  
Statens servicecenter  F.d. VD  Böhlin  Birgitta  
Statens tjänstepensionsverk  F.d. GD Holmqvist  Hans-Eric 
Statens väg- och transportforskningsinstitut  VD  Löfsjögård  Malin  
Stockholms konstnärliga högskola F.d. rektor Bremer Kåre 
Stockholms universitet  Justitieråd  Calissendorff Kerstin  
Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete  

F.d. GD  Sjöstrand  Mats  

Sveriges lantbruksuniversitet  GD Brennerfelt  Rolf  
Södertörns högskola  Landshövding  Akhtarzand  Minoo  
    
Tillväxtverket  Landshövding  Alsér  Kristina 
Totalförsvarets forskningsinstitut  F.d. GD Gustafsson Yvonne 
Trafikverket  F.d. GD  Sjöstrand  Mats  
Transportstyrelsen  F.d. GD Annerberg  Rolf 

 
Umeå universitet  VD  Evrell  Lennart 
Universitets- och högskolerådet  F.d. universitetsdirektör  Rehnqvist  P-O  
Uppsala universitet  Docent  Lemne  Carola  
    
Verket för innovationssystem (Vinnova)  Direktör  Johansson  Hasse  
Vetenskapsrådet  Styrelseordförande  Anell  Lars  
    
Örebro universitet  F.d. GD  Sandebring  Hans 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 

under utgiftsområde 3 Skatt, tull och 
exekution enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag  

1:1 Skatteverket 7 194 417 

1:2 Kronofogdemyndigheten 1 861 359 

1:3 Tullverket 1 727 170 

Summa  10 782 946 
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2 Skatt, tull och exekution 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
omfattar huvuduppgifterna beskattning, upp-
börd av skatt, tull och avgifter samt verk-
ställighet och indrivning av skatter och avgifter. 
Nära knutet till och starkt integrerade finns 
verksamheter med andra syften som antingen 
följer av eller direkt stödjer arbetet med 
huvuduppgifterna exempelvis folkbokföring, 
id-kort, fastighetstaxering, bouppteckningar, 

gränsskydd och verkställighet av enskildas 
betalningsanspråk. Inom skatte-, tull- och 
exekutionsområdet bedrivs även brotts-
bekämpning. Skatteverket, Kronofogdemyndig-
heten och Tullverket är förvaltningsmyndigheter 
för respektive huvuduppgift. Kustbevakningen 
bedriver viss verksamhet inom utgiftsområdet 
genom att medverka i övervaknings- och 
kontrollverksamheten och ansvara för tull-
kontrollen till sjöss. 

 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution  
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Skatteverket 6 970 7 086 7 017 7 194 7 307 7 463 7 622 

1:2 Kronofogdemyndigheten 1 763 1 806 1 762 1 861 1 880 1 915 1 942 

1:3 Tullverket 1 651 1 681 1 700 1 727 1 740 1 740 1 775 

Totalt för utgiftsområde 03 Skatt, tull och exekution 10 384 10 574 10 479 10 783 10 928 11 118 11 338 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 10 574 10 574 10 574 10 574 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 197 334 546 775 

Beslut 13 20 -2 -11 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden     

Övrigt     

Ny ramnivå  10 783 10 928 11 118 11 338 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

I budgetpropositionen för 2015 beräknades 
utgiftsområdet att öka med 105 000 000 kronor. 
Nu föreslås utgiftsområdet öka med 210 000 000 
kronor. Huvudanledningen till utgiftsområdets 
ökning är pris- och löneuppräkningen som för 
2016 är 197 000 000 kronor, vilket är 
116 000 000 kronor högre än vad som beräk-
nades i budgetpropositionen för 2015. 

De öppna gränserna och en alltmer 
globaliserad ekonomi gör att det finns ett ökat 
behov av att skydda den svenska skattebasen och 
säkerställa effektivt användande av automatiskt 
informationsutbyte. Regeringen föreslår därför 
att Skatteverkets anslag förstärks med totalt 
80 000 000 kronor 2016–2019. Förstärkningen 
sker med 10 000 000 kronor 2016, 
20 000 000 kronor 2017, 25 000 000 kronor 2018 
och varaktigt med 25 000 000 kronor fr.o.m. 
2019. 

Sedan den 1 augusti 2015 är Skatteverket 
behörig myndighet för utfärdande av europeiska 
arvsintyg. Skatteverket har rätt att ta ut avgift vid 
ansökan om ett europeiskt arvsintyg, men 
disponerar inte dessa intäkter. För denna ärende-
handläggning föreslår regeringen att anslaget 
ökas varaktigt med 1 400 000 kronor fr.o.m. 
2016. 

Med anledning av införandet av ersättning för 
höga sjuklönekostnader 2015 ökades Skatte-
verkets anslag tillfälligt med 2 400 000 kronor. 
Regeringen föreslår att 600 000 kronor kvarstår 
varaktigt fr.o.m. 2016.  

I budgetpropositionen för 2014 tillfördes 
Tullverket tillfälliga medel t.o.m. 2017 för 

arbetet med införande av ny unionstullkodex 
(UCC). För 2016 uppgår dessa medel till 
34 000 000 kronor vilket är en ökning med 
18 000 000 kronor jämfört med 2015. 

Regeringen föreslår att Kronofogdemyndig-
heten tillförs medel för arbetet med att motverka 
överskuldsättning. Anslaget föreslås öka med 
totalt 50 000 000 kronor 2016–2019. Förstärk-
ningen sker med 10 000 000 kronor 2016, 
10 000 000 kronor 2017, 15 000 000 kronor 2018 
och fr.o.m. 2019 varaktigt med 
15 000 000 kronor.  

I anknytning till arbetet med överskuldsätt-
ningsfrågor avser regeringen även att lämna lag-
förslag om skuldsanering för företagare. För 
detta ändamål föreslår regeringen att Krono-
fogdemyndigheten planenligt tillförs totalt 
30 000 000 kronor 2016–2018. Förstärkningen är 
tillfällig och sker med 10 000 000 kronor 2016, 
10 000 000 kronor 2017 och 10 000 000 kronor 
2018.  

I syfte att bidra med finansiering till 
regeringens prioriterade satsningar föreslås att 
samtliga tre anslag minskas varaktigt med 
sammanlagt 26 605 000 kronor fr.o.m. 2016. 

Skatteverkets anslag föreslås minska med 
anledning av förändringar som föreslås i 
prop. 2014/2015:131 Skattetillägg: Dubbel-
prövningsförbudet och andra rättssäkerhets-
frågor. Anslaget minskas med 4 000 000 kronor 
engångsvis 2016 och varaktigt med 
1 700 000 kronor fr.o.m. 2016.  

Vidare föreslås Skatteverkets anslag minska 
med 1 000 000 kronor varaktigt fr.o.m. 2016 
med anledning av införandet av s.k. redovis-
ningscentraler för taxitrafik.  

Regeringen föreslår att Skatteverkets anslag 
minskas med 700 000 kronor engångsvis 2016 
för att finansiera Bokföringsnämndens norm-
givningsarbete med anledning av ny lagstiftning 
på bokföringsområdet. 

För att finansiera de forensiska utredningar 
som Nationellt forensiskt center utför åt Tull-
verket och Skatteverket föreslår regeringen att 
Tullverkets anslag minskas varaktigt med 
1 000 000 kronor fr.o.m. 2016.  
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Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 54 

Verksamhetsutgifter 2 10 698 

Investeringar 3 31 

Summa ramnivå 10 783 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

Utgiftsområdets utgifter utgörs i huvudsak av 
verksamhetsutgifter. 

2.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa 
finansieringen av den offentliga sektorn och 
bidra till ett väl fungerande samhälle för med-
borgare och näringsliv samt motverka brotts-
lighet (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SkU1, 
rskr. 2008/09:87). 

2.4 Resultatredovisning 

En övergripande resultatbedömning av utgifts-
området görs i huvudsak utifrån målet för 
utgiftsområdet och bygger på resultatindikatorer 
och andra bedömningsgrunder. Stöd för resultat-
bedömningen är bl.a. respektive myndighets 
årsredovisning, utvärderingar, rapporter och 
Riksrevisionens iakttagelser. En detaljerad 
resultatredovisning och bedömning följer under 
delområdena skatt, tull respektive exekution.  

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

En utgångspunkt är att bedömningsgrunder 
snarare än resultatindikatorer har använts för att 
analysera och bedöma utvecklingen. Detta då det 
är förknippat med stora osäkerheter att isolera 
enskilda företeelser som förklaringar till en för-
ändring. Även om indikatorerna inte ger någon 

fullständig bild av utgiftsområdets i många fall 
komplexa verksamhet tillför de relevant infor-
mation för att göra en bedömning av hur utgifts-
området har utvecklats. På grund av myndig-
heternas olika karaktär och verksamheternas 
omfattning presenteras indikatorerna och be-
dömningsgrunderna i sitt sammanhang för 
respektive delområde. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
för verksamheten som används för samlad analys 
och slutsatser för utgiftsområdet är  

– total uppbörd och indrivet belopp, 

– uppbördsförlustens storlek, 

– skattefelets utveckling, 

– brottsbekämpande insatser, 

– samhällsnyttovärde, 

– antal kontakter via telefon och e-post, 

– svenskt kvalitetsindex ranking, och 

– uttalande från Riksrevisionen. 

2.4.2 Resultat 

Resultatindikatorerna och bedömningsgrund-
erna presenteras i sitt sammanhang under del-
områdena skatt, tull respektive exekution. Där 
återfinns en mer detaljerad resultatredovisning, 
analys och bedömning av resultatet. 

2.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att samtliga 
myndigheters måluppfyllelse är god och att 
myndigheterna i hög grad bidrar till att uppfylla 
målet för utgiftsområdet.  

Respektive myndighet har tagit in skatt, tull 
och avgifter samt drivit in skulder till staten på 
ett för samhället effektivt sätt.  

De informations- och kunskapsinsatser samt 
kontrollåtgärder som har genomförts av 
myndigheterna under 2014 bedöms ha bidragit 
till att minimera eller begränsa skattefelet dvs. 
skillnaden mellan de fastställda beloppen och de 
teoretiskt riktiga. Det är dock otillfredsställande 
att skattefelets utveckling inte kan bedömas 
tydligare.  

Inom utgiftsområdet är användningen av 
elektroniska lösningar hög, vilket har bidragit till 
ökad enhetlighet, kvalitet och effektivitet. Vidare 
innebär användning av elektroniska lösningar 
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förenklingar för medborgare och företag i att 
fullfölja sina skyldigheter.  

Gemensamt för Skatteverket, Tullverket och 
Kronofogdemyndigheten är fokus på insatser för 
att förenkla regelverk och förebygga fel så att det 
blir rätt från början. Regeringens bedömning är 
att verksamheten inom utgiftsområdet har 
bidragit till att systemen inte utnyttjas på icke 
avsett sätt.  

Samtliga myndigheter deltar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i arbetet mot grov 
organiserad brottslighet (GOB). För att för-
bättra arbetet med att återta brottsvinster har 
Skatteverket, Tullverket och Kronofogde-
myndigheten bidragit i arbetet med att under 
2014 ta fram en strategi för hur det gemen-
samma samverkansarbetet ska genomföras de 
kommande tre åren. Regeringens samlade 
bedömning är att insatserna för att bekämpa 
brottslighet har bidragit till att upprätthålla 
systemen. 

Regelbundna undersökningar visar att med-
borgarnas och företagens förtroende för myn-
digheterna sammantaget är högt. Regeringen gör 
bedömningen att samtliga myndigheter bedriver 
ett positivt och långsiktigt arbete med att stärka 
medborgarnas och företagens förtroende för 
myndigheterna.  

2.5 Politikens inriktning 

Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera 
den gemensamma välfärden, olika samhälls-
funktioner och andra offentliga utgifter. Vid 
sidan om detta ska den även skapa förutsätt-
ningar för en hållbar tillväxt, hög sysselsättning 
och ett rättvist fördelat välstånd (prop. 
2014/15:100, avsnitt 5.5, bet. 2014/15:FiU20, 
rskr. 2014/15:254).

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska under-
lätta för medborgare och företag att göra rätt för 
sig. De som kommer i kontakt med myndig-
heterna ska få en enhetlig behandling och känna 
förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen. 
Kvinnor och män ska ges samma möjligheter 
och villkor vid kontakter med myndigheterna.  

De regelverk och rutiner som myndigheterna 
själva disponerar över ska vara så enkla som 
möjligt. För att stärka legitimiteten ska dessa 
vara möjliga att förstå och inte leda till onödigt 
stora administrativa kostnader för dem som ska 
tillämpa reglerna. Nyttan av förenklingar ska 
dock alltid vägas mot behovet av att säkerställa 
uppbörden och intäkterna samt motverka fel och 
fusk. Myndigheterna ska bidra med att utarbeta 
förslag till förenklingar av de nationella och 
internationella regelverken, med beaktande av 
behovet av kontrollmöjligheter.  

Kontroller och sanktioner syftar till att för-
stärka och upprätthålla normer och att se till att 
regelverken följs. Det är viktigt att säkerställa att 
systemen inte utnyttjas på icke avsett sätt. 
Myndigheterna ska utifrån sina respektive 
kompetensområden fortsätta att delta i arbetet 
mot grov organiserad brottslighet (GOB). 

Fortsatta förändringar och rationaliseringar är 
nödvändiga för att klara av framtidens krav. 
Standardisering och automatisering av arbets-
flöden liksom utveckling av elektroniska tjänster 
för att effektivisera är av stor betydelse. 
Myndigheternas utveckling ska förbättra 
servicen till medborgare och företagen och i 
lämpliga delar bygga på gemensamma lösningar 
för statsförvaltningen.  
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3 Skatt 

3.1 Mål för skatt 

För Skatteverket ska målet för utgiftsområdet 
uppnås genom att 

– eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter 
säkerställs rättssäkert och på ett för sam-
hället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett 
sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för 
medborgare och företag,  

– brottslighet inom skatteområdet förebyggs 
och bekämpas, och 

– medborgare och företag har förtroende för 
Skatteverkets verksamhet och att kvinnor 
och män ges samma möjligheter och villkor 
vid kontakter med myndigheten. 

3.2 Resultatredovisning 

Resultatbedömning av delområde skatt görs i 
huvudsak utifrån målet för delområdet. Till stöd 
för regeringen att bedöma resultatet finns bl.a. 
Skatteverkets årsredovisning, rapporter och 
Riksrevisionens iakttagelser.  

3.2.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Ett urval av indikatorer används i syfte att ge en 
övergripande bild av delområdet och beskriva 
hur det har utvecklats under året. Några av 
indikatorerna har även använts för den samlade 
analysen för utgiftsområdets utveckling i avsnitt 
2 Skatt tull och exekution. Dessa har markerats 
inom parentes (UO). De övriga indikatorerna 

används specifikt för att belysa och fördjupa 
redovisningen vad gäller utvecklingen inom 
delområde skatt.  

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
för verksamheten som syftar till att eftersträvade 
skatte- och avgiftsintäkter säkerställs på ett rätts-
säkert och effektivt sätt är 

– total uppbörd (UO), 

– uppbördsförlustens storlek (UO), 

– skattefelets utveckling (UO), 

– användning av elektroniska tjänster och 
enkelt att göra rätt från början, 

– andel medborgare och företag som 
instämmer i att det är lätt att göra rätt för 
sig med skatterna, 

– antal revisioner, 

– andel revisioner som resulterar i ändring, 

– antal rättsliga externa ställningstaganden, 
och 

– andel överprövningsärenden i domstol som 
innebär ändring. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
verksamheten som syftar till att förebygga och 
motverka brottslighet inom skatteområdet är 

– antal dagar brottsutredning (UO), 

– antal inkomna brottsutredningar, 

– antal avslutade brottsutredningar, och 

– antal beslag.  

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
verksamheten som syftar till att medborgare och 
företag ska ha förtroende för Skatteverkets 
verksamhet är 
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– antal kontakter via telefon och e-post 
(UO), 

– andel medborgare och företag som in-
stämmer i att det är lätt att få information 
av Skatteverket, 

– svenskt kvalitetsindex ranking (UO), och 

– andel medborgare och företag som in-
stämmer i att de har förtroende för Skatte-
verkets sätt att sköta sin uppgift. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
som syftar till god resursanvändning är 

– total resursförbrukning (anslag), 

– antal anställda, 

– andel sjukfrånvaro, och 

– uttalande från Riksrevisionen (UO). 

3.2.2 Resultat 

Eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter 
säkerställs 

Skatteverket fastställer och redovisar den stora 
merparten av de skatter som betalas i Sverige. 
Under 2014 betalades det in 1 584 miljarder 
kronor i skatt. Det är en ökning med cirka 
tre procent jämfört med 2013, vilket motsvarar 
48 miljarder kronor. Efter utbetalningar av 
kommunalskattemedel m.m. var nettoupp-
börden ca 30 miljarder kronor högre än 2013. 
Uppbördens sammansättning framgår av 
diagram 3.1. 
 
Diagram 3.1 Uppbörd fördelad på inkomsttitlar 
Andel i procent  

 
1 Mervärdesskatt som tas ut på import av varor från länder utanför EU fastställs av 
Tullverket. 
Källa: Skatteverket. 

Uppbördens förändring beror främst på för-
hållanden som ligger utanför Skatteverkets 
inflytande. Det handlar t.ex. om förändringar av 
skatteregler, löner, priser och konjunkturläge. 
Uppbördsförlusten, dvs. fastställda skatter som 
inte har betalats till Skatteverket, uppgick 2014 
till ca 5,3 miljarder kronor vilket motsvarar 
0,32 procent.  

Skattefelet är skillnaden mellan de fastställda 
beloppen och de teoretiskt riktiga. Skatteverket 
bedömer att åtgärderna mot identifierade risker 
på ett tillfredsställande sätt har bidragit till att 
minska skattefelet jämfört med hur stort 
skattefelet skulle ha varit utan åtgärderna. Drygt 
hälften av myndighetens totala tid avsåg åtgärder 
med fokus att minska skattefelet. Av denna tid 
avsåg 78 procent kontroll, 18 procent väg-
ledning, två procent strukturutveckling och 
två procent attitydpåverkan.  

För att få tydligare uttalanden om skattefelets 
utveckling har regeringen tydliggjort i Skatte-
verkets regleringsbrev för 2015 att myndigheten 
utöver beskrivning av åtgärder för att minska 
skattefelet årligen ska bedöma i vilken grad 
skattefelet har förändrats. Under 2014 påbörjade 
Skatteverket metodutveckling i syfte att på sikt 
kunna lämna uttalanden om skattefelets 
utveckling med ökad precision. 

Enkätundersökningar som Skatteverket 
genomfört 2014 visar en fortsatt positiv 
utveckling avseende medborgares och företags 
uppfattning om förekomst av skattefusk och 
svartarbete. En minskad andel av medborgarna 
instämmer i påståendet att de känner någon eller 
några som skattefuskar. Av männen instämmer 
14 procent i påståendet att de känner någon som 
skattefuskar, andelen kvinnor som instämmer är 
sju procent, skillnaden mellan könen är 
statistiskt säkerställd. Ungefär var femte företag 
uppger i enkäten att företaget är utsatt för kon-
kurrens från företag inom branschen som skatte-
fuskar. Andelen som instämmer i att Skatte-
verket är bra på att bekämpa skattefusket är 
ca 40 procent bland såväl medborgare som 
företag. Det är en statistiskt säkerställd ökning 
om åtta respektive sex procentenheter jämfört 
med 2013.  

För att begränsa skattefelet måste vissa grund-
läggande funktioner i myndigheten hålla hög 
kvalitet. Det handlar t.ex. om effektiv ärende-
hantering, väl fungerande it-system och god 
registerkvalitet. Att uppgifterna i folkbok-
föringen speglar befolkningens verkliga bosätt-

Fysiska 
personers 

inkomstskatt 
39,1% 

Juridiska 
personers 

inkomstskatt 
9,5% 

Arbetsgivar-
avgifter 
28,1% 

Mervärdesskatt 
netto 

17,0% 

Övriga skatter 
6,3% 
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ning, identitet och familjerättsliga förhållanden 
är inte bara en förutsättning för Skatteverkets 
fastställande av skatter utan även för att andra 
samhällsfunktioner har ett korrekt underlag för 
beslut och åtgärder. Under 2014 har Skatte-
verket fortsatt samarbetet med andra myndig-
heter på folkbokföringsområdet. Samverkan har 
bl.a. skett med Arbetsförmedlingen, Migrations-
verket och Försäkringskassan för att förbättra 
etableringsprocessen för enskilda. 

Tidigare års analys av folkbokföringsfelet 
visade att folkbokföringsregistret håller en god 
kvalitet, men att felaktigheter som uppstår i 

synnerhet hänförs till när en person är folkbok-
förd här trots att personen inte bor i Sverige. För 
att hantera den identifierade bristen genom-
fördes över 4 000 utredningar under 2014. Av 
genomförda kontroller resulterade 75 procent i 
att personer avregistrerades, vilket bedöms ha 
bidragit till att öka kvaliteten i registret. Antalet 
kontroller är dock totalt sett lägre än tidigare år 
och Skatteverket bedömer att för få kontroller 
har genomförts. Hösten 2014 koncentrerades 
arbetet med s.k. samordningsnummer till en ort 
(Sollefteå) i syfte att säkerställa enhetlig 
hantering av dessa ärenden. 

 
Tabell 3.1 Eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter säkerställs 
 

 2012 2013 2014 

Uppbörd, brutto (mdkr) 1 503 1 536 1 584 

Uppbörd, netto (mdkr) 856 852 882 

Uppbördsförlusten (%) 0,36 0,37 0,32 

Skattefelets utveckling (bedömning) minskar i.u. i.u. 

Användning av e-tjänster och enkelt att göra rätt från början    

Andel privatpersoner utan näringsverksamhet som lämnade sin inkomstdeklaration elektroniskt (%) 75 77 79 

Andel privatpersoner med näringsverksamhet som lämnade sin inkomstdeklaration elektroniskt (%) 19 22 27 

Andel företag som lämnade skattedeklaration elektroniskt (%) 67 75 77 

Andel förtryckta deklarationer (Ink 1) utan ändring i förtrycket (%) 73 72 74 

Behov att rätta formella fel avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter (index 2011=100) 88 81 98 

Andel medborgare som instämmer i att det är lätt att göra rätt för sig med skatterna (%) 70 77* 78 

– kvinnor 76 77 80 

– män 65* 76 76 

Andel företag som instämmer i att det är lätt för företag att göra rätt för sig med skatterna (%) 68 66 70 

Beslutade belopp efter självrättelser av oredovisade tillgångar och inkomster utomlands (mnkr) 401 317 335 

Kontrollverksamhet    

Antal kontroller inom bosättning, folkbokföringsregistret 118 247 127 898 110 829 

Antal revisioner 3 054 3 488 3 020 

Andel revisioner som resulterar i ändring (%) 81 80 79 

Rättssäkerhet och enhetlighet    

Rättsliga externa ställningstaganden (antal) 81 76 84 

Andel överprövningsärenden i domstol som innebär ändring (%) 19 19 16 
*Skillnaden mellan kvinnor och män är statistiskt säkerställd. 
Källa: Skatteverket. 
 

På samma sätt som folkbokföringen är taxer-
ingsvärden på fastigheter av vikt för andra ända-
mål än skatteberäkning. Lantmäteriet och 
Statistiska centralbyrån använder exempelvis 
uppgifter ur Skatteverkets fastighetstaxerings-
register. Under 2014 har Skatteverket slutfört en 
förenklad fastighetstaxering för lantbruk samt 
inlett arbetet med den allmänna småhus-
taxeringen 2015. Andelen lantbruksdeklarationer 
som krävde manuell hantering var 63 procent 

vilket jämfört med 2011, då motsvarande 
taxering av lantbruk genomfördes, är en 
minskning med 14 procentenheter.  

Enkelt att göra rätt från början 
En huvudinriktning inom skatteverksamheten är 
att förenkla och underlätta så att medborgare 
och företag gör rätt från början. En ökad 
användning av elektroniska tjänster bidrar till 
detta. Skatteverket har under 2014 haft fortsatt 
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fokus på att utveckla elektroniska tjänster såväl 
inom myndigheten som gemensamt med andra 
inom den statliga förvaltningen.  

Användningen av de elektroniska tjänsterna 
ökar. Fler privatpersoner valde att lämna 
inkomstdeklaration och fler företag valde att 
lämna skattedeklaration elektroniskt 2014. Även 
användningen av elektroniska tjänster bland 
privatpersoner med näringsverksamhet ökade, 
men användargraden är fortsatt låg. För att möta 
användarnas behov mobilanpassades flera 
e-tjänster under 2014.  

Indikatorerna visar att felen ökar något. Det 
ökade behovet av att rätta formella fel avseende 
mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter förklaras 
av att möjligheten att redovisa mervärdesskatt i 
inkomstdeklarationen upphört fr.o.m. 2013, 
vilket får genomslag i beslut fattade under 2014. 
Förändringen påverkar ca 400 000 personer. 
Skatteverkets attitydundersökningar visar dock 
att allt fler företag instämmer i att det är lätt att 
göra rätt för sig med skatterna. 

Antalet inkomna självrättelser ökade 2014 
med 28 procent jämfört med 2013. Totalt 
avslutades 23 procent fler ärenden och beslutat 
belopp efter självrättelser av oredovisade till-
gångar och inkomster utomlands ökade något. 
Totalt har självrättelser inneburit tillkommande 
skatt om ca 1,5 miljard kronor under perioden 
2011–2014. 

Kontrollverksamheten, rättssäkerhet och 
enhetlighet 
Den löpande ärendehanteringen har fortsatt 
krävt mindre resurser under 2014. Effektivi-
sering har varit möjlig dels genom det nya it-stöd 
som infördes 2013, dels för att medborgares och 
företagens användning av e-tjänster ökade. 
Skatteverket har dock inte förmått att omfördela 
tiden till kontrollverksamheten. Resurserna har i 
stället förstärkt folkbokföringsverksamheten 
samt service till medborgare och företag. Under 
2014 minskade den nedlagda tiden inom 
beskattningsområdet som avsåg kontroll-
verksamhet med 3,5 procent. Minskat antal 
revisioner förklaras av en förskjutning från 
revisioner till skrivbordskontroller. Kontroll-
verksamheten innefattar andra utredningsformer 
än revisioner och Skatteverket eftersträvar att 
använda den mest effektiva formen i det enskilda 
ärendet. 

Kontrollerna ska ske mot områden där risken 
för skattefel är högst. Under 2014 har det breda 

arbetet mot fel och fusk i företag varit prioriterat 
i kontrollverksamheten. En kontrollinsats har 
riktats mot nya företag i syfte att tidigt åtgärda 
fel hos nya företag och informera om vad som 
krävs för en fullgod bokföring. Andra kontroll-
insatser har genomförts inom områden där 
risken för att många företag gör fel är stor. 
Skatteverket bedömer att effektiviteten i 
kontrollen och möjligheten att förebygga fel är 
större om arbetet sker utifrån ett helhets-
perspektiv. Arbetssättet har därför utvecklats till 
att granska alla skatter som rör företaget snarare 
än enskilda skatteslag.  

Insatser har också skett under 2014 mot mer 
avancerat skattefusk och annat skatteundandrag-
ande. Särskilt fokus har legat på handel med svart 
arbetskraft, falska kontrolluppgifter och 
avancerat mervärdesskattefusk. Det avancerade 
mervärdesskattefusket har krävt omfattande 
internationellt samarbete. Internationellt sam-
arbete har även varit viktigt för att identifiera 
och utreda internationellt avancerat skattefusk 
och hitta inkomster som dolts i utlandet. 
Skatteverket använder Sveriges informations-
utbytesavtal och samarbetar nära med flera 
länder för att spåra tillgångar utomlands. 

Rättsliga ställningstaganden är ett verktyg 
som Skatteverket använder för att säkerställa att 
ärendehantering, kontroller och rättstillämpning 
utförs korrekt och enhetligt så att alla behandlas 
lika. Fram t.o.m. 2014 har ca 1 400 rättsliga 
ställningstaganden publicerats. Några ställnings-
taganden som publicerades under 2014 har haft 
stor genomslagskraft på grund av att det berör 
många medborgare och företag. Detta gäller 
exempelvis kontrolluppgiftsskyldighet för 
schablonintäkt och överföring till investerings-
sparkonto som bidrar till att de finansiella 
instituten lämnar kontrolluppgifter på ett 
enhetligt sätt. 
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Förebygga och motverka brottslighet inom 
skatteområdet  

Tabell 3.2 Förebygga och motverka brottslighet inom 
skatteområdet 
 

 2012 2013 2014 

Antal dagar brottsbekämpning 39 025 36 719 34 969 

Antal inkomna brottsutredningar 1 844 1 532 1 312 

Antal avslutade brottsutredningar 1 786 1 834 1 316 

Antal beslag i avslutade 
brottsutredningar 

527 547 440 

 varav mängdärenden1 18 18 13 

 varav projekt och särskilt 
krävande ärenden2 

509 529 427 

1 Mindre omfattande bokföringsbrott och okomplicerade skattebrott. 
2 Projektärenden avser medelsvåra ärenden, särskilt krävande ärenden avser 
kvalificerad brottslighet, juridiskt komplicerade ärenden och ärenden av stor 
omfattning. 
Källa: Skatteverket. 

Skattebrottsenheternas verksamhet består i 
huvudsak av att biträda åklagare vid Ekobrotts-
myndigheten i förundersökningar om misstanke 
om brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och 
bokföringsbrott. I en enkät som genomfördes 
2014 uppgav åklagare på en skala 1–5 i 
genomsnitt betyget 4,1 till brottsutredningarnas 
stöd för ställningstaganden i åtalsfrågan.  

Antalet inkomna ärenden (brottsutredningar) 
till skattebrottsenheterna har fortsatt att minska. 
Andelen av utredningarna som grundar sig på en 
anmälan från Skatteverket var 69 procent. Även 
antalet avslutande brottsutredningar och beslag 
har minskat. Det huvudsakliga arbetet är medel-
svåra och särskilt krävande utredningar som 
avser kvalificerad brottslighet, är juridiskt 
komplicerade eller av stor omfattning.  

Inom den brottsbekämpande verksamheten 
har 217 underrättelserapporter levererats under 
2014, vilket är fler än tidigare år. Underrättelse-
rapporterna bidrar till ökad träffsäkerhet i 
beskattningsverksamheten och en mer effektiv 
brottsbekämpning.  

Skatteverket är en av flera myndigheter som 
kraftsamlar gemensamt inom ramen för 
samarbetet mot grov organiserad brottslighet 
(GOB) för att förhindra och bekämpa den 
organiserade och storskaliga brottsligheten. 
Skatteverkets deltagande i förundersökningar 
och underrättelseärenden samt skattekontroller 
och revisioner av företag kopplat till grov 
organiserad brottslighet har resursmässigt 
minskat något under 2014, minskningen är dock 
inom normala variationer som kan uppstå mellan 

enskilda år. Skatteverket är fortsatt den 
myndighet som, utöver Polisen, har redovisat 
mest arbetad tid inom de insatser som Operativa 
rådet har beslutat om.  

Skatteverket deltar även i regeringsuppdraget 
med att förbättra rättsväsendets informations-
försörjning (RIF). För Skatteverkets del innebär 
det t.ex. att utveckla it-stöd för elektroniskt 
utbyte av information framför allt i samarbete 
med Ekobrottsmyndigheten och Åklagar-
myndigheten. Under 2014 har funktionalitet 
utvecklats som gör det möjligt för flera utredare 
att arbeta i samma ärende och ge direktåtkomst 
till misstanke- och belastningsregistret direkt i 
brottsutredningsstödet.  

Av Skatteverkets totala kostnader avser drygt 
fyra procent brottsbekämpning. Nedlagda 
resurser har minskat men inte i den omfattning 
som ärendemängden har förändrats. Resurser 
har inte kunnat ställas om eller disponeras för 
andra uppgifter. I syfte att åtgärda detta och öka 
produktiviteten i verksamheten beslutade 
Skatteverket i slutet av 2014 att koncentrera 
skattebrottsenheterna från 15 orter till åtta orter 
fr.o.m. årsskiftet. Förändringen innebär en 
samlad ledning för skattebrottsenheterna från 
Stockholmsregionen och bedömningen är att 
resurser därmed kan användas mer effektivt.  

Förtroende för Skatteverkets verksamhet 

Som tidigare har nämnts ska Skatteverket göra 
det så enkelt som möjligt för företag och med-
borgare att göra rätt från början. Information 
och service ska därför vara behovsanpassad och 
lättillgänglig. Ett sätt är via elektroniska tjänster, 
ett annat är service via telefon och e-post. I en 
rapport som Inspektionen för socialförsäkringen 
publicerade 2014 har s.k. onödig efterfrågan 
studerats.1 Med onödig efterfrågan avses ärenden 
som kommer in till myndigheten efter att 
medborgares tidigare kontakter eller 
informationssökning inte har lett till önskat 
resultat. Av studien framgår att 41 procent av de 
inkommande samtalen om beskattning och 
folkbokföring till Skatteupplysningen skulle ha  

 
 
                                                      
1 Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och 
Skatteverket (Inspektionen för socialförsäkringen 2014). 
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Tabell 3.3 Förtroende för Skatteverkets verksamhet 
 

 2012 2013 2014 

Förebygga och möjliggöra rätt från början     

Skatteupplysningen (antal telefonsamtal och e-post) 4 769 377 4 286 166 4 402 432 

Andel medborgare som instämmer i att det är lätt att få information av Skatteverket (%) 59 67* 74* 

– kvinnor 63 65 75 

– män 56 69 73 

Andel företag som instämmer i att det är lätt att få information av Skatteverket (%) 61 60 70* 

Svenskt kvalitetsindex (indexvärde) 67,2 67,4 70,0 

Andel medborgare som instämmer med att de har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin 
uppgift (%) 

65 71* 74* 

– kvinnor 66 73 76 

– män 63 69 71 

Andel företag som instämmer med att de har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift 
(%) 

68 70 77* 

*Skillnaden mellan året och ett viktat jämförelsetal av data från de två föregående åren är statistiskt säkerställd. 
Källa: Skatteverket och Svenskt kvalitetsindex.

kunnat förekommas om information och 
blanketter haft en bättre utformning.  

Under 2014 har Skatteverket arbetat särskilt 
för att förbättra språket och inom ramen för det 
arbetet tagit fram en rutin för att säkra att 
informationsbrev blir tydligare samt förbättrat 
brev och blanketter som skapat många frågor till 
Skatteupplysningen. 

Skatteverkets undersökningar visar att med-
borgarna i större utsträckning än tidigare upp-
lever att det är lätt att få information av Skatte-
verket. Andelen medborgare som instämmer i 
påståendet har ökat med sju procentenheter och 
andelen företag som instämmer har ökat med 
tio procentenheter jämfört med 2013. 

När det gäller bemötandet uppger  
93–96 procent att detta är bra vid kontakt med 
Skatteupplysningen via telefon och e-post. Det-
samma gäller bemötandet vid servicekontoren 
som medborgare och företag kan besöka för att 
få hjälp i ärenden som rör Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  
Inom ramen för regeringsuppdraget jämställd-
hetsintegrering (dnr Fi2015/01645/S3) genom-
förde Skatteverket bl.a. en kartläggning av 
bemötandet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I 
analysen konstaterades att förbättringar kunde 

 
ses mot ett mer jämställt bemötande jämfört 
med den kartläggning som genomfördes 2007. 
Viss skillnad mellan kvinnor och män finns dock 
fortfarande i bemötandet till mäns fördel. I 
studien identifierades att följdfrågor oftare 
ställdes till män och att män fick mer extra 
information i samtal med Skatteupplysningen 
och vid besök på Servicekontoren. Skatteverket 
har utifrån kartläggningen utvecklat myndig-
hetens bemötandeutbildning och publicerat stöd 
till cheferna för att kunna leda diskussion om 
jämställdhet och jämlikhet med medarbetarna. 

Medborgarnas och företagens förtroende för 
Skatteverket påverkar viljan att göra rätt för sig 
och efterlevnaden av skattereglerna positivt. Det 
är därför viktigt att ärendehantering, kontroller 
och rättstillämpning utförs korrekt och enhetligt 
så att alla behandlas lika.  

Skatteverkets betyg i svenskt kvalitetsindex 
har ökat och ligger på en stabilt hög nivå. Ett 
indexvärde över genomsnittet (index 63,2) visar 
att förtroendet för Skatteverket är högt. Den 
undersökning avseende medborgare som 
genomförts under 2014 visar att förtroendet för 
Skatteverket ökar. En större andel av medborg-
are och företagen uppgav att de har förtroende 
för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift. 
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Resursanvändning 

Tabell 3.4 Resursanvändning  
 

  2012 2013 2014 

Resursförbrukning1 
(mnkr) 

6 910 6 934 6 970 

Antal anställda 10 463 10 371 10 492 

– andel kvinnor (%) 66 66 66 

– andel män (%)  34 34 34 

Sjukfrånvaro (%) 3,3 3,8 4,0 

– kvinnor 4,0 4,6 4,9 

– män 2,1 2,3 2,4 

Uttalande från 
Riksrevisionen 

rättvisande rättvisande rättvisande 

1 Utöver detta disponerar Skatteverket anslaget 9:2 ap.2 Stöd till trossamfund 
under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget 1:11 
ap.2 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 ap.3 Trängselskatt i Göteborg 
under utgiftsområde 22 Kommunikationer. 
Källa: Skatteverket. 

Verksamheten finansieras i huvudsak via anslag 
om cirka sju miljarder kronor. Bidrag och 
avgifter uppgick till cirka en miljard kronor. 
Ungefär 70 procent av utgifterna utgörs av 
personalkostnader.  
 
Diagram 3.2 Totala utgifter fördelat på verksamhet 
Andel i procent  

 
Källa: Skatteverket. 

Skatteverket ansvarar för den förvaltnings-
gemensamma tjänsten Mina meddelanden. Fram 
till augusti 2015 har ca 260 000 medborgare och 
företag anslutit sig till tjänsten som innebär att 
de kan ta emot sin myndighetspost elektroniskt 
på ett säkert sätt. Vid utgången av 2014 använde 
sju myndigheter tjänsten för att skicka 
meddelanden till medborgare och företag. 

Sjukfrånvaron har ökat och är högre än 
genomsnittlig sjukfrånvaro i de statliga myndig-
heterna (3,4 procent). Det är långtidssjuk-

frånvaron som har ökat och kvinnors sjuk-
frånvaro är högre än männens. 

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets års-
redovisning och denna har bedömts som i allt 
väsentligt rättvisande.  

3.2.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att Skatte-
verkets måluppfyllelse är god och att myndig-
heten i hög grad bidrar till att uppfylla målet för 
utgiftsområdet.  

Regeringen delar Skatteverkets bedömning att 
de åtgärder som vidtagits har bidragit till att 
minska skattefelet jämfört med hur stort det 
skulle ha varit utan åtgärderna. Regeringen 
behöver dock mer precision i uttalanden om 
skattefelets utveckling och har som led i detta 
förtydligat skrivningar i Skatteverkets reglerings-
brev. Genom att Skatteverket följer skattefelets 
utveckling kan brister och områden med hög 
risk identifieras och lämpliga åtgärder vidtas. 
Regeringen följer det pågående arbetet med att 
utveckla möjligheterna att med större precision 
bedöma skattefelets utveckling.  

Det är viktigt att skattereglerna följs och att 
resurserna i kontrollverksamheten koncentreras 
till områden med högst risk för fel och fusk. Att 
åtta av tio genomförda kontroller leder till 
ändring tyder på att urvalet har hög precision. 
Regeringen noterar dock att kontrollresurserna 
har minskat under året. Att upprätthålla 
kontrollnivåerna är av vikt för den upplevda 
risken för att bli upptäckt vid skattefusk.  

Användningen av de elektroniska tjänsterna 
har fortsatt att öka. Regeringen instämmer med 
Skatteverket i att en ökad användning av 
elektroniska tjänster bidrar till förenklingar för 
medborgare och företag i att fullfölja sina 
skyldigheter. Att riktad och behovsanpassad 
information samt medborgarnas och företagens 
uppgiftslämnande i första hand ska ske genom 
elektroniska lösningar bidrar till ökad rätts-
säkerhet, kvalitet och effektivitet.  

Regeringen anser att Skatteverkets register-
kvalitet i huvudsak är bra, men den kan bli ännu 
bättre för att säkerställa ett korrekt underlag för 
beslut och åtgärder. Ökad automatisering kan 
möjliggöra omfördelning av resurser från 
manuell ärendehantering till kontrollverksamhet. 

Regeringen gör bedömningen att Skatteverket 
bedriver ett positivt och långsiktigt arbete med 

Beskattning 
80,8% 

Boupp-
teckning,  
Id-kort, 

äktenskaps-
registret 

2,1% 

Brotts-
bekämpning 

3,7% 

Folkbokföring 
10,7% 

Fastighets-
taxering 

2,7% 
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att stärka medborgarnas och företagens för-
troende för myndigheten.  

3.3 Politikens inriktning 

De öppna gränserna och en alltmer globaliserad 
ekonomi gör att hoten mot skattebasen ökar. 
Det finns ett ökat behov av att skydda den 
svenska skattebasen och säkerställa effektivt 
användande av automatiskt informationsutbyte. 
Regeringen förstärker därför anslag 1:1 Skatte-
verket för att myndigheten successivt ska kunna 
bygga upp kompetens och öka resurserna för 
internationell kontroll av skattefusk och skatte-
upplägg. I detta sammanhang är Skatteverkets 
samverkan med andra myndigheter, såväl 
svenska som utländska, fortsatt viktigt. Det är 
angeläget att Skatteverket använder den 
information som erhålls via informationsutbyten 
på ett effektivt sätt. För detta behöver 
myndigheten dels förstärka ärendehandlägg-
ningen, dels utveckla it-system för 
informationsutbyte inom EU, OECD och med 
de nordiska länderna samt utbyte enligt The US 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). Regeringen understryker vikten av 
att Skatteverket prioriterar utveckling av system-
stöd och kompetensutveckling.  

Riksdagen antog våren 2015 riktlinjer för 
skattepolitiken (prop. 2014/15:100, avsnitt 5.5, 
bet. 2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254). En 
vägledande princip för skattepolitiken är att 
medborgarna och företagen ska ha ett högt 
förtroende för skattesystemet. Skatter ska tas ut 
på ett rättssäkert sätt. Skatteverket ska därför 
fortsätta att prioritera insatser för att säkerställa 
enhetlighet och rättsäkerhet. Det gäller t.ex. 
handläggningstider, rättstillämpning och 
kontrollnivåer.  

Skatteverket har omfattande kontakter med 
medborgare och företag. Kvinnor och män ska 
ges samma möjligheter och villkor. Därför är det 
viktigt att fortsätta arbetet med jämställdhets-
integrering och att använda kunskapen om hur 
olika företeelser. t.ex. skattefusk, fördelar sig 
avseende kön. Arbetet omfattar även att 
vidareutveckla den individbaserade verksamhets-
statistiken och de slutsatser myndigheten kan 
dra utifrån denna. Regeringen avser att följa 
arbetet noga. 

Ett högt förtroende för skattesystemet kräver 
också åtgärder för att bekämpa skattebrott, 
skattefusk och skatteundandraganden. Skatte-
fusk och aggressiv skatteplanering är 
problematisk ur flera perspektiv bl.a. genom att 
de skapar illojal konkurrens, underminerar 
skattemoralen och är samhällsekonomiskt kost-
sam då andra måste betala för dem som inte 
betalar. Att motverka skattefusk och aggressiv 
skatteplanering är en hög politisk prioritering. 
En minskning av skattefelet kan bredda skatte-
baserna. I detta sammanhang betonar regeringen 
därför även behovet av att kontinuerligt kunna 
följa skattefelets utveckling över tid. Regeringen 
har tydliggjort detta i Skatteverkets reglerings-
brev och kommer fortsatt att följa Skatteverkets 
insatser på området som t.ex. metodutveckling 
avseende slumpvisa kontroller. 

Syftet med kontroll och sanktioner är att 
förstärka och upprätthålla normer. För att öka 
de allmänpreventiva effekterna ska sådana 
områden prioriteras där risken för allvarliga fel är 
hög och där fusk är särskilt förtroendeskadligt. 
För att öka den individualpreventiva effekten ska 
kontrollen ske tidigt och följas upp genom 
återkommande kontroller. Kontroller ska i 
huvudsak riktas mot att upptäcka och åtgärda 
avsiktliga fel och träffsäkerheten måste därför 
vara hög. Arbetet med urvals- och riskanalyser 
liksom uppföljningssystem ska fortsätta att 
utvecklas.  

Skatteverket är en viktig samarbetspart i 
myndigheternas gemensamma arbete för att 
samhällssystemen inte utnyttjas på icke avsett 
sätt. Samverkan mellan myndigheter är centralt 
eftersom frågorna är komplexa och berör flera 
myndigheter. Skatteverket ska fortsatt bidra och 
utveckla samverkan inom ramen för arbetet med 
att bekämpa den grova organiserade brottslig-
heten. Vidare avser regeringen att lämna ett 
uppdrag till berörda myndigheter för att 
förstärka det gemensamma arbetet att förhindra 
den illegala införseln av alkohol.  

Inom folkbokföringsområdet är det viktigt att 
pågående samarbete med andra myndigheter för 
att t.ex. förbättra etableringsprocessen för 
enskilda fortsätter.  

Medborgarnas och företagens uppgifts-
lämnande ska i första hand ske genom elektro-
niska lösningar eftersom det bidrar till ökad 
rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Det är 
centralt att utvecklingen av elektroniska 
lösningar fortsätter såväl inom myndigheten 
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som gemensamt med andra inom den statliga 
förvaltningen. Det är viktigt att Skatteverkets 
arbete med att bl.a. utveckla de elektroniska 
tjänsterna för företagen fortsätter utifrån 
förhållningssättet att uppgiftslämnandet måste 
anpassas till olika företags behov och 
förutsättningar. 

Skatteverket måste vidta åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. Det är särskilt angeläget 
att kvinnors sjukfrånvaro inte fortsätter att öka. 
Regeringen avser att följa frågan noga. 

3.4 Budgetförslag 

3.4.1 1:1 Skatteverket 

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 6 969 607 

 

   
Anslags- 
sparande 204 544 

 
2015 

 
Anslag 7 086 481 

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 017 131 

2016 Förslag 7 194 417      

2017 Beräknat 7 307 304 2   

2018 Beräknat 7 462 694 3   

2019 Beräknat 7 621 684 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 209 400 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 214 710 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 7 214 709 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Skatteverkets förvalt-
ningsutgifter inklusive vissa nämnder och bidrag 
till vissa internationella organisationer inom 
skatteområdet samt maximalt 30 000 000 kronor 
i ersättningsbelopp enligt vissa lagar.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Tabell 3.6 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 8 370 68 941 102 157 -33 216 

Prognos 2015 8 000 72 250 105 250 -33 000 

Budget 2016 8 000 72 250 105 250 -33 000 
1 Avser intäkter av avgifter för förhandsbesked samt ansökningsavgift för 
äktenskapsregistret och gåvomottagare. 
2 Avser ansökningsavgift för prissättningsbesked, intäkter av aviseringssystemet, 
avgifter för ID-kort och avgifter för kopior av allmänna handlingar. 

 
Tabell 3.7 Uppdragsverksamhet Skatteverket 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 927 776 894 731 33 045 

(varav tjänsteexport) (23 365) (23 690) (-425) 

Prognos 2015 891 260 870 494 20 766 

(varav tjänsteexport) (16 000) (16 000) (0) 

Budget 2016 866 811 869 494 -2 683 

(varav tjänsteexport) (16 000) (16 000) (0) 
1 Avser pensionsadministration för AP-fonderna och premiepensionssystemet, 
resurssamordning med verksamhetsstöd till Kronofogdemyndigheten och Statens 
servicecenter, servicekontosamverkan med Försäkringskassan och Pensions-
myndigheten, tjänsteexport, SPAR, försäljning av uppgifter ur dataregister samt 
offentlig inköps- och resurssamordning. 

Regeringens överväganden  

Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:1 Skatteverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 086 481 7 086 481 7 086 481 7 086 481 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 123 547 221 460 371 370 530 258 

Beslut -15 611 -637 4 842 4 945 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 194 417 7 307 304 7 462 694 7 621 684 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

De öppna gränserna och en alltmer globaliserad 
ekonomi gör att det finns ett ökat behov av att 
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skydda den svenska skattebasen och säkerställa 
effektivt användande av automatiskt informa-
tionsutbyte. Regeringen föreslår därför en 
förstärkning av anslaget för att myndigheten 
successivt ska kunna bygga upp kompetens. 
Förstärkningen sker med 10 000 000 kronor 
2016, 20 000 000 kronor 2017 och 
25 000 000 kronor 2018 och varaktigt med 
25 000 000 kronor fr.o.m. 2019. 

Enligt lag (2015:417) om arv i internationella 
situationer är Skatteverket sedan den 1 augusti 
2015 behörig myndighet för utfärdande av 
europeiska arvsintyg. Skatteverket har rätt att ta 
ut avgift vid ansökan om ett europeiskt arvs-
intyg, men disponerar inte dessa intäkter. För 
denna ärendehandläggning föreslår regeringen 
att anslaget ökas varaktigt med 1 400 000 kronor 
från 2016. 

I syfte att bidra med finansiering till 
regeringens prioriterade satsningar föreslås att 
anslaget minskas varaktigt med 
17 769 000 kronor fr.o.m. 2016.  

Med anledning av införandet av ersättning för 
höga sjuklönekostnader 2015 ökades Skatte-
verkets anslag tillfälligt med 2 400 000 kronor. 
Regeringen föreslår att 600 000 kronor kvarstår 
varaktigt fr.o.m. 2016.  

Ekobrottsmyndigheten får ökade kostnader 
för hantering av skattetillägg i enlighet med det 
som föreslås i prop. 2014/15:131 Skattetillägg: 

Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäker-
hetsfrågor. Därför föreslås att 4 000 000 kronor 
överförs engångsvis 2016 och 1 700 000 kronor 
varaktigt fr.o.m. 2016 till utgiftsområde 4 Rätts-
väsendet anslag 1:4 Ekobrottsmyndigheten. 

Den 1 januari 2016 införs s.k. redovisnings-
centraler för taxitrafik. Taxiföretagen blir 
skyldiga att överföra taxameteruppgifter till 
redovisningscentralerna som i sin tur blir 
skyldiga att lämna ut dessa uppgifter till 
Skatteverket för användning i skattekontroll-
verksamheten. Transportstyrelsen får, efter att 
ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela 
föreskrifter. För detta ändamål föreslår 
regeringen att 1 000 000 kronor överförs 
varaktigt fr.o.m. 2016 till utgiftsområde 
22 Kommunikationer anslag 1:12 Transport-
styrelsen.  

Slutligen föreslår regeringen att 
700 000 kronor överförs engångsvis 2016 till 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning anslag 1:13 Bokföringsnämnden för 
normgivningsarbete med anledning av ny lag-
stiftning på bokföringsområdet. 

Regeringen föreslår att 7 194 417 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Skatteverket för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
7 307 304 000 kronor, 7 462 694 000 kronor 
respektive 7 621 684 000 kronor. 
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4 Tull 

4.1 Mål för tull 

För Tullverket ska målet för utgiftsområdet 
uppnås genom att  

– eftersträvade tull-, skatte- och avgifts-
intäkter, liksom efterlevnaden av in- och 
utförselrestriktioner säkerställs rättssäkert 
och på ett för samhället ekonomiskt 
effektivt sätt samt på ett sätt som är 
kostnadseffektivt och enkelt för med-
borgare och företag med beaktande av 
behovet av enkla tullförfaranden, 

– säkerhet i leveranskedjan främjas, 

– brottslighet inom tullområdet förebyggs 
och bekämpas, och 

– medborgare och företagare har förtroende 
för Tullverkets verksamhet och att kvinnor 
och män ges samma möjligheter och villkor 
vid kontakter med myndigheten. 

4.2 Resultatredovisning 

Resultatbedömning av delområde tull görs i 
huvudsak utifrån målet för delområdet. Till stöd 
för regeringen att bedöma resultatet finns bl.a. 
Tullverkets årsredovisning, rapporter och Riks-
revisionens iakttagelser.  

4.2.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Ett urval av indikatorer har använts i syfte att ge 
en övergripande bild av delområdet och beskriva 
hur det har utvecklats under året. Några av 

indikatorerna har även använts för den samlade 
analysen för utgiftsområdets utveckling i avsnitt 
2 Skatt tull och exekution. Dessa har markerats 
inom parentes (UO). De övriga indikatorerna 
används specifikt för att belysa och fördjupa 
redovisningen vad gäller utvecklingen inom del-
område tull.  

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
för verksamheten som syftar till att eftersträvade 
tull-, skatte- och avgiftsintäkter säkerställs rätts-
säkert och kostnadseffektivt är 

– total uppbörd (UO), 

– uppbördsfelets storlek (UO), 

– skattefelets utveckling (UO), 

– antal klareringar, 

– antal kontroller vid klarering, och 

– antal kontroller i efterhand.  

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
verksamheten som syftar till att förebygga och 
motverka brottslighet inom tullområdet är 

– samhällsnyttovärde narkotika (UO), 

– samhällsnyttovärde alkohol och tobak 
(UO), 

– antal utslagna eller allvarligt störda 
kriminella nätverk, 

– antal inledda förundersökningar avseende 
tullrelaterad ekonomisk brottslighet, och 

– antal fysiska kontroller. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
verksamheten som syftar till att medborgare och 
företag ska ha förtroende för Tullverkets 
verksamhet är 
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– svenskt kvalitetsindex ranking (UO), 

– antal kontakter via telefon och e-post 
(UO), och 

– antal kurser och informationsträffar. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
som syftar till god resursanvändning är 

– total resursförbrukning, 

– antal anställda, 

– andel sjukfrånvaro, 

– uttalande från Riksrevisionen (UO). 

4.2.2 Resultat 

Eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkter 
säkerställs 

Tabell 4.1 Eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkter 
säkerställs 
 

 2012 2013 2014 

Uppbörd (mdkr) 64 57 59 

Uppbördsfelet (%) 0,86 0,18 0,18 

Skattefelets utveckling 
(bedömning) 

oförändrat i.u. i.u 

Klarering (antal) 5 698 819 6 144 813 6 548 381 

Kontroller vid klarering 
(antal)  

75 832 81 006 82 832 

Kontroller i efterhand (antal) 6 649 5 656 5 946 
Källa: Tullverket. 

Tullverket fastställer och tar ut tullar, skatter och 
avgifter i samband med import och export. 
Under 2014 säkerställde myndigheten 
ca 59 miljarder kronor, vilket är en ökning med 
2,5 procent jämfört med 2013. Mervärdesskatt 
utgör ca 90 procent av den uppbörd Tullverket 
tagit in, följt av tullmedel som motsvarar 
cirka tio procent av den totala uppbörden. 
Jämfört med föregående år har tullmedel ökat 
och detta förklaras främst av att värdet på 
importen av vissa varor har ökat. Tullar utgör 
s.k. traditionella egna medel och ingår i systemet 
för finansiering av EU-budgeten.  

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och 
inom utsatt tid och skillnaden, dvs. den icke in-
flutna uppbörden av den debiterade uppbörden, 
är det som benämns som uppbördsfelet. 
Uppbördsfelet ligger på samma nivå som 2013 
och det bedöms vara inom normala variationer 
som kan uppstå mellan enskilda år. 

Skattefelet är skillnaden mellan de fastställda och 
de teoretiskt riktiga beloppen. Det är angeläget 
att följa skattefelet för att fånga upp brister av 
olika slag och för att kunna vidta korrigerande 
åtgärder. År 2013 påbörjade Tullverket ett arbete 
med att utveckla en ny modell för att bedöma 
förändringen. Arbetet har ännu inte slutförts 
varför en helhetsbedömning av skattefelets 
utveckling inte kan göras. Mätningen av 
kvaliteten på lämnade handelsstatistiska upp-
gifter visar dock att andelen deklarationer som är 
riktiga och fullständiga är i nivå med tidigare år 
och andelen deklarationer utan allvarliga fel 
ligger på en fortsatt hög nivå. De vanligaste felen 
i deklarationerna gäller statistiskt värde och 
varukod. 

Klareringsvolymerna har fortsatt att öka. En 
orsak till ökningen är att fler import-
deklarationer lämnas enligt normalförfarandet i 
stället för det förenklade förfarandet. Tullverket 
bedömer att utvecklingen framför allt beror på 
de nya reglerna med utökade krav för att ha 
tillstånd till förenklade förfaranden.  

I samband med klareringen görs vissa för-
djupade kontroller på ett urval av tulldeklara-
tionerna t.ex. dokumentkontroll, klarerings-
kontroll eller varuundersökning. Kontrollnivån 
är i nivå med 2013.  

Efterkontroller görs för att granska att rätt 
uppgifter har lämnats och att tull, skatt och 
avgifter har betalats på rätt sätt. Detta behöver 
inte göras i direkt anslutning till gränspassagen, 
vilket bidrar till ett smidigt flöde. Från och med 
2014 övervakas säkerheter för flera tillstånds-
typer liksom solvenskriteriet. Övervakningen är 
en del i arbetet med att säkerställa betalning i sin 
helhet.  

Den nya unionstullkodexen ska börja 
tillämpas den 1 maj 2016 och förberedelsearbetet 
är omfattande. Syftet med förändringen är att 
modernisera tullhanteringen, öka säkerhetsnivån 
vid EU:s yttre gräns och underlätta för närings-
livet. En viktig förändring är att all tullhantering 
ska ske elektroniskt. Tullverket har för genom-
förandet av unionstullkodexen tilldelats tillfälliga 
medel vid höständringsbudgeten för 2013 och i 
budgetpropositionen för 2014 om sammanlagt 
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102 miljoner kronor t.o.m. 20172. Arbetet med 
it-projekten pågår och följer EU:s gemensamma 
tidplan. Tullverket har prioriterat de områden 
där det i dag saknas elektronisk kommunikation. 
Under 2014 påbörjades arbete med analyser för 
flera större utvecklingsprojekt i programmet. 
Regeringen följer arbetet noga.  

Förebygga och motverka brottslighet inom 
tullområdet 

Tabell 4.2 Förebygga och motverka brottslighet inom 
tullområdet 
 

 2012 2013 2014 

Samhällsnytta av 
narkotikabeslag (mnkr) 

1 566 1 481 1 211 

Samhällsnytta av alkohol- och 
tobakbeslag (mnkr) 

121 109 133 

Utslagna eller allvarligt störda 
kriminella nätverk (antal) 

10 11 22 

Inledda förundersökningar vad 
avser tullrelaterad ekonomisk 
brottslighet (antal) 

16 73 44 

Fysiska kontroller (antal) 99 336 96 557 89 570 
Källa: Tullverket. 

Tullverket beräknar samhällsnyttan av beslag-
tagen narkotika respektive beslagtagen och om-
händertagen alkohol och tobak3. Att förhindra 
illegal in- och utförsel av narkotika ska ha högsta 
prioritet enligt regeringens styrning. Samhälls-
nyttan är fortsatt hög även om den varierar 
enskilda år bl.a. beroende på vilka preparat som 
beslagtas. Antal beslag är i nivå med 2013 men de 
beslagtagna och omhändertagna mängderna har 
ökat. Det finns flera förklaringar till detta. Tull-
verket har bl.a. kunnat konstatera att smuggling 
av torkad kat har blivit allt vanligare eftersom 
den är enklare att transportera än färsk. 
Tullverket konstaterar vidare att smugglingen av 
kat inte har minskat trots nyligen införda förbud 
i Storbritannien och Nederländerna utan att 
beslagen ökar i mängd och antal.  

Prioriteringen mot att öka kontrollerna i det 
tyngre godsflödet har fortsatt även under 2014. 
 
 
                                                      
2 Regeringens proposition Höständringsbudget 2013 (prop. 2013/14:2) 

respektive prop. 2013/14:1 utg.omr. 3 avsnitt 4.4. 
3 Modellen utgår från den som presenterades i En gräns – en myndighet 

(SOU 1998:18). 

Såväl scannrar som narkotikasökhundar är 
effektiva hjälpmedel vid kontroller av dolda 
utrymmen i fordon. Parallellt har myndigheten 
även valt att behålla föregående års kontroll-
nivåer i post- och kurirflödet. Det sistnämnda 
har bedömts som angeläget dels för att 
distributionskanalen ökar i betydelse vad gäller 
narkotika, dels för att det inte sällan är 
ungdomar som frekvent beställer substanser 
över internet i små försändelser. 

Vad gäller samhällsnytta av beslagtagen 
alkohol och tobak är beslagsvärdet detsamma 
som skattebortfallet. Tullverket ska, enligt 
regeringens styrning, ge hög prioritet åt att 
förhindra storskalig och frekvent införsel av 
alkohol och tobak. Storskalig införsel avser 
volymer i transportmedel som är avsedda för 
kommersiella transporter. Frekvent införsel 
avser regelbunden införsel, oberoende av 
volymer och transportmedel. Skattebortfallet har 
ökat med ca 22 procent och det beror främst på 
en fördubbling av antalet beslagtagna cigaretter.  

Tullverkets riktade arbete mot kriminella 
nätverk har gett goda resultat. Insatserna har 
framför allt berört narkotika. Tack vare effektiv 
samverkan med utländska myndigheter och 
andra aktörer i Sverige bedömer Tullverket att 
dessa nätverk allvarligt kunnat störas eller slås ut. 
Inom ramen för samverkan mot grov 
organiserad brottslighet (GOB) deltog Tull-
verket även i 22 stycken operationer. I oktober 
2014 slutredovisade Tullverket och polisen ett 
gemensamt uppdrag om att minska införseln av 
illegala vapen till Sverige. Uppdraget resulterade 
bl.a. i ett intensifierat underrättelsesamarbete, ett 
vidareutvecklat och stärkt internationellt 
samarbete och en mer effektiv kontroll-
verksamhet samt fler gemensamma operativa 
insatser. Antalet beslagtagna och omhändertagna 
vapen och ammunition har ökat de senaste tre 
åren. 

Under 2014 har 44 förundersökningar inletts 
om misstanke om tullrelaterad ekonomisk 
brottslighet. Av de inledda förundersökningarna 
överlämnades 12 till åklagare vid Ekobrotts-
myndigheten som väckte åtal i sex ärenden. 
Åklagarna har avvisat flera ärenden jämfört med 
2013 då de ansett att Tullverket inte har kunnat 
styrka grov oaktsamhet eller uppsåt. Av detta 
skäl har Tullverket tagit initiativ till utökad 
dialog med Ekobrottsmyndigheten i syfte att 
förbättra arbetsmetoderna och öka lagföringen. 
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Antalet fysiska kontroller har fortsatt att minska 
framför allt till följd av den fortsatta prio-
riteringen mot det tyngre godsflödet, men även 
för att myndigheten under 2014 arbetat med att 
minska ärendebalanserna i brottsutrednings-
verksamheten.  

Förtroende för Tullverkets verksamhet 

Tabell 4.3 Förtroende för Tullverkets verksamhet 
 

 2012 2013 2014 

Svenskt kvalitetsindex 
företag (indexvärde) 

66 73 71 

Tullsvar (antal e-post och 
telefonsamtal) 

115 233 108 815 103 564 

Kurser och infoträffar 
(antal) 

373 492 473 

Källa: Svenskt kvalitetsindex och Tullverket. 

Efterlevnaden av in- och utförselregler påverkas 
positivt av att medborgare och företag har ett 
högt förtroende för Tullverket. Därför är det 
viktigt att handläggningstider hålls nere, att 
rättstillämpningen håller hög kvalitet och att 
kontroller utförs korrekt och enhetligt så att alla 
behandlas lika. Svenskt kvalitetsindex mäter hur 
myndigheternas verksamhet upplevs 4. I 2014 års 
mätning blev Tullverket den myndighet som de 
svarande företagen och privatpersonerna var 
mest nöjda med bland de 14 myndigheter som 
ingick i undersökningen. 

Vartannat år genomför Tullverket en egen 
kundundersökning för att identifiera styrkor och 
svagheter5. Mätningen för 2014 visar bl.a. att 
myndighetens åtgärder har gett resultat i form av 
minskade handläggningstider och ökad till-
gänglighet. Däremot behöver Tullverket för-
bättra åtgärder som rör rätt kompetens, lätt-
förståelig information och göra innehållet i 
besluten mer lättbegripliga. Vikten av ett smidigt 
varuflöde lyfts ofta fram i internationella studier 
som jämför hur enkelt det är för företag att 
bedriva handel i olika länder6. I ett flertal 
internationella studier placeras Sverige väl. 
Samtidigt, i en del studier, hamnar Sverige efter 

 
 
                                                      
4”Samhällsservice 2014” från Svenskt kvalitetsindex. 
5Demoskop genomförde undersökningen i september 2014. 
6”Global Enabling Trade Report 2014” från World Economic Forum 

flera viktiga handelspartners. Exempelvis hamnar 
Sverige på nionde plats i World Economic 
Forums ranking över hur enkelt det är att 
bedriva handel med 138 länder i världen. Det är 
en hög totalplacering, och inom delindexet 
effektivitet vid gränspassagen hamnar Sverige på 
tredje plats. Det finns dock ett delområde i detta 
delindex som berör effektivitet vid klarerings-
processerna, där hamnar Sverige efter flera andra 
EU-länder i studien. Regeringen har därför givit 
Tullverket i uppdrag att analysera möjligheterna 
att inom verkets ansvarsområde och inom ramen 
för EU-regelverket förenkla för företagen.  

Till Tullsvar kan företag och medborgare 
vända sig för att få tullinformation via telefon 
och e-post. Myndighetens fokus ligger på att 
förbättra och vidareutveckla webbplatsen och att 
denna ska vara förstahandsvalet eftersom det där 
går att nå fler mottagare. Minskningen av e-post 
och telefonsamtal är i linje med inriktningen.  

Resursanvändning  

Tabell 4.4 Resursanvändning  
 

 2012 2013 2014 

Resursförbrukning 
(mnkr) 

1 619 1 660 1 651 

Antal anställda 2 122 2 096 2012 

- kvinnor (%) 48 48 48 

- män (%) 52 52 52 

Sjukfrånvaro (%) 3,2 3,1 3,3 

- kvinnor 3,9 3,9 4,3 

- män 2,5 2,4 2,5 

Uttalande från 
Riksrevisionen 

rättvisande rättvisande rättvisande 

Källa: Tullverket. 

Verksamheten finansieras i huvudsak via anslag 
om ca 1,6 miljarder kronor. Bidrag och avgifter 
uppgick till ca 15 miljoner kronor. Ungefär 
73 procent av utgifterna utgörs av personal-
kostnader. Av verksamhetens totala utgifter 
avsåg 62 procent brottsbekämpningen och 
38 procent effektiv handel. Vid årets slut hade 
myndigheten ett överskott om ca 90 miljoner 
kronor, i huvudsak till följd av att Tullverket 
tilldelats 75 miljoner kronor i höständrings-
budgeten för 2015 för arbete med införandet av 
unionstullkodex och tillhörande it-system.  

Antal anställda i Tullverket uppgick vid årets 
slut till 2 012 och könsfördelningen är jämn 
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mellan män och kvinnor, även om något fler 
män arbetar inom brottsbekämpning och något 
fler kvinnor arbetar inom effektiv handel. Sjuk-
frånvaron har ökat något men ligger i nivå med 
genomsnittet i staten. Myndigheten verkar i hela 
landet, men har personal framför allt på de tre 
huvudorterna Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt vid gränsorter med större godsflöden där 
mycket trafik passerar.  

Riksrevisionen har granskat Tullverkets 
årsredovisning och denna har bedömts som i allt 
väsentligt rättvisande. Europeiska kommissionen 
gör löpande granskningar av medlemsstaternas 
tullmyndigheter i syfte att försäkra sig om att 
medlemsstaterna följer det gemensamma regel-
verket och därmed skyddar de traditionella egna 
medlen. Under 2014 har kommissionens 
granskning syftat till att granska hur Tullverket 
följer upp fall av bedrägerier och oegentligheter. 
Kommissionens bedömning är att hanteringen i 
huvudsak är tillfredsställande, men lämnar en del 
iakttagelser bl.a. vad avser bristande rutiner i 
myndighetens rapportering. Tullverket har 
vidtagit åtgärder och bl.a. förbättrat rutinerna.  

4.2.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att Tull-
verkets måluppfyllelse är god och att Tullverket i 
hög grad bidrar till att uppfylla målet för utgifts-
området.  

Det är viktigt att reglerna om in- och utförsel 
följs och att resurserna i kontrollverksamheten 
koncentreras till områden med högst risk för fel 
och fusk. Genom att Tullverket följer skatte-
felets utveckling kan brister och områden med 
hög risk identifieras och lämpliga åtgärder kan 
vidtas. Det är otillfredsställande att Tullverkets 
arbete med att utveckla modellen för bedömning 
av skattefelets utveckling ännu inte är klar.  

Regeringens bedömning är att den brotts-
bekämpande verksamheten utgör ett betydande 
hinder för storskalig smuggling. Myndighetens 
ingripande mot kriminella och beslag av varor 
har gjort det svårare för illegala varor att nå 
marknaden. Det är positivt att samarbetet med 
polisen vad gäller smuggling av vapen har 
utvecklats.  

Tullverkets unika kunskap om varuflödet 
måste förvaltas och vidareutvecklas. Regeringen 
ser positivt på att myndigheten fortsätter och 
utveckla arbetssätten och samverkan med såväl 

nationella aktörer som internationella 
myndigheter.  

Regeringens bedömning är att Tullverket på 
ett positivt sätt arbetar med att stärka med-
borgarnas och näringslivets förtroende för 
myndigheten. Det är viktigt att myndigheten 
fortsätter att vara lyhörd för de brister som 
identifierats i undersökningar och i dialoger och 
att lämpliga åtgärder vidtas.  

4.3 Politikens inriktning 

Tullverket har omfattande kontakter med 
medborgare och företag. Kvinnor och män ska 
ges samma möjligheter och villkor. Därför är det 
viktigt att ha kunskap om hur företeelser, t.ex. 
smuggling, fördelar sig avseende kön. Arbetet 
omfattar även att vidareutveckla den individ-
baserade statistiken och de slutsatser myndig-
heten kan dra utifrån denna. Regeringen avser att 
följa arbetet noga. 

Arbetet med förenklingar av regler och 
tullförfaranden ska fortsätta och balanseras mot 
krav på säkerhet i leveranskedjan samt behovet 
av en god tullövervakning. Det är angeläget att 
Tullverket fortsätter att integrera verksam-
heterna och tillvarata kompetenserna för att 
uppnå en helhetssyn på varuflödet. Detta är 
särskilt angeläget i det pågående utvecklings-
arbetet för att genomföra den nya tullag-
stiftningen. 

Kontroller ska genomföras i syfte att 
säkerställa korrekt uppbörd och att regelverken 
följs. Det är angeläget att fortsätta arbetet med 
att utveckla moderna och effektiva systemstöd 
inom områdena riskanalys-, underrättelse- och 
kontrollverksamheten. Regeringen understryker 
vikten av att Tullverket prioriterar insatser för 
att standardisera, automatisera och selektera. 

Företag ska ha goda möjligheter att kunna 
fatta långsiktiga och hållbara beslut i tullfrågor. 
Regeringen betonar därför att Tullverkets 
information måste anpassas till olika företags 
behov och förutsättningar.  

Att förhindra smuggling av narkotika till 
Sverige ska även fortsättningsvis vara den högst 
prioriterade uppgiften. Hög prioritet ska även 
ges till att förhindra den storskaliga och 
frekventa illegala införseln av alkohol och tobak. 
Regeringen betonar vikten av att Tullverket och 
Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Polis-
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myndigheten och Skatteverket förstärker det 
gemensamma arbetet för att förhindra den 
illegala införseln av alkohol. Regeringen avser 
därför att lämna ett uppdrag till berörda 
myndigheter för att utveckla samarbetet. 

Det är viktigt att de möjligheter som finns till 
samverkan med andra myndigheter i arbetet med 
att bekämpa grov organiserad brottslighet till-
varatas och vidareutvecklas. Det är av stor 
betydelse att det operativa samarbetet med 
Kustbevakningen fortsätter att utvecklas och att 
myndigheternas resurser och kompetenser 
används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Vidare ska Tullverket fortsätta att förhindra 
smuggling av vapen och samarbetet med 
Polismyndigheten inom detta område är centralt 
och ska fortsätta utvecklas.  

4.4 Budgetförslag 

4.4.1 1:3 Tullverket 

Tabell 4.5 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 1 651 036 

 

   
Anslags- 
sparande 90 217 

 
2015 

 
Anslag 1 681 360 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 699 675 

2016 Förslag 1 727 170      

2017 Beräknat 1 740 239 2   

2018 Beräknat 1 739 815 3   

2019 Beräknat 1 774 817 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 719 383 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 687 795 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 687 794 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Tullverkets förvalt-
ningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Tabell 4.6 Offentligrättslig verksamhet Tullverket 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 6 025 87 6 112 0 

Prognos 2015 4 600 105 4 705 0 

Budget 2016 1 100 100 1 200 0 

 
Tabell 4.7 Uppdragsverksamhet Tullverket 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 689 689 0 

(varav tjänsteexport) (65) (65) (0) 

Prognos 2015 490 490 0 

(varav tjänsteexport) (10) (10) (0) 

Budget 2016 570 570 0 

(varav tjänsteexport) (10) (10) (0) 

Regeringens överväganden  

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:3 Tullverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 681 360 1 681 360 1 681 360 1 681 360 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 33 111 53 908 85 953 121 509 

Beslut 12 699 4 970 -27 499 -28 052 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 727 170 1 740 239 1 739 815 1 774 817 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

I budgetpropositionen för 2014 tillfördes 
Tullverket tillfälliga medel t.o.m. 2017 för 
arbetet med införande av ny unionstullkodex 
(UCC). För 2016 uppgår dessa medel till 
34 000 000 kronor. 

Regeringen föreslår att anslaget varaktigt 
minskas med 4 297 000 kronor fr.o.m. 2016 för 
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att bidra med finansiering till regeringens 
prioriterade satsningar.  

För att finansiera de forensiska utredningar 
som Nationellt forensiskt center utför åt Tull-
verket och Skatteverket föreslås att anslaget 
minskas varaktigt med 1 000 000 kronor fr.o.m. 
2016. Anslaget 1:1 Polismyndigheten under 

utgiftsområde 4 Rättsväsendet föreslås öka med 
motsvarande belopp.  

Regeringen föreslår att 1 727 170 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Tullverket för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 740 239 000 kronor, 1 739 815 000 kronor 
respektive 1 744 817 000 kronor. 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 3 

31 

5 Exekution 

5.1 Mål för exekution 

För Kronofogdemyndigheten ska målet för 
utgiftsområdet uppnås genom att 

– upprätthålla en god betalningsvilja i sam-
hället, motverka företeelser som kan leda 
till överskuldsättning samt underlätta för 
medborgare och företag att göra rätt för sig, 
och 

– medborgare och företag har förtroende för 
Kronofogdemyndighetens verksamhet och 
att kvinnor och män ges samma möjligheter 
och villkor vid kontakter med myndig-
heten. 

5.2 Resultatredovisning 

Resultatbedömning av delområde exekution 
görs i huvudsak utifrån målet för delområdet. 
Till stöd för regeringen att bedöma resultatet 
finns bl.a. Kronofogdemyndighetens årsredo-
visning, rapporter samt Riksrevisionens 
iakttagelser. 

5.2.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Ett urval av indikatorer har använts i syfte att ge 
en övergripande bild av delområdet och beskriva 
hur det har utvecklats under året. Några av 
indikatorerna har även använts för den samlade 
analysen för utgiftsområdets utveckling i avsnitt 
2 Skatt tull och exekution. Dessa har markerats 
inom parentes (UO). De övriga indikatorerna 
används specifikt för att belysa och fördjupa 

redovisningen vad gäller utvecklingen inom del-
område exekution. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
för verksamheten som syftar till att upprätthålla 
en god betalningsvilja och motverka överskuld-
sättning är 

– indrivet belopp (UO), 

– antal allmänna och enskilda mål, 

– antal ansökningar om betalningsföre-
lägganden och handräckning,  

– antal ansökningar om skuldsanering, 

– antal inkomna konkurstillsynsärenden, 

– antal timmar brottsbekämpning GOB 
(UO), och 

– totalt belopp betalningssäkringar. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
verksamheten som syftar till att underlätta för 
medborgare och företag att göra rätt för sig och 
ha förtroende för Kronofogdemyndighetens 
verksamhet är 

– svenskt kvalitetsindex ranking (UO), 

– antal kontakter via telefon och e-post 
(UO). 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
som syftar till god resursanvändning är 

– total resursförbrukning, 

– antal anställda, 

– andel sjukfrånvaro, och 

– uttalande från Riksrevisionen (UO). 
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5.2.2 Resultat 

Upprätthålla en god betalningsvilja och motverka 
överskuldsättning 

Tabell 5.1 Upprätthålla en god betalningsvilja och motverka 
överskuldsättning 
 

 2012 2013 2014 

Indrivet belopp (mdkr) 9,7 9,9 10,8 

Inkomna allmänna och 
enskilda mål (antal) 

2 200 078 2 210 059 2 225 147 

- varav allmänna 1 614 444 1 635 094 1 635 564 

- varav enskilda 585 634 574 965 589 583 

- avhysningsmål1 8 814 8 490 7 071 

Inkomna betalnings-
förelägganden och 
handräckningar (antal) 

1 193 340 1 204 171 1 185 469  

Inkomna 
skuldsaneringsärenden 
och omprövningar (antal) 

11 910 12 346 13 324 

- varav omprövningar 2 842 3 162 3 241 

Inkomna konkurstillsyns-
ärenden (antal) 

7 851 8 140 7 615 

Inkomna lönegaranti-
processer (antal) 

162 146 116 

Brottsbekämpning inom 
ramen för GOB (timmar) 

1 082 1 059 514 

Säkrat belopp 
betalningssäkring (mnkr) 

233 134 153 

1 Avhysningsmål ingår i enskilda mål. 
Källa: Kronofogdemyndigheten. 

Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att 
driva in fordringar. Under 2014 drev myndig-
heten in nästan elva miljarder kronor varav 
cirka sex miljarder kronor drevs in till staten 
(allmänna mål) och cirka fyra miljarder kronor 
till privata borgenärer (enskilda mål). Totalt har 
ca 1,2 miljoner mål blivit fullbetalda, vilket är en 
ökning om två procent jämfört med 2013. När 
det gäller allmänna mål är betalningar i nära 
anslutning till att målet överlämnats till 
Kronofogdemyndigheten för verkställighet som 
står för den största delen av indrivet belopp. För 
enskilda mål är löneutmätning den åtgärd som 
genererar mest pengar till borgenärerna. 
Enskilda händelser som påverkat indrivet belopp 
under året är för allmänna mål en avräkning 
avseende överskjutande skatt om ca 500 miljoner 
kronor och för två enskilda mål en exekutiv 
försäljning av två fastigheter som inbringat 
ca 200 miljoner kronor.  

Vid utgången av 2014 fanns sammanlagt cirka 
en halv miljon gäldenärer med skuld i 

Kronofogdemyndighetens register. Antalet barn 
som är gäldenärer i Kronofogdemyndighetens 
register fortsätter att minska. De senaste fyra 
åren har antalet minskat och uppgick efter 
gallring till 770 stycken.  

Antalet avhysningar fortsätter att minska, 
både vad gäller antal inkomna och antalet 
verkställda. Antalet barn som berörts av 
verkställda avhysningar har minskat med 
nio procent jämfört med 2013 och omfattade 
459 barn. I 187 av landets 290 kommuner har 
inga barn berörts av verkställda avhysningar.  

Summarisk process är ett förenklat förfarande 
där myndigheten i stället för domstol i otvistiga 
ärenden kan besluta om exempelvis någons rätt 
att kräva betalning. Den vanligaste formen av 
mål är betalningsförelägganden, vilka utgjorde 
96 procent av de inkomna ansökningarna. 
Ansökningarna riktar sig främst mot fysiska 
personer och av dessa riktade sig 57 procent mot 
män. 

Antalet ansökningar om skuldsanering fort-
sätter att öka. Av antalet inkomna ansökningar 
utgjorde män 53 procent av sökanden. 
55 procent av ansökningarna från män beviljades 
och 66 procent av ansökningar från kvinnor 
beviljades. Sammantaget beviljades ca 60 procent 
av ansökningarna om skuldsanering och en 
skuldsanering pågår i normalfallet i fem år.  

Vid utgången av 2014 hade ca 25 500 personer 
en pågående skuldsanering. Produktiviteten i 
form av antal avslutade ärenden per årsarbets-
kraft har minskat och handläggningstiderna 
ligger fortfarande inte på en acceptabel nivå. En 
översyn och analys av ärendeflödet har därför 
inletts. Syftet är att identifiera och förenkla 
arbetskrävande moment och få bort icke-värde-
skapande åtgärder. Ett särskilt team har också 
arbetat med att minska balanserna av äldre 
ärenden.  

Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndig-
het i konkurser, vilket innebär att myndigheten 
bedriver tillsyn över konkursförvaltarnas arbete.  
Inflödet av konkursärenden har minskat med 
sex procent. Enligt statistik från Upplysnings-
centralen är den största minskningen inom 
detaljhandeln och tjänsteföretag inom 
information och kommunikation. Vad avser 
lönegarantiprocesser har antalet inkomna 
ärenden minskat med 21 procent. Under 2014 
höjdes ansökningsavgiften väsentligt, vilket kan 
vara en del av förklaringen till minskningen.  
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Kronofogdemyndigheten ingår i samarbetet mot 
grov organiserad brottslighet (GOB) och bidrar 
med att bl.a. säkra tillgångar. Myndigheten har 
inom ramen för Operativa rådet framför allt 
bidragit med kompetens vad avser tillgångs-
inriktad brottsbekämpning. Under året har färre 
timmar lagts på arbete inom GOB och det följer 
av att många av de ärenden som Operativa rådet 
beslutade om varit mindre inriktade på 
ekonomisk brottslighet än tidigare. Samarbetet 
inom brottsutbytesfrågor med andra myndig-
heter har dock inneburit att betalningssäkringar 
av skatt och avgifter för 153 miljoner kronor 
kunnat göras vilket motsvarar 49 procent av det 
yrkade beloppet. I ett enskilt ärende uppgick det 
totala fordringsbeloppet till 50 miljoner kronor, 
vilket säkerställdes med betalningssäkring. 

Förtroende för Kronofogdemyndighetens 
verksamhet 

Tabell 5.2 Förtroende för Kronofogdemyndighetens 
verksamhet 
 

 2012 2013 2014 

Svenskt kvalitetsindex 
privatpers. (indexvärde) 

51,8 58,1 58,3 

NKI (indexvärde) -  68 i.u 

Kundservice (antal) 1 180351 1 414 252 1 416 159 

- telefonsamtal 1 085 939 1 280 750 1 277 126 

- e-post 94 412 133 502 139 033 
Källa: Svenskt kvalitetsindex och Kronofogdemyndigheten. 

Svenskt kvalitetsindex inom samhällsservice för 
2014 visar att Kronofogdemyndighetens ökning 
är stabil sedan föregående år. Någon kundunder-
sökning har inte genomförts under 2014. I stället 
arbetar myndigheten vidare med att omhänderta 
de förbättringsområden som identifierades 2013. 
De åtgärder som identifierades som viktigast att 
förbättra är information om nästa steg i hand-
läggningen och verksamhetens snabbhet.  

Antalet kundkontakter via telefon och e-post 
ligger på ungefär samma nivå som föregående år 
och ytterligare fokus har lagts på att öka enhet-
ligheten vad gäller exempelvis väntetider oavsett 
när man ringer, om det är en gäldenär eller 
borgenär som ringer och vilken fråga man har.  

Det förebyggande arbetet utgår från att kun-
skap är avgörande för förmågan att kunna 
hantera en ekonomi i obalans. Genom olika 
aktiviteter, i egen regi och med andra aktörer, 
kan Kronofogdemyndigheten bidra till ökad 

kunskap och därmed minska riskerna för över-
skuldsättning. Flera insatser, så som ”Koll på 
cashen” riktar sig till ungdomar och unga vuxna. 
Vidare finns ett kontinuerligt samarbete med de 
kommunala budget- och skuldrådgivarna där 
myndigheten bl.a. bidrar med informations- och 
utbildningsmaterial. För att säkerställa att endast 
rätt ärende kommer in till Kronofogde-
myndigheten har ett projekt riktat till de största 
ingivarna av allmänna mål startat och exempelvis 
ingår Transportstyrelsen och Försäkringskassan 
i arbetet. Initialt har en kartläggning av vad som 
händer i processen innan ett ärende lämnas över 
till indrivning genomförts. Kunskapen är viktig 
för den fortsatta samverkan så att rätt ärenden 
kommer in till Kronofogdemyndigheten.  

Resursanvändning 

Tabell 5.3 Resursanvändning  
 

 2012 2013 2014 

Resursförbrukning 
(mnkr) 

1 743 1 794 1 763 

Antal anställda 2 127 2 261 2 241 

- kvinnor (%) 66 67 67 

- män (%) 34 33 33 

Sjukfrånvaro (%) 3,7 4,0 4,5 

- kvinnor 4,2 4,6 5,4 

- män 2,9 2,8 2,7 

Uttalande från 
Riksrevisionen 

rättvisande rättvisande rättvisande 

Källa: Kronofogdemyndigheten. 

Verksamheten finansieras i huvudsak via anslag 
om ca 1,8 miljarder kronor. Vid årets slut hade 
myndigheten ett sparande om ca 48 miljoner 
kronor. Detta är ett resultat av en medveten 
återhållsamhet i syfte att finansiera kommande 
utmaning med att byta ut myndighetens 
stordatorsystem.  

Enhetligheten i handläggningen bedöms 
överlag vara god. Förbättringsområden ligger 
främst inom fastighetsförsäljning och skuld-
sanering där variationerna är fortsatt stora. 
Granskningar av kvalitet visar att kvaliteten i 
handläggningen varit fortsatt bra och på en 
oförändrad nivå jämfört med föregående år. Ett 
flertal insatser har genomförts för att utbyta 
information elektroniskt med företag under 
2014 och syftet är att minska den administrativa 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 3 

34 

bördan i form av manuell hantering för företag 
men även förenkla för Kronofogdemyndigheten. 

Av antalet anställda var 67 procent kvinnor 
och andelen chefer som var kvinnor uppgick till 
56 procent. Kronofogdemyndigheten bedriver 
sin verksamhet från 38 orter i landet och är 
indelad i tre verksamhetsområden och huvud-
kontor. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka och 
det gäller framför allt kvinnors sjukfrånvaro. I 
team där sjuktalen är höga har myndigheten och 
företagshälsovården arbetat med riktade insatser 
och chefer har fått utbildning i att analysera 
frånvaromönster, orsaker och förbättrings-
möjligheter. Jämfört med staten som helhet 
ligger Kronofogdemyndigheten över genom-
snittet på 3,4 procent. 

Riksrevisionen har granskat Kronofogde-
myndighetens årsredovisning och har bedömt 
den som i allt väsentligt rättvisande. 

5.2.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att Krono-
fogdemyndighetens måluppfyllelse är god och 
att myndigheten i hög grad bidrar till att uppfylla 
målet för utgiftsområdet. 

En viktig utgångspunkt för att förebygga 
överskuldsättning är kunskap. Myndighetens 
stärkande och aktiverande arbetssätt är 
betydelsefullt för att på längre sikt minska 
antalet överskuldsatta i samhället. På kort sikt 
har det bidragit till att antalet skuldsanerings-
ansökningar har ökat. Regeringens bedömning 
är att myndighetens förebyggande arbete är av 
stor betydelse. Det är samtidigt viktigt att 
resurserna fördelas så att långa handläggnings-
tider undviks.  

Myndighetens arbete med att förenkla för 
företagen genom att skapa fler elektroniska lös-
ningar är betydelsefullt och bidrar till att effek-
tivisera handläggningen. Det är även viktigt att 
myndigheten internt har ändamålsenliga it-
system. Därför är det positivt att myndigheten 
påbörjat sitt arbete med att ersätta stordator-
systemen.  

De undersökningar som har gjorts tyder på att 
förtroendet för myndigheten är fortsatt stabilt. 
Regeringen betonar vikten av att myndigheten 
omhändertar de förbättringsområden som har 
identifierats i tidigare undersökningar. 

Regeringen ser positivt på de insatser som har 
gjorts för att hindra att sjukfrånvaron ökar men 
anser att det krävs ytterligare ansträngningar. 
Det är viktigt att myndigheten fortsätter att 
förbättra de möjligheter till samverkan, 
informations- och erfarenhetsutbyte som finns 
med andra myndigheter både nationellt och 
internationellt. Regeringen välkomnar det på-
började samarbetet tillsammans med andra 
myndigheter för att identifiera att rätt ärenden 
överlämnas till Kronofogdemyndigheten. 
Myndighetens samverkan med andra aktörer och 
myndigheter behöver kontinuerligt fortsätta och 
vidareutvecklas.  

5.3 Politikens inriktning 

Kronofogdemyndigheten ska på ett effektivt, 
partsneutralt och förtroendeingivande sätt 
verkställa och driva in skulder. Myndigheten har 
en betydande funktion i arbetet med att 
upprätthålla god betalningsvilja i samhället. 
Insatser som underlättar för medborgare och 
företag att göra rätt för sig ska därför prioriteras.  

Kronofogdemyndigheten har omfattande 
kontakter med medborgare och företag. Kvinnor 
och män ska ges samma möjligheter och villkor. 
Därför är det viktigt att ha kunskap om hur 
företeelser, t.ex. överskuldssättning, fördelar sig 
exempelvis avseende kön och ålder. Arbetet 
omfattar även att vidareutveckla den individ-
baserade statistiken och de slutsatser myndig-
heten kan dra utifrån denna. Regeringen avser att 
följa arbetet noga. 

I arbetet med att motverka långvarig över-
skuldsättning är det viktigt att tidigt identifiera 
företeelser och fenomen av betydelse och att 
förebyggande insatser vidtas. Det är också 
viktigt att de som redan drabbats av svår över-
skuldsättning har möjlighet att få sina skulder 
sanerade och börja om på nytt. Regeringen 
presenterar i denna proposition en samlad 
strategi för att motverka överskuldsättning, se 
vidare utg.omr. 18 avsnitt 4.5. Kronofogde-
myndighetens verksamhet ska bedrivas i enlighet 
med den inriktning som strategin anger. 
Regeringen understryker vikten av att fortsätta 
utveckla samverkan mellan olika aktörer och 
myndigheter för att framgångsrikt motverka 
överskuldsättning. Regeringen betonar även 
vikten av att myndigheten har en flexibel 
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organisation så att myndighetens resurser 
används på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Regeringen avser att under hösten 2015 lämna 
förslag till riksdagen om nya regler om skuld-
sanering för företagare. Kronofogdemyndig-
heten kommer att föreslås få en central roll i det 
nya skuldsaneringsförfarandet, se vidare i 
utg.omr. 24 avsnitt 3.8.3.  

Myndigheten ska fortsätta arbetet med att 
effektivisera och utveckla arbetsmetoderna. 
Regeringen understryker vikten av att detta 
arbete leder till ökad effektivitet och snabbare 
handläggning. Därför är det centralt att myndig-
heten prioriterar utveckling av it-system och 
automatisering. Vidare är det viktigt att myndig-
heten möjliggör för medborgare och företag att i 
högre grad använda elektroniska lösningar. 

Kronofogdemyndigheten måste vidta ytter-
ligare åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det 
är särskilt angeläget att kvinnors sjukfrånvaro 
inte fortsätter att öka. Regeringen avser att följa 
frågan noga. 

5.4 Budgetförslag 

5.4.1 1:2 Kronofogdemyndigheten 

Tabell 5.4 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 1 763 023 

 

   
Anslags- 
sparande 47 701 

 
2015 

 
Anslag 1 805 940 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 762 181 

2016 Förslag 1 861 359      

2017 Beräknat 1 880 302 2   

2018 Beräknat 1 915 158 3   

2019 Beräknat 1 941 790 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 861 341 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 866 167 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 857 495 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Kronofogdemyndig-
hetens förvaltningsutgifter samt för forskning 
inom exekutionsområdet.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Tabell 5.5 Offentligrättslig verksamhet 
Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 1 501 313 3 100 -3 100 0 

Prognos 2015 1 430 000 3 100 -3 100 0 

Budget 2016 1 460 000 3 100 -3 100 0 

 
Tabell 5.6 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 13 345 -15 974 -2 629 

(varav tjänsteexport) (3 954) (-4 163) (-209) 

Prognos 2015 17 816 -15 819 1 997 

(varav tjänsteexport) (5 476) (-5 476) (0) 

Budget 2016 10 529 -10 853 -324 
(varav tjänsteexport1) (0) (0) (0) 

1 För närvarande är det oklart om SIDA projekt från 2015 förlängs 2016. 

Regeringens överväganden  

Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:2 Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 805 940 1 805 940 1 805 940 1 805 940 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 39 944 58 748 88 402 123 712 

Beslut 15 475 15 614 20 816 12 138 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 861 359 1 880 302 1 915 158 1 941 790 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

Arbetet med att motverka överskuldsättning är 
prioriterat och regeringen har i denna 
proposition föreslagit en samlad strategi för 
området. I strategin aviseras bl.a. ändrade skuld-
saneringsregler som kommer att innebära ut-
ökade arbetsuppgifter och krav på myndigheten. 
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Regeringen föreslår därför att Kronofogde-
myndighetens anslag ökas varaktigt. Förstärk-
ningen sker med 10 000 000 kronor 2016, 
10 000 000 kronor 2017, 15 000 000 kronor 2018 
och 15 000 000 kronor varaktigt fr.o.m. 2019.  

I anknytning till arbetet med överskuld-
sättningsfrågor avser regeringen även att lämna 
lagförslag om skuldsanering för företagare. För 
detta ändamål föreslår regeringen att Krono-
fogdemyndigheten planenligt tillförs 
10 000 000 kronor fr.o.m. 2016 t.o.m. 2018. 

Anslaget föreslås minska med 4 539 000 kronor 
fr.o.m. 2016 varaktigt för att bidra med 
finansiering till regeringens prioriterade 
satsningar.  

Regeringen föreslår att 1 861 359 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Kronofogdemyndig-
heten för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 880 302 000 kronor, 
1 915 158 000 kronor respektive 
1 941 790 000 kronor. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s inre 
säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 

200 000 000 kronor 2017-2022 (avsnitt 
2.6.18), 

2. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt 
följande uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Polismyndigheten  21 560 567 

1:2 Säkerhetspolisen  1 191 364 

1:3 Åklagarmyndigheten  1 450 500 

1:4 Ekobrottsmyndigheten  636 098 

1:5 Sveriges Domstolar  5 415 185 

1:6 Kriminalvården  8 120 000 

1:7 Brottsförebyggande rådet  98 281 

1:8 Rättsmedicinalverket  400 612 

1:9 Gentekniknämnden  5 359 

1:10 Brottsoffermyndigheten  40 011 

1:11 Ersättning för skador på grund av brott  121 935 

1:12 Rättsliga biträden m.m.  2 338 657 

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.  39 981 

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  21 374 

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete  22 157 

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  18 714 

1:17 Domarnämnden  7 942 

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet  85 000 

Summa  41 573 737  
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2 Rättsväsendet 

2.1 Utgiftsområdets omfattning 

Huvuddelen av resurserna inom utgiftsområdet 
avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. I 
övrigt är rättsväsendets verksamhet inriktad på 
att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda och 
mellan enskilda och det allmänna samt att 
handlägga olika typer av ärenden. Den 
kriminalpolitiskt inriktade verksamheten syftar 
till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, 
förebygga brott, utreda brott, se till att den som 
begått brott lagförs, verkställa påföljder och 
rättsliga anspråk samt ge stöd till dem som 
drabbats av brott. Utgiftsområdet innefattar 
myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, 
Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. 
Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Brottsoffer-
myndigheten, Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden, Domarnämnden och 
Gentekniknämnden. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Polismyndigheten 21 079 21 162 21 163 21 561 21 829 22 242 22 695 

1:2 Säkerhetspolisen 1 106 1 142 1 140 1 191 1 206 1 259 1 285 

1:3 Åklagarmyndigheten 1 310 1 396 1 344 1 451 1 470 1 500 1 532 

1:4 Ekobrottsmyndigheten 582 609 588 636 637 646 657 

1:5 Sveriges Domstolar 5 226 5 371 5 196 5 415 5 505 5 604 5 717 

1:6 Kriminalvården 7 744 7 842 7 702 8 120 8 320 8 521 8 721 

1:7 Brottsförebyggande rådet 89 97 96 98 99 101 103 

1:8 Rättsmedicinalverket 362 371 380 401 405 412 420 

1:9 Gentekniknämnden 5 5 5 5 5 6 6 

1:10 Brottsoffermyndigheten 36 38 38 40 40 41 42 

1:11 Ersättning för skador på grund av brott 111 122 119 122 122 122 122 

1:12 Rättsliga biträden m.m. 2 432 2 499 2 561 2 339 2 339 2 339 2 339 

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 67 80 81 40 40 40 40 

1:14 Avgifter till vissa internationella 
sammanslutningar 12 20 14 21 22 24 24 

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 7 7 22 22 22 22 

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 17 18 17 19 19 19 20 

1:17 Domarnämnden 7 8 8 8 8 8 8 

1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser 
avseende EU:s inre säkerhet  17 17 85 60 53 48 

Totalt för utgiftsområde 4 Rättsväsendet 40 194 40 805 40 475 41 574 42 149 42 959 43 800 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

 
Förändringar av anslagen inom utgiftsområde 4 
Rättsväsendet redovisas under avsnitt 2.6 
Budgetförslag.  
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 40 758 40 758 40 758 40 758 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 672 1 132 1 843 2 640 

Beslut 144 259 357 401 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden  0 1 1 

Övrigt   0 0 

Ny ramnivå  41 574 42 149 42 959 43 800 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
Miljoner kronor 

   2016 

Transfereringar  1 2 280 

Verksamhetsutgifter  2 39 054 

Investeringar  3 239 

Summa ramnivå 41 573 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten t.ex. hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt 
motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i  
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.  

2.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för kriminalpolitiken är att minska brotts-
ligheten och att öka människors trygghet. 

Målet för rättsväsendet är den enskildes rätts-
säkerhet och rättstrygghet. Rättssäkerhet 
innebär att rättsskipning och annan myndig-
hetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig 
samt bedrivas med hög kvalitet. Med rätts-
trygghet avses att enskilda personer och andra 
rättssubjekt ska vara skyddade mot brottsliga 
angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och 
egendom. 

Målen är beslutade av riksdagen (prop. 
1997/98:1, bet. 1997/98:JuU1, rskr. 1997/98:87). 

2.4 Politikens inriktning 

Ett tryggare Sverige 

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Det 
bästa sättet att minska det lidande som brotts-
lighet leder till är att förhindra att brott begås. 
Arbetet med att förebygga brott är därför högt 
prioriterat av regeringen. För att skapa ett tryggt 
samhälle krävs såväl en aktiv och inkluderande 
välfärdspolitik som ett strategiskt och mål-
medvetet brottsförebyggande arbete. De sociala 
klyftorna behöver minska och människor ges 
samma förutsättningar att leva ett bra liv. Det 
innebär också att personer som verkställer 
påföljd i anstalt eller frivård ska få hjälp och stöd 
som syftar till att förhindra återfall och bidra till 
återanpassning i samhället. Samtidigt behöver 
rättsväsendets arbete med att förebygga och 
beivra brott utvecklas kontinuerligt, med 
kunskap som grund. Verksamheterna, liksom 
lagstiftningen, måste anpassas efter de för-
ändrade förutsättningar som teknikutvecklingen 
och den ökade globaliseringen medför. För 
regeringen är det centralt att fler brott förhindras 
och att fler brott klaras upp. Det gäller både 
vardagsbrott och brottslighet som utgör ett hot 
mot det demokratiska samhället, som grov 
organiserad brottslighet och terrorism. Samtidigt 
ska de personer som drabbas av brott få stöd och 
skydd. 

Vissa grupper är särskilt utsatta för brott. Att 
ett stort antal personer, oftast kvinnor, varje år 
blir utsatta för brott av närstående är 
oacceptabelt. Skyddet mot våld, hot och sexual-
brott ska stärkas. Även insatserna mot hatbrott 
och brott mot yrkesgrupper av särskild betydelse 
för demokratin behöver intensifieras. 

I allt detta arbete är samverkan central, både 
inom och utom rättsväsendet.  

Regeringens jämställdhetspolitiska mål 

För regeringen är jämställdhet en grundstomme i 
strävan efter ett bättre samhälle. Kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter att forma 
samhället och sina egna liv. Såväl kvinnor som 
män, flickor som pojkar, ska kunna leva trygga 
liv utan brottslighet. För att stärka 
jämställdheten har regeringen identifierat jäm-
ställdhetspolitiska mål inom olika utgifts-
områden. För rättsväsendet är dessa mål att 
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andelen personer i befolkningen som blir offer 
för våld i nära relation ska minska, att rätts-
väsendets förmåga att ingripa mot hot och 
kränkningar på nätet ska stärkas, att upp-
klaringen av våldtäkter ska öka, att personer som 
utsatts för sexualbrott ska få adekvat 
professionellt stöd från målsägandebiträde tidigt 
i processen och att andelen kvinnor inom 
Polismyndigheten ska öka. På dessa områden har 
regeringen vidtagit eller kommer att vidta 
åtgärder för ökad jämställdhet. Regeringen 
kommer också noga följa utvecklingen på dessa 
områden. 

2.4.1 Kunskap och samarbete för ökad 
effektivitet i rättsväsendet 

En verksamhet byggd på kunskap 

Regeringen ställer höga krav på att verksamheten 
inom rättsväsendet ska baseras på kunskap. 
Välutvecklade strukturer för uppföljning, 
utvärdering och omvärldsbevakning är grund-
läggande för det kunskapsbaserade arbetet. 
Därtill är det viktigt att myndigheterna har 
förmåga att omsätta och tillämpa kunskaperna i 
det praktiska arbetet. Det är även angeläget att 
medarbetarnas kompetens och kunskap tas 
tillvara och utgör en central del av utvecklings-
arbetet. I detta sammanhang har även 
Brottsförebyggande rådet (Brå) en central roll 
som centrum för forsknings- och utvecklings-
verksamhet inom rättsväsendet. 

Förstärkt rättskedjeperspektiv i 
brottmålshanteringen 

Sedan flera år prioriterar myndigheterna mål-
medvetet ett långsiktigt arbete där de gemen-
samt och med ett tydligt rättskedjeperspektiv 
utvecklar ett elektroniskt informationsutbyte i 
brottmålshanteringen. Genom detta kan 
handläggningstiderna kortas och kvaliteten i 
verksamheten öka. Det kommer också att ge 
bättre underlag för kunskap, analys och 
uppföljning inom rättskedjan. Arbetet genom-
förs med beaktande av den personliga 
integriteten. 

På sikt kommer utvecklingen av informa-
tionsutbytet i rättskedjan tillsammans med det 
arbete som bedrivs med e-förvaltning att skapa 

förutsättningar för e-tjänster som till exempel 
ger möjligheter för personer att kunna följa sitt 
ärende genom rättskedjan. 

Sverige ligger, vid en internationell jämförelse, 
i framkant när det gäller elektroniskt informa-
tionsutbyte mellan myndigheter i brottmåls-
hanteringen. Regeringen anser att arbetet med 
att digitalt sammanlänka rättskedjan är av stor 
betydelse och bör vara fortsatt prioriterat. 

Ett utvecklat nationellt och internationellt 
samarbete 

Rättsväsendets myndigheter behöver också 
stärka samverkan med myndigheter och aktörer 
utanför rättsväsendet, såsom kommuner, 
landsting, aktörer i det civila samhället och i 
näringslivet. Inte minst gäller det i arbetet för att 
förebygga brott, stödja brottsutsatta och 
förhindra återfall i brott. För att insatserna på 
dessa områden ska bli heltäckande och 
konsekventa ställs det stora krav på aktivt 
deltagande från olika samhällsaktörer och sam-
verkan mellan dessa. I detta avseende bedömer 
regeringen att det finns en utvecklingspotential. 
Därför kommer regeringen att vidta åtgärder för 
att stärka samverkan, bl.a. gällande det 
brottsförebyggande arbetet (se avsnitt 2.4.3 
Samlade insatser för ett tryggare samhälle). 

Att samarbeta över nationsgränser behöver 
vara en naturlig del av vardagen för brotts-
utredare och annan personal inom rättsväsendet. 
Till stöd finns en mängd olika internationella 
rättsliga och operativa verktyg, kollegor i andra 
länder samt myndigheter och internationella 
organisationer såsom Eurojust, Europol, 
Frontex och Interpol.  

Användande av flygpassageraruppgifter 
(PNR-data) i det brottsbekämpande arbetet är 
ett instrument på både nationell och 
internationell nivå för att bekämpa grov 
brottslighet. Bland annat är PNR-data ett viktigt 
instrument för Tullverkets narkotikabe-
kämpning. Samtidigt kan insamlandet av sådana 
uppgifter vara känsligt ur integritetssynpunkt. 
Brottsbekämpande myndigheter i Sverige har 
rätt att ta del av PNR-uppgifter men det sker 
ingen systematisk lagring av uppgifterna i 
Sverige idag. Förhandlingar pågår nu om ett EU-
direktiv som bland annat innehåller förslag för 
hur PNR-uppgifter ska lagras och 
tillgängliggöras för brottsbekämpande 
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myndigheter samt vilka villkor som ska 
uppställas för att tillgodose kravet på skydd för 
den personliga integriteten. 

Informationsutbyte med andra länder i 
operativa ärenden blir också allt viktigare och ger 
nya möjligheter. Sverige är ett av många länder 
som är med i USA:s internationella program för 
avstående av visumkrav (Visa Waiver Program), 
vilket förutsätter att vissa krav uppfylls. I 
december 2011 undertecknades ett avtal om 
informationsutbyte som bl.a. rör utbyte av 
uppgifter om fingeravtryck. Avtalet kräver 
riksdagens godkännande och inom 
Regeringskansliet pågår arbete med att ta fram 
den lagstiftning som behövs för genomförandet 
av avtalet. 

Regeringskansliet arbetar också med förslag 
till hur svensk polis i större utsträckning ska 
kunna ta hjälp från utländska brottsbekämpande 
myndigheter. Bland annat övervägs att polismän 
från våra grannländer ska kunna delta i 
gemensamma patruller på svenskt territorium i 
syfte att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt förebygga brott. 

En väl utvecklad samverkan med inter-
nationella aktörer är även av betydelse när det 
gäller internationell civil krishantering och ut-
vecklingssamarbete. Varje år deltar rättsväsendet 
i biståndsfinansierade insatser utomlands inom 
ramen för FN, EU och Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att 
skapa rättssäkerhet och rättstrygghet i post-
konfliktländer. Detta deltagande leder även till 
att skapa trygghet i Sverige. (Se även utg.omr. 5 
Internationell samverkan, avsnitt 2.) 

Den personliga integriteten måste säkras 

Regeringen verkar för att säkra rättssäkerheten 
och den personliga integriteten. Regeringen har 
bl.a. gett en särskild utredare i uppdrag att 
överväga hur ett mer samlat integritetsskydd kan 
fungera inom en och samma myndighetsstruktur 
genom att tillsynen över behandling av 
personuppgifter samlas hos en myndighet. 
Vidare pågår inom ramen för en parlamentariskt 
sammansatt kommitté en kartläggning och 
analys av riskerna för otillbörliga integritets-
intrång i samband med användningen av modern 
informationsteknik, också i ljuset av att fler 
privata aktörer samlar in information om 
konsumenter. 

2.4.2 Åtgärder för att utveckla 
rättsväsendets verksamheter 

En polisverksamhet under utveckling 

Den 1 januari 2015 ombildades Rikspolis-
styrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium 
och de 21 polismyndigheterna till en nationell 
myndighet: Polismyndigheten. Arbetet med att 
fullt ut genomföra reformen kommer att prägla 
den nya myndigheten de närmaste åren. Polis-
myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet 
underrättat om det fortsatta genomförande-
arbetet. 

Syftet med reformen är att skapa bättre 
förutsättningar för ett förbättrat verksamhets-
resultat och en högre kvalitet i polisens arbete 
genom tydligare ledning och styrning, ökad 
flexibilitet, större enhetlighet och starkare lokal 
förankring. Samtidigt som vissa funktioner 
måste centraliseras i den nya Polismyndigheten 
är ett av regeringens mål med reformen att 
verksamheten ska bedrivas närmare med-
borgarna och i samverkan med lokalsamhället. 
Lokalpolisområdena utgör kärnan i den nya 
myndigheten och ska stärka samverkan med 
lokalsamhället bl.a. genom en fortsatt utveckling 
av lokala samverkansöverenskommelser. 

Till Polismyndighetens huvuduppgifter hör 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
samt att bekämpa brott. Myndigheten har dock 
med tiden tillförts en mängd uppgifter som i 
mindre utsträckning har anknytning till dessa 
huvuduppgifter. Inom Regeringskansliet bereds 
förslag om att föra över vissa resurskrävande 
uppgifter, som lika väl eller bättre skulle kunna 
utföras av en annan huvudman, från 
Polismyndigheten. Det handlar om t.ex. 
omhändertagande av misskötta eller övergivna 
djur och att ge handräckning till andra 
myndigheter. 

En omvärld i ständig förändring och 
utveckling ställer ökade krav och förväntningar 
på Polismyndigheten och dess anställda. 
Regeringen förväntar sig såväl en ekonomi i 
balans som förbättrade verksamhetsresultat. 
Enligt regeringens mening är det viktigt med 
såväl utbildade polismän som civilanställda för 
att myndigheten ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. Regeringen anser därför att verksam-
hetens behov ska styra sammansättningen av 
såväl de anställdas kompetenser som antalet 
anställda inom den nya myndigheten och att 
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Polismyndigheten själv ska förfoga över vilken 
kompetens som ska rekryteras. Regeringen 
kommer noga att följa utvecklingen i detta 
avseende. 

Polismyndighetens legitimitet och allmän-
hetens förtroende för den påverkas av hur väl de 
anställda vid myndigheten avspeglar befolk-
ningens sammansättning. Polismyndigheten 
måste, enligt regeringens mening, bli väsentligt 
bättre på att attrahera kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. Jämställdhet och mångfald i 
myndigheten utgör en viktig del av 
Polismyndighetens samlade förmåga att lösa sitt 
uppdrag. Att andelen kvinnor ska bli fler inom 
Polismyndigheten är också ett av regeringens 
jämställdhetsmål. 

För att säkerställa att Polismyndigheten har 
den kompetens som krävs för att utföra sitt 
uppdrag behövs en utbildning med tydlig 
förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Regeringen har därför tillsatt en utredning som 
ska föreslå hur den grundläggande polis-
utbildningen kan omformas till en högskole-
utbildning. Uppdraget ska slutredovisas i april 
2016. 

Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och 
Kriminalvårdens respektive uppdrag innebär 
långtgående befogenheter som kan påverka 
enskildas liv. Det är därför viktigt att det finns 
en noggrann tillsyn av att reglerna för verksam-
heten efterlevs. Polisorganisationskommittén 
föreslog i juni 2015 att en ny myndighet ska 
bildas för tillsyn över polisen och Kriminal-
vården. Förslaget remissbehandlas nu.  

Vidareutvecklat arbete med utredning och 
lagföring 

Regeringen anser att myndigheternas arbete med 
utredning och lagföring är ett fortsatt angeläget 
område att vidareutveckla och förbättra. Det är 
av stor vikt att verksamheterna har en långsiktigt 
hållbar resurs- och kompetensförsörjning och att 
det finns effektiva processer för ärende-
hanteringen. Inte minst är ansvarsfördelningen 
och samarbetet mellan polis och åklagare av 
avgörande betydelse för att resurserna och 
kompetensen ska användas på bästa sätt.  

Regeringen anser att det finns behov av 
fördjupad kunskap om olika förhållanden som 
kan tänkas ha påverkat rättsväsendets resultat-
utveckling avseende utredning och lagföring det 

senaste decenniet, särskilt med tanke på de 
senaste årens resultatförsämringar. Vid sidan av 
den löpande uppföljning och analys som 
myndigheterna själva måste utveckla och utföra 
har Brå därför i uppdrag att närmare analysera 
hur olika faktorer kan ha påverkat resultat-
utvecklingen över tid. Brå ska kartlägga 
användningen av förundersökningsbegränsning 
och dess påverkan på utvecklingen av person-
uppklarade brott, undersöka om de anmälda 
brotten har blivit mer svåruppklarade över tid 
samt analysera om och i så fall hur domstolarnas 
krav på bevisning i brottmål har förändrats. I 
uppdraget ingår även att göra en samlad 
bedömning av resultatutvecklingen avseende 
utredning och lagföring. 

Under senare år har rättsväsendet ställts inför 
en allt större utmaning när det gäller att hantera 
stora förundersökningar och brottmål. Det finns 
också en del som tyder på att viss typ av 
brottslighet har blivit svårare att utreda och 
lagföra. Framför allt vid allvarlig brottslighet 
med många inblandade personer krävs ofta så 
stora utredningsinsatser och så omfattande 
bevisning att brottmålsprocesserna riskerar att 
bli mycket utdragna. Regeringen avser att se över 
hur hanteringen av stora mål med omfattande 
bevisning skulle kunna effektiviseras med 
bevarade krav på rättssäkerhet. 

Minskad användning av häktning och 
restriktioner 

Häktning och möjligheten att använda 
restriktioner är viktiga verktyg för att polis och 
åklagare effektivt ska kunna utreda och beivra 
brott. Det har emellertid riktats återkommande 
internationell och nationell kritik mot 
häktnings- och restriktionsanvändningen i 
Sverige. Långa häktningstider, särskilt i 
kombination med isolering, innebär stora 
påfrestningar för den häktade. Regeringen avser 
att vidta åtgärder för att minska användningen av 
häktning och restriktioner samt för att motverka 
den isolering som detta många gånger leder till. 
Ökad kunskap på detta område är en viktig 
grund för att skapa förutsättningar för väl 
underbyggda beslut. Regeringen har därför gett 
Brå i uppdrag att genomföra en kartläggning av 
situationen i häkte, i syfte att ge ökad kunskap 
om användningen av häktning och restriktioner 
samt tillämpningen av isoleringsbrytande åt-
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gärder. Uppdraget ska redovisas i januari 2017. 
Regeringen har även tillsatt en utredning som 
bl.a. ska se över behovet av fler alternativ till 
häktning. Utredningen ska särskilt fokusera på 
frågor som leder till en minskad häktnings- och 
restriktionsanvändning för barn och ungdomar. 
Utredningen ska vara klar i augusti 2016. 
Regeringen har dessutom gett Statskontoret i 
uppdrag att utreda om och i så fall hur 
hanteringen av forensiska undersökningar kan 
förändras i syfte att bidra till kortare 
häktningstider. Uppdraget ska redovisas i 
februari 2016. 

Förbättrade domstolsprocesser 

Verksamheten vid landets domstolar ska vara 
rättssäker och effektiv. Det är viktigt att 
domstolarna har goda förutsättningar att kunna 
avgöra mål och ärenden inom rimlig tid. 
Regeringen avser att i en proposition lämna ett 
antal förslag som syftar till att domstolarnas 
handläggning av mål och ärenden i större 
utsträckning ska kunna anpassas till för-
hållandena i det enskilda fallet.  

Även i övrigt finns det anledning att fortsätta 
reformeringen av domstolsprocessen. I 
betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 
2013:17) finns ett antal förslag som bl.a. syftar 
till att processen i högre grad ska kunna anpassas 
till vad det enskilda målet kräver. Betänkandet 
har kompletterats med ytterligare underlag 
angående de praktiska, organisatoriska och 
ekonomiska konsekvenserna som behövs för ett 
ställningstagande om förslagen i vissa angivna 
delar i betänkandet ska genomföras. Förslagen 
bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

Vad gäller nämndemän har en reform nyligen 
genomförts för att stärka nämndemännens 
lämplighet och behörighet för uppdraget. 
Statskontoret har på uppdrag av regeringen 
analyserat Nämndemannautredningens (SOU 
2013:49) förslag om en s.k. fri kvot och funnit 
att det bl.a. finns en risk för att nämndemäns 
lämplighet inte kan garanteras med ett sådant 
system. Statskontoret anser också att en fri kvot 
sannolikt inte skulle förändra nämndemanna-
kårens ålderssammansättning i någon större 
utsträckning. Regeringen avser inte att 
genomföra Nämndemannautredningens förslag 
om en fri kvot. Däremot har regeringen tagit 
initiativ för att bredda rekryteringen bl.a. genom 

ett uppdrag till Domstolsverket. Uppdraget 
sträcker sig fram till 2019 och myndigheten ska 
genomföra kommunikationsinsatser gentemot 
nominerande och väljande organ och presumtiva 
nämndemän bland allmänheten i syfte att få till 
stånd en föryngring av nämndemannakåren och 
en bredare rekrytering utanför den partipolitiska 
kretsen. Regeringen avser inte att genomföra 
Nämndemannautredningens övriga förslag, bl.a. 
om nämndemäns medverkan i domstolarna. 

Även domstolarnas hantering av tvistemål kan 
moderniseras ytterligare. Regeringen avser att i 
en proposition lämna förslag om att tingsrätten i 
större utsträckning ska kunna avgöra tvistemål 
med en domare om det med hänsyn till målets 
omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt. På 
detta sätt får tingsrätterna möjligheter till en 
bättre och mer effektiv handläggning av tviste-
mål utan att kravet på rättssäkerhet åsidosätts. 

En reformerad domstolsprövning är också 
nödvändig när det gäller de immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrätts-
liga målen och ärendena. Regeringen avser att 
föreslå att prövningen av dessa måltyper ska ske 
samlat i en särskild domstol i första och andra 
instans; Patent- och marknadsdomstolen 
respektive Patent- och marknadsöverdomstolen. 
Avsikten är att den nya domstolsordningen ska 
träda i kraft den 1 september 2016. Som en 
konsekvens av förslaget ska Marknadsdomstolen 
och Patentbesvärsrätten upphöra som 
myndigheter. 

Förstärkta insatser mot återfall i brott 

Kriminalvården har en viktig roll i det återfalls-
förebyggande arbetet för de individer som 
verkställer påföljd i anstalt eller frivård. För att 
Kriminalvårdens insatser ska få betydelse i ett 
längre perspektiv krävs dock att andra aktörer tar 
vid där Kriminalvårdens uppdrag slutar. Det 
handlar om andra myndigheter, kommuner och 
landsting men också om näringsliv och aktörer i 
det civila samhället. För att understryka vikten 
av att verkställigheter används till att samordna 
och fokusera insatser kring individerna har 
regeringen särskilt pekat ut återfallsföre-
byggande arbete och samverkan med andra 
aktörer som prioriterade områden i Kriminal-
vårdens verksamhet. Tiden i anstalt eller under 
övervakning ska inriktas på åtgärder som 
minskar risken för återfall.  
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Övergången från vistelse i anstalt till vistelse i 
frihet är en särskilt kritisk tidpunkt när det gäller 
risken för återfall. Ett väl fungerande arbete med 
utslussning är därför en central fråga när det 
kommer till det återfallsförebyggande arbetet. 
Det handlar såväl om att intagna får del av de i 
fängelselagen (2010:610) reglerade särskilda 
utslussningsåtgärderna som att planering av 
andra former av utslussning sker inom ramen för 
Kriminalvårdens verksamhet. Regeringen avser 
att under hösten återkomma med initiativ i 
frågan om utslussning. 

2.4.3 Samlade insatser för ett tryggare 
samhälle 

Ett utvecklat brottsförebyggande arbete 

Orsakerna till brottslighet är många och mång-
facetterade. Starkt bidragande är ofta social och 
ekonomisk utsatthet, såsom arbetslöshet och 
dåliga skolresultat. Generella välfärdssatsningar 
är därför en fundamental del av det brotts-
förebyggande arbetet. För regeringen är det 
centralt att arbeta för en jämnare fördelning av 
sociala och ekonomiska resurser och goda 
livsmöjligheter för alla människor. Särskilt 
viktigt är det att ge unga människor förutsätt-
ningar att skapa ett liv utan kriminalitet. För att 
nå framgång krävs insatser av aktörer även 
utanför rättsväsendet, såsom andra myndigheter, 
kommuner, landsting, frivilligorganisationer och 
näringslivet. 

Förutom en inkluderande välfärdspolitik 
behövs även mer riktade åtgärder för att 
förebygga brott. Även om många viktiga insatser 
redan görs för att förebygga brott, anser 
regeringen att det finns stor potential att 
förbättra det brottsförebyggande arbetet. 
Ambitionen är att det ska finnas ett strukturerat 
brottsförebyggande arbete över hela landet. 
Arbetet behöver bedrivas på såväl lokal som 
regional och nationell nivå och inkludera ett 
brett spektrum av åtgärder. Utöver social 
prevention behöver arbetet omfatta situationella 
brottsförebyggande åtgärder som syftar till att 
minska sannolikheten att brott begås genom att 
göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla 
eller svårare att utföra. Det är angeläget att de 
lokala samverkansöverenskommelserna mellan 
Polismyndigheten och kommunerna får ett 
större genomslag i praktiken. Det lokala arbetet 

behöver riktas mot allt från barn och ungdomar 
som är på väg att utvecklas i negativ riktning till 
återfallskriminella och aktörer inom grov 
organiserad brottslighet. 

För att stärka samverkan mellan olika aktörer 
och utveckla det lokala brottsförebyggande 
arbetet har regeringen gett Brå i uppdrag att 
lämna förslag på hur en förstärkt nationell stöd- 
och samordningsfunktion bör utformas på 
myndigheten. Regeringen avser också att knyta 
en nationell samordnare till myndigheten. Vidare 
avser regeringen även att se över behovet av 
ytterligare åtgärder för att stärka det brotts-
förebyggande arbetet på nationell nivå. 

Grunden för en modern välfärdsstat som 
Sverige är ett samhälle som lägger stor vikt vid 
att välfärden ska komma alla till del. När 
reformer inom välfärdssektorn genomförts har 
det saknats tillräckliga kontroll- och tillsyns-
mekanismer för att stävja missbruk av systemen. 
Det har av allt att döma bidragit till att en i allt 
högre grad organiserad och systematisk 
kriminalitet kan kopplas till oseriösa företag där 
företaget används som ett brottsverktyg för att 
oriktigt tillskansa sig medel från det allmänna. 
Sådan brottslighet riskerar att kraftigt skada 
välfärden. Mot bakgrund av detta kommer 
regeringen att ge en utredare i uppdrag att göra 
en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå 
emot organiserad och systematisk ekonomisk 
brottslighet. Syftet är att identifiera risker i 
välfärdssystemen och andra närliggande 
skattefinansierade och skattesubventionerade 
system, för att därigenom kunna säkerställa en 
korrekt användning av offentliga medel samt 
effektivt förebygga och beivra brottslighet av 
detta slag. 

Nya åtgärder krävs mot den växande it-relaterade 
brottsligheten 

Den it-relaterade brottsligheten fortsätter att 
öka. Det gäller både brott som begås av 
gärningspersoner som agerar på egen hand och 
brott som begås inom ramen för organiserad 
brottslighet. Europol förutspår i en analys av den 
framtida brottsligheten att de traditionella 
kriminella nätverken kommer att minska i 
omfattning, medan de virtuella kriminella nät-
verken kommer att bli fler. 

Den tekniska utvecklingen och framväxten av 
internet har medfört att hot och andra former av 
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kränkningar av den personliga integriteten har 
tagit nya former. Många sådana brott begås i dag 
med hjälp av mobiltelefoner och internet. Inte 
sällan är det flickor och kvinnor som drabbas av 
dessa brott, genom att de t.ex. blir utsatta för 
grovt nedsättande kommentarer eller blir 
uthängda med bild. Regeringen har därför lyft 
fram arbetet med att stärka rättsväsendets 
förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på 
nätet som ett jämställdhetsmål. Det omfattar 
såväl lagstiftningsåtgärder som rättsväsendets 
arbete. 

För att kunna bekämpa hot och allvarliga 
kränkningar, såväl på internet som i övrigt, krävs 
att det straffrättsliga regelverket är anpassat efter 
den karaktär problemen har i dag. En särskild 
utredare har därför i uppdrag att göra en bred 
översyn av det straffrättsliga skyddet för den 
personliga integriteten, särskilt när det gäller hot 
och andra kränkningar. 

Bedrägerier är en annan brottstyp som har 
ökat markant till följd av teknikutvecklingen. 
Under 2014 var drygt hälften av det totala 
antalet anmälda bedrägerier internetbedrägerier, 
datorbedrägerier eller fakturabedrägerier. Mot 
bakgrund av denna utveckling har en utredare 
föreslagit att ett nytt brott som tar sikte på 
systematiska fakturabedrägerier ska införas. Att 
använda andra personers identitetsuppgifter för 
att begå bedrägerier har också blivit allt vanligare. 
För att stärka skyddet för den som på detta sätt 
får sin identitet utnyttjad har vidare föreslagits 
att ett nytt brott som kriminaliserar olovlig 
användning av annans identitetsuppgifter ska 
införas. Utredningens förslag bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. 

Den ökade it-användningen har också 
medfört ändrade förutsättningar för såväl säker-
hetsskyddet som möjligheterna att upprätthålla 
säkerhet och integritet i samhällsviktig it-
infrastruktur. På dessa områden har utredningar 
lämnat förslag till en ny säkerhetsskyddslag och 
till en nationell strategi för statens informations- 
och cybersäkerhet. Båda betänkandena har 
remissbehandlats och bereds nu i 
Regeringskansliet. 

Intensifierade åtgärder mot grov organiserad 
brottslighet 

Grov organiserad brottslighet utgör ett hot mot 
det demokratiska samhället och är en stor 

utmaning. Att bekämpa den grova och 
organiserade brottsligheten är därför högt 
prioriterat och regeringens ambition är att 
arbetet mot denna brottslighet ska intensifieras. 
Under de senaste 20 åren har den organiserade 
brottsligheten blivit allt mer komplex och 
gränsöverskridande. Brotten som begås inom 
ramen för den grova organiserade brottsligheten 
är allvarliga, varierande och innehåller system-
hotande inslag. Det handlar exempelvis om 
mord, narkotikabrott, vapenbrott, utpressning, 
bedrägerier och penningtvätt. Att nå ekonomisk 
vinning och makt är centrala drivkrafter. 

I många socialt utsatta områden ökar antalet 
nätverk som ägnar sig åt grov organiserad 
brottslighet. Särskilt oroande är att unga 
personer rekryteras till de kriminella nätverken. 
Det gäller många gånger socialt utsatta 
ungdomar som saknar framtidstro. Dessa 
kriminella nätverk omfattas endast i begränsad 
utsträckning av det myndighetsgemensamma 
arbetet mot grov organiserad brottslighet. Det är 
av stor vikt att motverka den negativa 
utvecklingen i dessa områden. Det är därför 
viktigt att rättsväsendets myndigheter och andra 
aktörer arbetar gemensamt mot den grova 
organiserade brottsligheten. 

Den nationella myndighetssamverkan mot 
grov organiserad brottslighet som pågått under 
sex år inkluderar idag tolv myndigheter inom 
och utanför rättsväsendet. Samverkan är en 
nyckel i kampen mot den grova organiserade 
brottsligheten och det är regeringens avsikt att 
denna satsning ska fortsätta att utvecklas. En 
viktig del i arbetet är möjligheten för sam-
verkande myndigheter att utbyta information 
med varandra. Lagstiftningen behöver vara 
utformad på ett sådant sätt att myndigheter ges 
så goda förutsättningar som möjligt att bekämpa 
grov organiserad brottslighet, samtidigt som 
berättigade krav på enskildas integritetsskydd 
upprätthålls. För att underlätta utbyte av 
information har det inom Regeringskansliet 
utarbetats ett förslag till en ny lag som innebär 
sekretesslättnader vid viss samverkan mot grov 
organiserad brottslighet. Förslaget har 
remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Tillsammans med andra åtgärder utgör straff-
rätten ett viktigt led i samhällets brotts-
bekämpning. En särskild utredare har därför sett 
över om de straffrättsliga åtgärderna mot 
organiserad brottslighet kan skärpas. Ut-
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redningen föreslår bl.a. att förstadier till flera 
brott som är vanligt förekommande i 
organiserad brottslighet ska göras straffbara och 
att personer med bestämmande inflytande i en 
sammanslutning i vissa fall ska kunna dömas för 
att ha underlåtit att hindra brott inom samman-
slutningen. Utredningen föreslår också att det 
för ett antal brott ska anges nya omständigheter 
som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om 
brottet är grovt. Förslagen bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 

En utredare har sett över myndigheternas 
tillämpning av den sedan några år stärkta möjlig-
heten att komma åt kriminellas brottsvinster 
genom att i vissa fall förverka brottsvinster från 
annan brottslig verksamhet än den som den till-
talade döms för (s.k. utvidgat förverkande). 
Utredarens förslag har remitterats och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 

Vidare har regeringen gett Brå i uppdrag att 
genomföra en undersökning av omständig-
heterna och tillvägagångssätten för penningtvätt 
i Sverige. Resultatet av uppdraget ska kunna ligga 
till grund för överväganden och åtgärder för att 
stärka kontrollen och bekämpningen av 
penningtvätt. 

En annan problematik är missbruk av pass, 
bl.a. av kriminella nätverk som t.ex. ägnar sig åt 
människosmuggling. För att komma tillrätta 
med den illegala användningen av svenska pass 
har en utredare föreslagit ett antal åtgärder. 
Dessa förslag har remitterats och bereds inom 
Regeringskansliet. 

En del av dem som dragits in i kriminella 
grupperingar vill egentligen bryta med det 
kriminella livet. Att sådana uppbrott är förenade 
med stora svårigheter och risker håller dock 
många kvar i kriminaliteten. För att underlätta 
uppbrott behöver samhället erbjuda både stöd 
och skydd till dem som vill lämna en kriminell 
livsstil. Varje avhoppad gängmedlem är, ur såväl 
ett ekonomiskt som mänskligt perspektiv, en 
stor vinst för samhället. Det finns organisationer 
som arbetar för att hjälpa personer bort från ett 
liv i kriminalitet. För att stödja dessa föreslår 
regeringen att särskilda medel avsätts i budgeten 
från vilka organisationerna kan ansöka om 
bidrag. Regeringen föreslår att Polismyndig-
heten ges möjlighet att lämna dessa bidrag. 
Därutöver har regeringen gett Brå i uppdrag att 
genomföra en nationell kartläggning av till-
gången till stöd för avhoppare och lämna förslag 

på hur avhopparverksamheten skulle kunna 
utvecklas. Uppdraget ska redovisas i maj 2016.  

Ett strategiskt arbete mot terrorism 

Terrorism är ett hot mot vår säkerhet och mot 
våra grundläggande fri- och rättigheter. 
Bekämpningen av terrorism måste därför 
ständigt vara en högt prioriterad fråga. Utgångs-
punkten i all terrorismbekämpning är att aktivt 
främja och skydda folkrätten inklusive de 
mänskliga rättigheterna och efterlevnaden av 
rättsstatens principer. Arbetet mot terrorism ska 
ske på ett transparent sätt och det ska finnas ett 
jämställdhetsperspektiv i arbetet. 

Regeringen har presenterat en ny strategi mot 
terrorism som ska vara vägledande för det 
svenska arbetet mot terrorism, såväl nationellt 
som internationellt. Den ska vara inriktande för 
alla aktörer som kan bidra till terrorism-
bekämpningen och den sätter ansvar och 
samverkan i fokus. Strategin delar in arbetet i de 
tre områdena Förebygga, Förhindra och 
Försvåra, och har ett särskilt fokus på det 
förebyggande arbetet. Den behandlar också 
arbetet med att hantera konsekvenserna av ett 
terroristattentat om ett sådant ändå genomförs. 

Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att 
bekämpa terrorism. Andra myndigheter och 
aktörer har också viktiga roller och ett nära och 
väl fungerande samarbete mellan samtliga 
myndigheter och aktörer är nödvändigt. I 
samband med polisens omorganisation blev 
Säkerhetspolisen en fristående myndighet. 
Samarbetet mellan Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen ska fortsatt präglas av tydliga 
ansvarsförhållanden och ett väl utvecklat 
informationsutbyte i underrättelseverksamheten. 
Regeringen ser positivt på den pågående ut-
vecklingen av samarbetet mellan polisen och 
Försvarsmakten när det gäller att ge bistånd till 
polisen vid terrorismbekämpning. 

Hotet från terrorism är gränsöverskridande 
och för att möta det behöver samarbetet över 
gränserna fortsätta. Sverige har också ett ansvar 
att motverka terrorism utanför landets gränser, 
och samarbetet inom EU och FN är centralt för 
terrorismbekämpningen. I många länder, liksom 
i Sverige, är det ett allvarligt problem att 
personer reser till konfliktområden för att 
ansluta sig till terroristgrupper och delta i eller få 
träning i terroristhandlingar. En del av dessa 
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personer återvänder sedan till Sverige. Feno-
menet har ökat i omfattning de senaste åren och 
i september 2014 beslutade FN:s säkerhetsråd 
om en resolution om åtgärder mot det. 
Regeringen har låtit en särskild utredare 
analysera om Sverige lever upp till de krav på 
straffrättslig reglering som ställs i resolutionen, 
som kräver att det ska vara straffbart att resa 
utomlands i syfte att delta i terroristhandlingar 
eller terroristträning. Regeringen avser att 
återkomma med de lagförslag som bedöms 
lämpliga i detta avseende. Utredaren har även 
fått ett tilläggsuppdrag att bl.a. analysera behovet 
av ytterligare kriminalisering för att förebygga 
och förhindra att personer deltar i väpnad 
konflikt utomlands inom ramen för en 
terroristorganisation. 

Spridandet av våldsbejakande budskap och 
terrorismpropaganda på internet behöver upp-
märksammas. Tillgången till internet är samtidigt 
ett viktigt verktyg för att motverka anti-
demokratiska och extremistiska tendenser. 
Öppna och demokratiska samhällen med fria 
informationsflöden har bättre förutsättningar att 
stå emot propaganda och vilseledande 
information. Barn och ungdomar behöver få 
tillgång till verktyg för att kritiskt kunna granska 
och ifrågasätta information. Samtidigt är det 
nödvändigt med en väl utvecklad förmåga att 
angripa den brottslighet som pågår på internet.  

Att förebygga radikalisering och rekrytering 
till terrorism är en svår utmaning som behöver 
involvera hela samhället såväl i Sverige som 
utomlands. För att motverka olika former av 
våldsbejakande extremism, inklusive terrorism, 
krävs ett tidigt arbete med grundläggande 
värderingar. Det är ett uppdrag som behöver 
omfatta hela samhället, alltifrån skolan till 
föreningsliv och olika organisationer. 
Regeringen tillsatte i juni 2014 en nationell 
samordnare med uppdrag att förbättra sam-
verkan mellan myndigheter, kommuner och 
organisationer på nationell, regional och lokal 
nivå i arbetet för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism. Under 2015 har det 
beslutats om tilläggsdirektiv till samordnaren för 
att stärka dennes arbete. Uppdraget omfattar 
därigenom att förbättra stödet till bl.a. anhöriga. 
Uppdraget ska redovisas i juni 2016. Regeringen 
har också gett Kriminalvården i uppdrag att 
kartlägga metoder och arbetssätt för att 
förebygga våldsbejakande extremism bland 
myndighetens klienter. Liknande uppdrag har 

även getts till myndigheter inom andra utgifts-
områden. Uppdragen ska redovisas i maj 2016. 
Regeringens åtgärder för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism redovisas i 
utg.omr. 1 Rikets styrelse, avsnitt 9. 

2.4.4 Förstärkta åtgärder mot brott 

Brottsutsattas behov i fokus 

Rättssystemet är i stor utsträckning beroende av 
att de som drabbas av brott har förtroende för 
rättsväsendet så att de anmäler brotten och 
medverkar i utredningarna. För att de drabbade 
ska kunna känna sig trygga att berätta vad de har 
varit med om och orka fullfölja rättsprocessen är 
det centralt att rättsväsendets myndigheter 
bemöter de drabbade med professionalism och 
empati. Brå har för närvarande i uppdrag att 
studera målsägandes medverkan i rättsprocessen 
med fokus på hur denna kan öka för att förbättra 
förutsättningarna att nå framgång i rätts-
processen. Uppdraget ska redovisas i april 2016. 

Personer som har svårt att ta tillvara sina 
rättigheter kan vara särskilt sårbara om de utsätts 
för brott. Det kan t.ex. handla om unga eller 
äldre personer, personer med funktions-
nedsättning och personer som inte behärskar 
svenska. Det är viktigt att rättsväsendets 
myndigheter har kunskap om vissa särskilda 
gruppers sårbarhet och behov samt att myndig-
heternas åtgärder utgår från och anpassas till 
detta.  

Det civila samhällets organisationer utför ett 
mycket viktigt och angeläget arbete med att 
stödja dem som har drabbats av brott. Deras 
arbete utgör ett betydelsefullt komplement till 
myndigheters och kommuners verksamheter. 
Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för 
att stödja denna typ av frivilligorganisationer, 
bl.a. genom kraftigt höjda statsbidrag till 
verksamheter som stödjer våldsutsatta kvinnor 
och barn. Regeringen förväntar sig även att de 
avgiftshöjningar till brottsofferfonden som trätt 
i kraft 2015 kommer att möjliggöra ytterligare 
förstärkningar av stödet till brottsdrabbade och 
vittnen. 
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Förstärkta insatser för att motverka våld, hot och 
förföljelse 

Ett stort antal personer runtom i Sverige utsätts 
dagligen för våld, hot och förföljelse. Det 
handlar ofta om kvinnor som blir utsatta av män 
som de har eller har haft en nära relation med. 
Mäns våld mot kvinnor är ett av de yttersta 
uttrycken för ojämställdheten mellan män och 
kvinnor. Våldet ska upphöra. Att förebygga och 
motverka våld och andra övergrepp mot kvinnor 
är högt prioriterat av regeringen. Regeringen har 
satt upp tydliga mål om att andelen personer i 
befolkningen som blir offer för våld i nära 
relationer ska minska. Arbetet mot våld i nära 
relationer omfattar även hbtq-personers utsatt-
het. I detta arbete är förebyggande insatser 
centralt. Att påverka våldsutövarnas attityder 
och fortsatt sträva mot jämställdhet är grund-
läggande i arbetet. Det är också viktigt att 
samhället säkerställer att våldsutsatta får det 
skydd och stöd som de behöver. Ökat fokus bör 
också läggas på uppföljning och utvärdering 
inom området. 

En nationell samordnare har haft i uppdrag att 
åstadkomma en kraftsamling för att motverka 
våld i nära relationer. Det betänkande som har 
lämnats av samordnaren innehåller en mängd 
förslag på olika områden. Två av förslagen har 
beröringspunkter med uppdrag som regeringen 
redan har beslutat. Dessa rör polisens medverkan 
när personer som utsatts för brott av närstående 
behöver hämta tillhörigheter i hemmet och 
inrättande av ett nationellt kunskapscentrum om 
våld och övergrepp mot barn. Övriga förslag i 
betänkandet bereds i Regeringskansliet. 

Förbättrat skydd mot sexualbrott 

Att mot sin vilja bli utsatt för sexuella handlingar 
får ofta långvariga negativa konsekvenser för den 
drabbade. För regeringen är det högt prioriterat 
att motverka sådana brott. Det är också en viktig 
del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
Regeringen anser att det finns behov av att 
stärka rättsväsendets insatser gällande dessa 
brott. Ökad uppklaring av våldtäkter är därför 
ett av regeringens särskilt utpekade jämställd-
hetsmål. För att uppnå detta är det angeläget 
med fortsatta insatser för att förbättra såväl 
arbetssätt som bemötande. Även det straff-
rättsliga skyddet är en viktig del i arbetet mot 

sexualbrott. 2014 års sexualbrottskommitté har i 
uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet 
och överväga bl.a. en samtyckesreglering och ett 
oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. En viktig 
del av uppdraget är också att granska rätts-
väsendets hantering av våldtäktsärenden. I 
princip alla sexualbrottsoffer har i dag rätt till ett 
målsägandebiträde men ibland sker förordnandet 
inte tillräckligt tidigt. Regeringen har därför gett 
2014 års sexualbrottskommitté i uppdrag att 
även överväga åtgärder för att förbättra rutinerna 
kring förordnande av målsägandebiträden. Att 
personer som utsatts för sexualbrott får adekvat 
professionellt stöd från målsägandebiträde tidigt 
i processen är också ett viktigt jämställdhetsmål 
för regeringen. En annan fråga som kommittén 
ska se över är om det finns anledning att skärpa 
straffen för de allvarligaste fallen av våldtäkt. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 
2016. 

Det är även mycket angeläget att skydda barn 
och ungdomar mot sexuella övergrepp. Lag-
stiftningen behöver anpassas efter rådande 
samhällsförhållanden. Att vuxna söker kontakt 
med barn i sexuella syften är inte någon ny 
företeelse. Genom den tekniska utvecklingen, 
internets expansion och den utbredda använd-
ningen av datorer, mobiltelefoner och surfplattor 
har emellertid möjligheterna till sådana 
kontakter ökat väsentligt. I syfte att förstärka 
det straffrättsliga skyddet för barn mot att 
utsättas för sexuella övergrepp vid ett fysiskt 
sammanträffande infördes 2009 brottet kontakt 
med barn i sexuellt syfte. Tillämpningsområdet 
för straffbestämmelsen har emellertid, enligt en 
utvärdering som Brå genomfört, visat sig vara 
mycket snävt och bestämmelsens praktiska 
betydelse har kommit att bli marginell. Mot 
denna bakgrund har en utredare i uppdrag att 
göra en översyn av straffbestämmelsen och bl.a. 
ta ställning till om straffansvaret är lämpligt 
utformat och överväga om straffskalan bör 
ändras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 
oktober 2015. 

Den tekniska utvecklingen innebär också att 
vissa typer av övergrepp har tagit nya former. 
Att vuxna närmar sig barn i sexuella syften via 
internet kan, förutom risken för ett samman-
träffande i verkligheten, även leda till att barn 
förmås att utföra olika handlingar av sexuell 
karaktär via t.ex. en webbkamera. 2014 års 
sexualbrottskommitté har därför även fått i 
uppdrag att analysera om det straffrättsliga 
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skyddet för vissa sexuella övergrepp som sker via 
internet är tillfredsställande. 

Insatser mot människohandel 

Människohandel är en allvarlig brottslighet där 
människor utnyttjas på ett hänsynslöst och 
cyniskt sätt. Under senare år har människo-
handel för andra exploateringssyften än sexuella 
ändamål blivit vanligare. Hit hör exploatering för 
tvångsarbete eller för annan verksamhet i en 
situation som innebär nödläge för den utsatte. 
Rättsväsendet behöver ägna uppmärksamhet åt 
utvecklingen när det gäller människohandel och 
brottslighet som förekommer i samband med 
människohandel. Regeringen har gett Läns-
styrelsen i Stockholms län i uppdrag att fortsätta 
utveckla samverkan och samordningen mellan 
myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer 
som bidrar till att bekämpa människohandeln. 

Det pågår också utredningsarbete i syfte att 
säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot 
människohandel. Trots att lagstiftningen 
skärptes så sent som 2010 är antalet fällande 
domar för sådana brott få. Mot denna bakgrund 
har en särskild utredare i uppdrag att bl.a. 
utvärdera människohandelsbrottet och överväga 
om ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka det 
straffrättsliga skyddet mot människohandel. 
Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2016. 
I utredarens uppdrag ingår också att utvärdera 
vilket genomslag straffskärpningen för köp av 
sexuell tjänst, som genomfördes 2011, har fått 
och om ytterligare förändringar av straff-
bestämmelsen bör göras. I januari 2015 fick 
utredaren ett tilläggsuppdrag att även analysera 
och ta ställning till om brottet köp av sexuell 
tjänst ska undantas från kravet på dubbel 
straffbarhet. Utredaren fick i juni 2015 ett 
tilläggsuppdrag att även se över straffskalorna 
för människohandel och koppleri, och ta 
ställning till om det finns behov av förändringar i 
dessa.  

Åtgärder mot hatbrott och brott mot yrkesgrupper 
av särskild betydelse för demokratin 

Det finns människor i vårt samhälle som lever 
med en ständig oro för att utsättas för brott på 
grund av vilka de är, hur de ser ut eller vad de 
tror på. Hatbrott handlar om bristande respekt 
för människors lika värde och kan aldrig 
accepteras i ett demokratiskt samhälle. Förutom 
den kränkning som den enskilda individen 
utsätts för kan hatbrott leda till rädsla och 
otrygghet hos andra människor som tillhör 
samma grupp. Regeringen lägger därför stor vikt 
vid arbetet för att motverka hatbrott. 

I mars 2015 mottog regeringen Polismyndig-
hetens redovisning av hur myndigheten avser att 
utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Av 
den framgår bl.a. att det i de tre storstads-
regionerna ska finnas särskilda hatbrottsgrupper 
och att övriga fyra polisregioner ska säkerställa 
att de har motsvarande förmåga. Den satsning 
som Polismyndigheten presenterat är ett steg i 
rätt riktning och har, med den nya nationella 
myndigheten, förutsättningar att genomföras på 
ett kraftfullt och samordnat sätt. Regeringen 
följer noga arbetet och kommer även att följa 
upp att satsningen får avsedd effekt. Åtgärder 
mot hatbrott kommer även att ingå i den 
nationella planen mot rasism och liknande 
former av fientlighet som regeringen kommer ta 
fram (se utg.omr. 13 Integration och jämställd-
het, avsnitt 4). Det kan finnas behov av ytter-
ligare åtgärder för att minska hatbrotten i 
Sverige. 

Det är även angeläget att motverka brott mot 
yrkesgrupper av särskild betydelse för det 
demokratiska samhället, såsom hot och våld mot 
journalister och förtroendevalda. Polismyndig-
heten har därför planer på att utvidga uppdraget 
för de tre hatbrottsgrupperna så att det även kan 
omfatta bl.a. sådana brott. Vidare har Brå i 
uppdrag att genomföra en undersökning av 
omfattningen och utvecklingen av hot, våld och 
trakasserier mot förtroendevalda under valåret 
2014 (se utg.omr. 1 Rikets styrelse, avsnitt 9). 
Uppdraget ska redovisas i december 2015. 
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2.5 Resultatredovisning  

Resultatredovisningen inleds med en uppföljning 
av de övergripande målen för kriminalpolitiken. 
Eftersom rättsväsendet består av en kedja av 
myndigheter beskrivs sedan hur det över-
gripande flödet i denna kedja har utvecklats 
under senare år. Därefter följer regeringen mer i 
detalj upp måluppfyllelsen under det senaste året 
inom respektive verksamhetsområde: brottsföre-
byggande verksamhet, utredning och lagföring, 
dömande verksamhet, verkställighet av påföljd 
samt stöd till brottsutsatta. Även kompetens-
försörjningen inom rättsväsendet redovisas. I de 
fall mål har satts av regeringen redovisas dessa 
under respektive målområde.  

2.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder  

För att bedöma måluppfyllelsen avseende målet 
för kriminalpolitiken används följande 
indikatorer: 

– kvinnors och mäns utsatthet för brott 
enligt Nationella trygghetsundersökningen 

– antal anmälda brott inom olika brotts-
kategorier  

– kvinnors och mäns upplevelse av trygghet 
enligt Nationella trygghetsundersökningen. 

 
Bedömningen av brottslighetens utveckling 
kompletteras också med information från olika 
specialstudier. 

När det gäller målet för rättsväsendet är den 
enskildes rättsäkerhet och rättstrygghet kom-
plexa begrepp som är svåra att fånga på ett 
rättvist sätt i enstaka indikatorer. Såväl rätts-
säkerheten som rättstryggheten bygger på ett 
välutvecklat och välfungerande rättsväsende. 
Rättssäkerheten och rättstryggheten belyses 
således endast indirekt genom de indikatorer 
som mäter kvaliteten och effektiviteten i rätts-
väsendets olika delar. I grunden är också rätts-
säkerheten och rättstryggheten beroende av att 
människor har förtroende för rättsväsendet så att 
de väljer att anmäla brott, delta i brottsut-
redningar och ställa upp som vittnen. Eftersom 
människors förtroende är en viktig grundpelare 
för rättsväsendets verksamhet följs även 
utvecklingen av förtroendet genom följande 
indikator: 

– kvinnors och mäns förtroende för 
rättsväsendet enligt Nationella trygghets-
undersökningen. 

 
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är 
en omfattande frågeundersökning som genom-
förs årligen sedan 2006. I undersökningen svarar 
varje år runt 12 000 slumpmässigt utvalda 
personer i befolkningen på frågor om utsatthet 
för brott, upplevelse av trygghet samt erfaren-
heter av och förtroende för rättsväsendet. 

2.5.2 Bedömning av de övergripande 
målen för kriminalpolitiken  

Stabilt förtroende för rättsväsendet 

Enligt NTU har människors förtroende för 
rättsväsendet legat relativt konstant sedan 2010. 
Sedan dess har runt 60 procent av de tillfrågade i 
NTU uppgett att de har ganska eller mycket 
stort förtroende för rättsväsendet. När NTU 
påbörjades år 2006 var förtroendet däremot 
märkbart lägre. Kvinnor har överlag något större 
förtroende för rättsväsendet än män. Det är 
också något vanligare att yngre personer har 
stort förtroende för rättsväsendet än äldre.  

 
Diagram 2.1 Förtroendet för rättsväsendet 2006–2014 
Andel med mycket eller ganska stort förtroende  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 
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Diagram 2.2 Förtroendet för myndigheter i rättsväsendet, 
2006–2014 
Andel med mycket eller ganska stort förtroende  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 

 
Nivån på förtroendet skiljer sig åt mellan olika 
myndigheter i rättsväsendet, vilket är naturligt 
eftersom myndigheterna har olika uppgifter och 
roller. Även om förtroendet för myndigheterna 
har legat relativt stabilt under senare år ligger 
nivån för samtliga myndigheter på en tydligt 
högre nivå än när undersökningen påbörjades 
2006 (se diagram 2.2). Generellt har män något 
lägre förtroende än kvinnor för polisen och 
kriminalvården. Förtroendet för åklagarna och 
domstolarna skiljer sig däremot inte i någon 
större utsträckning mellan könen.  

Tryggheten har ökat 

Att öka tryggheten är ett viktigt kriminal-
politiskt mål som polisen och flera andra 
myndigheter i rättsväsendet bidrar till. NTU 
mäter flera olika aspekter av otrygghet, 
exempelvis upplevelsen av otrygghet vid ute-
vistelse sen kväll i det egna bostadsområdet, oro 

att själv drabbas av brott eller att någon 
närstående ska drabbas. Samtliga indikatorer på 
människors otrygghet uppvisar tydligt 
minskande trender sedan undersökningen på-
börjades 2006 (se diagram 2.3). År 2014 ligger 
otryggheten på samma nivå som 2013, vilket är 
den lägsta nivån som noterats under perioden. 
Människors upplevelse av trygghet påverkas i 
stor utsträckning av förhållanden som ligger 
utanför rättsväsendets kontroll, exempelvis av 
mediernas rapportering kring enstaka händelser. 
Oavsett vad som ligger bakom utvecklingen är 
det positivt att människors otrygghet har 
minskat så tydligt sedan 2006. 

 
Diagram 2.3 Indikatorer på otrygghetens utveckling, 2006–
2014  
Andel otrygga/oroliga  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 
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Diagram 2.4 Indikatorer på mäns och kvinnors otrygghet 2014 
Andel otrygga/oroliga.   

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 

 
Som framgår av diagram 2.4 upplever kvinnor 
överlag större otrygghet än män. Det gäller inte 
minst upplevelsen av otrygghet vid uteviselse en 
sen kväll i det egna bostadsområdet och oro för 
att bli utsatt för överfall eller misshandel. Trots 
att människors otrygghet har minskat tydligt 
sedan 2006 uppger nästan 25 procent av 
kvinnorna att de känner sig otrygga vid ute-
vistelse en sen kväll i det egna bostadsområdet 
medan endast drygt 5 procent av männen uppger 
sådan otrygghet. Var tionde kvinna upplever att 
otryggheten är så påtaglig att den påverkar 
livskvaliteten. Bland männen är detta nästan 
hälften så vanligt. Det finns således skäl att 
särskilt uppmärksamma kvinnors otrygghet.  

Brottsligheten relativt konstant över tid  

Efter en tydlig ökning av antalet anmälda brott 
mellan 2006 och 2009 har nivån de senaste åren 
stabiliserats kring 1,4 miljoner anmälda brott år-
ligen. År 2014 ökade antalet anmälda brott något 
vilket innebär att den högsta nivån någonsin 
uppnåddes. Detta ställer stora krav på rätts-
väsendets myndigheter. 

Bedrägerier är den brottstyp där anmäl-
ningarna har ökat mest under senare år. Som 
framgår av tabell 2.4 Tabell 2.4 Antal anmälda 
brott 2014 samt procentuell förändring sedan 
2006 respektive 2013har antalet anmälda 
bedrägerier ökat med drygt 180 procent sedan 
2006. Framförallt är det anmälningar av 
internetrelaterade bedrägerier som har ökat. 
Anmälda tillgreppsbrott, som är en antalsmässigt 
stor kategori, har däremot minskat över tid.  

År 2014 noteras en uppgång i antalet anmälda 
fall av misshandel, vilket avviker från den 
nedåtgående trend som kunde skönjas under 
2012 och 2013. Under dessa två år minskade 
antalet anmälda misshandelsbrott för första 
gången på många år. Minskningarna bestod 
framförallt av färre anmälningar gällande miss-
handel utomhus där gärningspersonen var 
obekant. Ökningen 2014 består däremot främst 
av fler anmälningar om misshandel där den 
utsatta är kvinna eller barn och gärningsmannen 
bekant. Även anmälningar avseende sexualbrott, 
som i huvudsak drabbar kvinnor, ökade under 
2014, vilket är en fortsättning på en kontinuerlig 
ökning som pågått under flera decennier. 

 
Tabell 2.4 Antal anmälda brott 2014 samt procentuell 
förändring sedan 2006 respektive 2013 

 Antal 
anmälda 

brott 2014 

Procentuell 
förändring 

sedan 2006 

Procentuell 
förändring 

sedan 2013 

Misshandel 83 324 +8% +4% 

Sexualbrott 20 326 +67% +15% 

Tillgrepp 540 226 -7% +1% 

Bedrägeri 144 204 +181% +7% 

Brott mot 
trafikbrottslagen 

82 833 +6% +13% 

Brott mot 
narkotikastrafflagen 

95 324 +43% -1% 

Samtliga brott 1 443 753 +18% +3% 
Källa: Officiell kriminalstatistik 

 
Antalet anmälda brott är dock inte en tillförlitlig 
indikator på brottslighetens utveckling. Långt 
ifrån alla brott som begås anmäls och 
anmälningsbenägenheten kan variera över tid 
och mellan olika brottskategorier. Inom vissa 
områden påverkas också antalet anmälda brott 
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huvudsakligen av vilka resurser myndigheterna i 
rättsväsendet lägger på att upptäcka brott, 
exempelvis genom olika kontroller. Det gäller 
exempelvis för trafikbrott och narkotikabrott.  

NTU är i vissa avseenden en mer relevant 
källa för att bedöma utvecklingen av sådan 
brottslighet som drabbar personer och hushåll. 
Exempelvis tyder utvecklingen avseende utsatt-
het för brott i NTU på att det ökade antalet 
anmälningar avseende våldsbrott i första hand 
beror på att fler brott anmäls och inte på att fler 
brott begås. NTU omfattar utvecklingen av-
seende människors upplevda utsatthet för ett 
flertal brottstyper, såväl brott mot personer: 
misshandel, sexualbrott, hot, trakasserier, be-
drägerier och personrån, som brott mot hushåll: 
bostadsinbrott, bilstölder, stölder ur och från 
fordon och cykelstölder. Den senaste under-
sökningen avser utsatthet för brott under 2013. 

 
Tabell 2.5 Andel utsatta för brott mot person år 2013 

 Samtliga Män Kvinnor 

Misshandel 2,3 2,7 1,9 

Sexualbrott 1,3 0,2 2,4 

Hot 4,5 3,6 5,3 

Trakasserier 5,0 3,9 6,2 

Bedrägeri 3,5 4,0 3,0 

Personrån 0,7 0,8 0,7 

Något brott mot person 12,7 11,6 13,9 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen. 

 
Som framgår av tabell 2.5 är trakasserier, hot och 
bedrägeri de vanligaste brotten mot person 
enligt NTU, både bland kvinnor och män. Män 
uppger i något större utsträckning att de har 
utsatts för misshandel medan kvinnor i större ut-
sträckning uppger att de har utsatts för hot och 
trakasserier. Det är vidare nästan bara kvinnor, 
inte minst unga kvinnor, som uppger att de har 
utsatts för sexualbrott.  

Enligt NTU har andelen brott mot hushåll 
minskat något sedan 2006, vilket beror på att de 
fordonsrelaterade brotten minskat. Andelen som 
uppger att de har utsatts för brott mot person 
har däremot legat relativt stabilt kring 12 procent 
för både kvinnor och män. Som framgår av dia-
gram 2.5 uppger dock en större andel av 
kvinnorna att de har varit utsatta för brott mot 
person under 2013 (13,9 jämfört med 11,6 
procent av männen). Om detta är en tillfällig 
avvikelse eller ett trendbrott är ännu inte möjligt 
att avgöra. Trakasserier och sexualbrott är de 
brottstyper där andelen kvinnor som uppger att 

de har blivit utsatta har ökat mest jämfört med 
2012 men ökningen finns inom samtliga 
efterfrågade brottstyper. 

 
Diagram 2.5 Andel kvinnor och män utsatta för brott mot 
person* samt andel hushåll utsatta för brott mot egendom** 
2006–2013 
Andel utsatta för brott  

 
* Misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott, personrån och bedrägeri  
** Bostadsinbrott, bilstölder, stöld ur och från fordon och cykelstölder  
Källa: Nationella trygghetsundersökningen. 

 
Ökningen av bedrägerier i anmälningsstatistiken 
återspeglas även i NTU, om än inte lika markant. 
Även i NTU uppges att en stor del av 
bedrägerierna begås via internet. Ungefär en 
tredjedel av de rapporterade bedrägerierna i 
NTU rör bank- och kontokortsbedrägerier. 

NTU mäter även upplevd utsatthet för hat-
brott. Andelen personer som uppgett att de 
blivit utsatta för hatbrott har legat relativt stabilt 
sedan undersökningen påbörjades. Hatbrott 
med främlingsfientliga motiv är vanligast. Enligt 
senaste NTU uppger 1,8 procent av de till-
frågade att de har utsatts för sådana brott under 
2013. 

Av NTU framgår att det är relativt vanligt att 
samma personer uppger att de utsatts för flera 
brott. Omkring en procent av de tillfrågade i 
NTU har drabbats av mer än hälften av de brott 
mot person som rapporteras om i undersök-
ningen. Unga vuxna och ensamstående föräldrar 
är grupper som är särskilt utsatta. 

Vissa grupper är sannolikt underrepresente-
rade i frågeundersökningar av detta slag. Det 
gäller inte minst särskilt utsatta grupper, som 
exempelvis missbrukare och hemlösa. NTU ger 
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således ingen fullständig bild av utsattheten i 
befolkningen.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet av NTU 
på att det sedan 2006 har skett en viss minskning 
avseende fordonsrelaterade brott samtidigt som 
brott mot person har legat relativt konstant över 
tid. Att en större andel kvinnor uppger att de 
utsatts för brott i den senaste undersökningen är 
oroväckande. Regeringen avser därför att följa 
den fortsatta utvecklingen noggrant.  

Vissa typer av brott ingår inte i NTU. Det 
gäller exempelvis brott mot företag eller andra 
brott som inte är direkt riktade mot enskilda 
personer, som narkotika- och skattebrott. För 
dessa finns det inga tillförlitliga indikatorer på 
brottsutvecklingen. Det går inte heller, varken 
utifrån anmälningsstatstiken eller NTU, att få en 
bild av omfattningen av organiserad brottslighet. 
Däremot går det utifrån andra källor att få en 
bild av förändrad aktivitet inom den 
organiserade brottsligheten. Enligt undersök-
ningar från Brå och polisens lägesbild över den 
organiserade brottsligheten 2014-2015 framgår 
att ett omfattande systemutnyttjande av 
välfärds- och förmånssystemen har identifierats 
vilket innefattar bedrägerier med RUT- och 
ROT-bidrag, assistansersättning och sjuk-
penning. Det finns också vissa uppgifter som 
tyder på en ökad aktivitet inom den organiserade 
brottsligheten. Bland annat finns tecken på att 
allt fler blir skadade av skjutvapen. Det dödliga 
våldet inom ramen för kriminella konflikter har 
också ökat över tid. Detta är en utveckling som 
ställer rättsväsendet inför resurskrävande 
utmaningar.  

Generellt visar dock det dödliga våldet ett 
annat mönster. Brottsförebyggande rådet 
genomför årligen en specialstudie över anmält 
dödligt våld. År 2014 konstaterades 87 fall av 
dödligt våld i Sverige, vilket är samma antal som 
2013. I ett längre perspektiv uppvisar utveck-
lingen av det dödliga våldet en nedåtgående 
trend.  

Att minska brottsligheten är ett centralt mål 
för kriminalpolitiken och de brottsbekämpande 
myndigheterna. Måluppfyllelsen i detta avseende 
är dock svår att bedöma. Brottslighetens 
utveckling påverkas även av många faktorer som 
ligger utanför kriminalpolitikens och rätts-
väsendets kontroll. Befolkningsutvecklingen, it-
utvecklingen och globaliseringen är exempel på 
sådana externa faktorer som kan ha tydlig 
påverkan på brottsutvecklingen. Den förändrade 

brottsligheten, med exempelvis allt fler brott 
som begås på internet och tecken på en ökad 
aktivitet hos den organiserade brottsligheten, 
ställer fortsatt höga krav på myndigheterna att 
utveckla sina arbetssätt. 

2.5.3 Samlad bedömning av flödet i 
rättskedjan 

Rättsväsendets breda och i många avseenden 
komplexa verksamhet är inte möjlig att på ett 
heltäckande sätt fånga i ett antal kvantitativa 
indikatorer. Även om sådana indikatorer inte ger 
någon fullständig bild tillför de relevant 
information som gör det möjligt att analysera 
hur verksamheterna har utvecklats inom vissa för 
rättsväsendet centrala områden.  

En viktig del i bedömningen av rättsväsendets 
resultat är att följa upp hur de brott som anmäls 
hanteras i rättskedjans olika delar. I den samlade 
bedömning som redogörs för i detta avsnitt följs 
resultaten från anmälda brott via utredning och 
lagföring till verkställighet av utdömda påföljder. 
Andra delar av myndigheternas verksamhet som 
inte hör till denna process, exempelvis polisens 
brottsförebyggande verksamhet, myndigheter-
nas information och bemötande av brottsoffer, 
domstolarnas hantering av tvistemål och 
verksamheten inom de allmänna förvaltnings-
domstolarna, ingår således inte i denna samlade 
bedömning utan redogörs för under respektive 
verksamhetsområde. 

Fler anmälda brott än någonsin tidigare 

Som tidigare nämnts har antalet anmälda brott 
stabiliserats kring 1,4 miljoner brott de senaste 
åren. År 2014 anmäldes 1 443 700 brott vilket är 
tre procent fler brott än året innan och den 
högsta nivån någonsin. Bland annat fortsatte de 
anmälda bedrägerierna att öka under 2014.  

Rättsväsendets förutsättningar att hantera den 
anmälda brottsligheten är i stor utsträckning 
beroende av vilken typ av brott som anmäls. För 
att kunna tolka det övergripande utred-
ningsresultatet är det därför nödvändigt att ha 
kunskap om karaktären på de anmälda brotten 
och eventuella förändringar som sker i det 
avseendet. Polismyndigheten har påpekat att den 
anmälda brottsligheten grovt kan delas in i tre 
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olika kategorier som innebär olika förutsätt-
ningar för utredningsarbetet: 

– ingripandebrott som exempelvis trafik- och 
narkotikabrott, vilka generellt är för-
hållandevis enkla att klara upp 

– brott mot person med interaktion mellan 
gärningspersonen och den brottsdrabbade, 
exempelvis hot och misshandel, vilka 
generellt bedöms medelsvåra att klara upp 

– brott mot person utan interaktion som 
exempelvis skadegörelse, vilka överlag är 
relativt svåra att klara upp. 

 
Som framgår av diagram 2.6 har andelen brott av 
dessa tre slag inte förändrats på något avgörande 
sätt sedan 2006 och de senaste åren är samman-
sättningen mycket stabil. I detta avseende finns 
det således inget som tyder på  någon avgörande 
strukturförändring.  

 
Diagram 2.6 Andelen anmälda brott fördelat på ingripande-
brott samt offerbrott med och utan interaktion 
    %  

 
 
Källa: Bygger på officiell kriminalstatistik 

 
Även om det inte har skett några stora struktur-
förändringar avseende dessa tre kategorier kan 
förändringar ha skett inom de tre kategorierna. 
En mer detaljerad genomgång av den anmälda 
brottslighetens utveckling sedan 2006 visar att 
det finns flera trender som kan ha påverkat 
förutsättningarna för utredningsarbetet i olika 
riktningar. Som tidigare redovisats har 
exempelvis antalet bedrägerier, särskilt internet-
relaterade sådana, ökat påtagligt vilket sannolikt 
har försvårat utredningsarbetet. Att det finns 
tecken på en ökad anmälningsbenägenhet 
avseende våldsbrott kan också ha inneburit att 
fler mindre allvarliga och mer svåruppklarade 
våldsbrott anmäls. Att trafikbrotten, som är en 

synnerligen lättuppklarad brottskategori, efter 
2008 minskade under flera år kan ha hållit ner 
den totala nivån på uppklaringen. En annan 
trend som istället kan ha förbättrat förutsätt-
ningarna över tid är att antalet tillgreppsbrott, 
som är en särskilt svåruppklarad brottskategori, 
minskade tydligt fram till 2010. Polismyndig-
hetens fokusering på narkotikabrott, som 
medfört en kraftig ökning av antalet relativt 
lättuppklarade ingripandebrott i form av eget 
bruk och innehav av narkotika, är en annan trend 
som har bidragit till att öka antalet uppklarade 
brott.  

En del av de strukturförändringar som kan 
identifieras har således bidragit till fler svår-
uppklarade brott medan andra bidragit till fler 
lättuppklarade brott. Sammanfattningsvis finns 
det inget som tyder på att förändringarna har 
varit så pass påtagliga och ensidiga under de 
senaste åren att de har påverkat de grund-
läggande förutsättningarna för det totala 
utredningsresultatet.  

Uppbromsning av flödet i början av rättskedjan 

Med utgångspunkt från antalet anmälda brott 
används följande indikatorer för att bedöma 
flödet i början av rättskedjan: 

– antal personer skäligen misstänkta för brott 

– antal och andel ärenden redovisade från 
polis till åklagare inom olika brotts-
kategorier 

– antal inkomna brottsmisstankar till 
Åklagarmyndigheten inom olika brotts-
kategorier 

– antal och andel personuppklarade brott 
inom olika brottskategorier. 

 
Dessa indikatorer hänger nära samman och 
överlappar i olika avseenden varandra. Som 
framgår av tabell 2.6 har såväl antalet skäligen 
misstänkta personer som antalet ärenden som 
polisen redovisat till åklagare och antalet 
inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndig-
heten överlag minskat de senaste tre åren. 
Särskilt tydliga är minskningarna under 2013. I 
flera avseenden sker ytterligare minskningar 
under 2014 men dessa är betydligt mer 
begränsade. När antalet ärenden redovisade till 
åklagare år 2014 jämförs med 2012 är 
minskningarna dock påtagliga, såväl samman-
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taget som för de flesta brottskategorier. Även 
antalet personuppklarade brott har minskat på 
ett liknande sätt. Med personuppklarade brott 
avses brott för vilka det har beslutats om åtal, 
meddelats åtalsunderlåtelse eller utfärdats 
strafföreläggande, det vill säga brott till vilka det 
har bundits en gärningsperson. 
 
Tabell 2.6 Övergripande indikatorer över flödet i början av 
rättskedjan, 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Antal personer skäligen 
misstänkta för brott 

(procentuell förändring 
jämfört med föregående år) 

 

117 361 

(-3,8%) 

 

107 331 

(-8,5%) 

 

105 057 

(-2,1%) 

Antal ärenden redovisade 
till åklagare 

(procentuell förändring 
jämfört med föregående år) 

 

195 998 

(-6,5%) 

 

174 975 

(-10,7%) 

 

170 711 

(-2,4%) 

Andel ärenden redovisade 
till åklagare av inkomna 

ärenden 

 

16,0% 

 

14,3% 

 

13,6% 

Inkomna brottsmisstankar 
till Åklagarmyndigheten 

(procentuell förändring 
jämfört med föregående år) 

 

495 766 

(-5,3%) 

 

460 748* 

(-7,1%) 

 

467 610 

(+1,5%) 

Antal personuppklarade 
brott 

(procentuell förändring 
jämfört med föregående år) 

 

234 162 

(-5,5%) 

 

211 465 

(-9,7%) 

 

209 366 

(-1,0%) 

Antal personuppklarade 
brott - justerad** 

(procentuell förändring 
jämfört med föregående år) 

 

230 762 

(-4,4%) 

 

211 465 

(-8,4%) 

 

208 316 

(-1,5%) 

Andel personuppklarade 
brott*** 

16,7% 15,1% 14,5% 

Källa: Polisens årsredovisning, Åklagarmyndighetens årsredovisning, Officiell 
kriminalstatistik samt information från Brå om stora ärenden.  
* En mindre del av minskningen detta år beror på att misstankar avseende ekonomisk 
brottslighet har flyttats till Ekobrottsmyndigheten i samband med att de fick ett 
nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen den 1 juli 2013.  
** År 2011, 2012 och 2014 har justerats för sammanlagt fyra enstaka ärenden som 
innehöll ett mycket stort antal brott och som därmed påverkar det totala resultatet. 
*** Brå har genomfört en mindre förändring i definitionen av andelen personuppklarade 
brott från och med 2014. I detta sammanhang redovisas dock uppgifter som bygger på 
den tidigare definition för att få fullständig jämförbarhet med tidigare år.  

 
I diagram 2.7 illusteras utvecklingen av antalet 
anmälda och personuppklarade brott sedan 
2006. Som framgår av diagrammet ökade 
antalet personuppklarade brott tydligt fram till 
2010 i samband med att de anmälda brotten 
ökade. Det handlade delvis om ökningar av 
vissa typer av relativt lättuppklarade in-
gripande brott som exempelvis snatterier och 
eget bruk och innehav av narkotika. Därefter 
minskar alltså antalet personuppklarade brott 
påtagligt trots att antalet anmälda brott ligger 
kvar på ungefär samma nivå. Andelen 
personuppklarade brott av anmälda brott har 

således också minskat. År 2014 låg andelen 
personuppklarade brott på den lägsta nivån 
sedan 1999. Att andelen ärenden som polisen 
redovisar till åklagare har minskat på ett liknande 
sätt tyder på att minskningarna kan härledas 
redan i detta led. 
 
Diagram 2.7 Antal personuppklarade brott* samt antal 
anmälda brott 2006–2014 
Antal personuppklarade brott Antal anmälda brott 

 
Källa: Officiell kriminalstatistik samt information från Brå om stora ärenden 
* Antalet personuppklarade brott har justerats för fyra enstaka ärenden som 
innehåller ett mycket stort antal brott. Sådana ärenden är mycket ovanliga och har 
uteslutits för att utgången i enstaka ärenden inte ska påverka det totala resultatet. 

 
Det är emellertid inte möjligt att värdera 
utredningsresultatet utifrån övergripande 
information av detta slag. Hur mycket 
resurser som krävs för ett ärende varierar 
stort mellan olika typer av ärenden. För att 
kunna bedöma de övergripande resultatet är 
det således angeläget att ta hänsyn till såväl 
eventuella förändringar i brottsstrukturen 
för anmälda brott som eventuella 
förändringar i vilka brott som prioriteras i 
utredningsarbetet. Som tidigare nämnts 
finns det inget som tyder på att den 
övergripande strukturen avseende anmälda 
brott har förändrats på något avgörande sätt. 
För att ytterligare kontrollera hur inflödet 
av anmälda brott påverkar förutsättningarna 
för det övergripande resultatet har ett 
förväntat uppklaringsresultat beräknats 
utifrån den volym och sammansättning av 
anmälda brott som varit aktuell under de 
senaste fyra kalenderåren (2011-2014). 
Denna analys visar att det utifrån den 
anmälda brottslighetens volym och struktur 
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hade varit förväntat att personuppklaring 
skulle ha legat stabilt under dessa år.1 Inte 
heller en sådan mer detaljerad analys tyder 
således på att minskningarna i personuppkla-
ringen kan förklaras med förändringar i inflödet 
av anmälda brott. Brå har också studerat orsaker 
till minskningen i personuppklaringen fram till 
och med 2013 (Varför gav fler poliser inte ökad 
personuppklaring? Brå-rapport 2014:17). Även 
Brå konstaterar att det inte finns något som 
tyder på att brottsstrukturen har förändrats på 
ett sådant sätt att förutsättningarna för ut-
redningsarbetet har försvårats. 

I bedömningen av utredningsresultatet har 
uppklaringen även analyserats närmare för olika 
brottskategorier. Utifrån det kan konstateras att 
resultatförsämringarna under de senaste åren 
gäller relativt genomgående för många olika 
brottsområden. Inga strukturella förändringar 
som tyder på att resultatförsämringarna skulle 
bero på att mindre allvarlig brottslighet har 
nedprioriterats till förmån för mer allvarlig 
brottslighet har kunnat identifieras i detta 
sammanhang.  

En faktor som dock sannolikt har påverkat 
nedgången i antalet personuppklarade brott är en 
ökad användning av förundersökningsbegräns-
ning. Förundersökningsbegränsning används för 
att effektivisera brottsbekämpningen genom att 
utredningsresurserna kan användas till de upp-
gifter som är mest angelägna. Tidigare var det 
enbart åklagare som kunde fatta beslut om 
förundersökningsbegränsning. Sedan 2013 har 
även polisen rätt att i vissa fall fatta sådana 
beslut. Brå:s särskilda studie av utvecklingen av 
personuppklaringen fram till och med 2013 
tyder på att en ökad användning av förundersök-
ningsbegränsning sannolikt har påverkat person-
uppklaringen i negativ riktning men att det skett 
i relativt begränsad omfattning. Under 2014 har 
dock antalet förundersökningsbegränsade 
ärenden ökat tydligt jämfört med 2013, vilket 
kan ha påverkat resultatet detta år. Brå har i 
uppdrag att närmare analysera vilken inverkan 

 
 
                                                      
1 Antalet anmälda brott har i detta sammanhang delats in i 34 olika 

brottstyper med olika förutsättningar för personuppklaring. Den 

genomsnittliga personuppklaringsnivå som tidigare gällt för dessa 

brottstyper har tillämpats på den brottsstruktur som varit aktuell de 

senaste fyra åren. 

användningen av förundersökningsbegränsning 
har haft för resultatutvecklingen.  

Det försämrade uppklaringsresultatet behöver 
också ses i ljuset av att brottsligheten i ett längre 
perspektiv har förändrat karaktär. Att det finns 
tecken på att brottsligheten över tid har blivit allt 
mer komplex med fler inblandade parter 
samtidigt som allt fler brott begås på internet 
och över landsgränser har sannolikt försvårat 
utredningsarbetet. Eftersom dessa förändringar 
är av mer långsiktig karaktär är det dock troligt 
att de har begränsad inverkan på resultat-
utvecklingen i de korta perspektivet. För att få 
mer information om vilken påverkan detta kan 
ha haft har regeringen gett Brå i uppdrag att 
närmare kartlägga eventuella förändringar i 
karaktären på anmälda brott samt analysera 
vilken betydelse dessa har haft för uppklarings-
resultatet. Brå ska i det sammanhanget också 
studera om domstolarna över tid ställt allt högre 
krav på bevisning och hur det i så fall kan ha 
påverkat resultatutvecklingen.  

Färre lagföringar och domslut  

För att bedöma flödet i senare delen av rätts-
kedjan används följande indikatorer: 

– antal och typ av lagföringar  

– antal domslut i brottmål i tingsrätt.  

I linje med utvecklingen av antalet person-
uppklarade brott ökade antalet lagföringsbeslut 
fram till och med 2009 varefter utvecklingen 
vände. Under de senaste åren har antalet lag-
föringsbeslut minskat tydligt. År 2014 fattades 
nästan 16 procent färre lagföringsbeslut jämfört 
med 2012. Utvecklingen gäller för såväl kvinnor 
som män. Genomgående avser drygt 80 procent 
av lagföringsbesluten män medan knappt 20 
procent avser kvinnor. Den nedåtgående utveck-
lingen återspeglas även i antalet brottmål i 
tingsrätt respektive antalet domslut2 i sådana 
mål. Efter att ha ökat tydligt mellan 2006 och 
2010 har dessa minskat de senaste åren. År 2014 
var exempelvis antalet domslut i tingsrätt 15 
procent färre jämfört med 2012.   

 
 
                                                      
2 Den officiella kriminalstatistiken  över domslut redovisar fällande 

domar mot en tilltalad i tingsrätt. 
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Ökningen i antalet domslut fram till 2010 be-
stod huvudsakligen av enklare mål där påföljden 
bestämdes till böter (se diagram 2.8), det vill säga 
ofta mindre resurskrävande mål som inte sällan 
avgörs utan huvudförhandling. Domslut med 
allvarligare påföljd än böter har som framgår av 
diagrammet minskat under en längre tid. År 
2014 registrerades 31 400 sådana domslut vilket 
är den lägsta nivån under de senaste två 
decennierna. 

 
Diagram 2.8 Avgjorda brottmål i tingsrätt fördelat på 
domslut med påföljden böter och övriga domslut 2006–
2014 
Antal domslut  

 
Källa: Officiell kriminalstatistik 

 
En del av de enklare brottmålen avgörs på 
handlingarna och kräver därmed överlag mindre 
resurser än mål som avgörs efter huvud-
förhandling. Över tid har allt fler brottmål 
kommit att avgöras utan huvudförhandling. Det 
beror i stor utsträckning på en regelförändring år 
2008 som gjorde att det blev möjligt att avgöra 
fler mål utan huvudförhandling. Antalet brott-
mål som avgörs med huvudförhandling har dock 
fortsatt att minskat även under senare år.  
Jämfört med 2011 avgjordes nästan 20 procent 
färre brottmål genom huvudförhandling under 
2014. I detta avseende har således belastningen 
på domstolarna avseende brottmål minskat 
tydligt. 

Å andra sidan har domstolarnas belastning 
avseende brottmål ökat genom att de mest 

komplicerade brottmålen, som kräver särskilt 
långa förhandlingstider, har blivit fler och tar allt 
mer resurser i anspråk. Antalet brottmål med 
mer än 18 timmars huvudförhandling har ökat 
med 35 procent mellan 2006 och 2014, från 
knappt 350 mål till närmare 470 mål. Antalet 
särskilt tidskrävande mål av detta slag utgör 
visserligen en mycket liten del av det totala 
antalet brottmål men tar på grund av sin kom-
plexa karaktär en inte oväsentlig, och allt större, 
del av resurserna i anspråk. Att denna typ av 
brottmål har ökat i domstolarna kan vara ett 
tecken på att rättsväsendet i allt större utsträck-
ning hanterar komplex brottslighet som är 
tidskrävande att utreda och lagföra. 

Sammanfattningsvis råder således två parallella 
trender avseende brottmålen i tingsrätt. Sam-
tidigt som antalet mål med huvudförhandling 
minskar, vilket kan tyda på en målsamman-
sättning med en större andel enklare mål, så ökar 
antalet mål med långa förhandlingstider, vilket 
tyder på att de särskilt komplicerade brottmålen 
ökar. 

Färre dömda till fängelse 

För att bedöma flödet i den sista delen av 
rättskedjan används följande indikatorer: 

– antalet domslut med påföljden fängelse 

– antal utdömda fängelseår (straffmassa) 

– medelbeläggning i anstalt. 
 
För att få en bild av utvecklingen efter avtjänad 
påföljd följs även:  

– statistik över återfall i brott. 
 
Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse 
har minskat kontinuerligt sedan 2006. År 2014 
dömdes 25 procent färre personer till fängelse 
jämfört med 2006. Den totala straffmassan, det 
vill säga den totalt utdömda fängelsetiden under 
ett kalenderår, har också minskat i ungefär 
samma storleksordning under denna period (se 
diagram 2.9). År 2014 ökade dock straffmassan 
något för första gången på flera år samtidigt som 
den tidigare kraftiga minskningen av antalet 
intagna i anstalt också avmattades något. Jämfört 
med 2006 låg dock medelbeläggningen i anstalt 
nästan 20 procent lägre 2014. De flesta intagna är 
män. Andelen kvinnor uppgår endast till drygt 
5 procent. 
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Diagram 2.9 Utdömd straffmassa (i antal fängelseår) samt 
medelbeläggning i anstalt 
Straffmassa Medelbeläggning 

(antal fängelseår) (antal personer) 

 
Källa: Officiell Kriminalstatistik 

 
För att få en uppfattning om hur utvecklingen 
ser ut efter att personer lagförts för brott följer 
regeringen även statistik över återfall i brott som 
redovisar hur vanligt det är att personer lagförs 
på nytt. Enligt denna statistik är återfalls-
problematiken särskilt tydlig bland män. Om-
kring 27 procent av männen återfaller i ett nytt 
brott inom ett år efter en lagföring eller fri-
givning medan motsvarande andel för kvinnor 
ligger runt 18 procent. Störst är risken för 
återfall bland dem som är mest brottsbelastade 
sedan tidigare. Bland de som avtjänat en 
fängelsepåföljd, vilket överlag är en särskilt 
brottsbelastad grupp, är det många som återfaller 
i brott efter frigivning. Runt hälften av dem som 
avtjänat ett fängelsestraff återfaller inom ett år. I 
detta avseende finns dock enligt statistiken 
tendenser till en positiv trend över tid. För drygt 
tio år sedan återföll 54 procent av dem som 
frigavs från fängelse, vilket kan jämföras med 46 
procent för dem som frigavs år 2012. Tendensen 
är förstärkt för dem som dömts till straff på 
6 månader eller mer, för vilka det också finns 
bättre förutsättningar för Kriminalvården att 
bedriva ett mer utvecklat återfallsförebyggande 
arbete (se diagram 2.10). Bland dessa återföll 
52 procent av dem som frigavs år 2003, vilket 

löpande har minskat till 38 procent bland dem 
som frigavs 2012.  

 
Diagram 2.10 Andel frigivna från fängelse som återfaller* i 
brott inom ett år  
 %  

 
Källa:  Preliminär officiell kriminalstatistik 
* Med återfall avses ny lagföring 

Tiden för utredning har minskat men den totala 
handläggningstiden har ökat 

Det ställs höga krav på att rättsväsendets 
myndigheter ska arbeta effektivt och kvalitets-
inriktat. Som en indikator för att mäta rätts-
väsendets effektivitet har Brottsförebyggande 
rådet i uppdrag att studera utvecklingen av 
handläggningstiderna i rättskedjan. Enligt Brå 
har tiden för utredning totalt sett minskat något 
mellan åren 2009 och 2013. Regeringen finner 
det särskilt glädjande att detta inte minst gäller 
för misstankar avseende unga personer för vilka 
det finns särskilda skyndsamhetskrav. Av 
brottstyperna misshandel, våldtäkt, stöld, rån 
och utpressning som studerats särskilt har dock 
utredningstiden endast minskat kontinuerligt för 
misshandel. Tiden mellan åtal och dom har 
däremot överlag ökat något mellan åren 2010 
och 2013. Sammantaget har det lett till att den 
totala handläggningstiden, från anmälan till dom, 
uppvisar en viss ökning under denna period. 
Enligt statistik från myndigheterna har hand-
läggningstiderna under 2014 ökat något inom 
polisen samtidigt som de har minskat något 
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inom Åklagarmyndigheten, medan tingsrätterna 
håller ungefär samma nivå som tidigare. Även 
om en skyndsam hantering inom rättsväsendet 
naturligtvis ska eftersträvas är det viktigt att 
denna strävan inte går ut över rättssäkerheten 
och kvaliteten i utredningarna. 

Sammanfattning av flödet i rättskedjan sedan 
2006 

Flödet i rättskedjan kan sedan 2006 grovt delas 
in i två perioder. Utvecklingen fram till och med 
2009 som präglas av ökningar och utvecklingen 
därefter som präglas av minskningar. Även om 
inget tyder på att nivån på den faktiska 
brottsligheten förändrades på något avgörande 
sätt anmäldes fram till och med 2009 allt fler 
brott samtidigt som fler personer misstänktes 
för brott, fler brott klarades upp, och fler 
brottmål avgjordes. Detta skedde parallellt med 
att rättsväsendet fick tydliga resursförstärk-
ningar som bland annat användes till att anställa 
fler poliser, åklagare och domare.  

Ökningen av antalet poliser bidrog sannolikt 
till uppgången i antalet anmälda brott eftersom 
allt fler brott blev upptäckta. Några av de 
brottskategorier som bidrog till att öka flödet 
under denna period var bedrägerier, eget bruk 
och innehav av narkotika och butiksstölder som 
i stor utsträckning utgörs av snatterier. Trots att 
flödet generellt ökade dömdes inte fler till 
fängelse. Antalet åtalsunderlåtelser ökade där-
emot markant och den påföljd som ökade mest 
var böter. Mycket tyder således på att det särskilt 
var mindre allvarlig brottslighet som ökade 
flödet i rättskedjan under denna period.  

Efter 2009 präglas flödet i rättskedjan av en 
uppbromsning följt av en tydlig avmattning. 
Färre personer blir misstänkta för brott, färre 
brott personuppklaras och färre brottmål avgörs. 
Särskilt markanta är minskningarna under 2013. 
Under 2014 sker vissa ytterligare minskningar 
men dessa är överlag betydligt mer begränsade 
än året innan.   

Även antalet dömda till fängelse och den 
utdömda straffmassan har minskat på ett 
påtagligt sätt sedan 2009. En bidragande orsak 
till det är minskningar avseende narkotikabrott 
som sannolikt delvis beror på att praxis i 
narkotikamål har förändrats efter ett antal domar 
från Högsta domstolen. Antalet dömda till 

fängelse liksom den utdömda straffmassan har 
dock minskat även för andra typer av brott. 

Utvecklingen bör ses mot bakgrund av att det 
i ett längre perspektiv finns tecken på att brotts-
ligheten har blivit allt mer komplex, vilket kan ha 
försvårat rättsväsendets arbete. Dessa för-
ändringar är dock av långsiktig karaktär och 
torde inte ha mer än begränsad inverkan på 
resultatet i det korta perspektivet.  

Förändrade prioriteringar, exempelvis där 
allvarlig och mer resurskrävande brottslighet 
prioriteras högre än mindre resurskrävande 
brottslighet, skulle också kunna påverka det 
övergripande kvantitativa resultatet negativt. Det 
finns dock inget som tyder på att det försämrade 
resultatet särskilt gäller för lättuppklarade brott. 
Att såväl antalet dömda till fängelse som den 
utdömda straffmassan har minskat över tid tyder 
inte heller på att grövre brott har prioriterats mer 
än tidigare. 

Som tidigare nämnts bedöms det huvud-
sakliga skälet till uppbromsningen i flödet i 
rättskedjan vara att polisen redovisar färre 
ärenden till åklagarna. Detta har lett till att 
Åklagarmyndigheten har fått färre ärenden att 
hantera vilket i sin tur tycks påverka antalet 
inkomna brottmål till domstolarna. Den upp-
bromsning som skett i början av kedjan påverkar 
alla följande led. 

Utveckling av rättsväsendets kostnader 2012–
2014 

Tabell 2.7 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 36 593 37 561 38 325 

Transfereringar 2 266 2 407 2 591 

Summa 38 859 39 968 40 916 

 
Rättsväsendets kostnader ökade med 2,37 
procent 2014 jämfört med föregående år. 

2.5.4 Brottsförebyggande arbete  

Mål 

Regeringens mål för den brottsförebyggande 
verksamheten är att brottsligheten ska minska 
och att antalet brottsoffer ska bli färre. 
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De myndigheter som bidrar till målupp-
fyllelsen är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande 
rådet. Därutöver bidrar Kriminalvården med 
återfallsförebyggande arbete. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De bedömningsgrunder som används för att 
värdera resultatet och måluppfyllelsen för den 
brottsförebyggande verksamheten är:  

– polisens förmåga att upprätthålla ordning 
och säkerhet  

– utvecklingen av polisens förmåga att 
bedriva planlagd brottsförebyggande 
verksamhet 

– utvecklingen av polisens samverkan med 
andra aktörer. 

 
Förutom dessa bedömningsgrunder kan i viss 
mån utvecklingen avseende utsatthet för brott, 
upplevd trygghet och förtroendet för rätts-
väsendets myndigheter enligt NTU också 
användas för att bedöma måluppfyllelsen i den 
brottsförebyggande verksamheten. Resultaten 
från NTU beskrivs tidigare i avsnitt 2.5.2. 

I tidigare avsnitt påpekas att brottsutveck-
lingen i stort påverkas av rättsväsendets insatser 
men också av många andra faktorer. Detta mått 
är därför svårt att använda som bedömnings-
grund. 

Verksamhetens resultat 

Det brottsförebyggande arbete som polisen 
bedriver genom yttre verksamhet omfattar såväl 
planlagd som händelsestyrd verksamhet. Verk-
samheten omfattar bland annat att upprätthålla 
ordning och säkerhet genom att exempelvis 
utföra trafikkontroller, omhänderta påverkade 
personer, ingripa vid våld och  misshandel samt 
hantera större evenemang såsom idrotts-
evenemang, demonstrationer och konserter. 
Verksamheten handlar dessutom om att hjälpa 
människor i nöd efter att de larmat 112. Under 
2014 gjorde polisen nära 1,3 miljoner ingrip-
anden i hela landet.  

Under 2014 genomfördes två stora valrörelser 
i Sverige, dels inför valet till Europarlamentet, 

dels inför valet till kommun, landsting och 
riksdag. Under dessa valrörelser arrangerades ett 
stort antal valmöten varje dag som krävde 
närvaro från polisen. Valrörelserna medförde 
också ett omfattande polisärt arbete mot 
extremism genom bland annat förebyggande och 
hotreducerande åtgärder. Valrörelsen hanterades 
genom en särskild nationell ledningsorganisation 
och omfattade en stor del av polisens resurser. 

Den särskilda polistaktiken (SPT) har fortsatt 
att utvecklas under 2014. SPT är en metod som 
utvecklats för att hantera stora folksamlingar 
och används vid exempelvis demonstrationer 
och vid högriskmatcher i fotboll. SPT har utgjort 
grunden för polisens insatser under val-
rörelserna. Genom den nationella förstärknings-
organisationen (NFO) har resurserna kunnat 
användas flexibelt över hela landet.  

I storstädernas förorter har det förekommit 
social oro, våldsbrott och skjutningar som har 
lett till både döda och skadade men också risk 
för en ökad otrygghet. Flera av de större 
polismyndigheterna har under 2014 bedrivit 
planlagda insatser i dessa områden. I vissa 
avseenden har arbetet med den dolda organis-
erade brottsligheten fått stå tillbaka för de lokala 
problem som varit mer synliga och kopplade till 
lokala territoriella nätverk. Kriminalunder-
rättelseverksamhetens arbete med strategiska 
underrättelseanalyser har bidragit till att in-
satserna har kunnat bedrivas effektivt och 
kunskapsbaserat. Baserat på de analyser som 
gjorts på lokal och regional nivå tog Riks-
kriminalpolisen under året fram en nationell 
översikt i vilken det identifierades 55 geografiska 
områden där lokala kriminella nätverk anses ha 
negativ påverkan på lokalsamhället. 

Krishanterings- och insatsförmågan hos 
polisen har utvecklats ytterligare under 2014. 
Det nationella insatskonceptet NIK, som tagits 
fram under året, syftar till att stärka polisens 
insatsförmåga och kommer att införas under 
2015. Genom en enhetlig, kvalitetssäkrad och 
samordnad insatsförmåga ökar polisens samlade 
förmåga att förebygga och ingripa vid särskilt 
komplexa och krävande händelser. 

För att ytterligare stärka förmågan att 
motverka terrorism och att kunna hantera ett 
eventuellt terroristattentat etablerades det 
Nationella taktiska rådet (NTR) under 2014. 
NTR har under 2014 bland annat utvecklat 
rutinerna för hantering av en terrorhändelse 
samt lämnat stöd till Polishögskolan i utbildning 
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av instruktörer, ledningsfunktioner och kom-
munikatörer. Under året har 500 instruktörer 
utbildats och utbildningen bedöms nå omkring 
4 000 poliser.  

Utöver händelsestyrd verksamhet bedriver 
polisen planlagda brottsförebyggande insatser. 
Det brottsförebyggande arbetet bedrivs över 
hela landet utifrån varierande förutsättningar och 
problembilder. Polismyndigheternas förmåga att 
genomföra planlagda brottsförebyggande in-
satser varierar men har kontinuerligt förbättrats 
under de senaste åren. De lokala problem-
bilderna blir allt mer konkreta och de åtgärder 
som genomförs är i ökad utsträckning kopplade 
till de behov som identifierats. Rikspolis-
styrelsen konstaterar dock att det finns potential 
att utveckla arbetet ytterligare.  

Den upplevda tryggheten och förtroendet för 
polisen är generellt på en fortsatt hög nivå. 
Polisen arbetar med att öka tryggheten genom 
att använda metoder som ökar närvaron och 
synligheten i samhället. En viktig faktor som 
påverkar förtroendet är det direkta mötet med 
allmänheten och brottsoffer.  

För att polisen ska kunna bidra till att minska 
brottsligheten krävs ett utvecklat samarbete med 
andra lokala aktörer. Rikspolisstyrelsen har 
redovisat att antalet samverkansöverens-
kommelser med kommunerna har fortsatt att 
öka under 2014. Överenskommelserna skapar 
förutsättningar för en effektiv samverkan på 
lokal nivå. Det lokala samarbetet inriktas ofta 
mot ungas bruk av alkohol och narkotika, våld i 
offentlig miljö, trafikstörningar och åtgärder för 
att förhindra inbrottstöld i bostad.  

För ungdomar vars negativa utveckling har 
gått så långt att det bedöms finnas risk för 
långvarig och allvarlig kriminalitet behöver 
samhället agera med särskild kraft. Det är ofta 
bland dessa ungdomar som den organiserade 
brottsligheten har sin rekryteringsbas. 
Rikspolisstyrelsen har under 2013 och 2014 haft 
i uppdrag att aktivt stödja arbetet med s.k. 
sociala insatsgrupper för unga som riskerar att 
utveckla en kriminell livsstil. Rikspolisstyrelsen 
pekar på att insatserna indikerar ett positivt 
resultat och att de samverkande aktörerna anser 
att det finns skäl att fortsätta arbetet. 
Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att låta 
utvärdera resultatet för de ungdomar som varit 
föremål för arbetet i en social insatsgrupp. I 
uppdraget ingår också att utvärdera hur själva 

samverkansformen fungerar. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 september 2017.  

Lokalt brottsförebyggande arbete 
Brottförebyggande rådet har en viktig roll att 
stödja och utveckla det lokala brottsföre-
byggande arbetet i landet. Under 2014 har 
myndighetens inriktning för detta arbete varit 
att fortsätta stimulera och stödja kunskaps-
baserade arbetssätt och strukturer för samverkan 
inom olika områden. Under året betonades 
särskilt samverkan för att förebygga återfall i 
brott och samverkan mellan polis och kommun. 
När det gäller samverkan mellan polis och 
kommun genomförde Brottsförebyggande rådet 
under året stödjande insatser inför inrättande av 
den nya Polismyndigheten.  

Förebyggande arbete mot ekonomisk 
brottslighet 
Under 2014 har Ekobrottsmyndigheten påbörjat 
arbetet med att genomföra den strategi för det 
brottsförebyggande arbetet mot ekobrott som 
togs fram 2013. Syftet med strategin är att 
säkerställa effektiv samverkan, ordning och 
struktur samt tydliggöra kraven på de före-
byggande insatserna. Utöver detta har Eko-
brottsmyndigheten i likhet med tidigare år 
bedrivit ett aktivt informations- och påverkans-
arbete i samverkan med myndigheter, företag 
och organisationer. De aktiviteter som har 
genomförts har framför allt tagit sikte på att 
minska risken för svart arbetskraft. 

Vidare har Ekobrottsmyndigheten under året 
genom sin kriminalunderrättelseverksamhet 
tagit fram en underrättelsebild som beskriver hur 
ekobrottsligheten i Sverige ser ut. Underrättelse-
bilden används som en del i beslutsunderlaget 
när gäller myndighetens inriktning av 
verksamheten. 

Säkerhetspolisens förebyggande arbete 
Under 2014 har Säkerhetspolisens förebyggande 
arbete särskilt fokuserat på verksamhet som kan 
relateras till valen till Europaparlamentet och 
Sveriges riksdag, utvecklingen i Ukraina samt 
utvecklingen i Syrien och Irak. Valrörelserna 
ställde betydande krav på Säkerhetspolisens 
personskyddsarbete under 2014 och krävde bred 
samverkan med de då 21 polismyndigheterna, 
Regeringskansliet, riksdagen, kommunerna och 
partiorganisationerna. Händelseutvecklingen i 
Ukraina medförde ett mindre stabilt säkerhets-
politiskt läge i Sveriges närhet vilket, medförde 
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särskilda krav att följa olovlig underrättelse-
verksamhet som pågår i Sverige. Resandet av 
individer från Sverige till Syrien och Irak för att 
ansluta sig till våldsbejakande islamistiska 
terroristgrupper har ökat påtagligt under 2014. 
Att kartlägga och försöka hindra dem som reser 
ut har varit en viktig uppgift för 
Säkerhetspolisen, likväl som att bedöma om de 
som återvänder har potentiell avsikt och förmåga 
att begå terroristbrott i Sverige. Säkerhets-
polisens nationella såväl som internationella 
samverkan har varit av stor vikt för att möta 
terrorismhotet. 

Kostnadsutveckling 

Tabell 2.8 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 7 812 8 056 8 068 
Källa: Årsredovisningarna 2012-2014 för polisen, Ekobrottsmyndigheten, 
Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen. 

 
De senaste åren har kostnaderna för 
rättsväsendets brottsförebyggande verksamhet 
ökat. Majoriteten av resurserna används av 
polisen. Räknat i sammanlagd resurstid har 
polisens insatser i den yttre verksamheten 
sjunkit med 3 procent i förhållande till 2013.  

Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att målet för 
den brottsförebyggande verksamheten delvis har 
uppnåtts. Regeringen bedömer att rättsväsendets 
myndigheter har utvecklat sina insatser på 
området, men att det finns fortsatt utvecklings-
potential. Det är positivt att tryggheten ligger på 
en fortsatt hög nivå samtidigt som utsattheten 
för brott generellt sett är stabil. 

Under 2014 har polisen upprätthållit ord-
ningen och säkerheten i såväl den vardagliga 
dygnet-runt-verksamheten som vid särskilda 
händelser. Det omfattande arbete som genom-
fördes av såväl polismyndigheterna som 
Säkerhetspolisen bidrog i allt väsentligt till att 
valrörelserna till Europaparlamentet samt 
kommun, landsting och riksdag kunde genom-
föras utan omfattande ordningsstörningar. Den 
svenska polisens yttre verksamhet står sig väl i 
jämförelse med andra länder. Det går fort att 
skicka personal, fordon och utrustning inom 

SPT-konceptet till de platser där stora insatser 
behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen och säkerheten. Användningen av 
konfliktreducerande metoder har bidragit till att 
minimera personskadorna i dessa sammanhang. 

Polisen har under 2014 arbetat med riktade 
insatser mot den gängkriminalitet som ökar i 
vissa utsatta områden. Regeringen bedömer att 
det finns anledning att fortsätta utveckla arbetet 
i dessa områden. Insatserna blir betydligt mer 
kraftfulla när de baseras på lägesbilder från 
kriminalunderrättelsetjänsten och när flera 
myndigheter arbetar tillsammans mot samma 
mål. 

Förmågan hos polisen att bedriva planlagd 
brottsförebyggande verksamhet bedöms ligga på 
en oförändrad nivå. Resurser ska användas 
effektivt på de tider och platser då de bäst 
behövs. Enligt regeringen är det därför nöd-
vändigt att arbetet fortsätter att utvecklas.  
Regeringen anser dessutom att polisen behöver 
fortsätta att se över strukturen för hur det 
brottsförebyggande arbetet följs upp. 

Många arbetsuppgifter som polisen utför görs 
i samverkan med andra. Regeringen anser att 
samverkan är nödvändig i det brottsförebygg-
ande uppdraget för att nå resultat eftersom de 
allra flesta orsaker till brottsligheten ligger 
utanför polisens ansvarsområde. Det finns flera 
områden där samverkan är avgörande. 
Regeringen bedömer att polisens samverkan 
med andra utvecklas i en positiv riktning. Sam-
verkansöverenskommelser mellan polis och 
kommun är nu på plats i nästan hela landet. Det 
är dock nödvändigt att de strategiska överens-
kommelserna i ökad utsträckning utgår från 
gemensamma problembilder, grundas på en väl 
underbyggd orsaksanalys och innehåller 
konkreta och uppföljningsbara aktiviteter. 
Regeringen anser att det finns ytterligare 
potential för polisen tillsammans med andra 
aktörer att bekämpa brottslighetens orsaker. 
Regeringen bedömer att förmågan till upp-
följning och utvärdering av de insatser som 
genomförs inom ramen för samverkan fortsatt 
behöver utvecklas. Brottsförebyggande rådets 
arbete för att utveckla den framtida samverkan 
mellan kommunerna och Polismyndigheten är i 
detta sammanhang betydelsefullt.  

Myndigheternas samverkan för att bekämpa 
grov organiserad brottslighet har fått en allt 
tydligare inriktning mot att bekämpa den mest 
komplexa kriminaliteten där samverkan mellan 
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myndigheter är avgörande. Regeringen anser att 
utvecklingen av denna förmåga är positiv och 
nödvändig. Arbetet bidrar också till bekämp-
ningen av den grova organiserade brottslighet 
som inte omfattas av den myndighetsgemen-
samma satsningen. 

För att förebygga ekonomisk brottslighet 
krävs kunskap om riskområden och utvecklings-
tendenser. Ekobrottsmyndighetens kriminal-
underrättelseverksamhet bidrar med sådan 
kunskap. Genom att myndigheten har tagit fram 
en ny strategi för den brottsförebyggande 
verksamheten skapas förutsättningar för ett mer 
effektivt arbete på området. 

Säkerhetspolisen har under 2014 fortsatt 
utvecklingen för att kunna möta de krav som 
ställs på en modern säkerhetstjänst. Regeringen 
anser att det är viktigt att Säkerhetspolisen 
fortsätter den utvecklingen och att den operativa 
förmågan prioriteras främst. Under 2014 har 
samarbetet med flera andra myndigheter för-
djupats och förtydligats. Detta gäller inte minst i 
förhållande till den öppna polisen. Att denna 
samverkan fungerar är nödvändigt för ett 
effektivt brottsbekämpande.  

2.5.5 Utredning och lagföring 

Mål 

Regeringens mål för utredning och lagföring är 
att verksamheten ska bedrivas med högt ställda 
krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet 
och att brottsuppklaringen ska öka. 

De myndigheter inom rättsväsendet som 
omfattas av verksamheten är Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, 
Kriminalvården (avseende häktesverksamhet) 
samt Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden. Utöver rättsväsendets myndigheter 
bidrar Tullverket, Skatteverket (skattebrotts-
enheterna) och Kustbevakningen. Dessa 
myndigheters verksamhet redovisas under 
utg.omr. 3 Skatt, tull och exekution respektive 
utg.omr. 6 Försvar och samhällets krisbered-
skap. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att bedöma resultatet och måluppfyllelsen 
för utredning och lagföring används flera av de 
indikatorer som tidigare redovisats i den samlade 
bedömningen. De indikatorer som används är 
följande: 

– antal och andel ärenden redovisade från 
polis till åklagare 

– antal inkomna brottsmisstankar till 
Åklagarmyndigheten 

– antal och andel personuppklarade brott 

– antal och andel lagförda personer och 
brottsmisstankar 

– genomströmningstider. 
 
Utvecklingen bedöms såväl sammantaget som 
för olika brottskategorier. 

Som tidigare framhållits är rättsväsendets 
verksamhet komplex och därför svår att på ett 
heltäckande sätt fånga i ett antal statistiska mått. 
En stor mängd värdefullt arbete utförs inom 
området utredning och lagföring utan att det 
resulterar i ärenden redovisade till åklagare eller 
personuppklarade brott. Dessutom är det svårt 
att definiera exakt vilken uppklaringsnivå som är 
rimlig, eftersom förutsättningarna att klara upp 
de anmälda brotten varierar kraftigt. Med detta i 
beaktande tillför indikatorerna emellertid 
värdefull och nödvändig information om 
utvecklingen i verksamheten. 

Verksamhetens resultat 

Ärendeflöde 
Ett brottsärende som inkommer till polisen kan 
innehålla ett eller flera anmälda brott. Mellan 
2013 och 2014 ökade antalet inkomna ärenden 
till polisen (exklusive ärenden från övervakning 
med trafiksäkerhetskameror) med 3 procent. 
Även antalet brott som anmäldes till polisen 
ökade i samma storleksordning.  

Som tidigare påpekats har dock antalet 
ärenden som polisen redovisat till åklagare 
minskat med 2,4 procent. Det innebär att 
andelen redovisade ärenden av inkomna ärenden 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  4 

39 

har minskat från 14,3 till 13,6 procent (se tabell 
2.6). Uppdelat på olika brottskategorier 
minskade antalet redovisade ärenden i sex av tio 
brottskategorier3. För bl.a. bedrägeribrott ökade 
däremot ärenderedovisningen. Antalet 
förundersökningsbegränsade ärenden var 
betydligt fler 2014 än 2013. Summan av antalet 
redovisade och förundersökningsbegränsade 
ärenden minskade mellan 2013 och 2014 med 1 
procent. 

Till Åklagarmyndigheten inkom under 2014 
cirka 179 000 ärenden eller drygt 467 000 
brottsmisstankar. Det innebär en minskning 
med knappt 4 procent avseende antal ärenden 
sedan 2013. Brottsmisstankarna har däremot 
ökat med drygt 1 procent under samma period. 
Att brottsmisstankarna har ökat samtidigt som 
antalet ärenden har minskat beror på att flera 
ärenden rör bedrägeribrott som innefattar ett 
större antal brottsmisstankar inom ramen för 
samma ärende. 

Ekobrottsmyndighetens verksamhet präg-
lades under 2014 av den organisationsförändring 
som innebar att myndigheten från den 1 juli 
2013 fick ett nationellt ansvar för de ärenden 
som myndigheten handlägger enligt sin instruk-
tion. Till myndigheten inkom cirka 5 600 
ärenden eller närmare 56 700 brottsmisstankar 
under året. Det är en minskning av inkomna 
ärenden med 12 procent jämfört med 2013 
samtidigt som antalet brottsmisstankar ökat med 
5 procent.  

 
Tabell 2.9 Inkomna ärenden 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Polisen 1 465 538 1 453 862 1 508 427 

Åklagarmyndigheten 262 346 185702 179 044 

Ekobrottsmyndigheten 4 591 6 369 5 573 

Källa: Årsredovisningarna 2014 för polisen, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten. På grund av övergången till ett nationellt system för registrering 
av brottsanmälningar inom polisen har vissa justeringar gjorts i statistiken för 2012 och 
2013. Därmed  skiljer sig utfallet från det som redovisades i polisens årsredovisning 
2013 och budgetpropositionen för 2015. 

Genomströmningstider 
Medelgenomströmningstiden för bearbetade 
ärenden hos polisen, dvs. ärenden där förunder-
sökning eller annan slags brottsutredning 
bedrivits, ökade från 87 till 90 dagar mellan 2013 

 
 
                                                      
3 Brottskategorierna som i polisens årsredovisning benämns trafikbrott 

och övrigt har här lagts samman. 

och 2014. Tiden mäts från anmälningsdagen till 
dess att ärendet avslutats hos polisen. 

Den genomströmningstid Åklagarmyndig-
heten mäter från inkommen anmälan till beslut i 
åklagarledda förundersökningar minskade med 
11 dagar till 95 dagar. Även genomströmnings-
tiden mätt från inkommet beslutsunderlag från 
polisen till åklagarens beslut minskade med 
3 dagar till 17 dagar. 

Vid Ekobrottsmyndigheten minskade genom-
strömningstiderna mätt från inkommen anmälan 
till beslut med 33 dagar till i genomsnitt 248 
dagar 2014.  

Uppklaring och lagföring 
När brottsbekämpande myndigheter lyckas 
knyta en gärningsperson till ett brott genom att 
åklagare fattar beslut om åtal, strafföreläggande 
eller åtalsunderlåtelse räknas brottet som 
personuppklarat i den officiella kriminal-
statistiken. Brott kan också bli uppklarade på 
andra sätt än genom personuppklaring. Det 
gäller exempelvis brott som inte blir föremål för 
lagföring på grund av beslut om förunder-
sökningsbegränsning eller om det konstateras att 
den anmälda gärningen inte är brott eller den 
misstänkte är under 15 år. 

Som tidigare har redovisats minskade antalet 
personuppklarade brott med 1 procent mellan 
2013 och 2014 till drygt 209 000 brott (se tabell 
2.6). Justerat för ett enskilt ärende som 
sammantaget resulterade i en stor mängd 
åtalsbeslut uppgår minskningen till 1,5 procent. 
Den sammantagna personuppklaringsprocenten 
sjönk från 15,1 till 14,5 procent. Det innebär att 
den fortsätter att ligga under det spann på mellan 
16 och 18 procent som den under lång tid befann 
sig på före 2013. 

För stöld-, bedrägeri- och narkotikabrott 
märks inga stora förändringar av antalet och 
andelen personuppklarade brott mellan 2013 och 
2014. Sexualbrott hade en positiv utveckling, 
vilken dock ligger inom ramen för den normala 
variationen eftersom antalet och andelen 
uppklarade sexualbrott varierar kraftigt över 
åren. För misshandel och skatte- och bidrags-
brott var utvecklingen tydligt negativ. 
Nedgången avseende misshandel gäller såväl våld 
mot kvinnor i nära relation och barnmisshandel 
som så kallat gatuvåld. Personuppklarings-
procenten för misshandel låg på ca 18 procent 
under åren 2006–2011 men har sedan dess 
minskat till 13 procent 2014. Det skulle delvis 
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kunna bero på att ökad anmälningsbenägenhet 
har bidragit till att det anmäls fler lindriga brott 
av den karaktär som generellt sett är svåra att 
utreda. 

Antalet ordningsböter som utfärdades av polis 
gällande trafikbrott var under 2014 ca 42 800 
färre än året innan, vilket motsvarar en 
minskning med 17 procent. För övriga special-
straffrättsliga brott minskade antalet ordnings-
böter med 1 300 eller 18 procent. 

En misstänkt person kan under vissa 
förutsättningar häktas under en brottsutredning. 
Beslut om häktning fattas av domstol på begäran 
av åklagare. Häktning kan ske om det finns risk 
för att den misstänkte avviker, fortsätter 
brottslig verksamhet eller försvårar brotts-
utredningen. Under 2014 häktades cirka 9 500 
personer, vilket är i paritet med tidigare år.  

Antalet personer som lagförts (dvs. åtalats, 
fått strafföreläggande eller meddelats åtals-
underlåtelse) genom beslut vid Åklagarmyndig-
heten minskade med 6 procent till knappt 
113 600. Andelen lagförda personer (av det 
totala antalet misstänkta personer där beslut om 
lagföring eller avskrivning fattats) liksom 
andelen lagförda brottsmisstankar låg kvar på 
samma nivå som föregående år, 65 respektive 
62 procent. Antalet personer som lagförts 
genom beslut vid Ekobrottsmyndigheten ökade 
med 20 procent medan andelen lagförda 
personer ökade med 2 procentenheter. Antalet 
lagförda brottsmisstankar ökade med 69 procent 
och uppgick till 18 524. Lagföringsandelen 
avseende brottsmisstankar ökade från 25 
procentenheter föregående år till 33 procent-
enheter. 

Insatser för att förbättra effektiviteten och 
kvaliteten i brottsutredningsverksamheten 
Den 1 januari 2015 ombildades Rikspolis-
styrelsen, polismyndigheterna och Statens 
kriminaltekniska laboratorium till en samman-
hållen myndighet med sju regioner och ett antal 
nationella avdelningar. Den 1 oktober 2014 
genomfördes också en organisationsförändring 
inom Åklagarmyndigheten som innebar att den 
operativa verksamheten delades in i sju 
geografiska åklagarområden och en nationell 
åklagaravdelning. I och med dessa förändringar 
är Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens 
regionala organisationer mer lika vilket 
förbättrar förutsättningarna för myndigheternas 
fortsatta samverkan. 

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten 
arbetar tillsammans både nationellt och lokalt på 
olika områden för att förbättra verksamheten. 
Exempelvis var och är hanteringen av våldtäkter 
en prioriterad fråga i båda myndigheterna. 
Rikspolisstyrelsen gjorde 2014 en förstudie i 
vilken man identifierade brister och för-
bättringsmöjligheter när det gäller polisens 
handläggning av anmälda våldtäkter. Polismyn-
digheten arbetar nu vidare med att genomföra 
rapportens förslag. Inom Åklagarmyndigheten 
pågår ett internt arbete med att följa upp och 
analysera domarna i sexualbrottsmål. 

Rikspolisstyrelsen genomförde under förra 
året också en granskning av hur polisen kan 
förbättra möjligheterna att utreda skjutningar 
med dödlig utgång i kriminella miljöer. Förslag 
rörande bl.a. spår- och bevissäkring, operativ 
analys samt användande av särskilda utrednings-
team och specialister har tagits fram och bereds 
nu vidare inom organisationen. 

Polisen har under 2014 haft ett uppdrag att 
utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott i 
vilket också Åklagarmyndigheten och Brotts-
förebyggande rådet har bidragit. Rapporten 
överlämnades till regeringen i mars 2015 och 
regeringen avser att noga följa Polismyndig-
hetens fortsatta arbete samt följa upp effekten av 
myndighetens åtgärder. 

Såväl polisen som Åklagarmyndigheten har 
vidare fortsatt sitt arbete med att utveckla 
hanteringen av mängdbrott. Vid Åklagarmyndig-
heten inleddes 2012 två försöksverksamheter på 
området. Hanteringen av bötesbrott på 
trafikområdet har koncentrerats till två orter, 
Karlskrona och Östersund. Denna verksamhet 
permanentades den 1 oktober 2014. Inom 
Stockholms län hanteras en majoritet av mängd-
brottsärendena på en av länets fem kammare. 
Verksamheten utvärderades 2014. Utvärderingen 
visade på både styrkor och svagheter med 
koncentrering av mängdbrottsärenden till en 
kammare. Enhetligheten i handläggningen har 
ökat och ekonomiskt går det att se viss ökad 
effektivitet. Samtidigt har genomströmnings-
tiden för dessa ärenden ökat på grund av ett för 
högt arbetstryck på en enskild kammare. 
Försökverksamheten kvarstår och en slutlig 
utvärdering ska göras under 2015.  

Under 2014 har Åklagarmyndigheten även 
bedrivit ett arbete med att kartlägga ärenden 
med långa handläggningstider. Drygt 100 
ärenden identifierades och tillsyn av ärendena 
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har genomförts i syfte att pröva om hand-
läggningen skulle påskyndas. Ett mindre antal 
ärenden innehöll brister som gav anledning till 
åtgärd. 

Mot bakgrund av Ekobrottsmyndighetens 
utvidgade ansvar för bekämpningen av 
ekonomisk brottslighet har myndigheten under 
2014 bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete 
avseende styrning och kontroll. Därtill har 
myndigheten utvecklat formerna för arbetet med 
utredning och lagföring i syfte att förbättra 
kvaliteten och effektiviteten.  

Den nationella myndighetsgemensamma 
satsningen mot grov organiserad brottslighet har 
utvecklats ytterligare under 2014 och kretsen av 
deltagande myndigheter har utökats med 
Arbetsförmedlingen. I arbetet har underrättelse-
verksamheten varit av avgörande betydelse. 
Genom underrättelsecentrumens arbete har 
kunskapen ökat om bland annat förekomsten av 
identitetsrelaterad brottslighet och utnyttjande 
av offentliga trygghets- och ersättningssystem, 
såsom assistansbedrägerier. För att förhindra 
utvecklingen av ett ökande antal organiserade 
och storskaliga bedrägerier har åtgärder också 
vidtagits för att förbättra bland annat den 
operativa utredningsförmågan inom polisen. 

Flera ärenden avseende systematiska och 
grova bedrägerier, bidragsbrott samt grova 
narkotikabrott har avslutats i tingsrätten under 
det gångna året. Detta har lett till det högsta 
utfallet avseende lagföring sedan satsningen 
inleddes. Även summan av de utdömda skade-
stånden är den största sedan satsningen inleddes. 
Det finns påtagliga resultat kopplade till 
Försäkringskassans verksamhet i form av 
utdömda skadeståndsbelopp som kan relateras 
till systematiska och organiserade utnyttjanden 
av välfärdssystem. 

För att förbättra arbetet med att återta 
brottsvinster har Ekobrottsmyndigheten, 
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tull-
verket, Skatteverket och Kronofogdemyndig-
heten under 2014 tagit fram en strategi för hur 
det gemensamma samverkansarbetet ska genom-
föras de kommande tre åren. 

Samarbetet mot gränsöverskridande 
brottslighet 
Precis som all annan verksamhet drar brottslig-
heten nytta av globalisering och fri rörlighet. 
Detta kräver att de brottsbekämpande myndig-
heterna utvecklar sina möjligheter att utnyttja de 

verktyg som finns för samarbete och 
informationsutbyte med sina motsvarigheter i 
andra länder. Polismyndigheten och övriga delar 
av rättsväsendet bidrar även till insatser för att 
stärka kapaciteten inom rättssektorn i post-
konfliktländer. Ett sådant samarbete kan bl.a. ge 
ökat förtroende för svensk polis i dessa länder, 
vilket den svenska polisorganisationen har nytta 
av i bekämpningen av den gränsöverskridande 
brottsligheten. 

Arbetet med att utveckla informationsutbytet 
inom EU har fortsatt under 2014. Inom ramen 
för det s.k. Prümrådsbeslutet utbyter Sverige nu 
dna-uppgifter med över en tredjedel av 
medlemsstaterna. Detta har bidragit till att 
identifiera och lokalisera okända gärningsmän 
och kartlägga internationell brottslighet, 
framförallt när det gäller tillgreppsbrott. 
Möjligheten att göra förfrågningar till fordons-
register inom EU omfattar nu 18 medlemsstater 
och underlättar för polisen att göra kontroller av 
utländska fordon. Genom ECRIS-systemet 
(European Criminal Records Information 
System) utväxlar Sverige och 23 andra 
medlemsstater löpande uppgifter och förfråg-
ningar om domar mot varandras medborgare. 
Under året har Sverige också anslutits till EU:s 
övervakningssystem för yttre land- och sjögräns 
(Eurosur). I samarbete med de nordiska 
grannländerna har det startats insatser för att 
höja kompetensen för operativt samarbete över 
gränserna genom t.ex. gemensamma patruller. 

Den svenska polisens koncept för en Single 
Point of Operational Contact (SPOC) har lagts 
till grund för EU-riktlinjer som ska underlätta 
ett snabbare och effektivare informationsutbyte.  

Åklagarväsendets operativa samarbete med 
andra länder är ett frekvent inslag i arbetet, 
särskilt för de internationella åklagarkamrarna. 
Myndigheternas internationella engagemang har 
under året genom egna initiativ intensifierats 
ytterligare, exempelvis inom det europeiska 
åklagarkontoret Eurojust, där arbetet gått mot 
mer komplexa ärenden, och i andra 
internationella samarbeten som det Europeiska 
rättsliga nätverket (EJN), nätverket av revisorer 
för att bekämpa ekonomisk brottslighet 
(ALEFA) och det svenska Asset Recovery 
Office (ARO).  

Forensiskt utredningsstöd 
Den kriminaltekniska verksamheten är av stor 
vikt i brottsutredningar. Teknisk bevisning kan 
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bidra såväl till att binda en gärningsperson till ett 
brott som till att fria en misstänkt. Under 2014 
ökade antalet begärda undersökningar från rätts-
väsendet till Statens kriminaltekniska labora-
torium med knappt 10 procent (exkl. person-
prover för dna-analys) och antalet utförda 
undersökningar ökade med ca 13 procent till 
97 200. Antalet begärda undersökningar av 
personprover för dna-analys minskade med 12 
procent. Vid årets slut fanns ca 143 000 personer 
registrerade i dna-registren, vilket är en ökning 
med 6 procent. Antalet registrerade spår i spår-
registret ökade med 7 procent, och där finns nu 
ca 29 800 spår som ännu inte gett träff mot 
person. Genom det utvecklade utbytet av dna-
uppgifter inom EU, som innebär att de svenska 
dna-registren per automatik jämförs med dna-
register i andra länder, ökar möjligheterna att få 
träff på svenska spårprover.  

Antalet expedierade ärenden vid Rätts-
medicinalverkets olika verksamheter förändrades 
i vissa avseenden under 2014. Inom rätts-
psykiatrin minskade antalet rättspsykiatriska 
undersökningar med drygt 9 procent. Antalet 
utfärdade rättsintyg minskade för tredje året i 
rad och uppgick till drygt 5 400 vilket är en 
minskning med 5 procent sedan 2013 och med 
16 procent jämfört med 2012. Rättsmedicinal-
verket kommer under 2015 att närmare analysera 
skälen till detta i samverkan med Polismyndig-
heten och Åklagarmyndigheten. Antalet 
expedierade ärenden inom rättskemin ökade 
med drygt 4 procent till 95 000 under året. Inom 
rättsgenetiken minskade det totala antalet 
expedierade ärenden med 30 procent till knappt 
3 500. 

Kostnadsutveckling 

Myndigheternas kostnader inom verksamheten 
utredning och lagföring uppgick till 16,2 
miljarder kronor 2014, vilket är en ökning med 
drygt 3 procent i förhållande till föregående år. 

 
Tabell 2.10 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 15 408 15 691 16 221 

Källa: Årsredovisningarna 2012–2014 för polisen, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården. 

 
Inom polisen ökade kostnaderna för utredning 
och lagföring samtidigt som antalet resurs-

timmar (dvs. arbetad tid) minskade. Varje 
arbetad timme blev således dyrare. För polis-
myndigheterna minskade resurstiden för 
utredning och lagföring med 320 000 timmar 
mellan 2013 och 2014, vilket motsvarar 213 
årsarbetskrafter. Resurstiden vid Rikskriminal-
polisen ökade däremot med drygt 200 000 
timmar eller 134 årsarbetskrafter. Utfallet för 
polisen blir att resurstiden för utredning och 
lagföring minskade med 91 000 timmar, 
motsvarande 61 årsarbetskrafter. 

Polisen och Åklagarmyndigheten har i likhet 
med tidigare år använt stora delar av sina resurser 
till att hantera vålds- och sexualbrott. Våldsbrott 
och övriga brott mot person utgjorde mellan 16 
och 17 procent av det totala antalet inkomna och 
redovisade ärenden till/från polisen. Samtidigt 
gick 43 procent av resurstiden inom polisen åt 
till att hantera dessa ärenden. Inom 
Åklagarmyndigheten utgjordes ca 25 procent av 
de avslutade brottsmisstankarna av vålds- och 
sexualbrott och 40 procent av resurserna an-
vändes för att handlägga sådana brottsmiss-
tankar. 

Under 2014 ökade kostnaderna för utredning 
och lagföring hos Ekobrottsmyndigheten med 
knappt åtta procent jämfört med 2013. Samtidigt 
ökade antalet beslutade brottsmisstankar med 
drygt 27 procent. Av de resurser som myndig-
heten lade på utredning och lagföring användes 
7 procent till att hantera mängdärenden, 
59 procent till mer komplexa projektärenden 
och 34 procent till särskilt krävande ärenden.  

Analys och slutsatser 

Under 2014 minskade sammantaget antalet 
redovisade ärenden från polis till åklagare och 
antalet personuppklarade brott, trots att inflödet 
av inkomna ärenden och anmälda brott ökade. 
Därmed minskade också andelen redovisade 
ärenden från polis till åklagare och andelen 
personuppklarade brott. Minskningen i antalet 
redovisade ärenden och personuppklarade brott 
är dock betydligt lägre än 2013. Antalet brotts-
misstankar som inkom till Åklagarmyndigheten 
ökade något, vilket beror på att ärendena som 
inkom till Åklagarmyndigheten i genomsnitt 
innehöll ett större antal brottsmisstankar än 
2013. 

Sett till enskilda brottskategorier eller brotts-
typer är utvecklingen varierande, där vissa typer 
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av brott uppvisar en positiv utveckling medan 
andra utvecklats sämre. Regeringens samlade 
bedömning är dock att målet om ökad brotts-
uppklaring inte har uppnåtts. Detta med 
anledning av att det sammantagna resultatet 
ligger på en historiskt låg nivå, samtidigt som det 
inte finns något som tyder på att nedgången kan 
förklaras av en förändrad struktur på de ärenden 
som rättsväsendet har att hantera. 

Med tanke på bl.a. ombildningen av polisen 
och de resurser som fått avsättas i samband med 
detta arbete bedömer regeringen att en viss 
påfrestning på den ordinarie verksamheten var 
väntad under 2014. Även bevakningen av valen 
till Europaparlamentet, riksdagen, kommuner 
och landsting krävde stora resurser av polisen 
förra året. Inom polismyndigheterna, där den 
största delen av polisens utredningsarbete 
bedrivs, minskade utredningsresursen under 
2014 med motsvarande 213 årsarbetskrafter. I 
det ljuset är det värdefullt att den kraftiga 
resultatnedgången som kunde iakttas 2013 har 
avstannat. Resultatet ligger dock på en låg nivå 
och det är enligt regeringen angeläget att 
brottsuppklaringen framöver ökar. 

En möjlig bidragande orsak till att ärende-
redovisningen till åklagare har minskat under 
senare år kan enligt Rikspolisstyrelsen vara att 
kraven på förundersökningarna har ökat, 
exempelvis gällande teknisk bevisning och 
formerna för hur förundersökningsmaterial 
presenteras under domstolsförhandling. För att 
få frågan ytterligare belyst har regeringen som 
tidigare nämnts gett Brå i uppdrag att göra 
fördjupade studier av om och i så fall hur 
domstolarnas krav på bevisning i brottmål har 
förändrats över tid. Även komplexiteten i de 
anmälda brotten ska granskas. Syftet är att få en 
djupare förståelse för utvecklingen av verksam-
hetsresultatet på området utredning och lag-
föring och vilka faktorer som påverkar detta. Brå 
ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 
2016. 

Den nya organisationen för polisen kommer 
på sikt att ge bättre förutsättningar för en 
likvärdig och effektiv brottsutredningsverk-
samhet. Det är angeläget att de utvecklingsbehov 
som identifierats under ombildningsprocessen 
också leder till konkreta åtgärder och för-
bättringar. Genom ombildningen av polisen 
skapas ett unikt tillfälle att åstadkomma 
utveckling och förändring. Det tillfället måste 
tas tillvara och arbetet för att säkerställa 

kompetens och effektivitet i utrednings-
verksamheten behöver prioriteras högt. 

Polis och åklagare har utifrån respektive 
myndighets uppdrag ett gemensamt ansvar för 
att verksamheten utredning och lagföring håller 
hög kvalitet och är effektiv. Regeringen för-
väntar sig att myndigheterna samverkar väl i 
dessa frågor. En framgångsrik brottsutredande 
verksamhet är viktig. Personer som har begått 
brott ska lagföras och personer som har utsatts 
för brott ska få möjlighet till upprättelse. Att 
brott utreds och lagförs har dessutom en 
brottsförebyggande effekt. Regeringen förväntar 
sig därför att myndigheterna ytterligare 
förstärker och utvecklar sina insatser på brotts-
utredningsområdet så att väsentligt fler brott 
klaras upp. 

2.5.6 Dömande verksamhet  

Mål 

Regeringens mål för Sveriges Domstolar är att 
mål och ärenden ska avgöras med hög kvalitet 
och effektivitet. Målbalanserna och omlopps-
tiderna ska hållas på en rimlig nivå. Domstols-
verket ska skapa förutsättningar för domstolarna 
att uppfylla målet för verksamheten bland annat 
genom en ändamålsenlig resursfördelning och 
stöd i verksamhetsutvecklingen. 

Inom den dömande verksamheten verkar de 
allmänna domstolarna och de allmänna för-
valtningsdomstolarna. Sveriges Domstolar om-
fattar även hyres- och arrendenämnderna, 
Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden 
och Domstolsverket. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att redovisa 
resultaten inom verksamhetsområdet är följande:  

– omloppstider 

– inkomna, avgjorda och balanserade mål 

– överbalanser 

– produktivitet, mätt som antalet avgjorda 
mål och ärenden i förhållande till 
kostnaderna. 
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Verksamhetens resultat 

Omloppstider 
Regeringen har beslutat om målsättningar för 
hur långa omloppstider olika typer av mål högst 
bör ha i domstolarna. Målsättningarna gäller hur 
lång handläggningstid 75 procent av målen högst 
bör ha från att de kommit in till domstolen och 
till att de har avgjorts. Dessa verksamhetsmål 
och resultaten framgår av tabell 2.11. 

 
Tabell 2.11 Uppfyllelse av verksamhetsmål: omloppstid i 
månader för avgjorda mål 2012–2014, 75:e percentilen 

 Mål 2012 2013 2014 

Tingsrätter     

Tvistemål exkl. gem. 
ansökan om 
äktenskapsskillnad 

7,0 7,3 7,2 7,0 

Brottmål exkl. 
förtursmål 

5,0 4,9 4,9 4,8 

Hovrätter     

Tvistemål 5,0 5,0 5,6 6,3 

Brottmål exkl. 
förtursmål 

5,0 7,2 7,6 7,5 

Förvaltningsrätter     

Samtliga mål exkl. 
förtursmål och 
migrationsmål 

6,0 8,5 7,0 6,4 

Kammarrätter     

Samtliga mål exkl. 
förtursmål och 
migrationsmål 

6,0 6,8 7,5 7,0 

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2014. 

 
Omloppstiderna har minskat avseende alla 
verksamhetsmål utom tvistemål i hovrätt. 
Verksamhetsmålen gällande tingsrätternas 
omloppstider för tvistemål och brottmål 
uppnåddes 2014. Omloppstiderna i förvaltnings-
rätterna och kammarrätterna förbättrades. 
Hovrätternas omloppstider för brottmål för-
bättrades marginellt medan omloppstiderna för 
tvistemål försämrades. Resultaten för hyres- och 
arrendenämnderna försämrades marginellt. 

Under 2014 pågick ett antal riktade åtgärder 
för att minska handläggningstider och balanser 
vid Sveriges Domstolar. Som exempel kan 
nämnas en förstärkningsstyrka med ett antal 
domare som kunnat tas i anspråk vid frånvaro på 
grund av utbildning och långvarig sjukskrivning 
eller vid handläggning av större mål och 
balansavarbetningar. Vissa domstolar har också 
tilldelats ekonomiska resurser för att kunna göra 
tillfälliga insatser för att minska omloppstider 
och överbalanser. 

Inkomna, avgjorda och balanserade mål 
Antalet inkomna mål (exklusive migrationsmål) 
till domstolarna minskade med 1,2 procent 2014 
jämfört med 2013. Eftersom antalet avgjorda mål 
ligger på en oförändrad nivå minskade antalet 
balanserade mål med 4,7 procent. 

 
Tabell 2.12 Den totala målutvecklingen (exkl. 
migrationsmål) 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Inkomna mål 351 055 349 439 345 181 

Avgjorda mål 357 423 351 906 351 244 

Balanserade mål 131 911 129 296 123 239 
Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2014. 

 
Domstolarnas totala balans kan delas upp i en så 
kallad arbetsbalans och en överbalans. Med 
arbetsbalans avses det antal mål i balans som 
statistiskt är förenligt med att regeringens 
verksamhetsmål gällande omloppstider kan nås. 
Det antal mål som överstiger arbetsbalansen 
definieras som överbalans. Överbalansen har 
minskat från 7 151 mål 2012 respektive 5 776 
mål 2013 till 2 529 mål 2014 vilket är den lägsta 
siffran sen begreppet infördes 2007. Förvalt-
ningsrätterna och tingsrätterna har ingen 
överbalans alls. Kammarrätternas överbalanser 
har ökat med drygt 1 500 mål.  

Kostnadsutveckling och produktivitet 
Verksamhetsområdet inbegriper både verksam-
heten inom Sveriges Domstolar (exklusive 
migrationsdomstolarna) och de transfereringar 
och övriga utbetalningar som utgörs av 
kostnader under anslaget 1:12 Rättsliga biträden 
m.m. Verksamhetens kostnader avser utfallet på 
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar medan 
Transfereringar m.m. avser utfallet på anslaget 
1:12 Rättsliga biträden. 

 
Tabell 2.13 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

  2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 4 928 5 171 5 226 

Transfereringar m.m. 2 157 2 260 2 432 

Summa kostnader 7 086 7 431 7 658 
Källa: Sveriges Domstolars årsredovisningar 2012–2014. 

 
Under perioden 2012–2014 har verksam-
hetskostnaderna inom Sveriges Domstolar ökat. 
Under 2014 ökade kostnaderna med 1 procent. 
Produktiviteten, mätt som antalet avgjorda mål 
och ärenden i förhållande till de totala fastpris-
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beräknade kostnaderna på anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar har ökat under 2014, om än svagt.  

Utgifter för rättsliga biträden m.m. ökade 
med 7,6 procent under 2014 och totalt med 12,7 
procent under perioden 2012–2014. Utgifterna 
för offentlig försvarare utgjorde 2014 56 procent 
av utgifterna under anslaget. Andra större 
utgiftsposter gällde målsägandebiträde, offentligt 
biträde och rättshjälp enligt rättshjälpslagen. 
Den totala ökningen av utgifterna på anslaget 
förklaras främst av ökade utgifter för offentligt 
försvar. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att målet för den dömande 
verksamheten delvis är uppnått. Det är positivt 
att tingsrätterna nådde verksamhetsmålen 
avseende omloppstider för både brottmål och 
tvistemål och att omloppstiderna i förvaltnings-
rätt och kammarrätt minskade. Dessa domstolar 
står för den absoluta majoriteten av målen och 
ärendena i domstolarna. Att förvaltningsrätterna 
och tingsrätterna har arbetat ned sina 
överbalanser är också positivt. Däremot är det 
negativt att omloppstiderna i hovrätterna och 
hyres- och arrendenämnderna ökade från en 
redan tidigare alltför hög nivå.  

De riktade åtgärder som har vidtagits för att 
minska handläggningstider och balanser vid 
Sveriges Domstolar har sannolikt påverkat 
måluppfyllelsen i positiv riktning. Omständig-
heter som domstolarna menar har försvårat 
uppfyllelsen av verksamhetsmålen är bl.a. fler 
omfattande mål, personalomsättning och 
rekryteringssvårigheter. 

Sveriges Domstolars arbete för att förbättra 
kvalitet och effektivitet bidrar till ett ökat 
förtroende för verksamheten hos allmänheten. 
Sveriges Domstolar arbetar kontinuerligt för att 
förbättra bemötande, domskrivning och 
kommunikation. Regeringen ser positivt på detta 
arbete.  

Under 2013 och 2014 har antalet inkomna mål 
till Sveriges Domstolar minskat marginellt efter 
att ha ökat under flera år. År 2013 tillfördes 
Sveriges Domstolar ett resurstillskott. Resurstill-
skottet har framför allt använts till att öka antalet 
anställda, särskilt vid tingsrätterna. Arbetsläget 
bedömdes där vara som mest ansträngt. Antalet 
årsarbetskrafter fortsatte att öka något även 
under 2014. Resurstillskottet har även möjlig-

gjort satsningar på till exempel säkerhet, 
kvalitetsarbete och it-utveckling. Sådana sats-
ningar kan inte förväntas få genomslag i form av 
ökad produktivitet på kort sikt. Under 2014 
ökade dock produktiviteten, om än svagt. 
Antalet avgjorda viktade mål och ärenden steg 
trots ett fortsatt minskat målinflöde. De 
balanserade målen har därmed minskat. 

Det processrättsliga regelverket har stor 
betydelse för domstolarnas effektivitet. De 
minskade omloppstiderna i tingsrätt och förvalt-
ningsrätt kan delvis förklaras av de reformer som 
genomförts under senare år (utvecklingen 
avseende brottmål beskrivs närmare i avsnitt 
2.5.3 Samlad bedömning av flödet i rättskedjan). 
Regeringen bedömer att även genomförda 
förändringar i de yttre tingsrätts- och förvalt-
ningsrättsorganisationerna har långsiktigt goda 
effekter för måluppfyllelsen vid Sveriges 
Domstolar. Ytterligare reformer av det process-
rättsliga regelverket och förstärkningar av den 
yttre domstolsorganisationen är nödvändiga för 
att effektiviteten och produktiviteten ska 
förbättras i framtiden. 

Utgifterna för rättsliga biträden fortsatte att 
öka under 2014 trots att antalet brottmål 
minskade något. Ökningen beror delvis på att 
timkostnadsnormen höjdes för offentliga 
försvarare och att antalet debiterade timmar per 
förordnande ökade. Även antalet omfattande 
mål, med flera tilltalade i samma mål, har ökat. 
Här kan t.ex. nämnas ett stort mål i Södertälje 
tingsrätt. En särskild utredare har haft i uppdrag 
att göra en samlad översyn av utgifterna för 
rättsliga biträden samt överväga vilka åtgärder 
som kan vidtas och som kan få en utgifts-
dämpande effekt. Förslagen redovisas i 
betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86). 
Betänkandet bereds i Regeringskansliet. 

2.5.7 Verkställighet av påföljd 

Mål 

Regeringens mål för verksamheten är att 
påföljderna ska verkställas på ett säkert, humant 
och effektivt sätt och att antalet återfall i brott 
ska minska. 

Kriminalvården ansvarar för att verkställa 
påföljder inom verksamhetsområdet. 
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Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Uppfyllelsen av målet att påföljder ska verk-
ställas på ett säkert, humant och effektivt sätt 
bedöms bl.a. utifrån:  

– myndighetens arbete med att förbättra den 
interna styrningen och kontrollen 

– flexibiliteten i platsutnyttjandet 

– antalet rymningar och andra allvarliga 
händelser 

– graden av strukturerad sysselsättning i 
anstalt. 

 
Måluppfyllelsen avseende det återfallsföre-
byggande arbetet under verkställigheten bedöms 
bl.a. utifrån:  

– andelen klienter som har en verkställig-
hetsplan  

– andelen klienter som har fullföljt behand-
lingsprogram  

– klienternas deltagande i utbildning  

– andelen klienter som har blivit föremål för 
särskilda utslussningsåtgärder. 

Verksamhetens resultat 

Intern styrning och kontroll  
Kriminalvården har från och med januari 2015 en 
ny organisation. Syftet med omorganisationen 
har varit att stärka myndighetens förmåga att 
organisera, styra, följa upp och prognosticera 
verksamheten. Under 2014 har myndigheten 
bl.a. arbetat med implementering av den nya 
ledningsstruktur, styr- och uppföljningsmodell 
samt budgetfördelningsmodell som beslutades 
föregående år.  

Flexibilitet och beredskap för variationer i 
klienttillströmningen 
Antalet intagna i anstalt och antalet frivårds-
klienter fortsatte att minska 2014. De senaste 
fem åren har medelbeläggningen i anstalt liksom 
medelantalet frivårdsklienter minskat med 15 
procent. 2014 var medelbeläggningen i anstalt 
3 874 (95 procent män och 5 procent kvinnor). 
Frivården hade i genomsnitt 12 120 klienter 
(87 procent män och 13 procent kvinnor).  

 

Diagram 2.11 Utvecklingen av medelantal klienter i frivård 
och medelbeläggning i anstalt 2010–2014 
Frivård Anstalt 

 
Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2012-2014 

 
Till följd av den alltjämt minskande klient-
tillströmningen har Kriminalvården under 2014 
vidtagit fortsatta åtgärder i syfte att minska 
överskottet av platser. Bland annat har ett antal 
platser avvecklats permanent och flera platser 
med behov av renovering har stängts tillfälligt. 
Kriminalvården har också inlett en dialog med 
bl.a. Migrationsverket och Statens institutions-
styrelse i syfte att överlåta platser. Detta har bl.a. 
resulterat i att en avvecklad anstalt kommer att 
tas i anspråk av Statens Institutionsstyrelse. 

Säkerhet 
Antalet direktavvikelser från anstalter i den 
lägsta säkerhetsklassen fortsatte att minska 2014 
från tidigare års låga nivåer. Från anstalter i de 
högre säkerhetsklasserna genomfördes dock 6 
rymningar under året.  Det är en mycket tydlig 
ökning i förhållande till de föregående fem åren 
då antalet rymningar per år varierade mellan 0 
och 2 stycken. Samtliga rymningar under året 
skedde från anstalter i säkerhetsklass 2. Efter de 
inledande rymningarna påskyndade Kriminal-
vården arbetet med en planerad översyn av 
säkerheten vid alla anstalter i denna säkerhets-
klass. Myndigheten har därefter också inlett ett 
arbete med säkerhetshöjande åtgärder, baserade 
på enskilda anstalters behov.  

Under 2014 rapporterades drygt 150 allvarliga 
händelser i anstalt. I förhållande till medel-
beläggningen är det i nivå med föregående år. 
Inom frivården har istället en ökning av antalet 
rapporterade allvarliga händelser noterats och 
uppgick 2014 till drygt 30 stycken. Detta beror 
enligt Kriminalvården troligen på en ökad anmäl-
ningsbenägenhet till följd av implementeringen 
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av myndighetens incidentrapporteringssystem i 
frivården. 

Enligt Kriminalvården visar omfattande kon-
troller att förekomsten av droger på anstalter 
fortsatt är mycket låg. 

Återfallsförebyggande arbete 
Andelen klienter i anstalt och frivård som har en 
upprättad verkställighetsplan har fortsatt att öka 
i förhållande till föregående år. Riksrevisionen 
har 2009 och 2013 riktat kritik mot kvaliteten i 
verkställighetsplanerna. Kriminalvården har 
under 2014 fortsatt sitt tidigare påbörjade arbete 
för att förbättra kvaliteten i verkställighets-
planeringen. Kriminalvården förväntar sig att 
åtgärderna kommer ge resultat efter utgången av 
2015. 

Den totala sysselsättningsgraden i anstalt har 
ökat något i förhållande till föregående år och var 
81 procent 2014. Kvinnor har högre sysselsätt-
ningsgrad än män. En ökning av antalet anstalter 
som når 85 procents sysselsättningsgrad har 
skett. Dock uppnår i likhet med föregående år 
färre än hälften av anstalterna en 85 procentig 
sysselsättning. Mer än hälften av sysselsätt-
ningen utgörs av arbetsdrift och service. Fem 
procent av sysselsättningen utgörs av behand-
lingsprogram.  

Andelen klienter, såväl män som kvinnor, som 
har fullföljt behandlingsprogram har minskat 
under 2014 i förhållande till föregående år. 
Kriminalvården förklarar minskningen med 
avvecklingen av ett utbrett behandlingsprogram 
som efter utvärdering inte visade sig minska 
risken för återfall i brott. Kriminalvården 
redovisade 2013 att myndigheten inte i tillräcklig 
utsträckning når klienter som har störst behov 
av behandlingsprogram samt att man heller inte 
alltid når fram med rätt behandlingsprogram. 
Myndigheten redovisar för 2014 en något positiv 
utveckling avseende detta.  

Cirka en fjärdedel av alla klienter i anstalt 
påbörjade någon form av utbildning under 2014, 
vilket är i nivå med föregående år. Kriminal-
vården har under året fortsatt att arbeta efter den 
åtgärdsplan som myndigheten tog fram efter 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
Kriminalvårdens utbildning 2012 (Rapport 
2012:6 Vuxenutbildning i anstalt).  

Andelen intagna som frigavs från anstalt via 
särskild utslussningsåtgärd var 12 procent 2014, 
vilket är en marginell minskning i förhållande till 
föregående år. Andelen är densamma för män 

och kvinnor. Sett till antalet så minskade på-
började särskilda utslussningsåtgärder med tio 
procent 2014 i förhållande till föregående år. De 
senaste fem åren har antalet påbörjade särskilda 
utslussningsåtgärder minskat med nära 40 
procent.  

Samverkan 
Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har 
under året fortsatt att utveckla sitt samarbete 
kring klienter i såväl anstalt som frivård. 
Kriminalvården har också tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Coompanion Sverige 
medverkat i ett projekt finansierat av Europeiska 
socialfonden. Projektets syfte är att öka 
kunskaper och visa på möjligheter med 
arbetsintegrerande sociala företag som en väg för 
intagna till inträde på arbetsmarknaden. 

Statskontoret har under 2014 utvärderat 
Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer 
(Rapport 2014:24 Kriminalvårdens bidrag till 
ideella organisationer). Utvärderingen visade att 
ideella organisationers insatser är ett värdefullt 
komplement till Kriminalvårdens egna fri-
givningsförberedande insatser.  

Riksrevisionen har under året granskat 
samhällets samlade insatser för att förebygga 
brott (Rapport 2015:4 Återfall i brott – hur kan 
samhällets samlade resurser användas bättre?). 
Riksrevisionens slutsatser är bl.a. att det brister i 
myndigheternas planering och samverkan och 
att det finns vissa oklarheter kring ansvars- och 
resursfördelning mellan berörda aktörer.    

Ungdomar 
Kriminalvården har under året fortsatt att arbeta 
med uppdraget att utveckla och intensifiera det 
återfallsförebyggande arbetet för unga i 
kriminalvård. Under 2014 har flera utbildnings-
insatser för personal genomförts, ungdoms-
avdelningar har fått ny organisation och tydligt 
uppdrag för sin verksamhet och pilotprojektet 
för mobilt utredningsteam för adhd har utökats. 
Därutöver har ett antal beslut som ska främja 
tidiga insatser för unga i häkte fattats under 
2014. 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  4 

48 

Kostnadsutveckling 

Tabell 2.14 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

  2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 5 515 5 642 5 725 

Transfereringar 12 10 12 

Summa kostnader 5 526 5 653 5 737 

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2013-2014 
 
Verksamhetsområdet omfattar verksamhet inom 
frivården, anstalter samt Kriminalvårdens 
transportverksamhet för såväl nationella som 
internationella transporter. Internationella 
transporter inom migrationsområdet redovisas 
under utgiftsområde 8 Migration. Häktesverk-
samheten ingår som en del i verksamhets-
området Utredning och lagföring.  

Kostnaderna för verksamhetsområdet har 
ökat sedan 2012. Mellan 2013 och 2014 ökade 
kostnaderna med 84 miljoner kronor till en nivå 
på drygt 5,7 miljarder kronor. Utvecklingen 
förklaras främst av en ökning av antalet anställda 
och ökade lönekostnader. Antalet årsarbets-
krafter har ökat med en procent i förhållande till 
föregående år.  

Analys och slutsatser 

Regeringens bedömning är att målen för 
verksamheten delvis har uppnåtts men att det 
fortsatt finns utvecklingspotential inom flera 
områden. Kriminalvården har under året fortsatt 
det pågående utvecklingsarbetet för att stärka 
den interna styrningen och kontrollen. Myndig-
heten har också vidtagit åtgärder för att på ett 
flexibelt sätt kunna hantera platsbeståndet i 
förhållande till den vikande klienttillström-
ningen. Samtidigt som antalet klienter har fort-
satt att minska har myndighetens kostnader 
ökat. Regeringen är angelägen om att myndig-
heten planerar verksamheten på ett kostnads-
effektivt sätt. Den vikande klienttillströmningen 
i kombination med Kriminalvårdens höga 
ambitioner i det klientnära arbetet har gett 
myndigheten goda förutsättningar att bedriva 
och utveckla klientverksamheten ytterligare. 
Flera centrala områden i det klientnära arbetet 
har dock inte utvecklats i önskvärd omfattning. 
Regeringen har därför höga förväntningar på att 
Kriminalvårdens pågående utvecklingsinsatser 
kommer att ge resultat även i detta avseende. 

Regeringen ser positivt på att Kriminalvården 
fortsätter att vidta åtgärder i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för ett flexibelt platsut-
nyttjande. Den svårprognosticerade beläggnings-
utvecklingen ställer höga krav på myndighetens 
arbete på detta område. Regeringen är därför 
angelägen om att Kriminalvården fortlöpande 
prioriterar och utvecklar arbetet med åtgärder 
för flexibilitet i platsutnyttjandet. Myndighetens 
initiativ att hyra ut eller överlåta lokaler till 
myndigheter med stora lokalbehov är en av flera 
viktiga åtgärder på området. 

Regeringen ser allvarligt på det höga antalet 
rymningar från anstalter i säkerhetsklass 2 som 
skedde under 2014. Regeringen förväntar sig att 
det arbete som påbörjats med att stärka 
säkerheten vid anstalter i denna säkerhetsklass 
kommer att ge resultat på området på så sätt att 
antalet rymningar återgår till tidigare års låga 
nivåer. Regeringen är också angelägen om att 
Kriminalvården ökar insatserna när det gäller 
säkerheten vid frivårdskontoren och kommer 
fortsatt följa myndighetens aktiviteter på 
området. 

En individuellt utformad och ändamålsenlig 
verkställighetsplanering är en förutsättning för 
ett effektivt återfallsförebyggande arbete. Det är 
därför en viktig uppgift för Kriminalvården att 
säkerställa att det för varje klient i ett mycket 
tidigt skede upprättas en verkställighetsplan av 
hög kvalitet som kan följa klienten under hela 
verkställighetstiden. Regeringen är därför 
angelägen om att myndigheten fullföljer arbetet 
med att komma till rätta med de problem som 
fortfarande kvarstår med att upprätta verkställig-
hetsplaner av god kvalitet för alla klienter. 
Regeringen förväntar sig att myndighetens 
fleråriga utvecklingsarbete kommer att visa 
resultat under det kommande året.  

Det är viktigt att tiden i anstalt fylls med 
strukturerade aktiviteter, dels i syfte att upprätt-
hålla ordningen och säkerheten i anstalten dels 
för att minska individens risk för återfall i brott 
efter villkorlig frigivning. Det är därför otill-
fredsställande att myndigheten inte uppnår en 
högre sysselsättningsgrad. Regeringen är 
angelägen om att Kriminalvården tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, näringslivet, ideella 
organisationer och andra relevanta aktörer 
genom fortsatt utvecklad samverkan vidtar 
åtgärder för att skapa förutsättningar för 
meningsfull sysselsättning under verkställig-
heten.  
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Det är angeläget att Kriminalvårdens klienter i 
så hög utsträckning som möjligt deltar i be-
handlingsprogram som syftar till att minska 
risken för återfall. Det är samtidigt viktigt att 
rätt behandlingsprogram matchas med rätt 
klienter. Det är därför angeläget att Kriminal-
vården fortsatt utvecklar arbetet med behand-
lingsprogrammen så att de klienter som har 
störst behov i högre utsträckning nås av väl 
anpassade insatser. Regeringen förväntar sig att 
myndighetens arbete inom ramen för regerings-
uppdragen om unga dömda samt män och 
kvinnor med våldsproblematik bl.a. ska sätta 
fortsatt fokus på detta.  

En stor del av Kriminalvårdens klienter saknar 
tillräcklig skolunderbyggnad. Nära hälften av de 
intagna i anstalt saknar gymnasieutbildning. 
Regeringen vill betona vikten av att fler intagna 
får möjlighet att studera och skaffa sig en 
adekvat utbildning under verkställigheten. Det är 
därför tillfredsställande att Kriminalvården 
fortsätter att arbeta med de utvecklingsområden 
som Statens skolinspektion identifierade under 
sin granskning 2012. 

Användningen av de i fängelselagen 
(2010:610) reglerade särskilda utslussnings-
åtgärderna fortsätter att minska från år till år. 
Minskningen är omfattande och sker i en 
utsträckning som endast till viss del kan 
förklaras av en vikande klienttillströmning. 
Utvecklingen motsvarar inte regeringens för-
väntningar på området. Övergången från anstalt 
till ett liv i frihet är en särskilt kritisk tidpunkt 
när det handlar om att förebygga återfall i brott. 
Kriminalvårdens arbete med att förbereda den 
intagne för frigivningen genom olika former av 
utslussningsåtgärder behöver därför stärkas. 
Kriminalvården måste också vidta åtgärder för 
att öka andelen intagna som blir föremål för 
någon av de särskilda utslussningsåtgärderna. 
Regeringen avser att under hösten återkomma 
med initiativ i frågan om utslussning.  

Det återfallsförebyggande arbetet kräver inte 
sällan flera och långvariga insatser. Tiden då 
Kriminalvården har möjlighet att vidta återfalls-
förebyggande åtgärder som är anpassade till 
klienternas behov är begränsad. Ansvaret för det 
återfallsförebyggande arbetet kan därför inte 
ensidigt vara Kriminalvårdens. Det är angeläget 
att kommuner, landsting, andra myndigheter, 
privata aktörer m.fl. i samverkan med 
Kriminalvården tar sitt ansvar för att insatser 
initieras och fullföljs under och efter 

verkställigheten. Riksrevisionens granskning har 
visat på en rad utvecklingsområden. Frågan 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

För Kriminalvårdens klienter som är under 
21 år är det särskilt viktigt att åtgärder som kan 
bidra till att bryta en kriminell livsstil planeras 
och vidtas i god tid samt i samverkan med andra. 
Det är därför tillfredställande att myndigheten 
vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att utveckla det 
återfallsförebyggande arbetet för unga. Rege-
ringen förväntar sig fortsatt utveckling på 
området inom ramen för det uppdrag om unga 
dömda som löper även under 2016 samt att 
arbetet därefter implementerats i den löpande 
verksamheten.  

2.5.8 Stöd till brottsoffer 

Mål 

Regeringens mål är att skadeverkningarna av 
brott ska minska och att verksamheten till stöd 
för brottsoffer bedrivs på ett effektivt och 
rättsäkert sätt med hög kvalitet. Den som 
drabbats av brott ska få adekvat information och 
ett gott bemötande från rättsväsendets myndig-
heter. De myndigheter inom rättsväsendet som 
bidrar till måluppfyllelsen genom brottsoffer-
relaterade verksamheter är Brottsoffermyndig-
heten, polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges 
Domstolar och Brottsoffermyndigheten. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att bedöma måluppfyllelsen används  
bl.a. följande indikatorer:  

– brottsutsattas erfarenheter av polisens, 
åklagarnas och domstolarnas arbete 

– antalet inkomna och avgjorda brottsskade-
ärenden 

– genomsnittlig handläggningstid för brotts-
skadeärenden 

– inkomna medel från regressverksamheten 

– antalet aktiva regressärenden vid årets slut 

– antalet inkomna och beviljade ansökningar 
till brottsofferfonden. 
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Verksamhetens resultat 

För att kunna bedöma måluppfyllelsen inom 
området följer regeringen dels de åtgärder som 
myndigheterna vidtagit för att förbättra be-
mötandet av brottsutsatta och informationen till 
brottsutsatta, dels Brottsoffermyndighetens 
resultat avseende handläggning av brottsskade-
ärenden m.m. Inledningsvis berörs rätts-
väsendets allmänna arbete, därefter berörs 
Brottsoffermyndighetens arbete specifikt. När 
det gäller rättsväsendets allmänna arbete utgår 
bedömningen framför allt från ett urval av 
resultatindikatorer från Nationella trygghets-
undersökningen (NTU). 

Rättväsendets arbete 
Rättsväsendet ska tillsammans med övriga 
samhället ge stöd åt dem som drabbas av brott. 
Många av de anställda inom rättsväsendets 
myndigheter kommer på ett eller annat sätt i 
kontakt med personer som har drabbats av brott. 
Myndigheterna och dess personal behöver därför 
kunna bemöta brottsdrabbade på ett 
professionellt sätt, ge dem relevant information 
och hjälpa dem att få kontakt med andra aktörer, 
t.ex. det civila samhällets organisationer. Det har 
under senare år tagits många initiativ inom 
rättsväsendet för att vidareutveckla och förbättra 
stödet till dem som drabbas av brott, inte minst 
för våldsutsatta kvinnor och barn. 

 
 

Diagram 2.12 Brottsutsattas erfarenheter av polisens 
arbete, enligt NTU 2009–2014 
%  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 

 
NTU visar att av de personer som sedan 
undersökningen 2009 har varit i kontakt med 
polisen på grund av utsatthet för brott är drygt 
75 procent mycket eller ganska nöjda med 
polisens bemötande och drygt hälften uppger att 
de sammantaget har positiv erfarenhet av 
polisen. De brottsutsatta är mest nöjda med 
polisens bemötande men mindre nöjda med den 
information de fått och polisens arbete med att 
utreda och klara upp brotten. Av allt att döma 
upplever således brottsutsatta att polisen varken 
har försämrat eller förbättrat sitt arbete i dessa 
avseenden under senare år.  
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Diagram 2.13 Brottsutsattas erfarenheter av åklagare 
respektive bemötande i domstol, enligt NTU 2009–2014 
%  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen 

 
När det gäller de personer som har varit i 
kontakt med en åklagare under senare år på 
grund av utsatthet för brott uppger ungefär 
hälften att de har mycket eller ganska positiva 
erfarenheter av kontakten med åklagaren. 
Utvecklingen ser relativt stabil ut med en viss 
antydan till minskning. Undersökningen visar 
också att män är något mindre nöjda än kvinnor.  

Av de som har varit i kontakt med en domstol 
under senare år uppgav nästan 70 procent att de 
är nöjda med bemötandet som de fick i dom-
stolen. Utvecklingen ser även i detta avseende 
relativt stabil ut, men med en viss antydan till 
minskning. Eftersom underlaget av personer 
som har erfarenhet av domstol och åklagare är 
begränsat bör dock de årsvisa resultaten samt 
utvecklingen över tid tolkas med viss försiktig-
het. Resultatet ger emellertid en indikation om 
utvecklingen.  

Bemötande 
I januari 2014 publicerades resultatet av den 
brottsofferundersökning som Statistiska central-
byrån gjort på uppdrag av polisen. Under-
sökningen visar att brottsutsatta generellt sett är 
nöjda med sina kontakter med polisen men 
också att det finns sådant som kan förbättras. 
Bland annat framkommer det att möjligheten att 
få komma till tals i polisutredningar bör 
förbättras. En viktig del i polisens arbete med 
brottsutsatta är riskanalys vid våld på individ-
nivå. Under 2014 har ett stöd för initiala risk-
bedömningar tagits fram. Stödet ska användas 
för att ta fram beslutsunderlag för akuta 

skyddsåtgärder samt vara ett sållningsverktyg för 
bedömning av vilka fall som kräver ytterligare 
riskanalys. Polisen har också deltagit i ett EU-
projekt vars syfte är att sprida goda exempel 
inom området riskanalys vid våld i nära 
relationer. Inom personsäkerhetsarbetet fokus-
erade myndigheten på att säkerställa rutiner och 
arbetsmetoder för att politiskt förtroendevalda 
och andra opinionsbildare samt journalister 
skulle känna sig trygga under valrörelsen. 

Vid Åklagarmyndigheten pågår ett tillsyns- 
och metodutvecklingsarbete där brottsoffer-
perspektivet är en viktig aspekt. Riktlinjer och en 
uppdaterad handbok för kontaktförbud har 
tagits fram. Det pågår också ett utvecklings-
projekt om hanteringen av brott mot barn där en 
översyn av sexualbrott på nätet mot unga 
brottsoffer ingår men även en granskning av 
kvaliteten i barnförhör i syfte att se om det finns 
behov av att vidta åtgärder för att säkerställa ett 
högt bevisvärde.  

Sedan 2013 ansvarar Domstolsverkets för-
troendesamordnare för att driva, utveckla och 
samordna arbetet med bemötandefrågor tillsam-
mans med en referensgrupp från domstolarna. 
Under 2014 har referensgruppen tagit fram ett 
förslag till en ny gemensam handlingsplan för 
Sveriges Domstolars arbete med dessa frågor. 
Handlingsplanen började gälla 2015. Domstols-
verket har under 2014 haft i uppdrag att 
utvärdera säkerheten i domstol för målsäganden 
och vittnen. Uppdraget redovisades till 
regeringen 2014 och slutsatsen är att säkerheten 
för målsäganden och vittnen i allmänhet är god, 
men att det på vissa områden kvarstår en del 
förbättrings- och utvecklingsarbete. Domstols-
verket lämnar även flera förslag kring hur 
myndigheten och domstolarna kan fortsätta 
arbeta med dessa frågor. Domstolsverket ska 
enligt regleringsbrevet för 2015 återrapportera 
vilka åtgärder som vidtagits till följd av 
rapporten.  

Information 
Rättsväsendets myndigheter arbetar kontinuer-
ligt med att förbättra informationen till brotts-
offer. Polisen samarbetar med Åklagarmyndig-
heten för att förbättra målsägandes möjligheter 
att få sina skadeståndsanspråk tillgodosedda. 
Under 2014 har bland annat en handledning 
tagits fram för att ge vägledning vid utredning av 
skadestånd i de polisiära förundersökningarna.  
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De informationssatsningar som Brottsoffer-
myndigheten har genomfört har breddat och 
fördjupat kunskaperna om brottsutsattas rättig-
heter både hos professionella aktörer och ideellt 
verksamma. Under året har myndigheten särskilt 
satsat på information om brottskadeersättning 
och information till barn. Brottsoffermyndig-
heten har under året avslutat tre regerings-
uppdrag. De har rört framförallt utbildnings-
insatser, förmedling av forskningsmedel om 
mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld 
och andra sexuella övergrepp samt information 
till barn som brottsoffer.  

Brottsoffermyndighetens arbete och resultat 
Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja 
brottsoffers rättigheter, behov och intressen 
samt vara ett informations- och kunskaps-
centrum för brottsofferfrågor. I den över-
gripande rollen att uppmärksamma och 
synliggöra brottsofferfrågor ingår även att 
initiera samverkan kring och sprida information 
om brottsofferfrågor. 

Kostnadsutveckling  

Tabell 2.15 Kostnadsutveckling 2012–2014 
Miljoner kronor 

  2012 2013 2014 

Verksamhetens kostnader 40 41 45 

Transfereringar 98 137 147 

Summa kostnader 138 178 192 

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2012–2014. 

 
Verksamheten omfattar både Brottsoffer-
myndighetens arbete och de transfereringar som 
utgörs av kostnader för brottsskadeersättning 
under anslaget 1:11 Ersättning för skador på 
grund av brott. Även Brottsofferfonden ingår i 
verksamheten. Brottsofferfondens medel är 
dock inte uppförda på statens budget utan 
finansieras huvudsakligen av lagöverträdare, som 
betalar en särskild avgift till fonden.  

Mellan 2012 och 2014 har kostnaderna, 
inklusive transfereringar för verksamheten, i 
löpande priser ökat med cirka 40 procent och 
uppgick 2014 till drygt 192 miljoner kronor.  

Brottsskadeärenden 
Om en dömd gärningsperson inte kan betala 
skadeståndet och den brottsdrabbade inte har 
någon försäkring som täcker skadan, kan 

personen i vissa fall få ersättning från staten. 
Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning.  

Trenden med ett minskat antal inkomna 
ansökningar har avbrutits och antalet inkomna 
brottsskadeärenden ökade under året med cirka 
4,8 procent till drygt 10 000 ärenden. Orsaken 
till detta är sannolikt myndighetens fortsatta 
informationsinsatser inriktade mot brottsoffer 
och professionella aktörer, förenat med ett 
enklare ansökningsförfarande och möjligheten 
att ansöka om brottsskadeersättning elektro-
niskt. Antalet avgjorda ärenden ökade med 3,8 
procent. Under 2014 utbetalades drygt 111 
miljoner kronor i brottsskadeersättning, vilket är 
en ökning med cirka 14 procent i förhållande till 
föregående år. Ökningen har flera förklaringar.  
Antalet avgjorda ansökningar har ökat vilket 
också medfört att fler brottsutsatta har fått 
brottsskadeersättning. Praxisutvecklingen när 
det gäller kränkningsersättning har medfört 
högre ersättning, särskilt när det gäller grova 
våldsbrott och sexualbrott. Viss del av ökningen 
kan sannolikt förklaras av att Brottsoffer-
myndigheten under 2014 i allt väsentligt inte 
lämnat lägre ersättning än vid domstol utdömda 
och sakprövade belopp vad avser kränkning. 
Sedan halvårsskiftet har myndigheten också, 
genom införandet av en ny brottsskadelag, varit 
förhindrad att göra så. Myndigheten lämnar även 
i avsevärt mindre utsträckning än tidigare lägre 
ersättning för sveda och värk än det som prövats 
av domstol. Vidare har antalet avgjorda ärenden 
avseende personskador och kränkning ökat. 
Ärendebalansen fortsätter att öka. Jämfört med 
2013 ligger 18 procent fler ärenden i balans. 
Sannolikt har balansen påverkats av att myndig-
hetens serviceåtagande mot sökande har växt 
genom att myndigheten i allt väsentligt själv 
hämtar in nödvändig utredning. I Brottsoffer-
myndighetens handläggningstid ingår därför 
även den tid som ärendet avvaktar besked från 
exempelvis Kronofogdemyndigheten, försäk-
ringsbolag och vårdgivare. Införandet av en ny 
brottskadelag har i implementeringsfasen, 
förutom utbildningsinsatser, även föranlett en 
omfattande omarbetning av myndighetens 
mallar för beslutsfattande och handläggning 
vilket också krävt resurser. 

Omloppstiden för ett ärende att registreras, 
beredas, avgöras och expedieras var under året i 
genomsnitt 81 dagar, vilket är avsevärt längre 
handläggningstid jämfört med föregående år.  
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Diagram 2.14 Inkomna och avgjorda ärenden 
Inkomna och avgjorda ärenden  

 
Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisningar 

 
Under 2014 inkom 329 ansökningar om brotts-
skadeersättning avseende barn som har bevittnat 
brott. Antalet sådana ansökningar har minskat 
något jämfört med 2013, men är fortfarande av-
sevärt högre än åren dessförinnan. Andelen 
beviljade ansökningar ligger på cirka 74 procent 
vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 
föregående år. Totalt betalades drygt 2,1 
miljoner kronor ut till sökande i denna 
ärendekategori.  

 

Tabell 2.16 Utbetald brottsskadeersättning fördelat på 
brottstyper 

Brottstyp  Antal 
inkomna 
ärenden 

 Utbetald 
ersättning 

tkr 

Våldtäkt inkl. grov 
våldtäkt mot vuxen 

183 

(157) 

 9 509 

(9 526) 

Våldtäkt inkl. grov 
våldtäkt mot barn 

73 

(92) 

 9 054 

(9 127) 

Misshandel inkl. försök 
till mord/dråp riktat mot 
vuxen 

2 400 

(2 325) 

 29 724 

(23 721) 

Misshandel inkl. försök 
till mord/dråp riktat mot 
barn 

429 

(486) 

 3 850 

(4 635) 

Våld i nära relation mot 
kvinna inkl. grov 
kvinnofridskränkning 

667 

(643) 

 14 506 

(14 216) 

Rån 1 072 

(1 165) 

 11 338 

(11 462) 

Olaga hot 834 

(776) 

 5 151 

(4 653) 

Övergrepp i rättssak 60 

(66) 

 531 

(311) 

Utpressning 56 

(70) 

 652 

(895) 

Överträdelse av 
kontaktförbud 

26 

(17) 

 172 

(124) 

Människohandel 0 

(3) 

 0 

(435) 
Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning för 2014. Föregående års siffror inom 
parentes. 

 
Genom regressverksamheten kräver staten 
gärningspersoner på den brottsskadeersättning 
som Brottsoffermyndigheten, i deras ställe, 
betalat ut till brottsoffer.  

Intäkterna från regressverksamheten uppgick 
till drygt 31 miljoner kronor 2014, vilket är en 
marginell höjning jämfört med föregående år. 
Vid utgången av 2014 fanns drygt 36 000 aktiva 
regressärenden. Av de betalningsskyldiga var 
93 procent män. 
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Diagram 2.15 Utbetald brottsskadeersättning och intäkter 
av regress 
   tkr  

 
Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisningar 

Brottsofferfonden 
Under 2014 uppgick Brottsofferfondens intäkter 
till drygt 30 miljoner kronor, vilket var en 
minskning med cirka tre procent jämfört med 
föregående år. Drygt 27 miljoner kronor för-
delades under året från fonden till olika 
brottsofferinriktade projekt och verksamheter. 
Två tredjedelar av dessa medel beviljades till det 
civila samhällets organisationer i form av 
verksamhetsstöd, t.ex. vittnesstödsverksamhet 
och för utbildnings-, informations- och ut-
vecklingsprojekt. Merparten av bidragen till de 
det civila samhällets organisationer avsåg stöd till 
brottsofferjourer. Vidare beviljades en tredjedel 
av fondens medel till viktimologiska forsknings-
projekt inom olika ämnen och inriktningar. 
Kvinnor och män har beviljats medel i samma 
utsträckning.  

Analys och slutsatser 

Regeringen anser att målet för verksamheten 
stöd till brottsutsatta delvis har uppnåtts. 

Både NTU och polisens egen brottsoffer-
undersökning visar att brottsutsatta i många 
delar är nöjda med sina kontakter med polisen. 
Det finns dock utrymme att förbättra arbetet 
ytterligare. Trots att polisen har utvecklat sin 
information till brottsdrabbade under de senaste 
åren visar de båda undersökningarna att det är 
ett område där det finns mer att göra. 
Kontakterna mellan polis och brottsoffer under 
tiden då brottet utreds skulle exempelvis kunna 
utvecklas ytterligare. Under senare år har de 
brottsdrabbade som uppger att de har mycket 
eller ganska positiva erfarenheter av åklagare 

respektive är mycket eller ganska nöjda med 
bemötande i domstol minskat något. Mot 
bakgrund av detta finns det också fortsatt 
anledning att utveckla arbetet med bemötande-
frågorna. 

Trenden av växande inkomna brottsskade-
ansökningar har förstärkts under året. Ökningen 
avser uteslutande ansökningar om ersättning på 
grund av personskada. Myndighetens fortsatta 
informationskampanjer förenat med ett enklare 
ansökningsförfarande har med stor sannolikhet 
bidragit till den uppåtgående trenden. Den 
genomsnittliga handläggningstiden av brotts-
skadeärenden har ökat jämfört med föregående 
år. Det är viktigt att myndigheten i de delar den 
kan påverka handläggningstiden gör det. 
Ärendebalansen fortsätter att öka. Det är av 
fortsatt stor vikt att myndigheten säkerställer 
kontinuitet vad gäller kompetens och kapacitet i 
handläggningen även vid vakanser. Regeringen 
kommer noga följa denna utveckling. Summan 
av utbetald brottsskadeersättning har ökat 
markant, vilket har flera förklaringar. Antalet 
avgjorda ansökningar har ökat. Samtidigt har 
praxis utvecklats mot högre belopp vad avser 
ersättning för kränkning. Därtill innebär 
införandet av den nya brottsskadelagen att 
myndigheten inte får besluta om lägre ersättning 
än vid domstol utdömda och sakprövade belopp 
vad avser kränkning. Regeringen bedömer att 
målen för verksamheten brottsskadeärenden till 
övervägande del har uppnåtts. 

Att utöva regress från dömda gärnings-
personer är betydelsefullt sett ur ett finansiellt 
perspektiv men även av rättviseskäl för den 
brottsutsatte och som en signal och reaktion 
från samhället. Regressintäkterna har ökat något 
och verksamheten finansierade under 2014 
knappt en tredjedel av den utbetalade brotts-
skadeersättningen. Antalet aktiva regressärenden 
fortsätter att öka. Det är ännu för tidigt att 
bedöma om genomförda lagstiftningsföränd-
ringar 2014 har fått något större genomslag för 
regressverksamheten men goda resultat av den 
utökade kvittningsmöjligheten har redan kunnat 
observeras. Regeringen bedömer att målen för 
regressverksamheten har uppnåtts.  

Brottsofferfonden har stor betydelse för 
finansieringen av viktimologisk forskning och 
ideella organisationers brottsofferarbete. 
Bidragen från Brottsofferfonden når med en god 
spridning över landet många olika forsknings-
projekt, organisationer och verksamheter, som 
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uppmärksammar och främjar brottsoffer. 
Fondens medel har använts för verksamhet som 
gagnar brottsoffer och regeringen bedömer att 
målen för Brottsofferfonden har uppnåtts.  

Regeringen förväntar sig att Brottsoffer-
myndigheten säkerställer en effektiv handlägg-
ning av ärenden om brottskadeersättning. När 
det gäller brottsofferfonden är det angeläget att 
Brottsoffermyndigheten ser till att verksamheten 
även fortsättningsvis bedrivs på ett bra sätt. 
Höjningen av avgifterna till brottsofferfonden 
kommer att ge ökade möjligheter att finansiera 
angelägna verksamheter och projekt som bidrar 
till ett bättre brottsofferarbete. Det är viktigt att 
myndigheten tillvaratar den utvecklingspotential 
som finns i rollen som informations- och 
kunskapscentrum för brottsofferfrågor.  

2.5.9 Kompetensförsörjning inom 
rättsväsendet 

Målet för området statliga arbetsgivarfrågor är en 
samordnad statlig arbetsgivarpolitik som 
säkerställer att rätt kompetens finns för att nå 
verksamhetens mål. För att uppnå målet måste 
staten vara en attraktiv och föredömlig arbets-
givare. De statliga myndigheterna ska bedriva ett 
strategiskt kompetensförsörjningsarbete. Statliga 
arbetsgivare ska bl.a. sträva efter att ha en jämn 
könsfördelning på ledande befattningar, öka den 
etniska mångfalden bland de anställda och 
säkerställa en god arbetsmiljö. De statsanställda 
ska ha kunskap om och förståelse för 
grundläggande värden i statsförvaltningen och 
rollen som statstjänsteman. 

Rättsväsendets myndigheter arbetar fort-
löpande med dessa frågor och ett kontinuerligt 
arbete bedrivs för att utveckla kompetensför-
sörjningen. Under 2014 genomfördes ett antal 
utbildningsinsatser för att bibehålla och utveckla 
kompetensen hos rättsväsendets anställda. 
Myndigheterna har genomfört olika program 
som syftat till att utveckla förmågan hos 
befintliga chefer. Det har också gjorts insatser 
för att identifiera framtida chefer och förbereda 
dessa på en kommande ledarroll.  

Vid utgången av 2014 uppgick antalet 
anställda inom rättsväsendet till 46 873 personer, 
en ökning med knappt 200 anställda sedan 2013. 

Myndigheternas arbete för att främja jäm-
ställdhet och likabehandling bedrivs långsiktigt. 
Andelen kvinnor på ledande befattningar har 

ökat sedan 2013 och i flera av rättsväsendets 
myndigheter är det en högre andel kvinnor än 
män som arbetar i en ledningsfunktion. Andelen 
anställda kvinnor inom rättsväsendet har ökat 
sedan tidigare år och 2014 hade flertalet myndig-
heter fler anställda kvinnor än män. 

Andelen anställda med utländsk bakgrund vid 
rättsväsendets två största verksamheter, polisen 
och Kriminalvården, uppgick 2014 till 7,7 
respektive 17,0 procent, en ökning med 0,2 
respektive 1,0 procentenheter sedan 2013. Vid 
Sveriges domstolar uppgick andelen anställda 
med utländsk bakgrund 2014 till 10,0 procent 
vilket är samma andel som 2013. Under 2013 
gjordes även en uppföljning av andelen anställda 
med utländsk bakgrund inom Åklagarmyndig-
heten, andelen anställda med utländsk bakgrund 
uppgick då till 8,4 procent. 

 
Tabell 2.17 Antal anställda inom rättsväsendet 2012–2014 

 2014 2013 2012  

Polisen 28 689 28 488 28 347  

Kvinnor 12 049 11 965 11 622  

Män 16 640 16 523 16 725  

Kriminalvården 8 873 8 820 8 673  

Kvinnor 4 170 4 146 3 990  

Män 4 703 4 674 4 683  

Sveriges domstolar 6 853 6 702 6 584  

Kvinnor 4 866 4 758 4 740  

Män 1 987 1 944 1 844  

Åklagarmyndigheten 1 341 1 334 1 335  

Kvinnor 897 894 881  

Män 444 441 454  

Övriga myndigheter i 
rättsväsendet1 

  
1 085 

 
1 167 

 
1 063 

 

Kvinnor 660 653 584  

Män 425 514 479  

Totalt  46 841 46 711 46 185  

Kvinnor 22 642 22 500 21 902  

Män 24 199 24 200 24 283  

Källa: Myndigheternas årsredovisningar samt arbetsgivarstatistiken.  
Fotnot 1: Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domarnämnden, 
Ekobrottsmyndigheten, Gentekniknämnden, Justitiekanslern, Revisorsnämnden 
och Rättsmedicinalverket. 

 
Rättsväsendets myndigheter arbetar med att 
utveckla och förbättra det systematiska arbets-
miljöarbetet, vilket syftar till att upprätthålla en 
god arbetsmiljö och värna om de anställdas hälsa. 
Sjukfrånvaron 2014 var 3,9 procent. 
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Tabell 2.18 Andel sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig 
arbetstid inom rättsväsendet 2012–2014 

År Kvinnor Män Samtliga 

2014 5,1 % 3,0 % 3,9 % 

2013 4,8 % 2,9 % 3,8 % 

2012 4,9 % 2,9 % 3,8 % 

Källa: Arbetsgivarverket 

Analys och slutsatser 

Rättsväsendets myndigheter ska arbeta 
strategiskt med kompetensförsörjning för att 
säkerställa att de har den kompetens som krävs 
för att klara nuvarande och framtida uppgifter. 
För att attrahera och behålla skickliga med-
arbetare behöver myndigheterna vara attraktiva 
arbetsplatser. De anställdas kompetens ska tas 
tillvara och utvecklas. Myndigheterna ska också 
utveckla och främja ett gott ledarskap och 
säkerställa chefsförsörjningen för framtida 
behov. Det är därför positivt att myndigheterna 
arbetar aktivt med kompetenshöjande åtgärder 
och chefsutvecklingsprogram. Det skapar förut-
sättningar för kompetenta medarbetare och 
chefer, vilket är nödvändigt för myndigheternas 
verksamhetsutveckling på lång och kort sikt. 
Myndighetsgemensamma utbildningar och 
utbyte av kunskap och erfarenhet är värdefulla 
för rättsväsendets utveckling. Myndigheterna 
behöver samtidigt utveckla sin förmåga att 
långsiktigt ta tillvara den kunskap och kom-
petens som medarbetarna förvärvar genom 
utbildningar och andra kompetenshöjande 
erfarenheter som exempelvis utlandstjänst-
göring. 

Rättsväsendets legitimitet och allmänhetens 
förtroende för det kan påverkas av hur väl de 
anställda vid myndigheterna avspeglar befolk-
ningens sammansättning. Ett långsiktigt mång-
faldsarbete har generellt bidragit till att öka 
andelen anställda med utländsk bakgrund inom 
rättsväsendet, vilket är positivt. Då det emeller-
tid finns relativt stora skillnader mellan myndig-
heterna vad gäller andelen anställda med 
utländsk bakgrund, ser regeringen det som 
angeläget att myndigheterna fortsätter att arbeta 
aktivt med denna fråga. Flera av rättsväsendets 
myndigheter bedriver även ett aktivt värde-
grundsarbete. De myndigheter som i stor ut-
sträckning rekryterar akademiker har påtalat att 
det på lång sikt finns en risk att endast kvinnor 
kan komma att rekryteras på grund av att 
kvinnor regelmässigt har bättre akademiska 

meriter. Vissa myndigheter har därför påbörjat 
ett arbete för att komma tillrätta med den 
ojämna könsfördelningen. Regeringen vill 
betona vikten av att myndigheternas ansträng-
ningar för att främja jämställdhet och mångfald 
fortsätter. 

Rättsväsendets myndigheter ska säkerställa en 
god arbetsmiljö genom exempelvis skydd mot 
hot och våld samt goda möjligheter att kom-
binera arbete, familj och fritid. Myndigheterna 
genomför olika arbetsmiljöinsatser för att 
minska sjukskrivningen samt driver och 
utvecklar säkerhetsfrågorna med hög prioritet. 
Regeringen förväntar sig att samtliga myndig-
heter i rättsväsendet fortsätter att utveckla ett 
strukturerat strategiskt och operativt arbets-
miljöarbete. 

Regeringens sammantagna bedömning är att 
myndigheternas bedriver ett aktivt kompetens-
försörjningsarbete. Det är samtidigt angeläget att 
myndigheternas strategiska kompetensför-
sörjning fortsätter utvecklas för att kunna möta 
framtida utmaningar.
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2.6 Budgetförslag 

Tabell 2.19 Utgiftsutveckling 2005–2015 
Miljoner kronor 

 
Utfall 
2005 

Utfall 
2006 

Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

1:1 Polismyndigheten 14 629 15 431 16 532 17 780 17 967 18 883 19 704 20 478 20 698 21 079 21 163 

1:2 Säkerhetspolisen 637 725 788 870 899 940 985 987 1 070 1 106 1 140 

1:3 Åklagarmyndigheten 830 889 966 977 1 053 1 168 1 168 1 233 1 278 1 310 1 344 

1:4 Ekobrottsmyndigheten 337 349 374 370 390 425 423 445 532 582 588 

1:5 Sveriges Domstolar 3 856 3 890 4 108 4 259 4 418 4 572 4 816 4 928 5 171 5 226 5 196 

1:6 Kriminalvården 5 218 5 447 5 928 6 329 6 782 7 164 7 503 7 380 7 604 7 744 7 702 

1:7 Brottsförebyggande 
rådet 58 65 63 56 61 63 67 70 81 89 96 

1:8 Rättsmedicinalverket 221 229 247 261 273 297 312 334 345 362 380 

1:9 Gentekniknämnden 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 

1:10 Brottsoffermyndigheten  26 27 30 30 30 31 33 31 33 36 38 

1:11 Ersättning för 
skador på grund av brott 74 87 91 86 89 80 65 57 98 111 119 

1:12 Rättsliga biträden m.m. 1 094 1 326 1 455 1 607 1 621 1 804 2 002 2 157 2 260 2 432 2 561 

1:13 Kostnader för vissa 
skaderegleringar m.m. 31 28 32 44 34 35 40 51 54 67 81 

1:14 Avgifter till vissa 
internationella 
sammanslutningar 4 3 3 3 4 4 15 12 38 12 14 

1:15 Bidrag till lokalt 
brottsförebyggande 
arbete 6 6 7 6 7 7 7 21 7 7 7 

1:16 Säkerhets- och 
integritetsskydds-
nämnden    10 10 10 13 16 16 17 17 

1:17 Domarnämnden       7 7 8 7 8 

1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser 
avseende EU:s inre 
säkerhet           17 
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2.6.1 1:1 Polismyndigheten 

Tabell 2.20 Anslagsutveckling 1:1 Polismyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
21 078 972 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
18 010 

 
2015 

 
Anslag 

 
21 161 726 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
21 162 950 

2016 Förslag 21 560 567      

2017 Beräknat 21 828 597 2   

2018 Beräknat 22 242 094 3   

2019 Beräknat 22 695 292 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 21 561 046 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 21 562 341 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 21 562 342 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter avseende 
Polismyndighetens verksamhet. Anslaget får 
också användas för avvecklingsutgifter som kan 
uppstå till följd av den genomförda om-
bildningen av Rikspolisstyrelsen, polismyndig-
heterna och Statens kriminaltekniska labora-
torium. Därutöver får anslaget användas för 
bidrag till organisationer som hjälper personer 
att lämna ett liv i kriminalitet (avhoppar-
verksamhet). 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 
 
Tabell 2.21 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 63 344 662 938 633 918 29 020 

Prognos 2015 70 000 683 000 662 000 21 000 

Budget 2016 70 000 680 000 619 000 61 000 

 
De offentligrättsliga avgifter som inte får dispo-
neras är avgifter från tillståndsgivningen samt 
Riksbankens transporter. Polismyndigheten 
disponerar avgifter från stämningsmanna-
delgivning, passhantering och nationella id-kort. 

 

Tabell 2.22 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 41 741 57 391 -15 650 

(varav tjänsteexport) 26 521 26 521  

Prognos 2015 30 000 21 000 9 000 

(varav tjänsteexport) 15 000 15 000  

Budget 2016 30 000 21 000 9 000 

(varav tjänsteexport) 15 000 15 000  

 
Den uppdragsverksamhet som ovanstående in-
täkter avser är, förutom tjänsteexport, prover 
som utförs av Nationellt forensiskt centrum, 
utbildning av ordningsvakter samt kontroller av 
väktarhundar. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
50 000 000 kronor från och med 2016 så som 
regeringen har aviserat i de tre senaste årens 
budgetpropositioner. 

Regeringen ser det som angeläget att stödja 
organisationer som hjälper personer att lämna 
ett liv i kriminalitet, s.k. avhopparverksamhet. 
För att göra det möjligt för Polismyndigheten 
att lämna bidrag till sådan verksamhet ökas 
anslaget med 5 000 000 kronor från och med 
2016. 

Nationellt forensiskt centrum, som är en del 
av Polismyndigheten, utför mot avgift forensiska 
undersökningar åt Kustbevakningen, Skatte-
verket och Tullverket. Dessa undersökningar ska 
fortsättningsvis finansieras via Polismyndig-
hetens anslag, varför anslaget 1:1 
Polismyndigheten ökas med 1 200 000 kronor 
från och med 2016. Samtidigt minskas anslaget 
2:1 Kustbevakningen under utgiftsområde 6 
Försvar och samhällets krisberedskap med 
200 000 kronor och anslaget 1:3 Tullverket under 
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution med 
1 000 000 kronor. 

I samband med förändringar av de 
processuella reglerna för förvar beräknas 
Polismyndighetens utgifter öka. Anslaget ökas 
därför med 2 000 000 kronor 2016. Från och 
med 2017 ökas anslaget med 1 500 000 kronor. 
Anslaget 1:1 Migrationsverket under 
utgiftsområde 8 Migration minskas med 
motsvarande belopp. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 21 560 567 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:1 Polismyndigheten för 2016. 
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För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
21 828 597 000 kronor, 22 242 094 000 kronor 
respektive 22 695 292 000 kronor. 

 
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:1 Polismyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 159 726 21 159 726 21 159 726 21 159 726 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 386 608 653 978 1 065 857 1 518 719 

Beslut 14 233 14 893 16 511 16 847 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 560 567 21 828 597 22 242 094 22 695 292 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.  
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.2 1:2 Säkerhetspolisen 

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 1:2 Säkerhetspolisen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 106 181 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
22 728 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 142 065 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 139 659 

2016 Förslag 1 191 364      

2017 Beräknat 1 206 208 2   

2018 Beräknat 1 259 055 3   

2019 Beräknat 1 284 709 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 191 424 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 220 576 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 220 576 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Säkerhetspolisens för-
valtningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen ser behov av att ge Säkerhetspolisen 
möjlighet att fortsätta arbetet med att 
vidareutveckla arbetet mot terrorism och stärka 
skyddet avseende vitala samhällsfunktioner samt 
att motverka främmande makts underrättelse-
verksamhet. 

Anslaget ökas därför med 65 000 000 kronor 
2016 och 2017 samt 95 000 000 kronor från och 

med 2018. Anslaget 1:6 Kriminalvården minskas 
med motsvarande belopp.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 1 191 364 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:2 Säkerhetspolisen för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 206 208 000 kronor, 1 259 055 000 kronor 
respektive 1 284 709 000 kronor. 
 
Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:2 Säkerhetspolisen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 142 065 1 142 065 1 142 065 1 142 065 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 19 287 33 698 55 899 80 308 

Beslut 30 012 30 445 61 091 62 336 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 191 364 1 206 208 1 259 055 1 284 709 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

Styrningen av Säkerhetspolisen 
 

Regeringens bedömning: Det finns inte längre 
behov av särskilda riktlinjer för Säkerhetspolisen 
och regeringen avser därför att upphöra med att 
utfärda sådana riktlinjer för Säkerhetspolisen. 

 
Skälen för regeringens bedömning: I samband 
med ombildningen av Rikspolisstyrelsen, Statens 
kriminaltekniska laboratorium och de 21 
polismyndigheterna till en nationell myndighet, 
blev Säkerhetspolisen den 1 januari 2015 en 
fristående myndighet. Samma dag trädde också 
en ny instruktion för myndigheten i kraft 
(2014:1103).  

I samband med ombildningen beslutade 
regeringen även att inrätta ett insynsråd vid 
Säkerhetspolisen för att tillgodose behovet av 
demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. 
Insynsrådet består av åtta ledamöter från 
samtliga riksdagspartier och har under 2015 
påbörjat sin verksamhet. En av huvudupp-
gifterna för insynsrådet är att på nära håll följa 
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hur Säkerhetspolisen inriktar och prioriterar sin 
verksamhet. 

Sedan 1989 har Säkerhetspolisen i enlighet 
med propositionen 1988/89:108 om 
Säkerhetspolisens inriktning och organisation 
m.m. i samband med det årliga regleringsbrevet 
också erhållit riktlinjer för det kommande årets 
verksamhet. Då såväl regleringsbrevet som 
riktlinjerna med hänsyn till rikets säkerhet varit 
belagda med sekretess har riktlinjerna inte 
kunnat redovisas i budgetpropositionerna så som 
varit fallet för riktlinjerna till den öppna polisen. 
För att åstadkomma en så bred parlamentarisk 
förankring som möjligt gällande riktlinjerna har 
dessa årligen varit föremål för ett samråd med 
företrädare för de oppositionspartier som varit 
representerade i Utrikesnämnden. 

Sedan många år meddelas inte längre några 
riktlinjer till den öppna polisen. Överhuvudtaget 
har regeringens myndighetsstyrning förändrats 
avsevärt under senare år med det uttalade syftet 
att i möjligaste mån frångå detaljstyrning och bli 
mer strategisk. För polisens del har det bl.a. 
inneburit att regleringsbreven blivit mindre 
detaljerade. Regeringen har därför funnit 
anledning att också ompröva behovet av 
särskilda riktlinjer till Säkerhetspolisen. 

I takt med att instruktionen för 
Säkerhetspolisen utvecklats betydligt och att det 
nu finns ett insynsråd med parlamentarisk 
representation från samtliga riksdagspartier som 
på nära håll ska följa hur myndigheten inriktar 
och prioriterar sin verksamhet, finner regeringen 
att det inte längre föreligger något behov av att 
utfärda särskilda riktlinjer för styrningen av 
Säkerhetspolisen vid sidan av regleringsbrevet. 

Regeringen avser därför upphöra med att 
utfärda särskilda riktlinjer till Säkerhetspolisen.  

 

2.6.3 1:3 Åklagarmyndigheten 

Tabell 2.26 Anslagsutveckling 1:3 Åklagarmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 309 913 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
6 466 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 396 032 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 343 747 

2016 Förslag 1 450 500      

2017 Beräknat 1 469 962 2   

2018 Beräknat 1 499 819 3   

2019 Beräknat 1 531 592 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 450 566 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 450 659 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 450 660 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Åklagarmyndighetens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
För att kunna upprätthålla kvalitet och 
effektivitet i verksamheten ökas Åklagarmyndig-
hetens anslag med 30 000 000 kronor från och 
med 2016 så som regeringen har aviserat i de tre 
senaste årens budgetpropositioner. 

Regeringen föreslår att 1 450 500 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 1 469 962 000 kronor, 1 499 819 000 
kronor respektive 1 531 592 000 kronor. 
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Tabell 2.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:3 Åklagarmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 396 032 1 396 032 1 396 032 1 396 032 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 28 088 47 129 76 349 107 540 

Beslut 26 380 26 801 27 438 28 020 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 450 500 1 469 962 1 499 819 1 531 592 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.4 1:4 Ekobrottsmyndigheten 

Tabell 2.28 Anslagsutveckling 1:4 Ekobrottsmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
582 197 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-6 265 

 
2015 

 
Anslag 

 
609 267 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
588 011 

2016 Förslag 636 098      

2017 Beräknat 637 252 2   

2018 Beräknat 645 607 3   

2019 Beräknat 656 561 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 632 118 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 632 143 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 632 143 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Ekobrotts-
myndighetens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
För att kunna upprätthålla kvalitet och 
effektivitet i verksamheten ökas Ekobrotts-
myndighetens anslag med 15 000 000 kronor 
från och med 2016 så som regeringen har 
aviserat i de tre senaste årens budget-
propositioner. 

Ekobrottsmyndigheten får ökade kostnader 
för hantering av skattetillägg i enlighet med det 
som föreslås i propositionen Skattetillägg: 
Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäker-
hetsfrågor (prop. 2014/15:131). Anslaget ökas 
därför med 5 700 000 kronor 2016 och med 

1 700 000 kronor från och med 2017. Anslaget 
1:1 Skatteverket under utgiftsområde 3 Skatt, tull 
och exekution minskas med motsvarande 
belopp. 

Regeringen föreslår att 636 098 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 637 252 000 kronor, 645 607 000 
kronor respektive 656 561 000 kronor. 
 
Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:4 Ekobrottsmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 609 267 609 267 609 267 609 267 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 719 12 730 20 860 31 552 

Beslut 19 112 15 255 15 480 15 742 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  636 098 637 252 645 607 656 561 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.5 1:5 Sveriges Domstolar 

Tabell 2.30 Anslagsutveckling 1:5 Sveriges Domstolar 
Tusental kronor 

2014 Utfall 5 226 455  
Anslags- 
sparande 113 356 

2015 Anslag 5 370 755 1 
Utgifts- 
prognos 5 195 563 

2016 Förslag 5 415 185    

2017 Beräknat 5 504 826 2   

2018 Beräknat 5 604 472 3   

2019 Beräknat 5 717 031 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 5 439 256 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 5 437 635 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 5 437 634 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter avseende de 
allmänna domstolarnas, de allmänna förvalt-
ningsdomstolarnas, hyres- och arrendenämnder-
nas, Rättshjälpsmyndighetens, Rättshjälpsnämn-
dens, Notarienämndens samt Domstolsverkets 
verksamhet. Vidare får anslaget användas för 
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utgifter avseende den regionala avdelningen vid 
den enhetliga patentdomstolen. Anslaget får 
även användas för utgifter i samband med av-
vecklingen av Patentbesvärsrätten, Marknads-
domstolen och Statens va-nämnd. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 
 
Tabell 2.31 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 106 130 13 720   

Prognos 2015 150 000 14 300   

Budget 2016 151 000 14 300   

 
Under 2015 beräknas Sveriges Domstolar 
leverera in avgifter till inkomsttitel på stats-
budgeten motsvarande 150 miljoner kronor, 
varav 124 miljoner kronor utgör ansöknings-
avgifter, 8 miljoner kronor kungörandeavgifter 
och 18 miljoner kronor efterbevaknings- och 
tillsynsavgifter. Återbetalning av medel för 
rättshjälpskostnader m.m. beräknas uppgå till 
39 miljoner kronor.  

Avgiftsinkomster och andra ersättningar som 
disponeras härrör i huvudsak från uthyrning av 
lokaler och personal, försäljning av kopior och 
rättsfallspublicering. Dessa uppgick 2014 till 
cirka 14 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 
Domstolsprövningen av immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrätts-
liga mål och ärenden föreslås ske samlat i en 
särskild domstol i första och andra instans 
(Patent- och marknadsdomstolen respektive 
Patent- och marknadsöverdomstolen), se avsnitt 
2.3.2. Anslaget föreslås öka med 10 216 000 
kronor för 2016 och ytterligare 20 434 000 
kronor för 2017. För att finansiera detta förs 
6 510 000 kronor över från det under 
utgiftsområde 24 upptagna anslaget 1:11 
Patentbesvärsrätten samt 3 706 000 kronor från 
det under utgiftsområde 18 upptagna anslaget 
2:1 Marknadsdomstolen för 2016. Från 2017 förs 
dessa anslag över i sin helhet och tas därmed inte 
längre upp på statens budget. 

Regeringen avser att lägga fram förslag om 
ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som 
innebär att länsstyrelserna inte längre ska svara 
för prövningar av överklagade kommunala beslut 

avseende detaljplaner och områdesbestämmelser. 
Dessa ärenden ska istället överklagas direkt till 
domstol. Ändringarna beräknas träda i kraft den 
1 juni 2016. Förslaget förväntas medföra en ökad 
ärendemängd vid domstolarna. Anslaget ökas 
därför med 8 000 000 kronor från och med 2016 
och ytterligare 6 000 000 kronor från 2017 för 
att finansiera reformen, varav 2 000 000 kronor 
2016 och 4 000 000 kronor från och med 2017 
finanserias genom att anslaget 5:1 Länsstyrelserna 
m.m. under utgiftsområde 1 minskas.  

Regeringen har i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100) föreslagit att 
Statens va-nämnds uppgifter inordnas i mark- 
och miljödomstolarna. Därför ökas anslaget med 
9 141 000 kronor från 2016. Anslaget 1:9 Statens 
va-nämnd under utgiftsområde 18 minskas med 
motsvarande belopp och tas inte upp på statens 
budget från och med 2016.  

För att täcka de kostnader som avvecklingen 
av Statens va-nämnd medför tillförs anslaget 
1 500 000 kronor för 2016 från det under 
utgiftsområde 20 upptagna anslaget 1:16 Skydd 
av värdefull natur. 

Så som regeringen aviserade i budget-
propositionerna från 2013 och framåt ökas 
anslaget med 5 000 000 kronor från och med 
2016. 

Den i budgetpropositionen för 2015 beslutade 
minskningen av anslaget med 150 000 000 
kronor justeras. Regeringen föreslår att anslaget 
tillförs 75 000 000 kronor från och med 2016.  

Vidare minskas anslaget med 1 000 000 
kronor från 2016, ytterligare 800 000 kronor från 
2017 samt ytterligare 2 000 000 kronor från 2018 
för att finansiera avgiften till den enhetliga 
patentdomstolen så som regeringen aviserade i 
2015 års budgetproposition. Det under 
utgiftsområde 4 upptagna anlaget 1:14 Avgifter 
till internationella sammanslutningar ökas med 
samma belopp under perioden.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 5 415 185 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:5 Sveriges Domstolar för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
5 504 826 000  kronor, 5 604 472 000 kronor 
respektive 5 717 031 000 kronor. 
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Tabell 2.32 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:5 Sveriges Domstolar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 370 755 5 370 755 5 370 755 5 370 755 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 100 160 166 112 268 019 381 266 

Beslut -54 730 -30 229 -30 456 -31 068 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 000 -1 812 -3 845 -3 923 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 415 185 5 504 826 5 604 472 5 717 031 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.6 1:6 Kriminalvården 

Tabell 2.33 Anslagsutveckling 1:6 Kriminalvården 
Tusental kronor 

2014 Utfall 7 743 619  
Anslags- 
sparande 298 997 

2015 Anslag 7 842 483 1 
Utgifts- 
prognos 7 701 618 

2016 Förslag 8 120 000    

2017 Beräknat 8 320 257 2   

2018 Beräknat 8 520 659 3   

2019 Beräknat 8 721 137 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 8 235 758 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 8 301 783 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 8 341 738 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Kriminalvårdens 
förvaltningsutgifter.  

Vidare får anslaget användas för utgifter för: 

– övervakningsnämnderna, 

– övervakare, biträdande övervakare, för-
troendemän och 

– statsbidrag till organisationer inom 
kriminalvårdens område. 

Kompletterande information 
Statsbidrag regleras i förordningen (2002:954) 
om statsbidrag till vissa organisationer inom 
kriminalvårdens område. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 
 

Tabell 2.34 Avgiftsbelagd verksamhet 
Tusental kronor 

 Intäkter som inte 
får disponeras/ 
Intensivövervakning 

Intäkter som får 
disponeras/Arbetsdrift 

Utfall 2014 1 774 106 976 

Prognos 2015 2 300 107 000  

Budget 2016 2 800 110 000 

 
Kriminalvården disponerar inkomster från 
arbetsdriften och terapiverksamheten inom 
kriminalvården. För arbetsdriften gäller inte 
kravet på full kostnadstäckning. Det ekono-
miska målet är att intäkterna till 50 procent ska 
täcka de direkta kostnaderna för arbetsdriften. 
För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska 
delfinansiera verksamheten. 

Av 5 § lagen (1994:451) om intensiv-
övervakning med elektronisk kontroll framgår 
att dömda som verkställer ett fängelsestraff 
under intensivövervakning med elektronisk 
kontroll ska betala en avgift. Avgiften uppgår till 
80 kronor per dag, dock högst 9 600 kronor. 
Avgiften ska betalas i förskott till 
Kriminalvården för att därefter kvartalsvis 
tillföras Brottsofferfonden. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
73 000 000 kronor från och med 2016 så som 
regeringen har aviserat i de tre senaste årens 
budgetpropositioner. 

Regeringen ser ett behov av att underlätta 
intagnas återanpassning till samhället genom 
förstärkta utslussningsåtgärder och utvecklad 
samverkan med berörda aktörer. Kriminal-
vårdens anslag förslås öka med 25 000 000 
kronor från och med 2016 till följd av detta. 

Mot bakgrund av en lägre beläggningsnivå 
beräknas Kriminalvården ha ett lägre resurs-
behov än vad som tidigare prognosticerats. 
Därför föreslås anslaget minskas med 
305 502 000 kronor 2016, 190 382 000 kronor 
2017, 123 540 000 kronor 2018 samt 190 226 000 
kronor 2019 varav 100 000 000 kronor 
finansierar följande förslag: 

 
1. 4 000 000 kronor från och med 2016 för 

att finansiera motsvarande ökning av 
anslag 6:3 Datainspektionen under 
utgiftsområde 1. 
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2. 30 000 000 kronor 2016 och 2017 för att 
finansiera motsvarande ökning av anslag 
2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB 
för alarmeringstjänst enligt avtal under 
utgiftsområde 6. 

3. 65 000 000 kronor 2016 och 2017 samt 
95 000 000 kronor från och med 2018 
för att finansiera motsvarande ökning av 
anslag 1:2 Säkerhetspolisen. 

4. 1 000 000 kronor från och med 2016 för 
att finansiera Sveriges tillträde till 
Kapstadskonventionen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående förslag föreslår 
regeringen att 8 120 000 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:6 Kriminalvården för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
8 320 257 000 kronor, 8 520 659 000 kronor 
respektive 8 721 137 000 kronor. 

 
Tabell 2.35 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:6 Kriminalvården 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 884 483 7 884 483 7 884 483 7 884 483 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 121 508 203 650 332 586 485 636 

Beslut 84 009 201 816 272 798 319 653 

Överföring 
till/från andra 
anslag 30 000 30 308 30 791 31 364 

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 120 000 8 320 257 8 520 659 8 721 137 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

2.6.7 1:7 Brottsförebyggande rådet 

Tabell 2.36 Anslagsutveckling 1:7 Brottsförebyggande rådet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 89 377  
Anslags- 
sparande 2 650 

2015 Anslag 97 107 1 
Utgifts- 
prognos 96 247 

2016 Förslag 98 281    

2017 Beräknat 99 335 2   

2018 Beräknat 100 972 3   

2019 Beräknat 102 883 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 98 285 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 98 289 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 98 290 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Brottsförebyggande 
rådets förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 98 281 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Brottsförebyggande 
rådet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 99 335 000 kronor, 
100 972 000 kronor respektive 102 883 000 
kronor. 

 
Tabell 2.37 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:7 Brottsförebyggande rådet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 97 107 97 107 97 107 97 107 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 419 2 472 4 108 6 023 

Beslut -245 -244 -243 -247 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  98 281 99 335 100 972 102 883 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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2.6.8 1:8 Rättsmedicinalverket 

Tabell 2.38 Anslagsutveckling 1:8 Rättsmedicinalverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
362 065 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
27 463 

 
2015 

 
Anslag 

 
371 005 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
380 306 

2016 Förslag 400 612      

2017 Beräknat 405 095 2   

2018 Beräknat 412 046 3   

2019 Beräknat 420 007 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 400 629 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 400 649 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 400 649 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Rättsmedicinalverkets 
förvaltningsutgifter 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 
Rättsmedicinalverket bedriver avgiftsbelagd 
verksamhet inom rättsgenetik, delar av rätts-
kemin samt inom rättsmedicin vad gäller utfärd-
ande av rättsintyg. 

 
Tabell 2.39 Uppdragsverksamhet. Rättsgenetik 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt - kostnad) 

Utfall 2014 21 926 23 682 -1 756 

Prognos 2015 22 000 24 000 -2 000 

Budget 2016 20 000 25 000  -5 000 

 
Tabell 2.40 Uppdragsverksamhet. Rättskemi 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt - kostnad) 

Utfall 2014 67 376 51 829 15 546 

Prognos 2015 56 000 55 000 1 000 

Budget 2016 58 000 59 000 -1 000 

 
Tabell 2.41 Uppdragsverksamhet. Rättsintyg 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt - kostnad) 

Utfall 2014 25 006 22 080 2 926 

Prognos 2015 23 000 21 000 2 000 

Budget 2016 24 000 24 000 0 

 
Den rättsgenetiska verksamheten resulterade i 
ett underskott 2014, vilket bidrog till att det 
ackumulerade överskottet för denna verksamhet 
minskade något. Den rättskemiska verksam-

heten resulterade i ett stort överskott, vilket 
ökade det ackumulerade överskottet väsentligt. 
Även Rättsintygsverksamheten resulterade i ett 
överskott. Det bidrog till att den verksamhetens 
ackumulerade underskott minskade. 

Regeringens överväganden 
För att kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån de 
krav som finns på myndigheten samt upprätt-
hålla kvalitet och effektivitet i verksamheten 
ökas Rättsmedicinalverkets anslag med 
25 000 000 kronor 2016 så som regeringen har 
aviserat i de tre senaste årens budgetpropo-
sitioner. 

Regeringen föreslår att 400 612 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget 405 095 000 kronor, 412 046 000 kronor 
respektive 420 007 000 kronor. 

 
Tabell 2.42 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:8 Rättsmedicinalverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 371 005 371 005 371 005 371 005 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 627 9 826 16 341 23 824 

Beslut 23 980 24 264 24 700 25 178 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  400 612 405 095 412 046 420 007 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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2.6.9 1:9 Gentekniknämnden 

Tabell 2.43 Anslagsutveckling 1:9 Gentekniknämnden 
Tusental kronor 

2014 Utfall 5 333  
Anslags- 
sparande 46 

2015 Anslag 5 287 1 
Utgifts- 
prognos 5 172 

2016 Förslag 5 359    

2017 Beräknat 5 420 2   

2018 Beräknat 5 513  3   

2019 Beräknat 5 618 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 5 360 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 5 360 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 5 358 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Gentekniknämndens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 5 359 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:9 Gentekniknämnden för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
5 420 000 kronor, 5 513 000 kronor respektive 
5 618 000 kronor. 

 
Tabell 2.44 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:9 Gentekniknämnden 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 287 5 287 5 287 5 287 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 85 146 239 345 

Beslut -13 -13 -13 -14 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 359 5 420 5 513 5 618 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

2.6.10 1:10 Brottsoffermyndigheten 

Tabell 2.45 Anslagsutveckling 1:10 Brottsoffermyndigheten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 35 642  
Anslags- 
sparande 2 588 

2015 Anslag 37 519 1 
Utgifts- 
prognos 37 702 

2016 Förslag 40 011    

2017 Beräknat 40 448 2   

2018 Beräknat 41 129 3   

2019 Beräknat 41 916 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 40 013 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 40 014 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 40 014 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Brottsoffermyndig-
hetens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 40 011 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Brottsoffermyndig-
heten för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 40 448 000 kronor, 
41 129 000 kronor respektive 41 916 000 kronor. 

 
Tabell 2.46 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:10 Brottsoffermyndigheten 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 37 519 37 519 37 519 37 519 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 593 1 008 1 655 2 405 

Beslut 1 899 1 921 1 955 1 992 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 011 40 448 41 129 41 916 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär.  
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2.6.11 1:11 Ersättning för skador på grund 
av brott 

Tabell 2.47 Anslagsutveckling 1:11 Ersättning för skador på 
grund av brott 
Tusental kronor 

2014 Utfall 111 207  
Anslags- 
sparande 7 007 

2015 Anslag 122 241 1 
Utgifts- 
prognos 118 967 

2016 Förslag 121 935    

2017 Beräknat 121 943 2   

2018 Beräknat 121 953  3   

2019 Beräknat 121 953 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 121 943 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 121 953 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 121 953 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter för ersätt-
ningar för skador på grund av brott i enlighet 
med bestämmelserna i brottsskadelagen 
(2014:322). 

Kompletterande information 
Bestämmelser om brottsskadeersättning finns i 
Brottsskadeförordningen (2014:327).  

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 121 935 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador 
på grund av brott för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 121 943 000 kronor, 
121 953 000 kronor respektive 121 953 000 
kronor. 
 

Tabell 2.48 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 122 241 122 241 122 241 122 241 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0 

Beslut -306 -298 -288 -288 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  121 935 121 943 121 953 121 953 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.12  1:12 Rättsliga biträden m.m. 

Tabell 2.49 Anslagsutveckling 1:12 Rättsliga biträden m.m. 
Tusental kronor 

2014 Utfall 2 432 430  
Anslags- 
sparande -184 388 

2015 Anslag 2 498 657 1 
Utgifts- 
prognos 2 561 135  

2016 Förslag 2 338 657    

2017 Beräknat 2 338 657    

2018 Beräknat 2 338 657    

2019 Beräknat 2 338 657    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter för rättsliga 
biträden som enligt 21 kap. 10 § rättegångs-
balken, lagen (1988:609) om målsägandebiträde 
och rättshjälpslagen (1996:1619) ska betalas av 
allmänna medel. Anslaget får vidare användas för 
utgifter som enligt lagen (1996:1620) om 
offentligt biträde ska betalas av allmänna medel, 
exklusive utgifter som avser offentligt biträde i 
ärenden enligt utlänningslagen (2005:716) och 
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 

Anslaget får även användas för utgifter för 
medlare enligt 6 kap. 18 a § och 21 kap. 13 § 
andra stycket föräldrabalken samt rättegångs-
biträde enligt 20 kap. 2 b § föräldrabalken. 
Anslaget får användas för utgifter för särskilda 
företrädare för barn enligt 12 § lagen (1999:997) 
om särskild företrädare för barn samt för utgifter 
för bevisning, parter, tolk, översättning och god 
man, förvaltararvoden m.m. i konkurser samt 
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ersättning till likvidatorer och boupptecknings-
förrättare.  

Dessutom får anslaget användas för utgifter 
som hänför sig till internationellt straff- och 
civilrättsligt samarbete och som inte ska betalas 
av annan myndighet.  

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 2 338 657 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Rättsliga biträden 
m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 2 338 657 000 kronor, 
2 338 657 000  kronor respektive 2 338 657 000 
kronor. 
  
Tabell 2.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:12 Rättsliga biträden m.m. 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 468 657 2 468 657 2 468 657 2 468 657 

Förändring till följd av:    

Beslut -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 338 657 2 338 657 2 338 657 2 338 657 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.13 1:13 Kostnader för vissa 
skaderegleringar m.m. 

Tabell 2.51 Anslagsutveckling 1:13 Kostnader för vissa 
skaderegleringar m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
67 071 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-262 

 
2015 

 
Anslag 

 
80 082 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
81 022 

2016 Förslag 39 981      

2017 Beräknat 39 984 2   

2018 Beräknat 39 987 3   

2019 Beräknat 39 987 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 39 984 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 39 987 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 39 987 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter som upp-
kommer för staten i samband med vissa skade-
regleringar. Anslaget får även användas för 

utgifter för ersättning till vissa ombuds- och 
rättegångs-kostnader. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 39 981 000 kronor 
anvisas under anslag 1:13 Kostnader för vissa 
skaderegleringar för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 39 984 000 kronor, 
39 987 000 kronor respektive 39 987 000 kronor. 

 
Tabell 2.52 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 40 082 40 082 40 082 40 082 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0 

Beslut -101 -98 -95 -95 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  39 981 39 984 39 987 39 987 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.14 1:14 Avgifter till vissa 
internationella sammanslutningar 

Tabell 2.53 Anslagsutveckling 1:14 Avgifter till vissa 
internationella sammanslutningar 
Tusental kronor 

2014 Utfall 11 568  
Anslags- 
sparande 7 105 

2015 Anslag 20 374 1 
Utgifts- 
prognos 13 923 

2016 Förslag 21 374    

2017 Beräknat 22 174 2   

2018 Beräknat 24 174 3   

2019 Beräknat 24 174 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 
Från anslaget får betalas årsavgifter till Haag-
konferensen för internationell privaträtt, 
Internationella institutet i Rom för unifiering av 
privaträtten (UNIDROIT), Association Inter-
nationale des Hautes Jurisdictions Admi-
nistratives, Bernunionen (WIPO=World Intel-
lectual Property Organization), till Interpol och 
Schengen Information System samt till 
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kostnader för föreberedelsearbete och medlems-
avgifter för den enhetliga patentdomstolen.  

Kompletterande information 
Vidare får bidrag till vissa andra internationella 
sammanslutningar samt internationellt samar-
bete och forskning med anknytning till Justitie-
departementets område betalas från anslaget. 

Regeringens överväganden 
För att finansiera medlemsavgiften till den 
enhetliga patentdomstolen föreslås anslaget öka 
med 1 000 000 kronor från 2016 och ytterligare 
800 000 kronor från 2017 samt ytterligare 
2 000 000 kronor från 2018 såsom aviserades i 
2015 års budgetproposition.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 21 374 000 kronor anvisas under 
anslag 1:14 Avgifter till vissa internationella 
sammanslutningar för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 22 174 000 kronor, 
24 174 000 kronor respektive 24 174 000 kronor. 

 
Tabell 2.54 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 374 20 374 20 374 20 374 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 000 1 800 3 800 3 800 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 374 22 174 24 174 24 174 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

2.6.15 1:15 Bidrag till lokalt 
brottsförebyggande arbete 

Tabell 2.55 Anslagsutveckling 1:15 Bidrag till lokalt 
brottsförebyggande arbete 
Tusental kronor 

2014 Utfall 7 157  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 7 157 1 
Utgifts- 
prognos 6 979 

2016 Förslag 22 157    

2017 Beräknat 22 157 2   

2018 Beräknat 22 157 3   

2019 Beräknat 22 157 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter i syfte att 
stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. 
Brottsförebyggande rådet belastar anslaget med 
vissa egna kostnader direkt kopplade till denna 
verksamhet. 

Regeringens överväganden 
Regeringen ser ett behov av att utveckla det 
lokala brottsförebyggande arbetet, genom bland 
annat ökad kunskapsspridning, förstärkt sam-
verkan mellan olika aktörer och förbättrade 
möjligheter att stötta olika brottsförebyggande 
projekt runt om i landet. En nationell sam-
ordningsfunktion upprättas hos Brottsföre-
byggande rådet för detta syfte. Mot denna 
bakgrund ökas anslaget ökas med 15 000 000 
kronor från och med 2016.   

Regeringen föreslår att 22 157 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Bidrag till lokalt 
brottsförebyggande arbete för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 22 157 000 
kronor. 
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Tabell 2.56 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 157 7 157 7 157 7 157 

Förändring till följd av:    

Beslut 15 000 15 000 15 000 15 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  22 157 22 157 22 157 22 157 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.16 1:16 Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden 

Tabell 2.57 Anslagsutveckling 1:16 Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
17 250 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 559 

 
2015 

 
Anslag 

 
18 368 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 384 

2016 Förslag 18 714      

2017 Beräknat 18 938 2   

2018 Beräknat 19 287 3   

2019 Beräknat 19 673 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 18 714 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 18 717 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 18 716 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämndens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 18 714 000 kronor 
anvisas under anslag 1:16 Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 18 938 000 
kronor, 19 287 000 kronor respektive 19 673 000 
kronor. 
 

 
 

 
 

Tabell 2.58 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 18 368 18 368 18 368 18 368 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 393 617 965 1 352 

Beslut -47 -47 -46 -47 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  18 714 18 938 19 287 19 673 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.  

2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.17 1:17 Domarnämnden 

Tabell 2.59 Anslagsutveckling 1:17 Domarnämnden 
Tusental kronor 

2014 Utfall 7 406  
Anslags- 
sparande 482 

2015 Anslag 7 739 1 
Utgifts- 
prognos 7 772 

2016 Förslag 7 942    

2017 Beräknat 8 007 2   

2018 Beräknat 8 112 3   

2019 Beräknat 8 250 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 7 942 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 7 942 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 7 942 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 
Anslaget får användas för Domarnämndens för-
valtningsutgifter. 

Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 7 942 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:17 Domarnämnden för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
8 007 000 kronor, 8 112 000 kronor respektive 
8 250 000 kronor. 

 
 



            

71 

Tabell 2.60 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:17 Domarnämnden 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 739 7 739 7 739 7 739 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 222 287 392 531 

Beslut -19 -19 -19 -20 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 942 8 007 8 112 8 250 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.18 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s 
inre säkerhet 

Tabell 2.61 Anslagsutveckling 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 577 

2016 Förslag 85 000      

2017 Beräknat 60 000      

2018 Beräknat 53 000      

2019 Beräknat 48 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 
Anslaget får användas för utgifter avseende verk-
samhet som bedrivs inom ramen för fonden för 
inre säkerhet, samt för administration av fonden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 
2017-2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: 
Europaparlamentet och rådet antog den 16 april 
2014 förordningarna (EU) nr 513/2014 och 
(EU) nr 515/2014 som tillsammans inrättar 
Fonden för inre säkerhet (ISF). Fonden är en del 
av flera EU-fonder kopplade till EU:s fleråriga 
budgetram som sträcker sig från och med 2014 
till och med 2020. Verksamheten ska bedrivas 
utifrån ett nationellt program som delvis 
omfattar fleråriga projekt. Åtaganden under 
anslaget medför således utgifter för kommande 
budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 
2017-2022. 
 
 
 

Tabell 2.62 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre 
säkerhet 
Tusental kronor 

 Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden  20 000    

Nya åtaganden 20 000 200 000    

Infriade åtaganden  -20 000 -50 000 -40 000 -110 000 

Utestående åtaganden 20 000 200 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 20 000 200 000    
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Regeringens överväganden 
Regeringen föreslår att 85 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:18 Från EU-budgeten 
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 60 000 000 kronor, 53 000 000 
kronor respektive 48 000 000 kronor.  

 
Tabell 2.63 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende 
EU:s inre säkerhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 85 000 60 000 53 000 48 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  85 000 60 000 53 000 48 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
159 500 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 
2.6.11), 

2. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan enligt följande uppställning: 

 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Avgifter till internationella organisationer 1 328 554 

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 140 072 

1:3 Nordiskt samarbete 13 595 

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet  3 826 

1:5 Inspektionen för strategiska produkter 29 015 

1:6 
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-
spridning 45 808 

1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)  25 402 

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 16 675 

1:9 Svenska institutet 98 066 

1:10 Information om Sverige i utlandet 15 475 

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 188 715 

Summa  1 905 203 
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2 Utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan 

2.1 Omfattning 

 
Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller 
Sveriges förhållande till och överenskommelser 
med andra stater och internationella 
organisationer. Inom utgiftsområdet verkar två 
myndigheter: Inspektionen för strategiska 
produkter och Svenska institutet. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Avgifter till internationella organisationer 1 104 1 416 1 415 1 329 1 329 1 329 1 329 

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 155 134 132 140 141 142 144 

1:3 Nordiskt samarbete 12 14 13 14 14 14 14 

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt 
diverse kostnader för rättsväsendet 2 4 4 4 4 4 4 

1:5 Inspektionen för strategiska produkter 31 30 29 29 29 30 30 

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 45 43 42 46 46 46 46 

1:7 Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) 24 24 24 25 25 25 25 

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 16 16 16 17 17 17 17 

1:9 Svenska institutet 92 93 93 98 100 102 104 

1:10 Information om Sverige i utlandet 14 14 14 15 15 15 15 

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 167 180 176 189 189 189 189 

Totalt för utgiftsområde 05 Internationell samverkan 1 662 1 969 1 957 1 905 1 908 1 912 1 917 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 919 1 919 1 919 1 919 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 7 12 17 

Beslut -19 -19 -20 -20 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 1 1 1 1 

Övrigt 0 0 0 0 

Ny ramnivå  1 905 1 908 1 912 1 917 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Miljoner kronor 

   2016 

Transfereringar  1 1 557 

Verksamhetsutgifter  2 347 

Investeringar  3 1 

Summa ramnivå 1 905 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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2.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområdet Internationell 
samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i 
förbindelserna med andra länder. 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Verksamheterna under detta utgiftsområde är av 
olika karaktär. I många fall finns också andra 
finansiärer, t.ex. när det gäller medlemskap i 
internationella organisationer. Det gör det svårt 
att följa upp de olika verksamheterna med 
resultatindikatorer mot det övergripande målet.  

De resultatbedömningar som görs i det här 
avsnittet bygger framför allt på årsredovisningar 
och övrig rapportering från berörda myndigheter 
och organisationer. 

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 
bedöms när det gäller författningsreglerad 
verksamhet utifrån rättsenlighet och kvalitet i 
myndighetsutövningen, kostnadseffektivitet i 
handläggningen, korta handläggningstider och 
små ärendebalanser samt enkla rutiner för 
sökanden. ISP bedöms vidare utifrån 
myndighetens mervärde genom stödet till 
Regeringskansliet, bidragen till det nationella 
arbetet för ickespridning samt en väl fungerande 
samverkan med andra berörda myndigheter. 

De statliga insatserna för information om 
Sverige i utlandet och Svenska institutets (SI) 
verksamhet bedöms utifrån följande resultatin-
dikatorer: 

– Nation Brands index, andra internationella 
index och Svenska institutets studier om 
bilden av Sverige utomlands, 

– uppföljande enkäter om främjandeaktivite-
ter, 

– antal inslag i tryckt och digital media samt 
på webben, 

– annonsvärde, 

– antal följare i social media, 

– antal studenter, fördelat mellan män och 
kvinnor, som väljer Sverige som studie-
destination, 

– antalet institutioner utomlands som 
undervisar i svenska. 

2.4.2 Resultat 

Internationell krishantering 

I Sveriges internationella krishanteringspolitik 
ingår ett antal instrument. Sveriges deltagande i 
freds- och säkerhetsfrämjande insatser är ett av 
dessa instrument och finansieras inom utgifts-
område 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisbe-
redskap, anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser 
internationellt samt utgiftsområde 7 Internat-
ionellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, 
den del som enligt OECD-DAC räknas som 
bistånd. Se budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15, UO5, avsnitt 2.4.2) för de proposit-
ioner, skrivelser och strategier som väglett de 
svenska insatserna.  Att Sverige kunde bidra med 
väpnad styrka under 2014 i ISAF och 2015 i 
RSM har riksdagen beslutat utifrån proposition-
erna Fortsatt svenskt deltagande i den internat-
ionella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida 
deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i 
Afghanistan (prop. 2013/14:33) och Svenskt 
deltagande i Natos utbildnings- och rådgiv-
ningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i 
Afghanistan (prop. 2014/15:13). 

I det följande redogörs för resultaten av det 
svenska deltagandet i internationell krishante-
ring, finansierade under alla tre utgiftsområden. 

Inriktning och genomförande 
De myndigheter som har deltagit med personal i 
internationella insatser under 2014 är Försvars-
makten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 
Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kriminalvården, 
Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. 
Under 2014 inledde de myndigheter som bidrar 
till freds- och säkerhetsfrämjande insatser sitt 
samverkansarbete inom ramen för det myndig-
hetsråd som inrättades på regeringens uppdrag 
hösten 2013. Rådet har till uppgift att skapa 
förutsättningar för en effektiv samverkan mellan 
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berörda myndigheter inom internationell freds-
främjande verksamhet. Under sitt första år har 
rådet genomfört en ny struktur för myndighets-
samverkan med färre samverkansorgan. 

De svenska bidragen 
Under 2014 bidrog Sverige med personal till 
närmare 40 civila och militära krishanteringsin-
satser under ledning av EU, FN, OSSE och 
Nato. Vid slutet av 2014 var omkring 470 
personer utsända (jämnt fördelat mellan civila 
och militära insatser), vilket är i samma storleks-
ordning som under 2013. Av dessa var cirka 100 
kvinnor och 370 män. Kostnaden för Sveriges 
samlade engagemang under 2014 var cirka 1 270 
miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner 
kronor för civila insatser.  

Sveriges bidrag till internationell civil kris-
hantering har koncentrerats till regioner och 
konflikter som är prioriterade ur ett utrikes-, 
säkerhets- och biståndspolitiskt perspektiv. 
Även ett försvars- och rättspolitiskt perspektiv 
har beaktats. Detta arbete ligger i linje med sam-
stämmighetsarbetet i enlighet med Sveriges 
politik för global utveckling (PGU). I dessa 
områden har Sverige ett brett utrikespolitiskt 
engagemang och som regel också ett 
utvecklingssamarbete baserat på en resultat-
strategi. Bedömningen är att de svenska bidragen 
har uppnått uppställda mål, att de genomgående 
motsvarat högt ställda internationella förvänt-
ningar och att personalen löst uppgifterna på ett 
bra sätt. Sveriges personal i insatser är uppskat-
tade för sina kunskaper och sitt engagemang. 
Nedan presenteras de samlade resultaten. 

Afghanistan 
EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afgha-
nistan) har som främsta syfte att bygga upp en 
civilt inriktad polis i landet. Sverige har särskilt 
fokuserat på att främja rekrytering av kvinnor till 
polisen och att förbättra deras arbetssituation. 
En annan prioritet för svensk del är att verka för 
att insatsens uppgifter i största möjliga utsträck-
ning kan övertas av afghanska myndigheter. I 
december 2014 beslutade regeringen om att 
förlänga insatsen med två år. Det svenska 
personalbidraget till insatsen uppgick vid års-
skiftet till knappt tjugo personer, vilket 
motsvarar ungefär tio procent av den totala 
internationella personalstyrkan. 

Under 2014 minskade det svenska militära 
bidraget ytterligare med fokus mot rådgivning 
och träning av afghanska säkerhetsstyrkor. Den 

samlade svenska insatsen i norra Afghanistan, 
det s.k. Transition Support Team (TST), med 
civil ledning, avvecklades i maj 2014. 

Den svenska basen i norra Afghanistan, Camp 
Northern Lights, avvecklades under året och 
överlämnades till de afghanska säkerhetsstyr-
korna. Under hösten 2014 övergick det norra 
regionala kommandot i den nya organisationen 
för Natos Resolute Support Mission (RSM), 
som startade den 1 januari 2015 efter att ISAF-
missionen avslutats. 

Sverige har under 2014 bidragit med en 
militärrådgivare till FN:s civila mission i Afgha-
nistan (UNAMA). Sveriges bidrag har utgjorts 
av rapportering kring säkerhetsläget, stöd till 
missionen med rådgivning i militärrelaterade 
frågor samt bidragit till civil och militär sam-
verkan. 

De svenska insatserna under 2014 bedöms ha 
ökat de afghanska styrkornas förmåga att själv-
ständigt ansvara för säkerheten i landet. I 
EUPOL Afghanistan har generella förbättringar 
ägt rum på jämställdhetsområdet. Bland annat 
har en plan genomförts under 2014 vad gäller 
kvinnor som poliser.  

Afrika 
Afrika är fortsatt en viktig region för svenska 
bidrag till krishanteringsinsatser. Under året 
bidrog Sverige till EUNAVFOR Operation 
Atalanta genom att Försvarsmakten deltog vid 
det operativa högkvarteret Northwood i Stor-
britannien. I december 2014 beslutade riksdagen 
att Sverige under högst fyra månader under 2015 
skulle delta med en väpnad styrka i Atalanta. Det 
svenska bidraget uppgick till cirka 60 personer. 
Atalanta syftar till att skydda FN:s humanitära 
transporter till Somalia och övrig sjöfart i 
Adenviken och västra Indiska oceanen samt att 
förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri i 
området. Under 2014 förlängdes Atalantas upp-
drag till slutet av 2016. Operation Atalanta har 
tillsammans med det internationella samfundets 
övriga åtgärder och sjöfartsnäringens ökade 
skyddsåtgärder bidragit till att sjöröveriet i 
regionen minskat markant.  

EUTM Somalia syftar till institutionell upp-
byggnad inom försvarssektorn genom strategisk 
rådgivning och direkt stöd till den somaliska 
nationella armén genom utbildning, rådgivning 
och mentorskap. Insatsen flyttade under 2014 
från Uganda till Somalia. Sverige har under 2014 
fortsatt sitt deltagande i EU:s militära utbild-



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  5 

12 

ningsinsats EUTM Somalia. Under 2014 utbilda-
des cirka 1200 soldater ur den somaliska armén.  

Sverige har under 2014 bidragit med personal 
till EU:s insats för regional maritim kapacitets-
uppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor) 
genom Folke Bernadotteakademien, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap och 
Kustbevakningen.  Den svenska personalen har 
bland annat bidragit med expertis inom logistik, 
kommunikationssystem och maritim flygöver-
vakning. Insatsen ska bistå Somalia, Djibouti, 
Seychellerna, Somalia och Tanzania i stärkandet 
av deras kapacitet när det gäller sjöfartssäkerhet 
och bekämpande av sjöröveri. Insatsens mandat 
förlängdes under året till utgången av 2016 och 
fokuserar därefter i första hand på verksamhet i 
Somalia. 

I maj 2014 förlängdes mandatet för FN:s 
insats i Somalia (UNSOM) med ett år. 
UNSOM har till uppgift att ge råd till och stödja 
den federala regeringen inom freds- och stats-
byggande. Sverige bidrar till insatsen med 
kriminalvårdare. 

Under 2014 fortsatte Sveriges engagemang i 
flera insatser i Sahelregionen. EU:s militära 
utbildningsinsats i Mali (EUTM Mali) ska bidra 
till utvecklingen av landets militära kapacitet för 
att återupprätta territoriell integritet samt 
bekämpa terrorism. Insatsens personal uppgår 
till cirka 500 personer, varav Sverige bidrar med 
10 officerare, framförallt instruktörer. Under 
året att flera bataljoner av Malis försvar erhållit 
utbildning genom EU:s insats och arbetet med 
att reformera och stärka personalsystem och 
budgethantering fortsätter. 

EUCAP SAHEL Mali ska bidra till att refor-
mera Malis interna civila säkerhetsstyrkor. Det 
är ett nödvändigt komplement till EUTM Mali 
och avgörande för en långsiktigt hållbar lösning 
på konflikten i landet. Den internationella 
personalen uppgår till ett trettiotal, varav två är 
sekonderade av Sverige. Arbetet har under 2014 
fokuserat på att öka förtroendet för säkerhets-
styrkorna genom dialog med civilsamhället. 

Sverige deltar sedan augusti 2014 med ett 
militärt styrkebidrag, som våren 2015 uppgick 
till 250 personer, till FN:s insats i Mali 
(MINUSMA). Det svenska bidraget har bidragit 
till att stärka MINUSMA:s kapacitet att uppfylla 
sitt mandat som bland annat är att stabilisera 
landet, förbättra säkerhetssituationen och 
skydda civila. Regeringen lade i mars 2015 en 
proposition till riksdagen om att förlänga det 

svenska bidraget till och med juni 2016. Sedan 
maj 2014 bidrar Sverige också med poliser till 
MINUSMA.  De har främst arbetat med kapa-
citetshöjning av Malis nationella polis.  

EUCAP Sahel Niger har i uppgift att bidra till 
ökad säkerhet, demokratisk förvaltning och 
politisk stabilitet i Niger och i Sahelregionen. 
Genom rådgivning har insatsen stöttat landets 
civila säkerhetsstyrkor. Insatsen omfattar ett 
femtiotal personer, varav två från Sverige.  

Sveriges har fortsatt bidragit till FN:s insats i 
Sydsudan (UNMISS) med polis, militärrådgivare 
och kriminalvårdspersonal. Säkerhetssituationen 
i en stor del av landet har även under 2014 varit 
allvarlig och UNMISS fokus på skydd av civila 
består. Flera kvinnor som brottsoffer i landet har 
ökat behovet av svenska kvinnor till polisen. 
Under året har den svenska poliskontingenten 
varit utplacerad i olika delar av landet. I områden 
med lugnare säkerhetssituation har mentorering 
av lokal polis ägt rum. I början av 2015 drog 
Sverige tillbaka sina kriminalvårdare från 
UNMISS då insatsens nya mandat innebär att de 
kapacitetshöjande insatserna upphörde. 

Sverige har under 2014 deltagit i FN:s 
stabiliseringsinsats i DR Kongo (MONUSCO) 
med poliser, militärobservatörer och kriminal-
vårdare. MONUSCO, som är förstärkt med en 
interventionsbrigad med mandat att bekämpa de 
väpnade grupperna, har under året fortsatt att 
stödja landets regeringsarmé i östra delarna av 
landet för att öka säkerheten i konfliktområdena 
samt skydda civila. I slutet av 2014 önskade 
DRK en kraftig neddragning av FN-insatsen, 
vilket ledde till en mer ansträngd relation mellan 
landets regering och insatsen. Relationen har 
fortsatt att försämras under början av 2015. 

EUSEC i DR Kongo arbetar främst med att 
stödja arbetet med att reformera den kongole-
siska armén. Insatsen förlängdes under 2014 med 
ytterligare ett år. Under året avslutades EU:s 
polisinsats i DR Kongo. 

Liberia har under året drabbats mycket hårt av 
ebola-utbrottet i Västafrika, vilket satte landets 
redan svaga institutioner och hälsosystem under 
hård press och sköt upp FN-missionen 
UNMIL:s  tillbakadragande. Sverige har ytterli-
gare stärkt sitt breda engagemang i landet mot 
bakgrund av Sveriges ordförandeskap i FN:s 
fredsbyggandekommissions landkonfiguration 
och i rollen som pilotgivarland för genomföran-
det av ”New Deal” i Liberia. Sverige har bidragit 
med poliser och kriminalvårdare till UNMIL 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  5 

13 

trots ebola-utbrottet. Inom insatsen pågår bland 
annat ett kontinuerligt arbete med att stärka 
kvinnors roll i samhället, främja jämställdhet och 
motverka sexuellt könsbaserat våld. Särskilda 
insatser har gjorts under året av FN:s polis i 
samverkan med andra internationella och lokala 
aktörer för att rikta rekryteringen så att fler 
liberianska kvinnor söker sig till polisyrket. 
Detta har gett konkreta resultat med högre andel 
kvinnor som söker utbildningen. Svensk polis 
har bidragit till att utveckla UNMIL:s intro-
duktionsutbildning för FN-polis. Sveriges bidrag 
har gett FN ett koncept för att förändra intro-
duktionsutbildningen för tjänstgöring i insatser 
och lett till en snabbare effekt vid personal-
rotationer. Svenska Kriminalvården har fortsatt 
att följa upp sina utbildningsinsatser inom ramen 
för UNMIL i grundläggande säkerhetsutbild-
ning av liberiska kriminalvårdare som inleddes av 
myndigheten 2012.  

Sverige bidrog under året till FN:s insats i 
Elfenbenskusten (UNOCI) med 
kriminalvårdsexperter och bistod på så sätt 
Elfenbenskusten i uppbyggnaden av landets 
kriminalvårdssystem. Uppdraget för FN-
stationerad kriminalvårdspersonal upphörde 
under sommaren 2014. 

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska 
republiken (MINUSCA) bildades 2014 för att 
skydda civila och stödja Centralafrikanska 
republikens transition ut ur den våldsamma 
interna konflikt som skakade landet. Sverige har 
bidragit till insatsen med kriminalvårdsexpertis. 

Sverige har bidragit med flygtransportstöd 
och officerare till EU:s militära insats i Central-
afrikanska republiken (EUFOR RCA). Insatsen 
upprättades under 2014 med anledningen av den 
allvarliga krisen i landet och gavs i uppgift att 
skydda flygplatsen såväl som civilbefolkningen i 
två distrikt i huvudstaden. På begäran av FN och 
Centralafrikanska republikens interimspresident 
förlängdes insatsen till och med den 15 mars 
2015, för att därefter kunna lämna över till FN-
missionen i landet.  

I början av 2015 fattade rådet beslut om att 
upprätta en militär rådgivningsinsats i Central-
afrikanska republiken, EUMAM RCA. EU-
styrkan, i vilken cirka 60 personer ska ingå, har 
till uppgift att ge råd till armén som ett led i 
förberedelserna för en kommande FN-ledd 
säkerhetssektorreform. Försvarsmakten bidrar 
med personal till insatsen. 

Mellanöstern och Nordafrika 
EU:s polisinsats i Palestina (EUPOL COPPS) 
bidrar till att utveckla den palestinska polisens 
och rättsväsendets kapacitet. Därmed stöds en 
tvåstatstatslösning. Insatsen har inriktats på att i 
allt högre utsträckning fokusera på strategiska 
frågor som att bidra till reformer inom rätts- och 
säkerhetssektorn. En viktig uppgift är att inte-
grera ett jämställdhetsperspektiv i insatsens 
arbete. Drygt tio personer var vid slutet av 2014 
utsända av svenska myndigheter till insatsen.  

Det svenska mångåriga deltagandet i FN:s 
övervakningsmission i Mellanöstern, UNTSO, 
fortsatte under 2014. Insatsens uppgift är att 
övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Liba-
non och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, 
Egypten och Jordanien. Sverige bidrog med 
officerare till den operativa styrkan som består 
av cirka 150 militärobservatörer. Konflikten i 
Syrien har fortsatt begränsat insatsens möjlig-
heter att verka i landet.  

Under 2014 slutfördes den insats som FN och 
OPCW gemensamt tillsatte i syfte att förstöra 
kemiska vapen i Syrien. Sverige bidrog fram till 
insatsens avslut med en marinofficer.  

Sverige bidrog under 2014 med finansiellt stöd 
till MFO (Multinational Forces and Observers), 
som har till uppdrag att övervaka efterlevnaden 
av fredsavtalet mellan Egypten och Israel samt 
dess civila övervakningsenhet (Civilian Observer 
Unit). Övervakningsenheten har en central roll 
inom MFO:s mandat då den syftar till att skapa 
förtroende mellan avtalsparterna samt säkerställa 
att avtalets säkerhetsarrangemang respekteras. 

Sveriges bidrag till observatörsinsatsen i 
Hebron (TIPH) har fortsatt under 2014 med 
observatörer, politiska och rättsliga rådgivare, en 
press- och informationsexpert samt missions-
stöd. Insatsen har till uppgift att övervaka och 
rapportera om incidenter samt verka för ökad 
trygghet bland den palestinska befolkningen. 

Västra Balkan 
Efter Georgien var Västra Balkan den största 
regionen för svenska bidrag till EU-insatser 
under 2014. 

Mandatetet för EU:s rättsstödsinsats i 
Kosovo (EULEX Kosovo) har  förlängts till juni 
2016. I takt med utfasningen av EULEX Kosovo 
minskar personalstyrkan. I oktober 2014 bestod 
insatsen av 800 internationella medarbetare, mot 
tidigare 1 250. Överlämnandet av ansvaret för 
rättsväsendet från EU till Kosovos myndigheter 
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fortsatte under 2014 med framsteg inom så gott 
som samtliga rättsstatsområden, särskilt inom 
tull och polis. Trots den positiva utvecklingen 
förblir området för rättsväsendet en utmaning 
som kommer att kräva tålamod och tid. 

Sveriges personalbidrag till insatsen har 
minskat i takt med insatsens utfasning och i 
slutet av 2014 var det svenska bidraget cirka 25 
personer. Hemtagningseffekterna för Polis-
myndigheten har fortsatt varit betydande, då 
Kosovos diaspora i Sverige är stor och en del av 
de säkerhetsutmaningar som Kosovo står inför 
delas av länder i EU.  

Svensk personal vid OSSE:s fältmissioner i 
Serbien, Montenegro och Kosovo har arbetat 
med polisreform, kompetensutveckling för den 
lokala polisen och rättsvårdande myndigheter 
samt bidragit till OSSE:s arbete mot organiserad 
brottslighet.  

Sverige bidrar fortsatt till EU:s militära insats i 
Bosnien och Hercegovina (EUFOR Althea) 
med stabsofficerare. EUFOR Althea består för 
närvarande av cirka 600 personer och har till 
uppgift att stödja reformeringen av den bosniska 
säkerhetssektorn. 

Östeuropa och Centralasien 
Rysslands aggression mot Ukraina har lett till att 
Sverige har ökat sitt fokus på närområdet under 
2014.  

På initiativ från bland annat Sverige upprätta-
des i juli 2014 en civil rådgivande insats i 
Ukraina, EUAM Ukraina. Insatsen har till upp-
gift att stödja reform av den civila säkerhets-
sektorn, med fokus på polis och övriga rätts-
väsendet. Målsättningen är att bidra till att skapa 
legitima säkerhetsstrukturer som, under demo-
kratisk kontroll, agerar i enlighet med rätts-
statens principer och har allmänhetens förtro-
ende. Sverige bidrog i etableringsarbetet inför 
insatsens lansering den 1 december 2014. Insat-
sen hade under 2014 cirka 50 internationella 
medarbetare, varav tre svenskar, och bedrev viss 
operationellt inriktad verksamhet genom strate-
gisk rådgivning till Ukrainas inledande strategi-
arbete inom den civila säkerhetssektorn.  

Under 2014 har ett stort antal utsända svens-
kar till OSSE:s särskilda observatörsmission i 
Ukraina (SMM Ukraina) deltagit i OSSE:s 
arbete med att övervaka och rapportera om 
säkerhetsläget samt bidragit till missionens 
konfliktförebyggande verksamhet. Observatö-
rerna har även bidragit till OSSE:s övervakning 

av implementeringen av de så kallade 
Minskavtalen. I slutet av 2014 bestod missionen 
av drygt 350 internationella observatörer, varav 
14 utsända från Sverige. Sverige bidrog under 
2014 även med sammanlagt cirka 14,5 miljoner 
kronor till missionens budget. Stridigheterna i 
Donbass och det faktum att observatörerna har 
förhindrats tillträde till vissa områden har 
begränsat missionens möjligheter att verka fullt 
ut enligt sitt mandat. Svensk personal vid 
OSSE:s fältmissioner i Moldavien, Kirgizistan 
och Tadzjikistan har medverkat i OSSE:s arbete 
med mänskliga rättigheter, jämställdhet, anti-
trafficking, polisreform, förebyggande av 
konflikter och förebyggande av terrorism.  

Under 2014 bidrog EU:s civila observatörs-
insats i Georgien (EUMM Georgien) fortsatt till 
stabilisering genom sitt uppdrag att övervaka 
avtalet om eldupphör mellan Ryssland och 
Georgien efter konflikten 2008. Sveriges bidrog 
under 2014 med omkring 30 personer, cirka 10 
procent av den totala personalstyrkan, vilka 
huvudsakligen tjänstgjorde som observatörer 
längs de administrativa gränslinjerna till 
Abchazien och Sydossetien. EUMM:s närvaro 
har lett till ett förbättrat säkerhetsläge och 
minskade spänningar.  

EU:s gränsstöds- och kapacitets-
byggnadsinsats (EUBAM Moldavien) verkar på 
gränsen mellan Moldavien och Ukraina. Under 
2014 bidrog insatsen till utvecklingen av 
Moldaviens och Ukrainas gränshantering. EU:s 
kapacitetsstöd och arbete för att förebygga och 
stävja organiserad brottslighet och korruption 
har medfört en positiv lösning av konflikten i 
Transnistrien. Sveriges har bidragit med monito-
rering och rådgivning till gränspersonal, fram-
tagande av styrdokument för genomförandet av 
kontrollprocedurer vid gränsstationer och i 
arbetet med organiserad brottslighet. 

Övriga insatser 
Under 2014 förberedde Sverige beredskaps-
perioden för den nordiska stridsgruppen 
(NBG), vilket bland annat innefattade en serie 
militära och politiska övningar samt certifiering 
av stridsgruppen. Den nordiska stridsgruppen 
står under första halvåret 2015 i beredskap att 
ställas till EU:s förfogande under svensk ledning. 

Sverige deltog under 2014 i den internationella 
kommissionen mot straffrihet i Guatemala 
(CICIG). Den svenska poliskontingenten har 
tillsammans med poliser och jurister från länder i 
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Latinamerika, Europa och Guatemala arbetat i 
flera omfattande brottsutredningar och bidragit 
till att högt uppsatta personer inom stats-
apparaten och den organiserade brottsligheten 
har åtalats och dömts. 

UNMOGIP är FN:s övervakningsinsats vid 
kontrollinjen mellan Indien och Pakistan. 
Området präglas av stor militär närvaro och 
brott mot vapenvilan förekommer ofta. Under 
2014 fortsatte Sverige med ett bidrag av militär-
observatörer till insatsen. 

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea över-
vakar NNSC (Neutral Nations Supervisory 
Commission) vapenstilleståndsavtalet mellan 
länderna. Under 2014 bidrog Sverige med office-
rare till kommissionens arbete som framför allt 
syftar till att kontrollera att det redan spända 
läget inte trappas upp. 

Annan freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 

Utöver krishanteringen använder sig Sverige 
också av andra freds- och säkerhetsfrämjande 
instrument. Ett av de viktigaste är EU:s gemen-
samma utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige 
bidrar även till bland annat politik- och 
idéutveckling samt stöd till organisationer och 
institutioner som är verksamma inom det freds- 
och säkerhetsfrämjande området. 

Sverige har stärkt sitt engagemang inom FN 
och ger ett mångsidigt stöd till FN:s olika organ 
och verksamhet inom freds- och säkerhets-
främjande. Sverige har gett bidrag till FN:s 
politiska avdelning, dess medlingskontor och 
FN:s utbildningsverksamhet. Sverige har även 
verkat för en förstärkning av FN:s freds-
bevarande och konfliktförebyggande verksamhet 
genom att stödja doktrinutveckling och fortsatta 
reformer av FN-sekretariatet. 

Sverige har sedan våren 2012 innehaft ord-
förandeskapet för FN:s fredsbyggande-
kommissions landkonfiguration för Liberia. 
Ordförandeskapet i landkonfigurationen syftar 
dels till att bistå Liberia i återuppbyggnaden av 
landet, dels till att bidra till att utveckla FN-
systemets förmåga att stödja konfliktdrabbade 
staters återhämtning. Utbrottet av ebola i Väst-
afrika 2014 ställde särskilda krav på konfigurat-
ionernas arbete. Sedan augusti 2014 har Sverige, 
tillsammans med ordförandena för Sierra Leone- 
och Guinea-konfigurationerna, vid flera tillfällen 
strävat efter att synliggöra krisens multidimens-

ionalitet och effekter, samt betonat vikten av att 
integrera freds- och statsbyggandeaspekter i 
återhämtningsarbetet.  

Sedan februari 2015 är Sverige också ord-
förande i FN:s Fredsbyggandekommissions 
organisatoriska kommitté. Som ordförande 
verkar Sverige för att effektivisera 
Fredsbyggandekommissionens arbete och 
relevans. Sverige vill bland annat stärka samar-
betet mellan landkonfigurationerna, mellan FN 
och regionala organisationer, samt mellan Freds-
byggandekommissionen och länderna på dess 
agenda.  

Sverige och USA har under 2014 fortsatt sitt 
samarbete med Liberia, i syfte att genomföra 
New Deal, vars fokus är att länka samman 
politik, bistånd och ekonomiska aspekter i 
sviktande stater. Vissa framsteg nåddes under 
våren 2014 innan ebolautbrottet gjorde att 
arbetet avbröts. Verksamheten kommer att åter-
upptas inom ramen för Liberias återhämtnings-
plan. Biståndsminister Isabella Lövin har även 
varit medordförande tillsammans med Sierra 
Leones finansminister i den Internationella 
dialogen om fredsbyggande och statsbyggande, 
vars syfte är att främja ett bättre utvecklings-
samarbete med sviktande och konfliktdrabbade 
länder. 

För att ytterligare stärka genomförandet av 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet, har Sverige under 2014 aktivt 
bidragit till de översyner som genomförs i FN av 
1325, av FN:s fredsbevarande insatser och av den 
fredsbyggande arkitekturen inom FN. Vikten av 
att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all 
verksamhet, samt att jämställdhet måste 
behandlas på ett samstämmigt sätt i de tre över-
synerna, har särskilt framhållits. Sverige har 
också aktivt drivit dessa frågor i EU, Nato och 
OSSE. Till exempel har Sverige, tillsammans 
med Danmark och Finland, lyckats driva igenom 
ett förslag om att inrätta en särskild högnivå-
tjänst inom EU med uppdrag att säkerställa att 
unionen på ett effektivt sätt genomför resolution 
1325. Arbetet med att se över Sveriges nationella 
handlingsplan har fortsatt genom konsultationer 
både med relevanta aktörer i Sverige och i ett 
antal konflikt- och postkonfliktländer. En ny 
handlingsplan kommer att träda i kraft 1 januari 
2016. För att stärka medlingskompetensen hos, 
och på sikt skapa nätverk mellan, kvinnliga 
medlare i Norden och i andra delar av världen 
har en särskild satsning på kvinnliga medlare 
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initierats. Ett projekt för att uppmärksamma 15-
årsjubileet av resolutionen genomfördes under 
året och inkluderade aktiviteter om resolution 
1325 vid flertalet svenska utlandsmyndigheter. 

I syfte att främja effektivitet och internationell 
samsyn kring FN:s fredsfrämjande insatser, har 
Sverige genom Folke Bernadotteakademin haft 
en ledande roll i International Forum for the 
Challenges of Peace Operations, bland annat 
genom forskning och kapacitetsbyggande inom 
det freds- och säkerhetsfrämjande området. För 
att öka koherensen mellan FN-insatser har den 
svenska Polisen varit drivande i framtagandet av 
en internationell polisdoktrin (SGF) samt varit 
medarrangör till det regionala mötet om polis-
ledning i Pretoria i oktober. 

Samarbetet har fortsatt inom ramen för det 
nordisk-amerikanska säkerhetspolitiska dialog-
forumet (US-Nordic Security Dialogue) som 
initierades i samband med USA:s president 
Barack Obamas Sverigebesök 2013. Dialogen 
fokuserar på fredsfrämjande, fredsbyggande och 
konfliktförebyggande frågor inom FN:s ram. Ett 
andra möte hölls i Köpenhamn i slutet av april 
2015.  

Det Europeiska fredsinstitutet, som 
grundades 2014 av bland annat Sverige och har 
sitt säte i Bryssel, har under året inlett sin verk-
samhet med bland annat internationella med-
lingsprojekt och ett första möte med Advisory 
Board. Institutet ska bidra till och komplettera 
EU:s globala arbete för fred, främst genom att 
självständigt bedriva medling och informell 
dialog. Våren 2015 inledde också EU:s höga 
representant för utrikes- och säkerhetsfrågor 
arbetet med den strategiska översynen av EU:s 
globala utmaningar, vilket Sverige varit en stark 
drivkraft bakom, och som Europeiska rådet vid 
sitt möte i december 2013 gav henne i uppdrag 
att presentera under 2015. 

Folke Bernadotteakademin (FBA) förvaltar 
den så kallade Fredsmiljonen. Fredsmiljonens 
syfte är att bidra till att öka och fördjupa 
kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive freds-
främjande, nedrustning och icke-spridning, inom 
civilsamhället. Under 2014 har 12 organisationer 
beviljats verksamhetsstöd och 52 projektbidrag 
betalats ut.  Ett exempel på projektmedel som 
har utbetalats är bidrag till Kristna Fredsrörelsen 
för genomförande av projektet ”Säkerhet och 
risk” som syftar till att utveckla säkerhetsmed-
vetenheten hos biståndsorganisationer. 

Sverige har också aktivt bidragit till utvecklingen 
av global cyberpolitik som hanteras i en rad olika 
internationella sammanhang och i allt större 
utsträckning påverkar utrikes-, säkerhets, och 
utvecklingspolitiken i internationella organisat-
ioner och i regionala samt bilaterala dialoger. 
Den europeiska cybersäkerhetsstrategin har 
följts upp under året med aktiv svensk med-
verkan. Sverige har även ställt en svensk tjänste-
man till förfogande för tjänstgöring vid den 
Europeiska utrikestjänstens grupp för cyber-
frågor. I FN:s  generalförsamlings första utskott 
initierade och höll Sverige ett anförande, med 
stöd av 40 länder, i generalförsamlingens första 
utskott med anledning av FN-resolutionen om 
informations- och telekommunikationsfrågor i 
en internationell säkerhetskontext 
(A/RES/69/28). Sverige har även rapporterat sin 
hållning i dessa frågor till FN:s generalsekrete-
rare och fortsatt varit engagerade i OSSE:s 
arbete med förtroendeskapande åtgärder på 
området. 

Sanktioner har blivit ett allt viktigare komple-
ment till andra freds- och säkerhetsfrämjande 
åtgärder i EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik. Inräknat de sanktioner som har 
beslutats av FN finns det nu över trettio 
sanktionsregimer. Under 2014 tillkom sankt-
ioner mot Ryssland som följd av landets 
aggression mot Ukraina och dessa vidgades 
efterhand. Åtgärder antogs även inom ramen för 
politiken för icke-erkännande av Rysslands olag-
liga annektering av Krim. I förhandlingarna om 
Irans kärntekniska program är en gradvis 
avtrappning av de omfattande sanktionerna en 
viktig del av den eftersträvade uppgörelsen. Det 
har varit en prioriterad uppgift för Sverige att 
stödja en aktiv och adekvat respons på utveckl-
ingen i olika delar av världen genom en effektiv 
och rättssäker användning av sanktions-
instrumentet. 

Det internationella arbetet med att bekämpa 
terrorism intensifierades avsevärt under 2014 
och har även under 2015 fortsatt att vara en högt 
prioriterad fråga internationellt. FN:s säkerhets-
råds resolution 2178 (september 2014) om 
utländska terroriststridande ledde till översyner 
av existerande straffrättslig lagstiftning på 
terrorismområdet, både i Sverige och på regional 
nivå inom Europarådet. Som ett viktigt led i 
förverkligandet av åtagandena i FN:s globala 
strategi mot terrorism, deltog Sverige aktivt i 
utformningen av EU:s strategi för kampen mot 
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terrorism och utländska terroriststridande i 
Syrien och Irak, som antogs av utrikes-
ministrarna i oktober 2014. Sverige driver aktivt 
att kampen mot terrorism måste föras i full 
förenlighet med internationell rätt, mänskliga 
rättigheter och rättstatens principer. 

Nedrustning och icke-spridning 

Under arbetet i FN:s generalförsamlings första 
utskott hösten 2014 märktes regeringens höga 
profil för internationell nedrustning och arbetet 
mot massförstörelsevapen bland annat genom 
svenskt stöd för resolutioner och initiativ om 
kärnvapennedrustning. Sverige gick med i det 
humanitära initiativet, som samlar närmare 160 
länder och verkar särskilt för att uppmärksamma 
kärnvapens humanitära konsekvenser. Det 
humanitära perspektivet blev därmed vägledande 
för Sveriges fortsatta förberedelser inför icke-
spridningsfördraget NPT:s översynskonferens 
2015. 

Under 2014 avslutades Sveriges treåriga med-
lemskap i det internationella atomenergiorganet 
IAEA:s styrelse, där arbetet på det utrikes-
politiska området dominerats av icke-
spridningsfrågorna rörande Iran, Nordkorea och 
Syrien. Sverige bidrog finansiellt till IAEA:s 
utökade inspektioner i Iran. En övergripande 
prioritering har varit att värna IAEA:s 
verifikationsuppdrag. 

Sveriges arbete för att främja provstopps-
avtalet (CTBT) fortsatte under 2014. Bland 
annat stod Sverige värd för ett möte med en 
internationell högnivågrupp med uppdrag att 
särskilt verka för avtalets ikraftträdande. Mötet 
finansierades under anslaget 1:6. 

Sverige deltog 2014 i mötet på stats- och 
regeringschefsnivå om nukleärt säkerhetsskydd. 
Arbetet syftar till att säkra känsligt nukleärt och 
radiologiskt material från terrorister och 
sabotage. I augusti 2014 ratificerade Sverige 
FN:s konvention för bekämpade av nukleär 
terrorism. 

Sverige verkade även fortsatt genom Globala 
partnerskapet mot spridning av massförstörelse-
vapen till icke-statliga aktörer. Under året gick 
Sverige med i det nylanserade samarbetet Global 
Health Security Agenda (GHSA) som syftar till 
att motverka globala säkerhetshot från smitt-
samma human- och djursjukdomar (både avsikt-
liga och naturliga utbrott). Inom GHSA har 

Sverige en ledande roll på området antimikrobiell 
resistens. 

Sverige har under 2014 deltagit i arbetet för att 
främja och stärka de internationella konvention-
erna på nedrustningsområdet, bland annat vid 
översynskonferensen för Ottawakonventionen 
om antipersonella landminor och statsparts-
mötena för konventionen om biologiska och 
toxiska vapen (BTWC), konventionen om 
kemiska vapen (CWC) respektive konventionen 
om klusterammunition (CCM). Sveriges uttax-
erade bidrag till dessa översynskonferenser och 
statspartsmöten finansieras under anslaget 1:1. 

Sverige har, i första hand genom EU, fortsatt 
verkat för att FN:s handlingsprogram liksom 
EU:s strategi för att bekämpa illegal handel med 
små och lätta vapen (SALW) genomförs. 

Exportkontroll 

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 
och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är de 
centrala myndigheterna på exportkontroll-
området. Verksamheten vid ISP finansieras 
under anslaget 1:5. 

Regeringen redovisar årligen grunderna för 
den svenska exportkontrollpolitiken, arbetet och 
dess resultat, samt utvecklingen på området i en 
skrivelse till riksdagen. Den senaste utgörs av 
rskr. 2014/15:114 Strategisk exportkontroll – 
krigsmateriel och produkter med dubbla 
användningsområden 2014. Skrivelsen innehåller 
också en redovisning av exporten av krigsmate-
riel och av produkter med dubbla användnings-
områden. 

I september 2014 hade 50 länder, däribland 
Sverige, ratificerat FN:s vapenhandelsfördrag. 
Som en följd av detta trädde fördraget i kraft i 
december 2014. Därigenom har ett viktigt steg 
tagits för få till stånd globala och rättsligt 
bindande åtaganden om ansvarsfull handel med 
krigsmateriel. Arbete har under året fortsatt i 
syfte att fler länder ska ansluta sig till fördraget, 
samt för att förbereda fördragets första stats-
partsmöte som avhölls i Mexiko City i augusti 
2015.  

För ISP har detta inneburit krav att även 
beakta vapenhandelsfördragets kriterier i myn-
dighetens bedömningar av tillståndsärenden på 
krigsmaterielområdet.  

ISP har hanterat en fortsatt stor inströmning 
av ärenden med goda handläggningstider. När 
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det gäller förhandsbesked på krigsmateriel-
området, vilket tillhör de mest komplexa ansök-
ningarna, avgjordes 90 procent av ärendena på 
mindre än tre månader. I ärenden om utförsel-
tillstånd hade 98 procent av ansökningarna fått 
ett positivt eller negativt beslut inom en månad. 
18 ärenden föredrogs för Exportkontrollrådet 
(EKR) under 2014. ISP har lämnat ett omfat-
tande stöd till krigsmaterielexportkommittén. 
Ansökningarna om tillstånd enligt förordningen 
(2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar 
till skjutvapen och ammunition har blivit fler 
under 2014. Inom området kontroll av produk-
ter med dubbla användningsområden har utför-
selärendena ökat med 17 procent, vilket medfört 
längre handläggningstider. Även införandet av 
sanktioner mot Ryssland har inneburit mer 
arbete. Antalet sanktionsärenden som rör Iran 
har också ökat kraftigt. En fortsatt utmaning är 
det stora antalet sekretessärenden som krävt 
personalförstärkningar för att säkerställa 
tidskrav och kvalitet. Antalet tillsynsbesök har 
under 2014 minskat på grund av brist på tillsyns-
personal. 

Myndigheten har bistått Regeringskansliet 
med expertkompetens i internationella förhand-
lingar och i EU-arbetet. Stödet bedöms av 
Regeringskansliet som mycket värdefullt.  

Sveriges engagemang i internationella 
organisationer  

Sveriges starka internationella engagemang och 
svensk utrikespolitik har fortsatt att vara inrik-
tade på bred internationell samerkan och samar-
bete. Sverige har under 2014 varit en aktiv aktör i 
FN, EU, Europarådet, OSSE, OECD och i sitt 
partnerskap i Nato. Nedan redogörs för Sveriges 
engagemang inom ramen för respektive inter-
nationell organisation.  

Förenta nationerna 
Dagens största utmaningar är gränsöver-
skridande och måste hanteras genom globalt 
samarbete.  Genom FN bidrar Sverige till att 
förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, 
främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade 
stater, samt verka för nedrustning och ickesprid-
ning. FN utgör också en viktig kanal för Sveriges 
humanitära arbete och för våra ansträngningar 
för att bekämpa fattigdom, främja en hållbar 
utveckling och bekämpa klimatförändringarna. 

Stärkandet av folkrätten och främjandet av de 
mänskliga rättigheterna och jämställdhets-
frågorna är andra prioriterade områden för 
Sverige i FN. Sveriges engagemang inom FN:s 
olika politikområden utgör också grunden för 
den svenska kandidaturen till en plats i FN:s 
säkerhetsråd för perioden 2017–2018. Ett särskilt 
arbete för att främja kandidaturen, som också 
har nordiskt stöd, pågår för att stärka möjlighet-
erna till inval vid omröstningen i general-
församlingen i juni 2016.  

Det svenska stödet för FN:s arbete sker 
genom politik- och idéutveckling, aktivt del-
tagande i FN:s olika organ, ekonomiska bidrag 
och tillhandahållande av personalresurser till 
organisationens olika verksamheter. Under året 
har Sverige bidragit med ett styrkebidrag till 
FN:s insats i Mali. Därutöver har Sverige lämnat 
stöd till olika FN-institutioner och organisat-
ioner nära kopplade till FN-systemet genom 
finansiella bidrag. Stödet har bland annat gått till 
utbildningsinsatser för personal som deltar i 
fredsoperationer, erfarenhetsutbyte, forskning, 
medling och institutionellt kapacitets-
uppbyggande samt till arbete som ökar transpa-
rensen inom FN och bidrar till kunskaps-
spridning i centrala säkerhetspolitiska frågor. 
Sverige har, liksom tidigare år, bidragit med 
militärobservatörer, polis och annan civil 
personal till FN-operationer och FN-ledda 
processer. Sverige har verkat för en förstärkning 
av FN:s fredsbevarande och konfliktföre-
byggande kapacitet genom att stödja fortsatta 
reformer och omstruktureringar av sekretariatet. 

EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, GUSP 
I linje med vad regeringen anfört i andra 
sammanhang utgör EU det centrala forumet för 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det 
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom 
EU, inklusive krishantering och fredsfrämjande 
insatser, fortsatte att utvecklas under 2014, och 
Sverige var pådrivande när det gäller utveckl-
ingen av EU som global aktör och i ett nära 
partnerskap med Förenta Nationerna och andra 
organisationer. Sverige var särskilt drivande i 
beslutet att ta fram en samlad ansats 
(Comprehensive Approach) i EU:s internat-
ionella civila och militära kris-
hanteringsoperationer. Sverige drev också jäm-
ställdhetsperspektivets viktiga roll i dessa 
operationer. 
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Sverige har arbetat för att stärka EU:s partner-
skap med NATO, inte minst genom att under-
lätta delaktighet för europeiska NATO-med-
lemmar som inte är medlemmar i EU, däribland 
Norge. Ett omfattande förberedelsearbete 
inklusive större militära samövningar i Sverige 
genomfördes under 2014 som en del av förbere-
delserna för beredskapsperioden första halvåret 
2015 för den nordiska stridsgruppen (EU Battle 
Group), som är en del av GUSP-samarbetet, och 
där bland annat Norge ingår. 

Sverige har bidragit till EU:s samtliga 
krishanteringsinsatser och deltagit aktivt i 
utformningen av instrumenten för krishantering. 
Deltagandet i insatser inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
(GSFP) sker i huvudsak genom personalbidrag 
finansierade under utgiftsområdena 5, 6 och 7. 

Genom GUSP-budgeten gav Sverige stöd till 
EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS) samt 
EU:s satellitcentrum (EU SatCen). En närmare 
redogörelse för utvecklingen av den gemen-
samma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) 
lämnas i skrivelse 2014/15:65  Verksamheten i 
Europeiska unionen under 2014 som 
överlämnades till riksdagen den 5 mars 2015.  

OSSE 
Sverige har under 2014 fortsatt att arbeta för att 
säkerställa att OSSE:s deltagande stater lever upp 
till OSSE:s normer, principer och åtaganden, 
samt för att stärka EU:s röst i organisationen. 
Detta har gällt inte minst i relation till OSSE:s 
normativa och praktiska hantering av den ryska 
aggressionen mot Ukraina och den påföljande 
konflikten som har dominerat OSSE:s dagord-
ning och Sveriges arbete och prioriteringar i 
OSSE under året. Sverige har bidragit med 
politiskt, finansiellt och personalmässigt stöd till 
OSSE:s insatser i Ukraina. Dessa inkluderar, den 
särskilda observatörsmissionen, valöver-
vakningsmissionerna vid de ukrainska president- 
respektive parlamentsvalen samt granskningar av 
situationen för de mänskliga rättigheterna. 
Dessutom har Sverige deltagit i de militära besök 
och inspektioner som har genomförts inom 
ramen för rustningskontrollregimen, Wien-
dokumentet och de extraordinära flygningar 
som har genomförts i enlighet med fördraget om 
observationsflygningar (Open Skies). 

Tyngdpunkten för det svenska arbetet i OSSE 
har liksom tidigare år legat på den mänskliga 
dimensionen. Sverige har rollen som EU:s 

koordinator för yttrande- och medie-
frihetsfrågor i OSSE i Wien. Sverige har under 
året arbetat för att Wiendokumentet och Open 
Skies upprätthålls trots den pågående konflikten. 
Bland annat har Sverige verkat för att verksam-
heten genomförs enligt plan, genom att 
genomföra extraordinära inspektioner och besök 
i och runt Ukraina, samt genom att mot ersätt-
ning ställa ett observationsplan till förfogande 
för andra fördragsstater inom ramen för Open 
Skies. Sverige har ställt personal till förfogande 
för tjänster i sekretariatet, institutionerna och 
fältmissionerna, samt bidragit med observatörer 
till OSSE:s valobservationsinsatser. Det svenska 
stödet till OSSE:s projektverksamhet under 2014 
har varit inriktat på främjande av demokrati och 
mänskliga rättigheter, mediefrihet samt ökad 
kapacitet för civilsamhället. 

Europarådet 
Sverige har under året fortsatt att aktivt stödja 
generalsekreterarens reformsträvanden och 
medverkat till ökat fokus i program och budget 
på organisationens kärnområden – respekt för 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer. Sverige bidrar som medlemsstat till 
Europarådets ordinarie budget, delbudgetar samt 
budgetarna för vissa partsavtal. Den ryska 
aggressionen mot Ukraina inklusive den olagliga 
annekteringen av Krim har präglat Europarådets 
arbete under året, och Sverige har aktivt verkat 
för att stödja Ukraina genom organisationens 
instrument. Sverige har bland annat gett ett 
omfattande stöd till Europarådets verksamhet i 
landet, vilken har stor betydelse för Ukrainas 
reformarbete. Under perioden 2010–2014 var 
Sverige största givare till detta arbete genom ett 
bidrag på sammanlagt 6,6 miljoner euro. I en 
skrivelse som överlämnades till riksdagen i mars 
2015 redogörs för verksamheten inom Euro-
parådets ministerkommitté under andra halvåret 
2013 och helåret 2014 (skr. 2014/15:66). 

Partnerskapet med Nato 
Sveriges partnerskap med Nato bygger på Part-
nerskap för fred och Euroatlantiska partner-
skapsrådet. Över tiden har samarbetet breddats 
och fördjupats, framför allt inom områden som 
krishantering, förmågeutveckling och politisk 
dialog. Inför Natos toppmöte i Wales 2014 
verkade Sverige för att utveckla möjligheten till 
ett mer skräddarsytt och förutsägbart samarbete 
inom ramen för partnerskapet. Vid toppmötet 
lanserades ett nytt samarbetsprogram för avan-



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  5 

20 

cerade partnerländer, Enhanced Opportunities 
Programme (EOP), som bedöms kunna till-
godose dessa behov. Som EOP-partner har 
Sverige under året bland annat verkat för ut-
vecklad politisk dialog om säkerheten i Östersjö-
regionen och ökat samarbete om övningsverk-
samheten. I anslutning till toppmötet skrev 
Sverige också under ett avtal om värdlandsstöd 
med Nato. Under 2014 har Sverige vidare fattat 
beslut om att delta i Natos utbildnings- och 
rådgivningsinsats RSM i Afghanistan samt fort-
satt lämna stöd till Natos insats KFOR i 
Kosovo. 

OECD 
OECD:s ställning som forum för politisk dialog, 
i tillägg till sitt mervärde för peer review, 
statistik, erfarenhetsutbyte och analys inom ett 
stort antal politikområden samt framtagande av 
evidensbaserade rekommendationer, riktlinjer 
och policys, har stärkts. OECD:s arbete med att 
formulera en tankeram som beaktar den ekono-
miska och finansiella krisen och dess konse-
kvenser genom projektet NAEC (New 
Approaches to Economic Challenges) har lett 
fram till en slutrapport till ministerrådsmötet 
2015. Avsikten är att med multidisciplinära 
utgångspunkter bredda och förbättra sin analys-
kapacitet och sina rekommendationer till med-
lemsländerna inom en rad områden. Insikter från 
NAEC ska genomsyra övrigt OECD arbete. 

OECD:s fokus på horisontellt arbete med det 
övergripande målet att bidra till högre inklude-
rande tillväxt och ökat välbefinnande för alla har 
starkt stöd från medlemskretsen. Fokus på 
sysselsättning, samt betydelsen av social dialog, 
ökar, också i det globala sammanhanget. Analys 
och dialog kring investeringars roll för ökad 
inklusiv tillväxt prioriteras. Ett prioriterat 
område är OECD:s arbete för att motverka 
skattebaserosion och flyttning av vinster, Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS). 

Samverkan med enskilda icke medlemsländer 
har stärkts. Mot bakgrund av de pågående inter-
nationella processerna 2015, särskilt FN:s topp-
möte för en post- 2015 agenda och COP21, har 
samstämmighetsdimensionen intensifierats, samt 
arbete med grön tillväxt prioriterats. OECD har 
till stöd för bland annat COP21 inlett analys-
arbete kring Ajustment of Policies for a Tran-
sition to a Low Carbon Economy. En första 
rapport har levererats till ministerrådsmötet 
2015. 

OECD är ledande i arbetet med så kallad sam-
stämmighet för hållbar utveckling och bidrar 
med viktig analys och metodutveckling inom 
området. Detta är bland annat centralt för 
bidraget till att genomföra de nya globala håll-
barhetsmålen (Sustainable Development Goals, 
SDG). 

Arbetet på handelsområdet samt jordbruks-
politiska området är fortsatt till stort stöd för 
processer i andra fora. OECD har under 2014 
och 2015 granskat Sveriges ekonomiska politik 
och utbildningsväsende. 

OECD har för närvarande fyra kandidat-
länder för medlemskap som genomför aktiva 
anslutningsprocesser, Colombia, Lettland, Costa 
Rica och Litauen. Anslutningsprocessen med 
Ryssland är fortsatt suspenderad. 

OECD:s externa relationer blir allt viktigare, 
särskilt närmandet till de så kallade Key Partners 
(Brasilien, Kina, Indien och Indonesien). Ett 
särskilt samarbete har inletts med Ukraina efter 
undertecknande av MoU i oktober 2014. De 
regionala ansatserna, särskilt vad gäller MENA, 
Eurasia, Sydostasien och Latinamerika, är av 
ökad betydelse i strävan att sprida OECD:s 
standards och bidra till level playing field. 
OECD har en löpande bred och djup verk-
samhet i samverkan med G20-ordförande-
skapen, Australien samt Turkiet, samt med 
G20:s arbetsorgan. Man kommer även att nära 
samarbeta med Kina inför landets G20 ord-
förandeskap. 

Forskning om säkerhetspolitik, nedrustning och 
icke-spridning 

Under 2014 har forskning, utredningar och 
andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrust-
ning och icke-spridning fortsatt genomförts 
genom statsbidrag till svenska och utländska 
forskningsinstitut och organisationer, med 
finansiering under anslagen 1:6, 1:7 och 1:8. 
Denna verksamhet har bidragit till att belysa 
frågor av intresse för svensk utrikespolitik och 
givit underlag till utformningen av svenska ini-
tiativ och positioner i internationella fora. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har 
löpande bistått Utrikesdepartementet (UD) i 
arbetet med aktuella nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor. Expertstöd till UD har lämnats 
på områdena kärnvapen, biologiska och kemiska 
vapen samt rymd- och missilfrågor, inte minst 
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genom fortsatt bevakning och analys av den 
kärntekniska utvecklingen i Iran och Nordkorea 
och utvecklingen vad gäller kemiska vapen i 
Syrien. FOI har också fortsatt att driva ett 
nationellt datacenter i enlighet med Sveriges 
åtaganden enligt provstoppsavtalet (CTBT), 
som förbjuder kärnsprängningar, och påbörjat 
vidareutvecklingen av SAUNA-systemet för 
detektion av sådana sprängningar. Expertstödet 
från FOI har bidragit till bättre sakunderlag i 
regeringens arbete med nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor. 

Stockholms internationella fredsforsknings-
institut (SIPRI) har fortsatt bedrivit forskning 
inom områdena nedrustning, icke-spridning, 
militära utgifter och regional säkerhetspolitik, 
liksom på området säkerhet och utveckling. 
SIPRI har spridit information och skapat opin-
ion, både nationellt och internationellt, genom 
rapporter, seminarier, databaser och den inter-
nationellt välkända årsboken. I rapporten 2014 
Global Go To Think Tank Index var SIPRI en 
av världens högst rankade tankesmedjor. SIPRI:s 
forskningsresultat har även utgjort bidrag till 
regeringens arbete inom säkerhetspolitik, ned-
rustning och icke-spridning. 

Utrikespolitiska institutet (UI) har under året 
fortsatt arbetet med att internationalisera verk-
samheten. UI:s verksamhet har organiserats 
utifrån program som samordnar såväl forskning 
som information. UI har tagit emot ett ökat 
antal internationella gäster och institutets sam-
verkan med forskare och experter i andra länder 
ökar. UI:s arbete med att stärka policyrelaterad 
verksamhet har gett resultat, bland annat genom 
att rapporten om en ”global europeisk strategi” i 
en internationell undersökning rankades som 
världens tredje främsta policyrapport under 
föregående år. Arbete har vidare genomförts för 
att ytterligare samordna olika verksamheter 
såsom forskning, publikationer, seminarier och 
användning av sociala medier i syfte att stärka 
genomslagskraften utåt. 

Nordiskt samarbete 

Verksamheten finansieras under anslag 1:3 
Nordiskt samarbete.  

Sverige var under 2014 ordförande i Nordiska 
rådet. Temat för det svenska ordförandeskapet 
var Norden i Europa – Europa i Norden.  Som 
ordförande stod Sverige värd för Nordiska 

rådets session den 28–30 oktober. I anslutning 
till sessionen genomfördes en rad minister-
möten, inkl. nordiskt och nordiskt-baltiskt 
statsministermöte.  

Under 2014 var Island ordförande i Nordiska 
ministerrådet. De nordiska samarbetsministrarna 
antog i februari 2014 en gemensam vision för det 
nordiska samarbetet – Tillsammans är vi starkare 
– med ambition att nå ett gränslöst, innovativt, 
synligt och utåtriktat Norden. Mot denna bak-
grund utarbetade Nordiska ministerrådets 
generalsekreterare på uppdrag av de nordiska 
samarbetsministrarna en strategi för internat-
ionell profilering och positionering av Norden 
och det nordiska samarbetet.  

Det omfattande arbetet med att modernisera 
Nordiska ministerrådets samarbetsformer och 
budget har fortsatt.  

Gränshinderrådet etablerades den 1 januari 
2014 på initiativ av de nordiska statsministrarna. 
Gränshinderrådet har tre uppgifter; att lösa 
existerande gränshinder mellan de nordiska 
länderna, att förebygga att nya gränshinder upp-
står och att öka och effektivisera informations-
flöden. Av Gränshinderrådets 29 prioriterade 
gränshinder har tre avklarats under året.  

Sveriges bilaterala relationer med de nordiska 
länderna har varit fortsatt goda under det gångna 
året och präglats av besök och utbyte inom 
handel, näringsliv och kultur. 

Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska 
samarbetet har under 2014 fortsatt att utvecklas 
och fördjupas, såväl när det gäller engagemanget 
för närområdesfrågorna som för utökad samver-
kan kring viktiga globala frågor och den inter-
nationella utvecklingen. Det nordiska samarbetet 
har fått ökad säkerhetspolitisk aktualitet i ljuset 
av den senaste tidens utveckling i vårt närområde 
och i det östra grannskapet. Det nordiska för-
svarssamarbetet Nordefco har fortsatt att för-
djupas i enlighet med den vision för 2020 som 
antogs i december 2013. Vidare etablerades ett 
nordisk-baltiskt kapacitetsuppbyggnadsinitiativ 
inom ramen för försvarssamarbetet länderna 
emellan. Sverige är ordförande för Nordefco 
under 2015. 

Det nordisk-baltiska utrikes- och säkerhets-
politiska samarbetet samordnades av Estland 
2014. Frågor om cyber, energisamarbete och 
Östliga partnerskapet dominerade dagord-
ningen.  

I övrigt hänvisas till regeringens skrivelse om 
nordiskt samarbete (skr. 2014/15:90) som redo-
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gör för Sveriges samarbete under 2014 med de 
övriga nordiska ländernas regeringar, med 
huvudsaklig inriktning på verksamheten i 
Nordiska ministerrådet. 

Konsulär verksamhet 

Svenska medborgare och personer som likställs 
med svenska medborgare har erhållit stöd av UD 
när de råkat i svårigheter utomlands eller be-
funnit sig i krisdrabbade områden. Finansiering 
sker från anslag 1:4 Ekonomiskt bistånd till 
enskilda utomlands samt diverse kostnader för 
rättsväsendet. Vissa ärenden har enbart hanterats 
av utlandsmyndigheterna, andra har krävt 
departementets inblandning. Antalet enskilda 
konsulära ärenden är fortsatt omfattande. 
Information till allmänheten om UD:s reseråd 
och ambassadernas reseinformation har fortsatt 
varit en omfattande uppgift. En omfattande 
konsulär krishanteringsinsats genomfördes i 
samband med konflikten i Gaza. Krisövningar 
har genomförts vid ambassaderna i Ankara, 
Hanoi, Istanbul, Kairo, Madrid och Moskva. 

Sverigefrämjande i utlandet 

Insatserna för information om Sverige i utlandet 
genomförs av utlandsmyndigheterna med finan-
siering från anslaget 1:10 Information om 
Sverige i utlandet samt av myndigheten Svenska 
institutet (SI), vars främjandeverksamhet huvud-
sakligen finansieras från anslag 1:9 Svenska 
institutet.   

Som stöd i främjandet har utlandsmyndighet-
erna och SI strategin för Sverigebilden utom-
lands som tagits fram av Nämnden för Sverige-
främjande i utlandet (NSU), en samarbets-
organisation för de statliga aktörerna inom 
främjandet. I strategin har NSU identifierat fyra 
gemensamma profilområden: kreativitet, inno-
vation, hållbarhet och samhälle.  

Utlandsmyndigheternas Sverigefrämjande 
verksamhet 
Det långsiktiga Sverigefrämjandet syftar till att 
stärka förutsättningarna för internationell sam-
verkan. Målen för de statliga insatserna för 
information om Sverige i utlandet är att  
 

– öka omvärldens kunskap om och förtro-
ende för Sverige, 

– skapa relationer och nätverk inom 
nyckelområden, 

– underlätta nya samarbeten, utbyten och 
handel med omvärlden. 

 
Utlandsmyndigheterna har 2014 och första halv-
året 2015, med utgångspunkt i treåriga 
främjandeplaner, genomfört Sverigefrämjande 
aktiviteter tillsammans med Svenska institutet 
och andra främjandeorganisationer, svenska 
företag och lokala partners.  

Utlandsmyndigheterna har fortsatt sina sats-
ningar på de kulturella och kreativa näringar som 
bedöms ha störst exportpotential och är mest 
intressanta i arbetet med Sverigebilden: musik, 
film, dataspel, marknadskommunikation, mode, 
design och litteratur. Många av insatserna har 
varit integrerade, det vill säga de kombinerar 
främjande av Sverigebilden med handelsfräm-
jande (som finansieras under utgiftsområde 24 
Näringsliv). Ett 40-tal utlandsmyndigheter har 
genomfört evenemang med hjälp av SI:s 
informationsmaterial. Utlandsmyndigheternas 
främjandeplaner visar på tydliga framsteg när det 
gäller mål- och resultatstyrning av verksamheten. 
De svenska honorärkonsulaten har fortsatt vara 
en viktig resurs för främjandet av Sverigebilden i 
utlandet. 

Sveriges arbete med offentlig diplomati syftar 
till att påverka och få genomslag för svensk 
politik, svenska intressen och prioriterade frågor 
genom att utlandsmyndigheterna arbetar direkt 
mot individer och grupper i det civila samhället. 
Den tematiska kalendern för Sverigefrämjande 
och offentlig diplomati lanserades inför 2014 och 
skapar förutsättningar för att stärka kommuni-
kationen till målgrupper i utlandet. Utlands-
myndigheterna har i uppdrag att lokalt utforma 
aktiviteter med koppling till offentlig diplomati. 
Ett exempel är projektet ”Konstporträtt av 
Raoul Wallenberg” i Tel Aviv, där målet var att 
öka kunskapen om och skapa förtroende för 
Sverige samt synliggöra svenska värderingar och 
ståndpunkter. Under året planerades också en 
uppföljning av kampanjen Midwifes4all, i enlig-
het med prioriteringarna för den feministiska 
utrikespolitiken. 

Svenska institutet 
Svenska institutets mål för sin verksamhet inom 
främjandeområdet är: en stärkt och uppdaterad 
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Sverigebild utomlands genom aktiviteter som 
skapar kännedom om och intresse för Sverige 
och ökad talangmobilitet, vilket innefattar insat-
ser och aktiviteter för att öka kunskaperna om 
och intresset för svenska språket samt att 
studenter väljer Sverige som destination för 
högre utbildning. 

Huvuddelen av Svenska institutets Sverige-
främjande arbete sker inom två av institutets 
verksamhetsområden: Skapa intresse och förtro-
ende för Sverige och Talangmobilitet, där det 
senare omfattar insatser för marknadsföring av 
Sverige som studiedestination i utlandet, stöd till 
svenskundervisning, stipendier för högskole-
utbildning i Sverige och relationsskapande akti-
viteter för stipendiater och alumner. Under 2014 
har Svenska institutet genomfört främjande-
aktiviteter i 69 länder, inklusive de 26 länder som 
regeringen identifierat som prioriterade för 
handels- och Sverigefrämjande. Verksamheten 
har haft 1 800 medieinslag utomlands, motsva-
rande 500 miljoner läsare (2013: 1 800 respektive 
700 miljoner). Flera av SI:s aktiviteter har foku-
serat på jämställdhet. I SI:s uppdrag ingår också 
att analysera och utvärdera Sverigebilden. Fyra 
större studier har tagits fram för att få kunskap 
om hur omvärlden uppfattar Sverige. Här kan 
nämnas 2014 års Nation Brands Index som visar 
att Sverige behåller sin tionde plats i rankingen 
om det mest attraktiva landet i världen. En annan 
studie, Sverigebilden 2014, visar att svenskarnas 
egen uppfattning om Sverige ligger väl i linje 
med profilområdena innovation, kreativitet, 
samhälle och hållbarhet.  

SI har webbplatser på svenska, engelska, tyska, 
franska, arabiska, kinesiska och ryska om Sverige 
och svenska förhållanden. Under 2014 hade de 
fem miljoner besökare och antalet följare av SI:s 
sociala medier har nästa tredubblats.  

Ett 20-tal journalistbesök har genomförts som 
resulterat i drygt 140 artiklar (2013: 24 respek-
tive 113). Denna verksamhet bedöms vara ett 
effektivt verktyg för att få internationellt 
genomslag för svenska prioriterade frågor.  

Svenska institutet i Paris, som är en enhet 
under myndigheten, har fortsatt vara en mötes-
plats för kultursamarbeten, med 108 000 besö-
kare och 341 medieinslag. En samisk samtids-
konstutställning som synliggör svåra kapitel i 
svensk historia, har lockat flest besökare 
(13 500). 

Inom verksamhetsområdet Talangmobilitet 
har SI haft en omfattande relationsskapande 

verksamhet för stipendiater och alumner i syfte 
att fördjupa kännedomen om och kontakten 
med Sverige. Nätverket för utländska studenter 
som varit i Sverige omfattar idag närmare 10 000 
personer. Med satsningen ”Global Swede” har SI 
tillsammans med Utrikesdepartementet och 
Näringsdepartementet, uppmärksammat inter-
nationella studenter som utmärkt sig inom inno-
vation och entreprenörskap. 

Stöd till svenskundervisning har fortsatt visat 
sig vara avgörande för att bevara svenska språ-
kets ställning utomlands. Stödet bidrar till att 
attrahera talanger till svenska företag, och säkra 
tillgången på översättare som bidrar till exporten 
av svensk litteratur utomlands. Vid 225 institut-
ioner i 39 länder finns kurser i Sverigestudier för 
34 700 studenter. Drygt 30 svensklektorer fick 
stöd från SI. 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
(NSU) 
Under 2014 har Strategin för arbetet med 
Sverigebilden i utlandet implementerats på 
utlandsmyndigheterna samt på Business 
Swedens och Visit Swedens huvudkontor. NSU 
har även uppdaterat Image Bank Sweden och 
med stöd av Sweco, utvecklat sitt arbetssätt för 
att bli mer strategisk och fokusera på informat-
ionsutbyte och samordning. NSU har också 
färdigställt arbetet med att ta fram en handbok 
för att följa upp och utvärdera främjandeinsatser, 
som stöd till de olika aktörerna inom främjandet. 

Regeringen har även delat ut Musikexport-
priset, som uppmärksammar insatser i musik-
branschen som bidragit till framgångar för 
svensk export.  

Sverigefrämjandet i utlandet berör även 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, utgifts-
område 16 Utbildning och universitetsforskning 
samt utgiftsområde 24 Näringsliv avsnitt 4 
Utrikeshandel, handels- och investerings-
främjande. 

Samarbete inom Östersjöregionen 

Det övergripande målet för anslaget 1:11 Samar-
bete inom Östersjöregionen är att främja integ-
ration och samverkan kring Östersjön, en för-
bättrad miljö i regionen samt att stödja en 
demokratisk utveckling i Ryssland. Utfallet för 
det svenska stödet till samarbete inom Östersjö-
regionen 2014 var 164 miljoner kronor vilket är 
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en ökning med 7 miljoner kronor i förhållande 
till 2013. Av utfallet ska 23 miljoner kronor 
avräknas biståndsramen – detta innefattar insat-
ser inom ramen för Svenska institutets (SI) verk-
samhet. Genom Östersjösamarbetet 2014 finan-
sierades SI:s Östersjösamarbete, Sidas och SI:s 
insatser i Ryssland avseende demokrati, mänsk-
liga rättigheter och miljö, samt insatser inom 
ramen för Östersjöstaternas råd (CBSS), Nord-
liga dimensionen, Arktiska rådet och Barents-
rådet. 

Regeringens övergripande bedömning är att 
Östersjösamarbetet överlag har gett goda resul-
tat. Samarbetet har bland annat bidragit till ökad 
integration och ökad samverkan. Nedan följer i 
korthet en sammanfattning av de resultat som 
Östersjösamarbetet har bidragit till.  

Svenska Institutets verksamhet i Östersjö-
regionen syftar till att främja en hållbar regional 
utveckling samt att stödja demokrati och 
mänskliga rättigheter i Ryssland. Den över-
gripande bedömningen är att insatserna genom 
Svenska Institutet (SI) under 2014 inom ramen 
för samarbetet i Östersjöregionen har visat goda 
resultat. SI:s verksamhet har ökat intresset och 
kapaciteten hos mottagarna att söka EU-finan-
siering och har stärkt nätverken mellan civil-
samhällesorganisationer, akademi och entrepre-
nörer i länderna kring Östersjön. Unga ledare 
och beslutsfattare från regionen har stärkt sin 
kompetens avseende bland annat ansvarstagande 
ledarskap och krisberedskap. Stipendier till 
studenter från Östersjöstaterna har ökat den 
akademiska rörligheten och därmed bidragit till 
att skapa kontakter mellan ungdomar i regionen. 
SI har under 2014 fortsatt stärkt sitt arbete med 
alumniverksamhet för att utveckla kontakterna 
och nätverken mellan tidigare och nya stipendi-
ater.  

För Ryssland kanaliseras Sveriges stöd huvud-
sakligen genom Sida, men även genom SI. Stödet 
inriktar sig på demokrati och mänskliga rättig-
heter samt miljöinsatser. Till följd av den nega-
tiva utvecklingen i Ryssland har huvuddelen av 
Sidas stöd under 2014 fokuserats på demokrati 
och mänskliga rättigheter. Stödet till civilsam-
hällets organisationer har inneburit att dessa 
kunnat upprätthålla sin kapacitet och sina kon-
takter med partnerorganisationer, vilket varit 
speciellt viktigt då dessa organisationer fått det 
allt svårare att verka till följd av repressiv lag-
stiftning. Utvecklingen av såväl demokratin som 
uppfyllandet av mänskliga rättigheter i Ryssland 

gick i en negativ riktning 2014. Trots den försvå-
rade situationen kunde de flesta planerade sam-
arbeten genomföras. Ett positivt exempel är stöd 
till ryska fackföreningar för kapacitetsupp-
byggnad samt stöd till ett antal ryska samarbets-
organisationer för att minska våld i hemmet. 
Insatser till stöd för särskilt utsatta grupper, 
såsom MR-aktivister och HBTQ-rörelser, har 
också prioriterats. Inom miljöområdet sker 
stödet normalt genom finansiering av investe-
ringar i syfte att uppnå gränsöverskridande 
miljöförbättringar. Stödet kanaliseras främst via 
internationella finansiella institutioner såsom 
Europeiska utvecklingsbanken, Nordiska 
investeringsbanken och Nordiska miljöinveste-
ringsbolaget (NEFCO). Förutsättningarna för 
samarbete försämrades dock avsevärt under 2014 
och med Rysslands olagliga annektering av 
Krim. Sanktioner och fallande oljepriser har lett 
till att den ekonomiska situationen i Ryssland 
märkbart har försämrats. Nya krediter från 
internationella finansiella institutioner har 
stoppats och nya samarbeten blev omöjliga att 
inleda, vilket kraftigt begränsat genomförandet 
av insatsportföljen. Utvecklingen av nya investe-
ringsprojekt med svensk och internationell 
inblandning har därmed avstannat och det enda 
svenska stöd som betalades ut under 2014 var 5 
miljoner kronor till NEFCO.  

Det nordiska samarbetet har under året 
utvecklats inom en rad prioriterade områden: 
Gränshinderrådets arbete, där nationella repre-
sentanter samarbetar med alla de aktörer som 
kan medverka till lösning av gränshinder, har 
bidragit till ett effektivare arbetssätt för att öka 
rörligheten i Norden.  Genom den nordiska 
profileringsstrategin har det identifierats ett antal 
strategiska profilområden för att synliggöra 
nordiskt samarbete.  Inom det Nordiska 
Ministerrådets moderniseringsprocess har man 
bland annat infört ett nytt budgetsystem som är 
mer lättöverskådligt och som har tydligare mål- 
och resultatstyrning. 

De regionala samarbetsinitiativen som Sverige 
är del av har fortsatt sin verksamhet under 2014. 
I Barentsregionen har arbetet för en miljö-
mässigt hållbar ekonomisk och industriell ut-
veckling fortskridit under det finska ordförande-
skapet i Barentsrådet. Sverige har undre året 
prioriterat arbetet med näringslivsutveckling i 
Barentsregionen. Länsstyrelserna Västerbotten 
och Norrbotten fokuserar samarbetet med ryska 
regioner på ekonomisk, social och miljömässig 
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hållbar utveckling. Detta sker bland annat 
genom att stärka regionala kontakter och 
fördjupa det nordiska samarbetet. Verksamheten 
inom Östersjöstaternas råd (CBSS – Council of 
Baltic Sea States) har under 2014 genomförts 
under finskt, följt av estniskt ordförandeskap. 
Det estniska ordförandeskapet har fokuserat på 
implementeringen av de nya riktlinjer som 
antogs i slutet av det finska ordförandeskapet 
och som fastställde tre långsiktiga prioriteringar: 
Regional identitet, Hållbar och framgångsrik 
region samt Säker och trygg region. Flera event 
för unga förändringsaktörer har arrangerats, 
exempelvis inleddes tredje omgången av 
BalticLab där unga från samtliga Östersjöländer 
träffas för att utöka sina kunskaper inom hållbart 
entreprenörskap, skapa gemensamma projekt 
och bygga regionala nätverk. På grund av EU:s 
riktlinjer för möten på politisk nivå med 
Ryssland efter landets aggression mot Ukraina 
inställdes det till juni 2014 planerade 
Östersjötoppmötet i Åbo.  

2.4.3 Analys och slutsatser 

Sveriges internationella engagemang och svensk 
utrikes- och säkerhetspolitik har fortsatt att vara 
inriktade på bred internationell och global 
samverkan och samarbete. Dagens största 
utmaningar är gränsöverskridande och måste 
hanteras genom globalt samarbete. Sveriges 
internationella och globala engagemang är 
därmed viktigt inom flera politikområden och 
kan bidra i arbetet med Sveriges politik för 
global utveckling (PGU). Det är angeläget att 
Sverige genom en bred och effektiv 
utrikespolitik står väl rustat för att möta de 
globala utmaningar som världen står inför. 

Internationell krishantering 
Sveriges bidrag till internationell civil 
krishantering har koncentrerats till regioner och 
konflikter som är prioriterade ur ett utrikes-, 
säkerhets- och biståndspolitiskt perspektiv. 
Även det försvars- och rättspolitiska 
perspektivet har beaktats. Bedömningen är att de 
svenska bidragen har bidragit till att uppnå målet 
att tillvarata Sveriges intressen i förbindelserna 
med andra länder, att de genomgående motsvarat 
högt ställda internationella förväntningar och att 
personalen löst uppgifterna på ett bra sätt. 

Sveriges personal i insatser är vidare uppskattade 
för sina kunskaper och sitt engagemang.  

Nedrustning och icke-spridning 
Sverige har deltagit aktivt i det internationella 
arbetet för nedrustning och icke-spridning inom 
det bredare FN-systemet och särskilt lyft fram 
det humanitära perspektivet för att sätta 
människan i centrum. Denna ansats samlar brett 
stöd inom det internationella samfundet. Stöd i 
form av tekniska lösningar och sakkunskap från 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), liksom 
studier och seminarier av Stockholms 
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
och andra institut och organisationer har bidragit 
till att Sverige kunnat inta en aktiv roll med hög 
trovärdighet på området nedrustning och icke-
spridning. 

ISP 
Inspektionen för strategiska produkter är en 
liten myndighet som täcker ett brett tekniskt 
område med många ärendetyper. Många av 
ärendena är komplexa och myndighetens beslut 
är i de flesta fall slutligt. ISP bedriver ett aktivt 
kvalitetsarbete, inklusive genom regelbundna 
kundundersökningar, och har fortsatt att stärka 
arbetsrutiner och förbättra beslutsunderlag. 
Regeringens bedömning är att kvalitéten i 
underlagen har fortsatt att förbättras och att 
myndigheten genomgående håller en hög nivå i 
detta avseende. Arbete pågår för att minska 
organisationens sårbarhet. Myndighetens 
effektivitet, t.ex. mätt som genomsnittliga 
handläggningstider och ärendebalanser, bedöms 
som god.  

Sveriges engagemang i internationella 
organisationer 
Sverige har under 2014 varit en aktiv aktör i FN, 
EU, OSSE, Europarådet, OECD och i sitt 
partnerskap till Nato. När det gäller FN har 
Sverige stärkt sitt engagemang inom 
organisationen och ger ett mångsidigt stöd till 
FN:s olika organ och verksamhet inom freds- 
och säkerhetsfrämjande. Sverige har gett bidrag 
till FN:s politiska avdelning, dess 
medlingskontor och FN:s 
utbildningsverksamhet. Sverige har även verkat 
för en förstärkning av FN:s fredsbevarande och 
konfliktförebyggande verksamhet genom att 
stödja doktrinutveckling och fortsatta reformer 
av FN-sekretariatet.  
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I enlighet med vad regeringen tidigare har anfört 
avseende säkerhetspolitiken utgör EU det 
centrala forumet för svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik. Regeringen är pådrivande för 
att utveckla EU som global aktör och för att EU 
ska ha ett nära partnerskap med FN och andra 
internationella organisationer. Det utrikes- och 
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, 
inklusive krishantering och fredsfrämjande 
insatser, har fortsatt att utvecklas under året. 

Nordiskt samarbete  
Det nordiska samarbetet har under året 
utvecklats inom en rad prioriterade områden: 
Gränshinderrådets arbete, där nationella 
representanter samarbetar med alla de aktörer 
som kan medverka till lösning av gränshinder, 
har bidragit till ett effektivare arbetssätt för att 
öka rörligheten i Norden.  Genom den nordiska 
profileringsstrategin har det identifierats ett antal 
strategiska profilområden för att synliggöra 
nordiskt samarbete. 

Sverigefrämjande i utlandet och Svenska 
institutet  
Utlandsmyndigheternas främjandeplaner och 
strategin för Sverigebilden i utlandet har 
väsentligt bidragit till att öka medvetenheten och 
kompetensen hos utlandsmyndigheterna att 
bedriva ett integrerat, samordnat och långsiktigt 
främjande. Svenska institutets Sverigefrämjande 
verksamhet har haft god effekt för att sprida 
information och kunskap om Sverige i utlandet. 
Målen för verksamheten har uppfyllts. 

Svenska institutets utökade verksamhet inom 
området Talangmobilitet, med ökad aktivitet i 
alumnnätverken som följd, visar att denna 
verksamhet är relevant för Sverige som 
destination för studier på högre nivå. Alumnerna 
utgör en viktig tillgång för svenska företag med 
internationell verksamhet. 

Utrikesförvaltningen och Svenska institutet 
har fortsatt visat sig vara framgångsrika i sitt 
arbete med digitala och sociala medier vilket 
bland annat visat sig genom ett stort antal följare 
av UD:s och SI:s konton på sociala medier. 
Detta bidrar till att hålla Sverige i framkant vad 
gäller kommunikation samtidigt som det stärker 
Sveriges arbete inom offentlig diplomati.  

Regeringens samlade bedömning är att de 
statliga insatserna för att främja Sverige 
utomlands har bidragit till att uppnå målet för 
utgiftsområdet om att säkerställa Sveriges 
intressen i förbindelserna med andra länder. 

Samarbete inom Östersjöregionen 
Samarbetet inom Östersjöregionen är en central 
del i den svenska grannskapspolitiken. 
Regeringens bedömning är att verksamheten lett 
till goda resultat inom en rad områden. 
Miljöinsatser samt arbete för hållbar tillväxt och 
samarbete mellan regionens unga är områden 
som särskilt kan uppmärksammas. 
Hållbarhetsarbetet innebär att samarbetet i 
regionen också bidrar till att nå generationsmålet 
och flera miljökvalitetsmål.  

Regeringen bedömer även att samarbetet 
inom Östersjöregionen bidragit till att främja 
integration och samverkan kring Östersjön, en 
förbättrad miljö i regionen samt att stödja en 
demokratisk utveckling i Ryssland. Situationen i 
Ryssland och dess närområde kommer fortsatt 
vara en prioriterad fråga för regeringen. 

2.5 Politikens inriktning 

Sverige ska fortsatt vara en stark aktör i en tid 
med globala utmaningar. Den ryska 
aggressionen mot Ukraina inklusive den olagliga 
annekteringen av Krim har försämrat den 
säkerhetspolitiska situationen i Europa. I vårt 
södra och sydöstra grannskap dras stater och 
institutioner ner i en våldsspiral och miljontals 
människor är på flykt undan konflikter och våld. 
Klimatförändringar påverkar människors 
livsvillkor och extrema krafter utmanar 
demokrati och mänskliga rättigheter. I ljuset av 
detta krävs ett breddat utrikespolitiskt 
engagemang för att ge bidrag till en bättre 
utveckling. 

Sverige har flera instrument till sitt förfogande 
för att hantera utmaningar i närområdet och 
bortom närområdet, bl.a. diplomati, handel, 
bistånd och totalförsvar. Detta är särskilt viktigt 
i en tid präglad av allt större säkerhetspolitiska 
utmaningar. 

Regeringen vill betona vikten av att 
internationell lag och folkrätt respekteras. 
Genom samarbeten i EU, globala och regionala 
organisationer får freds- och 
utvecklingssträvanden starkare genomslag. I 
enlighet med vad regeringen tidigare har anfört 
avseende säkerhetspolitiken utgör EU Sveriges 
viktigaste utrikespolitiska arena där Sverige ska 
vara pådrivande i utvecklingen av EU som global 
aktör. Regeringen erinrar vidare om inriktningen 
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i den försvarspolitiska inriktningspropositionen 
om att fortsätta att utveckla samarbetet med 
Nato, inom ramen för vårt partnerskap. Med ett 
stärkt engagemang i FN bidrar Sverige till att 
förebygga konflikter och stödja 
fredsansträningar och återuppbyggnad av 
konfliktdrabbade stater. Bidrag till OSSE:s 
insatser för att främja samarbete och säkerhet är 
också angelägna. Sverige ska genom insatser 
inom Östersjösamarbetet bidra till ökade 
samarbeten kring Östersjön som stärker en 
demokratisk och miljömässigt hållbar 
utveckling. 

Nedrustning och icke-spridning fortsätter att 
vara en hörnsten i svensk utrikespolitik och drivs 
inom FN, EU och annat internationellt, 
regionalt och bilateralt samarbete. 

Regeringen bedriver en feministisk 
utrikespolitik. Genom att systematiskt omsätta 
ett jämställdhetsperspektiv i utrikespolitikens 
alla delar ska Sverige vara den globalt starkaste 
rösten för jämställdhet och kvinnors och flickors 
mänskliga rättigheter. Det innebär bland annat 
att regeringen har som mål att FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet implementeras samt att de 
internationella organisationer som Sverige ger 
finansiellt stöd till systematiskt integrerar ett 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. 

Internationell krishantering 

Sveriges deltagande i freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap samt utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. 

I det följande beskrivs viktiga förändringar 
och prioriteringar i det svenska deltagandet i 
internationell krishantering, finansierat under 
alla tre utgiftsområdena, för det kommande 
budgetåret. 

Målsättningar 

Genom medverkan i internationella 
fredsfrämjande insatser bidrar Sverige till 
fredsbyggande och statsbyggande. Det sker 
genom att förebygga, hantera och lösa konflikter 
och att stärka institutionell kapacitet. På så sätt 

främjar Sverige en världsordning som med sin 
grund i folkrätten bidrar till fred, frihet och 
försoning. 

Utrikes-, säkerhets- och biståndspolitiska 
bedömningar och prioriteringar ska vara 
styrande för svenskt deltagande i fredsfrämjande 
insatser. Även försvarspolitiken och 
politikområdet för rättsväsendet ska beaktas. De 
olika politikområdena ska stödja varandra i 
internationella krishanteringsinsatser. 

Riksdagen har beslutat att målet för det 
militära försvaret ska vara att enskilt och 
tillsammans med andra, inom och utom landet, 
försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta 
ska bland annat åstadkommas genom att 
förebygga och hantera konflikter och krig. 
Operationer för detta ändamål kan genomföras 
på vårt eget territorium, i närområdet och 
utanför närområdet (prop.2014/15:109, bet. 
2014/15:FöU11). 

Inriktning och genomförande 

Planeringen av internationella 
krishanteringsinsatser måste ta hänsyn till 
utvecklingen i omvärlden. En strävan är därför 
att behålla tillräcklig flexibilitet och 
handlingsfrihet för att kunna prioritera om, 
ändra inriktning och därigenom svara upp mot 
nya eller förändrade behov av insatser. 

Den svenska handlingsplanen för 
säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet i genomförandet av insatserna ska 
följas. All personal som Sverige sänder ut till 
insatserna ska vara utbildad i och ha kunskap om 
kvinnors och mäns behov och roller i konflikt- 
och postkonfliktsituationer. Insatsernas 
påverkansarbete bör i den mån det är möjligt 
verka för att insatserna tar miljöhänsyn. 

I enlighet med vad regeringen har anfört i till 
exempel utrikesdeklarationen ligger det i 
Sveriges intresse att fortsatt bidra till såväl nya 
som etablerade insatser inom FN, EU, Nato och 
OSSE. Det är angeläget att ha en huvudsaklig 
inriktning som möjliggör ett långsiktigt 
engagemang och bestående resultat i de olika 
insatserna. 

Rysslands aggression mot Ukraina och den 
påföljande konflikten kommer att kräva fortsatt 
hantering under 2016 och svenska bidrag som 
kan främja fred och säkerhet i Östeuropa 
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kommer fortsatt att vara en central del i den 
civila krishanteringen. 

EU:s och Natos militära insatsverksamhet 
väntas få en förskjutning mot förmågehöjande 
insatser, dvs. träning och utbildning av tredje 
länders försvarsmakter eller andra 
organisationers fredsfrämjande styrkor. EU:s 
civila insatser väntas fortsätta att öka i 
omfattning med fokus på reformstöd inom 
rättsväsende och gränshantering. FN:s 
fredsfrämjande har allt oftare att hantera öppna 
konflikter vilket kräver robusta mandat, 
samtidigt som fokus alltmer väntas gå mot 
prevention och konfliktförebyggande och att allt 
tydligare överbrygga fredsinsatserna till det mer 
långsiktiga utvecklingssamarbetet. Afrika förblir 
den i särklass viktigaste arenan för FN:s 
fredsfrämjande medan OSSE:s verksamhet 
kommer att ha fortsatt tydligt fokus på Ukraina 
under 2016. 

Afrikanska unionen och de subregionala 
organisationerna i Afrika är beredda att ta ett allt 
större ansvar för fred och säkerhet i Afrika. I 
flera konflikter är det afrikanska styrkor som 
stått för såväl initiala insatser som mer 
långvariga. För Sveriges del blir det viktigt att 
hitta former, framförallt genom EU och FN, att 
stödja dessa afrikanska strävanden. 

Utvecklingen i omvärlden under 2015 innebär 
att bidragen till internationella 
krishanteringsinsatser ökar under 2016 där 
behoven är som störst. Samtidigt kommer andra 
bidrag till krishanteringsinsatser att minska. 
Bidragen till Afghanistan och Kosovo anpassas i 
takt med att ländernas egen förmåga utvecklas. 
Därutöver fortsätter Sverige sitt engagemang 
genom krishanteringsinsatser i övriga regioner. 

Sverige ska ha förmåga att anpassa bidragen 
till efterfrågan på särskild kompetens. 
Efterfrågan på förmågehöjande insatser och 
civila kompetenser ökar. 

De svenska bidragen 

Afrika söder om Sahara  
Trots att många länder i Afrika gjort betydande 
ekonomiska och demokratiska framsteg så 
utspelar sig en stor del av världens väpnade 
konflikter fortfarande i Afrika söder om Sahara, 
något som avspeglar sig i ett ökande antal 
krishanteringsinsatser inom både FN och EU. 

Regionen samlar fler personer i FN-mandaterade 
fredsoperationer än övriga regioner tillsammans.  

Sverige har ett betydande engagemang för 
hållbar utveckling i Afrika, inte minst i form av 
bilaterala biståndsinsatser i ett antal länder. Fred 
och säkerhet är en nödvändig om än inte 
tillräcklig förutsättning för utveckling. Sverige 
kommer att fortsätta att lämna bidrag till FN:s 
och EU:s krishanteringsinsatser i Afrika söder 
om Sahara. 

Sveriges bidrag med poliser till FN:s insats i 
Sydsudan (UNMISS) fortsätter under 2016 i 
syfte att främja fredsprocessen och bidra till 
stabilitet och säkerhet för civilbefolkningen. 
Säkerhetssituationen i landet har fortsatt 
försämrats under 2015 vilket också ställer högre 
krav på det internationella samfundets stöd, 
liksom på den sydsudanesiska regeringen. 

Liberia förklarades ebolafritt i maj 2015, men 
flera utmaningar kvarstår i landet. Det svenska 
engagemanget för fred, försoning och 
statsbyggande kommer fortsätta, bland annat 
genom Sveriges ordförandeskap för FN:s 
fredsbyggandekommissions landkonfiguration 
för Liberia. Det finns anledning att noga följa 
säkerhetsutvecklingen i Liberia mot bakgrund av 
att FN:s insats i Liberia (UNMIL) planeras att 
avvecklas till halvsårsskiftet 2016. Sveriges bidrag 
med poliser, kriminalvårdare och experter till 
insatsen kommer att fortgå. 

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) 
inleddes den 1 juli 2013, enligt 
säkerhetsrådsresolution 2010. Mandatet syftar 
till att garantera säkerhet, stabilitet och skydd av 
civila, stöd till fortsatt politisk dialog och 
försoning, samt stöd till återupprättandet av en 
fungerande statsbildning. Mandatet för det 
svenska styrkebidraget förlängdes den 6 maj 
2015 (prop. 2014/15:68, betänkande 
2014/15:FöU3) till och med juni 2016. Totalt 
finns nu omkring 250 personer på plats i det 
svenska förbandet. Sverige fortsätter även sitt 
bidrag med civil personal i form av poliser och 
kriminalvårdare. Det svenska bidraget ligger i 
linje med Sveriges engagemang för Mali och 
regionen i stort, samt för FN:s fredsfrämjande 
verksamhet. 

Läget i Sahelregionen bedöms fortsatt vara 
instabilt och problematiskt under 2015. Sverige 
avser att bidra med olika former av 
krishanteringsinstrument, inom ramen för både 
FN och EU, för en normalisering och fredlig 
utveckling i Mali och i regionen, i tillägg till det 
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bilaterala utvecklingssamarbetet. Sverige 
kommer fortsatt att bidra till EU:s civila och 
militära förmågehöjande insatser i Mali och 
Niger (EUCAP SAHEL Niger, EUCAP 
SAHEL Mali och EUTM Mali). 

Säkerhetssituationen i Demokratiska 
republiken Kongo (DR Kongo) är fortsatt 
allvarlig. Relationen mellan FN:s 
stabiliseringsinsats (MONUSCO) i landet och 
regeringen i DR Kongo har blivit alltmer 
ansträngd under det senaste året. Regeringen 
avser fortsatt stödja MONUSCO, till stöd för 
en förbättrad säkerhetssituation i DR Kongo 
och skydd av civila. EU-insatsen EUSEC i DR 
Kongo ska enligt plan avslutas i juni 2016 och 
det eventuella svenska deltagandet i insatsen 
fram till dess kommer att vara på en begränsad 
nivå. 

Situationen i Somalia har under det senaste 
året i vissa avseenden utvecklats i positiv riktning 
genom ökad politisk stabilitet och delvis 
förbättrad säkerhetssituation. För att bibehålla 
den positiva utvecklingen finns alltjämt ett 
behov av det internationella samfundets 
krishanteringsinsatser. Dessa kommer att 
fortsätta under 2016. Sverige kommer att 
fortsätta stödja FN:s insatser i landet. Sverige 
kommer genom personalbidrag fortsatt att bidra 
till EU:s civila insatser och militära 
krishanteringsinsatser i Somalia och på Afrikas 
horn. Samtidigt kommer EU att göra en 
helhetsöversyn av unionens 
krishanteringsinsatser i regionen. 

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska 
republiken (MINUSCA) etablerades 2014. 
Sveriges bidrag med kriminalvårdsexpertis 
planeras fortgå men även andra civila 
kompetenser kan övervägas. 

Östeuropa och Centralasien 
På initiativ från bland annat Sverige upprättades i 
juli 2014 en civil rådgivande insats i Ukraina, 
EUAM Ukraina. Insatsen, som är ett uttryck för 
EU:s engagemang under den pågående krisen, 
stödjer reformeringen av den civila 
säkerhetssektorn, med fokus på rättsväsende. 
Sverige prioriterar personalbidrag till EUAM 
och har beredskap att öka deltagandet under 
2016.  

Sveriges bidrag till EU:s civila 
observatörsinsats i Georgien (EUMM Georgien) 
prioriteras fortsatt. Insatsen bidrar till 
stabilisering i landet och i regionen genom sitt 

uppdrag att övervaka avtalet om eldupphör 
mellan Ryssland och Georgien från konflikten 
2008. Ett fortsatt starkt EU-engagemang i 
Georgien är nödvändigt. Sverige är den tredje 
största bidragsgivaren. 

Sverige fortsätter sitt deltagande i EU:s 
gränsstöds- och kapacitetsbyggnadsinsats 
(EUBAM), som verkar på gränsen mellan 
Moldavien och Ukraina. Insatsen är viktig för 
stabiliteten i regionen och bidrar till 
utvecklingen av Moldaviens och Ukrainas 
gränshantering samt till en mer positiv lösning av 
konflikten i Transnistrien. 

Sverige fortsätter att bidra finansiellt och 
personalmässigt till OSSE:s särskilda 
observatörsmission, som bedriver oberoende 
observationer av konflikten i Ukraina och verkar 
konfliktförebyggande. 

Under 2016 förutses fortsatta personalbidrag 
även till civila OSSE-insatser i Östeuropa, Södra 
Kaukasien och Centralasien. Sverige verkar för 
att OSSE ska upprätthålla sin fältnärvaro i dessa 
regioner. 

Afghanistan 
Regeringens inriktning är att Sverige ska 
fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen av 
de afghanska säkerhetsstrukturernas förmåga att 
hantera säkerheten i Afghanistan genom bidrag 
till Natos Resolute Support Mission. Bidraget 
förväntas minska under 2016 som en del i den 
fortsatta avvecklingen av den internationella 
militära närvaron i Afghanistan.  

Bidragen till EU:s polisinsats i Afghanistan, 
EUPOL Afghanistan, fortsätter men minskar i 
takt med insatsens utfasning. Verksamheten 
planeras fortsätta till utgången av 2016. Insatsen 
arbetar för en gradvis övergång av verksamheten 
till afghanska myndigheter och internationella 
organisationer. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare 
som ska utvärdera Sveriges samlade engagemang 
i Afghanistan under perioden 2002–2014, med 
särskilt fokus på den verksamhet som har 
bedrivits i norra Afghanistan under åren 2006–
2014. Det övergripande syftet med 
utvärderingen är att dra lärdomar inför framtida 
insatser. Uppdraget ska redovisas under 2016. 

Västra Balkan 
I takt med att utvecklingen på Västra Balkan 
fortsätter att gå i riktning mot normalisering och 
stabilitet, väntas de internationella 
krishanteringsinsatserna minska. Sverige ska 
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därför anpassa sitt bidrag till de förändrade 
behoven. EU:s rättsstödsinsats i Kosovo 
(EULEX Kosovo) avslutas då insatsens 
förlängda mandat löper ut i juni 2016. 
Uppgifterna kommer att tas över och ske i de 
normala kanalerna, dvs. politisk dialog genom 
EU:s särskilda representant (EUSR), reform 
inom ramen för visaliberaliseringsprocessen och 
program med förmedlemskapsstöd (IPA-
finansiering). För dessa uppgifter kommer 
sekonderad personal från medlemsstaterna 
fortsatt att behövas. En ny GSFP-insats kan 
eventuellt komma att bli aktuell i norra Kosovo. 
Regeringen bedömer att EU fortsatt kommer att 
behöva vara närvarande i landet.  

Sverige ska fortsatt bidra till att utveckla 
Kosovos säkerhetsstrukturer och fokuserar 
stödet till KFOR HQ. OSSE:s fältnärvaro 
kommer fortsatt att vara betydelsefull i och med 
att EULEX Kosovo avvecklas. 

Inom ramen för OSSE-samarbetet väntas 
fortsatta personalbidrag till OSSE-missionerna 
på Västra Balkan. 

Mellanöstern, Palestina, Irak 
Det svenska bidraget till FN:s 
övervakningsmission i Mellanöstern, UNTSO, 
som genom sin närvaro i fem länder förblir 
strategiskt relevant, förutses ligga på oförändrad 
nivå. Sverige har beredskap att delta om och när 
fredsfrämjande insatser kan bli aktuellt i andra 
för Sverige prioriterade områden i regionen. 

Sverige avser fortsatt bidra till den civila 
observatörsstyrkan på Hebron (TIPH) med 12–
13 personer. En utvärdering av TIPH kommer 
att ligga till grund för en effektivisering av 
insatsen. 

Bidraget till EU:s polisinsats i Palestina, 
EUPOL COPPS, fortsätter. Beredskap ska 
finnas för ökat engagemang i EU:s 
gränsövervakningsuppdrag, EUBAM Rafah, om 
de politiska förutsättningarna för en utökad 
verksamhet skulle föreligga. 

Sverige har beredskap att delta om och när en 
fredsfrämjande insats i Syrien blir aktuell. 

EU:s civila gränsförvaltningsinsats i Libyen, 
EUBAM Libyen, omlokaliserades 2014 till 
Tunisien till följd av det försämrade 
säkerhetsläget. I ljuset av de pågående 
förhandlingarna om en politisk lösning på krisen 
i Libyen förlängdes insatsens mandat under 
2015, i syfte att bibehålla möjligheten att 
återuppta insatsens stöd till myndigheterna om 

utvecklingen så tillåter. Svensk deltagande i 
insatsen kan komma att övervägas. 

Situationen i Irak är djupt oroande efter ISIL:s 
framfart. Sverige bidrar till koalitionen mot ISIL 
genom ett militärt utbildningsbidrag vid sidan av 
det omfattande humanitära stödet och 
utvecklingssamarbetet i landet samt ingår i 
koalitionens arbetsgrupp för stabilisering av 
områden som återtagits från ISIL. Regeringen 
har beredskap att föreslå en förlängning av det 
militära bidraget under 2016 då det nuvarande 
mandatet löper ut vid årsskiftet 2015/2016. 

Sveriges humanitära bistånd består av tält och 
andra förnödenheter och det personella stödet av 
expertis att leda, koordinera och genomföra de 
internationella hjälpinsatserna eller ge råd och 
stöd till lokala myndigheter i Irak. Regeringen 
har beredskap att fortsatt bidra med civila 
insatser i Irak. 

Situationen i Egypten präglas av fortsatt 
instabilitet. Sverige kommer att fortsätta att 
bidra till ökad stabilitet, bland annat genom att 
finansiellt stödja den organisation som övervakar 
genomförandet av fredsavtalet mellan Israel och 
Egypten (Multinational Force and Observers, 
MFO). 

Övrigt  
Sverige kommer att bibehålla sitt engagemang i 
CICIG (Guatemala), UNMOGIP (Indien-
Pakistan) och NNSC (Koreahalvön). 

Framtida truppbidrag 

I linje med vad regeringen har anfört i andra 
sammanhang ska Sverige bidra till utvecklingen 
av EU:s civila och militära 
krishanteringsförmågor. Under perioden 2016–
2020 kommer Sverige delta i internationella 
militära insatser och operationer inom ramen för 
det handlingsutrymme som medges till följd av 
riksdagens beslut om en viss ombalansering av 
försvaret mot nationell verksamhet. 

FN:s fredsfrämjande är alla medlemsstaters 
ansvar. FN:s trovärdighet och legitimitet vilar på 
detta ansvar. Sverige bidrar fortsatt aktivt till 
sådana insatser. Utöver FN:s egna insatser ger 
FN:s säkerhetsråd i uppdrag till internationella 
och regionala organisationer att genomföra 
fredsfrämjande insatser. Sveriges deltagande i 
EU:s och Nato:s insatser och operationer samt 
EU:s stöd till exempelvis AU:s insatser 
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genomförs för att utgöra ett stöd till FN och 
internationell fred och säkerhet. 

I ljuset av ovanstående kommer Sverige att 
verka för att rekommendationerna från 2015 års 
tre stora översyner av FN:s 
fredsbyggandearkitektur, fredsoperationer och 
implementering av säkerhetsrådsresolution 1325 
förankras och stärker FN och dess partners på 
fredsområdet. 

Sveriges deltagande i pågående Nato-insatser 
och operationer minskar i omfattning. 
Regeringen konstaterar i den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen att samarbetet med 
Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära 
förmåga och att bidra till kvalificerade 
internationella krishanteringsinsatser. Det är 
viktigt att bevara förmågan att samverka med 
Nato inför eventuella framtida insatser och 
operationer. 

Sveriges fokus riktas också mot deltagande i 
rådgivnings- och utbildningsinsatser till stöd för 
reform och utveckling av säkerhetssektorn i 
konflikt- och insatsområden (SSR) samt med 
svensk militär expertis och personal. 

Annan freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet  

Sveriges ordförandeskap i FN:s 
Fredsbyggandekommissions organisatoriska 
kommitté kommer att fortsätta under våren 
2016. En svensk prioritering är att verka för att 
effektivisera Fredsbyggandekommissionens 
arbete och relevans. Sverige vill bland annat 
stärka samarbetet mellan landkonfigurationerna, 
mellan FN och regionala organisationer, samt 
mellan Fredsbyggandekommissionen och 
länderna på dess agenda. I syfte att utveckla FN-
systemets förmåga att främja fredlig utveckling i 
konfliktdrabbade stater, avser Sverige under 
2016 följa upp resultatet av 2015 års översyn av 
FN:s fredsbyggande arkitektur. 

Sverige innehar även ordförandeskapet för 
FN:s fredsbyggandekommissions 
landkonfiguration för Liberia under 2016. 
Genom ordförandeskapet bistår Sverige Liberia i 
dess återuppbyggnadsarbete samt bidrar till att 
utveckla FN-systemets förmåga att stödja 
konfliktdrabbade staters återhämtning. Sverige 
vill att landkonfigurationen för Liberia drar 
lärdomar av utbrottet av ebola i Västafrika under 
2014 då särskilda krav ställdes på 

konfigurationens arbete. Viktiga svenska 
prioriteringar kommer att vara att synliggöra 
krisens multidimensionalitet och effekter samt 
betona vikten av att integrera freds- och 
statsbyggandeaspekter i återhämtningsarbetet. 

En viktig aspekt av arbetet med att 
implementera säkerhetsrådsresolution 1325 blir 
att fånga upp och verka för att genomföra de 
rekommendationer som framkommer vid 2015 
års högnivåöversyn av resolutionen. Under 2016 
kommer Sverige att lägga särskilt fokus vid att 
stärka kvinnors deltagande i fredsprocesser, 
inklusive kvinnor som medlare. 

Genom EU:s östliga partnerskap fortsätter 
Sverige under 2016 att verka för att fördjupa 
samarbetet med partnerländerna inom EU:s 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. 

Under 2016 kommer Sverige verka för att EU 
ska anta en bred strategi för sitt externa 
agerande. Sverige kommer att ha ett fortsatt 
engagemang för internationell diplomati, 
medling och informell dialog. Sveriges stöd till 
det Europeiska fredsinstitutet är en viktig del i 
detta. 

Sverige, genom biståndsministern, kommer 
även under 2016 vara medordförande i den 
Internationella dialogen om fredsbyggande och 
statsbyggande (International Dialogue on 
Peacebuilding and Statebuilding). Den 
Internationella dialogen kommer under 2016 
fortsättningsvis att göra ett viktigt arbete genom 
att öka förståelsen för utmaningar och 
möjligheter i sviktande och konfliktdrabbade 
länder, samt genom att driva det internationella 
normarbetet kring fredsbyggande och 
statsbyggande framåt. 

Sverige kommer under 2016 att stödja och ha 
en aktiv roll i International Forum for the 
Challenges of Peace Operations, ett globalt 
dialogforum för policyutveckling inom 
fredsfrämjande insatser. Sverige avser att bidra 
till forumet och ta del av dess kunskap och 
forskning för kapacitetsbyggande insatser inom 
det freds- och säkerhetsfrämjande området. 

Sverige kommer aktivt att delta i och verka för 
utvecklingen av samarbetet inom ramen för det 
amerikanskt-nordiska dialogforumet för 
säkerhetspolitik, US-Nordic Security Dialogue. 
Forumet är för Sverige en viktig plattform för att 
tillsammans med övriga nordiska länder och 
USA bidra till utveckling av FN:s 
fredsfrämjande insatser och fredsbyggande 
arbete såväl som att stärka för Sverige viktiga 
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instrument, exempelvis implementeringen av 
säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet. 

Att främja fred, säkerhet, mänskliga 
rättigheter och utveckling på internet utgör en 
viktig del av Sveriges samlade utrikespolitik. Ett 
väsentligt mål för Sveriges globala cyberpolitik är 
att upprätthålla och stärka ett tillgängligt, öppet, 
fritt och säkert internet, inte minst för kvinnor. 
Denna politik bygger på mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer liksom att 
folkrätten gäller fullt ut även på internet. 
Internets omfattande fördelar för 
samhällsutvecklingen åtföljs av ömsesidigt 
beroende och tilltagande sårbarheter. Ökad 
samsyn, transparens och förutsägbarhet kommer 
att behövas för att stärka internationell säkerhet 
och stabilitet och minska risken för eskalation 
och konflikter inom cyberområdet. Sverige 
fortsätter att främja internationell dialog och 
samverkan om normbildande, 
förtroendeskapande åtgärder och 
kapacitetsbyggande kring hela bredden av 
globala cyberfrågor. 

Sanktioner är ett ofta använt instrument inom 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 
och kommer även under 2016 att ställa höga krav 
på engagemang från regeringens och behöriga 
myndigheters sida. Sverige kommer att fortsätta 
att prioritera kvalitet och rättssäkerhet i arbetet 
och att responsen på utvecklingen i de aktuella 
länderna blir adekvat, liksom att frågor som 
villkor för sanktioners upphörande klargörs och 
diskuteras. Förutsättningarna för en noggrann 
hantering av sanktionsärendena måste värnas. 

Arbetet mot terrorism är av yttersta vikt i 
svensk utrikespolitik. Sverige kommer fortsätta 
att verka inom FN och EU för att förebygga och 
motverka terrorism, bland annat genom 
strategiarbete samt demokrati- och 
kapacitetsbyggande åtgärder. Sverige kommer 
att intensifiera sitt arbete mot terrorism genom 
att aktivt värna och främja rättsstatens principer, 
folkrätten och mänskliga rättigheter (däribland 
Sveriges position om yttrandefrihet på internet). 
Sverige kommer att vidare delta i det informella 
nordiska samarbetet i antiterrorismfrågor i syfte 
att försöka stärka stödet för mänskliga 
rättigheter. Sverige kommer bland annat inom 
ramen för EU att fortsatt verka för 
kapacitetshöjande insatser i särskilt utsatta 
länder och regioner, särskilt Mellanöstern 
(MENA), Sahel och Afrikas horn, liksom att i 

största möjliga utsträckning delta i EU:s ökade 
politiska dialog i dessa områden. 

Nedrustning och icke-spridning 

Den övergripande målsättningen för Sveriges 
arbete för nedrustning och icke-spridning är att 
reducera, eliminera och förhindra spridning av 
massförstörelsevapen och att reglera, kontrollera 
och i vissa fall helt förbjuda konventionella 
vapen. Området är en hörnsten i svensk 
utrikespolitik, en prioritet i svenskt FN-arbete 
och drivs på ett multilateralt, regionalt och 
bilateralt plan. Sverige ska, genom EU, 
tillsammans med likasinnade och nationellt, delta 
aktivt i förhandlingar om internationella 
överenskommelser på området, verka för att 
befintliga överenskommelser genomförs och vid 
behov stärks samt verka för att så många länder 
som möjligt ansluter sig till 
överenskommelserna. 

En vägledande princip i nedrustningsarbetet är 
det humanitära perspektivet, som sätter 
människan i centrum. Sverige ska även verka för 
jämställt deltagande av kvinnor och män, liksom 
för att uppmärksamma vissa vapens särskilda 
inverkan på kvinnor och flickor. 

Sverige ska, tillsammans med andra, fortsatt 
verka aktivt för att driva arbetet med 
kärnvapennedrustning framåt, inklusive inom 
FN:s ram, och särskilt uppmärksamma 
kärnvapens katastrofala humanitära 
konsekvenser. I enlighet med åtagandena i icke-
spridningsfördraget NPT ska alla kärnvapen 
elimineras. 

En viktig komponent i detta arbete är även att 
verka för ett ikraftträdande av provstoppsavtalet 
CTBT och stärkande av dess 
verifikationssystem. Sverige ska även fortsatt ha 
en aktiv roll i det internationella arbetet för 
riskreducering, bland annat genom minskad 
avfyrningsberedskap för kärnvapen, och vara en 
aktiv partner för verifikation av 
kärnvapennedrustning. Finansiell grund för 
sådana konkreta insatser finns bland annat under 
anslaget 1:6. 

I det internationella atomenergiorganet IAEA 
är Sveriges övergripande prioritering på det 
utrikespolitiska området att värna och stärka 
IAEA:s viktiga uppdrag att förhindra spridning 
av kärnvapen. Särskilt fokus ges icke-
spridningsfrågorna rörande Iran, Nordkorea och 
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Syrien. En viktig hållpunkt under 2016 blir också 
det planerade toppmötet i USA, om hur 
frågorna om nukleärt säkerhetsskydd ska tas 
vidare i det internationella arbetet, inklusive av 
IAEA. 

Sverige ska fortsatt ha beredskap att bidra till 
möjliga insatser för att eliminera och förhindra 
spridning av biologiska och kemiska vapen, 
inklusive genom FN och Organisationen för 
förbud av kemiska vapen (OPCW). Sverige ska 
även verka för att, bland annat genom 
utbildningsinsatser, stärka FN:s 
generalsekreterarmekanism för undersökning av 
påstådd användning av biologiska och kemiska 
vapen. I maj 2016 träder Sverige in i OPCW:s 
exekutivråd för en tvåårsperiod. 

Sverige ska delta aktivt i internationella 
samarbeten som syftar till att förhindra 
spridning av massförstörelsevapen till icke-
statliga aktörer, såsom Globala Partnerskapet 
och Global Health Security Agenda. 

Vidare ska Sverige fortsatt delta aktivt i 
pågående diskussioner om autonoma 
vapensystem, inklusive eventuella behov av och 
möjligheter till reglering inom ramen för 
konventionen om vissa konventionella vapen 
(CCW), som genomgår översyn hösten 2016. 

Sverige ska aktivt verka för att främja och 
stärka de internationella konventionerna på 
nedrustningsområdet, bland annat i samband 
med 2016 års översynskonferens för 
konventionen om biologiska och toxiska vapen 
(BTWC) och statspartsmöten för 
konventionerna om kemiska vapen (CWC), 
antipersonella landminor (APLC) och 
klusterammunition (CCM). Sveriges 
obligatoriska bidrag till dessa konventioner och 
möten finansieras under anslaget 1:1. 

Sverige ska inom FN och i andra relevanta 
fora verka för att rymden förblir en arena fri från 
konflikter, bland annat genom att främja arbetet 
med en internationell uppförandekod för 
aktiviteter i yttre rymden. 

Sverige ska fortsatt aktivt verka för att FN:s 
handlingsprogram liksom EU:s strategi för att 
bekämpa illegal handel med små och lätta vapen 
(SALW) genomförs, bland annat genom 
deltagande i 2016 års FN-konferens inom ramen 
för handlingsprogrammet. 

Exportkontroll 

Sverige bör fortsatt verka för att FN:s 
vapenhandelsfördrag universaliseras och 
implementeras, samt bidra till det praktiska 
genomförandet av fördragets målsättningar. 
Sveriges drivande roll i tidigare skeden av 
processen har skapat goda förutsättningar för 
detta. Under 2016 ska Sverige lämna en 
inledande rapport i enlighet med fördragets 
artikel 13. 

Vad gäller exportkontroll av krigsmateriel ska 
Sverige fortsätta att verka för ett förstärkt 
informationsutbyte samt transparens i 
genomförandet av EU:s gemensamma 
ståndpunkt om export av krigsmateriel m.m. 
(2008/944/GUSP). 

Sverige ska fortsatt delta i översynen av EU:s 
exportkontrollsystem för produkter med dubbla 
användningsområden (PDA). Översynen väntas 
under 2016 avslutas eller övergå i förhandlingar 
om förslag till ändringar i EU-förordningen 
428/2009. Sverige ska också delta i arbetet i de 
multilaterala exportkontrollregimerna i syfte att 
stärka exportkontrollen som instrument mot 
spridning av massförstörelsevapen och dess 
bärare samt okontrollerade flöden av 
konventionella vapen m.m. 

Krigsmateriel får endast exporteras om det 
finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för 
det och det inte strider mot Sveriges 
utrikespolitik. Tillståndsprövningen sker i 
enlighet med de strikta svenska riktlinjerna för 
krigsmaterielexport, kriterierna i EU:s 
gemensamma ståndpunkt om vapenexport, samt 
FN:s vapenhandelsfördrag. Den parlamentariskt 
sammansatta kommittén för översyn av 
exportkontrollen av krigsmateriel (dir. 2012:50) 
överlämnade sina betänkanden i december 2014 
och i juni 2015. Regeringskansliet har begärt in 
synpunkter avseende utredningens förslag. 
Regeringen avser återkomma till riksdagen med 
förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att 
skärpa exportkontrollen gentemot icke-
demokratiska stater. 

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 
finansieras under anslag 1.5 och är en 
nyckelaktör för att trygga Sveriges 
internationella åtaganden om icke-spridning av 
massförstörelsevapen m.m., samt våra nationella 
målsättningar vad avser export av krigsmaterial 
och produkter med dubbla 
användningsområden. ISP hanterar även 
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genomförandet av vissa EU-beslut om 
sanktioner. Beslut om hanteringen fattas när 
kostnaderna för dessa kan bedömas närmare. 

ISP ska under 2016 fortsatt stödja 
Regeringskansliets arbete i frågor gällande 
internationell exportkontroll och icke-spridning 
samt bistå andra myndigheter i deras icke-
spridningsarbete. 

Sveriges engagemang i internationella 
organisationer 

FN  

Förenta nationerna (FN) är en central arena för 
Sveriges arbete med globala utmaningar. Genom 
FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, 
stödja fredsansträngningar, främja 
återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, 
samt verka för nedrustning och icke-spridning. 
FN utgör också en viktig kanal för Sveriges 
humanitära arbete och för våra ansträngningar 
att bekämpa fattigdom, främja en hållbar 
utveckling och bekämpa klimatförändringar. 
Stärkandet av folkrätten och främjandet av de 
mänskliga rättigheterna liksom 
jämställdhetsfrågorna är andra prioriterade 
områden för Sverige i FN. 

Sveriges engagemang inom FN:s  olika 
politikområden kommer även under 2016 att 
utgöra grunden för den svenska kandidaturen till 
en plats i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–
2018. Kampanjen till stöd för inval, som har 
nordiskt stöd, kommer att pågå till 
omröstningen i generalförsamlingen i juni 2016. 

Det svenska stödet till FN:s arbete sker 
genom politik- och idéutveckling, aktivt 
deltagande i FN:s olika organ och i 
reformprocesser, ekonomiska bidrag och 
tillhandahållande av personalresurser till 
organisationens olika verksamheter. Sverige 
kommer under 2016 att fortsätta med ett 
styrkebidrag till FN:s stabiliseringsinsats i Mali. 
Sverige engagemang i reformeringen av FN:s 
fredsfrämjande verksamhet på basis av de 
rekommendationer som lämnats i 2015 års 
översyn av FN:s fredsoperationer kommer att 
fortgå. Samtidigt fortsätter Sverige att bidra med 
militärobservatörer, stabsofficerare, poliser och 
kriminalvårdare samt annan civil personal till en 
rad FN-insatser. Sverige kommer vidare att 

verka för att EU:s krishanteringsresurser ska 
kunna ställas till FN:s förfogande. Det ligger i 
Sveriges intresse att göra EU till en effektiv och 
pålitlig samarbetspartner till FN. 

Med utgångspunkt i erfarenheterna av 
ordförandeskapet i fredsbyggande-
kommissionens organisatoriska kommitté 2015–
2016, och som ordförande i PBC:s landspecifika 
konfiguration för Liberia, kommer Sverige att 
fortsätta bidra till utvecklingen av FN:s 
fredsbyggandearkitektur. Arbetet kommer också 
att baseras på rekommendationerna från 2015 års 
översyn av FN:s fredsbyggandearkitektur. 

Sverige kommer att fortsätta att ge stöd till 
olika FN-institutioner och organisationer nära 
kopplade till FN-systemet genom finansiella 
bidrag, i syfte att främja fred och säkerhet, 
förebygga konflikter, främja respekten för 
folkrätten och de mänskliga rättigheterna samt 
värna klimat och miljö. Sverige kommer även 
fortsatt att betona effektiv användning av FN:s 
resurser samt frågor om resultatstyrning, 
ansvarsutkrävande, transparens, revision och 
granskning. Vidare strävar Sverige efter att öka 
antalet svenskar på strategiska tjänster inom FN-
systemet. 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 
(GUSP) 

I linje med vad regeringen har anfört i bland 
annat utrikesdeklarationen utgör EU det 
centrala forumet för svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik. Behovet av det utrikes- och 
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, 
inklusive krishantering och fredsfrämjande 
insatser, bedöms fortsatt vara stort. Sverige ska 
vara pådrivande när det gäller utvecklingen av 
den Europeiska Unionen som global aktör. Det 
är angeläget att EU genom en bred och effektiv 
utrikespolitik står väl rustat för att möta de 
globala utmaningar som Europa och världen står 
inför. Det är viktigt att EU:s gemensamma 
utrikestjänst (EEAS) är effektiv. Därför 
välkomnar Sverige det pågående arbetet med 
översyn av EEAS. Sverige avser fortsätta att 
bidra till såväl den konceptuella som operativa 
utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, bland annat med 
jämställdhetsfrågor. Ambitionen är att 
Europeiska rådet under våren 2016 ska anta en 
strategi för EU:s globala agerande. Sverige ska 
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verka för stärkt integrering av FN:s resolutioner 
om jämställdhet, fred och säkerhet i EU:s 
insatser. 

OSSE 

Det svenska stödet till Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) syftar 
till att främja säkerhet och stabilitet i regionen, 
med utgångspunkt i ett brett säkerhetsbegrepp 
som omfattar såväl militär rustningskontroll som 
mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och 
demokrati. Under 2016 kommer Sverige fortsatt 
att arbeta för att alla deltagande stater ska 
upprätthålla och genomföra OSSE:s 
gemensamma principer och åtaganden samt för 
att denna inriktning ska få genomslag i EU:s 
övergripande prioriteringar i organisationens 
arbete. Fortsatt politiskt, finansiellt och 
personalmässigt stöd kommer att riktas till 
OSSE:s insatser i Ukraina, med tonvikt på den 
särskilda observatörsmissionen. 

Sverige kommer även framöver att lägga stor 
vikt vid OSSE:s insatser för demokrati, 
grundläggande fri- och rättigheter samt 
rättsstatlighet, med särskilt fokus på yttrande- 
och mediefrihet. Andra prioriterade frågor för 
Sverige är effektiv rustningskontroll, stärkt 
förmåga att hantera konflikter, en lösning på de 
så kallade utdragna konflikterna och möjligheten 
för OSSE:s tre oberoende institutioner samt 
fältmissionerna i Östeuropa, Centralasien och 
södra Kaukasien att verka fullt ut.  Sverige 
kommer under 2016 att ställa personal till 
förfogande för tjänster i OSSE:s sekretariat, 
institutioner och fältmissioner samt ge finansiellt 
stöd till OSSE:s projektverksamhet, med fokus 
på demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors 
rättigheter, yttrande- och mediefrihet samt ett 
stärkt civilsamhälle. 

Europarådet 

Sverige prioriterar Europarådets kärnområden, 
varvid Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna och dess tillämpning genom främst 
Europadomstolen är särskilt angelägna. Sverige 
fäster stor vikt vid kommissarien för mänskliga 
rättigheters arbete. 

Den ryska aggressionen mot Ukraina inklusive 
den olagliga annekteringen av Krim kommer 
fortsatt att prägla organisationens verksamhet. 
Sverige prioriterar stödet till Ukraina och till 
Europarådets arbete för att stödja de 
reformprocesser som pågår i landet. I ljuset av 
det allvarliga läget ska Sverige fortsätta att verka 
för ökat fokus på Europarådets kärnverksamhet 
med frågor som rör Ukraina i linje med 
generalsekreterarens tidigare initiativ, samt för 
fortsatt modernisering av Europarådets 
organisation och arbetsmetoder. 

Partnerskapet med Nato 

Sveriges partnerskap med Nato bygger på 
Partnerskap för fred och Euroatlantiska 
partnerskapsrådet. Enhanced Opportunities 
Programme (EOP) möjliggör för ett närmare 
samarbete med Nato för Sverige tillsammans 
med bland annat Finland. I enlighet med bland 
annat utrikesdeklarationen vill regeringen ta nya 
steg inom ramen för ett uppgraderat 
partnerskap, exempelvis fortsätta att utveckla 
den politiska dialogen om säkerheten i vårt 
närområde och aktuella säkerhetsutmaningar i 
världen, liksom det praktiska samarbetet för att 
öka samverkansförmågan inklusive i relation till 
pågående och framtida insatser där Sverige 
deltar.  Det nordiska samarbetet bidrar till Natos 
arbete, på samma sätt som Sveriges samarbete 
med Nato främjar det nordiska och nordisk-
baltiska säkerhetspolitiska samarbetet. 

OECD 

Sveriges medlemskap i OECD ger ett självklart 
bidrag till svensk politikutveckling inom ett 
brett fält. Sverige ska fortsatt använda och bidra 
till OECD:s mervärde som multilateral 
organisation för att ta fram rekommendationer, 
riktlinjer och policys. 

Sverige ska även fortsatt utnyttja de 
möjligheter som finns i OECD för att få 
information om och påverka arbetet i G20, 
liksom delta i övrig dialog med länder som 
Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika och 
Kina.  
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Forskning om säkerhetspolitik, nedrustning 
och icke-spridning 

Forskning, utredningar och andra insatser 
rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-
spridning är av stor vikt och stärker Sveriges 
möjligheter att utforma och ta ställning till olika 
handlingsalternativ. Den verksamhet som 
finansieras under anslagen 1:6, 1:7 och 1:8 bidrar 
till att regeringen kan driva en aktiv politik och 
att Sverige internationellt kan vara en trovärdig 
aktör.  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska 
med finansiering under anslaget 1:6 fortsatt 
stödja regeringens arbete med aktuella 
nedrustnings- och icke-spridningsfrågor, genom 
expertstöd på områdena kärnvapen, biologiska 
och kemiska vapen samt rymd- och missilfrågor. 
FOI ska även driva det nationella datacentret i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt 
provstoppsavtalet CTBT, som förbjuder 
kärnsprängningar, och fortsätta arbetet med att 
utveckla nästa generations SAUNA-system för 
detektion av sådana sprängningar. 

Stockholms internationella fredsforsknings-
institut (SIPRI) spelar en betydelsefull roll 
genom sin forskning, sina publikationer och sin 
utåtriktade verksamhet. Det alltmer komplexa 
läget i vår omvärld och de utrikes- och 
säkerhetspolitiska utmaningar detta genererar 
ställer ökade krav på oberoende forskning och 
analys i den utrikespolitiska verksamheten. 
SIPRI:s anslag har sedan 2010 varit oförändrat. 
Regeringen bedömer att ett tillskott är 
nödvändigt för att stärka SIPRI:s 
kärnverksamhet, med fokus på nedrustning, 
rustningskontroll och andra vapenfrågor. 

Utrikespolitiska Institutet (UI) har en viktig 
funktion för att öka förståelsen och intresset för 
internationella frågor samt för att föra forskning 
och debatt kring utrikes- och säkerhetspolitiska 
frågor framåt. Mot bakgrund av ett försämrat 
och mer svårförutsägbart omvärldsläge liksom 
tilltagande globala säkerhetsutmaningar bedömer 
regeringen att UI bör stärka sin roll som 
plattform för policyrelaterad analys samt 
ytterligare utveckla sitt internationella 
samarbete. Regeringen bedömer att ett tillskott 
är nödvändigt för att stärka UI:s verksamhet 
mot bakgrund av det mera svårförutsägbara 
omvärldsläget och för att möta de behov av 
policyrelaterad analys som finns inom för 
regeringen prioriterade områden. 

Nordiskt samarbete  

Regeringssamarbetet inom Nordiska 
ministerrådet fortsätter att utvecklas. Nordiska 
ministerrådets sekretariat kommer fortsätta 
genomförandet av moderniseringsreformen. 
Samarbetet ska centraliseras och fokuseras på 
färre men större initiativ och program med 
tydlig politisk förankring och ökad synlighet. I 
större utsträckning ska Nordiska rådets 
projektmedel framöver målstyras mot program 
kopplade till strategiska satsningar i nordiska 
samarbetet. Avsikten är att säkra en mer 
målstyrd användning av den omfattande analys 
och rapportverksamhet som pågår inom 
Nordiska ministerrådets samarbete. 

Den nordiska strategin för internationell 
profilering och positionering av Norden avser 
åren 2015–2018 och syftar till att stärka Nordens 
inflytande internationellt. De nordiska länderna 
kan spela en viktig roll för att möta vår tids 
globala miljömässiga och ekonomiska 
utmaningar. Med en gemensam nordisk röst i 
internationella församlingar ökar våra chanser till 
inflytande. 

År 2016 blir det första året den nordiska 
strategin för internationell profilering och 
positionering ska tillämpas fullt ut. I linje med 
strategins ambition, planeras en uppföljning 
under 2017 av det framgångsrika evenemanget 
Nordic Cool, som ägde rum i Washington 2013. 
De närmare förberedelserna kommer inledas 
under 2016. 

Sverige kommer att verka för ett fortsatt nära 
nordiskt klimatsamarbete även efter COP21 för 
att främja ett så ambitiöst genomförande av det 
nya klimatavtalet som möjligt. Sverige kommer 
även att verka för att det nordiska samarbetet ska 
fokusera på att minska utsläpp av 
klimatpåverkande ämnen i Arktis, inte minst sot 
och metan, samt arbeta för ett bättre skydd av 
den biologiska mångfalden och ekosystemen. På 
svenskt initiativ tar Nordiska ministerrådet fram 
ett tvärgående initiativ om demokrati, 
inkludering, och säkerhet som ska finansieras 
från och med 2016. 

Gränshinderfrågan fortsätter att vara högt 
prioriterad. Till grund för arbetet ligger en 
särskild handlingsplan för 2014–2017. En av de 
viktigaste frågorna i det nordiska samarbetet är 
att fortsätta att främja jobb och tillväxt. Arbetet 
med att undanröja gränshinder kommer att 
fortsätta aktivt i Gränshinderrådet under 2016 
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för att underlätta arbetspendling, integration och 
samarbete över gränserna mellan de nordiska 
länderna. En svensk-dansk arbetsgrupp kommer 
fokusera på Öresundsregionen. 

Sverige kommer att verka för fortsatt 
fördjupning av det nordiska utrikes-, säkerhets- 
och försvarspolitiska området. Det avser såväl 
frågor som relaterar till vårt närområde som 
internationella och globala frågor. 

Sverige kommer under 2016 inleda 
förberedelserna inför det svenska 
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. 

Konsulär verksamhet 

Det författningsstyrda konsulära biståndet är en 
kärnverksamhet för utrikesförvaltningen. 
Verksamhetens mål är bland annat att snabbt 
och effektivt bistå svenska medborgare samt, om 
särskilda skäl finns, utländska medborgare 
bosatta i Sverige, som råkar i svårigheter 
utomlands. 

Beredskap måste även finnas för att hantera 
större konsulära kriser och katastrofer 
utomlands som drabbar svenska medborgare och 
den personkrets som framgår av lagen 
(2010:813) om konsulära katastrofinsatser. 

Sverigefrämjande i utlandet 

Sverigefrämjandet syftar till att stärka Sveriges 
förutsättningar för internationell samverkan. 
Insatserna ska öka omvärldens kunskap om och 
förtroende för Sverige, skapa relationer och 
nätverk samt underlätta utbyte och handel. 

Utlandsmyndigheterna kommer fortsatt att 
bedriva främjande i enlighet med de treåriga 
främjandeplanerna. Fokus ligger på aktiviteter 
inom de profilområden som identifierats i 
strategin för Sverigebilden utomlands som 
lanserades 2014: hållbarhet, innovation, 
kreativitet och samhällslösningar. Jämställdhet 
mellan kvinnor och män ska särskilt 
uppmärksammas, liksom klimat- och 
miljöfrågor. Främjandet av de kulturella och 
kreativa näringarna arkitektur, data, design, film, 
marknadskommunikation, litteratur, mode, 
musik och spel fortsätter. 
Utlandsmyndigheternas arbete med det samlade 
Sverigefrämjandet ska också ske i enlighet med 
mål och inriktning för exportfrämjandet, i syfte 

att främja svenska, ekonomiska intressen och 
bilden av Sverige i utlandet. 

Under 2016 kommer de statliga insatserna för 
Sverigefrämjande fokusera på insatser inom 
ramarna för regeringens exportstrategi. I 
strategin föreslås åtgärder för att stärka 
Sverigebilden i utlandet, för vilka de kreativa 
näringarna har stor betydelse, samt attrahera 
talang till Sverige. 

Som den del i denna process genomförs under 
2015 opinionsmätningar i länder utanför Europa 
där Sverigebilden är svag men potentialen för 
handel är stor i syfte att få underlag för 
planeringen av främjandesatsningar i de aktuella 
länderna som påbörjas under 2016. Anslaget för 
information om Sverige i utlandet kommer även 
användas för ytterligare insatser till stöd för 
Sverigeprofilering som initieras av Nämnden för 
Sverigefrämjande i Utlandet. 

Svenska institutet 
För att möta det ökade behovet hos 
utlandsmyndigheter och andra främjandeaktörer 
att ta del av Svenska institutets kompetens och 
stöd, kommer myndigheten att tillhandahålla ett 
uppdaterat grundutbud av skalbara, flexibla 
koncept, evenemangsförslag och 
presentationsmaterial om Sverige inom de 
profilområden som identifierats i strategin för 
Sverigebilden utomlands och inom jämställdhet 
till stöd för genomförandet av den feministiska 
utrikespolitiken. SI:s främjande via sociala och 
digitala medier kommer att vidareutvecklas och 
bland annat inriktas på värderingsbaserat 
främjande. 

Arbetet med att attrahera utländska studenter 
till Sverige fortsätter. Utländska studenter är en 
viktig tillgång för såväl svenska universitet och 
högskolor som för svenska företag med 
internationell verksamhet. Svenska institutet ska 
göra ytterligare satsningar på att utveckla och 
förvalta dessa nätverk av alumner och koppla 
dem närmare det lokala näringslivet i 
studenternas hemländer. Samråd bör ske med 
universitet och högskolor när deras 
verksamheter berörs. 

Samarbete inom Östersjöregionen och 
Ryssland 

Insatserna inom Östersjösamarbetet kommer 
fortsatt att verka för förbättrade relationer och 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  5 

38 

samarbeten i regionen. Vidare är målsättningen 
att svenska aktörer från civilsamhälle, myndig-
heter, näringsliv samt akademi ska utöka sitt 
deltagande i Östersjösamarbetet inom priorite-
rade områden samt att verksamheten ska bistå 
och komplettera genomförandet av EU:s strategi 
för Östersjöregionen. Därigenom främjas en 
hållbar utveckling i regionen samt stärkt konkur-
renskraft globalt. Insatser som främjar jäm-
ställdhet kommer fortsatt att vara prioriterade. 
Som en del i regeringens strävan för att stärka 
samarbetet kring Östersjön avses en strategi för 
Östersjösamarbetet utarbetas i syfte att bland 
annat öka verksamhetens relevans samt förbättra 
dess genomslag. 

Vad gäller verksamheten i Ryssland är det 
övergripande målet att bidra till en ökad demo-
kratisk utveckling i det ryska samhället samt till 
ökad respekt för mänskliga rättigheter och 
minskad miljöpåverkan. Verksamheten genom-
förs inom ramen för en strategi för åren 2014–
2018. Sverige har en viktig uppgift i att främja en 
ökad demokratisk utveckling i Ryssland samt ge 
stöd för miljöinsatser i närområdet. Rysslands 
olagliga annektering av Krim och det ryska 
agerandet för att destabilisera östra Ukraina samt 
en allmänt ökad militär aktivitet har påverkat 
förutsättningarna för stödet. Regeringen följer 
utvecklingen i Ryssland och regionen mycket 
noga. Samtidigt är insatser som främjar ökade 
kontakter mellan Sverige och Ryssland på 
regional och lokal nivå prioriterade. Miljöinsat-
serna i Ryssland kommer även fortsättningsvis 
främst inriktas på projekt som påverkar den 
gemensamma miljön i Östersjöområdet och 
Barentsregionen. Även insatser för ökad hus-
hållning med energiresurser och minskad klimat-
påverkan är en väsentlig del i detta miljöarbete. 
Verksamheten är avsedd att bedrivas i nära sam-
arbete med internationella finansiella institut-
ioner, men eftersom EU:s sanktioner mot 
Ryssland med anledning av Ukraina innebär att 
vissa av dessa institutioner inte får finansiera nya 
projekt i Ryssland vilket förvårar miljöinve-
steringar i landet. 

Sverige förbereder ett bilateralt lån till 
Ukraina på 100 miljoner US-dollar för att stödja 
landet i dess svåra ekonomiska situation. En del 
av finanseringen avseende lånets räntesubvention 
avses ske från anslaget för samarbete inom 
Östersjöregionen. 

Insatser för en hållbar utveckling sker även 
genom projekt inom ramen för Barents- och 

Arktiska rådet. Barentsrådets arbete med att 
åtgärda miljömässigt förorenade områden i 
nordvästra Ryssland, s.k. hot spots, liksom 
arbetet med en klimataktionsplan för regionen, 
kommer att fortsätta. För att åstadkomma ett 
mer hållbart resursutnyttjande i Arktis kommer 
Sverige fortsatt att arbeta för att öka kunskapen 
om den arktiska miljöns resiliens. 

Sverige kommer fortsatt att spela en aktiv roll 
för att bidra till att Arktis förblir ett säkerhets-
politiskt lågspänningsområde, inte minst genom 
arbetet genom inom Arktiska rådet. Sverige 
kommer även att verka för ett fördjupat nordiskt 
samarbete inom Barents- och Arktisregionen. 

Inom ramen för Östersjöstaternas råd 
(CBSS– Council of Baltic Sea States) kommer 
Sverige fortsätta att påverka rådets verksamhet 
utifrån svenska intressen och prioriteringar. 
Rådets sekretariat spelar en viktig roll i genom-
förandet av EU:s Östersjöstrategi. 

2.6 Budgetförslag 

2.6.1 1:1 Avgifter till internationella 
organisationer 

Tabell 2.4 Anslagsutveckling 1:1 Avgifter till internationella 
organisationer  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 103 568 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
325 154 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 415 554 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 414 933 

2016 Förslag 1 328 554      

2017 Beräknat 1 328 554      

2018 Beräknat 1 328 554      

2019 Beräknat 1 328 554      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för avgifterna 
avseende Sveriges medlemskap i internationella 
organisationer, främst Förenta nationerna (FN), 
Europarådet, Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE), Nordiska minister-
rådet och Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD). 
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Kompletterande information 

Belastningen på anslaget påverkas såväl av valuta-
fluktuationer som av antalet freds- och säker-
hetsfrämjande insatser.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 328 554 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Avgifter till internat-
ionella organisationer för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 1 328 554 000 
kronor, 1 328 554 000 kronor respektive 
1 328 554 000 kronor. 

 
Tabell 2.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 328 554 1 328 554 1 328 554 1 328 554 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 328 554 1 328 554 1 328 554 1 328 554 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.2 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

Tabell 2.6 Anslagsutveckling 1:2 Freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
155 124 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 719 

 
2015 

 
Anslag 

 
134 287 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
131 813 

2016 Förslag 140 072      

2017 Beräknat 140 935 2   

2018 Beräknat 142 304 3   

2019 Beräknat 144 244 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 140 072 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 140 072 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 140 072 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att främja 
fred och säkerhet, förebygga konflikter, 
genomföra sanktioner och humanitär verksam-
het samt främja respekten för folkrätten och de 
mänskliga rättigheterna. Det får ske genom stöd 
till projekt, seminarier, konferenser, utbildnings- 
och forskningsinsatser och andra särskilda 
insatser, samt som statsbidrag till mellanstatliga 
eller enskilda organisationer och institutioner. 
Anlaget får även användas för utgifter för att 
ställa svensk personal till förfogande för 
fredsfrämjande-, säkerhetsfrämjande- och 
konfliktförebyggande verksamhet inom ramen 
för Förenta nationerna (FN), Europeiska 
unionen (EU), Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE), Nato/PFF eller 
andra mellanstatliga eller enskilda organisationer.  

Regeringens överväganden 

Anslaget 1:2 ökar med 850 000 kronor på 
grund av att den omföring som genomförts 
under åren 2012–2015 för ISP:s sanktionsverk-
samhet inte genomförs under 2016.  

Regeringen föreslår att 140 072 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Freds- och säkerhets-
främjande verksamhet för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 140 935 000 
kronor, 142 304 000 kronor respektive 
144 244 000 kronor. 

 
Tabell 2.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 158 287 158 287 158 287 158 287 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 496 2 636 4 446 6 666 

Beslut -19 711 -19 988 -20 429 -20 708 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  

   Förslag/ 
beräknat 
anslag  140 072 140 935 142 304 144 244 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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2.6.3 1:3 Nordiskt samarbete 

Tabell 2.8 Anslagsutveckling 1:3 Nordiskt samarbete 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
12 419 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 176 

 
2015 

 
Anslag 

 
13 595 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 257 

2016 Förslag 13 595      

2017 Beräknat 13 595      

2018 Beräknat 13 595      

2019 Beräknat 13 595      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för nordiskt 
bilateralt och multilateralt samarbete. Anslaget 
får också användas för utgifter för statsbidrag till 
Svenska Föreningen Norden.  

Anslaget får även användas för utgifter för 
insatser för att främja samarbetsprojekt i 
Norden, särskilt projekt med specifikt gräns-
regional prägel samt till samarbetsprojekt före-
trädesvis i närområdet.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 13 595 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Nordiskt samarbete 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 13 595 000 kronor, 13 595 000 
kronor respektive 13 595 000 kronor. 
 
Tabell 2.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Nordiskt samarbete 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 13 595 13 595 13 595 13 595 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  13 595 13 595 13 595 13 595 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

2.6.4 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda 
utomlands samt diverse kostnader 
för rättsväsendet 

Tabell 2.10 Anslagsutveckling 1:4 Ekonomiskt bistånd till 
enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 147 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 679 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 826 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 731 

2016 Förslag 3 826      

2017 Beräknat 3 826      

2018 Beräknat 3 826      

2019 Beräknat 3 826      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter: 

– enligt lagen (2003:491) om konsulärt eko-
nomiskt bistånd 

– för konsulära insatser vid en kris eller en 
katastrof utomlands enligt lagen (2010:813) 
om konsulära katastrofinsatser eller 
liknande händelser 

– för höjd beredskap och initiala åtgärder vid 
en konsulär kris 

– för insatser för bortförda eller kvarhållna 
barn i utlander samt utgifter för resor och 
andra utgifter som har till syfte att främja 
rätten till umgänge mellan barn och 
föräldrar 

– i samband med rättegång inför 
internationell domstol eller liknande organ 
där svenska staten är part eller deltar på 
annat liknande sätt 

– för särskilda informationsinsatser riktade 
till utlandsresenärer 

– för ersättning enligt sjöförklarings-
kungörelsen (1967:294) till person som 
enligt sjölagen (1994:1009) tillsammans 
med svensk utlandsmyndighet deltar vid 
sjöförklaring och enligt sjöförklarings-
kungörelsen till annan än befälhavaren och 
medlem av besättningen för inställelse till 
förhör vid sjöförklaring inför svensk 
utlandsmyndighet. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 3 826 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:4 Ekonomiskt bistånd till 
enskilda utomlands samt diverse kostnader för 
rättsväsendet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 3 826 000 kronor, 
3 826 000 kronor respektive 3 826 000 kronor. 

 
Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Ekonomiskt bistånd till enskilda samt diverse kostnader för 
rättsväsendet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 826 3 826 3 826 3 826 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 826 3 826 3 826 3 826 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.5 1:5 Inspektionen för strategiska 
produkter 

Tabell 2.12 Anslagsutveckling 1:5 Inspektionen för 
strategiska produkter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
30 751 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
263 

 
2015 

 
Anslag 

 
30 242 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
29 235 

2016 Förslag 29 015      

2017 Beräknat 29 321 2   

2018 Beräknat 29 800 3   

2019 Beräknat 30 360 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 29 015 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 29 015 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 29 015 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Inspektionen för 
strategiska produkters (ISP) förvaltnings-
utgifter. 

Kompletterande information 

ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och 
tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel 
och lagen (2000:1064) om kontroll av produkter 
med dubbla användningsområden och av tek-
niskt bistånd, om inte någon annan myndighet 
har detta till uppgift. Inspektionen är därtill 
nationell myndighet med de uppgifter som följer 
av lagen (1994:118) om inspektioner enligt 
Förenta nationernas konvention om förbud mot 
kemiska vapen och förordningen (1997:121) om 
inspektioner enligt Förenta nationernas kon-
vention om förbud mot kemiska vapen m.m. 
Inspektionen ska också fullgöra de uppgifter 
som myndigheten tilldelas enligt sådana förord-
ningar om ekonomiska sanktioner som beslutas 
av Europeiska gemenskapen, enligt beslut som 
regeringen meddelar med anledning av sådana 
förordningar eller enligt föreskrifter som rege-
ringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om 
vissa internationella sanktioner. Inspektionen 
prövar även frågor om tillstånd enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 
258/2012 och utför de uppgifter som följer 
därmed.  

Regeringens överväganden 

Vissa delar av inspektionens verksamhets-
kostnader ska inte täckas av avgifter. Det gäller 
internationell verksamhet som inte är kopplad 
till tillstånds- och tillsynsarbetet, inklusive 
exportkontrollstöd utomlands, samt den verk-
samhet som inspektionen bedriver som behörig 
myndighet för genomförandet av vissa internat-
ionella sanktioner.  

Anslaget 1:5 minskar med 1 700 000 kronor 
på grund av att den omföring som genomförts 
under åren 2012–2015 för ISP:s sanktionsverk-
samhet inte genomförs under 2016.  

Regeringen föreslår att 29 015 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Inspektionen för 
strategiska produkter för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 29 321 000 
kronor, 29 800 000 kronor respektive 30 360 000 
kronor. 
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Tabell 2.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Inspektionen för strategiska produkter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 30 242 30 242 30 242 30 242 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 638 963 1 470 2 066 

Beslut -1 865 -1 884 -1 912 -1 948 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  29 015 29 321 29 800 30 360 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.6 1:6 Forskning, utredningar och 
andra insatser rörande 
säkerhetspolitik, nedrustning och 
icke-spridning 

Tabell 2.14 Anslagsutveckling 1:6 Forskning, utredningar 
och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning 
och icke spridning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
45 346 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-550 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 445 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
41 642 

2016 Förslag 45 808      

2017 Beräknat 45 808      

2018 Beräknat 45 808      

2019 Beräknat 45 808      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för forskning, 
utredningar och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, 
däribland relevant verksamhet vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och 
Utrikespolitiska institutet (UI) och statsbidrag

till projekt som svenska och utländska organi-
sationer och institut genomför på området. 
Anslaget får även användas för utgifter till stöd 
för projekt som uppmärksammar Raoul Wallen-
bergs minne och gärning. 

Regeringens överväganden 

Anslaget 1:6 ökar med 850 000 kronor på 
grund av att den omföring som genomförts 
under åren 2012–2015 för ISP:s sanktionsverk-
samhet inte genomförs under 2016.  

Regeringen föreslår att 45 808 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Forskning, utred-
ningar och andra insatser rörande säkerhets-
politik, nedrustning och icke-spridning för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
45 808 000 kronor, 45 808 000 kronor respektive 
45 808 000 kronor. 

 
Tabell 2.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Forskning, utredningar och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik, nedrustning och icke spridning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 44 945 44 945 44 945 44 945 

Förändring till följd av:    

Beslut 850 850 850 850 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 13 13 13 13 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  45 808 45 808 45 808 45 808 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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2.6.7 1:7 Bidrag till Stockholms 
internationella fredsforsknings-
institut (SIPRI) 

Tabell 2.16 Anslagsutveckling 1:7 Bidrag till Stockholms 
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
24 431 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
24 402 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
24 402 

2016 Förslag 25 402      

2017 Beräknat 25 402      

2018 Beräknat 25 402      

2019 Beräknat 25 402      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till stiftelsen Stockholms internationella freds-
forskningsinstitut (SIPRI) för vetenskaplig 
forskning i konfliktfrågor samt frågor rörande 
internationellt samarbete för fred och säkerhet i 
enlighet med stiftelsens stadgar. 

Regeringens överväganden 

SIPRI bör fortsätta sina ansträngningar att söka 
extern finansiering på alla forskningsområden. 
Det alltmer komplexa läget i vår omvärld och de 
utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar detta 
genererar ställer ökade krav på oberoende forsk-
ning och analys i den utrikespolitiska verksam-
heten.  Anslaget föreslås öka med 1 000 000 
kronor fr.o.m. 2016 för att stärka SIPRI:s kärn-
verksamhet, med fokus på nedrustning, rust-
ningskontroll och andra vapenfrågor. 

Regeringen föreslår att 25 402 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Bidrag till Stockholms 
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 25 402 000 kronor, 25 402 000 
kronor respektive 25 402 000 kronor. 

 

Tabell 2.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SIPRI) 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 402 24 402 24 402 24 402 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 1 000 1 000 1 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  25 402 25 402 25 402 25 402 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.8 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska 
institutet 

Tabell 2.18 Anslagsutveckling 1:8 Bidrag till 
Utrikespolitiska institutet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
15 693 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 675 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 675 

2016 Förslag 16 675      

2017 Beräknat 16 675      

2018 Beräknat 16 675      

2019 Beräknat 16 675      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Utrikespolitiska institutet. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av det mer svårförutsägbara 
omvärldsläget och för att möta de behov av 
policyrelaterad analys som finns inom för rege-
ringen prioriterade områden föreslås anslaget 
öka med 1 000 000 kronor fr.o.m. 2016. 
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Regeringen föreslår att 16 675 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Bidrag till Utrikes-
politiska institutet för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 16 675 000 kronor, 
16 675 000 kronor respektive 16 675 000 kronor. 

 
Tabell 2.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Bidrag till Utrikespolitiska institutet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 675 15 675 15 675 15 675 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 1 000 1 000 1 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  16 675 16 675 16 675 16 675 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.9 1:9 Svenska institutet 

Tabell 2.20 Anslagsutveckling 1:9 Svenska institutet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
91 783 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 715 

 
2015 

 
Anslag 

 
93 346 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
92 698 

2016 Förslag 98 066      

2017 Beräknat 99 564 2   

2018 Beräknat 101 838 3   

2019 Beräknat 104 140 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 98 066 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 98 066 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 98 066 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Svenska institutets 
förvaltningsutgifter.  

Anslaget får även användas för Svenska insti-
tutets Sverigefrämjande uppgifter.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 98 066 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Svenska institutet för 

2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 99 564 000 kronor, 101 838 000 kronor 
respektive 104 140 000 kronor. 

 
Tabell 2.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Svenska institutet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 96 346 96 346 96 346 96 346 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 963 3 460 5 732 8 040 

Beslut -243 -242 -240 -246 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  98 066 99 564 101 838 104 140 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.6.10 1:10 Information om Sverige i 
utlandet 

Tabell 2.22 Anslagsutveckling 1:10 Information om Sverige 
i utlandet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
14 197 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
217 

 
2015 

 
Anslag 

 
14 475 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
14 115 

2016 Förslag 15 475      

2017 Beräknat 15 475      

2018 Beräknat 15 475      

2019 Beräknat 15 475      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för inform-
ation om Sverige i utlandet samt för det allmänna 
Sverigefrämjandet. 
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Regeringens överväganden 

För att finansiera Nämnden för Sverige-
främjande i utlandet, NSU, föreslås anslaget öka 
med 1 000 000 kronor. Inom utgiftsområde 24 
föreslås anslaget 2:3 Exportfrämjande verksam-
het minskas med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 15 475 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Information om 
Sverige i utlandet för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 15 475 000 kronor, 
15 475 000 kronor respektive 15 475 000 kronor. 

 
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Information om Sverige i utlandet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 14 475 14 475 14 475 14 475 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 000 1 000 1 000 1 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 475 15 475 15 475 15 475 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.6.11 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen 

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
166 979 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
21 735 

 
2015 

 
Anslag 

 
180 215 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
175 734 

2016 Förslag 188 715      

2017 Beräknat 188 715      

2018 Beräknat 188 715      

2019 Beräknat 188 715      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för samarbete, 
samverkan och integration inom Östersjöreg-
ionen. Anslaget får vidare användas för utgifter 

för insatser i Ryssland avseende miljö samt 
mänskliga rättigheter och demokrati, Svenska 
institutets Östersjösamarbete samt insatser i 
eller i nära anslutning till Östersjöområdet bl.a. 
inom ramen för Östersjöstaternas råd, Nordliga 
dimensionen, Arktiska rådet och Barentsrådet. 
Anslaget får även användas för räntesubvention, 
inklusive administrativa kostnader, avseende 
bilateralt lån till Ukraina. Högst 24 500 000 
kronor får användas för Svenska institutets för-
valtningsutgifter.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 
2017–2019. 

 
 

Skälen för regeringens förslag: Sida, Svenska 
institutet och Regeringskansliet behöver besluta 
om bidrag i form av fleråriga stipendier, 
långsiktiga insatser på miljöområdet samt 
insatser inom mänskliga rättigheter och 
demokrati. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 159 500 000 kronor 
2017–2019. 
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Tabell 2.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 101 293 79 530 138 047    

Nya åtaganden 49 454 114 607 69 400    

Infriade åtaganden -71 217 -56 090 -61 647 -76 900 -49 900 -19 000 

Utestående åtaganden 79 530 138 047 145 800    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 159 500 159 200 159 500    

 
 

 
Regeringens överväganden 

För att bemöta den ryska aggressionen mot 
Ukraina och bidra till landets finansiella och 
ekonomiska stabilitet har Sverige erbjudit 
Ukraina ett bilateralt lån om 100 miljoner US-
dollar. En mindre del av lånets räntesubvention, 
inklusive administrativa kostnader, kommer att 
finansieras från UO5 och anslagsändamålet 
anpassas i enlighet med detta. 

Regeringen föreslår att 188 715 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 188 715 000 kronor, 
188 715 000 kronor respektive 188 715 000 
kronor. 

 
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 188 715 188 715 188 715 188 715 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  188 715 188 715 188 715 188 715 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. bemyndigar regeringen att för 2016 
utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som 
uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i 
händelse av krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2), 

2. godkänner investeringsplanen för 
Försvarsmakten för 2016–2019. Regeringen 
bemyndigas även att i övrigt få fatta 
nödvändiga beslut beroende på oförutsedda 
förändrade förutsättningar(avsnitt 3.5.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar besluta om beställningar av 
materiel och anläggningar som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 70 900 000 000 
kronor 2017–2027 (avsnitt 3.5.3), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling 
m.m. av materiel och anläggningar besluta 
om beställningar av materiel och 
anläggningar som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 23 000 000 000 kronor 2017–2024 
(avsnitt 3.5.4), 

5. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår 
till högst 19 000 000 000 kronor för att 
tillgodose Försvarets materielverks behov 
av rörelsekapital (avsnitt 3.5.11), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor ingå 

ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 
2017–2019 (avsnitt 4.4.2), 

7. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal 
och beställningar av tjänster, utrustning och 
anläggningar för beredskapsåtgärder samt 
åtgärder för att hantera allvarliga 
extraordinära händelser som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 712 000 000 
kronor 2017–2019 (avsnitt 4.4.4), 

8. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
300 000 000 kronor för beredskaps-
investeringar (avsnitt 4.4.6), 

9. godkänner investeringsplanen för 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap för 2016–2019 (avsnitt 4.4.6), 

10. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 
för 2017–2021 (avsnitt 5.5.1),  

11. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap enligt följande 
uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 26 304 776 

1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 1 124 715 

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 415 827 

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 877 682 

1:5 Forskning och teknikutveckling 605 058 

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 248 

1:7 Officersutbildning m.m. 209 705 

1:8 Försvarets radioanstalt 924 926 

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 178 796 

1:10 Nämnder m.m. 5 801 

1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 109 220 

1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen 7 922 

1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 12 916 

2:1 Kustbevakningen 1 098 650 

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor  74 850 

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 21 080 

2:4 Krisberedskap 1 078 646 

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 224 171 

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 052 561 

2:8 Statens haverikommission 44 260 

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 371 909 

4:1 Elsäkerhetsverket 59 713 

Summa  48 827 432 
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2 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 

2.1 Omfattning 

För att återspegla den verksamhet som 
finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap, har regeringen valt att i 
budgetpropositionen gruppera utgiftsområdets 
verksamhet i tre underindelningar: Försvar 

(anslag 1:1 till 1:14), Samhällets krisberedskap 
(anslag 2:1 till 2:8), Strålsäkerhet och Elsäkerhet 
(anslag 3:1 och anslag 4:1). 

Figuren nedan visar fördelningen i de tre 
undergrupperna samt hemvisten för de 
myndigheter vars verksamhet helt eller delvis 
finansieras inom utgiftsområde 6 under 2016.

 
Tabell 2.1 Underindelning av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap samt myndigheter vars verksamhet helt 
eller delvis finansieras inom utgiftsområdet

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
Försvar Samhällets 

krisberedskap 
Strålsäkerhet 
och 
Elsäkerhet 

- Försvarsmakten 
inkl. Militära 
underrättelse-
tjänsten 

 

- Försvarets 
materielverk 

 

- Totalförsvarets 
forsknings-
institut 

 

- Totalförsvarets 
rekryterings-
myndighet 

 

- Försvarets 
radioanstalt 

 

- Statens 
inspektion för 
försvars-
underrättelse-
verksamheten 

 

- Försvars-
underrättelse-
domstolen 

- Försvars-
högskolan 
(Officers-
utbildning) 

- Myndigheten 
för samhälls-
skydd och 
beredskap 

 

- Kust-
bevakningen 

 

- Statens haveri-
kommission 

- Strålsäkerhets-
myndigheten 

 

- Elsäkerhets-
verket 

Försvarsdepartementet Justitie-
departementet 

Miljö-
departementet 
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Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Försvar 43 843 44 519 43 838 44 802 46 118 47 052 49 141 

Samhällets krisberedskap 3 662 3 446 3 439 3 594 3 661 3 677 3 769 

Strålsäkerhet 351 362 362 372 378 383 390 

Elsäkerhet 53 53 52 60 59 58 58 

Äldreanslag 68 67 66 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 47 978 48 447 46 757 48 827 50 216 51 171 53 359 

Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap' 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 48 451 48 451 48 451 48 451 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 495 792 1 295 2 043 

Beslut -120 972 1 424 2 864 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 1 0 0 1 

Övrigt  0 0 0 

Ny ramnivå  48 827 50 216 51 171 53 359 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.  
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.2 Mål för utgiftsområdet 

De övergripande målen för vår säkerhet är att 
värna befolkningens liv och hälsa, att värna 
samhällets funktionalitet och att värna vår 
förmåga att upprätthålla våra grundläggande 
värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rksr. 
2008/09:292). Hävdandet av vårt lands 
suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska 
kunna uppnå målen för vår säkerhet. 

2.2.1 Det militära försvaret 

Mål från och med 2016 

Riksdagen har beslutat (prop. 2014/15:109 
avsnitt 5.2, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 
2014/15:251) att målet för det militära försvaret 
från och med 2016 ska vara att enskilt och 
tillsammans med andra, inom och utom landet, 
försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta 
ska ske genom att: 

– hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna 
rättigheter och nationella intressen,  

– förebygga och hantera konflikter och krig,  

– skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, 
militär eller annan påtryckning och om det 
krävs försvara Sverige mot incidenter och 
väpnat angrepp samt  

– skydda samhället och dess funktionalitet i 
form av stöd till civila myndigheter. 

 
De krav på Försvarsmaktens operativa förmåga 
som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra vid 
utgången av 2015. 

Mål till och med 2015 

Till och med utgången av 2015 gäller det av 
riksdagen beslutade målet för det militära 
försvaret att enskilt och tillsammans med andra, 
inom och utom landet, försvara Sverige och 
främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att: 
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– hävda Sveriges suveränitet, värna 
suveräna rättigheter och nationella 
intressen, 

– förebygga och hantera konflikter och 
krig samt, 

– skydda samhället och dess funktionalitet i 
form av stöd till civila myndigheter (prop. 
2008/09:140 avsnitt 5.1, bet. 
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). 

 
Riksdagens har beslutat att Försvarsmakten till 
och med 2015 ska ha en operativ förmåga som 
möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra 
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av 
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga 
ska uppnås enskilt och tillsammans med andra 
(prop. 2008/09:140 avsnitt 5.3, bet. 
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). 

Resultatredovisningen görs mot de mål och 
krav som riksdagen har beslutat ska gälla till och 
med 2015. 

2.2.2 Samhällets krisberedskap 

De av regeringen angivna målen för 
krisberedskapen som förtydligades i 
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 
2014/15:63) är att: 

– minska risken för olyckor och kriser som 
hotar vår säkerhet, 

– värna människors liv och hälsa samt 
grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter genom att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och hindra eller 
begränsa skador på egendom och miljö då 
olyckor och krissituationer inträffar. 

 
Riksdagen har beslutat (prop. 2014/15:109, 
avsnitt 5.6 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 
2014/15:251) att målet för det civila försvaret 
från och med 2016 ska vara att:  

– värna civilbefolkningen, 

– säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna och 

– bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

 

2.3 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas kortfattade 
sammanfattningar av den resultatredovisning 
som återfinns i avsnitt 3 Försvar respektive 
avsnitt 4 Samhällets krisberedskap.  

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 
för respektive område återfinns i avsnitt 3 
Försvar och avsnitt 4 Samhällets krisberedskap. 
Resultatredovisningen i avsnitt 3 görs mot de 
mål och krav som riksdagen har beslutat ska gälla 
till och med 2015.  

Resultatredovisningen för områdena 
strålsäkerhet och elsäkerhet återfinns i avsnitt 5 
Strålsäkerhet respektive avsnitt 6 Elsäkerhet.  

2.3.1 Det militära försvaret 

Den säkerhetspolitiska situationen har 
försämrats som ett resultat av den ryska 
aggressionen mot Ukraina och landets agerande i 
övrigt. Den ryska militära förmågan fortsätter 
öka genom bland annat tillförsel av modern 
materiel och fortsatt övningsverksamhet. Den 
ryska ledningen har visat att den också är beredd 
att använda den militära förmågan för att uppnå 
sina politiska mål. Parallellt med detta har rysk 
underrättelseverksamhet och 
påverkansoperationer i vårt närområde ökat. 
Regeringen bedömer att denna utveckling 
kommer att fortsätta. 

Regeringens bedömning är att 
Försvarsmakten 2014 i stora drag hade förmåga 
som motsvarade de krav som ställts på 
myndigheten för året. Samtidigt konstaterar 
regeringen att det under 2014 försämrade 
säkerhetpolitiska läget ställer förändrade och 
ökade krav på Försvarsmaktens operativa 
förmåga. Vikten av och allvaret i de 
begränsningar Försvarsmakten redovisat har i 
och med detta ökat. 

Regeringen följer utvecklingen av 
Försvarsmaktens operativa förmåga, 
krigsförbandens förmåga och deltagande i 
internationella operationer. 

Huvuddelen av förbanden i 
insatsorganisationen bör normalt vara 
tillgängliga inom tre månader och inget förband 
bör normalt ha en beredskap överstigande sex 
månader. För att följa detta redovisas i avsnitt 3 
andelen av befattningarna i insatsorganisationen, 
exklusive hemvärn, som är tillgängliga inom 
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högst tre månader. Vidare följs övergången från 
pliktbaserad till frivillig personal – i och med det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet från 2009 – 
genom uppföljning av ”antalet rekryterade 
gruppbefäl, soldater och sjömän i förhållande till 
Försvarsmaktens målbild och planering”. 

Materiel- och logistikförsörjning är medel för 
att stödja krigsförbanden i uppbyggnaden av 
deras operativa förmåga och möjliggöra för 
krigsförbanden att utföra sina uppgifter i fred 
och vid höjd beredskap. Målet för materiel- och 
logistikförsörjningen är att krigsorganisationen 
ska ha en tillräckligt god försörjning för att 
kunna lösa ålagda uppgifter. 

Regeringen följer materiel- och 
logistikförsörjningen både genom 
resultatindikatorer och genom uppföljning av 
beslutade större materielinvesteringar. 
Uppföljningen med resultatindikatorer inleddes i 
och med budgetpropositionen för 2015 medan 
redovisningen av de större 
materielinvesteringarna påbörjades i och med 
budgetpropositionen för 2013. Vad gäller 
uppföljningen med resultatindikatorer behöver 
resultaten följas över tiden för att tydliga 
slutsatser ska kunna dras. Flera av de större 
beslutade materielinvesteringarna har inte 
genererat något ekonomiskt utfall. Detta 
understryker vikten av implementeringen av den 
s.k. Investeringsplaneringsutredningens förslag 
(SOU 2014:15), vilka syftar till att förbättra 
styrningen och uppföljningen av planerade och 
påbörjade materielinvesteringar.  

Försvarsunderrättelsemyndigheterna har 
under 2014 bedrivit försvarsunderrättelseverk-
samhet och tagit fram efterfrågade underlag för 
regeringens, Regeringskansliets och Försvars-
maktens samt andra myndigheters behov. 

Det är regeringens bedömning att 
försvarsunderrättelsemyndigheterna samt 
Försvarsunderrättelsedomstolen och Statens 
inspektion för försvarsunderrättelseverksam-
heten har uppfyllt de av riksdagen och 
regeringen ställda kraven samt att samarbetet 
mellan myndigheterna har fortsatt att vidare-
utvecklas på ett positivt sätt. 

2.3.2 Samhällets krisberedskap 

Resultatredovisningen inom samhällets 
krisberedskap baseras på dels förmågan att 
motstå störningar – förebygga olyckor och 

kriser, dels förmågan att hantera nödlägen – 
räddningstjänst, krishantering och civilt försvar. 
Vidare baseras redovisningen på förmågan att 
skydda hav och kust och slutligen på förmågan 
att följa upp, utvärdera och lära från inträffade 
händelser. 

Det långsiktiga förebyggande arbetet har 
handlat om att förbättra skyddet mot olyckor 
och stärka krisberedskapen inom olika områden 
som t.ex. säkrare hantering av farliga ämnen och 
förbättringar av informationssäkerheten. 

Arbetet enligt den nationella strategin för att 
stärka brandskyddet genom stöd till enskilda 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps framtagande av kunskapsunderlag 
och stöd till kommuner och länsstyrelser är 
exempel på aktiviteter som har gett resultat 
under året. 

Arbetet med det civila försvaret har utvecklats 
under 2014 men har bedrivits i begränsad 
omfattning. 

Medel från utgiftsområde 6 har bidragit till att 
stärka krisberedskapen genom t.ex. 
tillsynsverksamhet, kunskapsuppbyggnad 
genom informationsspridning, riskkartlägg-
ningar och analyser i samhällsviktiga 
verksamheter. Sammantaget bedöms åtgärderna 
ha minskat riskerna för olyckor och kriser men 
det krävs bl.a. ett fortsatt arbete för att förbättra 
informationssäkerheten. Alla aktörer behöver 
fortlöpande arbeta aktivt för att stärka förmågan 
att förebygga och hantera it-incidenter och 
internationellt samarbete är en förutsättning 
även för det nationella arbetet. 

MSB:s insatser i form av bl.a. stöd för ledning 
och samverkan samt i form av 
förstärkningsresurser har bidragit till en 
framgångsrik hantering av ett antal händelser. 
Genom internationella insatser har MSB bidragit 
till att minska lidande och skadeverkningar vid 
allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. 
Förmågan att hantera nödlägen har även 
förbättrats genom utbildningar och verksamhet 
som har bedrivits av frivilliga. Detta visade sig 
bl.a. vid hanteringen av skogsbranden i 
Västmanland där frivilligas insatser spelade en 
betydande roll. 

Samhällets förmåga att skydda hav och kust är 
en viktig del i arbetet med skydd mot olyckor 
och krisberedskap. Regeringen bedömer att 
Kustbevakningens måluppfyllelse är god 
samtidigt som situationen med personalbrist 
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med anledning av det ekonomiska läget har 
påverkat myndighetens verksamhet. 

Statens haverikommission har genom sin 
verksamhet bidragit till att nå målen för såväl 
krisberedskapen som för skydd mot olyckor.
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3 Försvar 

3.1 Mål för det militära försvaret 

3.1.1 Mål från och med 2016 

Riksdagen har beslutat (prop. 2014/15:109, bet. 
2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) att målet för 
det militära försvaret från och med 2016 ska vara 
att enskilt och tillsammans med andra, inom och 
utom landet, försvara Sverige och främja vår 
säkerhet. Detta ska ske genom att: 

– hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna 
rättigheter och nationella intressen,  

– förebygga och hantera konflikter och krig,  

– skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, 
militär eller annan påtryckning och om det 
krävs försvara Sverige mot incidenter och 
väpnat angrepp samt  

– skydda samhället och dess funktionalitet i 
form av stöd till civila myndigheter. 

 
Regeringen har angett (prop. 2014/15:109) att 
Försvarsmakten bör bidra till målen för vår 
säkerhet och målen för det militära försvaret 
genom att enskilt och tillsammans med andra 
myndigheter, länder och organisationer lösa 
följande uppgifter: 

– upprätthålla tillgänglighet i fred samt 
beredskap för intagande av höjd beredskap 
för att kunna förebygga och hantera 
konflikter och krig, skydda Sveriges 
handlingsfrihet inför politisk, militär eller 
annan påtryckning och, om det krävs, 
försvara Sverige mot incidenter och väpnat 
angrepp, 

– främja vår säkerhet genom deltagande i 
operationer på vårt eget territorium, i 
närområdet och utanför närområdet, 

– upptäcka och avvisa kränkningar av det 
svenska territoriet och i enlighet med 
internationell rätt värna suveräna rättigheter 
och nationella intressen i områden utanför 
detta och  

– med befintlig förmåga och resurser bistå 
det övriga samhället och andra myndigheter 
vid behov. 

 
Riksdagen har beslutat (prop. 2014/15:109, 
bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) att de 
krav på Försvarsmaktens operativa förmåga 
som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra 
vid utgången av 2015. 

3.1.2 Mål till och med 2015 

Till och med utgången av 2015 gäller det av 
riksdagen beslutade målet för det militära 
försvaret att enskilt och tillsammans med andra, 
inom och utom landet, försvara Sverige och 
främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att: 

– hävda Sveriges suveränitet, värna 
suveräna rättigheter och nationella 
intressen,  

– förebygga och hantera konflikter och 
krig samt, 

– skydda samhället och dess funktionalitet 
i form av stöd till civila myndigheter. 
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Riksdagens har beslutat att Försvarsmakten till 
och med 2015 ska ha en operativ förmåga som 
möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra 
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av 
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga 
ska uppnås enskilt och tillsammans med andra 
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). 

Resultatredovisningen görs mot de mål och 
krav som riksdagen har beslutat ska gälla till och 
med 2015. 

3.2 Beredskapskredit för 
totalförsvaret 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret 
som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i 
händelse av krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden. 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
fick nyttja en kredit i Riksgäldskontoret på 
högst 40 000 000 000 kronor för 2015. 
Regeringen anser att motsvarande bemyndi-
gande bör lämnas för 2016. Beredskapskrediten 
ska säkerställa att en nödvändig beredskaps-
höjning inte förhindras eller fördröjs därför att 
regeringen inte disponerar nödvändiga betal-
ningsmedel. Om beredskapskrediten utnyttjas 
avser regeringen att återkomma till riksdagen 
med redovisning av behovet av medel för den 
fortsatta verksamheten. 

Regeringen bör mot denna bakgrund be-
myndigas att för 2016 utnyttja en kredit i 
Riksgäldskontoret som uppgår till högst 
40 000 000 000 kronor i händelse av krig, 
krigsfara eller andra utomordentliga 
förhållanden. 

3.3 Resultatredovisning 

3.3.1 Omvärldsutveckling 

Regeringen har i proposition Försvarspolitisk 
inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 
2014/15:109, bet. 2014/15:UFöU5, rskr 
2014/15:250) redovisat sin syn på den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. I 

samband med den ryska aggressionen mot 
Ukraina som inleddes i början av 2014 och 
Rysslands agerande i övrigt har den 
säkerhetspolitiska situationen försämrats i 
Europa. Relationen mellan Ryssland å ena sidan 
och Europa och USA å den andra har påverkats 
negativt. Detta påverkar även situationen i 
Östersjöområdet. Under 2014 har närvaron av 
stridskrafter från såväl Ryssland som Natoländer 
ökat. Den ryska förmågetillväxten fortsätter och 
under 2014 har ytterligare materiel tillförts de 
väpnade styrkorna och andra åtgärder vidtagits 
som stärker den ryska förmågan i Sveriges 
närområde. Till detta kan läggas ökad 
underrättelseverksamhet och 
påverkansoperationer. I takt med ökade 
spänningar bedöms vikten av Sveriges militära 
förmåga för stabiliteten i vårt närområde öka. 
Denna utveckling bedöms fortsätta. 

3.3.2 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom det 
militära försvaret är följande: 

– Försvarsmaktens operativa förmåga 

– Deltagandet i internationella operationer  

– Krigsförbandens förmåga  

– Andelen befattningar som har beredskap 
högst tre månader 

– Antalet rekryterade gruppbefäl, soldater 
och sjömän i förhållande till 
Försvarsmaktens målbild och planering 

– Materieluppfyllnadsgrad 

– Under året aktiverat på balansräkningen i 
förhållande till avskrivningar 
(återinvesteringskvot) 

– Materielförsörjningskostnader i förhållande 
till Försvarets materielverks fakturerade 
intäkter från kunder 

Operativ förmåga 

Försvarsmakten förmåga att lösa myndighetens 
uppgifter redovisas i avsnittet Försvarsmaktens 
operativa förmåga. Bedömningarna utgår från 
den värdering som sker på såväl 
krigsförbandsnivå som operativ nivå, vilken 
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myndigheten redovisar för regeringen. Sådana 
värderingar är alltid behäftade med osäkerheter. 
Regeringen bedömer dock att tillförlitligheten 
har ökat i takt med att krigsplacering av materiel 
och personal fortgått, samt att Försvarsmaktens 
metoder utvecklats.  

Deltagande i internationella operationer 

Försvarets förmåga visas även i den beredskap 
och tillgänglighet som upprätthålls samt de 
nationella och internationella operationer som 
genomförs. Detta redovisas i avsnittet Insatser 
och beredskap. 

Uppbyggnad av förmåga 

Som grund för bedömning av krigsförbandens 
förmåga beskrivs respektive stridskrafts 
utveckling i avsnitt om lednings- och 
underrättelseförband, logistikförband, 
arméstridskrafterna, marinstridskrafterna 
respektive flygstridskrafterna. 

Centralt i det försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet 2009 var att öka 
krigsförbandens användbarhet och tillgänglighet. 
Vid beslut om höjd beredskap bör 
beredskapstiden inte för något förband överstiga 
en vecka. Ökad tillgänglighet speglades även av 
att andelen befattningar i krigsförbanden som 
har beredskap på högst tre månader skulle öka. 
Detta redovisas i avsnittet Insatsorganisationens 
utveckling. 

En viktig komponent för att nå den 
användbarhet som efterfrågades i det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009 var att 
krigsförbanden skulle vara bemannade med 
frivillig personal. Övergången från pliktbaserad 
till frivillig personal speglas av resultatindikatorn 
”antalet rekryterade gruppbefäl, soldater och 
sjömän i förhållande till Försvarsmaktens 
målbild och planering”, vilken redovisas under 
avsnittet Personalförsörjning. 

Materielförsörjning  

Tillgången till nödvändig materiel är en 
förutsättning för utvecklingen av 
krigsförbandens operativa förmåga. För 

värderingen av huruvida krigsorganisationen 
förfogar över den materiel som krävs för att lösa 
ålagda uppgifter redovisas 
materieluppfyllnadsgraden som en 
bedömningsgrund. Bedömningen utgår från 
Försvarsmaktens värdering av krigsförbanden. 
Därutöver redovisas två resultatindikatorer; dels 
återinvesteringskvoten som visar på i vilken 
utsträckning det balansgilla värdet av 
Försvarsmaktens materiel upprätthålls över 
tiden, dels materielförsörjningskostnaderna som 
är ett mått på effektiviteten i 
anskaffningsprocessen. 

3.3.3 Resultat 

I tabellen nedan redovisas Försvarsmaktens 
anslagsförbrukning under 2014 uppdelad på 
produktgrupper, enligt Försvarsmaktens 
redovisning. Produktgruppen övriga 
verksamheter omfattar bl.a. statsceremoniell 
verksamhet och exportstöd. 
Anslagsförbrukningen redovisas mot anslaget 
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, anslaget 
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar, anslaget 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling. 
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Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2014 

 
Verksamhet Förbandsverksamhet och 

beredskap 
 

Anslag 1:1 

Försvarsmaktens 
Insatser 

internationellt 
Anslag 1:2 

Anskaffning av 
materiel & 

anläggningar 
Anslag 1:3 

Materiel & 
anläggningar 

 
Anslag 1:4 

Forskning & 
teknikutveckling 

 
Anslag 1:.5 

Summa 

       

1. Insatser       

Internationella insatser 584 970 1 -5 - 1 550 

Nationella insatser 50 - - - -               
50 

Totalt insatser 634 970 1 -5 - 1 600 

       

2. Uppbyggnad av 
insatsorganisationen och 
beredskap 

      

Insatsorganisationen 
gemensamt 

- - 16 48 - 63 

Arméförband 6 806 - 3 406 934 - 11 147 

Marinförband 4 111 - 758 802 - 5 671 

Flygvapenförband 6 579 - 5 263 2 830 17 14 689 

Lednings- och 
underrättelseförband 

2 137 - 952 1 338 - 4 427 

Logistikförband 886 - 333 616 - 1 834 

Nationella skyddsstyrkorna 1 630 - 123 - - 1 753 

Totalt insatsorganisationen/ 

beredskap 

22 148 - 10 850 6 569 17 39 584 

       

3. Utveckling       

Forskning och utveckling 31 - 4 - 610 645 

Materielutveckling 289 - 9 1 - 298 

Totalt utveckling 319 - 13 1 610 943 

4. Övriga verksamheter 287 - - - - 287 

5. Fredsfrämjande verksamhet 26 2 - - - 28 

6. Stöd till samhället 69 - - - - 69 

Summa 23 483 972 10 864 6 564 627 42 510 

 
 
 

 
Försvarsmaktens operativa förmåga  

Regeringens bedömning är att Försvarsmakten 
2014 i stora drag hade förmåga som motsvarade 
de krav som ställts på myndigheten för året. 
Samtidigt konstaterar regeringen att det under 
2014 försämrade säkerhetpolitiska läget ställer 
förändrade och ökade krav på Försvarsmaktens 
operativa förmåga. Vikten av och allvaret i de 
begränsningar Försvarsmakten redovisat har i 
och med detta ökat. 

Försvarsmaktens samlade operativa förmåga 
Försvarsmakten skulle 2014, i enlighet med det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009, ha en 
operativ förmåga och en planering som 
möjliggjorde genomförande av 
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av 
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga 
skulle uppnås enskilt och tillsammans med 
andra. Regeringen bedömer att myndigheten 
under 2014 haft förmåga att möta de krav som 
inför 2014 ställts på myndigheten, men det har 
funnits begränsningar relativt ett försämrat 
omvärldsläge och högre konfliktnivåer.  
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Förmåga att genomföra nationella operationer 
Försvarsmakten har under året genomfört ett 
stort antal nationella operationer där 
underrättelseoperationen i Stockholms mellersta 
och södra skärgård mot främmande 
undervattensverksamhet särskilt bör omnämnas. 
Ekonomiska förstärkningar under 2014 har 
medgivit utökad incidentberedskap samt utökad 
närvaro i Östersjöområdet. 

Regeringen bedömer att Försvarsmakten 
under 2014 har haft förmåga att främja svensk 
säkerhet genom nationella operationer i den 
utsträckning som krävts. Försvarsmakten har 
emellertid begränsningar i att kunna möta olika 
händelseutvecklingar och hot som kan uppstå 
vid ett snabbt och allvarligt försämrat 
omvärldsläge. Brister finns främst inom 
förmågan att med en kraftsamlad 
insatsorganisation verka vid högre konfliktnivåer 
och avseende uthållighet kopplat till långvariga 
påfrestningar. Begränsningar finns också i att 
kunna ta emot militärt stöd. Begränsningarna 
kvarstår sedan föregående år. 

Regeringen konstaterar att den ökade militära 
verksamheten i närområdet i kombination med 
den även i övrigt försämrade säkerhetspolitiska 
situationen ställer högre krav på förmågan att 
genomföra nationella operationer.  

Förmåga att genomföra internationella 
operationer 
Försvarsmakten redovisar att förmåga under 
2014 har funnits att främja svensk säkerhet 
genom internationella operationer, men 
begränsningar har funnits avseende de 
målsättningar som enligt det försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet 2009 skulle uppnås på sikt. 
Här avses dels att ha förmåga att över tiden hålla 
cirka 2 000 personer ur insatsorganisationen 
insatta, nationellt och internationellt, dels att ha 
förmåga att kontinuerligt delta i upp till fyra 
förbandsinsatser, varav minst en ska kunna vara 
av bataljonsstridsgruppsstorlek. Dessa 
målsättningar utgår dock i och med det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015, varför 
dessa begränsningar bedöms vara acceptabla. 

Förmåga att stödja civil verksamhet 
Försvarsmakten ska med befintlig förmåga och 
resurser bistå det övriga samhället och andra 
myndigheter vid behov. Regeringen konstaterar 
att Försvarsmakten under 2014 har fortsatt 
lämna värdefullt stöd till civil verksamhet och 
myndighetens förmåga att stödja civil 

verksamhet har fortsatt utvecklas bl.a. genom att 
Försvarsmakten under 2014 intagit beredskap 
för att stödja polisen med helikoptertransporter. 
Vidare har Försvarsmakten vid ett stort antal 
tillfällen även lämnat stöd till civil verksamhet, 
däribland i samband med skogsbranden i 
Västmanland, höga vattenflöden i Halland, 
ammunitionsröjning, eftersök av försvunna 
personer samt som stöd med flyg- och 
helikoptertransporter.  

Sammantaget bedömer regeringen att 
Försvarsmaktens har förmåga att stödja civil 
verksamhet på den nivå som krävs. 

Förmågan att utveckla det militära försvaret 
Försvarsmakten ska enligt sin instruktion 
utveckla militärt försvar, Detta sker i övningar 
och operationer samt genom kompetens-
utveckling, forskning- och teknikutveckling 
samt studier. Regeringen bedömer att 
Försvarsmakten, med bl.a. utökad 
övningsverksamhet, har godtagbar förmåga att 
vidareutveckla det militära försvaret. 

Försvarsplanering 
Försvarsmakten ska enligt sin instruktion ha en 
aktuell operativ planering. Denna utformas i 
myndighetens försvarsplanering. Inom denna 
planeras bl.a. för hur incidenter såväl som 
väpnade angrepp ska mötas och hanteras. 
Regeringen bedömer att Försvarsmakten har 
fortsatt bedriva försvarsplanering i enlighet med 
givna inriktningar. 

Insatser och beredskap 

Nationella insatser och incidentberedskap 
Försvarsmakten har fortsatt haft förmåga att 
upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt 
territorium. Nationell beredskap har 
upprätthållits i syfte att hävda den territoriella 
integriteten. Stridsflyg med incidentuppgifter 
har funnits tillgänglig med hög startberedskap 
och incidentberedskapen har ständigt anpassats 
mot utvecklingen i närområdet. 

Tolv kränkningar av svenskt luftrum har skett 
under 2014, vilket är i nivå med 2013. Sverige har 
ouppsåtligen kränkt finskt luftrum vid ett 
tillfälle. Ingen kränkning har skett på havsytan. I 
oktober 2014 genomförde Försvarsmakten en 
underrättelseoperation i Stockholms skärgård. 
Den efterföljande analysen fastslog att 
främmande undervattensverksamhet hade 
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förekommit på svenskt territorium. På land har 
beredskapsstyrkor och bevakningsförband 
ständigt funnits avdelade. Under 2014 har 450 
bevakningsinsatser genomförts, vilket är en 
fördubbling mot 2013. Framförallt kopplas 
denna ökning till bevakning av skyddsvärd 
verksamhet, såsom transportverksamhet och 
stationär bevakning. 

Med anledning av det försämrade 
säkerhetspolitiska läget fattade riksdagen på 
regeringens förslag beslut om att tillskjuta extra 
medel till förbandsanslaget i samband med 
höständringsbudgeten för 2014 (prop. 
2014/15:2). Detta har möjliggjort en utökad 
verksamhet med krigsförband ur alla 
stridskrafter. Svensk vilja och förmåga att värna 
sitt territorium och sina intressen har på detta 
sätt demonstrerats vilket bidrar till att höja 
tröskeln mot angrepp, hot och påtryckningar. 
Verksamheten har vidare bidragit till att 
Försvarsmaktens förmåga att planera, leda och 
genomföra insatser har utvecklats och i 
förlängningen förmågan att hävda Sveriges 
territoriella integritet. 

Deltagandet i internationella operationer  
Under 2014 har Försvarsmakten deltagit med en 
väpnad styrka i Isaf i Afghanistan och Minusma i 
Mali. Försvarsmakten har vidare deltagit i 
EUTM (European Union Training Mission) 
Mali, EUTM Somalia, med flygtransportresurser 
inom ramen för FN:s insats i Sydsudan, 
UNMISS och till stöd för EU:s insats i 
Centralafrikanska republiken, EUFOR RCA. 
Vidare har Försvarsmakten bidragit till 
verksamhet inom ramen för 
säkerhetssektorreform och kapacitetsbyggande.  

Under 2014 har 835 personer, varav 77 
kvinnor, varit insatta i internationella insatser. 
Detta innebär en minskning med cirka 45 
procent jämfört med 2013, vilket främst beror på 
den minskade militära insatsen i Afghanistan. 

Försvarsmakten har fortsatt genomförandet 
av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och 1820 
omfattande bl.a. integreringen av 
jämställdhetsperspektiv i de internationella 
operationerna. 

Regeringens samlade bedömning är att de 
förband som deltagit i internationella insatser 
har uppfyllt de krav som ställts i respektive 
insatsområde på förbandets organisation, 
bemanning, utrustning och genomförande.  

Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt 

Minusma, Mali  
Försvarsmakten har under 2014 deltagit med 
stabsofficerare på central och regional nivå inom 
ramen för FN:s insats i Mali, Minusma. Det av 
riksdagen beslutade bidraget med ett 
underrättelseförband har under 2014 genomfört 
förberedelser för att påbörja verksamhet under 
första kvartalet 2015. 

Försvarsmakten har utöver förband för 
byggnation och stabsofficerare bidragit med en 
vaktstyrka om cirka 10 personer till FN:s 
underrättelseenhet i Bamako.  

Det svenska bidraget uppgick vid årsskiftet till 
cirka 150 personer, i huvudsak bestående av 
ingenjörssoldater kopplade till byggnationen av 
Camp Nobel i Timbuktu.  

Isaf, Afghanistan  
Under år 2014 reducerades det svenska bidraget 
till Isaf från cirka 300 personer till cirka 30 
personer i slutet av året. 

I maj 2014 avslutades i huvudsak det svenska 
bidraget till Isaf då Nordic Baltic Transition 
Support Unit som Sverige, Finland, Norge och 
Lettland deltagit inom, avslutade sin 
rådgivnings- och utbildningsverksamhet på plats. 
Även helikopterenheten avslutade sin 
verksamhet. Förbandet har bestått av cirka 40 
personer och totalt fyra stycken helikopter 16, 
varav tre stycken ständigt varit operativa.  

En betydande avveckling av infrastruktur har 
genomförts under 2014, och en 
omstruktureringsenhet har arbetat med att bl.a. 
avveckla infrastruktur vid Camp Northern Lights, 
som överlämnades till afghanska armén i slutet 
av juni 2014. Sveriges kvarvarande områdes-
ansvar överlämnades i samband med detta till 
Regional Command North. Därutöver har all 
övrig svensk infrastruktur avvecklats. Fram till 
årsskiftet bidrog Sverige med kvalificerad 
sjukvårdspersonal till Isaf. 

Under andra halvåret 2014 har Isaf genomgått 
en omställning för att möjliggöra en övergång till 
Natos nya utbildnings- och rådgivningsinsats, 
Resolute Support Mission (RSM).  

Det svenska bidraget till RSM uppgick vid 
årsskiftet till cirka 30 personer och består av 
främst rådgivare till de afghanska 
säkerhetsstyrkorna och stabspersonal. Tyskland 
är ramansvarig nation och leder Train Advise 
Assist Command-North där bl.a. Sverige ingår. 
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Det svenska bidraget grupperas på den tyska 
basen Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif.  

Sverige har även lämnat stöd till den afghanska 
armen genom bidrag till fonden för denna, ANA 
Trust Fund.  

Regeringens bedömning är att det svenska 
bidraget under 2014 har bidragit till de afghanska 
säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt 
bedriva militär verksamhet. Därutöver har stöd 
lämnats till Isafs norra kommando som under 
hösten fullgjorde omställningen inför 
övergången till RSM. Regeringen delar 
Försvarsmaktens bedömning att viktiga 
erfarenheter har gjorts inom ramen för 
engagemanget inom Isaf, bl.a. vad gäller specifika 
förmågor och funktioner och vad gäller 
Försvarsmaktens förmåga att samverka med 
andra länder på såväl taktisk, operativ som 
strategisk nivå. 

NBG 15 
Arbetet med att förbereda den nordiska 
stridsgruppen, NBG 15 (Nordic Battlegroup), 
inför EU-beredskapsperioden första halvåret 
2015 har fortlöpt enligt plan under 2014. 
Försvarsmakten har genomfört förmågehöjande 
övningar. Slutövningen genomfördes i november 
där styrkan som helhet övades i Sverige.  

Under november 2014 genomfördes även en 
politisk övning, POLEX, i 
Försvarsdepartementets regi där den politiska 
nivån från NBG-länderna deltog. Syftet med 
övningen var att öva de beslutsprocesser inom 
EU som föregår en insats.  

Kosovo   
Försvarsmaktens verksamhet i Kosovo har under 
2014 utgjorts av stöd till uppbyggnad och 
etablering av Kosovos säkerhetsstrukturer 
genom sekondering av åtta befattningar vid Nato 
Advisory Team, Nato Liaison and Advisory Team 
samt befattningen som svensk militär 
samverkansofficer vid KFOR HQ.  

Finansiellt bidrag har även lämnats till Folke 
Bernadotteakademin för sekundering av svensk 
rådgivare vid sekretariatet för Kosovos 
säkerhetsråd. Utöver detta har Försvarsmakten 
lämnat finansiellt bidrag till röjning av 
oexploderad ammunition, planering och 
projektering av utbildningsanläggning för 
eftersök och räddningsinsatser, 
infrastrukturstöd samt till utbildningsinsatser. 

Ekonomiskt utfall  
Anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser 
internationellt uppgick 2014 till 1 227 828 000 
kronor, inklusive beslut om ändringar i statens 
budget. Det ekonomiska utfallet på anslaget har i 
huvudsak följt planeringen med undantag för att 
det ekonomiska utfallet för Isaf är lägre än 
beräknat. Bakgrunden till underutnyttjandet är 
att underhållet för återställande av materiel har 
försenats och därför kommer att behöva 
genomföras under kommande år. 
Förskjutningen mellan 2014 och 2015 beräknas 
uppgå till cirka 50 000 000 kronor.  

Tabellen nedan visar tilldelade medel och 
utfall för Försvarsmaktens väpnade insatser 
internationellt under 2014.  

 
Tabell 3.2 Anslagsutveckling 1:2, anslagspost 1 
Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt 
Tusentals kronor 

     

Insats Tilldelade 
medel 

Utfall Utfall/ram  

ISAF 698 000 495 000 71%  

Minusma 370 000  327 000 88%  

Atalanta 
ME03 

7 000 1 000  14%  

Övrigt 20 000 13 500 68%  

Athena 30 000 22 500 75%  

Totalt 
1:2.1* 

1 078 000 859 000 80%  

*Total ram för anslagspost 1:2.1 inklusive beslut om ändringar i statens 

budget.  

Försvarsmaktens övriga insatser internationellt 
Inriktningen för Sveriges arbete med 
säkerhetssektorreform (SSR) innebär att stödet 
ska utgöra en integrerad och samlad del av en 
långsiktig svensk politik gentemot det aktuella 
landet eller regionen. På så sätt bör stödet, i 
möjligaste mån, kopplas samman med övriga 
svenska fredsfrämjande och 
konfliktförebyggande insatser samt 
utvecklingssamarbeten. Omfattningen av SSR- 
och militärt kapacitetsbyggande verksamhet har 
de senaste åren ökat i omfattning. 

Försvarsmakten bidrog under 2014 till SSR- 
och kapacitetsuppbyggande verksamhet i 
Georgien, Ukraina, Moldavien, på västra Balkan 
och i östra Afrika. Verksamheten har bestått av 
erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring såsom 
utbildnings- och mentorstöd, sekonderad 
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personal till SSR-insatser och stöd till militär 
kapacitetsuppbyggnad.  

Regeringens bedömning är att den svenska 
SSR- och kapacitetsuppbyggande verksamheten 
har bidragit positivt till utvecklingen inom 
respektive verksamhetsområde.  

EUTM Mali   
Försvarsmakten har under 2014 bidragit till 
EU:s utbildningsinsats i Mali med en 
stabsofficerare och tio utbildare. Den svenska 
personalen har ingått i den gemensamma 
nordisk-baltiska utbildningsgruppen som leds av 
Finland. Gruppen har bestått av utbildare från 
Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. 
Utbildningen har genomförts enligt plan på plats 
i Koulikoro, nordöst om huvudstaden Bamako. 

Insatsen syftar till att utbilda soldater ur den 
maliska armén med den övergripande 
målsättningen att återta statlig kontroll över de 
norra delarna av landet. Insatsen har därmed en 
koppling till det svenska bidraget till Minusma. 

EUTM Somalia   
EU:s utbildningsinsats i Somalia har bjudits in av 
den somaliska regeringen för att utbilda den 
somaliska regeringens säkerhetsstyrkor och 
därigenom förbättra säkerheten i landet. 
Utbildningsinsatsen genomför sin verksamhet i 
Somalias huvudstad Mogadishu och insatsens 
högkvarter är placerat på Mogadishus 
internationella flygplats. Ursprungligen var 
insatsen placerad i Uganda men flyttades i 
januari 2014 från Uganda till Somalia.  

Under 2014 har cirka 1 200 soldater ur den 
somaliska regeringens säkerhetsstyrkor 
utbildats. Försvarsmakten deltog under 2014 
med sex stabsofficerare, däribland 
ställföreträdande chef för insatsen, och tio 
utbildare. Den svenska styrkan har bidragit till 
att uppnå insatsens mål och har gett 
Försvarsmakten värdefulla erfarenheter av 
internationell samverkan. 

Ekonomiskt utfall 
Under 2014 utnyttjades cirka 113 miljoner 
kronor av anslaget 1:2 Förbandsverksamhet och 
beredskap, anslagspost 2 Försvarsmaktens övriga 
insatser internationellt.  

Mot bakgrund av stödinsatserna med 
flygtransport till FN:s insats i Sydsudan, 
UNMISS och till EU:s insats i Centralafrikanska 
republiken, EUFOR CAR, ökades utrymmet 

under 2014 på anslagspost 2 Försvarsmaktens 
övriga insatser internationellt.  

Förbandsverksamhet 

Insatsorganisationens utveckling  
Genomförandet av försvarsreformen har under 
2014 fortsatt i enlighet med riksdagens beslut 
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2009/10:269) och inriktningsbeslutet för 
perioden 2010–2014. Regeringen konstaterar att 
det försämrade säkerhetpolitiska läget innebär 
ökade utmaningar i fred men innebär framför allt 
att Försvarsmaktens förmåga att verka som en 
krigsavhållande tröskel bör stärkas jämfört med 
tidigare inriktningsbeslut och Försvarsmaktens 
hittillsvarande planer. Redan under 2014 har 
förstärkningar skett på anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap, vilket bl.a. 
har medgivit ökad övningsverksamhet.  

Försvarsmaktens verksamhet har i stort 
genomförts enligt myndighetens planering så 
som den redovisades i myndighetens 
budgetunderlag för år 2014. Dock har 
myndigheten minskat antalet utbildningsplatser 
på grundläggande militär utbildning inför och 
under 2014. Minskat inflöde av utbildad personal 
gör att den pågående ökningen av anställd 
personal i Försvarsmakten kan försenas. Därmed 
bedöms andelen kvarstående pliktplacerad 
personal i organisationen inte minska så snabbt 
som planerat. Detaljerad redovisning för 
verksamheten under 2014 återfinns under 
respektive stridskraft. 

Övningsverksamheten var under 2014 
inledningsvis begränsad men förstärkningarna av 
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 
möjliggjorde ambitionsökningar i verksamheten 
för samtliga stridskrafter. Utökade funktions- 
och beredskapsövningar genomfördes under 
hösten 2014 med gott resultat och särskilt de 
stridskraftsgemensamma övningarna gav 
värdefulla erfarenheter. Övningar genomfördes i 
hela landet, men geografisk tyngdpunkt låg på 
Östersjön, Gotland och Mälardalen.  

Parallellt med att försvarsreformen genomförs 
har förband ur insatsorganisationen genomfört 
insatser eller funnits tillgängliga för 
incidentberedskap och styrkeregister. 

Vid beslut om höjd beredskap bör 
beredskapstiden inte för något förband överstiga 
en vecka. Försvarsmakten har fortsatt arbetet 
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med att införa sina nya mobiliserings- och 
beredskapssystem och mobiliserings- och 
försvarsplanering har fortsatt. Krigsförbandens 
duglighet har dock i många fall inte nått 
tillfredsställande nivå för att möta kravet på 
tillgänglighet vid höjd beredskap. 

Huvuddelen av förbanden i 
insatsorganisationen bör normalt vara 
tillgängliga inom tre månader och inget förband 
bör normalt ha en beredskap överstigande sex 
månader 

I diagram 3.1 nedan redovisas 
resultatindikatorn andelen av befattningarna i 
insatsorganisationen exklusive hemvärn som 
enligt Försvarsmakten är tillgängliga inom högst 
tre månader. 

 
Diagram 3.1 Andel befattningar i insatsorganisationen som 
har en ansatt beredskap på högst 3 månader 
Procentuell andel  

 
Källa: Försvarsmakten. 

 
I diagrammet redovisas hur andelen har 
förändrats mellan 2008 och 2014. 

Andelen befattningar i insatsorganisationen, 
exklusive hemvärnsförband, som enligt 
Försvarsmakten finns tillgängliga inom tre 
månader har successivt ökat. Detta indikerar att 
Försvarsmakten allt bättre uppfyller 
beredskapskravet att huvuddelen av förbanden 
normalt bör vara tillgängliga inom tre månader. 

Internationellt förmågeutvecklingssamarbete  
Sverige, liksom många av Europas länder, strävar 
efter att på ett rationellt sätt använda, 
vidmakthålla och utveckla militära förmågor. Ett 
sätt att nå detta mål är att fördjupa det 
internationella samarbetet t.ex. genom att 
metodiskt arbeta för ökad interoperabilitet och 
nya övningsformer.  

Sverige har till FN, EU och Nato anmält 
förband till internationella styrkeregister. Dessa 

register sammanställer de resurser som Sverige 
efter nationellt beslut kan bidra till 
internationella insatser under ledning av FN, EU 
eller Nato.  

Inom ramen för dessa samarbeten genomför 
Försvarsmakten bl.a. utbildnings- och 
övningsverksamhet, erfarenhetsutbyte och 
deltagande i internationella insatser. 

Den 29 oktober 2014 fattade Nato formellt 
beslut om Sveriges deltagande i Enhanced 
Opportunities Programme (EOP) för en period 
om tre år. EOP innebär möjligheter till ett 
fördjupat samarbete som omfattar bl.a. politiska 
konsultationer, deltagande i övningsplanering 
och tillgång till kvalificerade övningar samt 
erfarenhets- och informationsutbyte. 

Det fördjupade samarbetet medför ökad 
färdighet för Försvarsmaktens personal, en 
förbättrad interoperabilitet och en ökad operativ 
förmåga. Samarbetet ökar även civila 
myndigheters förmåga att bidra till både 
nationella och internationella insatser. 

Under 2014 har flera aktiviteter och 
samarbeten genomförts. Sverige har anmälda 
förband till Natos snabbinsatsstyrkas 
reservstyrkeregister, NATO Response Forces’ 
Response Forces Pool. 

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige 
ett samförståndsavtal med Nato om 
värdlandsstöd. Samförståndsavtalet träder i kraft 
först efter det att riksdagen lämnat sitt 
godkännande och Sverige meddelat Nato att alla 
krav därmed uppfyllts. Den 19 december 2014 
beslutade regeringen om ett uppdrag till 
Försvarsmakten som innebär att myndigheten 
ska vidta de förberedelser som behövs för att 
säkerställa att Sverige ska kunna uppfylla sina 
åtaganden enligt samförståndsavtalet.  

Försvarsmaktens engagemang i 
förmågeutvecklingsprojekt inom den europeiska 
försvarsbyrån, EDA, har fortsatt under 2014. 
Exempel på sådana projekt är tillvaratagande av 
analyskunskaper för att säkerställa förmåga till 
teknisk destruering av hemmagjorda bomber, en 
EU-gemensam modulär sjukvårdsförmåga för 
internationella insatser, utbyte av reservdelar 
med andra länder för bättre tids- och 
kostnadseffektivitet, en instruktörutbildning för 
taktiskt helikopterflyg samt utbyte av 
sjölägesinformation. 

Ett flertal internationella övningar har 
genomförts med deltagande av förband från 
olika stridskrafter. Exempel på övningar med 
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stort deltagande från Försvarsmakten är Cold 
Response 14, Northern Coast 14, Open Spirit 
14, Viking 14 och Baltops 14.  

Nordiskt försvarssamarbete 
Under 2014 har det nordiska försvarssamarbetet 
utvecklats och utökats ytterligare, såväl 
multilateralt inom ramen för samarbetsformatet 
Nordic Defence Cooperation (Nordefco) som 
bilateralt. 

Inom Nordefco har ytterligare steg tagits 
under 2014 för att fördjupa det nordiska 
samarbetet. Exempel på detta är framtagandet av 
handlingsplaner för att på sikt inrätta en 
gemensam luftlägesbild, säker kommunikation, 
reducerad byråkrati och utveckling av CBT 
(Cross Border Training) med fokus på alternativ 
landningsplats. 

Under 2014 genomförde Försvarsmakten 
sammanlagt 153 Nordefco-relaterade aktiviteter, 
förutom det gränsöverskridande samarbetet 
mellan flygstridskrafterna, Cross Border Training 
(CBT). Detta är en ökning i förhållande till 2013 
då 133 aktiviteter genomfördes. Beslut fattades 
om att även inkludera Island i CBT-avtalet.  

Under 2014 etablerades det nordisk-baltiska 
kapacitetsuppbyggnadsinitiativet, NBAP.  

Den 2–3 februari 2014 genomfördes 
flygövningen Iceland Air Meet på Island. Detta 
var första gången svenskt stridsflyg deltog i en 
övning på Island.  

I maj 2014 undertecknade försvarsministrarna 
i Sverige och Finland en handlingsplan som 
beskriver hur försvarssamarbetet mellan Finland 
och Sverige kan fördjupas. Samtliga stridskrafter 
och även försvarsdepartementen omfattas av 
planen. Förslagen i handlingsplanen har utretts 
gemensamt av försvarsmakterna som inkom med 
en slutredovisning den 31 januari 2015.  

I februari 2015 presenterades resultatet av en 
parallell process som pågått sedan slutet av 2009. 
Arbetet har syftat till att utreda behoven och 
möjligheterna för ett operativt bilateralt 
försvarssamarbete, utbyte av information om 
våra länders förmågor och bedömning av 
interoperabiliteten mellan försvarsmakterna. 
Avsikten är att det bilaterala samarbetet även ska 
omfatta operativ planering och förberedelser för 
gemensamt användande av civila och militära 
resurser i olika scenarier. Exempel på detta kan 
vara hävdandet av respektive lands territoriella 
integritet eller utövande av rätten till självförsvar 
enligt artikel 51 i FN-stadgan. Sådan planering 

och sådana förberedelser ska vara ett 
komplement till, men skilda från, respektive 
lands nationella planering. Samarbetet innebär en 
möjlighet till gemensamt agerande, men inte 
några utfästelser. Regeringen gav den 11 
december (Fö2014/02043/SI) Försvarsmakten i 
uppdrag att, tillsammans med sin danska 
motsvarighet, undersöka förutsättningarna för 
fördjupat försvarssamarbete med Danmark. 
Regeringens bedömning är att den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde 
stärker behovet av ett fördjupat bilateralt och 
nordiskt samarbete. Inom försvarsområdet 
finns, utifrån ett svenskt perspektiv, egentligen 
inga andra principiella begränsningar än att 
samarbetet inte innebär ömsesidiga 
försvarsförpliktelser. Ett långtgående samarbete 
med ett eller flera nordiska länder är avgörande 
för att möjliggöra effektivare resursanvändning 
och ökad militär förmåga. Det stärker därtill de 
nordiska ländernas förmåga att verka 
tillsammans och ökar tröskeln för konflikter och 
incidenter i vårt närområde. 

Lednings- och underrättelseförband  
Regeringen bedömer att utvecklingen av 
ledningsförbanden i stora drag motsvarar 
riksdagens beslut och regeringens 
inriktningsbeslut för perioden 2010–2014.  

Arbetet med införandet av Försvarsmaktens 
ledningssystem för insatsorganisationen och 
materiel till NBG 15 har fortsatt under 2014, 
även om förseningar av viss 
ledningssystemmateriel föreligger. Bristande 
tillgänglighet inom sambands- och 
ledningssystem har medfört begränsningar i 
verksamheten och uppbyggnaden av 
krigsförbanden även inom övriga stridskrafter. 
Regeringen avser fortsatt noga följa införandet 
av Försvarsmaktens ledningssystem för 
insatsorganisationen, särskilt avseende 
markstridskrafterna.  

Försvarsmakten anger att planeringen inför 
NBG 15 och Minusma medförde 
resurskonflikter under året, både ur ett 
personellt och ur ett materiellt perspektiv. 
Myndigheten har arbetat kontinuerligt med att 
analysera och hantera dessa konflikter. 

Liksom föregående år har personalsituationen 
under 2014 varit ansträngd inom 
ledningsområdet, t.ex. avseende officerare med 
ledningssystemkompetens. För att förbättra 
förutsättningarna för kompetensförsörjning på 
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längre sikt har Försvarsmakten omdisponerat 
personal från ledningsförbanden till 
officersutbildningsverksamheten. Detta har 
påverkat krigsförbandsutvecklingen negativt, 
men myndigheten har bedömt omdisponeringen 
som nödvändig för den långsiktiga 
kompentensförsörjningen. 

Under 2014 har följande lednings- och 
underrättelseförband vidmakthållits och 
vidareutvecklats:  

– ett högkvarter med stabsförband,  

– ett rörligt operativt ledningsförband 
(ROL/FHQ),  

– en sambandsbataljon,  

– en ledningsplatsbataljon,  

– en telekrigsbataljon,  

– ett it-försvarsförband med Computer 
Emergency Response Team (CERT),  

– ett psyopsförband, 

– FM centrum för meteorologi och 
oceanografi (METOCC),  

– FM telekrigsstödenhet (TKSE), 

– ett telenät- och markteleförband (FMTM),  

– fyra regionala staber,  

– en nationell underrättelseenhet (NUE) 
samt 

– ett specialförband. 
 

Försvarsmaktens utökade verksamhet under året 
har bidragit positivt till utvecklingen av 
ledningsförbanden. De i NBG 15 ingående 
ledningsförbanden har genomfört förberedelser, 
bl.a. övnings- och utbildningsverksamhet, inför 
beredskapsperioden med början den 1 januari 
2015. De regionala staberna har under året 
bidragit till en god förmåga att samverka med 
andra myndigheter och lämna stöd till samhället. 

Försvarsmakten har även genomfört ett arbete 
för att skapa en lägesbild i informationsmiljön. 

Flera övningar genomfördes inom 
ledningsområdet under 2014, bl.a. den nationella 
operativa ledningsövningen Dagny 14, den 
multinationella stabsövningen Viking 14 och tre 
fältövningar med deltagare från samtliga 
stridskrafter och Högkvarteret, som 
sammantaget bidragit till utvecklingen av 
Försvarsmaktens ledningsförmåga. De i NBG 15 
ingående ledningsförbanden har deltagit i 
övningsverksamhet inför beredskapsperioden 

2015. Beredskapsövningar har genomförts som 
en följd av anslagsförstärkningen till 
Försvarsmakten. 

Delar av ledningsförbanden har under året 
deltagit i insatsen i Afghanistan, vilket bidragit 
till kompetensutveckling vid förbanden. 
Ledningsförbanden har också lämnat ett 
omfattande stöd till samhället vid bekämpningen 
av branden i Västmanland. 

Följande förband som ska vara tillgängliga 
inom 360 dagar har under 2014 varit anmälda till 
internationella styrkeregister:  

– ett rörligt operativt ledningsförband/Force 
Headquarters (ROL/FHQ),  

– ett kompani ur ledningsbataljon samt  

– en sambandspluton ur sambandsbataljon.  
 

Under 2014 har regeringen inte fattat beslut om 
några anskaffningar. 

Följande viktigare materiel har beställts av 
Försvarsmakten under året: 

– anskaffning av kommunikationsnod, 

– anskaffning av materiel till 
telekrigsbataljon,  

– anskaffning av Stridsledningssystem 
Bataljon (SLB) steg 2 samt 

– anpassning av telekom ledningsplatser. 
 
Under 2014 har bl.a. följande materiel tillförts: 

– kryptomateriel, 

– uppgradering av radaranläggning 870, 

– IFF-antenn på korvett typ Visby, 

– stabshytt och teknikhytt, 

– kryptotelefoner samt 

– intern-gruppradio-materiel. 
 

De materiella bristerna inom området kan i flera 
fall kopplas till markförbandens brist på 
sambands- och ledningssystem. Flera viktiga 
system så som kommunikationsnod, SLB och 
telekom för ledningsplatser kommer att bidra till 
att täcka dessa brister. Regeringen konstaterar 
dock att beställningen av radioapparater – en av 
de i nuläget viktigaste komponenterna för 
ledningsförmågan – har skjutits framåt i tiden. 
Regeringen avser följa detta för att undvika ett 
förmågeglapp i och med att äldre radio fasas ut.  
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Logistikförband  
Regeringen bedömer att utvecklingen av 
logistikförbanden i stora drag motsvarar 
riksdagens beslut och regeringens 
inriktningsbeslut för perioden 2010–2014. 

Uppbyggnaden och förberedelserna inför 
deltagandet i Minusma samt deltagande i 
underrättelseoperationen i Stockholms skärgård 
har medfört omplanering och prioritering av 
uppgifter. Försvarsmakten redovisar att arbetet 
med Minusma och NBG 15 har bidragit till ett 
intensivt år för logistikförbanden. Även 
införandet av det integrerade resurs- och 
ekonomiledningssystemet Prio har krävt mycket 
arbete. 

Under 2014 har följande logistikförband 
vidmakthållits och vidareutvecklats:  

– en operativ ledningsteknisk bataljon,  

– en teknisk bataljon,  

– två logistikbataljoner,  

– två sjukhuskompanier,  

– två sjukvårdsförstärkningskompanier,  

– ett transportledningskompani, 

– Försvarsmaktens logistik (FMLOG) stab 
samt  

– tre nationella logistikstödsenheter 
(National Support Element, NSE). 

 
1. Sjukhuskompaniet sattes upp under 2014 och 
2. Logistikbataljonen påbörjade under året 
uppfyllnad av materiel och personal. De delar av 
logistikförbanden som ingår i NBG 15 har 
utbildats och rekryterats löpande under året och 
har deltagit i övnings- och 
utbildningsverksamhet inför beredskapsperioden 
2015.  

Logistikförbanden har under 2014 övat och 
ökat sin förmåga att stödja armé- och 
flygförband. Försvarsmakten uppger att 
förstärkningarna av anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap bidragit till 
detta. Genom övningsverksamheten har 
logistikförbanden också prövat ett nytt 
logistikbaskoncept.  

Personalen i omstruktureringsstyrkan i 
Afghanistan har avslutat sin verksamhet och 
hantering av hemtagen materiel från Isaf har 
bidragit till kompetensutveckling. 

Följande förband som ska vara tillgängliga 
inom 90 dagar har under 2014 varit anmälda till 
internationella styrkeregister:  

– en teknisk pluton samt  

– en sjukvårdspluton. 
 

Materielläget för logistikförbanden har under 
året varit ansträngt, bl.a. till följd av förberedelser 
inför Minusma. Bristerna har främst gällt 
lastbilar, funktionscontainrar, truckar, 
hjullastare, lasthanteringsutrustning, reservdels-
och verktygssatser samt sambands- och 
ledningssystemmateriel. Försvarsmakten har 
arbetat för att öka tillgängligheten till befintlig 
materiel i syfte att till del täcka bristerna. 
Därigenom har också situationen avseende 
förberedelserna för NBG 15 förbättrats. 
Försvarsmakten anger att bristerna kommer att 
kunna åtgärdas helt först på längre sikt. 
Bristande tillgänglighet till logistikmateriel har 
medfört begränsningar i verksamheten och 
uppbyggnaden av insatsorganisationen.  

Vidare har under året bl.a. följande materiel 
tillförts logistikförbanden: 

– klädespersedlar, 

– kroppsskydd 12, 

– ballistiska 
skyddsglasögon/laserskyddslinser,  

– övervakningsmonitor 5 T, 

– container för livsmedel och elverk samt 

– säkerhetsmateriel för firning/klättring. 
 
Regeringen avser fortsatt följa Försvarsmaktens 
arbete med att åtgärda bristerna, men 
konstaterar att Försvarsmakten gjort nödvändiga 
prioriteringar t.ex. avseende Minusma och NBG 
15. 

Arméstridskrafterna  
Regeringen bedömer att utvecklingen av 
arméstridskrafterna i stora drag motsvarar 
riksdagens beslut och regeringens 
inriktningsbeslut för perioden 2010–2014. 

Förberedelser för insatsen i Mali, Minusma, 
har påverkat den materiella tillgängligheten vid 
delar av arméns krigsförband. Personal-
uppfyllnaden avseende kontinuerligt 
tjänstgörande soldater (GSS/K) vid 
arméförbanden har varit god, medan 
uppfyllnaden av tidvis tjänstgörande soldater 
(GSS/T) fortsatt varit ansträngd. Nationell och 
internationell beredskap har upprätthållits. 

Under året har övningsverksamheten för 
arméstridskrafterna fokuserat på förberedelser 
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inför insatser, internationell beredskap och 
förmågeuppbyggnad vid krigsförbanden. 

Under 2014 har följande arméförband 
vidmakthållits: 

– två brigadstaber,  

– fem mekaniserade bataljoner, 

– en motoriserad skyttebataljon, 

– en lätt skyttebataljon,  

– tre stridvagnskompanier, 

– två artilleribataljoner,  

– två luftvärnsbataljoner,  

– en jägarbataljon,  

– en underrättelsebataljon,  

– en säkerhetsbataljon, 

– två ingenjörsbataljoner, 

– två militärpoliskompanier, 

– ett CBRN-kompani (förband för skydd 
mot kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära stridsmedel), 

– ett tungt transportkompani, 

– en livbataljon samt  

– fyrtio hemvärnsbataljoner. 
 

Delar ur arméförbanden har genomfört övningar 
inom bataljons ram, med begränsade 
målsättningar. Andra delar ur 
arméstridskrafterna har under 2014 deltagit i 
övningsverksamhet inom brigads ram under den 
multinationella övningen Cold Response samt 
den nationella övningen Brigstri. I och med det 
planerade återtagandet av brigadförmågan har 
deltagandet vid dessa övningar gynnat 
uppbyggandet av den nationella förmågan att 
verka i brigads ram. Under hösten 2014 
genomfördes övningen Joint Action tillsammans 
med NBG15-länderna. Övningens fokus var 
interoperabilitet, samövning av förbandet och 
stridsträning, för att därigenom pröva förbandets 
förmåga att lösa stridsgruppens huvuduppgifter. 
Övningen genomfördes med gott resultat. 
Utöver detta har arméstridskrafterna planerat 
och genomfört utökade beredskapsövningar bl.a. 
i Stockholm och på Gotland. 

Arméstridskrafterna har genom deltagande i 
internationella insatser vidmakthållit förmågan 
att genomföra markoperationer och att 
samverka med andra länder. Arméstridskrafterna 
har stöttat insatserna i Afghanistan och Mali, 

samt bidragit med personal till 
utbildningsinsatsen i Somalia. Erfarenheterna 
från de internationella insatserna gynnar 
deltagande förbands förmåga att agera 
tillsammans med andra länder och organisationer 
i internationella miljöer. Påverkan på den 
materiella tillgängligheten vid delar av 
arméstridskrafternas krigsförband i och med 
förberedelserna inför Minusma anses som 
rimliga. Skarp verksamhet är prioriterad. 

Hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna har under året genomfört 
krigsförbandsövningar (KFÖ) samt särskilda 
övningar för förband (SÖF). Försök med 
införande av 12 cm granatkastare till hemvärnet 
har inletts. Försöket kommer fortsätta under 
2015. Hemvärnets stöd till samhället har under 
2014 omfattat cirka 99 000 timmar med ett 
flertal betydande och efterfrågade stödinsatser 
till samhället. Detta innebär en ökning med över 
50 000 timmar i förhållande till 2013. Bland de 
största stödinsatserna utmärker sig branden i 
Västmanland och översvämningarna i Halland. 

 
Följande förband som ska vara tillgängliga 

inom 90 dagar har under 2014 varit anmälda till 
internationella styrkeregister: 

– en mekaniserad bataljon, 

– ett ingenjörkompani, 

– ett militärpolisförband, 

– en CBRN-insatsstyrka, 

– en artillerilokaliseringsradargrupp, 

– en jägarpluton samt 

– en luftvärnspluton. 
 

Under 2014 har regeringen fattat beslut om 
följande anskaffningar: 

– renovering stridsfordon 90 och 

– anskaffning av brobandvagnar. 
 

Följande viktigare materiel har beställts av 
Försvarsmakten under året: 

– anskaffning av brobandvagn, 

– anskaffning av sambandsmateriel till 
luftvärnsrobotsystem 98 (IRIS-T) samt 

– anpassning av luftvärnsrobotsystem 97 
(HAWK). 
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Under 2014 har bl.a. följande materiel tillförts: 

– pansarterrängbil 360, 

– bandvagn 410, 

– terrängbil 141/151 samt 

– C-stridsdräkter. 
 

Under året har även gruppfordon levererats till 
hemvärnet. 

De materiella bristerna har främst utgjorts av 
vissa fordonstyper, reservdels- och 
verktygssatser, artilleri och sambands- och 
ledningssystem. Inom flera av dessa områden har 
regeringsbeslut om anskaffning redan fattats.  

Under året har viktiga leveranser av de lättare 
fordonstyperna pansarterrängbil 360 och 
bandvagn 410 genomförts. Vad gäller 
pansarterrängbil har 109 av totalt 113 beställda 
levererats varför beställningen i det närmaste är 
slutlevererad. Av total cirka 150 beställda 
bandvagn 410 har 19 stycken levererats under 
året. Under året har även leveranser av robotar 
(IRIS-T) till ny insatsförmåga luftvärn påbörjats. 
Serieleveranser av artillerisystemet ARCHER till 
Försvarmakten är planerat tidigast hösten 2015. 

Regeringens bedömning är att de system som 
tillförs kommer att bidra till att täcka tidigare 
och nu identifierade brister. Regeringen 
konstaterar dock att renoveringen av stridsvagn 
122 och stridsfordon 90 ännu inte har beställts. 
Dessa system är avgörande för arméns operativa 
effekt och regeringen kommer att följa upp hur 
beställningsläget för dessa utvecklas. 

Marinstridskrafterna  
Regeringen bedömer att utvecklingen av 
marinstridskrafterna i allt väsentligt motsvarar 
riksdagens beslut och regeringens 
inriktningsbeslut för perioden 2010–2014.  

Huvuddelen av de marina förbanden har en 
tillfredsställande personaluppfyllnad. Dock finns 
brister inom vissa nyckelkategorier som är 
gränssättande för förbandens operativa förmåga. 
Verksamhet för att fortsatt utveckla 
amfibieförbandens förmåga att strida i 
skärgårdsmiljö med stridsbåtar har prioriterats 
och besättningsutbildning har genomförts.  

Under 2014 producerades 24 550 gångtimmar 
för marinstridskrafterna jämfört med 24 947 
gångtimmar 2013. Skillnaden i gångtid mellan 
2013 och 2014 kan framför allt förklaras av att 
fler fartyg var i operativ drift under 2013 än 
under 2014. 

Regeringen bedömer att genomförd insats- 
och övningsverksamhet, nationellt och 
internationellt, har bidragit till de marina 
stridskrafternas förmågeutveckling. 
Sjöstridsflottiljledningarna har fortsatt utvecklat 
förmågan till nationell och internationell 
sjögående sjöstyrkeledning med övnings- och 
insatsverksamhet. Samövningarna med de 
marina förbanden har utvecklats under året. 

Under 2014 har följande förband 
vidmakthållits: 

– två sjöstridsflottiljledningar, 

– två korvettdivisioner,  

– två minröjningsdivisioner,  

– två underhållsdivisioner,  

– en röjdykardivision,  

– en ubåtsflottilj med ledning,  

– en amfibiebataljon,  

– ett bevakningsbåtskompani,  

– en marin basbataljon samt  

– en sjöinformationsbataljon.  
 

Insatser har genomförts för att hävda territoriell 
integritet. 

Samarbetet med övriga kustländer i Östersjön 
inom sjöövervakning har utvecklats vidare 
genom fördjupning av projekten Surveillance 
Co-operation Finland Sweden (SUCFIS) och 
Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea 
(SUCBAS). Inom dessa områden har 
interoperabiliteten och därmed effekten ökat när 
samarbetet fördjupats.  

Under andra halvåret 2014 har förberedelser i 
form av planering och utbildning genomförts 
inför deltagande i EU:s marina insats Atalanta 
utanför Somalias kust. Delar av den operativa 
reserven (amfibieskyttekompani med sjö- och 
landrörlighet) har under året varit insatta i 
Afghanistan vilket varit positivt ur såväl ett 
förmågeskapande perspektiv som ett 
rekryteringsperspektiv. Övningen Northern 
Coasts 2014 har med gott resultat genomförts 
med deltagande från ett flertal Östersjöländer. 
Här övades bl.a. en svensk-finsk sammansatt 
stab inom ramen för Swedish Finnish Naval Task 
Group. Övningarna Baltops, Passex och den 
marina höstövningen genomfördes alla med gott 
resultat. Bland annat har fokus i 
övningsverksamheten lagts på 
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försvarsmaktsgemensam sjömålsstrid med 
flygvapnet.  

Härutöver har marinen bedrivit funktionsvis 
utbildning på fartygs- och divisionsnivå samt på 
plutons-, kompani- och bataljonsnivå. Fokus har 
bl.a. varit ubåtsjakt och strid i skärgårdsområden 
samt bastaktik.  

Under 2014 var följande marina förband 
anmälda till internationella styrkeregister med 90 
dagars beredskap: 

– ett sjöminröjningsförband,  

– ett korvettförband,  

– ett ubåtsförband samt  

– del av en amfibiebataljon. 
 

Under 2014 har regeringen fattat beslut om 
följande anskaffning: 

– halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland. 
 

Följande viktigare materiel har beställts av 
Försvarsmakten under året: 

– livstidsförlängning av ubåten HMS 
Södermanland, 

– renovering/modifiering av vedettbåt HMS 
Malmö, 

– grundöversyn och modifiering av ubåten 
HMS Halland samt 

– halvtidsmodifiering av ubåt typ Gotland. 
 

Under 2014 har bl.a. följande materiel tillförts: 

– modifierad korvett typ Visby, 

– åtgärdspaket för HMS Carlskrona samt 

– blandgaspaket. 
 
Försvarsmakten har hemställt om modifieringar 
av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall. 
Ärendet bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Ubåtsräddningsfarkosten URF har 
modifierats. Leverans skedde efter försening 
under året. Förmågan säkerställdes under tiden i 
samverkan med Frankrike, Storbritannien och 
Norge.  

Regeringen konstaterar att beställningarna av 
planerade uppgraderingar av flera marina 
materielsystem är försenade i förhållande till den 
ursprungliga planeringen. Regeringen kommer 
att följa upp hur beställningsläget för dessa 
utvecklas. 

Flygstridskrafterna  
Regeringen bedömer att utvecklingen av 
flygstridskrafterna i stora drag motsvarar 
riksdagens beslut och regeringens 
inriktningsbeslut för perioden 2010–2014.  

Flygförband  
Den negativa trenden för flygtidsuttaget har till 
följd av förstärkning av förbandsanslaget brutits, 
även om nivån fortsatt inte når det operativa 
behovet. Under 2014 producerades 10 643 
flygtimmar JAS 39, jämfört med 9 968 år 2013. 
Till följd av nivån på flygtidsproduktionen och 
låg tillgänglighet till viss utrustning, har vissa 
stridsflygförband inte uppnått sina 
förbandsmålsättningar. Incidentberedskapen har 
under hela året funnits tillgänglig med hög 
startberedskap och har tidvis anpassats med 
anledning av tidvis förhöjd övningsverksamhet i 
närområdet. 

 
Diagram 3.2 Producerade flygtimmar JAS 39 
Flygtimmar  

 
 

 
Under 2014 har följande flygförband 
vidmakthållits: 

– en stridslednings- och luftbevaknings-
bataljon, 

– två flygbasbataljoner, 

– fyra stridsflygdivisioner JAS 39 samt 

– en transport- och specialflygsenhet, 
bestående av transportflygdivision Tp 84, 
ledningsflyggrupp ASC 890, 
signalspaningsdivision S 102B, central 
transportflygdivision samt den svenska 
kontingent som ingår i Heavy Airlift Wing 
inom ramen för SAC (Strategic Airlift 
Command). 
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Ett antal flygövningar har under året genomförts 
med gott resultat. Cross Border Training pågår 
frekvent i norr och har inletts med Danmark, 
som en del av det nordiska försvarssamarbetet. 
Stöd har även getts till finsk utbildning. Under 
inledningen av 2014 deltog flygvapenförband 
med gott resultat i flygövningen Red Flag i 
Nevada, USA, liksom i Joint Warrior i 
Storbritannien. Transport och specialflygenheter 
deltog i den multinationella övningen Green 
Flag. 

Flygvapenförbanden har med transportflyg 
bidragit till uppbyggnaden av det svenska 
styrkebidraget till Minusma. Under året 
lämnades ett omfattande stöd till samhället, 
framförallt i samband med bekämpningen av 
skogsbranden i Västmanland. 

Regeringen har i tidigare budgetpropositioner 
redovisat brister i tillgång till utbytesenheter och 
reservdelar, samt att det bl.a. påverkat 
flygtidsproduktionen negativt. Under 2014 har 
bristerna i försörjningen reducerats. Det är 
emellertid fortfarande låg tillgänglighet på viss 
utrustning, vilket föranleder Försvarsmakten 
och Försvarets materielverk att fortsätta det 
gemensamma arbetet med att åtgärda bristerna. 

Under 2014 har två stycken Tp 84 
Herculesflygplan i enlighet med 
Försvarsmaktens planering för flygsystemets 
fortsatta vidmakthållande tagits ur drift. Antalet 
operativa Tp 84 har som en konsekvens av 
beslutet nedgått från åtta till sex. 

Regeringen har inte fattat beslut om några 
anskaffningar till flygförbanden under 2014. 
Försvarsmakten har heller inte lagt några 
beställningar av större betydelse. Under året har 
bl.a. följande materiel tillförts flygförbanden: 

– ytterligare flygplan uppgraderade från JAS 
39A/B till JAS 39C/D (prop. 2006/07:100, 
bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222), 

– gångtidsförlängning av sjömålsrobot Rb 15, 

– avionikmodifierade Sk 60. 
 

Mot bakgrund av den uteblivna försäljningen av 
JAS 39E till Schweiz föreslog regeringen 
engångvisa förstärkningar av anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar om 
sammantaget 2 900 miljoner kronor. Regeringen 
bedömer att åtgärden till del reducerat de 
negativa konsekvenserna för den operativa 
balansen i Försvarsmakten som annars hade 
riskerat att uppstå.  

Helikopterförband 
Förmågan och tillgängligheten ökar allt eftersom 
helikoptersystemen införs och blir operativa. 
Dock har förseningarna av helikopter 14 och den 
sjöoperativa konfigurationen fått negativa 
konsekvenser för den operativa förmågan. 
Regeringen följer utvecklingen och införandet av 
helikopter 14-systemet och den sjöoperativa 
förmågan allt eftersom systemet införs under 
kommande period. Totalt har nio markoperativa 
helikoptrar i den interimistiska (ej 
kontrakterade) konfigurationen levererats till 
Försvarsmakten.  

Helikopterförbanden har under våren 2014 
avslutat insatsen i Afghanistan med helikopter 
16. Stödet till Isaf har innefattat en 
sjukvårdshelikopterenhet och förbandet har löst 
sina beredskapsuppgifter enligt plan och 
måluppfyllnad. Regeringen delar 
Försvarsmaktens bedömning att bidraget har 
inneburit en utveckling av den operativa 
förmågan och ledningsförmågan för 
helikopterförbandet. 

Uppbyggandet av stödet till polisen avseende 
beredskap med medeltung helikopterkapacitet 
har fortsatt enligt plan. Verksamhet i form av 
övningar och förberedelser har skett i nära 
samarbete med Polismyndigheten och 
nödvändiga förutsättningsskapande processer är 
framtagna. Stödets inverkan på andra uppgifter 
beror på den valda ambitionsnivån, där 
beredskapstid och startberedskap är faktorer 
som påverkar Försvarsmaktens förmåga att 
hantera andra uppgifter. 

Regeringen har inte fattat beslut om några 
anskaffningar till helikopterförbanden under 
2014. Försvarsmakten har heller inte lagt några 
beställningar av större betydelse. Under året har 
bl.a. fyra helikopter 14 levererats till 
Försvarsmakten i en interimistisk (ej 
kontrakterad) konfiguration. Sammantaget 
förfogade Försvarsmakten vid årsskiftet därmed 
över nio helikopter 14 i olika konfigurationer 

Personalförsörjning 
Grunderna för Försvarsmaktens 
personalförsörjning i perioden 2010–2015 angavs 
i riksdagens inriktningsbeslut 2009 och 
riksdagens beslut 2010 (prop. 2009/10:160, bet. 
2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269) om 
utformningen av den reformerade 
totalförsvarsplikten, frivillig rekrytering och 
frågor kopplade till grundläggande militär 
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utbildning. Regeringen följer kontinuerligt upp 
reformen av personalförsörjningen. Utöver 
resultatindikatorn rörande antalet rekryterade 
GSS i förhållande till Försvarsmaktens planering 
och målbild följer regeringen även förändringar i 
personalstrukturen, veteranpolitiken och 
frivilligverksamheten. 

I tabell 3.3 redovisas hur antalet anställda har 
förändrats från 2013 till och med första halvåret 
2015. 

 
Tabell 3.3 Personella förändringar i Försvarsmakten 
 2013-12-

31 
2014-12-
31 

2015-06-
30 

Officerare totalt  

- varav män 

- varav kvinnor 

7 837 (1 

7 426  

411 

7 576 (2 

7 155 

421 

7379  

6936 

443 

Specialistofficerare 

totalt 

- varav män 

- varav kvinnor 

1 340 

1 212 

128 

1575 

1435 

140 

1696 

1543 

153 

Civilanställda totalt 

- varav män 

- varav kvinnor 

5 365 

3 195 

2 170 

5 195 

3 059 

2 136 

5094 

3038 

2056 

Reservofficerare totalt 

 

- varav män 

- varav kvinnor 

6 561 

 

6 394 

167 

6 348 

 

6 168 

180 

6311 

 

6130 

181 

Kontinuerligt tjg. GSS 

totalt 

- varav män 

- varav kvinnor 

 

5 391 

4 821 

570 

 

5 570 

4 950 

620 

 

5730 

5113 

617 

Tidvis tjg. GSS totalt 

- varav män 

- varav kvinnor 

2 666 

2 469 

197 

3 462 

3 180 

281 

3530 

3218 

312 

1) Varav cirka 2 900 placerade på befattningar för specialistofficerare.  
2) Varav cirka 2 800 placerade på befattningar för specialistofficerare. 

 

 
Genomsnittsåldern för yrkesofficerare 
(officerare och specialistofficerare) ligger kvar på 
42 år. För civilanställda ligger genomsnittsåldern 
kvar på 46 år.  

Andelen yrkesofficerare som är kvinnor har 
endast ökat marginellt de senaste åren och är för 
närvarande 6,1 procent. I gruppen officerare är 
andelen kvinnor 5,5 procent medan andelen män 
är 94,5 procent. Bland specialistofficerare har 
andelen kvinnor minskat något från 9,6 procent 
till 8,8 procent medan andelen män är 91,2 
procent. I gruppen kontinuerligt tjänstgörande 
soldater har det skett en marginell ökning av 
andelen kvinnor, från 10,6 procent till 11,1 
procent. Andelen män är 88,9 procent. Inom 

ramen för regeringens uppdrag 
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 
myndigheter, har Försvarsmakten uppdragits att 
implementera den handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering som fastställdes 2013. 
Under 2014 har myndighetens styrning och 
uppföljning, utbildningar samt 
materielförsörjning granskats och reviderats ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Myndighetens 
styrdokument har reviderats, kursinnehållet i 
officersutbildningarna i Försvarsmakten och vid 
Försvarshögskolan har setts över. Inom 
materielförsörjningen har vikt lagts vid att 
materielleverantörer särskilt ska beakta 
Försvarsmaktens krav på att materielen ska passa 
all personal oavsett kön och storlek. 

I tabell 1.5 redovisas hur Försvarsmaktens 
personalkostnader har utvecklats från och med 
2009. Personalkostnaderna anges i löpande 
priser. 

 
Tabell 3.4 Personalkostnader i Försvarsmakten 
Miljoner kronor (löpande priser) 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Lönekost-
nader 1) 

7 609  7 966 8 136  8 222 8 262 

Sociala 
avgifter 2) 

3 793 3 856 4 254 3 809 3 768  

Övrigt 3) 417 515 509 539 464 

Totalt 11 819 12 337 12 898 12 570 12 495  
1) Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal. 
2) Sociala avgifter enligt lag och avtal samt pensionskostnader 
3) Övriga personalkostnader 

 
Lönekostnaderna relativt 2013 har minskat 
något på grund av att färre personer har deltagit i 
internationella insatser, detta har dock i 
huvudsak balanserats av en tillväxt av gruppbefäl, 
soldater och sjömän samt av kostnader för 
löneökningar. Övriga personalkostnader har 
minskat något på grund av lägre kostnader för 
kompetenshöjande utbildning.  

Antalet rekryterade gruppbefäl, soldater och sjömän 
i förhållande till Försvarsmaktens målbild och 
planering 
Den frivilliga personalförsörjningen har i olika 
grad utvecklats i enlighet med Försvarsmaktens 
planering. Försvarsmaktens planering har också 
förändrats liksom målbilden för antalet GSS/K 
respektive GSS/T i krigsförbanden. 
Rekryteringen av GSS/K har utvecklats i stort 
enligt Försvarsmaktens planering och i vissa fall 
överstigit planeringsmålen. 2014 hade 
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Försvarsmakten rekryterat 5 570 GSS/K i 
förhållande till 5 400 som var målet för 2014 och 
målbilden på totalt 6 500. Vid halvårskiftet 2015 
var antalet 5 730. 
 
Diagram 3.3 Tillväxten av GSS/K relativt Försvarsmaktens 
målbild och planering 
Antal rekryterade GSS/K  

 
Källa: Försvarsmakten. 

 
 
Samtidigt redovisar Försvarsmakten en högre 
personalomsättning av GSS/K, definierad som 
avbruten anställning på egen begäran med mera, 
än vad myndigheten utgått från i sina 
planeringsantaganden. Under 2014 avbröt 15 
procent av GSS/K anställningen tidigare än 
planerat. Under perioden 2012–2014 har 
avgångarna fluktuerat mellan 14 och 19 procent. 
Den prognosticerade medelanställningstiden var 
2014 cirka 4 år i stället för de 6 år som 
myndigheten planerat för. Försvarsmakten 
redovisar ett ökande men inte tillräckligt 
återflöde till andra personalkategorier från de 
som avbryter sin anställning som GSS/K. För 
närvarande väljer cirka 55 procent av dem att 
fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten i 
en annan personalkategori, främst som GSS/T 
eller officersaspiranter. Försvarsmakten har 
redovisat som sin bedömning att 
personalomsättningen är en naturlig del, givet 
åldersstrukturen för GSS/K och att försök med 
att reducera avgångarna ytterligare torde rendera 
i orimligt stora resurs- och kraftansträngningar. 
Myndigheten redovisar vidare att det är positivt 
att den genomsnittliga anställningstiden för de 
GSS/K som avslutar sin anställning i förtid har 
ökat från 1 år till 2,3 år från 2012 till 2014. 

Rekryteringen av GSS/T har varit mindre 
framgångsrik än för GSS/K vilket påverkar 
förutsättningarna för att säkerställa uppfyllnad i 
krigsförbanden. Försvarsmakten har från 2011 

successivt justerat ned rekryteringsmålen. 
Försvarsmakten hade 2014 rekryterat 3 462 
GSS/T i förhållande till 3 800 som var målet 
2014 och målbilden på totalt 10 000. Vid 
halvårsskiftet 2015 var antalet cirka 3 530. För 
GSS/T var avgångarna 8 procent under 2014. 

  
Diagram 3.4 Tillväxten av GSS/T relativt Försvarsmaktens 
målbild och planering 
Antal rekryterade GSS/T  

 
Källa: Försvarsmakten. 

 
 

 Antalet ansökningar till den grundläggande 
militära utbildningen har varit fortsatt stort. Det 
totala antalet ansökningar har dock minskat 
något till cirka 29 800 från att ha uppgått till 
cirka 33 100 år 2013. 

 
Diagram 3.5 Antal sökande till grundläggande militär 
utbildning 

 
Källa: Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

 
Försvarsmakten har under 2014 reducerat antalet 
platser till GMU genom beslut grundade på 
produktionsförutsättningar. Det har resulterat i 
att 2014 års planering (BU) om 4 500 individer 
inte har uppnåtts. Totalt har cirka 2 300 rekryter 
påbörjat GMU 2014, jämfört med cirka 3 800 
under 2013. Av dessa har under året cirka 1 500 
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fullföljt utbildningen och ingått anställning som 
GSS/T eller K, påbörjat utbildning mot officer 
eller specialistofficer eller tecknat avtal med 
hemvärnet, jämfört med cirka 2 300 under 2013. 
Andelen kvinnor som valt att ta anställning eller 
att teckna avtal efter genomförd 
grundutbildning var 16 procent jämfört med 14 
procent år 2013.  

Krigsförbanden är fortfarande till stor del 
uppfyllda av tidigare utbildade värnpliktiga. Då 
de värnpliktiga inte har repetitionsutbildats 
sedan grundutbildningen sjunker deras 
användbarhet successivt samtidigt som de inte 
kan användas till insatser i fredstid. 
Användbarhet och förmåga höjs i takt med att 
värnpliktiga byts ut mot frivillig personal. Även 
de som utbildas men som inte fullföljer sin 
anställning bidrar vid sin krigsplacering till att 
höja förmågan. Försvarsmakten är därmed 
fortfarande till stor del beroende av krigsplacerad 
men ej anställd totalförsvarspliktig personal för 
att fullt ut bemanna alla krigsförband. Med 
anledning av detta samt mot bakgrund av det 
försämrade omvärldsläget beslutade regeringen i 
november 2014 om att åter aktivera den del av 
pliktlagstiftningen som ger Försvarsmakten 
möjlighet att med stöd av lagen om 
totalförsvarsplikt kalla in även den 
krigsplacerade personal som inte är anställd i 
Försvarsmakten till repetitionsutbildning. 
Därigenom förbättras Försvarsmaktens 
möjligheter att öva hela krigsförband vilket i sin 
tur verkar positivt för krigsdugligheten hos dessa 
förband. 

Yrkes- och reservofficerare 
Det införda flerbefälssystemet medför ett 
pågående förändringsarbete inom 
Försvarsmakten. Under 2014 har 335 
yrkesofficerare anställts, varav cirka 11 procent 
kvinnor. Av de nyanställda yrkesofficerarna var 
cirka 200 specialistofficerare och cirka 130 
officerare. Andelen kvinnor bland officerarna 
uppgick till cirka 15 procent, bland 
specialistofficerarna var andelen kvinnor cirka 10 
procent. Den antalsmässiga obalansen mellan 
officersbefattningar och officerare samt mellan 
officerare och specialistofficerare kvarstår. 
Antalet officerare har dock under 2014 fortsatt 
minskat medan specialistofficerarna har ökat, 
vilket följer myndighetens 
personalförsörjningsplan. Till dess att antalet 
grundutbildade specialistofficerare svarar mot 

myndighetens behov fortsätter Försvarsmakten 
att placera officerare på de vakanta 
specialistofficersbefattningarna. För närvarande 
är cirka 2 800 officerare och cirka 1 450 
grundutbildade specialistofficerare placerade på 
specialistofficersbefattningar.  

Under 2014 har 24 yrkesofficerare lämnat 
Försvarsmakten med hjälp av myndighetens 
karriärväxlingsverktyg. Under många år har 
reservofficerssystemet haft ett begränsat inflöde, 
resultatet av detta är en ogynnsam ålders- och 
kompetensstruktur. Medelåldern är 49 år och 
andelen kvinnor är 2,4 procent. Under 2014 har 
myndigheten anställt cirka 150 reservofficerare, 
varav andelen kvinnor uppgick till cirka 7 
procent. Cirka 140 reservofficerare har avslutat 
sin anställning under 2014. Försvarsmakten har 
påbörjat ett arbete för att komma i balans mellan 
tillgång och behov av reservofficerare. 
Försvarsmakten erbjuder regelmässigt en 
avgången yrkesofficer en ny anställning som 
reservofficer, för att skapa bättre förutsättningar 
att tillföra kompetenser och erfarenheter till den 
samlade volymen av reservofficerare. Utveckling 
och genomförande av grundläggande 
reservofficersutbildning av blivande 
reservofficerare har även fortsatt under 2014. 
Försvarsmakten har under 2014 planerat för att 
under 2015 påbörja en kortare 
inomverksutbildning av såväl specialist- som 
taktiska reservofficerare. De elever som har eller 
kommer att ha en civil högskoleexamen om 180 
högskolepoäng kommer genom utbildningen att 
examineras som taktiska reservofficerare. 
Utbildningen kommer att fortsatt utvecklas 
under 2016 och 2017. 

Veteransoldater 
Under 2014 har Försvarsmakten etablerat 
Försvarsmaktens veteranenhet (FM VeteranE) 
genom en sammanslagning av de resurser som 
tidigare fanns i Högkvarteret och i 
Försvarsmaktens HR-centrum. Enhetens 
huvuduppdrag är bl.a. att utgöra myndighetens 
kompetenscentrum för veteran- och 
anhörigverksamheten. 

Frivillig försvarsverksamhet 
Frivillig försvarsverksamhet är en viktig del av 
Försvarsmaktens förmåga. De frivilliga 
försvarsorganisationerna arbetar fortsatt för att 
effektivisera och fylla upp erbjudna kurser i 
enlighet med vad som tidigare rapporterats av 
Försvarsmakten. De frivilliga 
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försvarsorganisationerna påvisar bättre resultat 
avseende uppfyllnad än vad som rapporterades 
föregående år. De 92 miljoner kronor som 
Försvarsmakten disponerade för 
uppdragsersättning till de frivilliga 
försvarsorganisationerna för deras 
utbildningsverksamhet m.m. har förbrukats. 
Under 2014 har 24 stycken grundläggande 
soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och 22 
stycken rekryteringshelger genomförts. 
Elevvolymen på GU-F har ökat med 12 procent 
och antalet godkända elever uppgick till cirka 
430 vilket är en ökning från 2013 då 
motsvarande siffra var cirka 380. Antalet kvinnor 
uppgick till 42 procent och en tydlig majoritet av 
eleverna är under 35 år. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har fått 
organisationsstöd (organisations- och 
verksamhetsbidrag) inom ramen för anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap. 
Organisationsstödet uppgick till cirka 45,4 
miljoner kronor och gick bl.a. till administrativ 
basverksamhet, rekrytering syftande till 
nuvarande och kommande uppdrag samt till 
verksamhetsutveckling. 
 

Grundorganisation, miljö och fysisk planering  

Grundorganisation 
Försvarsmaktens totala hyreskostnader uppgick 
under 2014 till cirka 2 350 miljoner kronor. 
Under 2013 var den totala hyreskostnaden cirka 
2 528 miljoner kronor. Anledningen till att 
kostnaderna har reducerats under 2014 var varmt 
väder, förändrat ränteläge samt att 
Försvarsmakten har haft ett minskat behov av 
extern förhyrning av lokaler. 

Miljöfrågor 
Försvarsmakten har samlat myndighetens 
interna miljöbestämmelser i ett dokument, 
Försvarsmaktens Handbok Miljö. Den nya 
handboken är en viktig del av Försvarsmaktens 
miljöledningssystem och innehåller 
bestämmelser för Försvarsmaktens interna 
miljöarbete. Av den framgår det att miljöhänsyn 
ska vara en naturlig del i myndighetens 
strategiska processer. Det har bl.a. lett till att 
miljökrav, exempelvis krav på strategisk 
miljöbedömning vid upphandlingar, har införts i 
den nya Försvarslogistikplanen för 2015.  

Försvarsmaktens miljöpolicy, som tar sin 
utgångspunkt i de av riksdagen beslutade 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet (prop. 
2009/10:55, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 
2009/10:377), har integrerats i myndighetens 
styrdokument, bl.a. i Försvarsmaktens 
strategiska inriktning. Under 2014 har 
Försvarsmakten fortsatt att göra framsteg när 
det kommer till myndighetens arbete med att nå 
miljökvalitetsmålen. Myndigheten har fortsatt 
att vidareutveckla sitt miljöledningssystem och 
sin miljöledningsinstruktion. Det har även 
bildats en samarbetsgrupp inom Försvarssektorn 
som utvecklar fokusområden, projekt och 
insatser för att hantera miljöaspekter inom 
försvarssektorn.  

Vind- och vågkraft 
Med utgångspunkt i luftfartsförordningens 
bestämmelser om höga objekt och flyghinder 
gör Försvarsmakten en så kallad hinderprövning. 
Prövningen görs med utgångspunkt i övnings- 
och skjutverksamhet, militär luftfart och 
kommunikations- och sensorsystem som 
Försvarsmakten och andra myndigheter i 
försvarssektorn har. I vindkrafthanteringen 
gäller att Försvarsmakten i mer än 80 procent av 
ärendena inte har något att erinra. År 2014 fick 
Försvarsmakten cirka 300 vindkraftremisser, 
vilket är cirka 350 färre än 2013. Under 2014 fick 
Försvarsmaken inga remisser om vågkraft, 2013 
inkom endast en remiss. 

Materiel- och logistikförsörjning 

Resultatindikatorernas och 
bedömningsgrundens utveckling 
Materiel- och logistikförsörjning är medel för att 
stödja krigsförbanden i uppbyggnaden av deras 
operativa förmåga och möjliggöra för 
krigsförbanden att utföra sina uppgifter i fred 
och vid höjd beredskap. Målet för materiel- och 
logistikförsörjningen är följaktligen att 
krigsorganisationen ska ha en tillräcklig god 
försörjning för att kunna lösa ålagda uppgifter. 

För att följa upp resultatet inom materiel- och 
logistikförsörjningen bedömer regeringen 
materieluppfyllnadsgraden i krigsorganisationen. 
Därutöver redovisar regeringen två 
resultatindikatorer för att belysa dels i vilken 
utsträckning materielen förnyas i tillräcklig 
utsträckning (återinvesteringskvot), dels statens 
effektivitet i materielförsörjningen 
(materielförsörjningskostnader).  
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Under 2014 fortsatte återinvesteringskvoten 
att utvecklas positivt. För första gången sedan 
2010 översteg värdet 1, vilket innebär att värdet 
av leveranserna av beredskapsinventarier till 
Försvarsmakten översteg storleken på 
avskrivningarna. Under året ökade samtidigt 
materielförsörjningskostnaderna något jämfört 
med föregående år. Detta, i kombination med att 
Försvarets materielverk redovisat att 
leveransförmågan undersked verkets interna 
målsättning, indikerar att såväl effektiviteten 
som produktiviteten inom materielförsörjningen 
kan utvecklas. 

Regeringen kan vidare konstatera att flera 
beslutade materielinvesteringar inte genererat 
något ekonomiskt utfall (se stycket Redovisning 
av pågående materielprojekt nedan). Mot denna 
bakgrund har regeringen påbörjat ett arbete för 
att analysera avvikelserna i 
investeringsplaneringen, syftande till att 
säkerställa att krigsförbanden i tid tillförs 
nödvändig materiel. 

I det följande redovisas resultatet vad gäller 
materiel- och logistikförsörjning utifrån de 
resultatindikatorer och den bedömningsgrund 
som presenterades i avsnitt 3.3.2 
Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder. 

Materieluppfyllnadsgrad  
Regeringen följer årligen upp utvecklingen av 
krigsorganisationen, bl.a. vad avser 
krigsförbandens tillgång till materiel. 
Materieluppfyllnadsgraden utgör en samlad 
bedömning av i vilken utsträckning 
krigsorganisationen över lag förfogar över den 
materiel som krävs för att lösa ålagda uppgifter. 
Bedömningen av materieluppfyllnadsgraden 
baseras på Försvarsmaktens värdering av 
krigsorganisationen. 

Materieluppfyllnadsgraden varierar mellan 
krigsförbanden. Under 2014 medförde brister i 
tillgången till materiel att det, i likhet med 
föregående år, fanns begränsningar i flera 
krigsförbands förmåga att lösa sina uppgifter. En 
marginell förbättring kunde emellertid skönjas. 
Brister fanns inom såväl dimensionerande 
materiel som inom förnödenhetsförsörjningen.  

Återinvesteringskvot 
Återinvesteringskvoten beskriver i vilken 
utsträckning den förslitning av 
beredskapsinventarierna som representeras av 

avskrivningarna i Försvarsmakten som ersätts av 
åter- eller nyanskaffade beredskapsinventarier. 

Kvoten bör vara större än 1 men kan under 
något eller några år sjunka under 1 givet att 
materiel med lång avskrivningstid anskaffats. 

Utvecklingen är sedan 2011 positiv och 
kvottalet har ökat från 0,82 till 1,11. Under 2014 
översteg därtill värdet av leveranserna av 
beredskapsinventarier till Försvarsmakten 
storleken på avskrivningarna.  

Materielförsörjningskostnader 
Försvarets materielverks kostnader för 
anskaffning av varor/materiel och 
materielförsörjningstjänster i förhållande till 
Försvarets materielverks fakturerade intäkter 
från kunder är ett mått på effektiviteten i 
materielanskaffningen. Slutsatser kring 
indikatorn behöver dras för en period över flera 
år då det som faktureras mot kund ett år kan ha 
upparbetats under flera år. Över perioden 2012–
2014 är kvoten cirka 0,88. Det är en liten 
minskning jämfört med perioden 2011–2013, då 
kvoten var cirka 0,91. Försvarets materielverks 
omkostnader uppgår således till drygt 10 procent 
och har ökat något. Underlaget är dock för litet 
för att det ska vara möjligt att bedöma en mer 
långsiktig trend.  

Strategisk styrning av materielförsörjningen  
Regeringen har i ett flertal budgetpropositioner 
utvecklat resultatredovisningen i 
materielförsörjningen genom en gradvis 
utvecklad materielredovisning. I betänkandet 
Investeringsplanering för försvarsmateriel (SOU 
2014:15) föreslog utredaren hur regeringen i 
budgetpropositionen ytterligare kan förbättra 
redovisningen till riksdagen. Även 
Försvarsberedningen framhöll betydelsen av att 
utredningens förslag omhändertas. Syftet är att 
skapa goda förutsättningar för riksdagen att 
utöva sin finansmakt. Dessa förslag genomförs 
nu bl.a. genom att Försvarsmakten har fått i 
uppdrag att inkomma med ett förslag till en 12-
årig investeringsplan inom materielområdet.  

Uppdrag till Ekonomistyrningsverket 
I december 2014 gav regeringen 
Ekonomistyrningsverket i uppdrag att föreslå 
hur en renodling av Försvarsmaktens anslag kan 
åstadkommas. Detta i syfte att tydliggöra och 
effektivisera dess användning enligt den 
inriktning som anges i 
Investeringsplaneringsutredningen (SOU 
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2014:15). Ekonomistyrningsverket skulle även 
utreda konsekvenserna av en eventuell höjning 
av anslagskrediten till 10 procent på anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar, efter 
den föreslagna renodlingen av anslaget. Analysen 
skulle även omfatta en bedömning om varför 
renodlingen av anslagen skulle motivera en 
höjning av anslagskrediten. Uppdraget har 
remissbehandlats och bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 

Redovisning av pågående materielprojekt 

Korvett typ Visby 
Anskaffningen av korvett typ Visby omfattar 
fem multifunktionella fartyg som kan verka mot 
hot i luften samt på och under ytan. Syftet med 
anskaffningen är att vidmakthålla en kvalificerad 
förmåga till sjöstrid. Korvetterna tillförs 
korvettdivisionerna. 

Utvecklingen av systemet påbörjades under 
1990-talet och har vid ett flertal tillfällen 
försenats och fördyrats. Nuvarande projektplan 
togs fram 2009. Fyra fartyg har nu levererats i 
version 5, vilket inkluderar sjömålsrobot. Det 
sista fartyget levererades till Försvarsmakten 
första kvartalet 2015. 

Till och med 2014 har Försvarsmakten 
upparbetat cirka 10,6 miljarder kronor i 
anslagsmedel inom projektet. Inga ekonomiska 
avvikelser jämfört med gällande plan har 
redovisats. 

Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland 
Efter riksdagens godkännande (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/1:FiU21, rskr. 
2009/10:348) beslutade regeringen den 1 juli 
2010 om modifiering och livstidsförlängning av 
två befintliga ubåtar av Gotlandsklass. 

Regeringen redovisade i propositionen 
Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99) 
att det inte var möjligt att nå avtal om 
halvtidsmodifiering av ubåt typ Gotland inom 
ramen för de pågående 
kontraktsförhandlingarna. Regeringen upphävde 
i samband med det anskaffningsbeslutet från 
2010. Halvtidsmodifieringen bedömdes dock 
alltjämt vara nödvändig för att vidmakthålla 
Försvarsmaktens förmåga till undervattensstrid 
och underrättelseinhämtning. Modifieringen 
fullföljs därför i enlighet med riksdagens beslut, 
men genom en annan industriell lösning. Mot 
denna bakgrund slutredovisades projekt 
Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland i samband 

med budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1). 

Den 11 december 2014 fattade regeringen ett 
nytt beslut om att bemyndiga Försvarsmakten 
att beställa halvtidsmodifiering av två ubåtar typ 
Gotland. Under 2014 har Försvarsmakten 
upparbetat 11 miljoner kronor i anslagsmedel 
inom projektet. Inga ekonomiska avvikelser har 
redovisats. 

Ersättning lätt torped 
Efter riksdagens godkännande (prop. 2010/11:1, 
bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103) har 
regeringen den 14 oktober 2010 beslutat om att 
ersätta det nuvarande lätta torpedsystemet. 
Vapensystemet planeras att införas i 
korvettdivisionerna, i helikopterflottiljen samt i 
ubåtflottiljen. Vapensystemet syftar till att 
vidmakthålla en kvalificerad väpnad förmåga. 

Avsikten var att projektet skulle beställas av 
Försvarsmakten under 2014. Projektet är dock 
försenat och beställning avses göras under 2015. 

Anskaffning och införande av torpedsystemet 
på ytstridsfartyg och ubåtar planeras vara 
genomförd under 2023. 

Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet.  

Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö 
Regeringen har den 10 januari 2013 beslutat att 
anskaffa halvtidsmodifiering av två röjdykfartyg 
typ Spårö som ingår i minröjningsdivisionerna. 
Modifieringen syftar till att förlänga fartygens 
tekniska och operativa livslängd.  

Anskaffningen var planerad att beställas under 
2014 men är försenad. Avsikten är nu att beställa 
halvtidsmodifieringen under 2015. 

Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 

Uppgradering av stridsbåtar 
Regeringen har den 14 mars 2013 beslutat om en 
uppgradering av stridsbåt 90. Uppgraderingen 
omfattar bl.a. motorer och framdrivningssystem 
samt lednings-, sambands- och 
navigationssystem i syfte att förlänga båtarnas 
tekniska och operativa livslängd. Båtarna ingår i 
amfibiebataljonen.  

Uppgraderingen var planerad att beställas 
under 2014 och slutföras under 2018. Under 
2014 har dock bara förberedelser inför 
kommande beställning skett varför beställningen 
nu är planerad att ske under 2015. Inga 
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förseningar av slutleverans har dock rapporterats 
av Försvarsmakten. 

Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 

Signalspaningsfartyg 
Regeringen beslutade den 22 april 2010 om 
anskaffning av ett nytt signalspaningsfartyg. Den 
14 november 2013 beslutade regeringen att 
Försvarsmakten fick utöka den ekonomiska 
ramen för anskaffningen sedan de prisuppgifter 
som inhämtats visat på en högre kostnadsbild än 
den bedömning som det ursprungliga beslutet 
var baserat på. 

Anskaffningen syftar till att tillgodose 
behovet av underrättelseinhämtning till sjöss och 
ersätter det nuvarande signalspaningsfartyget 
HMS Orion. 

Anskaffningen är försenad och det nya 
signalspaningsfartyget planeras vara levererat 
först 2017, vilket är en senareläggning av 
tidsplanen med cirka två år.  

Till och med 2014 har Försvarsmakten 
upparbetat 30 miljoner kronor i anslagsmedel 
inom projektet.  

Artillerisystem ARCHER 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2005/06:132, bet. 2005/06:FöU10, rskr. 
2005/06:264) beslutat om anskaffning av 24 
stycken ARCHER-enheter i form av renovering 
och modifiering av haubits 77B. Anskaffningen 
har skett i samarbete med Norge. Beslutet syftar 
till att säkerställa en kvalificerad förmåga till 
indirekt eld samt ge möjligheter till att delta i 
insatser internationellt med artilleriförband. 
ARCHER-systemet skulle ha varit operativt i 
Försvarsmakten 2012. På grund av tekniska 
problem har tillförseln av systemet försenats. 

Fyra pjäser levererades i en förserie hösten 
2013, varpå Försvarsmakten kunde påbörja 
utbildningen.  

Norge har aviserat att avbryta samarbetet med 
Sverige rörande ARCHER. Sverige har ett 
fortsatt operativt behov av artilleriförmåga och 
regeringen bedömer att ARCHER tillgodoser 
detta.  

Serieleveranser till den svenska 
Försvarsmakten bedöms kunna påbörjas tidigast 
hösten 2015 och slutlevereras 2017.  

Fram till 2013 har Försvarsmakten upparbetat 
cirka 1,2 miljarder kronor i anslagsmedel inom 
projektet. Inga anslagsmedel har upparbetets 
under 2014. Inga ekonomiska avvikelser har 

redovisats. Inriktningen är att de pjäser Norge 
valt att avstå ifrån ska säljas till tredje part. Om 
försäljning till tredje part av den norska delen av 
avtalet uteblir kan det uppstå fördyringar för 
Sverige.  

I och med att samtliga Haubits 77B utgått ur 
insatsorganisationen, för att byggas om till 
ARCHER och att det uppstått förseningar i 
tillförseln av ARCHER, har förmågan till 
indirekt eld varit nedsatt.  

Splitterskyddad bandvagn 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 
2010/11:103) beslutat om anskaffning av upp till 
60 stycken splitterskyddade bandvagnar. 

Anskaffningen omfattade initialt 48 stycken 
bandvagn 410 och tillhörande systemmateriel. 
Genom att utlösa en option beslutade regeringen 
år 2013 om anskaffning av ytterligare bandvagnar 
vilket innebär att projektet omfattar totalt 150 
stycken bandvagnar. Beslutet syftar till att 
vidmakthålla förmåga till trupptransport, 
ledning, sjuktransport och logistik genom att 
ersätta äldre fordon som avvecklas. Materielen 
tillförs bl.a. ingenjörsbataljonerna och 
logistikbataljonerna under 2013–2016. Fram till 
2014 har 48 stycken fordon levererats till 
Försvarsmakten.  

Till och med 2014 har Försvarsmakten 
upparbetat cirka 690 miljoner kronor i 
anslagsmedel inom projektet. Inga ekonomiska 
eller operativa avvikelser från ursprungsplanen 
har redovisats.  

Splitterskyddade hjulgående fordon 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 
2009/10:47) beslutat om anskaffning av högst 
113 stycken splitterskyddade hjulgående fordon. 

Anskaffningen omfattar 113 stycken 
pansarterrängbil 360, integrationskostnader för 
vapenstation och ledningssystem, 
systemmateriel samt underhåll och utbildning. 
Beslutet innebär att pansarterrängbil 360 ska 
kunna användas för trupptransport, ledning, 
sjuktransport och reparation i syfte att ge 
förmåga till rörlighet med en hög skyddseffekt.  

Materielen kommer att tillföras den 
motoriserade skyttebataljonen. Ursprungligen 
planerades materielen vara operativ från år 2012, 
men på grund av förseningar i projektet 
tillfördes de fyra första fordonen år 2013. Under 
2014 har 109 stycken fordon levererats till 
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Försvarsmakten. Således har samtliga 113 fordon 
levererats.  

Till och med 2014 har cirka 3,4 miljarder 
kronor upparbetats inom ramen för projektet. 
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig 
ekonomisk ram har redovisats. Regeringen 
återkommer med en slutredovisning av 
projektet. 

Korträckviddigt luftvärn 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 
2012/13:93) den 20 december 2012 beslutat att 
anskaffa korträckviddig luftvärnsförmåga. 

Regeringen lämnade bifall till 
Försvarsmaktens hemställan att använda Rb98 
(IRIS-T) som korträckviddig luftvärnsrobot 
samt att upphandla det systemstöd som behövs 
för detta ändamål. Anskaffningen syftar till att 
vidmakthålla en kvalificerad korträckviddig 
luftvärnsförmåga. 

Förmågan planeras att till del vara operativ i 
luftvärnsbataljonerna från år 2017 och fullt ut år 
2019. Leverans av robotar har påbörjats under 
2014.  

Fram till 2014 har cirka 26 miljoner kronor 
upparbetats inom ramen för projektet. Inga 
ekonomiska avvikelser från ursprunglig 
ekonomisk ram har redovisats. 

Satellitkommunikation 
Regeringen beslutande den 28 februari 2013 om 
anskaffning av ytterligare ett system för 
satellitkommunikation, FM Satkom. FM 
Satkom omfattar basstation (serverplats och 
antenner), fjärranslutningsenhet 
(kommunikationsstationer som är permanent 
monterade i farkoster) samt soldatburna 
terminaler. Anskaffningen omfattar vidare 
ytterligare fjärranslutningsenheter och burna 
terminaler. Anskaffningen syftar till att förbättra 
driftssäkerheten, öka redundansen och öka 
tillgängligheten på system för kommunikation 
vid internationella insatser och förberedande 
övningar. FM Satkom planeras i huvudsak 
tillföras sambandsbataljonen som en central 
resurs som kan fördelas till andra förband när 
behov uppstår.  

Anskaffningen är försenad och systemet 
kommer tidigast vara operativt från 2019. 
Förseningen medför risk för att införandet av 
andra ledningssystem senareläggs. Till och med 
2014 har Försvarsmakten inte upparbetat några 
anslagsmedel inom projektet. 

Stridsvagn 122 
Regeringen beslutade den 16 maj 2013 om att 
renovera 42 stridsvagn 122. Renovering omfattar 
livstidsförlängande åtgärder och integrering av 
ett ledningssystem (stridsledningssystem 
bataljon, SLB). Beslut om anskaffning av 
stridsvagn 122 fattades av regeringen den 20 
januari 1994. Renoveringen syftar till att 
vidmakthålla en förmåga till god rörlighet och 
stor eldkraft på långa avstånd från en plattform 
med hög skyddsnivå i arméstridskrafterna som 
kan användas i ett brett omfång av konfliktnivåer 
och hotscenarier för att kunna vara fortsatt 
operativa till 2030. Därutöver vidmakthålls 
förmågan att identifiera mål på mycket långa 
avstånd och med stor verkan och precision 
bekämpa angripare utan att påverka egna styrkor 
eller tredje part i en konflikt.  

Stridsvagnarna planeras att tillföras successivt 
och i sin helhet vara operativa från år 2019 med 
slutleverans 2021. 

Försvarets materielverk har i sin upphandling 
av renoveringen mottagit en industrioffert som 
överskrider den ekonomiska ram som regeringen 
beslutat. Arbetet med att identifiera möjliga 
handlingsalternativ inom ekonomisk ram pågår. 
Regeringen ser allvarligt på den aviserade 
fördyringen och de operativa konsekvenser den 
kan komma att innebära och följer utvecklingen 
noggrant. Till och med 2014 har Försvarsmakten 
inte upparbetat några anslagsmedel inom 
projektet. 

Ledningsförmåga mark 
Regeringen fattade den 16 maj 2013 beslut om 
ledningsförmåga mark i och med bemyndigande 
till Försvarsmakten att anskaffa 
stridsledningssystem bataljon (SLB), gemensamt 
taktiskt radiosystem (GTRS) och 
kommunikationsnod. De tre anskaffningarna 
syftar tillsammans till att medge en kvalificerad 
ledningsförmåga (Battle Management System – 
BMS) för ett utvalt antal förband samt 
fordonsuppföljning (Blue Force Tracking – 
BFT) för ett utvalt antal andra förband. 
Införandet av BMS i insatsorganisationen 
kommer att ske successivt under 
planeringsperioden samt initialt taktas med 
renoveringen av Stridsvagn 122 samt 
Stridsfordon 90. Delar av ledningssystemet 
kommer även införas i amfibiebataljonens 
stridsbåtar.  
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Under 2014 har anskaffning av SLB etapp 2 
samt kommunikationsnod beställts med 
planerade leveranser 2015–2017. Beställning av 
radio GTRS har skjutits fram till 2015 med 
planerade leveranser 2017–2020. 

Inget av objekten har hittills haft något 
ekonomiskt utfall och inga fördyringar har 
redovisats av själva ledningsmaterielen. Däremot 
kan den aviserade fördyringen för renoveringen 
av stridsvagn 122 och stridsfordon 90 komma att 
påverka hur många av stridsvagnarna som 
utrustas.  

Materiel till telekrigsbataljonen  
Regeringen har den 26 september 2013 beslutat 
om att anskaffa materiel till telekrigsbataljonen. 

Anskaffningen syftar till att komplettera 
förbandets materiel med mer kvalificerad 
utrustning än vad förbandet i dag förfogar över 
så att det i högre grad ska kunna lösa de 
internationella uppgifter som fastställts i 
förbandets målsättning. Materielen beställdes 
hösten 2014 och planeras levereras under 
perioden 2017–2020. Materielen planeras vara 
operativ tidigast år 2018. Till och med 2014 har 
Försvarsmakten inte upparbetat några 
anslagsmedel inom projektet. Inga ekonomiska 
avvikelser har redovisats. 

Lastbilar 
Regeringen har den 3 oktober 2013 beslutat om 
att anskaffa lastbilar. Beställningen omfattar 
min- och splitterskyddade men även oskyddade 
terränglastbilar inklusive klargöringsfordon för 
flygbaser. Terrängframkomlighetskraven skiftar 
från skogsbilväg till terräng beroende på var i 
organisationen bilarna ska krigsplaceras. Ett 
ramavtal har upprättats i ett gemensamt projekt 
mellan Försvarets materielverk och Norska 
Forsvarets logistikkorganisasjon. Lastbilarna 
kommer att tillföras ett flertal krigsförband och 
planeras vara operativa i Försvarsmakten från 
2017. 

Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 
Inga ekonomiska avvikelser har redovisats. 

Mörkerstridsutrustning 
Regeringen har den 7 oktober 2013 beslutat om 
att anskaffa mörkerstridsmateriel. Beställningen 
omfattar infraröda sikten för handeldvapen och 
tyngre vapen som kulspruta samt sikten för 
granatgevär. I beställningen ingår även infraröda 
observationskikare och laseravståndsmätare. 

Anskaffningen syftar till att krigsförbanden 
ska kunna upprätthålla hög förmåga till samlad 
verkan med grupp, pluton, kompani och bataljon 
i mörker. Anskaffningen syftar även till att 
minska riskerna för vådabekämpning av såväl 
egna förband som tredje part.  

Beställningen har försenats av Försvarsmakten 
på grund av omplanering och är framskjuten tre 
år från perioden 2015–2018 till perioden 2018–
2021. Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 
På grund av utökad ambition kommer 
anskaffningen att överskrida den av regeringen 
beslutade ekonomiska ramen. Försvarsmakten 
avser därför skicka in ny framställning till 
regeringen.  

Anpassning telekom ledningsplatser 
Regeringen har den 7 oktober 2013 beslutat om 
att anskaffa anpassning av telekommunikation 
vid ledningsplatser. Beställningen omfattar 
servrar, datorer, routrar och switchar. Syftet med 
anskaffningen är att skapa förutsättningar för 
brigadledningsförmåga. Telekom ledningsplatser 
planeras att tillföras brigadstaberna och blir 
operativt successivt under de kommande åren. 
Projektet beställdes sent 2014 och planerad 
driftsättning är 2019–2021. Fram till 2014 har 
cirka 6 miljoner kronor upparbetats inom ramen 
för projektet. Inga ekonomiska avvikelser från 
ursprunglig ekonomisk ram har redovisats. 

Stridsfordon 90  
Regeringen beslutade den 9 januari 2014 om att 
renovera upp till 184 stycken stridsfordon 90 
(CV 90). Renoveringen omfattar dels 
livstidsförlängande åtgärder som gör att 
systemet förblir operativt till 2030, dels 
integrering av stridsledningssystemet bataljon.  

CV 90-systemet är en viktig komponent i 
markstridskrafterna i och med sin förmåga att 
bekämpa kvalificerat motstånd samt ta och 
försvara terräng i höga konfliktsituationer. Näst 
efter stridsvagnar är CV 90 de bäst skyddade 
fordonen i arméstridskrafterna, något som i 
kombination med god rörlighet och eldkraft ger 
ett system som täcker ett brett omfång av 
konfliktnivåer och hot såväl nationellt som 
internationellt.  

Försvarets materielverk har i sin upphandling 
av renoveringen mottagit en industrioffert som 
överskrider den ekonomiska ram som regeringen 
beslutat. Arbetet med att identifiera möjliga 
handlingsalternativ inom ekonomisk ram pågår. 
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Regeringen ser allvarligt på den aviserade 
fördyringen och de operativa konsekvenser den 
kan komma att innebära och följer utvecklingen 
noggrant.  

Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 

Brobandvagn 
Regeringen beslutade den 22 maj 2014 att 
anskaffa tre brobandvagnar. Manöverförbandens 
rörlighet och operativa effekt i såväl terräng som 
urban miljö förbättras avsevärt om det finns 
tillgång till brobandvagnsystem, något som i dag 
saknas i Försvarsmakten.  

Informationsinfrastruktur 
Regeringen har den 28 februari 2013 beslutat om 
anskaffning av informationsinfrastruktur. 

Beställningen omfattar en plattform av både 
hård- och mjukvaror som realiserar en klient-, 
server-, kommunikations- och 
nätverksinfrastruktur. Investeringen syftar till 
att Försvarsmaktens informationssystem ska 
kunna hantera information klassad upp till 
Hemligt/Top secret. Inledningsvis tillförs 
informationsinfrastrukturen Högkvarteret med 
stabsförband inklusive MUST, nationella 
underrättelseenheten (NUE), brigadstaberna, 
stridslednings- och luftbevakningsbataljonen, 
sjöinformationsbataljonen och 
manöverbataljonerna.  

Försvarsmakten har under 2014 genomfört 
ytterligare studier med syftet att se över kraven 
på informationsinfrastrukturen för att nå en så 
optimal och kostnadseffektiv lösning som 
möjligt. Systemet planeras beställas under 2015. 
Till och med 2014 har Försvarsmakten inte 
upparbetat några anslagsmedel inom projektet. 

Långräckviddig flygburen jaktrobot 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 
2009/10:104) beslutat om anskaffning och 
integration av ny radarjaktrobot till JAS 39C/D 
och JAS 39E. Anskaffningen omfattar 
radarjaktrobot METEOR som ersätter befintlig 
radarjaktrobot 99. Utvecklingen av 
radarjaktrobot METEOR har skett i samverkan 
med flera andra europeiska länder. Avsikten är 
att vapensystemet ska tillföras 
stridsflygdivisionerna. 

Serieleveranserna av METEOR genomförs 
under perioden 2013–2021. Några avvikelser i 
detta avseende har inte redovisats. Regeringen 

bedömer emellertid att förseningar i leveransen 
av materielsystemversion 20 av JAS 39C/D 
påverkar införandetidpunkten, som kan komma 
att förskjutas från 2015 till 2017. 

Av sekretesskäl är en ekonomisk redovisning 
inte möjlig att lämna i budgetpropositionen. 
Inga ekonomiska avvikelser från ursprunglig 
ekonomisk ram har emellertid redovisats. 

Helikopter 14 
Den 13 september 2001 beslutade regeringen om 
anskaffning av helikopter 14 (NH 90). 
Helikoptersystemet ska lösa såväl markoperativa 
som sjöoperativa uppgifter. Anskaffningen 
omfattar bl.a. 18 stycken helikopter 14 i två olika 
konfigurationer. Materielen tillförs 
helikopterflottiljen. 

Den 31 december 2014 hade nio helikoptrar i 
interimistiska (ej kontrakterade) konfigurationer 
levererats till Försvarsmakten. Ursprunglig 
planerad slutleverans var 2009. Förseningar har 
inneburit att den ursprungliga leveransplanen har 
omförhandlats i tre omgångar. Under 2014 har 
en ny leveransplan framarbetats. Samtliga 
helikoptrar planeras vara överlämnade till 
Försvarsmakten 2020. Förseningarna har fått 
negativa operativa konsekvenser för främst den 
sjöoperativa helikopterförmågan. 

Till och med 2014 har cirka fem miljarder 
kronor upparbetats inom projektets ekonomiska 
ram. 

I enlighet med vad regeringen tidigare 
redovisat bedöms den slutliga kostnaden för 
systemet kunna komma att överskrida den 
ekonomiska ram som regeringen beslutat. Mot 
denna bakgrund följer regeringen leveranserna 
och kostnadsutvecklingen särskilt. 

Helikopter 16 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348) beslutat om anskaffning av 
helikopter 16 (UH-60M Blackhawk). Syftet var 
att öka helikopterförbandens förmåga att 
understödja övriga stridskrafter. 

Helikopter 16 används främst för att lösa 
markoperativa uppgifter som sjuk-, trupp- och 
materieltransporter. Systemet omfattar 15 
helikoptrar vilka samtliga levererats till 
Försvarsmakten.  

Uppdragsutrustningar, verktyg, 
utbytesenheter, reservdelar samt tjänster och 
utbildningar levereras löpande, vilket även 
skedde under 2014. Under året inkluderade 
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dessa leveranser bl.a. vattentunnor för 
skogsbrandsbekämpning. 

I samband med anskaffningsbeslutet 
frigjordes cirka 4,7 miljarder kronor i 
Försvarsmaktens planering för att finansiera 
anskaffning, vidmakthållande, drift och 
utbildning m.m. Till och med 2014 har cirka 2,5 
miljarder kronor upparbetats inom 
anskaffningsdelen av projektet, vilket i stort 
motsvarar statens totala beräknade kostnader på 
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar. Regeringen konstaterar följaktligen 
att anskaffningsfasen nu övergår i en 
vidmakthållandefas. Mot denna bakgrund 
slutredovisas nu projekt helikopter 16. 

JAS 39E 
Regeringen har efter riksdagens godkännande 
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 
012/13:93, prop. 2013/14:99, bet. 
2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:317) beslutat om 
utveckling och anskaffning av 60 stycken JAS 
39E. Beslutet innebär att stridsflygsystemet bl.a. 
erhåller ökad prestanda avseende räckvidd, 
vapenlast och sensorer. 

Driftsättningen av materielsystemet har under 
2014 förskjutits från 2018 till 2019. 
Senareläggningen bedöms inte medföra några 
operativa konsekvenser då stridsflygdivisionerna 
alltjämt förväntas bli operativa med den nya 
versionen av stridsflygsystemet från 2023 till 
2025. 

Som en konsekvens av den uteblivna affären 
med Schweiz har regeringen dels den 28 augusti 
2014 beslutat att fullfölja utvecklingen och 
anskaffningen av JAS 39E, dels 2014 och 2015 
gjort engångsvisa förstärkningar av anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar om 2,9 
miljarder kronor för finansieringen av projektet. 
De förändrade förutsättningarna föranledde 
under året en omplanering av finansieringen av 
utvecklingsprojektet. Verksamhetens innehåll 
och tidplan är emellertid oförändrad. 

Till och med 2014 har cirka 4,1 miljarder 
kronor upparbetats inom projektet. Inga 
ekonomiska avvikelser har rapporterats i 
förhållande till den reviderade ekonomiska 
ramen. 

Effektivisering av stödverksamhet  
Genom propositionen En effektivare 
försvarslogistik (prop. 2011/12:86, bet. 
2011/12:FöU9, rskr. 2011/12:291) påbörjades en 
omställning av logistikverksamheten i syfte att 

frigöra medel inom materiel- och 
logistikförsörjningen för att stödja 
omställningen till användbara och tillgängliga 
förband. Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk återredovisar omställningsarbetet 
löpande kvartalsvis. Statskontoret har haft i 
uppdrag att följa myndigheternas arbete och har 
i april 2015 redovisat sin slutrapport till 
regeringen (Statskontoret 2015:11).  

Arbetet med att föra över verksamheter från 
Försvarsmakten till Försvarets materielverk och 
att införa nya arbetssätt är försenat med cirka två 
år i förhållande till vad regeringen och riksdagen 
beräknade. Överföringen av verksamhet från 
Försvarsmakten till Försvarets materielverk har 
skett i tre omgångar, varav den sista 
genomfördes den 1 januari 2015.  

Myndigheterna har gradvis skjutit fram 
tidpunkten för när regeringens besparingsmål 
kan uppnås. Den totala årliga besparingen 
beräknas uppgå till drygt 730 miljoner kronor år 
2017. Enligt myndigheternas bedömning 
kommer den nya beställar-utförarmodellen att 
kunna tillämpas fullt ut 2018. 

Inom ramen för omställningsarbetet har 
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna blivit 
tydligare och dubbelarbetet har delvis minskat. 
Därutöver tydliggörs de faktiska kostnaderna för 
försvarets logistikverksamhet, t.ex. den nedlagda 
arbetstiden. Även om genomförda 
rationaliseringar inte nått målet har 
myndigheterna för 2014 kunnat redovisa en 
ackumulerad besparing om 487 miljoner kronor. 
Hittills uppnådd nettobesparing minskar dock 
till följd av myndigheternas 
omställningskostnader. Statskontorets rapport 
beskriver också att myndigheterna har svårt att 
visa hur uppnådda besparingarna har inneburit 
förstärkningar av förbandsverksamheten. 

Regeringen konstaterar att det kvarstår flera 
frågor för att myndigheterna ska slutligt kunna 
genomföra den avsedda omställningen. Den nya 
beställar-utförarmodellen måste omsättas till ett 
nytt arbetssätt, vilket i sin tur ska tillämpas av 
myndigheterna och kunna fungera. 
Myndigheterna behöver också komma överens i 
vissa sakfrågor. Bland dessa kan nämnas hur 
vidmakthållandet av materiel ska gå till, vilket 
gemensamt och långsiktigt it-stöd som ska väljas 
för försvarslogistiken och hur försvarslogistiken 
ska anpassas till de operativa kraven.  



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

46 

Internationellt materielsamarbete 
Det ligger i Försvarsmaktens intresse att ha 
goda, breda och mångfacetterade relationer till 
andra länder och internationella organisationer. 
Det bi- och multilaterala samarbetet skapar goda 
förutsättningar för detta, och regeringen arbetar 
aktivt för att stärka dessa samarbeten. 

Vid Europeiska rådet i juni 2015 diskuterade 
stats- och regeringscheferna försvars- och 
säkerhetsfrågor, som en uppföljning till det möte 
som genomfördes i december 2013. Sverige har 
under 2014 haft en hög ambition att påverka 
såväl genomförandet av slutsatserna från mötet 
2013, som diskussionen vid junimötet. Eftersom 
försvaret är en nationell angelägenhet, 
återspeglas varje nations val av säkerhetspolitisk 
lösning i materielförsörjningen, till exempel vad 
gäller synen på försörjningstrygghet och 
upprätthållande av strategiska kompetenser för 
militära förmågor. En utgångspunkt för Sveriges 
agerande har därför varit att det fortsatta arbetet 
med industri- och marknadsfrågor inom EU bör 
beakta försvarsmaterielmarknadens särart och 
behovet att tillgodose medlemsstaternas 
säkerhetsintressen inom ramen för den 
gemensamma marknaden.  

Det nordiska avtalet om stöd till 
industrisamarbete på försvarsmaterielområdet 
godkändes av riksdagen 2002. Avtalet har 
därefter utvärderats under 2011 gemensamt 
mellan parterna. I samband med utvärderingen 
framkom ett behov av att revidera avtalet och 
anpassa det till de aktuella förhållanden som 
finns på den europeiska 
försvarsmaterielmarknaden när de två 
försvarsdirektiven har trätt i kraft och kan 
tillämpas av alla EU:s medlemsstater och EES-
länder. Ett omarbetat avtal signerades av de 
nordiska försvarsministrarna i mars 2015. 
Avtalet anger förutsättningar för att utarbeta 
nödvändiga underavtal rörande bl.a. 
försörjningstrygghet, gemensamma 
upphandlingar och exportkontroll som kan 
stödja gemensamma projekt mellan två eller flera 
parter till avtalet.  

Ett mål med Sveriges internationella 
materielsamarbete är att dela risker och 
kostnader för utveckling och vidmakthållande av 
förmågor över livscykeln med andra länder. I 
förlängningen underlättar det även att ha 
gemensamma system vid övningar och insatser. 
Inriktningen för det internationella 
materielsamarbetet 2014 har därför varit att det 

tydligt bör bidra till Försvarsmaktens operativa 
förmåga på ett kostnadseffektivt sätt.  

Det bilaterala materielsamarbetet regleras ofta 
genom s.k. samförståndsavtal. Sverige har för 
närvarande ett trettiotal sådana avtal. Avtalet 
mellan Sverige och Saudiarabien har avslutats.  

Exportstöd  
Den exportstödjande verksamheten har använts 
som ett medel att främja en kostnadseffektiv 
materielförsörjning ur ett livscykelperspektiv. 
De statliga aktörernas medverkan i 
exportsammanhang har kontinuerligt 
prioriterats, baserat på den bedömda nyttan för 
Försvarsmakten. En grundläggande 
förutsättning för det statliga exportstödet är att 
exporten godkänns av ansvarig 
exportkontrollmyndighet. 

Krigsmaterielutredningen (den s.k. KEX-
utredningen) lämnade sitt slutbetänkande i juni 
2015. Regeringen bereder utredningens förslag. 

Regeringen bedömde i budgetpropositionen 
för 2015 att nödvändigt exportstöd inom 
försvarssektorn kan bedrivas inom en annan 
myndighetsstruktur med bibehållna krav på 
affärsmässighet och transparens, men med högre 
kostnadseffektivitet. Regeringen gör i 
vårändringsbudgeten för 2015 bedömningen att 
nödvändigt exportstöd bör bedrivas inom en 
annan myndighetsstruktur från och med den 1 
januari 2016. Som en konsekvens av 
förändringen, bedömde regeringen att 
Försvarsexportmyndigheten bör avvecklas och 
upphöra som myndighet den 31 december 2015.  

Med stöd av riksdagens beslut om 
vårändringsbudgeten 2015 har regeringen gett 
Försvarsexportmyndigheten och Försvarets 
materielverk i uppdrag att förebereda och 
genomföra verksamhetsövergång och avveckling 
utifrån de angivna tidsramarna.  

Forskning och utveckling  
Forskning och teknikutveckling syftar till att 
kompetensförsörja Försvarsmakten i 
utvecklingen av efterfrågade förmågor på såväl 
kort som lång sikt.  

Exempel på genomförd forskning och 
utveckling som nyttiggjorts under 2014 lämnas i 
Försvarsmaktens årsredovisning. Dessa avser 
bl.a. området Telekrigssystem, där kompetens 
tillämpats vid upphandlingar av teknisk 
signalspaningsutrustning, samt området Vapen 
och skydd, där tidigare inhämtad kunskap om 
improviserade sprängladdningar använts vid 
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anskaffning av till exempel Bandvagn 410 och 
Pansarterrängbil 360, som levererats under 2014. 

Temaområdet Obemannade farkoster och 
cyberhot med särskild tillämpning inom 
territoriella övervakningssystem har 
slutredovisats under 2014. Vidare har forskning 
inom området Undervattensteknik rörande 
sensorteknik för marin spaning och övervakning 
visat på operativt relevanta förmågor. 

Transferprogrammet syftar till att snabbt 
omhänderta resultat av Försvarsmaktens 
satsningar på forskning och utveckling. Under 
2014 har en stor del av medlen använts för att 
genomföra tester av biobaserat jetbränsle.  

I budgetpropositionen för 2014 lyfte 
regeringen fram betydelsen av civil-militär 
forskning och internationella samarbeten. 
Försvarsmakten har under året befäst och utökat 
samverkan med civil forskning och utveckling 
inom områden där kostnadseffektivitet kan 
påvisas. Det nationella flygtekniska 
forskningsprogrammet (NFFP) bidrar till såväl 
civil som militär nytta för statliga medel för 
forskning och utveckling. Programmet har 
under 2014 fortsatt i den fas, NFFP 6, som 
startade 2013.  

När det gäller internationella samarbeten har 
cirka 30 procent av projekten inom 
teknikutveckling som genomförts under 2014 
haft inslag av kontrakterad eller överenskommen 
internationell samverkan, vilket motsvarar näst 
intill samma nivå som 2013. Försvarsmakten ser 
dock en trend att antalet projekt nedgår något, 
och sätter detta i samband med de senaste årens 
budgetneddragningar i flera länder.  

Forskning och utveckling avseende skydd 
mot och hot från kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära ämnen (CBRN) under 
2014 har bidragit till att utveckla och 
vidmakthålla svensk grundkompetens och 
förmåga att utföra oberoende bedömningar 
rörande hot och risker inom CBRN-området 
samt tidigt upptäcka förändringar av dessa.  

Försvarsunderrättelseverksamhet 

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av 
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, 
Försvarets materielverk och Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Verksamheten har bidragit till 
att nå målen för det militära försvaret avseende 
att hävda Sveriges nationella intressen, förebygga 

och hantera konflikter och krig. Verksamheten 
har även bidragit till och skapat underlag för 
omvärldsbevakningen, insatser samt 
utvecklingen av insatsorganisationen. 

Försvarsmakten har genom den militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) 
under 2014 bedrivit 
försvarsunderrättelseverksamhet och tagit fram 
efterfrågade underlag för regeringens, 
Regeringskansliets och Försvarsmaktens samt 
andra myndigheters behov. MUST har vidare 
lämnat stöd till underrättelsefunktionen i EU 
(EU INTCEN – European Union Intelligence 
Analysis Centre). Verksamheten under 2014 har 
i stor utsträckning präglats av det förändrade 
omvärldsläget.  

Försvarets radioanstalt har under 2014 
bedrivit försvarsunderrättelseverksamhet och 
tagit fram efterfrågade underlag för regeringens, 
Regeringskansliets, Försvarsmaktens, 
Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens 
behov. Händelseutvecklingen under 2014 har 
ställt särskilda krav på FRA att möta 
uppdragsgivarnas behov av att få snabb 
information. Fortsatt stöd har lämnats till 
Försvarsmaktens internationella insatser.  

Försvarets materielverk och Totalförsvarets 
forskningsinstitut har inom sina 
kompetensområden också bidragit till 
försvarsunderrättelseverksamheten.  

Försvarsunderrättelsedomstolen har under 
2014 fortsatt arbetet med att bygga upp och 
bemanna domstolen samt att utforma och 
säkerställa arbetsmetoder och rutiner för en 
effektiv och rättssäker prövning av 
tillståndsärenden. Processen för 
tillståndsärenden fungerar enligt regeringens 
bedömning väl och tillgodoser kraven på 
effektivitet och rättssäkerhet. 

Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har 
under 2014 bl.a. genomfört verksamhet i 
enlighet med dess uppgift som 
kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. 
Siun har under 2014 genomfört 28 granskningar 
och 10 kontroller på enskilds begäran. 
Kontrollverksamheten resulterade i tre 
synpunkter, två riktade sig till Försvarsmakten 
och en till Försvarets radioanstalt. 
Kontrollverksamheten har inte föranlett Siun att 
framföra några synpunkter till regeringen, eller 
lämna över några ärenden till någon annan 
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myndighet. Enligt regeringens bedömning visar 
Siuns genomförande av kontroller och att dessa i 
förekommande fall resulterar i synpunkter att 
systemet fungerar på det sätt regelverket 
föreskriver.  

I december 2014 lämnade regeringen en 
skrivelse till riksdagen med rapport om 
integritetsskydd vid signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamheten (skr. 
2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet). I skrivelsen 
uttrycker regeringen uppfattningen att systemet 
för att värna den personliga integriteten vid 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
fungerar på det sätt som avsetts i lagstiftningen. 

3.3.4 Analys och slutsatser 

Regeringen har i propositionen Försvarspolitisk 
inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 
2014/15:109) redogjort för sin bedömning av 
läget i Försvarsmakten. Där konstateras bl.a. att 
det finns brister vid operationer i högre 
konfliktnivåer. Regeringens bedömning är att 
Försvarsmakten 2014 i stora drag hade förmåga 
som motsvarade de krav som ställdes på 
myndigheten för året. Samtidigt konstaterar 
regeringen att det under 2014 försämrade 
säkerhetpolitiska läget ställer förändrade krav på 
Försvarsmaktens operativa förmåga. Vikten av 
och allvaret i de begränsningar Försvarsmakten 
redovisat har i och med detta ökat. 

Regeringen konstaterar att den ökade militära 
verksamheten i närområdet i kombination med 
den även i övrigt försämrade säkerhetspolitiska 
situationen innebär att försvaret tydligare bör 
inriktas mot den nationella försvarsdimensionen. 
Ekonomiska förstärkningar under 2014 har 
medgivit utökad incidentberedskap samt utökad 
närvaro i Östersjöområdet. Antalet flygtimmar 
har också ökat under 2014 efter att under de 
senaste åren underskridit det operativa behovet. 
Att höja den operativa förmågan i 
krigsförbanden kommer att vara centralt under 
den kommande försvarsinriktningsperioden.  

Försvarsmaktens operativa förmåga byggs i 
huvudsak upp av dess krigsförband, vars förmåga 
främst manifesteras i deras krigsduglighet. I det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015, 
betonas vikten av att öka krigsförbandens 
krigsduglighet samt att följa upp hur denna 
ökning sker. För närvarande pågår därför arbete 

inom Regeringskansliet och Försvarsmakten för 
att framöver bättre kunna följa upp 
krigsförbandens krigsduglighet. 

Försvarsmakten redovisar att förmåga under 
2014 har funnits att främja svensk säkerhet 
genom internationella operationer, men 
begränsningar har funnits avseende de 
målsättningar som enligt det försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet 2009 skulle uppnås på sikt. 
Dessa målsättningar utgår dock i och med det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015, varför 
dessa begränsningar bedöms vara acceptabla. 
Regeringens samlade bedömning är att de 
förband som deltagit i internationella insatser 
har uppfyllt de krav som ställts i respektive 
insatsområde på förbandets organisation, 
bemanning, utrustning och verksamhetens 
genomförande. Viktiga erfarenheter har gjorts 
inte minst inom ramen för engagemanget inom 
Isaf.  

Sammantaget bedömer regeringen att 
Försvarsmaktens har förmåga att stödja civil 
verksamhet på den nivå som krävs. Regeringen 
bedömer vidare att Försvarsmakten har 
godtagbar förmåga att vidareutveckla det militära 
försvaret. 

Regeringen bedömer att utvecklingen av 
ledning-, underrättelse- och logistikförbanden, 
armé-, marin-, och flygstridskrafterna i stora 
drag motsvarar riksdagens beslut och 
regeringens inriktningsbeslut för perioden 2010–
2014. Övningsverksamheten har under 2014 
utvecklats positivt. Bland annat till följd av de 
ekonomiska förstärkningar som tillförts har 
övningsverksamheten kunnat ökas under årets 
senare del.  

Det kvarvarande beroendet av icke anställd 
krigsplacerad personal har medfört stora 
begränsningar i krigsförbandens användbarhet. 
Samövning av kompletta krigsförband har 
omöjliggjorts och den icke anställda personalens 
individuella färdighet har successivt avtagit. Den 
alltför höga personalomsättningen av GSS/K och 
underskridandet av rekryteringsmålen för 
GSS/T innebär att krigsförbanden inte bedöms 
kunna fyllas med anställd personal till 2020 som 
tidigare planerats. Beroendet av pliktpersonal 
kommer därför att bestå. Försvarsmakten 
reducerade omfattningen av den grundläggande 
militära utbildningen inför och under 2014. 
Detta riskerar att ytterligare försena tillförsel av 
anställd personal. 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  6  

49 

Utöver ovan nämnda brister i 
personalförsörjningen finns brister avseende 
tyngre materiel såväl som personlig utrustning, 
sambandsmateriel och standardfordon. 
Logistikförsörjningen har under lång tid 
anpassats för fredstida krav och insatser utanför 
närområdet. Begränsningar har också funnits när 
det gäller att kunna ta emot militärt stöd.  

I budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1) redovisade regeringen resultatet bl.a. 
utifrån två resultatindikatorer 
(återinvesteringskvot och 
materielförsörjningskostnader) och en 
bedömningsgrund (materieluppfyllnadsgrad). 
Det går inte att utläsa några större förändringar 
av resultatet 2014 i förhållande till 2013. 
Resultaten behöver följas över tiden för att det 
ska vara möjligt att dra några mer långtgående 
slutsatser. Materieluppfyllnadsgraden har under 
2014 utvecklats marginellt positivt. Regeringen 
konstaterar dock att materieluppfyllnadsgraden 
fortsatt behöver öka för att krigsförbandens 
kapacitet att lösa ålagda uppgifter ska förbättras. 
Mot denna bakgrund är förbättringen av 
återinvesteringskvoten positiv. 

Kostnaderna för materielförsörjningen ökade 
något under året. Detta, i kombination med att 
Försvarets materielverk redovisat en 
leveransförmåga under sin interna målsättning, 
får regeringen att dra slutsatsen att såväl 
effektivitet som produktivitet inom materiel-
försörjningen kan förbättras. 

Regeringen kan därtill konstatera att flera 
tidigare beslutade materielinvesteringar inte har 
genererat något ekonomiskt utfall. Regeringen 
har därför påbörjat ett arbete för att analysera 
avvikelserna i investeringsplaneringen för att 
säkerställa att krigsförbanden i tid tillförs 
nödvändig materiel. Uppföljningen av pågående 
materielprojekt bedöms i detta avseende vara av 
stor betydelse. Regeringen bedömer att 
redovisningen av materielprojekten i dess 
nuvarande form utgör en ändamålsenlig 
utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av 
resultatredovisningen i enlighet med 
Investeringsplaneringsutredningens förslag. 

Utifrån det försämrade omvärldsläget menar 
regeringen, i enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen, att det nu är lämpligt 
att justera omställningsarbetet för att 
åstadkomma en materiel- och logistikförsörjning 
som i högre grad är anpassad för att stödja 
krigsförbanden vid höjd beredskap, inklusive vid 

mobilisering. Därigenom kan, med tillgängliga 
resurser, nödvändiga förändringar vidtas för att 
inrikta myndigheterna mot de uppgifter som 
Försvarsberedningen och regeringen framhåller. 
Logistiktjänsterna bör utformas och organiseras 
mot dessa mål samt kunna styras och följas upp 
av Försvarsmakten. Differentierade och 
anpassade lösningar för de olika 
logistiktjänsterna, utifrån vilket operativt behov 
tjänsten stöder, kan komma att behövas. 
Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en 
utredning om översyn av materiel- och 
logistikförsörjningen. 

Vad gäller forskning och utveckling på 
försvarsområdet bedömer regeringen resultaten 
som tillfredsställande i förhållande till 
inriktningen i budgetpropositionen för 2014. I 
inriktningspropositionen framhöll regeringen att 
investeringar i forskning och utveckling bidrar 
till Försvarsmaktens långsiktiga 
förmågeutveckling. Regeringen avser med stöd 
av detta tillsätta en utredning med uppgift att 
lämna förslag till den fortsatta inriktningen, 
omfattningen och utförandet av den forsknings- 
och utvecklingsverksamhet som ska bedrivas av 
Sverige. 

Det är regeringens bedömning att 
försvarsunderrättelsemyndigheterna har uppfyllt 
de av riksdagen och regeringen ställda kraven 
samt att samarbetet mellan myndigheterna har 
fortsatt att vidareutvecklas på ett positivt sätt. 

Regeringen bedömer vidare att 
Försvarsunderrättelsedomstolen och Statens 
inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten på ett 
fullgott sätt har genomfört den verksamhet som 
åligger dem. 

3.3.5 Årlig revision 

Riksrevisionen har gjort löpande granskningar 
och granskning av Försvarsmaktens 
årsredovisning. Riksrevisionen uppfattar att 
Försvarsmaktens årsredovisning i alla väsentliga 
avseenden ger en rättvisande bild avseende 
finansiell ställning och resultat. 

Riksrevisionen har i sin granskning gjort 
iakttagelser som resulterat i ett antal 
rekommendationer till Försvarsmakten. Dessa 
iakttagelser visar på brister i bl.a. kontroll 
gentemot stiftelse, ansvarsfördelningen mellan 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk, 
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kostnader för personal och redovisning av 
beredskapstillgångar. Försvarsmakten ges 
möjlighet att svara på dessa iakttagelser. 

Regeringen har uppmärksammat 
Riksrevisionens iakttagelser och myndighetens 
bedömning gällande rekommendationer och 
förbättringar av den interna styrningen och 
kontrollen. Regeringen kommer i dialog med 
Försvarsmakten att fortsatt följa myndighetens 
arbete med att komma tillrätta med bristerna. 
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3.4 Politikens inriktning enligt den 
försvarspolitiska 
överenskommelsen 2016-2020 

Regeringspartierna har kommit överens med 
Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna om inriktningen för 
försvaret för 2016–2020.  
 
I propositionen Försvarspolitisk inriktning – 
Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109 
bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) 
redovisar regeringen en inriktning för att 
stärka den svenska försvarsförmågan. 

 
Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att 
garantera landets politiska oberoende och 
självständighet. Hot mot freden och vår säkerhet 
avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med 
andra länder. Sverige är inte med i någon militär 
allians.  

Säkerhetspolitiken bör genom vårt stöd till 
Förenta nationerna (FN) bidra till global fred, 
säkerhet och utveckling. Sverige tar genom 
medlemskapet i Europeiska unionen (EU) 
solidariskt ansvar för Europas säkerhet och för 
EU:s möjlighet att verka för fredlig och 
demokratisk utveckling i vår omvärld. Vårt 
samarbete med Nato ger oss möjlighet att 
utveckla vår militära förmåga och att bidra till 
kvalificerade internationella krishanterings-
operationer samt bidrar till att bygga säkerhet 
tillsammans med andra. 

Bi- och multilaterala försvars- och säkerhets-
politiska samarbeten, särskilt det nordiska, 
stärker också säkerheten i vår del av världen. 
Vikten av ett fördjupat samarbete med Finland 
ska framhållas. En stark transatlantisk länk är 
avgörande för Europas säkerhet. Det ligger i 
svenskt intresse att upprätthålla och ytterligare 
fördjupa den bilaterala relationen till USA.  

Regeringen konstaterar vidare att den 
säkerhetspolitiska situationen i Europa har 
försämrats och att denna försämring kommer att 
fortsätta. Regeringen anser mot denna bakgrund 
att den svenska försvarsförmågan bör stärkas. 
Sveriges bi- och multilaterala försvars- och 
säkerhetspolitiska samarbeten bör fördjupas. 

 

Fördjupade bi- och multilaterala samarbeten 
Den försvarspolitiska inriktningspropositionen 
innebär att Sverige kommer att fördjupa bi- och 

multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 
samarbeten.  

Regeringen anser att de möjligheter som ett 
differentierat partnerskap erbjuder bör utnyttjas 
i full utsträckning. Sveriges internationella 
försvarssamarbeten, inklusive med Nato, 
begränsas ytterst av att vi inte åtar oss 
försvarsförpliktelser. 

Inom ramen för den nya försvarsinriktningen 
kommer Sverige fortsatt anmäla förband till 
internationella styrkeregister inom FN, EU och 
Nato.  

Inom ramen för det internationella samarbetet 
bör Försvarsmakten under 2016 fortsatt 
genomföra bl.a. utbildnings- och 
övningsverksamhet, erfarenhetsutbyte och 
deltagande i internationella operationer.  

Regeringen vill särskilt peka på värdet och 
behovet av att öva tillsammans med andra länder. 
Övningssamarbeten kan ge bättre 
förutsättningar för samarbeten i internationella 
operationer och det kan också medge mer 
kvalificerade samt kostnads- och resurseffektiva 
övningar. Sverige har förband anmälda till Natos 
snabbinsatsstyrkas reservstyrkeregister. Detta 
tillför Sverige ökad interoperabilitet genom 
praktisk samverkan, övningar och tillgång till 
ytterligare standarder. Regeringen avser öka 
svenskt deltagande i Natos mest avancerade 
övningar, främst inom ramen för Natos 
snabbinsatsstyrka. Sverige bör därför följa 
utvecklingen av Natos översyn på området. 
Detta, liksom övriga samarbeten inom Norden, 
EU, FN och Nato ökar färdigheten hos 
Försvarsmaktens personal och förbättrar 
Försvarsmaktens förmåga och interoperabilitet. 

 
Värdlandsstöd 
Sverige tecknade den 4 september 2014 ett 
samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd i 
linje med det partnerskapsmål som regeringen 
beslutade om 2010 och 2012.  

Syftet med värdlandsstödet är att säkerställa 
att värdlandet kan lämna effektivt stöd för 
militär verksamhet på värdlandets territorium i 
samband med övningar, krishanterings- eller 
andra operationer. Under 2016 ska 
Försvarsmakten redovisa uppdrag från 
regeringen om att vidta de förberedelser som 
behövs för att säkerställa att Sverige ska kunna 
uppfylla sina åtaganden enligt 
samförståndsavtalet. Avtalet kommer att 
underställas riksdagen innan det träder i kraft. 
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3.4.1 Totalförsvar 

Det enskilt viktigaste under 
försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är 
att öka den operativa förmågan i krigsförbanden 
och att säkerställa den samlade förmågan i 
totalförsvaret. 

Den nya inriktningen är att skapa ett 
totalförsvar som kan hantera de utmaningar och 
hot som följer av det försämrade 
säkerhetspolitiska läget. Berörda myndigheter 
behöver därför utveckla planeringen och vidta 
åtgärder för att totalförsvaret ska kunna lösa sina 
uppgifter under höjd beredskap och då ytterst i 
krig. De tillgängliga resurserna i samhället ger de 
resursmässiga ramarna. Regeringen kommer att 
säkerställa en sammanhängande planering för 
totalförsvaret genom planeringsanvisningar till 
berörda myndigheter.  

Det försämrade omvärldsläget aktualiserar 
också behovet av ett psykologiskt försvar 
anpassat efter dagens förhållanden. Psykologiska 
försvarsåtgärder bör kunna utföras av berörda 
myndigheter och aktörer såväl under fredstida 
förhållanden inom ramen för krisberedskapen 
som inom ramen för det civila försvaret vid höjd 
beredskap. Berörda myndigheters samverkan 
behöver utvecklas för att stärka det psykologiska 
försvaret.  

3.4.2 Operationer och beredskap 

Incidentberedskap och nationella operationer 

Försvarsmakten ska upprätthålla förmåga att 
hävda territoriell integritet i enlighet med 
beslutade tillgänglighets- och beredskapskrav. 
Svenskt sjöterritorium och luftrum ska 
kontinuerligt övervakas och incidentberedskap 
ska upprätthållas. Tillgängligheten och 
beredskapen ska anpassas mot rådande 
omvärldsläge och militär övningsverksamhet. 

Försvarsmakten bör, med stöd av de 
föreslagna ekonomiska tillskotten, i utökad 
omfattning markera närvaro i Östersjön, 
inklusive på och kring Gotland i syfte att visa på 
vilja och förmåga att försvara Sverige och värna 
svenska intressen och därigenom höja tröskeln 
för konflikter och incidenter. Sverige har 
möjlighet och ett ansvar att påverka utvecklingen 
i Östersjöområdet. 

Försvarsmaktens stöd till övriga samhället 

Försvarsmakten har kvalificerade resurser som i 
många fall kan komma till nytta inom andra 
samhällssektorer. Försvarsmakten ska därför 
bistå det övriga samhället och andra myndigheter 
vid behov inom ramen för befintliga förmågor 
och resurser. I vissa fall kan dock stöd till 
samhället ställa särskilda krav på exempelvis 
samverkan, planering, övning eller viss 
beredskap, detta regleras då i särskild ordning. 
Försvarsmakten ska i större omfattning kunna 
bidra med ett kvalificerat stöd till övriga 
samhället. 

En stärkt samverkan mellan civila och militära 
verksamheter ska bidra till ökad säkerhet och 
trygghet samt medföra ett rationellt utnyttjande 
av samhällets samlade resurser. Regeringen ser 
särskilt positivt på den pågående utvecklingen av 
samarbetet mellan polisen och Försvarsmakten 
när det gäller möjligheterna för Försvarsmakten 
att ge bistånd till polisen vid 
terrorismbekämpning.  

Internationella operationer och insatser 

Operationer och beredskap bör genomföras av 
Försvarsmaktens ordinarie krigsförband eller 
delar av krigsförband.  

I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 bör en 
viss ombalansering ske från internationella 
operationer och insatser till nationell 
verksamhet. Mot denna bakgrund föreslås i 
denna proposition en minskning av anslaget 1:2 
Försvarsmaktens insatser internationellt och 
därmed minskas även möjligheterna att bidra till 
nya operationer.  

Sverige ska som deltagare i insatsverksamhet 
stödja och påskynda ansträngningarna att 
genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 
från år 2000 om kvinnor, fred och säkerhet samt 
säkerhetsrådsresolution 1820 från 2008 om 
sexuellt våld i konflikter. Hänsyn ska tas till 
kvinnors roll som aktörer och till kvinnors och 
flickor särskilda skyddsbehov i kris och 
konflikter.  

Minusma, Mali 
Målet för det svenska deltagandet i FN:s 
stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA, är att 
bidra till insatsens mandat enligt säkerhetsrådets 
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resolution och därigenom bidra till förbättrad 
säkerhet i Mali, till att den maliska regeringen 
återfår kontrollen i hela landet och till att stödja 
långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet. 
Det svenska bidraget är också ett uttryck för 
stödet för FN och dess fredsfrämjande 
verksamhet. Det svenska deltagandet i 
MINUSMA svarar mot en direkt förfrågan från 
FN. 

Det svenska bidraget ska fortsatt utgöra en del 
i insatsens underrättelseenhet och ska innehålla 
för verksamhetens genomförande nödvändiga 
skydds- och logistikfunktioner. Bidraget ska 
även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. 
Huvuduppgiften är att förse insatsens 
underrättelseenhet med information som kan 
användas för att uppfylla säkerhetsrådets 
mandat. Utöver huvuduppgiften ska det svenska 
bidraget bidra till att upprätthålla säkerhetsrådets 
resolution 2227. Den svenska styrkan om ca 250 
personer på plats i insatsområdet kan vid behov 
tillföras ytterligare ca 70 personer för stöd och 
underhåll.  

Resolute Support Mission (RSM), Afghanistan 
Sverige ska under 2016 fortsätta arbetet med att 
stödja utvecklingen av de afghanska 
säkerhetsstrukturernas förmåga att hantera 
säkerheten i Afghanistan. Bidraget ska ses som 
ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska 
militära engagemanget i Afghanistan. 
Målsättningen är att bidra till att åstadkomma en 
långsiktig stabilitet och en positiv 
säkerhetsutveckling i landet. Utmaningar 
kvarstår. Afghanistans nya regering har därför 
efterfrågat ett fortsatt militärt stöd med 
utbildning och rådgivning under 2016. Sverige 
avser därför att bidra till utbildnings- och 
rådgivningsinsatsen RSM. Under 2016 kommer 
en övergång ske från en begränsad regional 
ansats till en Kabulcentrerad närvaro. Intill dess 
att en Kabulcentrerad närvaro är intagen planeras 
Sveriges bidrag till RSM bestå av cirka 30 
personer på plats i Afghanistan. Bidraget 
kommer främst bestå av rådgivare och 
stabspersonal. När RSM:s verksamhet har 
fokuserats till Kabul är inriktningen att det 
svenska bidraget ska reduceras ytterligare. 

RSM planeras att avslutas vid utgången av 
2016. Formellt beslut av Nato är dock inte fattat. 
Arbete pågår för att möjliggöra en fortsatt 
relation och ett civilt lett partnerskap mellan 
Nato och Afghanistan efter 2016. Inriktningen 

är att partnerländer ges möjlighet att delta i det 
framtida engagemanget.  

Irak 
För närvarande bistår en internationell koalition 
bestående av 60 länder Irak, bl.a. genom 
rådgivning och utbildning av irakiska 
försvarsstyrkor. Sverige har under andra halvåret 
2015 bidragit med en styrka om 35 soldater och 
officerare. Regeringen överväger en fortsättning 
på insatsen under 2016 och återkommer i det 
fallet med en proposition till riksdagen. 

EU:s stridsgrupper 
Regeringen fattade den 28 maj 2015 beslut om 
ett svenskt deltagande inom ramen för den 
stridsgrupp som står i beredskap under andra 
halvåret 2016, med Storbritannien som 
ramnation. Inriktningen är ett bidrag bestående 
av en artillerilokaliseringsradar, stödfunktioner 
samt stabsofficerare. 

Säkerhetssektorreform och militärt 
kapacitetsbyggande 
Under 2016 planeras det försvarsrelaterade 
stödet till säkerhetssektorreformer (SSR) och 
militär kapacitetsuppbyggnad att fortsätta 
genom insatser i bl.a. Kosovo, Georgien, 
Ukraina, Moldavien, Östafrika (stöd till 
östafrikanska fredsstyrkan), Afrikas horn (stöd 
till utbildning av den somaliska regeringens 
säkerhetsstyrkor), Mali (stöd till utbildning av 
den maliska försvarsmakten) och på västra 
Balkan. Regeringen ser positivt på ett fortsatt 
försvarsrelaterat SSR- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd i multilaterala fora, 
särskilt samordnat nordiskt och nordiskt-
baltiskt SSR-stöd. 

3.4.3 Förbandsverksamhet m.m. 

Försvarsmaktens operativa förmåga och 
krigsförband 

Försvarsmakten bör ha en operativ förmåga som 
medger att dess uppgifter kan lösas och att krav 
på tillgänglighet i fred samt beredskap för den 
händelse höjd beredskap beslutas i enlighet med 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap kan upprätthållas.  

Alla delar av Försvarsmaktens organisation 
som har uppgifter vid höjd beredskap 
organiseras som krigsförband och ges ett 
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krigsduglighetskrav. Krigsförbandens 
krigsduglighet bör med stöd av föreslagna 
ekonomiska tillskott öka i takt med att de 
enskilda krigsförbanden övas och fylls upp med 
personal och materiel. Under 
försvarsinriktningsperioden, som inleds 2016, 
avser regeringen att noga följa upp utvecklingen 
av krigsförbandens krigsduglighet. Med 
anledning av detta pågår för närvarande ett 
arbete inom Regeringskansliet och 
Försvarsmakten.  

Riksdagen har med anledning av den 
försvarspolitiska inriktningspropositionen för 
2016–2020 beslutat om inriktning för vilka 
krigsförband försvarsmaktsorganisation 2016 i 
huvudsak ska bestå av. Denna organisation ska 
gälla från 1 januari 2016.  

Huvuddelen av krigsförbanden i Försvars-
maktsorganisation 2016 har funnits i tidigare 
insatsorganisation, andra krigsförband kommer 
dock att tillkomma eller omorganiseras i och 
med övergången till den nya försvarsmakts-
organisationen. Av de nya eller omorganiserade 
krigsförbanden kommer flera inledningsvis att 
sakna eller ha låg krigsduglighet beroende på 
avsaknad av eller låg uppfyllnad av personal och 
materiel samt att övningsverksamhet inte 
genomförts. Krigsförbandens krigsduglighet bör 
öka under perioden efterhand som de enskilda 
krigsförbanden fylls upp med personal och 
materiel samt övas.  

Under 2016 bör uppfyllnaden av personal i 
krigsförbanden påskyndas genom ett särskilt 
fokus på krigsplacering av personal som tidigare 
genomfört värnplikten eller som tidigare varit 
anställda samt genom krigsplacering av 
Försvarsmaktens civila anställda och 
reservofficerare. Övningsverksamheten bör i 
ökad utsträckning inriktas mot kvalificerade 
stridskraftsgemensamma övningar inom ramen 
för Försvarsmaktens uppgift att kunna försvara 
Sverige mot ett väpnat angrepp. Vidare bör 
övningsverksamhet med hela förband 
inkluderande pliktplacerad personal öka. 

I enlighet med riksdagens beslut om en ny 
försvarspolitisk inriktning för åren 2016–2020 
behöver totalförsvarets förmåga inför och vid ett 
angrepp stärkas. Försvarsmakten ska under 2016 
bedriva försvarsplanering i enlighet med 
riksdagens beslut och regeringens anvisningar.  

Internationellt försvarssamarbete 

Försvarsmaktens uppgifter ska kunna lösas 
enskilt och tillsammans med andra myndigheter, 
länder och organisationer. Resultatet uppnås i 
första hand genom förbanden. Med 
utgångspunkt i den svenska säkerhetspolitiken 
ska därför krigsförbandens förmåga i så stor 
utsträckning som möjligt utvecklas tillsammans 
med andra länder och organisationer. 

Interoperabilitet är grundläggande för 
möjligheten att verka i Sverige, i närområdet och 
i operationer utanför närområdet.  

Försvarsmakten ska inom alla stridskrafter 
bidra till att utöka och utveckla det nordiska och 
nordisk-baltiska samarbetet såväl som det 
bilaterala samarbetet med USA. Samarbetet med 
Finland är av särskild vikt.  

Nordiskt samarbete 
Ett närmare samarbete i såväl Norden som med 
de baltiska staterna bidrar till fredlig utveckling 
och höjer långsiktigt tröskeln för militära 
incidenter och konflikter. I enlighet med 
propositionen Försvarspolitisk inriktning – 
Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109 
bet. 2014/15:UFöU5, rskr. 2014/15:250) 
kommer det nordiska samarbetet under 2016 att 
fördjupas då det stärker både det nationella 
försvaret och förmågan att genomföra 
operationer i närområdet och utanför 
närområdet. Arbetet kommer bl.a. att bedrivas 
inom det nordiska försvarssamarbetsformatet 
Nordefco, som bidrar till en positiv utveckling 
på flera områden såsom informationsutbyte, 
utökad försvars- och säkerhetspolitisk dialog på 
militär och politisk nivå, internationella 
operationer, logistik, utbildning, 
förmågeutveckling och övningsverksamhet. 
Under 2016 kommer Sverige fortsatt driva de 
frågor som är aktuella under det svenska 
ordförandeskapet såsom frågor om etableringen 
av säker kommunikation, ökad luftlägesbild, 
etableringen av en kvalificerad flygövning 
(Northern Flag) och alternativbaser för flyg. 

Ett långtgående samarbete med ett eller flera 
nordiska länder är avgörande för att möjliggöra 
effektivare resursanvändning och ökad militär 
förmåga. 

Ett fördjupat samarbetet med Finland är av 
särskild vikt. Under 2016 kommer därför arbetet 
med att fördjupa samarbetet med Finland att 
pågå inom alla stridskrafter och även andra 
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områden såsom säker kommunikation mellan 
länderna. Försvarssamarbetet mellan Finland och 
Sverige bör enligt regeringen även omfatta 
operativ planering och förberedelser för 
gemensamt användande av civila och militära 
resurser i olika scenarier. Exempel på detta kan 
vara hävdandet av respektive lands territoriella 
integritet eller utövande av rätten till självförsvar 
enligt artikel 51 i FN:s stadga. Sådan planering 
bör vara ett komplement till, men skilt från, 
respektive lands nationella planering. Samarbetet 
innebär en möjlighet till gemensamt agerande, 
men inte några utfästelser. Endast under 
förutsättning att nödvändiga politiska beslut 
fattas kan länderna agera gemensamt. 

Sverige ser goda möjligheter till att fördjupa 
sitt fredstida militära samarbete med Danmark 
på marin- och flygområdet. Sverige har sedan 
tidigare även ett omfattande försvarspolitiskt 
samarbete med Norge. Detta samarbete bör 
fortgå under 2016. 

Försvarsmaktsgemensamma stridskrafter 

Lednings- och underrättelseförband 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 ska 
ledningsförbanden inriktas med utgångspunkt i 
armé-, marin- och flygstridskrafternas 
ledningsbehov i fred samt vid höjd beredskap 
och då ytterst i krig. Arméstridskrafternas 
kommer från 2016 organiseras för att kunna 
verka i brigad i hög konfliktnivå mot en 
kvalificerad motståndare. Ledningsförbanden 
kommer att anpassas därefter. 
Brigadstabsbetjäningsförbanden ska 
vidmakthållas under ledningssystemchefen i 
fredstid men överförs vid aktivering eller 
mobilisering till arméstridskrafterna för lösandet 
av taktiska uppgifter i brigad. 

Förbandet Rörlig operativ ledning ska 
avvecklas. Förbandets uppgifter övertas av 
Högkvarteret och brigadstaberna.  

I samband med anskaffning av materiel på 
ledningsområdet bör särskild vikt läggas vid 
behovet av kostnadseffektiva och fungerande 
system som snabbt kan tillföras krigsförbanden. 
Utöver att fortsatt säkerställa att det finns 
fungerande informationsinfrastruktur som 
möjliggör ledningsförmåga i hela ledningskedjan 
från stridande förband till staber bör tillförsel av 
mängdmateriel för samband, såsom 

radioapparater, prioriteras. Fortsatt vikt bör även 
läggas på att tillföra de markrörliga förbanden 
stridsledningssystem. Försvarsmakten bör följa 
utvecklingen av ledningsområdet inom Nato och 
EU i syfte att möjliggöra ledning tillsammans 
med andra länder i en multinationell kontext. 

Logistikförband 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
kommer delar av logistikfunktionens 
krigsförband från 2016 att utvecklas mot att 
kunna underställas en brigad, men i fredstid 
ledas av försvarslogistikchefen. 
Arméstridskrafterna organiseras för att kunna 
verka i brigad i hög konfliktnivå mot en 
kvalificerad motståndare och logistikförbanden 
kommer att anpassas därefter. 

Inom logistikförbanden ska ett trafik- och 
transportledningskompani utvecklas ur 
MOVCON-kompaniet (Movement Control). 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) Stab med 
Nationell stödenhet ska avvecklas för att ingå i 
det nya krigsförbandet FMLOG där tidigare 
icke krigsplacerad personal ur FMLOG också 
ingår. 

Depåförband 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
kommer geografiskt spridda depåförband från 
2016 att skapas för att säkerställa det lokala 
behovet av stöd till den ordinarie verksamheten 
samt som stöd vid aktivering i fredstid och vid 
mobilisering i samband med övriga 
krigsförbands intagande av höjd beredskap. 

Arméstridskrafterna 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
kommer huvuddelen av arméförbanden från 
2016 organiseras för att kunna verka som två 
brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad 
motståndare. 

De mekaniserade bataljonerna omorganiseras 
för att bestå av stridsvagns- och mekaniserade 
skyttekompanier. Under 2016 innebär det bl.a. 
att de tidigare fristående stridsvagnskompanierna 
bör inordnas i de mekaniserade bataljonerna. 
Vidare bör uppsättande av brigad-
spaningskompanier påbörjas. De två tidigare 
militärpoliskompanierna bör föras samman till 
en militärpolisbataljon.  
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I och med införande av krigsförbandet 
Försvarsmaktens telekommunikations- och 
informationssystemförband (FMTIS) har 
Försvarsmaktens behov av lokaler i Örebro ökat. 
Regeringen bedömer därför att Örebro 
Värmlandsgruppen bör flytta till Villingsberg, i 
enlighet med Försvarsmaktens förslag. Örebro 
Värmlandsgruppen är en del av organisations-
enheten Livregementets husarer. 

Tonvikten i omsättningen och förnyelsen av 
materiel inom arméstridskrafterna bör ligga på 
verkan och uthållighet. För såväl ökad verkan 
som uthållighet bör fortsatt fokus ligga på att 
genomföra renovering och livstidsförlängning av 
arméns tyngre fordon med hög skyddsnivå och 
stor eldkraft.  

För att ytterligare stärka luftförsvarsförmågan 
ska anskaffning av nytt luftvärnssystem med 
medellång räckvidd som ersättare till 
robotsystem 97 inledas under året. 
Försvarsmakten förväntas inkomma med 
framställning om bemyndigande att få beställa 
stridsfordonsburna granatkastare. 

Marinstridskrafterna 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
kommer marinstridskrafternas krigsförband att 
utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp 
samtidigt som förmågan att upprätthålla den 
territoriella integriteten ökar. 

Marinstridskrafterna ska under 2016 med 
ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, ubåtar, 
amfibie-, underhålls- och sjöinformations-
förband vidmakthålla och fortsatt utveckla 
förmågan till kvalificerad ytstrid, 
undervattensstrid, minröjning, luftförsvar, 
eskortering, amfibiestrid, ubåtsjakt och 
underrättelseinhämtning. Förmåga till 
sjöövervakning samt till att stödja 
specialförbanden bör vidmakthållas liksom den 
sjöburna signalspaningsförmågan.  

Marinförband ska också, när det befinns 
lämpligt, kunna delta i operationer utanför vårt 
närområde. Vidare ska Försvarsmakten fortsatt 
samverka med andra sjöverkande myndigheter 
som verkar på svenskt territorialhav eller i 
närområdet.  

För att säkerställa uthållighet i förbanden, öka 
tillgänglighet och tid till sjöss samt för att öka 
Försvarsmaktens förmåga på kort och lång sikt 
ska en tillförsel ske av personal inom vissa 
nyckelkategorier. Uppsättandet av den 

gemensamma finsk-svenska marina 
stridsgruppen är av särskild betydelse, liksom 
samarbetet med Finland inom sjöövervakning.  

Försvarsmakten förväntas inkomma med 
framställning om bemyndigande att få beställa 
modifiering av sju bevakningsbåtar, inklusive 
antiubåtsgranatkastare, samt ombyggnation av 
fyra bevakningsbåtar till bojbåtar. 
Försvarsmakten förväntas även redovisa 
underlag för investeringar i halvtidsmodifiering 
av två korvetter av Göteborgsklass, omsättning 
av rörliga sensorer samt vidmakthållande av 
minsystem. 

Flygstridskrafterna 

Flygförband 
 I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
kommer flygstridskrafternas krigsförband att 
utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp 
samtidigt som förmågan att hävda den 
territoriella integriteten vidmakthålls. 
Stridsflyget organiseras som krigsförband om 
sex stridsflygdivisioner. Basbataljonernas 
verksamhet uppgår i flygflottiljerna, som 
organiseras som krigsförband. 

Förmåga att föra över information mellan 
olika enheter ska upprätthållas för att möjliggöra 
operationer tillsammans med andra stridskrafter. 

Flygstridskrafterna ska upprätthålla 
incidentberedskap och luftrumsövervakning. 
Logistiska förutsättningar för att öka antalet 
flygtimmar inom stridsflygsystemet ska fortsatt 
utvecklas. Förmågan att sprida stridsflyg-
divisionerna inom och mellan baser ska öka.  

Befintliga transportflygplan Tp 84 
vidmakthålls under försvarsinriktningsperioden.  

Helikopterförband 
I enlighet med den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 ska 
helikopterförbanden under 2016 omorganiseras 
till en helikopterflottilj med tre 
helikopterskvadroner samt ledning- och 
logistikstöd. Helikopterförbanden bör särskilt 
utveckla förmåga att stödja marinstridskrafternas 
ubåtsjaktförmåga samt transport av 
markstridsförband. Stödet till Polismyndigheten 
med medeltung helikopterkapacitet ska fortsätta 
samt vidareutvecklas. 
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Personalförsörjning 
Utvecklingen av personalförsörjningen av det 
militära försvaret beskrivs i den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020. 
Regeringen bedömer att det finns utmaningar i 
personalförsörjningssystemet som föranleder 
fortsatt reformbehov. Personalförsörjningen av 
det militära försvaret vilar på såväl frivillighet 
som plikt och olika sätt att utveckla de 
möjligheter detta ger bör granskas, bl.a. genom 
studier av de danska och norska 
personalförsörjningssystemen. Regeringen 
återkommer i frågan efter att en utredning 
lämnat förslag om hur den långsiktiga 
stabiliteten i personalförsörjningssystemet kan 
öka.  

Det enskilt viktigaste under den kommande 
försvarsinriktningsperioden är att öka den 
operativa förmågan hos krigsförbanden. Under 
2016 är det av särskild vikt att Försvarsmakten 
säkerställer att samtliga befattningar i 
krigsförbanden är uppfyllda med krigsplacerad 
personal som också informerats om sin 
skyldighet att tjänstgöra i den specifika 
befattning som de placerats på. Regeringen anser 
att det är av stor vikt att Försvarsmakten 
fortsätter sina ansträngningar att rekrytera och 
över tid behålla gruppbefäl, soldater och sjömän, 
inte minst tidvis tjänstgörande personal. 
Regeringen beslutade den 25 juni om 
inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 
2016-2020 (Fö nr 7). Enligt regeringens beslut 
bör Försvarsmakten inom ramen för den 
delegerade statliga arbetsgivarpolitiken överväga 
att ta upp diskussioner om åtgärder, inklusive 
införandet av ett system med tidsdelmål med 
ekonomisk kompensation liksom andra typer av 
incitament, för att gruppbefäl, soldater och 
sjömän ska fullfölja sina tidsbegränsade 
anställningar. Regeringen anser även att det är av 
stor vikt att Försvarsmakten under 2016 
påbörjar grundläggande reservofficersutbildning 
för såväl officerare som specialistofficerare samt 
vidtar åtgärder för att öka och bredda 
rekryteringen av yrkesofficerare. 

Rekrytering och grundläggande militär utbildning  
Krigsdugliga krigsförband förutsätter uppfyllnad 
av personal och materiel. En grundläggande 
förutsättning för att upprätthålla kvaliteten i 
krigsförbanden är också att all personal som är 
krigsplacerad i krigsförbandet övar tillsammans. 
Försvarsmakten kommer därför under 2016 att 

påbörja ett arbete som ska säkerställa att samtliga 
krigsförband under perioden 2016-2020 ska ha 
genomfört krigsförbandsövning.  

Från 2016 införs en ny personalkategori 
(GSS/P), bestående av militärt grundutbildade 
men icke anställda totalförsvarspliktiga 
gruppbefäl, soldater och sjömän. 
Försvarsmakten ska krigsplacera denna 
personalkategori i kontraktsförbanden, där 
kontinuerlig eller tidvis anställd personal saknas, 
med hänsyn tagen till respektive krigsförbands 
krav på tillgänglighet och beredskap. Personal i 
denna kategori (GSS/P) kommer att 
repetitionsövas på samma sätt som övrig 
personal som är krigsplacerad i krigsförbandet. 

 All personal som tjänstgjort under de senaste 
tio åren som har tillräckliga färdigheter och 
kunskaper, och som inte har någon annan 
krigsplacering inom totalförsvaret som äger 
företräde, bör vidare krigsplaceras inom 
Försvarsmakten. Personal som för närvarande 
inte behövs i krigsförbanden, i 
mobiliseringsreserv eller i förbandsreserven ska 
krigsplaceras i en personalreserv.  

Under 2016 inrättas en ny militär 
grundutbildning. Den personal som genomgått 
den nya grundutbildningen med godkänt resultat 
ska krigsplaceras oavsett om utbildningen leder 
till anställning i Försvarsmakten eller inte. 

Yrkes- och reservofficerare 
Det pågående förändringsarbetet med anledning 
av införandet av flerbefälssystemet kommer att 
fortgå under 2016. 

Regeringen anser att Försvarsmakten under 
2016 bör vidta åtgärder för att bredda 
rekryteringen till officersyrket och se över 
utbildningen av officerare bl.a. utgående från 
införandet av flerbefälssystemet. Vid behov 
återkommer regeringen i frågan efter att en 
utredning lämnat förslag om hur den långsiktiga 
stabiliteten i personalförsörjningssystemet kan 
öka. 

Reservofficerssystemet är en betydelsefull del 
i personalförsörjningen av det militära försvaret. 
Försvarsmakten kommer under 2016 att 
fortsätta att anställa förtidsavgångna 
yrkesofficerare som reservofficerare samt 
påbörja grundläggande reservofficersutbildning 
av såväl specialistofficerare som officerare. Den 
senare kommer bl. a. att genomföras som en 
kortare inomverksutbildning för de som redan 
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har eller kommer att skaffa sig en civil 
högskoleutbildning.  

Veteransoldater  
Veteranpolitiken syftar till att ge personal som 
tjänstgör i internationella operationer och deras 
anhöriga ett stöd som står i proportion till de 
risker och påfrestningar som de utsätts för. I 
Veteranutredningens betänkande, En svensk 
veteranpolitik – ett ansvar för hela samhället 
(SOU 2014:27), lämnades ett antal förslag 
rörande utvecklingen av veteranpolitiken, bl.a. 
att den även ska omfatta fler personalkategorier. 
Vidare har riksdagen tillkännagivit för 
regeringen som sin mening vad Försvars-
utskottet dessförinnan har anfört om att ett 
centrum med specialkompetens i veteranfrågor 
bör inrättas (bet. 2014/15:FöU7, rskr. 
2014/15:132). Regeringen avser att återkomma 
till veteranfrågorna efter att regeringen 
behandlat utredningens förslag. 

Jämställdhetsarbete 
Regeringen bedömer att Försvarsmakten trots 
vidtagna åtgärder inte i tillräcklig utsträckning 
har lyckats öka andelen kvinnor på alla nivåer 
inom myndigheten. Förändringarna går särskilt 
långsamt avseende officerare. Försvarsmakten 
bör fortsatt följa upp de åtgärder/insatser som 
myndigheten har genomfört och analysera vad 
som påverkar utvecklingen för att skyndsamt 
kunna vidta åtgärder så att antalet kvinnor som 
rekryteras och stannar i yrket blir fler. Att främja 
jämställdhet genom att motverka 
könssegregering på arbetsmarknaden är av stor 
vikt för det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken, liksom för det 
underliggande delmålet om ekonomisk 
jämställdhet. Staten som arbetsgivare ska föregå 
med gott exempel och bedriva ett aktivt arbete 
för att fler kvinnor och män ska välja yrken som 
av tradition domineras av det motsatta könet. 

Frivillig försvarsverksamhet 
De frivilliga försvarsorganisationernas 
verksamhet bör främst vara inriktad mot 
nationella uppgifter vid höjd beredskap. De 
frivilliga försvarsorganisationerna bidrar främst 
till bemanningen av hemvärnsförbanden. 
Regeringen anser att Försvarsmakten under 2016 
bör pröva möjligheten att i högre grad utnyttja 
de frivilliga försvarsorganisationerna även vid 
bemanning av andra krigsförband.  

3.4.4 Materiel- och logistikförsörjning 

Strategisk styrning av materielförsörjningen 

Regeringen avser att under 2016 vidta flera 
åtgärder syftande till att bl.a. stärka den 
finansiella styrningen och uppföljningen av 
Försvarsmaktens materielförsörjning. 
Ekonomistyrningsverkets rapport En 
ändamålsenlig anslagsstyrning av 
Försvarsmaktens investeringar (ESV 2015:47), 
liksom pågående uppdrag om hur Försvarets 
materielverks myndighetskostnader, som nu 
finansieras med avgifter, i stället kan finansieras 
över ett nytt anslag på statsbudgeten, kommer 
att beredas under året. 

I den försvarspolitiska inriktnings-
propositionen för 2016–2020 redovisar 
regeringen att förhållandet mellan 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk vid 
höjd beredskap bör tydliggöras. Syftet är att 
materiel- och logistikförsörjningen i högre 
utsträckning ska vara anpassad för att stödja 
krigsförbanden vid höjd beredskap. Mot denna 
bakgrund redovisar regeringen i propositionen 
avsikten att tillsätta en utredning med uppgift att 
utvärdera den samlade materiel- och 
logistikförsörjningen utifrån bl.a. kravet på ökad 
operativ förmåga i krigsförbanden. Utredningen 
ska även omhänderta bl.a. 
Ekonomistyrningsverkets iakttagelser avseende 
styrning och uppföljning. Den 25 juni 2015 
beslutade regeringen om direktiv till utredningen 
(dir. 2015:71), som ska redovisa sina slutsatser 
senast den 15 december 2016. 

I propositionen konstaterar regeringen vidare 
att Försvarsmakten i underlaget till 
propositionen föreslagit ett antal prioriterade 
åtgärder som inte ryms inom de förstärkta 
anslagsramar som regeringen föreslår. För att 
säkerställa en långsiktig operativ balans behöver 
en samlad strategisk avvägning och prioritering 
inom materielförsörjningen från 2021 utarbetas. 
Därför avser regeringen under 2016 tillsätta en 
utredning med uppdraget att se över det samlade 
långsiktiga materielbehovet. Utredningen bör 
vara klar 2018 och utgöra grund för regeringens 
och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför 
kommande försvarsinriktningsbeslut. 

För att underlätta riksdagens och regeringens 
möjligheter till långsiktig strategisk styrning och 
struktur i planeringen för försvarsmateriel, har 
regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att 
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upprätta ett förslag till investeringsplan för åren 
2017–2028. Förslaget kommer att lämnas i 
samband med Försvarsmaktens budgetunderlag 
för 2017 och utgöra en grund för kommande 
investeringsplaner. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen om detta i 
budgetpropositionen för 2017. 

Mot bakgrund av de identifierade bristerna i 
materielförsörjningen har regeringen påbörjat ett 
arbete för att analysera avvikelserna i 
investeringsplaneringen. Syftet är att säkerställa 
att krigsförbanden i tid tillförs nödvändig 
materiel. Under 2016 bör arbetet resultera i en 
åtgärdsplan som kan inordnas i den process för 
planering, beslut och uppföljning som 
regeringen genomför med stöd av den s.k. 
Investeringsplaneringsutredningens förslag 
(SOU 2014:15). 

Internationellt materielsamarbete 

Försvaret är en nationell angelägenhet och EU:s 
medlemsstaters val av säkerhetspolitisk lösning 
återspeglas också i materielförsörjningen, t.ex. 
vad gäller synen på försörjningstrygghet och 
upprätthållande av strategiska kompetenser för 
militära förmågor. Det fortsatta arbetet med 
industri- och marknadsfrågor inom EU under 
2016 bör därför beakta 
försvarsmaterielmarknadens särart, och behovet 
att tillgodose medlemsstaternas 
säkerhetsintressen inom ramen för den 
gemensamma marknaden. I detta sammanhang 
ska också möjligheten att upprätthålla den 
transatlantiska länken beaktas.  

3.4.5 Exportstöd 

Även om Försvarsexportmyndigheten läggs ned 
den 1 januari 2016 och delar av verksamheten 
förs över till Försvarets materielverk bedömer 
regeringen att exportstödjande verksamhet 
fortsatt bör användas som ett medel för att 
främja en kostnadseffektiv materielförsörjning 
ur ett livscykelperspektiv. Exportstöd ska främst 
bedrivas inom områden av väsentlig betydelse 
för Sveriges försvar och i syfte att minska 
Försvarsmaktens kostnader.  

Regeringen anser att aktörernas medverkan i 
exportsammanhang innebär behov av en 
kontinuerlig prioritering av svenska statens 

exportstödsaktiviteter, baserat på den bedömda 
nyttan för Försvarsmakten. 

3.4.6 Forskning och utveckling 

Regeringen bedömer att forskning och 
utveckling på försvarsområdet i större 
utsträckning bör inriktas mot att långsiktigt öka 
Försvarsmaktens möjligheter att möta framtida 
hot.  

I den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 
redovisar regeringen sin avsikt att tillsätta en 
utredning med uppgift att lämna förslag till den 
fortsatta inriktningen, omfattningen, 
finansieringen och utförandet av forsknings- och 
utvecklingsverksamheten på försvarsområdet. 
Syftet är att skapa förutsättningar för långsiktiga 
beslut om den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som bör bedrivas i 
Sverige.  

3.4.7 Förstärkning av 
Försvarsunderrättelseförmågan 

Den svenska försvarsförmågan, möjligheterna 
för Sverige att föra en självständig och aktiv 
utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik samt 
förmågan att kartlägga yttre hot mot landet är 
beroende av en god försvarsunderrättelse-
förmåga. Verksamhetens utgångspunkt är det 
breda spektrum av hot, risker och inträffade 
händelser som Sverige har att förhålla sig till. Det 
är av vikt att försvarsunderrättelseverksamheten 
har beredskap för att kunna ge nödvändig 
förvarning och att den har uthållighet så att den 
över tid förmår följa krisförlopp av utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitisk betydelse.  

Regeringen lyfte i den försvarspolitiska 
inriktningspropositionen för 2016–2020 fram 
den försämrade säkerhetspolitiska situationen 
som visar på behovet av en god svensk förmåga 
att inhämta, bearbeta, analysera och delge 
försvarsunderrättelser. Regeringen menar också 
att försvarsunderrättelseförmågan är avgörande 
för att kunna använda och utveckla 
stridskrafterna och övriga förmågor på ett 
ändamålsenligt sätt. Regeringen föreslår därför i 
denna proposition en förstärkning av 
försvarsunderrättelseverksamheten för 2016. 
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3.5 Budgetförslag 

3.5.1 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap 

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

23 483 029  
Anslags- 
sparande 252 426 

2015 Anslag 
 

24 364 329 1 
Utgifts- 
prognos 24 017 577 

2016 Förslag 26 304 776    

2017 Beräknat 26 791 217 2   

2018 Beräknat 27 521 794 3   

2019 Beräknat 28 042 463 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 26 581779 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 26 963 779 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 27 021 171 tkr i 2016 års prisnivå 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
utbildnings- och övningsverksamhet för 
utvecklingen av Försvarsmaktsorganisationen, 
planering, insatser samt 
försvarsunderrättelseverksamhet. Anslaget 
används även för stöd till frivilliga 
försvarsorganisationer samt för stöd till veteran- 
och anhörigorganisationer. Anslaget används 
också till exportfrämjande åtgärder inom 
försvarssektorn, samt till avveckling av materiel. 
Även fasta kostnader för multinationella 
samarbeten såsom SALIS (Strategic Airlift 
Interim Solution) och Strategic Airlift 
Capability (SAC) finansieras från detta anslag. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av att benämningen 
Försvarsmaktsorganisation ersätter 
insatsorganisation i enlighet med propositionen 
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 
2016-2020 (prop 2014/15:109 bet. 
2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) föreslås 
ändamålet för anslaget 1:1 Förbandsverksamhet 
och beredskap att ändras.  
Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 

För att stärka den operativa förmågan i 
krigsförbanden föreslås anslaget öka med 684,8 
miljoner kronor 2016. Vidare beräknas anslaget 

at öka med 810,7 miljoner kronor 2017, 1 044,6 
miljoner kronor 2018 och 1 035,5 miljoner 
kronor 2019.  

Av samma anledning föreslås en omföring 
mellan anslag under perioden 2016-2018. 
Därmed föreslås anslaget öka med 300 miljoner 
kronor 2016-2018 och anslaget 1:3 Anskaffning 
av materiel och anläggningar föreslås minska med 
motsvarande belopp. 

Mot bakgrund av ombalansering från 
internationella operationer till nationell 
verksamhet föreslås anslaget öka med 
260 miljoner kronor fr.o.m. 2016. Ökningen 
föreslås finansieras genom att anslaget 1:2 
Försvarsmaktens insatser internationellt minskar 
med motsvarande belopp. 

Till följd av rationaliseringar inom 
logistikverksamheten föreslås anslaget öka med 
72 miljoner kronor 2016. Vidare beräknas 
anslaget att öka med 130 miljoner kronor fr.o.m. 
2017. Ökningen finansieras genom att anslaget 
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
föreslås minska med motsvarande belopp. 

Med anledning av förändrade prissättningar i 
Försvarsmaktens relation med Försvarets 
materielverk föreslås anslaget öka med 
85 miljoner kronor fr.o.m. 2016. Ökningen 
föreslås finansieras genom att anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar minskas 
med motsvarande belopp. 

För att finansiera en förstärkning av 
försvarsunderrättelseförmågan genom 
inrättandet av ett nytt temaområde föreslås 
anslaget minska med 15 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. Anslaget 1:5 Forskning och 
teknikutveckling föreslås öka med motsvarande 
belopp. 

Då befogenhet vid skydd av geografisk 
information flyttas från Försvarsmakten till 
Kustbevakningen föreslås anslaget minska med 
1 miljon kronor fr.o.m. 2016. Anslaget 2:1 
Kustbevakningen föreslås öka med motsvarande 
belopp. Anslaget har vidare i förhållande till 
2015, med anledning av vad regeringen anfört i 
tidigare budgetpropositioner, beräknats enligt 
följande. 

Så som aviserades i budgetproposition för 
2015 ökade anslaget i syfte att stärka Sveriges 
försvarsförmåga. Till följd av detta föreslås 
anslaget öka med 365 miljoner kronor 2016. 
Vidare beräknas anslaget öka med 380 miljoner 
kronor 2017, 535 miljoner kronor 2018 och 915 
miljoner kronor 2019. 
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Vidare ökade anslaget för att möjliggöra 
överlåtelse av fastighet till följd av utbyggnaden 
av Stockholms tunnelbana. I förhållande till 2014 
är ökningen fr.o.m. 2016 lägre än 2015. Till följd 
av detta föreslås anslaget minska med 47,6 
miljoner kronor 2016 och beräknas minska med 
67,7 miljoner kronor fr.o.m. 2017. 

Vidare minskade anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta 
minskas anslaget med 60,6 miljoner kronor 2016, 
60,1 miljoner kronor 2017 och 59,1 miljoner 
kronor fr.o.m. 2018. 

Vidare ökade anslaget för att stödja den 
fortsatta reformeringen av det militära försvaret. 
Till följd av detta förelås anslaget öka med 100 
miljoner kronor 2016 och 200 miljoner kronor 
fr.o.m. 2017. 

Så som aviserades i budgetproposition för 
2014 ökade anslaget för att bidra till 
finansieringen av det stöd Försvarsmakten ska 
kunna lämna i form av medeltung 
helikopterkapacitet till Polismyndigheten. Till 
följd av detta föreslås anslaget öka med 11,4 
miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2012 minskades anslaget i syfte att finansiera 
teknikutveckling vid Försvarets radioanstalt. Till 
följd av detta föreslås anslaget minska med 
ytterligare 5 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2011 ökades anslaget för att finansiera driften av 
medeltungt helikoptersystem. Ökningen förelås 
vara lägre 2016 än 2015. Till följd av detta 
föreslås anslaget minska med 2,5 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016. 

 

Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 364 329 24 364 329 24 364 329 24 364 329 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 193 934 387 429 702 167 1 122 138 

Beslut 1 747 512 2 040 467 2 456 319 2 557 034 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 000 -1 008 -1 021 -1 038 

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 26 304 776 26 791 217 27 521 794 28 042 463 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 26 304 776 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet 
och beredskap för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 26 791 217 000 kronor, 
27 521 794 000 kronor, respektive 
28 042 463 000 kronor. 

3.5.2 1:2 Försvarsmaktens insatser 
internationellt 

Tabell 3.7 Anslagsutveckling 1:2 Försvarsmaktens insatser 
internationellt 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

972 093  
Anslags- 
sparande 

 
255 535 

2015 Anslag 
 

1 878 835 1 
Utgifts- 
prognos 

 
959 541 

2016 Förslag 1 124 715    

2017 Beräknat 1 127 695 2   

2018 Beräknat 1 133 867 3   

2019 Beräknat 1 147 812 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 124 746  tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 124 778  tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 124 778  tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för särutgifter för den 
verksamhet med förband utomlands som 
Försvarsmakten genomför efter beslut av 
riksdag och regering. Vidare får anslaget 
användas för Sveriges del av de gemensamma 
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kostnader som kan komma att uppstå i samband 
med EU-ledda insatser internationellt, som 
finansieras via den s.k. ATHENA-mekanismen. 
Vidare får anslaget användas för särutgifter för 
Försvarsmaktens bidrag till insatser 
internationellt som inte innebär sändande av 
väpnad styrka till andra länder, förutom 
militärobservatörer, samt sekondering av 
personal till internationella stabsbefattningar 
kopplade till pågående insatser. 

Regeringens överväganden 

Uttrycket insatser används i lag- och annan 
författningstext, exempelvis i lagen (2010:449) 
om Försvarsmaktens personal vid internationella 
militära insatser och lagen (2006:343) om 
Försvarsmaktens stöd till polisen vid 
terrorismbekämpning. Enligt förordningen 
(2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten ska Försvarsmakten kunna 
försvara Sverige och främja svensk säkerhet 
genom insatser nationellt och internationellt. I 
ändamålen för anslag används därför begreppet 
insatser. I övrigt i denna budgetproposition, 
liksom i propositionen Försvarspolitisk 
inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 
2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 
2014/15:251) används emellertid i huvudsak 
uttrycket operationer i stället för insatser. 
Någon betydelseskillnad i förhållande till 
författningstexternas användning av ordet 
insatser är inte avsedd. Anslaget har i förhållande 
till 2015 beräknats enligt följande. 

För att finansiera stärkandet av den operativa 
förmågan i krigsförbanden föreslås anslaget 
minska med 260 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 
Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 
föreslås öka med motsvarande belopp. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

I 2015 års budgetproposition aviserades en 
minskning av anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 4,7 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. Vidare minskade anslaget i syfte att 
finansiera förstärkningen av Sveriges 
försvarsförmåga. Till följd av detta förelås 
anslaget minska med ytterligare 500 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016.  

 

Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Försvarsmaktens insatser internationellt 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 878 835 1 878 835 1 878 835 1 878 835 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 10 611 15 565 25 880 49 305 

Beslut -764 731 -766 705 -770 848 -780 328 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 124 715 1 127 695 1 133 867 1 147 812 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 124 715 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Försvarsmaktens 
insatser internationellt för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 1 127 695 000 
kronor, 1 133 867 000 kronor respektive 
1 147 812 000 kronor. 

3.5.3  1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:3 Anskaffning av materiel 
och anläggningar 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

10 863 796  
Anslags- 
sparande 

 
6 034 

2015 Anslag 
 

9 776 522 1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 539 393 

2016 Förslag 8 415 827    

2017 Beräknat 8 931 606 2   

2018 Beräknat 9 186 186 3   

2019 Beräknat 10 649 502 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 8 876 324  tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 9 031 086  tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 10 318 405  tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
anskaffning av materiel och anslagsfinansierade 
anläggningar. Vidare får anslaget användas för 
finansiering av förstagångsanskaffning av 
beredskapsvaror.  
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Anslaget finansierar omställnings- och 
avvecklingskostnader som kan komma att 
uppstå inom ramen för pågående 
omstrukturering av logistik- och 
materielförsörjningen samt forskning och 
utveckling.  

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Försvarsmakten för 2016–2019 godkänns (tabell 
3.10). Regeringen bemyndigas även att i övrigt få 
fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda 
förändrade förutsättningar. 

 

Skälen för regeringens förslag: 
Investeringsplanen är regeringens förslag till 
inriktning för materielförsörjningen 2016–2019. 
Regeringen anser att förslaget bör ses i ett 
helhetsperspektiv kopplat till målen för det 
militära försvaret, krigsförbandens 
krigsduglighet och 
Försvarsmaktsorganisationens utveckling. 

 

Tabell 3.10 Investeringsplan 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Materiel och 
anläggningstillgångar 10 863 796 

 
9 776 522 8 415 827 8 931 606 9 186 186 10 649 502 

Summa investeringar 10 863 796 9 776 522 8 415 827 8 931 606 9 186 186 10 649 502 

Anslag 10 863 796 9 776 522 8 415 827 8 931 606 9 186 186 10 649 502 

Summa finansiering 10 863 796 9 776 522 8 415 827 8 931 606 9 186 186 10 649 502 

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:3 Anskaffning av 
materiel och anläggningar besluta om 
beställningar av materiel och anläggningar som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
70 900 000 000 kronor 2017–2027. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I förslaget till 

bemyndigande för 2016 ingår objekt med 
ekonomiskt utfall fr.o.m. 2017 som redan 
beställts (utestående åtaganden) och objekt som 
planeras beställas under 2016 (nya åtaganden). 
Försvarsmakten behöver besluta om anskaffning 
av materiel och anslagsfinansierade anläggningar 
som sträcker sig över flera år. Anskaffningarna 
bidrar till att uppfylla målen för det militära 
försvaret och bibehålla krigsförbandens 
krigduglighet. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:3 

anskaffning av materiel och anläggningar besluta 
om beställningar av materiel och anläggningar 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
70 900 000 000 kronor 2017–2027. 
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Tabell 3.11 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2027 

Ingående åtaganden 63 460 665 62 587 860  65 577 333                     -                     - - 

Nya åtaganden 9 570 703 12 159 473  12 693 538 - -                - 

Infriade åtaganden -10 443 508 -9 170 000  -7 874 787 - 8 222 726 - 8 378 944 - 53 794 414 

Utestående åtaganden 62 587 860 65 577 333  70 396 084   -   - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 72 700 0000 66 000 000  70 900 000 - - - 

 
Redovisning av anskaffningar 

Förslaget till bemyndigande utgörs väsentligen 
av större anskaffningar som Försvarsmakten har 
beställt under 2015 eller tidigare samt avser 
beställa under 2016 enligt nu liggande planering. 

 
Tabell 3.12 Redovisning av anskaffningar 
Materielområde               Beställning 

     

Markstridskrafter Anskaffning av Bandvagn 410- steg 2 

Renovering av stridsfordon 90 

Anskaffning av lastbilar 

Anskaffning av bataljonsartilleri 

Anskaffning av pansarvärnsförmåga 

Anskaffning av insatsförmåga luftvärn 

Sjöstridskrafter Halvtidsmodifiering av ubåt typ 
Gotland 

Renovering och modifiering av korvett 
typ Gävle 

Anskaffning av nästa generations ubåt 

Anskaffning av nytt spaningsfartyg 

Anskaffning av nytt lätt torpedsystem 

Projektering och konstruktionsöversyn 
av ubåtssystem 

Flygstridskrafter Anskaffning av JAS 39E 

Utveckling av JAS 39E 

Stödsystem till JAS 39E 

Anskaffning av vapen till JAS 39E 

Anskaffning av radarjaktrobot Meteor 

Anskaffning av helikopter 14 

Anskaffning av materiel till flygbaser 
steg 1 

Anskaffning av skydd av flygbaser 

Regeringens överväganden 

Hänvisning till Strategic Airlift Capability 
(SAC) utgår mot bakgrund av att utgifter 
avseende SAC sker på samma sätt som övrig 
materielanskaffning och belastar anslag 1:4 
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel 
och anläggningar i fråga om vidmakthållande. 
Vidare utgår årtalet 2015 med hänvisning till de 
förseningar som Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk har redovisat för pågående 
omstrukturering inom logistik- och 
materielförsörjningen. 
Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 

För att stärka den operativa förmågan i 
krigsförbanden föreslås anslaget öka med 557,6 
miljoner kronor 2016. Vidare beräknas anslaget 
öka med 748,8 miljoner kronor 2017, 860,9 
miljoner kronor 2018 och 994,9 miljoner kronor 
2019.  

Av samma anledning föreslås en omföring 
mellan anslag under perioden 2016-2018. 
Därmed föreslås anslaget minska med 300 
miljoner kronor 2016–2018 och anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap föreslås öka 
med motsvarande belopp. 

För att finansiera utökade behov av 
vidmakthållande föreslås anslaget minska med 
200 miljoner kronor 2016 och beräknas minska 
med 300 miljoner kronor fr.o.m. 2017. Anslaget 
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel 
och anläggningar föreslås öka med motsvarande 
belopp. 

Till följd av rationaliseringar inom 
logistikverksamheten föreslås anslaget minska 
med 72 miljoner kronor 2016 och och beräknas 
minska 130 miljoner kronor fr.o.m. 2017. 
Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 
föreslås öka med motsvarande belopp. 

Med anledning av förändrade prissättningar i 
Försvarsmaktens relation med Försvarets 
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materielverk föreslås anslaget minska med 85 
miljoner kronor fr.o.m. 2016. Anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap föreslås öka 
med motsvarande belopp. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 ökas anslaget för åren 2015 och 2017 och 
framåt i en satsning för att stärka Sveriges 
försvarsförmåga. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska 2016 med 274 miljoner kronor. 
Anslaget beräknas öka med 156 miljoner kronor 
2017, 201 miljoner kronor 2018 och 1 086 
miljoner kronor 2019. 

Vidare ökade anslaget engångsvis för att 
finansiera anskaffning av JAS 39 E. Till följd av 
detta föreslås anslaget minska med 913,2 
miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Vidare minskade anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 21,8 miljoner kronor 2016, 
21,6 miljoner kronor 2017 och 21,3 miljoner 
kronor fr.o.m. 2018. 

Därutöver minskade anslaget engångsvis med 
20 miljoner kronor. Till följd av detta föreslås 
anslaget öka med 20,3 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. 

Anslaget har tidigare engångsvis ökats med 
anledning av senareläggningar av materiel-
beställningar för att finansiera anskaffningen av 
medeltungt helikoptersystem. Till följd av detta 
föreslås anslaget minska med 215,8 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016. 

 

Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 776 522 9 776 522 9 776 522 9 776 522 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 143 137 204 917 313 497 461 439 

Beslut -1 503 832 -1 049 833 -903 833 411 541 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 8 415 827 8 931 606 9 186 186 10 649 502 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 8 415 827 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Anskaffning av 
materiel och anläggningar för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
8 931 606 000 kronor, 9 186 186 000 kronor 
respektive 10 649 502 000 kronor. 

3.5.4  1:4 Vidmakthållande, avveckling 
m.m. av materiel och anläggningar 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

6 564 217  
Anslags- 
sparande 

 
34 980 

2015 Anslag 
 

6 547 158 1 
Utgifts- 
prognos 

 
6 418 527 

2016 Förslag 6 877 682    

2017 Beräknat 7 181 124 2   

2018 Beräknat 7 077 167 3   

2019 Beräknat 7 135 152 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 193 158 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 091 947 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 7 087 080 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
vidmakthållande och avveckling av materiel och 
anslagsfinansierade anläggningar. Anslaget får 
vidare användas för kostnader för den europeiska 
försvarsbyrån (EDA) och för det 
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säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder 
samt till åtgärder för att främja den i Sverige 
verksamma försvarsindustrins 
exportverksamhet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
besluta om beställningar av materiel och 
anläggningar som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 23 000 000 000 kronor 2017–2024. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I förslaget till 
bemyndigande för 2016 ingår objekt med 
ekonomiskt utfall fr.o.m. 2017 som redan 
beställts (utestående åtaganden) och objekt som 
planeras beställas under 2016 (nya åtaganden) 
Anskaffningar inom anslaget hänför sig till 
vidmakthållande och avveckling av tidigare 
investeringar i materiel. Verksamheten omfattar 
bl.a. underhåll av Försvarsmaktens materiel och 
anläggningar som inte är av löpande eller 
driftskaraktär samt utfasning av förbrukad eller 
utsliten materiel. Verksamheten bidrar därmed 
till att uppfylla målen för det militära försvaret 
och bibehålla krigsförbandens krigsduglighet. 
 Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
besluta om beställningar av materiel och 
anläggningar som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 23 000 000 000 kronor 2017–2024. 
 

Tabell 3.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och tillgångar 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2024 

Ingående åtaganden 15 347 674 15 545 236  19 253 326   -  -   - 

Nya åtaganden 6 068 255 9 608 090  9 286 565 -  - - 

Infriade åtaganden -5 870 693 -5 900 000 - 6 040 752 - 6 255 805 - 6 154 365 - 10 088 969 

Utestående åtaganden 15 545 236 19 253 326  22 499 139   -  - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 18 800 000 19 500 000  23 000 000 - -      - 
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Redovisning av vidmakthållande och avveckling 

Förslaget till bemyndiganderam utgörs 
väsentligen av större vidmakthållande som 
Försvarsmakten har beställt under 2015 eller 
tidigare samt större beställningar under 2016 
enligt nu liggande planering. 

 
Tabell 3.16 Redovisning av vidmakthållande och avveckling 
Materielområde               Beställning 

     

Sjöstridskrafter Vidmakthållande av ubåt typ Gotland 

Ledning och logistik Vidmakthållande av 
logistikledningssystem 

Flygstridskrafter Vidmakthållande av JAS 39 Gripen 

Systemåtgärder och förbättring av JAS 
39 Gripen 

Produktions- och utvecklingsförmåga 
avseende JAS 39 Gripen  

 
Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 

För att stärka den operativa förmågan i 
krigsförbanden ökas anslaget med 55,6 miljoner 
kronor 2016, 270,5 miljoner kronor 2017, 169,5 
miljoner kronor 2018 och 164,6 miljoner kronor 
2019. 

Anslaget förelås öka med 200 miljoner kronor 
2016 och beräknas öka med 300 miljoner kronor 
fr.o.m. 2017 till följd av utökade behov av 
vidmakthållande. Anslaget 1:3 Anskaffning av 
materiel och anläggningar föreslås minska med 
motsvarande belopp. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskade anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 16,4 miljoner kronor 2016 
och beräknas minska med 16,3 miljoner kronor 
fr.o.m. 2017. 

 

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och 
anläggningar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 6 547 158 6 547 158 6 547 158 6 547 158 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 91 281 80 175 77 446 136 310 

Beslut 239 243 553 791 452 563 451 684 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 6 877 682 7 181 124 7 077 167 7 135 152 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 6 877 682 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling, m.m. av materiel och anläggningar för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 7 181 124 000 kronor, 7 077 167 000 kronor 
respektive 7 135 152 000 kronor. 

3.5.5  1:5 Forskning och teknikutveckling 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:5 Forskning och 
teknikutveckling 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

627 263  
Anslags- 
sparande 

 
-8 228 

2015 Anslag 
 

591 440 1 
Utgifts- 
prognos 

568 715 

2016 Förslag 605 058    

2017 Beräknat 584 002 2   

2018 Beräknat 583 606 3   

2019 Beräknat 588 575 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 585 027 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 585 028 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 585 028 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
forskning och teknikutveckling. Anslaget får 
vidare finansiera det nationella flygtekniska 
forskningsprogrammet (NFFP), verksamhet vid 
luftstridssimuleringscentrum (FLSC) samt övrig 
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flygteknisk forskning. Anslaget får också 
finansiera forsknings- och utvecklings-
verksamhet som genomförs inom ramen för det 
svenska deltagandet i den europeiska 
försvarsbyrån (EDA). 

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 

För att förstärka försvarsunderrättelse-
förmågan genom inrättandet av ett nytt 
forskningsområde föreslås anslaget öka med 15 
miljoner kronor fr.o.m. 2016. Anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap föreslås 
minska med motsvarande belopp. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetproposition för 
2015 minskas anslaget i syfte att stärka Sveriges 
försvarsförmåga. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 20 miljoner kronor fr.o.m 
2017. Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap föreslås öka med motsvarande belopp. 

Vidareminskade anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 1,6 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. 

 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Forskning och teknikutveckling 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 591 440 591 440 591 440 591 440 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 176 -861 -1 262 3 763 

Beslut 13 442 -6 577 -6 572 -6 628 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 605 058 584 002 583 606 588 575 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 605 508 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Forskning och 
teknikutveckling för 2016. För 2017, 2018 och 

2019 beräknas anslaget till 584 002 000 kronor, 
583 606 000 kronor respektive 588 575 000 
kronor. 

3.5.6 1:6 Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:6 Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

17 483  
Anslags- 
sparande 

 
3 784 

2015 Anslag 
 

22 808 1 
Utgifts- 
prognos 

 
18 528 

2016 Förslag 24 248    

2017 Beräknat 25 302 2   

2018 Beräknat 26 810 3   

2019 Beräknat 27 960 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 24 251 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 24 256 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 24 257 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
lämplighetsundersökningar av totalförsvars-
pliktiga, centralredovisning av totalförsvarets 
personal, registerföring över krigsplacerad 
personal samt enskilda ärenden inom området. 
Vidare får anslaget användas till att finansiera 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
verksamhet med att ge myndigheter och andra 
med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd 
och service avseende bemanning. 

Avgiftsbelagd verksamhet vid Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet 

Tabell 3.21 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 140 757 142 399 -1 642 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 147 000 146 000 1 000 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 144 000 141 000 3 000 
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Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskades anslaget engångsvis. Till följd av 
detta ökas anslaget med 1 miljon kronor fr.o.m. 
2016. 

 
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 22 808 22 808 22 808 22 808 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 488 1 497 2 941 4 045 

Beslut 952 997 1 061 1 107 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 24 248 25 302 26 810 27 960 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 24 248 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 25 302 000 
kronor, 26 810 000 kronor respektive 27 960 000 
kronor. 

3.5.7  1:7 Officersutbildning m.m. 

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:7 Officersutbildning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

203 930  
Anslags- 
sparande 

 
7 324 

2015 Anslag 
 

207 795 1 
Utgifts- 
prognos 

 
202 630 

2016 Förslag 209 705    

2017 Beräknat 211 319 2   

2018 Beräknat 213 986 3   

2019 Beräknat 217 452 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 209 818 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 210 000 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 209 999 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera det 
treåriga officersprogrammet vid Försvars-
högskolan. Vidare får anslaget finansiera 
forskning och utveckling m.m. inom vissa av 
högskolans kompetensområden. Anslaget får 
även användas för att finansiera kurser inom 
ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss 
forskning och analysstöd för regeringens behov. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskade anslaget engångsvis med 15 
miljoner kronor för att finansiera möjliggörandet 
av överlåtelse av fastighet till följd av 
utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Till 
följd av detta föreslås anslaget öka med 15,2 
miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Vidare minskas anslaget med 15 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016. 
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Officersutbildning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 207 795 207 795 207 795 207 795 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 2 305 3 808 6 293 9 761 

Beslut -395 -284 -102 -104 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 209 705 211 319 213 986 217 452 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 209 705 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Officersutbildning för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 211 319 000 kronor, 213 986 000 kronor 
respektive 217 452 000 kronor. 

3.5.8  1:8 Försvarets radioanstalt 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:8 Försvarets redioanstalt 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

852 256  
Anslags- 
sparande 

 
14 263 

2015 Anslag 
 

863 999 1 
Utgifts- 
prognos 

 
856 431 

2016 Förslag 924 926    

2017 Beräknat 977 288 2   

2018 Beräknat 1 046 294 3   

2019 Beräknat 1 064 807 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 968 563 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 022 343 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 022 343 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
signalspaning och informationssäkerhets-
verksamhet m.m. som Försvarets radioanstalt 
bedriver och kapitalkostnaden för den 
teknikutveckling som behövs för dessa 
verksamheter. Anslaget får även användas för 
Försvarets radioanstalts bidrag till att ge 
förvarning om förändrade förhållanden i vår 

omvärld samt myndighetens lämnande av stöd 
vid fredsfrämjande internationell verksamhet. 

Avgiftsbelagd verksamhet vid Försvarets 
radioanstalt 

Tabell 3.26 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 4 860 4 968 -108 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 3 900 3 900 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 4 000 4 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 

För att stärka försvarsunderrättelseförmågan 
föreslås anslaget öka med 26 miljoner kronor 
2016, och beräknas öka med 70 miljoner kronor 
2017 och 125 miljoner kronor fr.o.m. 2018. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetproposition för 
2015 ökas anslaget fr.o.m. 2016 för att stärka 
Sveriges försvarsförmåga. Till följd av detta 
föreslås anslaget öka fr.o.m. 2016 med 20 
miljoner kronor. 

Vidare minskades anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta 
minskas anslaget med 2,2 miljoner kronor 2016–
2017 och 2,1 miljoner kronor fr.o.m. 2018.  

Så som aviserades i budgetproposition för 
2012 ökades anslaget. Till följd av detta föreslås 
anslaget öka med 5,1 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. 
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Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Försvarets radioanstalt 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 863 999 863 999 863 999 863 999 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 12 049 19 940 32 573 48 437 

Beslut 48 878 93 349 149 722 152 371 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 924 926 977 288 1 046 294 1 064 807 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 924 926 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 977 288 000 kronor, 1 046 294 000 
kronor respektive 1 064 807 000 kronor. 

3.5.9  1:9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut 
Tusental kronor 

2014 Utfall 172 405  
Anslags- 
sparande 

 
-1 417 

2015 Anslag 175 058 1 
Utgifts- 
prognos 

 
169 325 

2016 Förslag 178 796    

2017 Beräknat 170 983 2   

2018 Beräknat 154 180 3   

2019 Beräknat 157 301 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 168 924 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 149 538 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 149 538 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
internationell verksamhet inom försvars-
materiel- och forskningsområdet samt åtgärder 
för att främja den svenska försvarsindustrins 
exportverksamhet. Anslaget får även finansiera 
forskning avseende skydd mot kemiska, 

biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel 
(CBRN) samt forskning och analysstöd för 
regeringens behov. 

Avgiftsbelagd verksamhet vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut 

Tabell 3.29 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 893 617 910 818 -18 792 

(varav tjänsteexport) 37 610 36 019 1 591 

Prognos 2015 935 324 970 324 -35 000 

(varav tjänsteexport) 30 000 30 000 0 

Budget 2016 935 324 935 324 0 

(varav tjänsteexport) 30 000 30 000  0 

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades i budgetproposition för 
2015 minskas anslaget i syfte att finansiera en 
satsning för att stärka Sveriges försvarsförmåga.  

Till följd av detta beräknas anslaget minska 
med 10 miljoner kronor 2017 och 30 miljoner 
kronor fr.o.m. 2018.  

Vidare minskades anslaget för att finansiera 
prioriterade satsningar. Till följd av detta föreslås 
anslaget minska med 0,4 miljoner kronor fr.o.m. 
2016. 
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Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 175 058 175 058 175 058 175 058 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 4 176 6 360 9 740 13 480 

Beslut -439 -10 435 -30 618 -31 237 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 178 796 170 983 154 180 157 301 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 178 796 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 170 983 000 kronor, 
154 180 000 kronor respektive 157 301 000 
kronor. 

3.5.10  1:10 Nämnder m.m. 

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:10 Nämnder m.m. 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

5 485  
Anslags- 
sparande 

 
316 

2015 Anslag 
 

5 801 1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 657 

2016 Förslag 5 801    

2017 Beräknat 5 801    

2018 Beräknat 5 801    

2019 Beräknat 5 801    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera den 
verksamhet som bedrivs av vissa mindre 
nämnder samt bidrag till exempelvis Svenska 
Röda Korset och Centralförbundet Folk och 
Försvar. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande. 
 
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Nämnder m.m. 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 801          5 801 5 801 5 801 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 5 801 5 801 5 801 5 801 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 5 801 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:10 Nämnder m.m. för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
5 801 000 kronor, 5 801 000 kronor respektive 
5 801 000 kronor. 

3.5.11  Försvarets materielverk 

Avgiftsbelagd verksamhet vid Försvarets 
materielverk 

Försvarets materielverk är, med undantag av det 
nedan behandlade anslaget 1:11 Internationella 
materielsamarbeten och industrifrågor m.m., en 
avgiftsfinansierad myndighet vars främsta 
uppgift är att anskaffa, vidmakthålla och avveckla 
materiel och förnödenheter på uppdrag av 
Försvarsmakten och andra kunder. Myndigheten 
förser även Försvarsmakten med logistiskt stöd i 
form av materielförsörjning, underhåll och 
service. 

Myndigheten bistår Försvarsmakten i fråga 
om långsiktig materielförsörjningsplanering och 
materielsystemkunskap. För de enskilda 
uppdragen utformar Försvarets materielverk 
offerter utifrån Försvarsmaktens fastställda 
materielplan. 

Försvarsmakten gör sedan kundbeställningar 
gentemot Försvarets materielverk. 
Kundbeställningarna utgör ett åtagande för 
Försvarets materielverk gentemot kunden och är 
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grunden för uppföljning av myndighetens 
verksamhet. 

Försvarets materielverk får disponera 
intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. 

 
Tabell 3.33 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 19 788 535 19 884 643 -96 108 

(varav tjänsteexport) 119 969 112 825 7 144 

Prognos 2015 19 979 000 19 979 000 0 

(varav tjänsteexport) 103 000 102 000 1 000 

Budget 2016 18 156 000 18 156 000 0 

(varav tjänsteexport) 100 000 100 000 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsplan 

Tabell 3.34 Uppdragsverksamhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Investeringar 124 591 178 825 280 526 202 844 109 655 

Summa investeringar 124 591 178 825 280 526 202 844 109 655 

Lån i Riksgäldskontoret 124 591 178 825 280 526 202 844 109 655 

Summa finansiering 124 591 178 825 280 526 202 844 109 655 

Rörelsekapital 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om en kredit i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
utnyttjad kredit uppgår till högst 
19 000 000 000 kronor för att tillgodose 
Försvarets materielverks behov av rörelsekapital. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Försvarets 

materielverk behöver ett rörelsekapital för att 
finansiera utestående förskott till industrin, 
övrigt behov av rörelsekapital samt behov av 
rörelsekapital för den verksamhet som övertas 
från Försvarsexportmyndigheten. 
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3.5.12 1:11 Internationella 
materielsamarbeten och 
industrifrågor m.m. 

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:11 Internationella 
materielsamarbeten och industrifrågor 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
64 730 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 903 

 
2015 

 
Anslag 

 
65 131 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
63 512 

2016 Förslag 109 220      

2017 Beräknat 90 390 2   

2018 Beräknat 81 173 3   

2019 Beräknat 82 647 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 89 534 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 79 212 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 79 213 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
Försvarets materielverks tillhandahållande av 
resurser inom materiel- och logistikförsörjning 
för stöd till regeringen. Anslaget får även 
användas för att finansiera överlåtelse och 
upplåtelse av sådan materiel som inte behövs för 
Försvarsmaktens operativa förmåga eller som 
annars kan avvaras för begränsad tid, exportstöd 
inom försvarsområdet samt 
avvecklingskostnader m.m. till följd av 
avvecklingen av Försvarsexportmyndigheten. 
Anslaget får vidare användas för, inom ovan 
nämnda område, Försvarets materielverks 
förvaltningskostnader. Anslaget får lika så 
användas till Sveriges certifieringsorgan för it-
säkerhet (CSES) samt signatärskapet för 
Common Criteria Recognition Arrangement 
(CCRA). 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av att 
Försvarsexportmyndigheten avvecklas och viss 
verksamhet övergår till Förvarets materielverk 
så ändras ändamålet för anslaget.  

Anslaget har i förhållande till 2015 beräknats 
enligt följande.  

Till följd av att uppgifter förs från 
Försvarsexportmyndigheten till Försvarets 
materielverk föreslås anslaget öka med 48,8 
miljoner kronor 2016, och beräknas öka med 

29,5 miljoner kronor 2017, 19,4 miljoner kronor 
2018 och 19,8 miljoner kronor 2019. 

Anslaget har vidare i förhållande till 2015, med 
anledning av vad regeringen anfört i tidigare 
budgetpropositioner, beräknats enligt följande. 

Så som aviserades budgetproposition för 2015 
minskade anslaget för att finansiera prioriterade 
satsningar. Till följd av detta minskas anslaget 
med 0,3 miljoner kronor fr.o.m. 2016.  

Vidare minskades anslaget fr.o.m. 2015. Till 
följd av detta föreslås anslaget minskas med 5,5 
miljoner kronor 2016 och 5,7 miljoner kronor 
fr.o.m. 2017. 
 
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 68 131 68 131 68 131 68 131 

Förändring till följd av:     

Pris- och löne-
omräkning 2 945 1 606 2 655 3 939 

Beslut -8 665 -8 823 -9 079 -9 243 

Överföring 
till/från andra 
anslag 48 810 29 476 19 466 19 821 

Övrigt -1 0 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 109 220 90 390 81 173 82 647 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 109 220 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Internationella 
materielsamarbeten och industrifrågor m.m. för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 90 390 000 kronor, 81 173 000 kronor 
respektive 82 647 000 kronor. 
 



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  6  

75 

3.5.13  1:13 Försvarsunderrättelse-
domstolen 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:13 
Försvarsunderrättelsedomstolen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

7 576  
Anslags- 
sparande 

 
283 

2015 Anslag 
 

7 815 1 
Utgifts- 
prognos 

 
7 844 

2016 Förslag 7 922    

2017 Beräknat 8 003 2   

2018 Beräknat 8 129 3   

2019 Beräknat 8 280 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 923  tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 922 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 7 922 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera den 
verksamhet som Försvarsunderrättelse-
domstolen bedriver med att pröva frågor om 
tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) 
om signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 815 7 815 7 815 7 815 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 127 208 335 486 

Beslut -20 -20 -21 -21 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 7 922 8 003 8 129 8 280 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 7 922 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:13 
Försvarsunderrättelsedomstolen för 2016. För 

2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
8 003 000 kronor, 8 129 000 kronor respektive 
8 280 000 kronor. 

3.5.14  1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten 

Tabell 3.39 Anslagsutveckling 1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

8 293  
Anslags- 
sparande 

 
4 560 

2015 Anslag 
 

12 750 1 
Utgifts- 
prognos 

 
10 239 

2016 Förslag 12 916    

2017 Beräknat 13 042 2   

2018 Beräknat 13 242 3   

2019 Beräknat 13 485 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 12 916 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 12 917 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 12 918 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera den 
verksamhet som Statens inspektion för försvars-
underrättelseverksamheten bedriver med att 
kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten 
hos de myndigheter som enligt förordningen 
(2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet 
bedriver sådan verksamhet, samt att i enlighet 
med lagen (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet verkställa 
beslut om tillgång till signalbärare. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 750 12 750 12 750 12 750 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 199 325 525 768 

Beslut -33 -33 -33 -33 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 12 916 13 042 13 242 13 485 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 12 916 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
13 042 000 kronor, 13 242 000 kronor respektive 
13 485 000 kronor. 
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4 Samhällets krisberedskap 

4.1 Mål för samhällets krisberedskap 

Krisberedskap 

De av regeringen angivna målen, som 
förtydligades i budgetpropositionen för 2015, 
indelas i ett förebyggande perspektiv och ett 
hanterande perspektiv. Därmed konkretiseras 
arbetet med att inrikta krisberedskapen 
samtidigt som arbetet med att följa upp och 
utvärdera krisberedskapen underlättas. Med 
dessa utgångspunkter är målen för 
krisberedskapen att 

– minska risken för olyckor och kriser som 
hotar vår säkerhet samt 

– värna människors liv och hälsa samt 
grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter genom att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och hindra eller 
begränsa skador på egendom och miljö då 
olyckor och krissituationer inträffar. 

 
Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till 
att minska lidande och skadeverkningar av 
allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. 

Krisberedskapsarbetet utgör också en 
grundläggande förutsättning för arbetet med det 
civila försvaret. 

Civilt försvar 

Civilt försvar är den verksamhet som statliga 
myndigheter, kommuner och landsting samt 
enskilda, företag, föreningar m.fl. vidtar i 
fredstid i form av beredskapsplanering och all 

den civila verksamhet som behövs under 
krigsförhållanden för att uppfylla målet för det 
civila försvaret. 

Målet för verksamheten inom det civila 
försvaret är att 

– värna civilbefolkningen, 

– säkerställa de viktigaste samhälls-
funktionerna och 

– bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

Riksdagen har beslutat om samma mål för 
verksamheten inom det civila försvaret från 2016 
(prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 
2014/15:251). 

Skydd mot olyckor 

Målet för arbetet med skydd mot olyckor är, 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
att i hela landet bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö ett – med hänsyn till de 
lokala förhållandena – tillfredsställande och lik-
värdigt skydd mot olyckor. 

4.2 Resultatredovisning 

Sveriges förmåga att förebygga, hantera och lära 
från olyckor och kriser bygger på den samlade 
förmågan hos alla aktörer i samhället. 
Bedömningen av vilka resultat som har uppnåtts 
i förhållande till målen baseras därför på alla 
aktiviteter och prestationer som har utförts, 
såväl inom utgiftsområde 6 Försvar och 
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samhällets krisberedskap som inom andra 
utgiftsområden. Även privata verksamheter och 
andra faktorer i omvärlden påverkar 
utvecklingen av samhällets krisberedskap. 
Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid 
ger en grundläggande förmåga att också hantera 
höjd beredskap. 

4.2.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Regeringens redovisning av resultaten av 
aktiviteter och prestationer inom samhällets 
krisberedskap utgår från följande 
bedömningsgrunder: 

– Förmåga att motstå störningar – förebygga 
olyckor och kriser. 

– Förmåga att hantera nödlägen – räddnings-
tjänst, krishantering och civilt försvar. 

– Förmåga att skydda hav och kust. 

– Förmåga att följa upp, utvärdera och lära. 
 
De resultatindikatorer som används är följande: 

– Antal döda i bränder. 

– Antal oljeutsläpp – såväl anmälda, som 
konstaterade utsläpp – till sjöss. 

 
Resultatindikatorerna ger viss relevant 
information om området, men 
resultatredovisningen påverkas till större delen 
av andra faktorer så som demografiska 
förändringar, ändringar i befolkningens 
levnadsvanor och hälsoutveckling. 

Resultatredovisningen inom utgiftsområdet 
sker både genom resultatindikatorer och genom 
övriga bedömningsgrunder. I vilken utsträckning 
resultatindikatorer och övriga bedömnings-
grunder är relevanta i uppföljningen 
sammanhänger bl.a. med möjligheterna att se 
förändringar över tid med hjälp av årliga mätbara 
resultat. Förutsättningarna för att följa upp 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar som 
avser s.k. sällanhändelser med stora 
samhällskonsekvenser och förutsättningarna att 
följa upp arbetet med att förebygga och hantera 
olyckor som dagligen drabbar enskilda individer 
ser olika ut. För krisberedskap och civilt försvar 
låter sig därför resultaten främst beskrivas 
genom övriga bedömningsgrunder. Exempel på 
underlag som kan utgöra övriga 

bedömningsgrunder är Riksrevisionens 
rapporter, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB:s) utredningar och andra 
uppföljningar av inträffade händelser som t.ex. 
skogsbranden i Västmanland, MSB:s 
övergripande bedömningar avseende förmågor, 
risker och sårbarheter i samhället, 
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser, 
länsstyrelsernas årsredovisningar, utbredningen 
av Rakelsystemets användning och omfattningen 
av MSB:s internationella insatsverksamhet. I den 
mån som det går att använda resultatindikatorer 
bör det göras på området skydd mot olyckor. 

4.2.2 Resultat 

Förmåga att motstå störningar – förebygga 
olyckor och kriser 

Förebyggande arbete genom risk- och 
sårbarhetsanalyser 
Statliga myndigheter analyserar årligen i enlighet 
med förordningen (2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap de risker och sårbarheter 
som finns inom det egna ansvarsområdet. Med 
utgångspunkt bl.a. i dessa risk- och 
sårbarhetsanalyser har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisat 
övergripande bedömningar avseende förmågor, 
risker och sårbarheter i samhället. 

Ansvariga myndigheter har, i enlighet med 
ansvarsprincipen, fortsatt att identifiera behov 
och vidta sektorsvisa och sektorsövergripande 
åtgärder för att förstärka krisberedskapen. 
Exempel på sådana arbeten är övnings- och 
utbildningsverksamhet när det gäller bl.a. 
CBRN-beredskapen, användning av 
förstärkningsresurser samt beredskapsåtgärder 
kopplade till försörjning av dricksvatten, el och 
drivmedel samt användningen av Rakel. Även 
arbetet med att förbättra informationssäkerhet 
har fortsatt. Inom området civilt försvar har det 
genomförts kunskapshöjande åtgärder. 

Stärkt arbete med skydd mot olyckor 
Varje år omkommer nära 3 000 personer i 
olyckor. Antalet omkomna har varit konstant 
under många år men varierar mellan olika typer 
av olyckor. Antalet döda i trafikolyckor och 
arbetsolyckor har minskat samtidigt som t.ex. 
antalet fallolyckor ökat. Omvärldsfaktorer att 
beakta i arbetet med skydd mot olyckor är bl.a. 
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urbanisering, socioekonomiska faktorer, 
förändrad social sammanhållning och 
klimatförändringar. 

Kommunernas arbete med skydd mot olyckor 
har stor betydelse för människors säkerhet och 
trygghet. Kommunernas handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst är 
viktiga styrdokument för deras arbete inom 
området skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammen behöver kontinuerligt 
utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. MSB 
stöder löpande kommunerna i 
utvecklingsarbetet. 

Stärkt brandskydd 

Tabell 4.1 Antal omkomna i bränder 
År   Antal döda  

2010   130  

2011   102  

2012   103  

2013   98  

2014   76  

Källa: MSB:s årsredovisning för 2014.  

MSB har tillsammans med övriga aktörer i 
samverkansgruppen för brandskyddsfrågor 
(Boverket, Socialstyrelsen, Konsumentverket, 
Migrationsverket, länsstyrelserna, Sveriges 
kommuner och landsting, Fastighetsägarna, 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Svensk 
Försäkring, Brandskyddsföreningen Sverige, 
samt representanter från kommunernas 
räddningstjänster) bedrivit en mängd aktiviteter 
inom ramen för den av MSB antagna nationella 
strategin för stärkt brandskydd för att ge stöd till 
enskilda. 

Resultatet av samverkan är ett stärkt 
brandskydd som ytterst syftar till att färre 
personer omkommer i bränder. Under 2014 
omkom 76 personer till följd av bränder, vilket är 
det lägsta antalet omkomna under 2000-talet. 

Naturolyckor 
En av många utmaningar vi står inför som en 
konsekvens av ett förändrat klimat är ett mer 
extremt väder med ökade risker för 
naturolyckor. Under sommaren 2014 startade en 
brand i Västmanlands län som skulle komma att 
bli den största branden i Sverige i modern tid. 
Det hade innan branden varit mycket torrt med 
höga temperaturer och rådde därför extremt stor 
brandrisk enligt SMHI:s riskklassdefinition. 
Några veckor senare drog oväder in på flera håll i 

Sverige som resulterade i omfattande 
översvämningar. För att minska risken för och 
mildra konsekvenserna av naturolyckor är det 
förebyggande arbetet av stor betydelse. 

För förebyggande åtgärder i områden där 
risken för naturolyckor bedöms som särskilt stor 
lämnades under 2014 statliga bidrag till 11 
kommuner från anslaget 2:2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor för 
totalt 20 850 000 kronor. Åtgärder avsedda att 
skydda samhällsviktig verksamhet har 
prioriterats. 

Vid FN:s tredje världskonferens om 
katastrofriskreducering i Sendai, Japan i mars 
2015 enades 187 länder, däribland Sverige, om ett 
nytt ramverk för katastrofriskreducering Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015–
2030. Ramverket bygger vidare på det tidigare 
Hyogo Framework for Action, 2005–2015. Det 
nya ramverket syftar till att göra världen säkrare 
mot naturolyckor och katastrofer genom att 
reducera riskerna för och minska 
konsekvenserna av naturolyckor. Målet är att 
förluster i liv, egendom och hälsa samt 
ekonomiska, strukturella, sociala, kulturella och 
miljömässiga tillgångar ska ha minskat påtagligt 
till 2030. 

Säker hantering av farliga ämnen 
CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, 
nukleära och explosiva ämnen) är ett område 
som bl.a. länsstyrelserna mer utförligt analyserat 
i sina risk- och sårbarhetsanalyser. 
Länsstyrelserna har identifierat ett ökat antal 
händelser med risk för utsläpp av farliga ämnen 
som kan orsakas av såväl naturhändelser, 
exempelvis ras och skred, som olika typer av 
olyckor. 

Den nationella samverkan inom CBRNE-
området har utvecklats. Arbetet med att 
implementera den aktörsgemensamma strategin 
har fortsatt under ledning av MSB. Syftet är att 
skapa en gemensam grund och kursriktning för 
CBRNE-arbetet i Sverige. En ökad samverkan 
bedöms minska risken för och konsekvenserna 
av allvarliga kriser, störningar och olyckor. Det 
fortsatta arbetet kommer att fokusera på att 
utarbeta en åtgärdsplan som prioriterar områden 
av strategisk betydelse. 

CBRNE-projekt och övningar har 
genomförts vilket har bidragit till att stärka 
samhällets samlade förmåga att hantera och 
förebygga större CBRNE-händelser samt en 
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stärkt förmåga till tidig upptäckt, varning och 
hantering av biologiska hot. 

För att ytterligare tillvarata den samlade 
kompetensen har MSB fortsatt uppdraget att i 
samverkan med andra berörda myndigheter 
sammanställa ett långsiktigt behov av forskning 
för samhällets krisberedskap och civilt försvar 
inom ramen för Totalförsvarets 
forskningsinstituts uppdrag på området. Vidare 
har studier med fokus på riskerna inom 
industriparker genomförts, vilket resulterat i en 
metod för att vid riskanalys kunna ta hänsyn till 
samtliga risker inom en industripark. 

Inom området kärnenergiberedskap har MSB 
tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och 
länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, 
Skåne och Västerbottens län tagit fram en 
nationell beredskapsplan för hanteringen av en 
kärnteknisk olycka. Myndigheterna har också 
utarbetat en ny handlingsplan för förbättringar 
inom beredskapen för radiologiska och nukleära 
händelser. Arbetet med handlingsplanen har bl.a. 
tagit sin utgångspunkt i erfarenheter från 
övningar och lärdomar från händelserna i 
Fukushima 2011. 

Förmåga att förebygga och hantera it-incidenter 
Riksrevisionen redovisade den 20 november sin 
rapport om informationssäkerhet i den civila 
statsförvaltningen (RiR2014:23). Riksrevisio-
nens övergripande slutsats är att arbetet med 
informationssäkerhet inte är ändamålsenligt sett 
till de hot och risker som finns. Riksrevisionen 
har genom sin granskning identifierat flera 
områden där den civila statsförvaltningens arbete 
med informationssäkerhet kan utvecklas. 
Regeringen har kommenterat revisionens 
granskning i skrivelsen Riksrevisionens rapport 
om informationssäkerhet i den civila 
statsförvaltningen (Skr. 2014/15:84). 

Betänkandet Informations- och cybersäkerhet 
i Sverige – Strategi och åtgärder för säker 
information i staten (SOU 2015:23) redovisades 
i mars 2015. Betänkandet innehåller bl.a. ett 
förslag till strategi och åtgärder för 
informations- och cybersäkerhet i staten. Bland 
åtgärdsförslagen finns ett system för obligatorisk 
it-incidentrapportering, ett myndighetsråd samt 
utökad tillsyn. Även betänkandet En ny 
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) redovisades i 
mars 2015. I betänkandet föreslås en ny och 
moderniserad säkerhetsskyddslag som bl.a. 
svarar mot utvecklingen på 

informationsteknikområdet. Båda betänkandena 
remissbehandlas för närvarande. 

EU-direktivet om en hög gemensam nivå av 
nät- och informationssäkerhet i hela unionen, 
det s.k. NIS-direktivet, har förhandlats under 
året. Direktivet kan komma att påverka det 
nationella arbetet med informationssäkerhet i 
relativt stor omfattning. 

MSB har genomfört en kartläggning avseende 
tillämpningen av föreskriften om statliga 
myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 
2009:10). Resultatet har redovisats i rapporten 
En bild av myndigheternas 
informationssäkerhetsarbete 2014 (MSB740). 
Rapporten visar på stora brister i 
myndigheternas informationssäkerhetsarbete. 
Bland annat finns det brister i ledningens 
engagemang och uppföljningen av informations-
säkerhetsarbetet är bristfällig. Flera myndigheter 
uppger att de saknar tillräcklig kompetens, 
resurser eller mandat för att genomföra sitt 
uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

MSB har under året fortsatt arbetet med att 
stärka säkerheten i industriella informations- och 
styrsystem (SCADA) i samhällsviktig 
verksamhet. Det har inkluderat privat- offentlig 
samverkan men också internationell samverkan 
med bl.a. Department of Homeland Security i 
USA där myndigheterna deltar i ett gemensamt 
tekniskt projekt. 

MSB har tillsammans med övriga myndigheter 
i Samverkansgruppen för informationssäkerhet 
(SAMFI-myndigheter: Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt, 
Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen och 
Försvarets materielverk) under året arbetat med 
att genomföra de åtgärder som angivits i den 
nationella handlingsplanen för 
informationssäkerhet. Uppdraget att ta fram en 
nationell handlingsplan för informationssäkerhet 
är i grunden ett regeringsuppdrag. 

Nordisk samverkan är ett annat prioriterat 
område som MSB har arbetat med under året då 
de nordiska länderna till stor del delar samma 
hot- och riskbild när det gäller informations- 
och cybersäkerhet. 

Särskilda medel för stärkt krisberedskap 
De åtgärder som krävs för att upprätthålla och 
förbättra krisberedskapen och det civila försvaret 
bör i enlighet med ansvarsprincipen 
huvudsakligen finansieras inom ramen för 
ansvariga aktörers ordinarie verksamhet. 
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Utöver finansiering inom ramen för ordinarie 
verksamhet kan finansiering också ske med 
medel ur anslaget 2:4 Krisberedskap inom 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap. Anslaget kan användas för att 
initiera och genomföra tvärsektoriella projekt 
och åtgärder inom krisberedskapen och det civila 
försvaret i enlighet med regeringens inriktning. 

Diagram 4.1 Fördelning av medel från anslag 2:4 
Miljoner kronor 

 
Källa: MSB:s årsredovisning för 2014. 

Under 2014 har anslaget 2:4 Krisberedskap 
finansierat verksamhet till en kostnad av 1 069 
miljoner kronor. Av denna summa tilldelades 
MSB 136 miljoner kronor för finansiering av 
förstärkningsmateriel och genomförande av 
skyddsrumskontroll, övningar och 
utvecklingsprojekt. 

Länsstyrelserna tilldelades 57 miljoner kronor 
för utvecklingsprojekt och 39 miljoner kronor 
för finansiering av ledningsplatser. 

Kommunerna tilldelades 255 miljoner kronor 
av anslaget som bidrag i enlighet med lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 53 miljoner kronor 
för finansiering av räddningscentraler och 
ledningsplatser samt 37 miljoner kronor i bidrag 
för Rakel. Enligt samma lag tilldelades 
landstingen 10 miljoner kronor i bidrag. 
Landstingen tilldelades också 7 miljoner kronor 
för finansiering av ledningsplatser. Vidare 
finansierade anslaget kostnader för forskning 
och studier (138 miljoner kronor) och uppdrags-
ersättning till frivilliga försvarsorganisationer 
(36 miljoner kronor). 

Totalt har 301 miljoner kronor fördelats via 
MSB till statliga myndigheter utöver 
länsstyrelserna för projekt som syftar till att 
utveckla förmågan att i samhällsviktig 
verksamhet motstå allvarliga störningar, att leda, 

samverka och kommunicera, att mobilisera 
resurser och att arbeta med civilt försvar. 

Beredskapsplanering och åtgärder vid höjd 
beredskap 
De resultat som kan redovisas i relation till målet 
för det civila försvaret handlar om 
krisberedskapsåtgärder som även har effekt för 
det civila försvaret och för specifik beredskaps-
planering för situationer med höjd beredskap 
och ytterst krig. Avseende skydd av befolkning 
och säkerställandet av de viktigaste samhälls-
funktionerna uppfylls målen för krisberedskapen 
och civilt försvar till betydande del av samma 
åtgärder. Avseende samverkan med 
Försvarsmakten och bidrag till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp aktualiseras mer 
specifika åtgärder. 

Det förändrade säkerhetspolitiska läget 
medför ett behov att återuppta arbetet med 
samhällets förmåga vid krigsfara och krig (höjd 
beredskap). Utvecklingen av planerings-
verksamheten som påbörjades under 2013 har 
fortsatt. Fokus i arbetet med det civila försvaret 
har under året legat på kunskaps- och 
nätverksbyggande. Samverkan mellan 
Försvarsmakten och civila krisberedskapsaktörer 
har fördjupats vad gäller både krishantering och 
planeringen inför höjd beredskap. MSB har 
deltagit i Försvarsmaktens arbete med 
försvarsplaneringen för det militära försvaret. 

MSB har på regeringens uppdrag analyserat 
och redovisat förutsättningar för fortsatt arbete 
med civilt försvar och för det fortsatta arbetet 
med att utveckla samhällets förmåga att stå emot 
de påfrestningar som ett väpnat angrepp eller ett 
hot om väpnat angrepp innebär. MSB har också 
inför den försvarspolitiska inriktnings-
propositionen redovisat hur det civila försvaret 
kan utvecklas. 

Förmåga att hantera nödlägen – räddningstjänst, 
krishantering och civilt försvar 

Ökad kunskap och stärkt förmåga 
MSB beslutade hösten 2014 om en översyn av 
myndighetens utbildningsverksamhet. Målsätt-
ningen är att föreslå ett framtida hållbart system 
som tillgodser målgruppernas behov, efterfrågan 
och önskemål på utbildning samtidigt som det 
också uppfyller kravet på att hushålla med 
statens resurser. Översynen ska vara avslutad i 
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början av 2016. Som en del i MSB:s arbete med 
uppdraget jämställdhetsintegrering i 
myndigheter (JiM) har en kurs för 
vidareutbildning av brandmän använts som 
referensobjekt och analyserats ur ett 
genusperspektiv. Resultatet avser MSB att 
använda för att uppnå myndighetens slutmål 
2018. 

Övningar 
Under 2014 genomfördes övningen SAMÖ 
Fokus i syfte att ta hand om erfarenheter och 
utvecklingsområden som identifierats vid den 
tvärsektoriella samverkansövningen SAMÖ-
KKÖ 2011. Det är första gången som 
övningskonceptet genomförts och MSB har haft 
huvudansvaret för planering, genomförande och 
utvärdering. 

MSB har i samråd med Nationellt forum för 
inriktning och samordning av övningar (NAFS) 
utarbetat en gemensam inriktning för de 
förmågor som ska övas inom ramen för den 
tvärsektoriella övningsverksamheten under 
perioden 2015–2018. En ökad styrning och 
inriktning av den tvärsektoriella 
förmågeutvecklingen bör enligt MSB gynna 
förutsättningarna för att stärka myndigheternas 
möjligheter att samverka vid olyckor och kriser. 

Under året har MSB påbörjat ett 
utvecklingsarbete i samverkan med 
Försvarsmakten i syfte att skapa en gemensam 
grund för gemensamt planerad 
övningsverksamhet för det civila och militära 
försvaret inom ramen för höjd beredskap. 

Frivilligt engagemang ett stort värde för 
krisberedskapen 

Tabell 4.2 Fördelning av medel till frivilligorganisationer 
2014 
Tusental kronor 

 2014 

Uppdragsersättning till ideella organisationer 33 000 

Uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer 35 345 

Organisationsstöd till frivilliga försvarsorganisationer 23 000 

Källa: MSB:s årsredovisning för 2014. 

För att höja den enskildes förmåga att förebygga 
och hantera olyckor och kriser lämnades under 
2014 i statliga bidrag 33 miljoner kronor från 
anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap till ideella organisationer. Bidragen har 
avsett utbildning riktad till allmänheten i 

förebyggande brandkunskap, vattensäkerhet, 
säkerhet till vardags och vid kris samt första 
hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

MSB har tillsammans med 
Civilförsvarsförbundet, Svenska Lottakåren och 
Blå stjärnan genomfört en informationssatsning i 
syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera 
konsekvenserna av en kris. För ändamålet 
fördelades drygt 4 miljoner kronor från anslag 
2:4 Krisberedskap till de tre organisationerna. 

I syfte att skapa och upprätthålla kompetens 
hos de frivilliga försvarsorganisationerna 
lämnades sammanlagt 31 miljoner kronor från 
anslag 2:4 Krisberedskap i uppdragsersättning 
2014. Fördelningen mellan organisationerna har 
skett utifrån identifierade behov hos samhällets 
aktörer med ansvar för krisberedskap. Exempel 
på utbildningar som genomförts är 
grundläggande krisberedskapsutbildningar, 
grundutbildning av medlemmar i frivilliga 
resursgrupper samt grundläggande 
ledarskapsutbildningar. 

I enlighet med förordningen (1994:524) om 
frivillig försvarsverksamhet har 13 organisationer 
under 2014 tilldelats 23 miljoner kronor i 
organisationsstöd från anslag 2:7 Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 
Organisationsstödet ska bidra till administrativ 
basverksamhet och verksamhetsutveckling. 

En alarmeringsfunktion för snabb och samordnad 
hjälp 
De uppgifter som SOS Alarm Sverige AB (SOS 
Alarm) ska utföra enligt det alarmeringsavtal 
som gäller mellan staten och bolaget är av 
grundläggande betydelse inom områdena skydd 
mot olyckor och krisberedskap. SOS Alarm tog 
under 2014 emot cirka 3,6 miljoner samtal till 
nödnumret 112, varav 2,0 miljoner var skarpa 
nödsamtal. Enligt redovisningen från SOS Alarm 
har det under senare år skett en markant ökning 
av andelen skarpa nödsamtal. Därutöver 
redovisar bolaget att det under 2014 har varit en 
kraftig ökning av antalet nödsamtal där det 
funnits behov av tolkning. 

Enligt alarmeringsavtalet ska medelsvarstiden 
för nödnumret 112 vara högst 8 sekunder. 
Under 2014 var den genomsnittliga svarstiden 
för samtliga SOS-centraler 15,3 sekunder. 
Genomsnittlig svarstid under 2013 var 11,5 
sekunder och under 2012 var den 7,7 sekunder. 
Enligt SOS Alarm är den huvudsakliga 
förklaringen till de ökade svarstiderna att 
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bemanningen på SOS-centralerna varit för låg i 
förhållande till antalet inkomna nödsamtal under 
2014. Bolaget har angett att orsakerna till att 
man inte har kunnat upprätthålla tillräcklig 
kapacitet i detta avseende bl.a. är otillräckliga 
ekonomiska resurser och en oförutsägbarhet 
gällande avtal om vårdprioritering och 
ambulansdirigering avseende de s.k. 
Fyrklöverlandstingen. I detta sammanhang kan 
nämnas att Uppsala läns landsting och 
Västmanlands läns landsting inte tecknat några 
avtal med SOS Alarm om prioritering, 
alarmering och dirigering av ambulanser som 
gäller efter den 31 maj 2015. 

Av MSB:s tillsynsrapport av 
alarmeringsavtalet framgår att myndigheten ser 
allvarligt på att SOS Alarm inte kunnat leva upp 
till kraven gällande svarstider. 

Riksrevisionen har i maj 2015 lämnat 
granskningsrapporten Regeringens styrning av 
SOS Alarm – viktigt för människors trygghet 
(RiR2015:11). Av rapporten framgår bl.a. att 
Riksrevisionen gör bedömningen att det finns 
brister i förutsättningarna för- och styrningen av 
samhällets alarmeringstjänst. Senast i november 
2015 kommer regeringen att i en skrivelse till 
riksdagen redogöra för vilka åtgärder som har 
vidtagits och avses bli vidtagna med anledning av 
Riksrevisionens granskning. 

Stärkt räddningstjänst genom ökad samverkan 
Den kommunala räddningstjänsten är 
organiserad med brandmän anställda på hel- eller 
deltid. Närmare 60 procent (ca 11 000) av 
personalen inom den kommunala 
räddningstjänsten utgörs av deltidsanställda 
brandmän. Kommunerna har problem med att 
rekrytera deltidsanställda brandmän särskilt i 
glesbygd och landsbygd och kan behöva stöd i 
det arbetet. MSB har vidtagit ett antal åtgärder 
för att stödja kommunerna i arbetet med att 
organisera räddningstjänsten med 
deltidsanställda brandmän. Utöver befintlig 
utbildningsverksamhet och omfattande stöd och 
informationsmaterial har myndigheten tagit 
fram en internetbaserad utbildningsplattform. 
Myndigheten har vidare i samverkan med 
Sveriges Kommuner och Landsting påbörjat ett 
gemensamt arbete med fokus på rekrytering av 
deltidsanställda brandmän. 

För att räddningstjänsten ska vara effektiv är 
samordning och samverkan nödvändig. MSB 
stöder löpande räddningstjänsterna i arbetet med 

att stärka samverkan och samordning bl.a. 
genom olika forum för räddningstjänstansvariga 
myndigheter. 

Andelen kvinnor inom den kommunala 
räddningstjänsten är cirka 4 procent. Andelen 
personer med annan bakgrund än nordisk är än 
lägre. MSB:s verksamhet för att stödja 
kommunerna i arbetet med jämställdhet, jämn 
könsfördelning bland personalen och mångfald 
för 2009–2014 slutfördes och utvärderades under 
2014. Resultatet av utvärderingarna visar att 
räddningstjänsterna behöver stödja varandra och 
dela kunskap och resultat från olika åtgärder för 
att främja arbetet med jämställdhet och 
mångfald. För att åstadkomma ett sådant utbyte 
har ett antal räddningstjänster i samverkan med 
Sveriges Kommuner och Landsting och MSB 
bildat Nätverket för Jämställda 
Räddningstjänster. En ny inriktning för MSB:s 
stödverksamhet har utarbetats och beslutats för 
2015–2018. En del i den fortsatta inriktningen är 
att bidra med stöd till ovan angivna nätverk. 

Rakel – förbättrad möjlighet till samverkan och 
kriskommunikation 
Antalet Rakelabonnemang fortsätter att öka. Vid 
utgången av 2014 var antalet abonnemang 
58 500, vilket är en ökning med 7 procent 
jämfört med föregående år. 

Rakels tillgänglighet har under året haft ett 
genomsnitt på 99,94 procent. Under året 
färdigställde MSB en egen radiolänk för en 
robustare transmission. Detta ökar 
förutsättningarna att undvika avbrott i 
kommunikationen via Rakel vid exempelvis 
längre strömavbrott. 

Kostnaderna för Rakel uppgick till 491 
miljoner kronor (ökning med 3,6 procent 
jämfört med 2013), vilket beror på förberedelser 
och övergång till ny driftsoperatör samt fortsatta 
satsningar på Rakels robusthet. Under samma 
period ökade avgiftsintäkterna till 418 miljoner 
kronor (ökning med 13 procent). Därutöver 
finansierades verksamheten med anslag dels för 
att finansiera ett lägre abonnemangspris för 
kommuner i enlighet med överenskommelsen 
mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om kommunernas krisberedskap (37 
miljoner kronor), dels anslag för att delfinansiera 
driften (48 miljoner kronor). Sammantaget 
innebar detta ett positivt resultat på 12 miljoner 
kronor vilket bidrog till att balansera tidigare års 
underskott. 
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Tabell 4.3 Kostnader och avgiftsintäkter för Rakel 2012-
2014 

Tusental kronor 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Kostnader 482 173 474 414 491 384 

Avgiftsintäkter 311 823 369 412 418 290 

Källa: MSB:s årsredovisning för 2014. I avgiftsintäkterna ingår intäkterna från MSB:s egna 
abonnemang. 

Stöd och solidaritet genom insatser 
MSB har under 2014 genomfört 212 insatser, 176 
internationella insatser inom ramen för svensk 
biståndspolitik och 36 nationella insatser. 

MSB har under 2014 gett stöd till samordning 
och andra former av resurser vid ett flertal 
händelser. Som exempel kan nämnas de höga 
vattenflöden som under året uppstod i 
Värmland, Jämtland och Dalarna, samt vid 
översvämningarna i Västsverige. Den mest 
omfattande nationella stödinsatsen genomfördes 
i samband med skogsbranden i Västmanlands 
län. MSB bidrog med nationella 
förstärkningsresurser, stöd till ledningsstaben 
hos länsstyrelsen samt övrigt samordningsstöd. 
Sverige begärde internationellt stöd via EU:s 
civilskyddsmekanism i form av skopande 
flygplan. Det var första gången som MSB 
aktiverat den nationella förstärkningsresursen 
kopplad till värdlandsstöd. 

MSB genomförde fler internationella insatser 
under 2014 jämfört med antalet under 2013 
(157). Ökningen beror på fler humanitära 
insatser till följd av behovet av internationellt 
stöd efter händelser som bl.a. tyfonen Haiyan i 
Filippinerna, den förvärrade situationen i Irak 
och i Syrien samt ebola-utbrottet i Västafrika. 
Myndigheten har bistått med expertis inom bl.a. 
it och kommunikation, vatten och sanitet, 
logistikstöd samt boende- och kontorslösningar. 

Ett exempel på ett omfattande bidrag är 
MSB:s insatser i Västafrika för att bistå ebola-
hanteringen som fortfarande pågår. Den 16 
oktober 2014 gav regeringen MSB i uppdrag att 
planera för och genomföra hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt att utveckla en temporär 
funktion för rekrytering och samordning av 
frivillig svensk hälso- och sjukvårdspersonal. 
MSB fick även i uppdrag att bidra med andra 
relevanta resurser inom t.ex. logistik i syfte att 
bistå hanteringen. Insatserna har inneburit ett 
omfattande engagemang från MSB, i samverkan 
med berörda aktörer, och ställt krav på 
flexibilitet i en komplex situation. Under 
perioden november 2014 till januari 2015 hade 

MSB ett 50-tal utsända svenskar på plats i 
Västafrika. 

Vidare har myndigheten bistått med insatser 
inom humanitär minhantering, 
katastrofriskreducering och tidig 
återuppbyggnad. 

MSB har även bidragit till EU:s insatser inom 
ramen för den gemensamma säkerhets och 
försvarspolitiken (GSFP) genom personalbidrag 
inom it, logistik, säkerhet, sjukvård, HR, 
ekonomi m.m.. Sammanlagt rör det sig om ca 30 
årsarbetskrafter till stöd för missioner inom civil 
kris- och konflikthantering. Resultaten av 
sveriges samlade deltagande i freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser redovisas under 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan. 

Ovan nämnda exempel är ett urval av insatser 
som MSB har gett stöd till under 2014 med syfte 
att stärka krisberedskapsförmågan samt 
underlätta och skapa förutsättningar för bl.a. FN 
och EU att verka på plats i krisdrabbade 
områden. 

MSB:s arbete med att integrera genus-, miljö- 
och säkerhetsperspektiv i insatsverksamheten 
har fortgått under 2014. Den handlingsplan som 
myndigheten utvecklade 2014 med 
målsättningen att öka antalet kvinnor i insats har 
bl.a. resulterat i ökad andel kvinnor bland 
myndighetens utsända insatspersonal. Efter att 
ha legat på 24 % under 2011-2013 har andelen 
kvinnor ökat till 30-31 % under 2013-2014. 

MSB har bidragit till den årliga rapporten av 
svenska myndigheters genomförande av 
säkerhetsrådsresolution 1325. 

Förmåga att skydda hav och kust 

Räddningstjänst till sjöss 

Miljöräddning 
Kustbevakningen ska enligt det precisa mål som 
regeringen har ställt upp i myndighetens 
regleringsbrev ha en förmåga att kunna bekämpa 
oljeutsläpp upp till 10 000 ton. För att säkerställa 
detta har myndigheten under 2014 dels utvecklat 
sina arbetsmetoder på området, dels genomfört 
en ännu mer noggrann beredskapsplanering än 
tidigare år. Arbetet har i stor utsträckning 
genomförts mot bakgrund av de risk- och 
sårbarhetsanalyser som myndigheten har tagit 
fram. Åtgärderna har i den operativa 
verksamheten resulterat i att myndighetens 
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miljöskyddsfartyg och kombinationsfartyg har 
ombaserats för att de snabbare ska kunna 
användas vid insatser inom de geografiska 
högriskområdena för utsläpp av olja och andra 
skadliga ämnen. Kustbevakningsflyget har 
genom fortlöpande sjöövervakning på ett 
väsentligt sätt bidragit till att myndigheten har 
kunnat upprätthålla en god kontroll och hög 
beredskap på miljöräddningsområdet. 

Under våren 2014 lade Kustbevakningen ett 
varsel om totalt 20 procent av myndighetens 
personal inför 2015 i och med myndighetens 
ansträngda ekonomiska situation. För att 
anpassa verksamheten efter budgetramen har 
Kustbevakningen även haft ett uppehåll i 
aspirantutbildningen under åren 2009, 2010 och 
2014, vilket motsvarar 72 aspiranter. I och med 
regeringens förslag på ekonomiska tillskott i 
budgetpropositionen för 2015 kunde varslet dras 
tillbaka och nya aspiranter rekryteras inför 
höstens utbildningar 2015. Trots detta har 
personalbrist uppstått inom myndigheten, vilket 
har påverkat Kustbevakningens förmåga och 
uthållighet att bekämpa större oljeutsläpp.  

Myndighetens övriga verksamhet påverkas 
också av personalläget. Regeringens förslag på 
ekonomiska tillskott i budgetpropositionen 
2015, som senare beslutades av riksdagen, ger 
dock Kustbevakningen förutsättningar för att 
rekrytera personal i syfte att konsolidera 
verksamheten. 

 
Tabell 4.4 Olje- och kemskyddsoperationer 2009-2014 
Antal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oljeskydds
operationer 

51 30 42 50 43 55 

Kemskydds
operationer 

0 2 0 2 2 0 

Källa: Kustbevakningens årsredovisning för 2014. 

Under 2014 har Kustbevakningen endast 
behövt genomföra 55 mindre oljeskydds-
operationer. Det har under året inte inträffat 
någon större händelse med omfattande utsläpp 
som följd. 

Sjöräddning 
Under 2014 har Kustbevakningens närvaro med 
större fartyg i Sveriges ekonomiska zon varit en 
betydelsefull resurs för den samlade 
räddningsberedskapen till sjöss. Under svåra 
väderförhållanden prioriterar Kustbevakningen 
att ha tillgängliga resurser till havs under patrull i 

områden med hög trafikintensitet. Det ger korta 
insatstider vid eventuella olyckor. När 
sjöräddning av liv aktualiseras går sådana insatser 
givetvis före all annan pågående verksamhet vid 
myndigheten. 

Under 2014 har Kustbevakningen bidragit 
med fartyg och flygplan på de utlarmningar som 
inkommit till myndigheten, antingen genom att 
Sjöfartsverket har begärt assistans eller när larm 
inkommit på annat sätt. Kustbevakningen har 
redovisat att myndigheten under 2014 
medverkade i 115 sjöräddningsinsatser med en 
eller flera enheter. Enligt Sjöfartsverkets statistik 
inkom totalt 885 larm under 2014. 

 
Sjöövervakning och kontrollverksamhet 

Miljöövervakning 

Tabell 4.5 Utsläpp och rättsliga åtgärder 2010-2014 
Antal 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Anmälda 
utsläpp 

339 382 317 266 324 

Konstaterade 
utsläpp 

240 264 254 207 258 

Inledda för-
undersökningar 

118 126 120 94 69 

Lagföringar* 11 2 9 7 5 

Källa: Kustbevakningens årsredovisning för 2014. 
*Domar/strafförelägganden/företagsbot 

Inom miljöövervakningsområdet ligger antalet 
oljeutsläpp på ungefär samma nivåer som 2010 
då Kustbevakningen uppnådde målet i sitt 
regleringsbrev; att utsläppen skulle vara på en 
försumbar nivå. Utsläppen till sjöss i de stora 
fartygsstråken har enligt Kustbevakningen en 
tydligt nedåtgående trend medan antalet 
konstaterade mindre spill i hamnar har ökat 
något. 

Kustbevakningen bedömer att ökningen i 
hamnområdena troligtvis inte är faktiska, utan 
snarare ett resultat av en ökad miljömedvetenhet 
bland enskilda personer och som en följd av det 
en större rapporteringsbenägenhet hos dem. 
Liksom de senaste åren var antalet lagföringar 
under 2014 lågt i förhållande till antalet 
konstaterade utsläpp. I samverkan med 
Åklagarmyndigheten (Riksenheten för miljö- 
och arbetsmiljömål) kommer Kustbevakningen 
att analysera orsakerna till den låga 
lagföringsandelen i de brottsutredningar 
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avseende oljeutsläpp som myndigheten redovisar 
till åklagare. 

Fiskerikontroller 

Tabell 4.6 Fiskeriövervakning 2010-2014 
Antal 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Inspektioner till sjöss 284 309 370 361 386 

JDP kampanjer 15 15 15 11  

JDP-dagar     159 

Kontrollåtgärder 11 427 10 581 11 904 11 098 9540 

Fördelning mellan 
fritids- och yrkesfiske 

61-39 57-43 63-37 63-37 62-38 

Misstänkta brott 
anmälda till polis 

558 235 299 215 186 

Källa: Kustbevakningens årsredovisning för 2014. 

När det gäller fiskerikontrollen under 2014 har 
Sveriges deltagande i gemenskapens kontroll-
program, s.k. Joint Deployment Plan (JDP), 
varit fortsatt högt och i nivå med kraven från 
EU. Under 2014 har Havs- och vattenmyndig-
heten och Kustbevakningen haft ett nära 
samarbete och har som ett led i det tagit fram en 
gemensam tillsynsplan. Övervakningen och 
kontrollen av fisket har dels skett genom riktade 
kontroller som föregåtts av riskanalys, dels 
genom ett mer slumpmässigt urval av 
kontrollobjekt under ordinarie patrullering. 

Kustbevakningen har också med sitt flyg 
utfört övervakning i Nordostatlanten (NEAFC 
Regulatory Area). I februari 2014 gav dåvarande 
regeringen Havs- och vattenmyndigheten och 
Kustbevakningen ett gemensamt uppdrag att ta 
fram en kontrollstrategi för det svenska räkfisket 
på Västkusten. Detta uppdrag redovisades i 
slutet av maj 2014. Med utgångspunkt i den 
strategin har Kustbevakningen under 2014 haft 
ett ökat fokus på räkfisket och har även börjat 
tillämpa vissa utökade kontrollmoment. 

Sjötrafikövervakning 
Den sjötrafikövervakning som Kustbevakningen 
genomfört under 2014 har omfattat ordning och 
säkerhet till sjöss, nykterhet till sjöss och 
sjötrafikregler. Riktade kontroller har 
genomförts vid tider och på platser där behovet 
bedömts vara som störst, dvs. vid större 
evenemang och i områden där Kustbevakningen 
av erfarenhet vet att det förekommer en intensiv 
fritidsbåtstrafik samt där olyckor kan få stora 
konsekvenser, en s.k. riskanalysbaserad metod. 

Vad gäller sjöfyllerikontroller bedömer 
myndigheten att dess närvaro till sjöss och 
genomförandet av kontroller har haft en 
preventiv verkan på sjöfylleriet samt att det 
bidragit till att utfallet (antalet anmälda brott i 
förhållande till antalet genomförda kontroller) 
årligen minskar. Myndigheten redovisar att 
sedan 2010 (då en nedre gräns för sjöfylleri på 
0,2 promille infördes) har utfallet, dvs. antalet 
positiva utandningsprov i förhållande till det 
totala antalet genomförda prov, gått från 9 
procent till att under 2014 ligga på 4,4 procent 
vilket innebär att utfallet har halverats sedan 
2010. Antalet genomförda prov har under 
samma period minskat från ca 3 200 till 2 300. 

Sjösäkerhetstillsyn 
Kustbevakningen har under 2014 utfört 
lastsäkrings- och farligt godstillsyner i hamnarna 
för att kontrollera att inblandade aktörer 
uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Syftet är 
att bidra till att förebygga, hindra och begränsa 
att sjötransporterna orsakar skador på liv, hälsa, 
miljö eller egendom. 

Tabell 4.7 Kontrollåtgärder (sjösäkerhetstillsyn) 2010-2014 
Antal 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kontrollåtgärder 12 864 12 882 12 227 14 263 16 064 

Anmälda brott 77 114 94 89 113 

Förbud 1 145 897 744 770 822 

Ordningsbot 3 62 92 74 61 

Källa: Kustbevakningens årsredovisning för 2014. 

Gränskontroll och tullkontroll 
Kustbevakningen har under 2014 arbetat efter 
den tillsynsplan som tagits fram avseende 
gränskontrollsområdet. Tillsynsplanen utgår från 
den myndighetsgemensamma gränskontroll-
strategi som Kustbevakningen och 
Polismyndigheten har tagit fram i syfte att 
etablera en enhetlig nationell gränskontroll. 

Kustbevakningen har även under året 
medverkat i ett antal insatser, såväl nationella 
som internationella. Samarbete har bl.a. skett 
nationellt med Polismyndigheten och inom 
ramen för ett samarbete mellan gränskontroll- 
och kustbevakningsmyndigheter runt Östersjön 
(Baltic Sea Region Border Control 
Cooperation). 

Kustbevakningen har under 2014 även 
samverkat med Tullverket och flera 
gemensamma insatser har genomförts. Utöver 
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kontroller på handelsfartyg har 
myndighetsgemensamma tullkontroller också 
genomförts på kryssningsfartyg och fritidsbåtar 
där de olika myndigheterna bidragit med sin 
specifika kompetens, t.ex. utifrån sjögående 
enheter eller med dykare från Kustbevakningen 
samt hundar och särskild teknisk utrustning från 
Tullverket. 

Övrig brottsbekämpning och bekämpning av grov 
organiserad brottslighet 
Kustbevakningen medverkar i den 
myndighetsgemensamma satsningen mot grov 
organiserad brottslighet (GOB). Under 2014 har 
Kustbevakningen bland annat deltagit i operativa 
rådets möten (som leds av Polismyndigheten). 
Kustbevakningen har även medverkat i det 
nationella underrättelsecentrumet (NUC) samt i 
sju av åtta regionala underrättelsecentrum 
(RUC). Myndigheten har under 2014, i syfte att 
effektivisera och förbättra myndighetens arbete 
med att upptäcka och förhindra brottslig 
verksamhet, slutfört en översyn av den interna 
underrättelseverksamheten. 

Enligt Kustbevakningen har detta lett till en 
utveckling av arbetsmetoderna inom 
underrättelseverksamheten vilket ökat informa-
tionsinflödet som ligger till grund för 
underrättelsearbetet. Detta har enligt 
myndigheten förbättrat möjligheterna till att 
bedriva den operativa ledningen av verksamheten 
underrättelsebaserat. 

Kustbevakningen har även använt sin specifika 
kompetens, Kustbevakningsflyget, för att 
medverka till att bekämpa den grova 
organiserade brottsligheten samt brott inom 
myndighetens ansvarsområde. Kustbevakningen 
har vidare bistått Polismyndigheten med ribbåtar 
och båtförare. 

Myndighetssamverkan 
Kustbevakningen är en utpräglad 
samverkansmyndighet och utöver den 
samverkan som nämnts ovan samverkar 
Kustbevakningen också med Försvarsmakten. 
Kustbevakningens samverkan med 
Försvarsmakten har under 2014 fortsatt utgått 
från det samverkansavtal som finns mellan 
myndigheterna. Inriktningen i detta avtal är 
fastställd i en gemensam handlingsplan som bl.a. 
omfattar utökad samverkan avseende utbildning 
av dykare. Vidare har även tre haveriutredningar, 
efter incidenter, genomförts i samverkan med 
Försvarsmaktens dykerikompetenscenter. 

Under året deltog Kustbevakningen och 
Försvarsmakten i en CBRNE-övning i 
Stockholm, en övning som skedde i samverkan 
med Polismyndigheten och Tullverket. 

Kustbevakningen har under hösten 2014 
bidragit med sitt flyg för övervakning i samband 
med Försvarsmaktens underrättelseoperation i 
Stockholms skärgård. 

En myndighetsgemensam utredning om 
möjligheterna till utökad samverkan avseende 
övervakning av sjöterritoriet och sjörörlig 
logistik har under året avrapporterats till 
regeringen. Ytterligare två myndighets-
gemensamma utredningar har under året 
redovisats till regeringen. En rapport om 
infrastruktursamordning (uppdrag till 
Kustbevakningen, Försvarsmakten, Sjöfarts-
verket och Trafikverket) samt en rapport om 
effektivisering av statens maritima resurser 
(uppdrag till Kustbevakningen, Försvarsmakten, 
och Sjöfartsverket). Rapporterna bereds f.n. 
inom Regeringskansliet. 

Annan kustbevakningsverksamhet 

Internationell samverkan 
Kustbevakningen deltar inom 
miljöräddningsområdet löpande i arbete inom 
ramen för Helsingforskommissionen 
(HELCOM), BONN-avtalet och 
Köpenhamnsavtalet. Under 2014 har 
Kustbevakningen inom ramen för HELCOM 
deltagit i en miljöskyddsövning och också 
genomfört flygövervakning enligt avtal. 

Kustbevakningen har under 2014 medverkat i 
en expertgrupp inom Arktiska rådet. 
Kustbevakningens samverkan inom Arktiska 
rådet avser framförallt miljöräddningstjänst 
inom Ishavsområdet. Under 2013 
undertecknade de arktiska staterna ett nytt 
bindande samarbetsavtal om beredskap och 
insatser vid marina oljeföroreningar i Arktis. En 
första övning genomfördes inom ramen för 
samarbetsavtalet under 2014 under kanadensisk 
ledning. 

Kustbevakningen har en bilateral 
överenskommelse om samverkan med det finska 
gränsbevakningsväsendet. Under 2014 har bl.a. 
en operativ samverkan skett avseende 
miljöövervakning i Bottniska viken och norra 
Östersjön in mot Finska viken i enlighet med 
vad som överenskommits inom 
Köpenhamnsavtalet. 
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Tabell 4.8 Redovisning av operation Hermes 2014 
Antal 

 2014 

Kustbevakningstjänstemän som tjänstgjort i 
Italien 

14 

Planerade flygpass (inkl. transportflygning) 20 

Genomförda flygpass (inkl. transportflygning) 21 

Inställda flygpass 0 

Antal flygtimmar (inkl. transportflygning) 100,3 

Deklarerade SAR-fall (Kustbevakningen) 11 

Räddade personer från SAR-fall 1 742 

Källa: Kustbevakningens årsredovisning för 2014. 

Kustbevakningen deltog under april månad 
2014 med ett sjöövervakningsflygplan och 
besättningar i den av FRONTEX koordinerade 
operationen HERMES i Medelhavet där Italien 
var värdland. Kustbevakningen bistod de 
nationella myndigheterna med övervakning till 
havs och bidrog i olika sjöräddningsinsatser till 
havs där migranter hamnat i sjönöd. 

Ständigt förbättringsarbete – följa upp, lära och 
inrikta 

Utredning av olyckor – ett arbete för att förbättra 
säkerheten 
Att dra lärdomar av inträffade olyckor och kriser 
är en viktig del i arbetet med att utveckla och 
förbättra samhällets förmåga att förebygga och 
hantera framtida händelser. 

Statens haverikommissions verksamhet utgör 
ett viktigt verktyg i ett systematiskt 
säkerhetsarbete och myndighetens 
undersökningar fortsätter att skapa 
förutsättningar att lära från olyckor och tillbud. 

Andelen undersökningar som slutfördes inom 
tolv månader var 47 procent 2014. 
Genomsnittlig utredningstid var 16,2 månader 
(med en mediantid på 13 månader). Detta är en 
försämring i förhållande till föregående år, men 
en marginell förbättring i förhållande till 2012. 

Tabell 4.9 Genomsnittlig utredningstid 2012-2014 
månader 

 2012 2013 2014 

Utredningstid 16,6 13,6 16,2 

Källa: Statens haverikommissions årsredovisning för 2014. 

Andelen pågående undersökningar vid årets slut 
som överstigit en utredningstid på 12 månader 
har dock minskat markant jämfört med tidigare 

år. Detta samtidigt som antalet ärenden som 
myndigheten hanterar har ökat. 

Under 2014 drabbades Sverige av den största 
skogsbranden i modern tid och strax därefter 
drog oväder in på flera håll i landet som orsakade 
omfattande översvämningar. 

Skogsbranden är föremål för flera utredningar 
och utvärderingar. Skogsbrandutredningen har 
lämnat sin utvärdering till regeringen. 
Utredarens kartläggning av insatsen visar på en 
avsaknad av riskbedömning i brandens inledande 
skede. Vidare fanns det under insatsens 
inledande dygn inte någon samlad lägesbild. 
Räddningstjänsten hade dessutom begränsad 
kunskap om skogsbrandsindex, -beteende och  
-släckning. MSB har fått uppdraget att utifrån 
Skogsbrandutredningens slutsatser samt från 
andra relevanta utredningar föreslå eventuella 
förbättringsåtgärder i syfte att stärka samhällets 
krisberedskap. 

Med anledning av de skyfall som resulterade i 
översvämningar sommaren 2014 har MSB 
uppdragit åt länsstyrelserna i Halland, Västra 
Götaland och Värmland att kartlägga 
översvämningarnas konsekvenser för liv och 
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk 
verksamhet. 

4.2.3 Analys och slutsatser 

Förmåga att motstå störningar – förebygga 
olyckor och kriser 

För att uppfylla målet för vår säkerhet att värna 
samhällets funktionalitet, målet för 
krisberedskapen att minska risken för och 
konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser 
och olyckor samt målet för arbetet med skydd 
mot olyckor, har det under 2014 fortsatt 
bedrivits ett förebyggande arbete. Arbetet har 
handlat om att förbättra skyddet mot olyckor 
och att stärka krisberedskapen inom olika 
områden, t.ex. förebyggande åtgärder avseende 
hanteringen av farliga ämnen och förbättringar 
av informationssäkerheten. 

Det förebyggande arbetet är långsiktigt och 
genomförs fortlöpande av ansvariga aktörer. I 
enlighet med ansvarsprincipen har samhällets 
aktörer vidtagit förebyggande åtgärder för att 
förbättra robustheten inom respektive 
ansvarsområde. Dessa åtgärder har i huvudsak 
finansierats av ansvarig aktör. 
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Regeringen bedömer att det förebyggande 
arbetet avseende skydd mot olyckor, 
brandskydd och naturolyckor har gett resultat 
under året. Det gäller t.ex. arbetet enligt den 
nationella strategin för att stärka brandskyddet 
genom stöd till enskilda och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) 
framtagande av kunskapsunderlag och stöd till 
kommuner och länsstyrelser för att förebygga 
naturolyckor, bl.a. en vägledning för uppföljning 
av hanteringen av översvämningar. 

Utöver de åtgärder som finansierats av 
respektive ansvarig aktör har åtgärder för att 
stärka krisberedskapen även vidtagits med medel 
från utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap. Det gäller t.ex. 
tillsynsverksamhet, kunskapsuppbyggnad 
genom informationsspridning, kartläggningar 
och analyser i samhällsviktiga verksamheter. 

Åtgärder har vidtagits för att hanteringen av 
farliga ämnen ska vara säker. Regeringen 
bedömer att den framtagna strategin på 
CBRNE-området, arbetet med tillsyn, 
tillsynsvägledning och marknadskontroll har 
minskat risken för olyckor med farliga ämnen. 
Gällande kärnenergiberedskapen gör regeringen 
bedömningen att framtagandet av en ny 
beredskapsplan ökat förutsättningarna för 
samverkan mellan berörda aktörer vid en 
kärnteknisk olycka. Sammantaget bedöms 
åtgärderna ha minskat riskerna inom detta 
område. 

Regeringen anser mot bakgrund av bl.a. 
Riksrevisionens rapport om informations-
säkerhet i den civila statsförvaltningen 
(RiR2014:23) att det krävs ett fortsatt arbete för 
att förbättra informationssäkerheten. Alla 
aktörer i samhället behöver fortlöpande arbeta 
aktivt för att stärka förmågan att förebygga och 
hantera it-incidenter som kan påverka vår 
samhällsviktiga verksamhet. Internationellt 
samarbete är en förutsättning för att utveckla 
och säkerställa en robustare informations-
säkerhet nationellt. Det nordiska samarbetet är 
särskilt prioriterat. Det finns ett antal områden 
där informationssäkerheten i den civila 
statsförvaltningen kan utvecklas. Regeringens 
bedömning är att det arbete som gjorts under 
året, bl.a. av MSB, har bidragit till att öka 
informationssäkerheten i samhället. 

Förmåga att hantera nödlägen – räddningstjänst, 
krishantering och civilt försvar 

Om det inträffar en olycka eller kris är målet för 
krisberedskapen att trygga människors hälsa och 
personliga säkerhet samt att hindra eller 
begränsa skador på egendom eller miljö. 

Resultatet av det arbete som har bedrivits för 
att uppnå målen redovisas så långt det är möjligt 
med utgångspunkt i hur olyckor och kriser som 
har inträffat under året har hanterats. 
Förutsättningarna för att kunna redovisa 
måluppfyllelse avseende hanteringen av det stora 
antalet mindre olyckor som inträffat under året 
skiljer sig från förutsättningarna att kunna 
redovisa resultat från hanteringen av mer sällan 
förekommande större och allvarligare olyckor 
och krissituationer med omfattande 
samhällskonsekvenser. 

I den utsträckning som samhället inte har 
drabbats av krissituationer under året måste 
resultatredovisningen utgå från de förberedelser 
som har vidtagits för att utveckla och 
upprätthålla en förmåga att hantera sådana 
situationer. 

Inom området skydd mot olyckor bedömer 
regeringen att förmågan har stärkts i flera 
avseenden. För att räddningstjänsten ska vara 
effektiv är samordning och samverkan 
nödvändig. Regeringen bedömer att arbetet 
genom olika räddningstjänstforum har bidragit 
till en effektiv räddningstjänst genom att 
samverkan och samordning stärkts. 

Regeringen bedömer att den kommunala 
räddningstjänstens sammansättning vad gäller 
kön och etnisk bakgrund i större utsträckning 
behöver återspegla samhället. Detta för att stärka 
kompetensen inom den kommunala 
räddningstjänsten. 

Alarmeringstjänsten är en samhällsviktig 
verksamhet som har stor betydelse för såväl 
nödställda personer som samhällets skydd mot 
olyckor och krisberedskap. Alarmeringstjänsten 
måste i alla lägen fungera på ett säkert och 
effektivt sätt. Regeringen ser därför allvarligt på 
att svarstiderna för nödnumret 112 ökat och 
följer noggrant utvecklingen inom området. 

Regeringen bedömer att 
krisberedskapsförmågan har förbättrats genom 
finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. 
Anslaget har använts för projekt som stimulerar 
samverkan och för åtgärder som kommit till 
nytta vid hanteringen av olika händelser som 
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inträffat under året. Det gäller hanteringen av 
bränder, översvämningar och störningar i 
samhällsviktiga funktioner som 
telekommunikationer samt el- och 
dricksvattenförsörjningen. 

Regeringen bedömer att samverkan och 
kriskommunikation har förbättrats genom en 
fortsatt ökad anslutningsgrad till Rakel. Med 
utgångspunkt i målet att Rakel ska vara ett 
självfinansierat system ser regeringen även 
positivt på att avgiftsintäkterna har ökat. 

Regeringen bedömer att MSB:s insatser i form 
av bl.a. stöd för ledning och samverkan samt i 
form av förstärkningsresurser har bidragit till en 
framgångsrik hantering av ett antal händelser. 
Vidare bedömer regeringen att MSB genom 
internationella insatser bidragit till att minska 
lidande och skadeverkningar vid allvarliga 
olyckor och katastrofer i andra länder. Förmågan 
att hantera nödlägen har även förbättrats genom 
utbildningar och verksamhet som har bedrivits 
av frivilliga. Detta visade sig bl.a. vid hanteringen 
av skogsbranden i Västmanland där frivilligas 
insatser spelade en betydande roll. 

Under många år har det endast bedrivits ett 
begränsat arbete att planera och förbereda civilt 
försvar. Detta har sin grund i den hotbild och 
den inriktning för försvaret som följde efter det 
kalla krigets slut. I praktiken upphörde berörda 
myndigheters och andra aktörers planering för 
höjd beredskap eftersom det inte längre fanns 
något behov. 

Förmåga att skydda hav och kust 

Samhällets förmåga att skydda hav och kust är en 
viktig del i arbetet med skydd mot olyckor och 
krisberedskap. Regeringen bedömer att 
Kustbevakningens måluppfyllelse är god 
samtidigt som situationen med personalbrist 
med anledning av det ekonomiska läget har 
påverkat myndighetens verksamhet. 

Kustbevakningens arbete inom 
miljöräddningstjänst har bidragit till att nå de 
angivna målen för krisberedskap och för skydd 
mot olyckor samt miljökvalitetsmålen i 
utgiftsområde 20, i synnerhet målen: Hav i 
balans samt levande kust och skärgård och 
Levande sjöar och vattendrag. 

Myndigheten utvecklar kontinuerligt sin 
verksamhet för att förbättra sin förmåga att 
bekämpa små och stora oljeutsläpp och 

resultatet visar på att förmågan i flera avseenden 
har förbättrats, exempelvis genom snabbare 
insatser tack vare myndighetens arbete med att 
optimera fartygens basering närmare geografiska 
högriskområden samt Kustbevakningsflygets 
övervakning. Däremot har personalbristen inom 
myndigheten påverkat myndighetens förmåga 
och uthållighet att bekämpa större oljeutsläpp. 
Myndighetens övriga verksamhet påverkas också 
av personalläget. Regeringen ser allvarligt på den 
uppkomna situationen. 

Inom de flesta av Kustbevakningens 
övervaknings- och kontrollområden finns det 
enligt myndighetens bedömning indikationer på 
att regelefterlevnaden har ökat. Myndighetens 
närvaro till sjöss, riskanalysbaserade kontroller 
och fiskerikontroller har enligt myndighetens 
bedömning bidragit till att förebygga brott med 
ett minskat antal brottsanmälningar. Regeringen 
delar denna bedömning. Inom 
miljöövervakningen var dock antalet lagföringar 
fortsatt lågt i förhållande till antalet konstaterade 
utsläpp. Inte heller inom fiskerikontrollen leder 
Kustbevakningens brottsanmälningar i 
förhållandevis stor utsträckning till lagföring. 
Regeringen anser att det är angeläget att 
Kustbevakningen, i samverkan med övriga 
berörda myndigheter, vidtar ytterligare åtgärder 
för att öka antalet lagföringar på de aktuella 
områdena. 

Ständigt förbättringsarbete – följa upp och lära 

Förmågan att förebygga, motstå och hantera 
allvarliga olyckor och kriser behöver 
kontinuerligt utvecklas. I utvecklingsarbetet 
måste hänsyn tas till erfarenheter från 
hanteringen av tidigare olyckor och kriser. 

Statens haverikommission har genom sin 
verksamhet bidragit till att nå målen för såväl 
krisberedskapen som för skydd mot olyckor. 
Under året har myndigheten i huvudsak uppvisat 
goda verksamhetsresultat. Däremot har 
myndigheten inte i alla delar uppnått det 
författningsstyrda och specifika skynd-
samhetskravet som gäller för under-
sökningsverksamheten. Regeringen bedömer att 
det är angeläget att myndighetens arbete med att 
effektivisera sin undersökningsverksamhet 
fortskrider. 

Regeringen bedömer att den samlade 
utbildnings- och övningsverksamheten på 
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krisberedskapsområdet bidragit till en utvecklad 
förmåga att hantera olyckor och kriser. Den 
nationella tvärsektoriella övningsplaneringen och 
samordningen av övningsverksamheten bedöms 
ha utvecklats under året. 

4.3 Politikens inriktning 

Förmåga att motstå störningar – förebygga 
olyckor och kriser 

Krisberedskap och skydd mot olyckor 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
Myndigheters, kommuners och landstings risk- 
och sårbarhetsanalyser är ett fortsatt viktigt 
underlag för bedömningen av samhällets 
krisberedskap och ska utgöra ett strategiskt 
planeringsverktyg för att inrikta och utveckla 
samhällets krisberedskap. Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser ska bidra till en ökad 
riskmedvetenhet hos berörda aktörer. 

Regeringen vill framhålla vikten av att berörda 
aktörer omhändertar analysens resultat och 
åtgärdar identifierade brister både inom aktörens 
egen verksamhet och i samverkan med andra 
aktörer. Det är av särskild vikt att risker och 
sårbarheter som har återkommit under flera års 
tid åtgärdas. 

Stärkt brandskydd genom stöd till enskilda 
Enligt regeringens uppfattning bör 
brandskyddsarbetet i större utsträckning utgå 
från enskildas förutsättningar och behov av 
skydd. Regeringen bedömer att arbetet inom 
ramen för den nationella samverkanverkans-
gruppen för brandskyddsfrågor bidrar till att 
minska antalet omkomna och allvarligt skadade 
till följd av bränder. Arbetet bör därför 
vidareutvecklas. 

Förebyggande arbete med naturolyckor 
En av många utmaningar som samhället står 
inför som en konsekvens av ett förändrat klimat 
är ett mer extremt väder med ökade risker för 
sådana störningar i verksamheter som kan ge 
allvarliga konsekvenser för samhället. För att 
kunna möta dessa utmaningar gör regeringen 
bedömningen att det krävs ett ökat fokus på 
klimatanpassning och det förebyggande arbetet. 
Med anledning av detta gör regeringen en 

omfattande satsning på anslaget för 
förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor under perioden 2016-2019. 
Satsningen möjliggör för kommuner att kunna 
vidta fler förebyggande åtgärder. Kommunerna 
kan därmed också i ökad utsträckning 
genomföra fördjupade analyser av identifierade 
riskområden. Regeringen anser att för att bygga 
ett klimatsäkert och hållbart samhälle bör fysisk 
planering och byggande, arbete med olycks- och 
krisberedskap samt hantering av olyckor och 
allvarliga störningar ses i ett helhetsperspektiv. 
Det är viktigt att kommuner och andra lokala 
aktörer säkerställer att förebyggande åtgärder 
vidtas för att begränsa naturolyckors 
konsekvenser och att detta knyts ihop med 
klimatanpassningsarbetet i fråga om 
markanvändning i samband med fysisk 
planering. 

Det nya FN-ramverket för katastrof-
riskreducering, Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015–2030, har ett brett anslag 
som betonar vikten av tvärsektoriell samverkan 
bl.a. genom att det finns nationella plattformar i 
arbetet för att framgångsrikt kunna förebygga 
naturolyckor. MSB har inom ramen för det 
tidigare FN-ramverket samordnat arbetet i 
Sverige genom den nationella plattformen för 
arbetet med naturolyckor. Regeringen anser att 
MSB fortsatt bör ha en central roll i 
implementeringen av det nya FN-ramverket. 

Anslag 2:4 Krisberedskap 
I budgetpropositionen för 2015 angav 
regeringen principer för hur medlen från anslag 
2:4 Krisberedskap ska användas (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 
2014/15:63). Dessa principer ska fortsatt gälla. 

Civilt försvar 

I propositionen Försvarspolitisk inriktning – 
Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109) 
lämnades våren 2015 en inriktning för det civila 
försvaret. Av denna anledning lämnas endast en 
mer begränsad inriktning i detta avsnitt. 

Totalförsvar är den verksamhet som behövs 
för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 
består av militärt försvar och civilt försvar. 
Totalförsvarets förmåga ska stärkas genom en 
sammanhängande planering. 

Civilt försvar är den verksamhet som statliga 
myndigheter, kommuner och landsting samt 
enskilda, företag, föreningar m.fl. genomför i 
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syfte att göra det möjligt för samhället att 
hantera situationer då beredskapen höjs. 

Målet för det civila försvaret redovisas 
inledningsvis i avsnitt 4. De tre delarna i målet 
för det civila försvaret är ömsesidigt 
förstärkande. 

I nuläget är det av särskild betydelse att 
planeringen för det civila försvarets bidrag till 
Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd 
beredskap och då ytterst i krig omhändertas. 

Beredskapsplanering - verksamhet avseende civilt 
försvar 
Planeringen för totalförsvaret bör återupptas. En 
sammanhängande planering för totalförsvaret 
säkerställs genom planeringsanvisningar till 
berörda myndigheter. Planeringen är ett första 
steg i återupptagandet av verksamhet och 
åtgärder inom ramen för det civila försvaret. 

Förmågan att hantera kriser i samhället i 
fredstid ger en grundläggande förmåga att också 
hantera situationer under höjd beredskap. 
Planering för situationer med höjd beredskap 
och ytterst krig är därför en del av myndigheters 
samlade beredskapsansvar. Myndigheter som har 
ett särskilt ansvar ska vidta de förberedelser som 
krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd 
beredskap (bevakningsansvariga myndigheter). 
De ska särskilt planera för att kunna anpassa 
verksamheten inför en förändrad 
säkerhetspolitisk situation och genomföra den 
omvärldsbevakning och de risk- och 
sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser 
som krävs för att myndigheten ska kunna klara 
sina uppgifter vid höjd beredskap. 
Myndigheterna har också skyldighet att ta ut, 
utbilda och öva berörd personal för 
myndighetens verksamhet vid höjd beredskap. 

Det är viktigt att det civila försvaret bidrar till 
Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd 
beredskap och då ytterst i krig. Planeringen för 
det civila försvarets stöd till Försvarsmakten vid 
höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i 
Försvarsmaktens behov. Exempelvis kommer 
transport och logistik, försörjning av livsmedel, 
drivmedel, elektricitet och telekommunikation 
samt tillgång till sjukvårdsresurser att kunna 
utgöra särskilda behov för det militära försvaret. 
Det civila försvaret bör inledningsvis planera för 
att kunna lösa uppgifter under krig i 5–10 dagar. 
Planeringen för övriga uppgifter inom det civila 
försvaret avseende skyddet av befolkningen och 
upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet 

bör dock kunna utföras under en betydligt 
längre tid. 

Särskilda förmågor - psykologiskt försvar 
Det försämrade omvärldsläget aktualiserar 
behovet av ett psykologiskt försvar anpassat 
efter dagens förhållanden. Det psykologiska 
försvaret bör utvecklas inom ramen för det civila 
försvaret och ska syfta till att säkerställa ett 
öppet och demokratiskt samhälle med 
åsiktsfrihet och fria medier. Såväl i fred som vid 
höjd beredskap och då ytterst i krig bidrar 
värnandet av dessa grundläggande värden till att 
öka befolkningens risk- och krismedvetenhet, 
motståndsanda och försvarsvilja. Därmed 
förbättras samhällets förmåga att hålla emot och 
avvärja påtryckningar från en eventuell 
motståndare. Berörda aktörers samverkan för att 
stärka det psykologiska försvaret bör utvecklas. 
MSB och övriga berörda myndigheters 
verksamhet avseende psykologiskt försvar bör 
med tillgängliga medel, och med respekt för den 
grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, 
tydliggöras och utvecklas. Regeringen avser att 
noga följa arbetet med att utveckla Sveriges 
förmåga till psykologiskt försvar. 

Särskilda förmågor – att identifiera och möta 
påverkanskampanjer 
Sverige bör utveckla sin förmåga att identifiera 
och möta påverkanskampanjer. Berörda 
myndigheter och aktörer måste, med respekt för 
den grundlagsskyddade tryck- och 
yttrandefriheten, kunna identifiera och möta 
påverkanskampanjer och neutralisera 
propagandakampanjer såväl under fredstida 
förhållanden som under höjd beredskap. 
Resurser för detta finns redan i dag vid ett flertal 
myndigheter. Berörda aktörers samverkan för att 
motverka sådana kampanjer måste utvecklas i 
syfte att på bästa sätt nyttja existerande resurser. 
Flera myndigheter inklusive 
försvarsmyndigheterna och rättsvårdande 
myndigheter har härvidlag viktiga uppgifter. 

Informations- och cybersäkerhet 
Det förändrade omvärldsläget medför bl.a. att 
nya konstellationer av aktörer och 
tillvägagångssätt skapas och att hot och risker 
uppstår och förändras snabbare. Det blir därför 
allt svårare att dra en tydlig gräns mellan det 
civila samhällets behov av informations- och 
cybersäkerhet, och skyddet för Sveriges säkerhet 
och skyddet mot terrorism. 
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Regeringen anser att det för att stärka 
informations- och cybersäkerheten krävs en 
förbättrad samordning och samverkan i syfte att 
få en helhetssyn vad gäller hoten, det som ska 
skyddas och säkerhetsåtgärderna. Det måste 
också säkerställas att statens 
informationstillgångar har ett tillräckligt skydd 
och att det är tydligt vilka regelverk som ska 
gälla. 

En del i arbetet med att skapa en helhetssyn är 
att införa ett system för obligatorisk it-
incidentrapportering för i första hand statliga 
myndigheter. Vid införandet av ett sådant 
system måste EU:s kommande s.k. NIS-direktiv 
beaktas då det planeras innehålla krav på it-
incidentrapportering för både privata och statliga 
aktörer inom ett antal sektorer. 

Eftersom området är globalt anser regeringen 
att det är viktigt att samarbetet med 
internationella partners utvecklas och stärks för 
att kunna åstadkomma nationella 
förstärkningsåtgärder. 

Riksrevisionens rapport Informationssäkerhet 
i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23), 
betänkandet Informations- och cybersäkerhet i 
Sverige – Strategi och åtgärder för säker 
information i staten (SOU 2015:23) samt 
betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 
2015:25) visar på att det finns ett behov av att 
vidta åtgärder för att stärka informations- och 
cybersäkerheten i Sverige. Regeringen avser 
därför att även fortsättningsvis prioritera 
informations- och cybersäkerhetsområdet. De 
nämnda underlagen kommer att ligga till grund 
för regeringens fortsatta arbete. 

Förmåga att hantera nödlägen – räddningstjänst, 
krishantering och civilt försvar 

Den enskilda människans förmåga och frivilliga 
resurser 
Regeringen ser ett behov av att analysera vilka 
ansvarsområden och vilka uppgifter inom 
krisberedskapen och det civila försvaret som bäst 
kan mötas av frivilliga krafter. 

Utvecklingen av samhällets räddningstjänst 
Kommunal räddningstjänst organiserad med 
deltidsanställda brandmän har stor betydelse för 
räddningstjänstverksamheten. Arbetet med att 
rekrytera och organisera räddningstjänsten med 
deltidsanställda brandmän behöver utvecklas. 

MSB bör fortsätta att stödja kommunerna i detta 
arbete. Det är samtidigt av vikt att kommunerna 
själva är aktiva i utvecklingsarbetet eftersom de 
är huvudansvariga för att organisera 
räddningstjänsten. Regeringen kommer 
ingående att följa utvecklingen på detta område. 

För att enskilda ska uppleva att samhället är 
tryggt och säkert är det av grundläggande 
betydelse att det finns hjälpresurser som kan 
gripa in och bistå vid olyckor och kriser som den 
enskilde inte själv kan hantera. Genom 
samverkan mellan de s.k. blåljusaktörerna (polis, 
räddningstjänst och ambulansverksamhet) kan 
samhällets hjälpresurser utnyttjas bättre för att 
skapa ökad säkerhet och trygghet för enskilda i 
hela landet. MSB bör även fortsättningsvis stödja 
samverkan mellan blåljusaktörer och andra 
aktörer. 

En jämnare könsfördelning och en större 
mångfald inom den kommunala 
räddningstjänsten är enligt regeringens 
bedömning av betydelse för att ytterligare stärka 
den samlade kompetensen och kvaliteten i stort 
inom räddningstjänsten. MSB bör därför även i 
fortsättningen stödja kommunerna i arbetet för 
ökad jämställdhet, förbättrad könsbalans och 
större etnisk mångfald inom räddningstjänsten. 
Det är samtidigt av vikt att kommunerna själva 
är aktiva i detta arbete eftersom de är 
huvudansvariga för att organisera 
räddningstjänsten. 

MSB har en viktig uppgift i att utveckla 
räddningstjänstens förmåga inom området 
skydd mot olyckor. Myndigheten ska 
tillhandahålla grund- och vidareutbildning av 
räddningstjänstpersonal. En central del i 
myndighetens arbete är att kontinuerligt 
utveckla utbildningsverksamheten utifrån 
samhällets förändrade behov. 

Kommunikation i Rakel 
Målet att Rakel ska vara självfinansierat kommer 
att uppnås och det statliga bidraget kan därmed 
avvecklas. Regeringen fortsätter att betona 
betydelsen av en bred och omfattande anslutning 
och användning av Rakel såväl hos statliga 
myndigheter, kommuner och landsting som hos 
för krisberedskapen väsentliga privata aktörer. 

En samordnad alarmeringstjänst 
Alarmeringstjänsten – inklusive den verksamhet 
som SOS Alarm Sverige AB bedriver enligt 
alarmeringsavtalet (avsnitt 4.2.2 En 
alarmeringsfunktion för snabb och samordnad 
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hjälp) – är en samhällsviktig verksamhet som har 
stor betydelse för enskilda samt för samhällets 
skydd mot olyckor och krisberedskap. 
Alarmeringstjänsten måste i dessa avseenden 
fungera på ett säkert och effektivt sätt. 

En samordnad alarmeringstjänst är av 
grundläggande betydelse för att säkerställa 
effektiva hjälpinsatser vid nödsituationer. En 
samordnad alarmeringstjänst är nödvändig för 
att stärka samverkan, minimera 
hanteringstiderna och skapa förutsättningar för 
ett effektivt utnyttjande av samhällets samlade 
hjälpresurser. För att säkerställa en samordnad 
alarmeringstjänst är regeringens inriktning att en 
nationell alarmeringsfunktion ska inrättas för att 
om möjligt med ensamrätt kunna ta emot och 
behandla larm som kräver omedelbara insatser 
från samhällets hjälporgan inom allmän ordning, 
säkerhet och hälsa. 

Alarmeringstjänsten måste ges goda 
förutsättningar för att kunna bedriva sin 
verksamhet i ett långsiktigt perspektiv. 
Alarmeringstjänsten är ett grundläggande 
offentligt åtagande som inbegriper flera olika 
offentliga aktörer. Det är därför av central 
betydelse att regeringen fortlöpande kan styra 
och följa upp alarmeringstjänsten på ett effektivt 
sätt. 

Regeringen avser att se över frågan om att ur 
ett allsidigt perspektiv utarbeta förslag som kan 
ligga till grund för regeringens kommande 
ställningstagande om hur framtidens 
alarmeringstjänst lämpligen bör regleras och 
organiseras. 

Internationellt samarbete 
Regeringen betonar vikten av ett aktivt 
internationellt samarbete inom kris-
beredskapsområdet. Sverige bör fortsatt delta 
aktivt i arbetet med att effektivisera EU:s 
förmåga att förebygga, ha beredskap för och 
hantera kriser eller katastrofer som sker inom 
eller utanför EU. Detta engagemang gäller även 
globalt, t.ex. genom det nya FN-ramverket för 
katastrofriskreducering. 

Regeringen vill se ett fortsatt aktivt arbete 
med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
insatsverksamheten i enlighet med den nationella 
handlingsplanen för FN:s resolution 1325 samt 
att öka antalet kvinnor i insatserna. 

Förmåga att skydda hav och kust 

Kustbevakningen 
Kustbevakningen har en central roll till sjöss, 
innefattande flera olika slags uppgifter, när det 
gäller att uppnå målen för vår säkerhet och för 
samhällets krisberedskap. En viktig uppgift för 
myndigheten är att delta i den nationella 
mobiliseringen mot grov organiserad 
brottslighet. Kustbevakningen utgör också en 
betydelsefull resurs när det handlar om att bidra 
till ökad säkerhet i vår omvärld t.ex. genom 
livräddande insatser inom ramen för EU:s 
operationer i Medelhavet. 

Mot bakgrund av rådande hotbild är det av 
största vikt att Kustbevakningen även framöver 
upprätthåller en god förmåga och beredskap för 
att effektivt kunna bekämpa olika slags 
miljöfarliga utsläpp till sjöss. Det är också 
angeläget att Kustbevakningen fortsätter att 
utveckla sin förmåga inom myndighetens 
kontroll- och tillsynsverksamhet, samt inom 
myndighetens brottsbekämpande verksamhet till 
sjöss. I det sammanhanget är det av stor 
betydelse att Kustbevakningen fortsätter att 
utveckla sin samverkan och sitt operativa 
samarbete med bl.a. Polismyndigheten och 
Tullverket. På så sätt kan Kustbevakningen 
vidareutvecklas som en effektiv nationell resurs 
till sjöss. 

Könsfördelningen inom Kustbevakningen är 
fortfarande alltför ojämn. Det är därför angeläget 
att andelen kvinnor vid myndigheten ökar. Detta 
gäller särskilt för den operativa verksamheten till 
sjöss. 

Förmågeutveckling – att stödja, följa upp, 
utvärdera och lära 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MSB:s verksamhet ska bidra till att uppfylla 
målen för krisberedskapen, det civila försvaret 
och skydd mot olyckor. Genom att fullgöra sina 
uppgifter ska MSB tillsammans med berörda 
aktörer utveckla individens och samhällets 
förmåga att förebygga och hantera olyckor och 
kriser. För att realisera detta är myndighetens 
stödjande och samordnade roll av särskild 
betydelse. Det är därför angeläget att MSB 
fortsätter att utveckla sin samordnande och 
stödjande roll samt verkar för ett högt 
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förtroende för myndighetens verksamhet, roll 
och uppgift. 

MSB ska långsiktigt arbeta för att ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i hela 
myndighetens verksamhet. 

Utvecklat systematiskt och kunskapsbaserat arbete 
med skydd mot olyckor 
Lärande från olyckor är en viktig del i arbetet 
med skydd mot olyckor. Kommunernas arbete 
med olycksundersökningar har utvecklats bl.a. 
med stöd från MSB. Regeringen anser att detta 
arbete bör utvecklas ytterligare och att ökad 
erfarenhetsåterföring kan bidra till höjd 
effektivitet i arbetet med skydd mot olyckor. 
Lärandet från skydd mot olyckor bör i större 
utsträckning även kunna användas inom andra 
områden, t.ex. samhällsbyggnadsprocessen. 

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas 
verksamhet inom området skydd mot olyckor 
Regeringen anser att en fungerande statlig tillsyn 
över kommunernas verksamhet inom området 
skydd mot olyckor är ett viktigt verktyg för att 
nå målen enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Regeringen anser att länsstyrelsernas 
tillsyn inom området kan utvecklas. MSB bör 
fortsatt stödja länsstyrelsernas i detta arbete. 

4.4 Budgetförslag 

4.4.1 2:1 Kustbevakningen 

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 2:1 Kustbevakningen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 055 000 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
263 406 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 040 213 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 037 552 

2016 Förslag 1 098 650      

2017 Beräknat 1 106 177 2   

2018 Beräknat 1 119 936 3   

2019 Beräknat 1 138 151 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 097 723 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 097 767 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 097 766 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
Kustbevakningens verksamhet att utföra 
sjöövervakning och annan kontroll- och 
tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till 
sjöss. Anslaget får även användas till 
Kustbevakningens kostnader för samordning av 
de civila behoven av sjöövervakning och 
sjöinformation. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.11 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 -5 822 - - - 

Prognos 2015 2 000 - - - 

Budget 2016 2 000 - - - 

 
Intäkterna avser oljeskadeersättning som påförs 
fartygsägare för uppkomna oljeskador. 
Intäkterna är svåra att prognostisera. För att få 
ut avgiften krävs ibland att den som vållat skada 
förs inför domstol, vilket gör att det kan dröja 
flera år innan statens fordran säkrats. 
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Tabell 4.12 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 7 267 7 255 12 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 6 000 6 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 6 000 6 000 0 

(varav tjänsteexport)    

 
Kustbevakningen utför uppdrags- och 
serviceverksamhet åt samverkande myndigheter 
samt andra uppdragsgivare och avnämare. 
Myndigheten får disponera intäkterna. 

Regeringens överväganden 

Då befogenhet vid skydd av geografisk 
information flyttas från Försvarsmakten till 
Kustbevakningen ökas anslaget med 1 miljon 
kronor fr.o.m. 2016. Anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap minskas med 
motsvarande belopp. 

I och med det begränsade genomförandet av 
offshoredirektivet, där Kustbevakningen blir 
tillsynsmyndighet, ökas anslaget med 500 000 
kronor från och med 2016. Anslaget 1:4 
Tillväxtverket under utgiftsområde 23 Näringsliv 
minskas med motsvarande belopp. 

För att finansiera de forensiska under-
sökningar som Nationellt forensiskt centrum 
utför åt Kustbevakningen minskas anslaget 2:1 
Kustbevakningen med 200 000 kronor från och 
med 2016. Anslaget 1:1 Polismyndigheten under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet ökas med 
motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 1 098 650 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Kustbevakningen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 106 177 000 kronor, 1 119 936 000 kronor 
respektive 1 138 151 000 kronor. 

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för   
2:1 Kustbevakningen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 040 213 1 040 213 1 040 213 1 040 213 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 950 21 060 34 218 51 693 

Beslut 43 987 43 393 43 975 44 690 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 500 1 512 1 530 1 555 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 098 650 1 106 177 1 119 936 1 138 151 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

4.4.2 2:2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra naturolyckor 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
24 850 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
24 850 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
24 232 

2016 Förslag 74 850      

2017 Beräknat 74 850      

2018 Beräknat 74 850      

2019 Beräknat 74 850      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera er-
sättning till kommuner för åtgärder som vidtas 
för att förebygga jordskred och andra 
naturolyckor. 

Anslaget får även användas för finansiering av 
vissa åtgärder för att stärka samhällets förmåga 
att bedöma och hantera översvämningsrisker. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:2 Förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 80 000 000 kronor 
2017-2019. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-
gandet avser fleråriga beslut om bidrag till 
kommunernas verksamhet att förebygga 
jordskred och andra naturolyckor för att 
stimulera sådana åtgärder. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 80 000 000 kronor 2017-2019. 
 

Tabell 4.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor  
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 33 049 24 332 25 000 - - - 

Nya åtaganden 1 187 15 000 71 000 - - - 

Infriade åtaganden -9 904 -14 332 -16 000 -40 000 -20 000 -20 000 

Utestående åtaganden 24 332 25 000 80 000 - - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 30 000 30 000 80 000 - - - 

 
Regeringens överväganden 

För att möjliggöra fler förebyggande åtgärder 
mot naturolyckor, som förväntas öka i ett 
förändrat klimat, ökas anslaget med 50 miljoner 
kronor årligen för åren 2016, 2017, 2018, och 
2019. 

Regeringen föreslår att 74 850 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra naturolyckor för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
74 850 000 kronor, 74 850 000 kronor respektive 
74 850 000 kronor. 

Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 850 24 850 24 850 24 850 

Förändring till följd av:    

Beslut 50 000 50 000 50 000 50 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  74 850 74 850 74 850 74 850 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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4.4.3 2:3 Ersättning för räddningstjänst 
m.m. 

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
127 738 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
142 985 

 
2015 

 
Anslag 

 
21 080 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
28 486 

2016 Förslag 21 080      

2017 Beräknat 21 080      

2018 Beräknat 21 080      

2019 Beräknat 21 080      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att, i enlighet med 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
finansiera vissa ersättningar till följd av upp-
komna kostnader vid genomförda räddnings-
insatser och finansiera insatser för att bekämpa 
olja m.m. till sjöss. Anslaget får även användas 
för kostnader i ett initialt skede för räddnings-
tjänstinsatser som lämnats efter förfrågan genom 
den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Den 
aktör som begärt hjälpen betalar motsvarande 
belopp till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Regeringens överväganden 

Utfallet på anslaget varierar kraftigt mellan åren 
eftersom det inte går att förutsäga antalet och 
omfattningen av olyckor som kräver räddnings-
insatser, och konsekvenserna av dessa. 

Regeringen föreslår att 21 080 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Ersättning för 
räddningstjänst m.m. för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 
21 080 000 kronor, 21 080 000 kronor respektive 
21 080 000 kronor. 

 

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:3 
Ersättning för räddningstjänst m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 080 21 080 21 080 21 080 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 080 21 080 21 080 21 080 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

4.4.4 2:4 Krisberedskap 

Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:4 Krisberedskap 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 099 659 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
137 596 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 014 373 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 033 106 

2016 Förslag 1 078 646      

2017 Beräknat 1 127 757 2   

2018 Beräknat 1 143 551 3   

2019 Beräknat 1 197 513 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 115 299 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 115 352 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 145 362 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera åtgärder 
som stärker samhällets samlade beredskap och 
förmåga att hantera allvarliga kriser och deras 
konsekvenser. Anslaget får också i viss 
utsträckning finansiera åtgärder för att kunna ge 
stöd till och ta emot stöd från andra länder vid 
en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. 
Anslaget får även i viss utsträckning finansiera 
åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakt-
hålla förmågan till höjd beredskap för det civila 
försvaret. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta 
om avtal och beställningar av tjänster, utrustning 
och anläggningar för beredskapsåtgärder samt 
åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära 
händelser som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
712 000 000 kronor 2017-2019. 

 

Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-
gandet avser verksamhet som bedrivs inom 
samverkansområdena vilka framgår av 

förordningen (2006:942) om krisberedskap och 
höjd beredskap. Bemyndigandet avser också de 
forskningsmedel som Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap fördelar. För att 
möjliggöra fler projekt som innebär åtaganden 
som sträcker sig över flera år ser regeringen ett 
fortsatt behov av ett högre beställnings-
bemyndigande. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 712 000 000 kronor 2017-2019. 
 
 

Tabell 4.20 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 490 055 467 280 652 429 - - - 

Nya åtaganden 267 498 491 654 371 500 - - - 

Infriade åtaganden -290 273 -306 505 -319 120 -240 000 -240 000 -224 809 

Utestående åtaganden 467 281 652 429 704 809 - - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 560 000 712 000 712 000 - - - 

 
 
Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att 1 078 646 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Krisberedskap för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 127 757 000 kronor, 1 143 551 000 kronor 
respektive 1 197 513 000 kronor. 

Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:4 
Krisberedskap 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 014 373 1 014 373 1 014 373 1 014 373 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 298 11 632 25 951 46 498 

Beslut 63 975 101 752 103 228 136 641 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 078 646 1 127 757 1 143 551 1 197 513 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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4.4.5 2:6 Ersättning till SOS Alarm 
Sverige AB för alarmeringstjänst 
enligt avtal 

Tabell 4.22 Anslagsutveckling 2:6 Ersättning till SOS Alarm 
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
214 471 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
224 171 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
224 171 

2016 Förslag 224 171      

2017 Beräknat 224 171      

2018 Beräknat 194 171      

2019 Beräknat 194 171      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
ersättning från staten till SOS Alarm Sverige AB 
enligt avtal. 

Regeringens överväganden 

För att skapa förutsättningar för förbättrade 
svarstider och fortsatt utveckla verksamheten vid 
SOS Alarm Sverige AB ökas anslaget engångsvis 
med 30 miljoner kronor 2016 och 2017. Anslaget 
1:6 Kriminalvården under utgiftsområde 4 
Rättsväsendet minskas med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 224 171 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:6 Ersättning till SOS 
Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 224 171 000 kronor, 194 171 000 
kronor respektive 194 171 000 kronor. 

Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:6 
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst 
enligt avtal 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 224 171 224 171 224 171 224 171 

Förändring till följd av:    

Beslut   -30 000 -30 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  224 171 224 171 194 171 194 171 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

4.4.6 2:7 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Tabell 4.24 Anslagsutveckling 2:7 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 053 162 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
6 276 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 043 555 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 013 984 

2016 Förslag 1 052 561      

2017 Beräknat 1 062 372 2   

2018 Beräknat 1 077 781 3   

2019 Beräknat 1 096 956 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 052 602 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 052 650 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 052 651 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
förvaltningskostnader. 

Anslaget får finansiera verksamhet avseende 
skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar 
samt beredskap och indirekta kostnader för 
internationella räddnings- och katastrofinsatser 
samt andra internationella insatser inom ramen 
för EU-samarbetet och Nato/PFF. Vidare får 
anslaget finansiera verksamhet för att upprätt-
hålla beredskap samt indirekta kostnader 
beträffande myndighetens förmåga att stödja 
utlandsmyndigheter och nödställda i en situation 
då många svenska medborgare eller personer 
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med hemvist i Sverige drabbas till följd av 
allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. 

Anslaget får även användas för bidrag till 
främjande av den enskilda människans förmåga. 
Delar av utbildningsverksamheten finansieras 
från anslaget. Anslaget får också finansiera 
ersättning till länsstyrelserna för tillkommande 
uppgifter med anledning av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor. 

Anslaget får också finansiera den verksamhet 
som myndigheten genomför inom områdena 
massmediernas beredskap, kunskapsspridning 
och information om säkerhetspolitik, 
information om försvar, samhällets kris-
beredskap och totalförsvar samt opinions-
undersökningar. Anslaget får även finansiera 
drift och vidmakthållande av vissa reserv-
funktioner inom etermedia. 

Anslaget får även användas för stöd till 
frivilliga försvarsorganisationer. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.25 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 3 564 - - - 

Prognos 2015 82 736 - - - 

Budget 2016 - - - - 

Avgifter som tas ut med stöd av lagen 
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 
redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga 
offentligrättsliga avgifter. 

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 
sjölagen (1994:1009) redovisas mot inkomsttitel 
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 

Tabell 4.26 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 636 179 -633 692 2 487 

(varav tjänsteexport) 8 738 -12 057 -3 319 

Prognos 2015 675 200 -633 487 41 713 

(varav tjänsteexport) 7 500 -7 500 0 

Budget 2016 691 500 -688 000 3 500 

(varav tjänsteexport) 8 000 -7 500 500 

Med uppdragsverksamhet avses i detta 
sammanhang den avgiftsbelagda verksamhet som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ska bedriva. 

Myndigheten får ta ut avgifter för finansiering 
av drift och förvaltning av Rakelsystemet. 
Intäkterna disponeras av myndigheten.  

Myndigheten får åta sig att mot avgift 
utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra 
myndigheter samt åt kommuner och landsting.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska vidare utföra uppdrags- och service-
verksamhet åt samverkande myndigheter och 
andra uppdragsgivare. Med uppdragsverksamhet 
avses i detta sammanhang bl.a. tjänsteexport. 
Myndigheten får disponera intäkterna. 

Myndigheten får delta i internationella 
räddnings- och katastrofinsatser, förutsatt att 
det finns en extern finansiering. Vidare får 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
om verksamheten har anknytning till myndig-
hetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla 
fortbildning, uppdragsutbildning samt tjänster 
kopplade till konferenser och internat. 

Beredskapsinvesteringar 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta att Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord 
upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor 
för beredskapsinvesteringar. 

 

Skälen för regeringens förslag: Låneramen 
för beredskapsinvesteringar behövs för att stärka 
krisberedskapen. 
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Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
för 2016-2019 godkänns (tabell 4.27). 
 

 
 

Tabell 4.27 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Rakelverksamheten 244 75 219 148 163 163 

Beredskapstillgångar 38 39 29 16 16 16 

Summa investeringar 282 114 248 164 179 179 

Anslag 55 47 31 30 21 21 

Lån i Riksgäldskontoret 227 67 217 134 158 158 

Summa finansiering 282 114 248 164 179 179 

 

Regeringens överväganden 

För att finansiera de ökade kostnaderna som 
genomförandet av Seveso III-direktivet innebär 
för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap samt för länsstyrelserna ökas anslaget med 
11 miljoner kronor från och med 2016. 

Regeringen föreslår att 1 052 561 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:7 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 062 372 000 kronor, 1 077 781 000 kronor 
respektive 1 096 956 000 kronor. 

Tabell 4.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:7 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 043 555 1 043 555 1 043 555 1 043 555 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 15 389 25 218 40 670 59 959 

Beslut -6 383 -6 401 -6 444 -6 558 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 052 561 1 062 372 1 077 781 1 096 956 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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4.4.7 2:8 Statens haverikommission 

Tabell 4.29 Anslagsutveckling 2:8 Statens 
haverikommission 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
39 523 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
5 193 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 679 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
43 864 

2016 Förslag 44 260      

2017 Beräknat 44 759 2   

2018 Beräknat 45 536 3   

2019 Beräknat 46 423 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 44 262 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 44 265 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 44 265 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera Statens 
haverikommissions förvaltningsutgifter. 
Anslaget får även användas för myndighetens 
verksamhet med undersökningar enligt lagen 
(1990:712) om undersökning av olyckor och 
samverkan med berörda myndigheter i deras 
olycksförebyggande verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 44 260 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:8 Statens 
haverikommission för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 44 759 000 kronor, 
45 536 000 kronor respektive 46 423 000 kronor. 

 
Tabell 4.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:8 
Statens haverikommission 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 43 679 43 679 43 679 43 679 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 690 1 188 1 964 2 853 

Beslut -109 -108 -107 -109 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  44 260 44 759 45 536 46 423 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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5 Strålsäkerhet 

5.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om strålskydd och 
kärnsäkerhet. Verksamheten vid 
Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i området 

5.2 Utgiftsutveckling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Strålsäkerhet 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Strålsäkerhet        

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 351 362 362 372 378 383 390 

Summa Strålsäkerhet 351 362 362 372 378 383 390 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 

5.3 Resultatredovisning 

5.3.1 Resultatredovisning och andra 
bedömningsgrunder 

Resultatredovisningen av miljökvalitetsmålet 
Säker strålmiljö finns även under utgiftsområde 
20 Allmän miljö- och naturvård. 

 

5.3.2 Resultat 

Inga allvarliga tillbud eller haverier har inträffat 
vid kärntekniska anläggningar i Sverige under 
2014. Vid de kärntekniska anläggningarna 
arbetar tillståndshavarna kontinuerligt med 
optimering av strålskyddet och att begränsa 
doserna till arbetstagare. Inga dosgränser har 
överskridits vid de svenska kärnkraftverken 
under de senaste tio åren och det finns goda 
förutsättningar för att doserna såväl till 
arbetstagare som till allmänheten kommer att 
minska ytterligare i framtiden. En viktig 
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förutsättning för att uppnå kraven på strålskydd 
är att tillståndshavarna kontinuerligt arbetar med 
optimering av strålskyddet vid de kärntekniska 
anläggningarna. Detta innebär att Best Available 
Technique (Bästa tillgängliga teknik, BAT) ska 
tillämpas, vilket följs upp inom ramarna för 
Strålsäkerhetsmyndighetens ordinarie 
tillsynsarbete. 

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade i 
december 2014 om nya tillståndsvillkor för de 
tio kärnkraftsreaktorerna. Beslutet innebär en 
ökning av tillförlitligheten för kylning av härden 
i en kärnkraftsreaktor genom införande av en 
oberoende funktion. Denna förstärkta funktion 
aktualiserades bland annat av händelsen i 
Forsmark 2006 och olyckan i Fukushima 2011. 
Under året har Strålsäkerhetsmyndigheten även 
arbetat vidare med myndighetens 
författningssamling avseende kärnkraftverk och 
andra kärntekniska anläggningar samt granskat 
avvecklingsplanerna för de kärnkraftverk som är 
i drift.  

Under 2014 har Svensk Kärnbränslehantering 
AB (SKB) lämnat in en ansökan till 
Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga ut 
det befintliga slutförvaret för låg- och 
medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i 
Östhammars kommun för att kunna slutförvara 
det avfall som uppkommer vid rivningen av de 
svenska kärnkraftsreaktorerna.  

Myndigheten har även fortsatt granskningen 
av SKB:s ansökan om ett geologiskt slutförvar 
för använt kärnbränsle. Regeringen har beslutat 
att SKB:s program för omhändertagande av 
avfall och avveckling av anläggningar samt 
forskning, utveckling och demonstration (Fud 
2013) uppfyller de krav kärntekniklagen ställer 
på programmets inriktning. 

I december 2014 beslutade regeringen om 
höjda kärnavfallsavgifter för perioden 2015–
2017. 

I februari 2015 hölls en diplomatkonferens 
med anledning av ett schweiziskt förslag om en 
ändring av kärnsäkerhetskonventionen vilket 
stöddes av EU inklusive Sverige. Konferensen 
lyckades dock inte samla tillräckligt stöd för 
denna ändring. Efter att EU-kretsen inklusive 
Schweiz med flera fått in sina krav i en 
deklaration (Wiendeklarationen) kunde 
deklarationen antas med konsensus. 
Wiendeklarationen anger att nya kärnkraftverk 
ska vara konstruerade så att olyckor förhindras 
men även att om en olycka ändå inträffar så ska 

utsläpp undvikas. Dessa mål ska också användas 
vid regelbundna säkerhetsgranskningar av 
befintliga kärnkraftverk för att identifiera 
förbättringar som, så långt som är rimligt och så 
snabbt som möjligt, ska genomföras. 

5.3.3 Analys och slutsatser 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare gjort 
bedömningen att resurserna inom 
kärnsäkerhetsområdet har varit tillfredsställande. 
Myndigheten konstaterar nu att 
förutsättningarna har försämrats något. Detta 
beror bland annat på att kärnkraftsindustrin i 
viss mån minskat sina forskningssatsningar, 
vilket på sikt kan påverka strålsäkerheten 
negativt. Utvecklingen på kärnsäkerhetsområdet 
drivs fortfarande framåt utifrån erfarenheter och 
lärdomar efter Fukushimaolyckan. 

5.4 Politikens inriktning 

Erfarenheterna från händelsen i Fukushima 
kommer fortsatt att påverka utvecklingen av 
kärnsäkerhetsarbetet i Sverige och vår omvärld. 
Nyligen har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat 
om en ökning av tillförlitligheten för kylning av 
härden i en kärnkraftsreaktor genom införande 
av en oberoende funktion. 

Den s.k. Wien-deklarationen som antogs den 
9 februari 2015 kommer också att vara 
vägledande för att få system på plats som mildrar 
effekterna av en kärnkraftsolycka samt krav på 
återkommande säkerhetsgranskningar. Svenska 
reaktorer är redan i dag utrustade med s.k. 
haverifilter och återkommande 
säkerhetsgranskningar är en del av 
säkerhetskulturen, men ytterligare utveckling av 
säkerhetskraven pågår.  

Den av Vattenfall aviserade nedläggning av två 
reaktorer i Ringhals samt av huvudägaren 
initierade signaler om stängning i Oskarshamn 
aktualiserar åter frågan om kärnsäkerhet i 
samband med nedläggning. Det blir en viktig 
fråga för ägarna och strålsäkerhetsmyndigheten 
att följa upp framöver 

Principen om att kärnkraftsindustrin ska bära 
fulla kostnader för sin verksamhet är central. 
Den som har tillstånd att inneha eller driva en 
kärnteknisk anläggning som ger eller har gett 
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upphov till radioaktivt avfall ska betala en avgift 
för att slutligt omhänderta avfallet. Som ett led i 
detta och för att säkerställa att tillräckliga 
avgifter betalas till kärnavfallsfonden beslutade 
regeringen om höjd kärnavfallsavgift för 
perioden 2015–2017. Nästa beslut om 
kärnavfallsavgift blir hösten 2017.  

Ägarna till kärnkraftverken ska även ställa 
säkerheter för kostnader som de avgiftsskyldiga 
ska betala men som ännu inte har täckts av de 
avgifter som betalats. Styrkan i säkerheterna kan 
påverkas av förändrade ägarförhållanden. Med 
anledning av detta har Riksgälden regeringens 
uppdrag att bevaka styrkan i säkerheter som har 
ställts. 

Regeringen ser för närvarande över den s.k. 
finansieringslagen och avser återkomma med en 
proposition.  

Lag (1988:1597) om finansiering av 
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., den 
s.k. Studsvikslagen, upphör att gälla den 1 januari 
2018. Regeringen har för avsikt att genomföra en 
översyn av lagen. 

5.5 Budgetförslag 

5.5.1 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 

 
Tabell 3.2 Anslagsutveckling 3:1 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
351 493 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
11 097 

 
2015 

 
Anslag 

 
362 131 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
361 778 

2016 Förslag 371 909      

2017 Beräknat 377 530 2   

2018 Beräknat 383 321 3   

2019 Beräknat 390 265 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 373 845 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 373 863 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 373 863 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för 
Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.  

Anslaget får användas för utgifter för 
grundläggande och tillämpad forskning för att 

utveckla nationell kompetens inom 
myndighetens verksamhetsområde och för att 
stödja och utveckla myndighetens tillsyn. 

Budget för avgiftslagd verksamhet 

Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet – 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 307 509 48 357 318 419 37 447 

Prognos 2015 310 900 41 260 326 160 26 000 

Budget 2016 331 258 20 000 325 258 26 000 

 
Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet 

finansieras delvis via avgifter enligt förordningen 
(2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansökningsavgifter 
som berör kärnteknisk verksamhet enligt 3 och 4 
§§ disponeras av myndigheten. Däremot 
disponeras inte avgifter som berör icke-
kärnteknisk verksamhet enligt 3 och 4 §§. 
Övriga avgifter förs till inkomsttitel 2551 
Avgifter från kärnkraftverken. Av de avgifter 
som tas ut med stöd av förordningen används en 
del för beredskapsverksamhet vid länsstyrelser 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

 
 

Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet – 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 3 078 3 370 -292 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 3 450 4 650 -1 200 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 3 450 4 550 -1 100 

(varav tjänsteexport)    
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:1 
Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 60 000 000 kronor 2017–2021. 

 

Skälen för regeringens förslag: Behovet av 
bemyndigande på anslag 3:1 
Strålsäkerhetsmyndigheten uppstår genom 
myndighetens beställningar av forskning inom 
ansvarsområdet. 

 
 
Bemyndigandet för 2016 föreslås öka med 

fem miljoner kronor jämfört med 2015. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 

2016 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 
2017–2021. 

 
 
 

  
Tabell 5.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 26 517 52 738 55 000 - - - 

Nya åtaganden 43 281 40 000 35 000  - - - 

Infriade åtaganden - 17 060 - 37 738 - 30 000  -20 000 -20 000 -20 000 

Utestående åtaganden 52 738 55 000 60 000 - - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 55 000 55 000 60 000 - - - 

 

Regeringens överväganden  

Våra kärnkraftverk blir allt äldre och tillsynen 
behöver stärkas. Med anledning av detta 
förstärks anslaget med 6 miljoner kronor 2016 
och 8 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019. 

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande.

 

Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:1 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 362 131 362 131 362 131 362 131 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 691 8 307 13 971 20 785 

Beslut 5 087 7 092 7 219 7 349 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  371 909 377 530 383 321 390 265 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 371 909 000 kronor 
anvisas anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 377 530 000 kronor, 383 321 000 kronor 
respektive 390 265 000 kronor.
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6 Elsäkerhet

6.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om elsäkerhet. 
Verksamheten vid Elsäkerhetsverket ingår i 
området. 

6.2 Utgiftsutveckling 

 

 
 
 

 
 

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom område Elsäkerhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

4:1 Elsäkerhetsverket 53 53 52 60 59 58 58 

Totalt för område Elsäkerhet 53 53 52 60 59 58 58 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 

6.3 Resultatredovisning 

6.3.1 Resultat 

Elsäkerhetsverksamheten syftar till att förebygga 
skador på person och egendom orsakade av 
elektricitet, störningar inom området för 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt till 
att bygga upp och upprätthålla en god 
säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och 
elektriskt material. 

 
 
 
 
 

Under 2014 har bland annat föreskrifter om 
behörighet och avgifter ändrats. Vidare har 
utredningsarbete utförts mot bakgrund av nya 
EU-direktiv om bland annat elektromagnetisk 
kompatibilitet och om utrustning och 
säkerhetssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar. 

Vad beträffar standardiseringsverksamheten 
har Elsäkerhetsverket under 2014 fortsatt att 
delta i och driva frågor inom den nationella och 
internationella standardiseringen genom att 
medverka i 17 tekniska kommittéer. Arbetet har 
bland annat omfattat elbilar, laddinfrastruktur 
för elbilar samt solcellanläggningar.  

Vidare har Elsäkerhetsverket utarbetat och 
publicerat den årliga elolycksfallsrapporten.  

Tillsyn utgör en stor del av Elsäkerhetsverkets 
verksamhet. Under 2014 har Elsäkerhetsverket 
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avslutat 866 tillsynsärenden när det gäller 
elektriska anläggningar och elinstallatörer. 
Under 2014 avslutades också 443 
marknadskontrollärenden avseende elektrisk 
materiel. Den förra regeringen tillkallade den 21 
augusti 2013 en särskild utredare med uppdrag 
att lämna förslag på vilka krav som ska ställas på 
den som ska utföra en elektrisk installation. 
Betänkandet överlämnades till regeringen den 13 
januari 2015 (Elsäkerhet – en ledningsfråga, 
SOU 2014:89). Betänkandet har därefter 
remitterats. Betänkandet innehåller förslag som 
bland annat skulle innebära att det nuvarande 
överinseendet ersätts med ett så kallat 
egenkontrollprogram. Därmed skulle ansvaret 
för elinstallationsarbeten flyttas från 
installatören till elinstallationsföretaget. Vidare 
föreslås att elinstallationsföretag måste anmäla 
sig till Elsäkerhetsverket, som ska upprätta ett 
sökbart register över företag. Syftet är att 
förbättra tillsynen och konsumentens ställning. 
Dessutom föreslås att nuvarande bestämmelser 
förs samman i en elsäkerhetslag. 

6.3.2 Analys och slutsatser 

Tillsynen på elmaterielområdet genom 
marknadskontroll har resulterat i att produkter 
med allvarliga elsäkerhetsbrister eller brister i 
elektromagnetisk kompatibilitet har fått 
försäljningsförbud. Cirka 60 procent av ärendena 
resulterade i någon form av anmärkning eller 
åtgärd. Många nya aktörer på marknaden och 
den växande näthandeln medför ett fortsatt stort 
behov av information och marknadskontroll. 
När det gäller tillsynen av elektriska 
anläggningar och elinstallatörer beslutade 
Elsäkerhetsverket om 36 förelägganden och 
fattade i ett fall beslut om avstängning av 
anläggning.  

Elsäkerhetsverket registrerar löpande 
elolycksfall och tillbud som kommer till 
myndighetens kännedom. Under 2014 har 341 
elolyckor och 222 tillbud inträffat som har 
kommit till myndighetens kännedom. Jämfört 
med de två föregående åren är detta ett något 
högre antal. 

Regeringen bedömer att elsäkerheten i Sverige 
i grunden är god vilket pekar på att 
Elsäkerhetsverkets verksamhet fungerar väl. 
Samtidigt bedömer regeringen att det finns 
möjligheter att ytterligare förbättra elsäkerheten. 

En viktig del i det arbetet är att reformera 
behörighetssystemet. Regeringen ser positivt på 
huvuddragen i betänkandet från januari 2015 
(Elsäkerhet – en ledningsfråga, SOU 2014:89). 
Förslagen innebär bland annat att det blir enklare 
för konsumenter och andra 
anläggningsinnehavare att säkerställa att 
elinstallationsarbete utförs korrekt 

6.4  Budgetförslag 

6.4.1 4:1 Elsäkerhetsverket 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling 4:1 Elsäkerhetsverket 
Tusental kronor 

2014 Utfall 52 990  
Anslags- 
sparande 1 058 

2015 Anslag 52 839 1 
Utgifts- 
prognos 52 463 

2016 Förslag 59 713    

2017 Beräknat 59 088 2   

2018 Beräknat 58 185 3   

2019 Beräknat 58 330 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 58 463 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 56 633 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 55 715 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Elsäkerhetsverkets 
förvaltningskostnader. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 6.3 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 320 658 34 580 -546 

Prognos 2015 322 600 10 150 -140 

Budget 2016 343 900 20 300 -280 
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Regeringens överväganden 

Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:1 
Elsäkerhetsverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 52 839 52 839 52 839 52 839 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 807 1 380 2 278 3 325 

Beslut 6 067 4 869 3 068 2 166 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 59 713 59 088 58 185 58 330 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Avsikten är att Elsäkerhetsverkets verksamhet 
delvis ska finansieras genom statens intäkter av 
elsäkerhetsavgiften. Då denna avgift varit 
oförändrad under de senaste 20 åren, samtidigt 
som myndighetens kostnader ökat bl.a. som en 
följd av den allmänna pris- och löneutvecklingen, 
underskrider intäkterna av avgiften i dagsläget 
kostnaderna för Elsäkerhetsverkets verksamhet.  

Regeringen planerar därför en avgiftshöjning 
med ikraftträdande vid årsskiftet 2015/16. 
Denna nivåjustering av avgiften kommer även att 
möjliggöra den föreslagna höjningen av anslaget, 
vilket skapar förutsättningar att genomföra den 
planerade reformeringen av behörighetssystemet 
i linje med huvuddragen i betänkandet från 
januari 2015 (Elsäkerhet – en ledningsfråga, 
SOU 2014:89).  

Regeringen föreslår att 59 713 000 kronor 
anvisas under anslaget 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 59 088 000, 
58 185 000, respektive 58 330 000 kronor.  
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. fastställer biståndsramen för 2016 till 0,98 

procent av vid budgeteringstillfället 
beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 
2016 beräknat enligt EU-förordningen för 
nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 
2.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 77 000 000 000 kronor 2017–2027 
(avsnitt 2.7.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för statliga 
garantier för biståndsverksamhet som 
inklusive tidigare utfärdade garantier 
uppgår till högst 10 000 000 000 kronor 
(avsnitt 2.7.1), 

4. bemyndigar regeringen att ikläda staten 
betalningsansvar för statliga garantier till 
Internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (IBRD) som inklusive 
tidigare utfärdade garantier uppgår till 
2 247 182 446,7 US-dollar (avsnitt 2.7.1), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 
besluta om kapitaltillskott på högst 
400 000 000 kronor till Swedfund 
International AB (avsnitt 2.7.1), 

6. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Inter-amerikanska 
Investeringsbolaget (IIC) som sker genom 
teckning av aktier som tilldelas 
medlemsländerna och bemyndigar 

regeringen att ikläda staten betalnings-
ansvar i form av statliga garantier till IIC 
med 8 946 766 US-dollar (2.7.1), 

7. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd, när det gäller anslag som står till 
regeringens disposition, enligt följande 
uppställning:  
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Riksrevisionen föreslår att riksdagen 

 

8. bemyndigar Riksrevisionen att under 2016 
för anslaget 1:5 Riksrevisionen: 
Internationellt utvecklingssamarbete ingå 
avtal om samarbetsprojekt som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 
2017–2019 (avsnitt 2.7.5),  

 

9. för budgetåret 2016 anvisar ett ramanslag 
under utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd för Riksrevisionen enligt följande 
uppställning: 

 
 
 
 
 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Biståndsverksamhet 31 120 825 

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 050 445 

1:3 Nordiska Afrikainstitutet 14 464 

1:4 Folke Bernadotteakademin 105 475 

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 50 000 

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 16 265 

Summa  32 357 474 
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2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

2.1 Omfattning 

Under utgiftsområdet Internationellt bistånd 
finns sex anslag: biståndsverksamhet, 
förvaltningsanslagen för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida), 
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke 
Bernadotteakademin (FBA), Riksrevisionens 
anslag för internationellt utvecklingssamarbete 
samt anslaget för utvärdering av internationellt 
bistånd. De delar som inte finansieras från 
biståndsramen är förvaltningskostnader för 
samarbete inom Östersjöregionen samt 
garantiavgifter, avseende Nordiska 
investeringsbankens miljöinvesteringslån, som 
inte klassificeras som bistånd. 

Ramen för utgiftsområdet 

 
Regeringens förslag: Riksdagen fastställer 
biståndsramen för 2016 till 0,98 procent av vid 
budgeteringstillfället beräknad bruttonational-
inkomst (BNI) för 2016 beräknat enligt EU-
förordningen för nationalräkenskaperna ENS 
2010.  
 
 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
föreslår att biståndsramen för 2016 uppgår till 
43,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,02 
procent av beräknad BNI enligt EU-
förordningen för nationalräkenskaperna ENS 
1995. Enligt förordningen för national-
räkenskaperna ENS 2010, som infördes i 
september 2014 och som medförde 
förändringar i beräkningsmetoden för BNI, 

motsvarar biståndsramen 0,98 procent av 
beräknad BNI. Ökningen från 0,96 procent 
(1,0 procent ENS 1995) till 0,98 procent (1,02 
procent ENS 1995) medför att biståndsramen 
tillförs 886 miljoner kronor. I ökningen ingår 
medel till den gröna klimatfonden (GCF) och 
andra bidrag till klimatfinansiering i 
utvecklingsländer. Regeringens målsättning är 
fortsatt att biståndet under mandatperioden 
ska uppnå 1 procent av Sveriges BNI enligt 
den nya beräkningsmetoden. 

I biståndsramen ingår kostnader som 
klassificeras som bistånd (Official 
Development Assistance, ODA) i enlighet 
med den definition som används av 
biståndskommittén vid Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD/DAC). Majoriteten av kostnaderna 
återfinns under anslag inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd.  

Det föreslagna beloppet för utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd uppgår till 32,4 
miljarder kronor. I utgiftsområde 7 ingår 1,9 
miljoner kronor för garantiavgifter avseende 
Nordiska investeringsbankens miljö-
investeringslån och 5 miljoner kronor som 
avser förvaltningsutgifter för samarbete inom 
Östersjöregionen som inte klassificeras som 
bistånd. Dessa kostnader ingår inte i 
biståndsramen. 

I biståndsramen ingår också kostnader från 
andra delar av statens budget som kan 
klassificeras som bistånd. Kostnaderna uppgår 
till 11 miljarder kronor 2016 och är en 
minskning med 0,4 miljarder kronor jämfört 
med föregående år. Detta beror bl.a. på att 
kostnaderna för asylmottagande i Sverige 
minskar något. Som andel av biståndsramen 
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uppgår kostnaderna inom andra utgifts-
områden till 25 procent 2016, jämfört med 28 
procent 2014. 

Kostnader inom andra utgiftsområden som 
ingår i biståndsramen 

Nedan följer en beskrivning av de kostnader 
som ingår i biståndsramen men som återfinns 
under andra utgiftsområden. 

Kostnader för mottagande av asylsökande  
Kostnader för mottagande av asylsökande från 
låg- och medelinkomstländer under deras 
första år i Sverige ingår i den svenska 
biståndsramen. Sverige har i enlighet med 
OECD/DAC:s riktlinjer möjlighet att såväl 
kunna hjälpa en person i behov av skydd i ett 
flyktingläger i t.ex. Sudan, som bekosta 
omhändertagandet av en flykting under den 
första tiden han eller hon befinner sig i 
Sverige. Sverige ska vara en fristad för de som 
flyr undan förföljelse och förtryck och tar ett 
stort ansvar för det internationella skyddet av 
flyktingar. 

År 2016 beräknas kostnaden för 
asylsökande från låg- och medelinkomst-
länder, som räknas in i biståndsramen, uppgå 
till 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 19 
procent av det totala biståndet. Det innebär en 
minskning med 0,7 miljarder från 2015. Att 
kostnaden minskar beror främst på en 
minskning av antalet asylsökande. Antalet 
asylsökande i Sverige är dock fortfarande 
mycket stort. 

Den humanitära situationen i världen är 
allvarlig, inte minst i Mellanöstern. Som följd 
har miljontals människor drivits på flykt. 
Merparten av världens flyktingar befinner sig 
på flykt i sina hemländer eller i något 
angränsande land. Libanon, Jordanien, Irak 
och Turkiet har tillsammans tagit emot 
närmare 4 miljoner syriska flyktingar. 
Uppemot 8 miljoner syrier befinner sig på 
flykt i sitt hemland. Sedan konflikten i Syrien 
bröt ut 2011 har också fler än 200 000 syrier 
sökt skydd i något EU-land. Över hälften av 
dessa har ansökt om asyl i Tyskland eller 
Sverige. Syrier, eritreaner och somalier har 
under det första halvåret 2015 utgjort de 
största grupperna av asylsökande i Sverige. För 
2016 bedömer regeringen att drygt hälften av 

antalet asylsökande kommer att komma från 
Syrien, Eritrea och Afghanistan. En ovanligt 
hög andel av de asylsökande som kommer till 
EU är ensamkommande barn. Sverige är det 
land inom EU dit flest ensamkommande barn 
söker sig. Nästa år antas de utgöra 15 procent 
av antalet asylsökande som kommer till 
Sverige, vilket kan jämföras med nio procent 
2014. 

Migrationsverket har enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. ett huvudansvar för mottagandet av 
asylsökande från det att ansökan om asyl 
lämnas in till dess att personen tas emot i en 
kommun, om uppehållstillstånd har beviljats, 
alternativt lämnar landet vid avslagsbeslut. 

För att beräkna kostnaden som ska ingå i 
biståndsramen görs först en bedömning av hur 
många personer som kommer att söka asyl i 
Sverige under det kommande året samt en 
beräkning av hur stor andel av dessa som antas 
komma från låg- och medelinkomstländer 
enligt OECD/DAC:s klassificering, vilket i 
normalfallet är ca 95 procent av det totala 
antalet asylsökande i Sverige. Därefter räknas 
den genomsnittliga vistelsetiden i Migrations-
verkets mottagande fram för dessa personer. I 
beräkningarna ingår tiden från ansökan till 
bosättning efter beslut om uppehållstillstånd 
eller till slutligt beslut om avvisning eller 
utvisning. Det är emellertid endast kostnader 
för det första årets vistelse i Sverige som 
klassificeras som bistånd. Den genomsnittliga 
vistelsetiden beräknad som antal dygn 
multipliceras med antalet asylsökande samt 
kostnaden per person och dygn i mottagandet. 
Beräkningarna för 2016 bygger på en prognos 
om 73 000 asylsökande, varav 98 procent antas 
komma från låg- och medelinkomstländer. 
Den genomsnittliga dygnskostnaden 
uppskattas till 499 kronor per person och 
genomsnittligt antal dygn per person 
prognostiseras till 221.  

Kostnader för självmant återvändande, för 
personer vars asylansökningar avslås, ingår 
också i det belopp som klassificeras som 
bistånd. Det uppgår nästa år till 38 miljoner 
kronor. Även kostnader under det första året 
för mottagandet av personer som 
vidarebosätts i Sverige och deras resor till 
Sverige ingår i avräkningen och uppgår till 209 
miljoner kronor. 
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Migrationens positiva bidrag till utveckling, 
inte minst genom remitteringar, måste 
tillvaratas. Regeringens förhoppning är att en 
global utveckling kommer till stånd, politiskt, 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt, som 
innebär att allt färre människor ska lida nöd 
och tvingas på flykt. Men med den humanitära 
situation som råder nu, är behoven av asyl 
omfattande och de kostnader för asylsökande 
som faller inom biståndsramen förhållandevis 
höga.  

Kostnaderna för mottagande av asylsökande 
ingår i utgiftsområde 8 Migration. 

EU-bistånd 
I biståndsramen ingår även kostnader för det 
svenska bidraget till den del av Europeiska 
unionens (EU) gemensamma bistånd som 
finansieras genom EU:s reguljära budget. För 
2016 uppgår dessa kostnader inom utgifts-
område 27 till 2 miljarder kronor, vilket 
motsvarar Sveriges del av de faktiska 
kostnaderna för biståndet inom den totala 
EU-budgeten 2014. 

EU bedriver utvecklingssamarbete med 
nästan alla låg- och medelinkomstländer och 
inom ett stort antal sektorer. Allokering av 
resurser liksom utvecklingssamarbetets 
inriktning slås fast i s.k. externa finansiella 
instrument som har varierande geografiskt och 
tematiskt fokus. 

I ministerrådets arbetsgrupper utarbetar 
Sverige tillsammans med övriga medlems-
stater, kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten (EEAS) EU:s gemensamma 
utvecklingspolitik. Sverige bidrar även till att 
påverka utformningen av EU:s bistånd i 
genomförandekommittéerna, expertgrupper 
och via ambassaderna i fält. 

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader  
I biståndsramen ingår biståndsrelaterade 
förvaltningskostnader för utlandsmyndigheter 
och enheter i Stockholm. OECD/DAC:s 
riktlinjer lägger fast ett antal principer för vad 
som kan räknas som förvaltningsresurser för 
policyarbete och genomförande av bistånd. 
OECD/DAC:s regler omfattar lönekostnader 
för personal med biståndsrelaterat arbete vid 
huvudkontor och vid utlandsmyndigheter 
samt drift av berörda myndigheter, inklusive 
kostnader för lokaler, it, fordon m.m. De 
kostnader inom utgiftsområde 1 om 448 

miljoner kronor som ingår i biståndsramen 
2016 utgörs av 2014 års faktiska utfall för 
dessa verksamheter. Kostnadsberäkningen 
grundas på tidsåtgång för biståndsrelaterat 
arbete på respektive utlandsmyndighet och 
UD-enhet i Stockholm. Det handlar t.ex. om 
dialog och rapportering om utvecklings-
politiska frågor och om värdlandets roll i 
utvecklingspolitiken i multilaterala forum 
såsom FN, samt i EU. 

Övrigt 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) disponerar 115 miljoner 
kronor inom utgiftsområde 6 för sin 
internationella biståndsverksamhet, som 
inkluderas i biståndsramen. 

Vidare ingår i biståndsramen bidrag till 
World Maritime University (WMU) om ca 25 
miljoner kronor inom utgiftsområde 22 och 
bidrag till demokratiinsatser i Ukraina och 
Vitryssland om ca 23 miljoner kronor inom 
utgiftsområde 5. 

I biståndsramen inkluderas även den del av 
Sveriges bidrag till vissa FN-organ och andra 
internationella organisationers reguljära 
budget som belastar anslag inom andra 
utgiftsområden men som klassificeras som 
bistånd. Dessa organisationer är FAO, CITES, 
IAEA, ILO, ITU, IUCN, OSSE, UNCTAD, 
UNEP, UNESCO, UNIDO, UNO, 
UNPKO, UPU, WIPO, WHO, WMO och 
Europarådet. De kostnader om ca 234 
miljoner kronor som ingår i biståndsramen 
2016 utgörs av faktiskt utbetalt belopp 2014 
till dessa organisationer.  

Fr.o.m. 2011 fördelas stipendiemedel till 
universitet och högskolor avseende stipendier 
för särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga 
studenter. Stipendiemedel som avser studenter 
från länder som enligt OECD/DAC 
klassificeras som mottagarländer för bistånd 
inkluderas i biståndsramen, i enlighet med 
OECD/DAC:s riktlinjer. De kostnader inom 
utgiftsområde 16 om 17 miljoner kronor som 
ingår i biståndsramen 2016 utgörs av 2014 års 
faktiska utfall. 

Fr.o.m. 2015 till och med 2017 disponerar 
Konsumentverket 1 miljon kronor per år, för 
att upprätta en webbtjänst i syfte att öka 
synlighet och transparens och därigenom 
möjliggöra minskade avgifter vid 
remitteringar.  
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Fr.o.m. 2016 föreslår regeringen att 4,3 
miljoner kronor flyttas till utgiftsområde 8 
Migration anslaget 1:3 Migrationspolitiska 
åtgärder för bidrag till Internationella

organisationen för migration (IOM). Bidraget 
till IOM har tidigare belastat anslag 1:1 
Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. 

 
 

Tabell 2.1 Biståndsram, härledning av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Miljoner kronor 

 2014 20151 Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Biståndsram 38 370 40 445 43 366 45 094 46 947 48 694 

Kostnader inom andra utgiftsområden 7 508 11 422 11 015 8 757 7 303 7 267 

Varav:       

Flyktingkostnader2 4 988 8 894 8 173 5 753 4 238 4 123 

EU-bistånd 1 651 1 660 1 984 2 022 2 073 2 138 

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader 463 444 448 456 468 482 

Övrigt 406 424 410 526 524 524 

Kostnader inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 30 862 29 023 32 351 36 337 39 644 41 427 

Biståndsram i procent av beräknad BNI enlig ENS 19953 1,0 % 1,0 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 

Biståndsram i procent av beräknad BNI enligt ENS 2010  0,96 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 

Klimatinsatser inom utgiftsområde 7 som inte finansieras 
från biståndsramen4 – 250 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Kostnader inom utgiftsområde 7 som inte finansieras från 
biståndsramen och inte definieras som bistånd5 7 7 7 7 7 7 

Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 30 869 29 280 32 357 36 344 39 650 41 434 

1Inklusive vår- och höständringsbudget 2015 
2Beloppen för flyktingkostnader 2016-2019 baseras på en prognos från juli 2015 av förväntat antal asylsökande 
3Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet. Det befintliga regelverket ENS 1995 uppdaterades i september 2014 till ENS 2010. 
4Ytterligare medel tillfördes utgiftsområde 7 i vårändringsbudget 2015 för klimatinsatser som klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s definition. 
5De delar som inte finansieras från biståndsramen är förvaltningskostnader för samarbete inom Östersjöregionen samt garantiavgifter, avseende Nordiska 
investeringsbankens miljöinvesteringslån, som inte klassificeras som bistånd. 
.
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Internationellt utvecklingssamarbete        

1:1 Biståndsverksamhet 29 856 28 099 28 254 31 121 35 098 38 390 40 153 

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 973 1 011 1 023 1 050 1 058 1 071 1 089 

1:3 Nordiska Afrikainstitutet 14 14 14 14 15 15 15 

1:4 Folke Bernadotteakademin 97 100 97 105 107 108 110 

1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete 40 40 41 50 50 50 50 

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 10 15 15 16 16 17 17 

Summa Internationellt utvecklingssamarbete 30 990 29 280 29 444 32 357 36 344 39 650 41 434 

Äldreanslag        

2013 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 37 0 0 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 37 0 0 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 07 Internationellt bistånd 31 027 29 280 29 444 32 357 36 344 39 650 41 434 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 
 

Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 29 509 29 509 29 509 29 509 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 17 26 40 60 

Beslut 661 869 855 853 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
aningar 2 035 3 763 5 616 7 363 

Volymer 4    

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -4 -4 -4 -4 

Övrigt 136 2 182 3 635 3 653 

Ny ramnivå  32 357 36 344 39 650 41 434 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 
2014/15:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens 
budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är 
preliminär. 

 
 

Tabell 2.4 Ramnivå 2016 Realekonomiska fördelad. 
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Miljoner kronor 

   2016 

Transfereringar1 29 782 

Verksamhetsutgifter2 2 573 

Investeringar3 2 

Summa ramnivå 32 357 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända 
förändringar av anslagens användning. 
1Med transfereringar avses inkomstöverföringar, d.v.s. utbetalningar av 
bidrag från staten, t.ex. hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar 
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella 
tillgångar. 
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2.3 Mål 

Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
är: att skapa förutsättningar för bättre 
levnadsvillkor för människor som lever i 
fattigdom och förtryck (prop. 2013/14:1 UO 7, 
bet. 2013/14:UU2) se även (skriv. 2013/14:131 
UO 7, bet. 2013/14:UU20).  

I likhet med utformningen av politiken inom 
andra utgiftsområden omfattas utgiftsområdet 
Internationellt bistånd av Sveriges politik för 
global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 
2003/04: UU3, rskr.2003/04:112) som 
regeringen redogör för i propositionen 
Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global 
utveckling.  

2.4 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen i denna budget-
proposition inkluderar resultat från det bilaterala 
och multilaterala utvecklingssamarbetet samt 
EU:s utvecklingssamarbete.  

Riksrevisionens internationella utvecklings-
samarbete redovisas i avsnittet om 
Riksrevisionen under utgiftsområde 2, 
Samhällsekonomi och finansförvaltning. 
Redovisning för kostnader och resultat för 
mottagande av asylsökande görs under 
utgiftsområde 8, Migration. Det bistånd som 
tilldelas andra myndigheter än Sida direkt från 
biståndsbudgeten består till stor del av civila 
krishanteringsinsatser. Resultaten av denna 
verksamhet redovisas främst under 
utgiftsområde 5, Internationell samverkan. Även 
Svenska institutet erhåller medel från 
biståndsbudgeten. Deras verksamhet redovisas 
både under utgiftsområde 5 och 7. 
Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader 
redovisas under utgiftsområde 1, Rikets styrelse. 
Vissa FN-organ får även bidrag från andra 
utgiftsområden vilket redovisas under dessa. 

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

I redovisningen och bedömningen av biståndets 
resultat använder sig regeringen framför allt av 
myndigheters och multilaterala organisationers 

årsrapporter och årsredovisningar, svenska och 
internationella utvärderingar, revisioner, analyser 
samt forskning. 

I uppföljningen och resultatredovisningen av 
utvecklingssamarbetet används olika metoder 
och källor till information. Kvantitativa 
indikatorer kompletteras med kvalitativa 
uppföljningsmetoder vilket bidrar till en balans 
mellan kortsiktiga och långsiktiga resultat. 
Uppföljning ska i så stor utsträckning som 
möjligt utgå från samarbetsländernas system för 
insamling och sammanställning av resultat och 
statistik.  

I denna budgetproposition kompletteras 
resultatredovisningen av ett urval indikatorer för 
det multilaterala och bilaterala utvecklings-
samarbetet för varje tematiskt område.  

I regleringsbrevet för 2014 fick Sida i uppdrag 
att redovisa ett antal indikatorer som skulle ge 
förutsättningar att följa resultaten av 
utvecklingssamarbetet på en övergripande nivå. 
Dessa indikatorer används för att illustrera 
resultat för det bilaterala utvecklingssamarbetet i 
årets resultatredovisning. Det krävs dock ett 
fortsatt arbete med uppföljning och 
resultatredovisning för att kunna ge en mer 
representativ bild av verksamheten. Arbete krävs 
även för att säkerställa att könsspecifika 
indikatorer finns inom såväl det bilaterala som 
det multilaterala utvecklingssamarbetet. 

Indikatorerna för det multilaterala biståndet 
har valts ut bland multilaterala organisationers 
befintliga resultatramverk. Utgångspunkten har 
varit att de ska vara relevanta för att följa 
utvecklingen inom respektive tematiskt område. 

För några tematiska områden är det lättare att 
identifiera mätbara indikatorer, som inom hälsa 
och utbildning. För andra områden, som 
jämställdhet, demokratisk utveckling, mänskliga 
rättigheter, miljö samt konflikt och säkerhet är 
det betydligt svårare. Det är därför viktigt att 
redovisningen beaktar både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. 

Resultatindikatorerna finns angivna i tabeller 
under respektive tematiskt område i avsnitt 
2.4.2. Resultat (tabell 2.7 - 2.13). 
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2.4.2 Resultat 

Resultatredovisningen är uppdelad på sju 
tematiska områden: 

1. Ökad jämställdhet och stärkt egenmakt för 
kvinnor och flickor 

2. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan 
och stärkt motståndskraft mot miljö-
påverkan, klimatförändringar och natur-
katastrofer 

3. Stärkt demokrati och ökad respekt för 
mänskliga rättigheter 

4. Förbättrade möjligheter för fattiga 
människor att bidra till och dra nytta av 
ekonomisk utveckling och erhålla god 
utbildning 

5. Förbättrad grundläggande hälsa 

6. Värnad mänsklig säkerhet och frihet från 
våld 

7. Räddade liv, lindrad nöd och upprätthållen 
mänsklig värdighet. 

 
Resultat redovisas även från multilateral och 
humanitär utvecklingspolitik liksom Sveriges 
arbete inom ramen för förhandlingarna av den 
nya globala agendan för hållbar utveckling 
bortom 2015. 

Fördelningen av det svenska biståndet 

Riksdagen fastställde Sveriges biståndsram för 
2014 till 1 procent av beräknad brutto-
nationalinkomst (BNI) vilket motsvarade 38,4 
miljarder kronor. Utfallet av biståndet för 2014 
som redovisades till OECD:s biståndskommitté 
DAC uppgick till 42,8 miljarder kronor 
motsvarande 1,1 procent av senast tillgängliga 
BNI-uppgift för 2014. Den svenska bistånds-
volymen överstiger därmed med mycket god 
marginal FN:s mål om ett bistånd på 0,7 procent 
av BNI och gör att Sverige, räknat i procent, är 
den största biståndsgivaren av OECD-länderna. 
Merparten av biståndsramen, 73,1 procent av det 
utfall som redovisas till OECD:s 
biståndskommitté DAC, utgörs av verksamhet 
under anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Kostnader 
från andra utgiftsområden utgörs till stor del av 
kostnader för mottagande av aslysökande (7 514 
miljoner kronor, 17,6 procent av bistånds-
ramen), EU:s gemensamma bistånd (1 984 

miljoner kronor, 4,6 procent av biståndsramen) 
och kostnader för utrikesförvaltningens 
förvaltningskostnader (448 miljoner kronor, 1,0 
procent av biståndsramen). 
 
Bilateralt bistånd 
Bilateralt bistånd är det stöd som kanaliseras till 
ett geografiskt eller ett tematiskt område. Det 
biståndet styrs av bilaterala, regionala och 
tematiska strategier. Den stora merparten av det 
bilaterala biståndet genomförs av Sida. En del av 
det bilaterala biståndet kanaliseras genom 
multilaterala organisationer s.k. multi-bi bidrag. 
Multi-bi bidraget uppgick 2014 till ca 7,2 
miljarder kronor. En annan del kanaliseras 
genom organisationer i det civila samhället. 

Sveriges samarbetsländer inom det bilaterala 
utvecklingssamarbetet är (uppräknade efter 
geografisk region): Burkina Faso, Demokratiska 
republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, 
Mali, Moçambique, Rwanda, Somalia, Sudan, 
Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe, Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, 
Myanmar, Irak, Palestina, Bolivia, Colombia, 
Guatemala, Albanien, Bosnien, och 
Hercegovina, Kosovo, Serbien, Georgien 
Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Turkiet. 
Regionalt samarbete sker i Mellanöstern och 
Nordafrika, Östeuropa, Västra Balkan, Afrika 
söder om Sahara samt Asien. 
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1 2012 och 2013 ingick verksamheten i anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa och inkluderade även stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.
 

 

Multilateralt bistånd 
Multilateralt bistånd är det stöd som kanaliseras 
genom kärnstöd till multilaterala organisationer 
som exempelvis FN:s fonder och program, 
Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och 
utvecklingsfonder. Kärnstöd avser obundna och 
oftast icke öronmärkta former av stöd direkt till 
organisationens centrala budget, såsom 
basbudgetstöd, årligt basbidrag, bidrag som 
lämnas efter påfyllnadsförhandlingar, uttaxerat 
bidrag/medlemsavgift samt ägarkapital. Hit 
räknas även det statliga garantikapital som 
utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna. 
Det är sedan i organisationernas styrande organ, 
där Sverige har inflytande genom sitt stöd, som 
besluten fattas om hur medlen ska användas. 
Genom kärnstöd bidrar Sverige till 
genomförandet av samtliga resultat som finns 
presenterade i organisationernas resultatramverk. 
Sveriges multilaterala bistånd (kärnstöd) uppgick 
till ca 12,1 miljarder kronor år 2014 vilket utgör 
ca 28 procent av Sveriges totala bistånd. De 
multilaterala organisationer som fick störst  
Svenskt kärnstöd 2014 var Världsbanksgruppens  

Internationella utvecklingsfond, (IDA), följt av 
Globala fonden mot aids, tuberkulos och 
malaria, (GFATM), FN:s barnfond, (Unicef) 
och FN:s utvecklingsprogram, (UNDP). De 
organisationer som mottagit svenskt kärnstöd 
återfinns i diagram 2.1. 
 
EU-biståndet 
Genom medlemskapet i EU har Sverige och 
övriga medlemsstater förbundit sig att bidra 
finansiellt till unionens internationella 
utvecklingssamarbete. Beloppen bestäms av fasta 
beräkningsnycklar. Det totala svenska bidraget  
till EU:s bistånd 2014 var 2,9 miljarder kronor, 
ungefär tre procent av EU:s totala bistånds-
budget. EU-institutionerna finansierar bistånds-
insatser i över 150 länder. Till vilka länder 
biståndet förmedlas framgår i EU:s årsrapport 
för biståndet. Möjligheterna att redovisa resultat 
av EU-biståndet bedöms kunna förbättras 
framöver med hjälp av det nya resultatramverk 
som nyligen har presenterats av kommissionen. 
Resultatfokuseringen har även stärkts genom de 
nya förordningar om EU:s biståndsinstrument

Tabell 2.5 Utfall anslag 1:1 Biståndsverksamhet genom Sida 2012-2014 

Tusental kronor Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

Humanitära insatser 2 838 053 2 804 704 3 022 999 

Informations- och kommunikationsverksamhet  96 068 91 746 95 600 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället  1 551 203 1 522 128 1 695 292 

Regionala och bilaterala strategier för Asien 1 520 453 1 553 738 1 509 530 

Bilaterala strategier för Latinamerika 522 977 557 116 513 551 

Regionala och bilaterala strategier för Afrika 5 719 120 5 121 079 5 029 752 

Regionala och bilaterala strategier för Mellanöstern och Nordafrika 666 348 798 165 844 626 

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet1 - - 1 144 677 

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering - 765 103 932 014 

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling - 587 321 734 490 

Globala insatser för socialt hållbar utveckling - 834 562 1 263 340 

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling  - 695 802 687 486 

Globala insatser för mänsklig säkerhet - 200 104 197 082 

Kapacitetsutveckling och utbyten - 420 218 469 821 

Forskningssamarbete 724 883 841 932 848 493 

Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 1 429 213 - - 

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 217 267 - - 

Miljölån 175 564 - - 

Kapacitetsutveckling och samverkan 724 462 - - 

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 
(PAO) 

74 343 - - 

SUMMA 16 259 954 16 793 718 18 988 753 
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som beslutades under 2014: europeiska 
utvecklingsfonden, (EDF), instrumentet för

utvecklingssamarbete, (DCI), förmedlemskaps- 
stödet (IPAII) och grannskapsstödet (ENI). 

Tabell 2.6 Utfall anslag 1:1 Biståndsverksamhet genom UD m.fl. 2012-2014 
Tusental kronor    

 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivingar1 - 3 993 072 3 829 933 

Multilaterala och internationella organisationer och fonder1 - 6 774 187 5 999 208 

Strategiskt inriktade bidrag1 - 247 277 239 108 

Globalt utvecklingssamarbete (ram) 3 103 487 27 453 38 358 

Internationella finansieringsinstitutioner 3 315 763 - - 

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 685 185 - - 

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet  3 496 539 - - 

Konflikthantering 294 776 - - 

Ekonomiska program 302 203 - - 

SUMMA UD 11 197 953 11 041 989 10 106 607 

Rikspolisstyrelsen 186 028 167 084 163 977 

Kriminalvården 21 548 22 748 22 543 

Åklagarmyndigheten - 1 941 1 861 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - 38 233 35 526 

Domstolsverket - 1 692 1 659 

Folke Bernadotteakademin 53 214 106 607 79 397 

Svenska institutet  77 431 115 757 218 287 

Nordiska Afrikainstitutet  14 047 13 525 14 259 

Kammarkollegiet 27 119 34 741 33 140 

Vetenskapsrådet - 165 849 172 315 

Riksgäldskontoret 5 390 7 500 5 499 

Strålsäkerhetsmyndigheten - - 12 661 

 321 482 384 777 761 124 

SUMMA  11 582 730 11 717 817 10 867 731 
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Diagram 2.1 Utbetalt stöd från UD och Sida 2014. 
Miljoner kronor 1,2,3,4 

 

 
 

1Tabellen visar utbetalt stöd till de 25 multilaterala organisationer eller fonder som fått mest stöd från Sverige 
2WHO:s medlemsavgift finanserias av utgiftsområde 9. 
3FAO:s medlemsavgift finansieras av utgiftsområde 23. 
4UNESCO:s medlemsavgift finansieras av utgiftsområde 16. 

 

Ökad jämställdhet och stärkt egenmakt för 
kvinnor och flickor  

De senaste åren har konflikter, klimat-
förändringar och ökad radikalisering påverkat 
kvinnors och flickors situation negativt. 
Jämställdhet och kvinnors och flickors 
rättigheter är fortsatt en värderingsdriven fråga 
och globalt återstår därför stora utmaningar, inte 
minst vad gäller könsrelaterat våld, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt 
kvinnors ekonomiska egenmakt.  

Regeringen lanserade under 2014 en 
feministisk utrikespolitik som innebär att 
Sverige ska vara en global förebild när det gäller 

jämställdhet mellan kvinnor och män respektive 
flickor och pojkar. Den feministiska 
utrikespolitiken har konkretiserats i en 
handlingsplan för utrikesförvaltningen som bl.a. 
innehåller konkreta mål för jämställdhetsarbetet.  
 
Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
I regleringsbrevet 2014 gavs Sida i uppdrag att se 
över hur myndigheten ytterligare kan öka 
jämställdhetsintegreringen i biståndet. I 
återrapporteringen till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) i april 2014 
konstaterade Sida att en ökad jämställdhets-
integrering kan uppnås genom stärkt styrning 
och uppföljning, förstärkt kunskaps- och 
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kompetensutveckling samt genom särskilda 
satsningar inom icke-sociala sektorer, i det 
multilaterala samarbetet samt inom nya former 
för utvecklingsfinansiering. 

Andelen av Sidas insatser som har 
jämställdhet som huvudsyfte har fördubblats 
sedan 2008. Under 2014 var ett jämställdhets-
perspektiv integrerat i 85 procent av Sidas 
insatser.  

Andra myndigheter, såsom Folke 
Bernadotteakademin och Polismyndigheten, har 
också genomfört jämställdhetsfrämjande insatser 
inom ramen för utvecklingssamarbetet. 

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete inom 
området har bl.a. bidragit till att: 
 - 22 länder har tagit fram 166 lagar, lagförslag 
och policyer som medfört förbättringar i 
jämställdhet. 
- 8,3 miljoner flickor har fått tillgång till 
utbildning. 
- 1 miljon kvinnor har fått tillgång till finansiella 
tjänster. 
- 12 miljoner flickor och pojkar har fått 
möjlighet till sexualundervisning. 
- Ansats om mäns och pojkars deltagande i och 
roll för jämställdhet har fått internationellt 
genomslag. 1 miljon män har fått utbildning om, 
och engagerat sig för, ökad jämställdhet.  
- 230 000 personer inom hälso- och rättssektorn 
har fått utbildning om könsrelaterat våld.  
- 1 500 organisationer som arbetar för 
jämställdhet har fått stöd. (Biståndsbarometern 
2014). 

Fokus på jämställdhet har varit särskilt tydligt 
inom områdena mänskliga rättigheter och 
demokrati, hälsa samt utbildning. 

Sida har under 2014 genomfört riktade 
jämställdhetsinsatser inom kvinnors politiska 
ledarskap, kvinnors ekonomiska egenmakt, 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR), utbildning för flickor och kvinnor, 
prevention av könsrelaterat våld, riktat arbete för 
stärkande av kvinnoorganisationer och 
institutioner, samt arbete för män och pojkars 
delaktighet för jämställdhet. Dialog är ett viktigt 
verktyg inom särskilt svåra frågor som SRHR 
och könsrelaterat våld. Inom Sidas hälsoportfölj 
satsas stora resurser på ökad tillgång till hälso-
och sjukvårdstjänster för fattiga kvinnor och 
barn med tematiskt fokus på SRHR samt 
minskad mödra- och barnadödlighet.  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet  
Jämställdhet är en profilfråga för Sverige inom 
den multilaterala utvecklingspolitiken. Sveriges 
finansiella stöd till bl.a. UN Women, FN:s 
befolkningsfond (UNFPA), UNDP, FN:s 
miljöprogram UNEP, Unicef, Världsbanken och 
UNHCR bidrar bl.a. till att stärka kvinnor och 
flickors ekonomiska egenmakt och åtnjutande av 
mänskliga rättigheter, inklusive SRHR. Sverige 
är en stark och konsekvent röst i dessa 
sammanhang. 

Sverige var bland de mest pådrivande för 
jämställdhet som ett separat mål i den nya 
hållbara utvecklingsagendan efter 2015 och för 
ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Sverige var 
också pådrivande för att jämställdhet samt 
kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter 
integrerades i överenskommelsen om 
utvecklingsfinansiering. I båda processerna 
framhöll Sverige jämställdhet och kvinnors och 
flickors egenmakt och rättigheter såväl som en 
rättighetsfråga, som ett fundament för en 
inkluderande och hållbar utveckling och 
utvecklingsfinansiering. Det kan också ses som 
en framgång att sexuell och reproduktiv hälsa 
och reproduktiva rättigheter finns med i 
utvecklingsagendan både som en hälsofråga och 
som en jämställdhetsfråga. 

Sverige bidrog också aktivt inom ramen för 
andra multilaterala fora, t.ex. i FN:s 
befolkningskommission, Commission on 
Population and Development, för att 
uppmärksamma de utmaningar som fortfarande 
återstår vad gäller kvinnors och flickors 
rättigheter. 

Sverige är en nära partner till FN:s enhet för 
jämställdhet, UN Women, vars verksamhet 
syftar till att leda, samordna och främja 
ansvarsutkrävande för hela FN-systemets 
jämställdhetsarbete, samt verka operativt för 
jämställdhet och kvinnors egenmakt. Sverige är 
aktivt pådrivande i UN Womens styrelse och var 
2014 UN Womens största givare. Det svenska 
stödet till UN Women bidrog bl.a. till att öka 
kvinnors deltagande i demokratiska val och 
fredsprocesser i flera länder samt till att ett ökat 
antal länder genomförde juridiska reformer och 
antog nationella handlingsplaner för ökad 
jämställdhet. 

UNFPA gör viktiga insatser för att främja 
SRHR med fokus på kvinnor, flickor och 
ungdomar. Sveriges stöd till UNFPA har bl.a. 
bidragit till arbetet med att öka antalet länder 
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med nationella handlingsplaner om jämställdhet 
som också innehåller reproduktiva rättigheter. 
Sverige bidrog också under 2014 med 40 
miljoner kronor till UNFPA:s och Unicefs 
gemensamma program mot kvinnlig 
könsstympning. Målet med programmet är att 
på sikt utrota förekomsten av kvinnlig 
könsstympning i Afrika. Programmet har 
bidragit till att ett stort antal lokala samhällen 
slutat med denna sedvänja. 

Genom sitt stöd till Unicef bidrar Sverige till 
barnkonventionens genomförande, där Sverige 
särskilt driver frågan om skydd av barn och 
flickors rättigheter. En ny svensk strategi för 
samarbetet med Unicef färdigställdes 2014, i 
vilken flickors situation ges en framskjuten plats. 
Sverige har bedrivit ett aktivt påverkansarbete 
för jämställdhet inom Unicef och har fått bra 
gehör för detta, exempelvis vad gäller vikten av 
att inkludera pojkar och män i 
jämställdhetsarbetet, och behovet av utvecklad 
disaggregerad data v.g. kön. 

Sverige har under 2014 bidragit till UNDP:s 
insatser för att motverka könsrelaterat våld i 
olika delar av världen och öka förutsättningarna 
för kvinnors medborgerliga engagemang. Inom 
ramen för UNDP:s styrelse verkade Sverige med 
framgång bl.a. för att allt UNDP:s arbete skulle 
integrera ett jämställdhetsperspektiv. Sverige var 
också aktivt pådrivande för antagandet av 
UNDP:s jämställdhetsplan 2014-2017. Inom 
ramen för Montrealprotokollet under FN:s 
miljöprogram (UNEP) verkade Sverige under 
2014 för jämställdhet i protokollets institutioner. 
Jämställdhetsintegrering har även drivits aktivt 
av Sverige inom ramen för förhandlingarna om 
Globala miljöfacilitetens (GEF) sjätte 
påfyllnadsperiod. Inom FN:s miljöprogram 
UNEP har Sverige varit en aktiv pådrivare för att 
UNEP genomgående ska inkludera jämställdhet 
i sin verksamhet. 

Inom Globala vaccinalliansen (Gavi), Globala 
fonden mot aids, tuberkulos och malaria 
(GFATM) och UNAIDS var Sverige pådrivande 
kring behovet av att samla in och använda 
könsuppdelad statistik, samt för att ett 
jämställdhetsperspektiv ska kunna genomsyra 
verksamheten. Även inom klimatfonderna har 
Sverige bedrivit detta arbete med betydande 
framgång. Gröna klimatfonden (GCF) har efter 
svenskt påverkansarbete t.ex. tagit fram en 
jämställdhetspolicy och tillhörande 
jämställdhetsplan. Ett annat exempel på resultat 

av det svenska påverkansarbetet är att 
jämställhetsexpertis rekryterats till bl.a. 
sekretariatet för Världsbankens klimat-
investeringsfonder.  

Utvecklingsbankerna har en viktig roll i att 
främja kvinnors ekonomiska egenmakt. Riktade 
insatser görs av Sverige samtidigt som Sverige 
verkar för att utvecklingsbankerna bättre ska 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i analys, 
planering, genomförande och i uppföljning av 
hela verksamhetsportföljen.  

Afrikanska utvecklingsbanken, (AfDB), antog 
i januari 2014 en jämställdhetsstrategi för 2014-
2018, med tonvikt både på bankens verksamhet 
utåt och på jämställdhetsarbetet i banken som 
organisation. Banken har samtidigt tagit steg för 
att bättre integrera jämställdhetsperspektiv i sin 
ordinarie verksamhet, ett arbete som Sverige 
varit pådrivande i. 

Världsbanken publicerade vidare, med bl.a. 
svenskt stöd, under 2014 en rapport om 
kvinnors röst och aktörskap. Rapporten kastar 
nytt ljus på de hinder som kvinnor och flickor 
möter världen över, från könsbaserat våld till 
diskriminerande lagar och normer som begränsar 
möjligheter att äga egendom, arbeta, och ta 
beslut som rör kvinnors och flickors egna liv.  

Generellt har Sverige fått bra genomslag för 
arbetet med jämställdhet i utvecklingsbankerna 
på en policynivå – på operativ nivå har det dock 
gått långsammare. Resurser och expertis inom 
området tycks vara bristande, vilket Sverige har 
påtalat. Efter påtryckningar från bl.a. Sverige 
görs nu insatser för att förstärka det operativa 
genomslaget. 

Resultat av EU-biståndet 
EU:s jämställdhetsarbete inom utvecklings-
samarbetet fastställs i en handlingsplan, Gender 
Action Plan (GAP). Europeiska kommissionens 
granskningsrapport av handlingsplanen för 2010-
2015 som publicerades i januari 2015 visar på 
brister i hur handlingsplanen har efterlevts. 
Speciellt har arbetet med genomförandet av 
jämställdhets-analyser samt uppföljningen av 
indikatorer och finansiella medel varit bristfällig. 
Av Europeiska kommissionens utvecklings-
samarbete bidrar endast 16 procent till 
jämställdhet och kvinnors rättigheter, vilket är 
långt ifrån målet på 75 procent. Utav de 120 EU-
delegationer som täcks av EU:s handlingsplan 
för jämställdhet inom utvecklingssamarbetet har 
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endast 26 inkluderat en jämställdhetsanalys i sin 
årliga översyn. 

Trots brister integreras jämställdhet inom allt 
fler områden. EU stödjer kvinnors politiska 
deltagande, t.ex. genom att underlätta deras 
deltagande i freds- och statsbyggande processer. 
Mellan 2004 och 2012 bistod EU 736 
civilsamhälleorganisationer i deras arbete för 
jämställdhetsfrågor. I södra grannskapet har 
EU:s bistånd bidragit till marginaliserade 
kvinnors deltagande i det ekonomiska och 
offentliga livet genom programmet ”Spring 
Forward for Women”. Programmet stödjer 
initiativ som syftar till att säkra kvinnors aktiva 
deltagande i beslutsprocesser, kvinnors 
ekonomiska egenmakt och att öka regional 
kunskapsspridning om kvinnors politiska och 
ekonomiska rättigheter. 

Sverige verkar för att jämställdhet och SRHR 
fortsatt ska prioriteras inom EU-biståndet. Viss 
förbättring kan skönjas tack vare detta 
påverkansarbete, t.ex. ökad användning av 
könsuppdelade indikatorer i ett större antal 
sektorer. Fortsatta ansträngningar krävs dock 
för att uppnå ett tydligare genomslag på det här 
området.  

Inom förmedlemskapsstödet (IPAII) har 
fokus varit på att ländernas lagar och policyer för 
jämställdhet och kvinnors rättigheter anpassas 
till EU:s gemensamma regelverk, acquis 
communautaire, samt att dessa genomförs 
ändamålsenligt inom olika politikområden. EU 
har även arbetat för att ge frågorna ökad politisk 
prioritet. Ett särskilt fokus under året har varit 
att motverka diskriminering i arbetslivet.  

Analys 
Regeringen bedömer att det svenska biståndet 
har bidragit till ökad jämställdhet och stärkt 
egenmakt för kvinnor och flickor. Sveriges 
arbete inom jämställdhet har lett till framsteg 
vad gäller policyutveckling men också vad gäller 
flickors skolgång och kvinnors ökade deltagande 
och inflytande i politiken, bl.a. i Latinamerika, 
Afrika och Östeuropa. Arbetet i Irak och 
Afghanistan har dock varit särskilt utmanande, 
liksom arbetet för att öka kvinnors delaktighet i 
fredsprocesser, främja SRHR och motverka 
könsrelaterat våld. Sverige kommer fortsatt att 
prioritera dessa frågor i såväl dialog som insatser. 
Regeringen har vidare gett departement och 
myndigheter, inklusive Sida, ett tydligt uppdrag 

att systematiskt arbeta med jämställdhets-
integrering.  

EU:s jämställdhetsarbete inom utveckling är 
på många områden fortsatt bristande. Det är 
viktigt att lärdomar dras och att den nya EU 
Gender Action Plan, som är tänkt att gälla 
mellan 2016-2020, inte upprepar den tidigare 
handlingsplanens tillkortakommanden. 
Regeringen arbetar strategiskt för att stärka 
jämställdhetsaspekterna i EU:s utvecklings-
samarbete. Sverige har bl.a. tillfälle att påverka 
genom sitt deltagande inom arbetsgruppen för 
framtagandet av den nya handlingsplanen. 
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1 Världsbanken har brutna räkenskapsår – och rapporterar därefter. Således, alla siffror här och framledes för Världsbanken avser tidsperioden 1 juli – 30 juni. Resultat 2014 är således för perioden 1 

juli 2013 - 30, 2014 
2 Siffran avser IDA. För IBRD är motsvarande siffra 0,9 %.
.

 
Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och 
stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, 
klimatförändringar och naturkatastrofer 

Miljö- och klimatfrågor har stått högt på den 
globala agendan under 2014, inte minst genom 
processen inom FN att ta fram nya globala 
hållbara utvecklingsmål och genom FN-
förhandlingarna om ett nytt klimatavtal.  

Att begränsa miljö- och klimatpåverkan är en 
förutsättning för hållbar utveckling och 
fattigdomsbekämpning. Miljö och klimat är 
därför ett högt prioriterat område i det svenska 
utvecklingssamarbetet. De svenska 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet ligger 
till grund för Sveriges prioriteringar på miljö- 
och klimatområdet i utvecklingssamarbetet. 

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Under 2014 har det svenska arbetet inom 
området särskilt fokuserat på klimatpåverkan 
och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, 
klimatförändringar och naturkatastrofer. Störst 
genomslag har arbetet fått i Afrika, där 
integreringen av klimat och miljö i insatserna har 
stärkts under rapporteringsperioden.  
Sida har även ett antal globala stöd till 
internationella aktörer inom miljö- och 

klimatområdet. Bland annat har stöd till 
Stockholm Environment Institute (SEI), World 
Resources Institute (WRI) och International 
Institute for Environment and Development 
(IIED) bidragit till den senaste klimatrapporten 
som tagits fram av FN:s klimatpanel (IPCC). 

Sverige bedriver ett långsiktigt miljö- och 
klimatsamarbete i flera regioner. Ett exempel är 
stödet via UNDP till ett regionalt program i 
Bangladesh och Kambodja som syftar till att 
stärka förvaltning av klimatfinansiering. 
Programmet har bidragit till att attrahera 
ytterligare finansiering på nationell- och regional 
nivå. Sverige verkar även för socialt och 
miljömässigt hållbart fiske. Ett stöd till 
Sustainable Fisheries Partnerships i Asien har 
bidragit till regionala förändringar i regleringen 
av fiskeindustrin både vad gäller fiskbestånd och 
frågor som rör migrantarbetares arbetsvillkor. 
Ett annat exempel är stödet till länderna på 
Västra Balkan för att stärka ländernas kapacitet 
för hållbar samhällsservice inom områden som 
vatten och avlopp, avfallshantering, energi-
effektivisering och förnybar energi, vilket även är 
viktigt för att möta EU:s krav på miljö- och 
klimatområdet. 

Utvecklingssamarbete genom Naturvårds-
verket, Havs- och vattenmyndigheten och 

Tabell 2.7 Resultatindikatorer i urval 
Ökad jämställdhet och stärkt egenmakt för kvinnor och flickor  

Resultatindikatorer från det bilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Andel av insatser som har jämställdhet som 
huvudsyfte 

Sida 15 % 

Andel av insatser där hänsyn är tagen till 
jämställdhet  

Sida 70 % 

Resultatindikator från det multilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 
som % av totalt 
kärnstöd 2014 

Andel projekt som har genomgått en 
jämställdhetsanalys och där åtgärder och 
uppföljning sker 

Världsbanken1 - 54 % 61 % 3,5 % 2 

Antal länder med nationella handlingsplaner om 
jämställdhet som inkluderar reproduktiva 
rättigheter med tillhörande mål och 
budgetallokeringar 

UNFPA - - 63 14,7% 

Antal länder som implementerar nationella 
handlingsplaner om kvinnor, fred och säkerhet 

UN Women - - 53 6 %  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 

23 

Kemikalieinspektionen har under 2015 bidragit 
till utvecklingssamarbetet inom miljö- och 
klimatområdet. Naturvårdsverket har 
tillsammans med bl.a. FN och Världsbanken 
genomfört insatser med syfte att stärka 
kapaciteten för miljöförvaltning hos utvecklings-
länder. Havs- och vattenmyndigheten har bl.a. 
arbetat för hållbar förvaltning av akvatiska 
resurser i utvecklingsländer, bl.a. med hänsyn till 
hållbar fiskeförvaltning. Kemikalieinspektionen 
har bl.a. bidragit till utvecklingen av nationella 
system för kemikaliehantering i utvecklings-
länder. 

 Viktigt inom miljöområdet är arbetet med att 
öka användningen av hållbara energikällor och 
minska användningen av fossil energi. Under 
rapporteringsperioden beslutade regeringen om 
att genomföra en pilotsatsning på rent vatten, 
ren luft och resurssnål energi på 150 miljoner 
kronor. Sida stödjer flera projekt för att öka 
tillgången till hållbar energi, bl.a. i Tanzania där 
ett av programmen har lett till ett antal avtal om 
köp av el från förnybara energikällor, där minst 
40 000 hushåll ska få tillgång till elektricitet. I 
början av 2014 hade svenskt stöd bidragit till att 
drygt 177 000 personer har fått tillgång till 
elektricitet. Ett annat exempel på arbetet inom 
området är Sveriges åtagande inom det 
amerikanska initiativet ”Power Africa”. Det 
innebär investeringar i bl.a. förnybar energi i 
Afrika om en miljard dollar under en 
tioårsperiod, dels genom bilaterala finansiella 
bidrag, dels genom att mobilisera institutionellt 
och privat kapital via garantier.  

Sverige är även en av de största givarna till 
miljö- och energieffektiviseringsprojekt i 
länderna i det östra grannskapet, där 
energiförbrukningen per capita i genomsnitt är 
ca tre gånger högre än inom EU. Insatserna 
berör modernisering av infrastruktur, såsom 
fjärrvärmesystem, isolering av offentliga 
byggnader samt kapacitetsuppbyggnad av 
kommunala energibolag och ansvariga 
myndigheter. Miljöprojekt har bl.a. berört 
avloppsrening och avfallshantering.  

Sida har miljö- och klimatrelaterade insatser 
på bilateral och regional nivå inom alla regioner. 
Den främsta samarbetsformen under 
rapporteringsperioden var organisationsstöd i 
form av kärnstöd till icke-statliga och 
multilaterala organisationer.  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
Sverige stödjer multilateralt utvecklings-
samarbete inom miljö- och klimatområdet 
genom ett aktivt styrelsearbete i och bidrag till 
bl.a. Gröna klimatfonden (GCF), Globala 
miljöfaciliteten (GEF), de minst utvecklade 
ländernas fond (LDCF), Anpassningsfonden 
(AF), Nordiska utvecklingsfonden (NDF), och 
Världsbankens klimatinvesteringsfonder (CIF) 
samt Montrealprotokollets Multilaterala Fond 
(MLF). 2014 skapades Special Programme som 
är ett finansiellt instrument som stödjer 
genomförandet av globala åtaganden inom 
kemikalie- och avfallsområdet. Sverige gav ett 
initialt bidrag till programmet under 2015, och 
avser att fortsatt stödja det. Miljö- och 
klimatfrågorna står även högt på agendan i 
arbetet med andra multilaterala organisationer 
såsom Världsbanken och FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP).  

Det finns höga förväntningar på att den 
Gröna klimatfonden ska bli en central aktör för 
klimatfinansiering i utvecklingsländer. Under 
2014 bidrog Sverige med 10 miljoner kronor för 
fondens uppstartsarbete, arbetade aktivt i 
fondens styrelse, och bidrog därmed till att 
fonden kunde anta de regelverk som behövdes 
för att bedriva operativ verksamhet på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. Sverige var 
även ett föregångsland i den givarkonferens för 
initial påfyllnad som hölls i november 2014. 
Genom ett bidrag på 4 miljarder kronor för 
perioden 2015-2018 är Sverige den största 
givaren per capita. Sverige bidrog på så sätt även 
till att andra givare ökade sina bidrag, vilket gav 
positivt gensvar i klimatförhandlingsprocessen. 

UNDP är en central aktör inom miljö- och 
klimatområdet på landnivå. Under 2014 arbetade 
UNDP med anpassning till klimatförändringar 
bl.a. genom att stärka kapaciteten hos nationella 
och lokala förvaltningar och att tillhandahålla 
energitjänster för fattiga människor. UNDP är 
också den största genomförarorganisationen för 
projekt i multilaterala klimatfonder såsom 
Globala miljöfaciliteten (GEF) och 
Anpassningsfonden.  

Sverige ökade sitt bidrag till GEF med 32 
procent vid den senaste påfyllnaden, vilket gör 
Sverige till den åttonde största givaren. Svenska 
prioriteringar fick stort genomslag i 
påfyllnadsförhandlingarna, bl.a. vad gäller 
jämställdhetsintegrering och ökad finansiering 
för biologisk mångfald.  
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Under Världsbankens klimatinvesterings-fonder 
(CIF) sorterar flera fonder som Clean 
Technology Fund (CTF), Forest Investment 
Program (FIP) och Scaling up Renewable 
Energy in Low Income Countries Program 
(SREP). Fokus för dessa fonder och program är 
koldioxidsnål utveckling inom energi- och 
skogssektorerna. Sedan CIF blev operativ 2008 
har för kort tid förflutit för att några långtgående 
resultat ska kunna presenteras. Förväntningen är 
dock att de projekt CIF investerar i bl.a. ska leda 
till utsläppsminskningar omfattande 1,7 
miljarder ton koldioxid vilket motsvarar ungefär 
30 gånger så mycket som Sveriges årliga utsläpp, 
att 90 750 hektar skog i Mexiko blir hållbart 
förvaltade under de kommande tio åren och att 
500 000 hushåll i Nepal får tillgång till el via 
solceller i hemmet.  

Sverige har i samtliga utvecklingsbanker 
förespråkat ett ökat fokus på förnybar energi. 
Under rapporteringsperioden har tre 
energieffektiviseringsprojekt med stöd från 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 
färdigställts. Dessa projekt bidrar sammanlagt till 
en minskning av koldioxidutsläpp med 736 000 
ton per år. Dessutom bidrog man till projekt 
som förstärkt kapaciteten att hantera 
avloppsvatten med totalt 424 000 kubikmeter 
per dag i länder i regionen. 

UNISDR, som är en del av FN-sekretariatet, 
stödjer nationella, regionala och globala insatser 
för att minska risken för, och konsekvenserna 
av, naturkatastrofer. Fokus för UNISDR:s 
arbete under 2014 var att organisera och leda 
konsultationerna om ett nytt globalt ramverk för 
katastrofriskreducering för perioden efter 2015. 
Det nya ramverket, Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-2030, antogs efter 
intensiva förhandlingar där Sverige deltog, vid 
den tredje världskonferensen om katastrof-
riskreducering i Sendai, Japan, i mars 2015.  

Global Facility for Disaster Reduction and 
Recovery (GFDRR) är ett partnerskap av länder 
och internationella organisationer som bildades 
2006 i syfte att stödja implementeringen av 
Hyogo Framework for Action. GFDRR hjälper 
utsatta länder att minska sårbarheten för 
naturkatastrofer och stärka förmågan att anpassa 
sig till klimatförändringar. Under 2014 gav 
GFDRR stöd till katastrofriskreducerande 
insatser i 65 länder.  

Sveriges stöd till FN:s miljöprogram UNEP 
viks särskilt åt bl.a. resurseffektivitet, klimat-

förändringar, skydd av ozonskiktet och 
förvaltning av ekosystemtjänster. Det svenska 
stödet har även bidragit till att främja en hållbar 
hantering av kemikalier och avfall genom bl.a. 
utvecklingen av en bättre kemikalielagstiftning 
och institutioner som kan sörja för dess 
efterlevnad. Sverige har också valt att fortsatt 
stödja miljö- och naturresursdimensionen i 
nationella utvecklingsplaner i samverkan med 
FN:s utvecklingsprogram UNDP. Stödet till 
UNEP går även till genomförandet av det 
globala ramverket av program för hållbar 
konsumtion och produktion, samt stöd till 
utvecklingsländer för att ställa om till en grön 
ekonomi.  

Resultat av EU-biståndet 
Miljö, klimat och grön ekonomi var fortsatt 
centrala teman i EU:s utvecklingsarbete under 
2013. Under 2013 allokerades ytterligare 19,5 
miljoner euro till de existerande 54,5 miljoner, 
som redan avsatts till EU:s program för att 
bibehålla den globala temperaturökningen under 
2°C. Stödet för klimatförändringar och 
biodiversitet uppgick år 2013 till 876 miljoner 
euro, vilket motsvarar 9 procent av den totala 
budgeten för utvecklingssamarbetet.  

Ett av de större initiativen som EU drivit 
inom klimatområdet är Global Climate Change 
Alliance (GCCA) som fungerar som en 
plattform för utbyte av erfarenheter mellan EU 
och låginkomstländer avseende klimat-
förändringar. GCCA har en budget på 300 
miljoner euro och vid slutet av 2013 täckte det 
37 länder och åtta subregioner i Afrika, Asien, 
Karibien och Stilla Havs-området genom över 48 
program. EU gav även stöd till att identifiera 
nationella prioriteringar för implementeringen av 
de globala överenskommelserna inom kemikalie- 
och avfallsområdet i dessa regioner. I 26 länder 
utbildades och utrustades nationella team till att 
genomföra inventeringar av föråldrade 
bekämpningsmedel. Detta ledde till 
bortskaffandet av 237 ton föråldrade 
bekämpningsmedel i Karibien och 
bortskaffandet av föråldrade bekämpningsmedel 
och associerat avfall i volymer av 350 ton i Benin, 
80 ton i Swaziland, 70 ton i Botswana och 26 ton 
i Samoa.  

EU:s biståndspolicy Agenda for Change 
föreskriver att EU:s utvecklingssamarbete ska 
främja en ”grön ekonomi” som kan generera 
tillväxt, skapa jobb och hjälpa till att minska 
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fattigdom genom att värdesätta och investera i 
naturligt kapital. I linje med detta har 
kommissionen initierat åtgärder för att 
medvetandegöra och främja en omvandling mot 
en grön ekonomi i partnerländer, bl.a. genom att 
utveckla nya utbildningsmoduler och organisera 
workshops. I Vitryssland har EU:s bistånd 
bidragit till att utbilda och utrusta lokal personal 
i avfallshantering, samt att utveckla standards för 
vattenhantering och ekologisk certifiering. 

Programmet Africa Caribbean Pacific – 
European Union (ACP-EU) Natural Disaster 
Risk Reduction Programme, med en budget på 
60 miljoner euro, stödde 45 projekt i över 30 
länder för att utföra aktiviteter som riskanalyser, 
bygga lokal motståndskraft, analysera effekter av 
översvämning och utarbeta varningssystem. Som 
exempel togs ett särskilt regionalt program fram 
för Västra Balkan.  

Inom förmedlemsskapsstödet (IPAII) har 
EU:s stöd fokuserat på att stärka ländernas 
kapacitet för genomförande av miljö- och 
klimatpolitiken. I ländernas EU-närmande-
process är miljö- och klimatområdet (kap. 27) 
ett viktigt och tidskrävande kapitel som kräver 
stora finansiella resurser, förändrade attityder 
och en stark politisk vilja för att hantera 
omställningen. EU:s stöd har bl.a., genom 
Western Balkans Investment Framework 
(WBIF), bidragit till ökade investeringar inom 
små- och medelstora företag för förbättrad 
miljöanpassning och minskad klimatpåverkan. 

Analys 
Regeringen bedömer att såväl Sidas bilaterala 
insatser som stödet till multilaterala 
organisationer, samt stödet genom EU, har fått 
genomslag och bidragit till goda resultat när det 
gäller miljö och klimat. Fortsatt och stärkt stöd 
till miljö- och klimatrelaterade insatser är av 
central betydelse för att bidra till ytterligare 
hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.  

De multilaterala klimatfonderna bedöms spela 
en nyckelroll i att stödja utvecklingsländerna att 
uppnå en koldioxidsnål utveckling och 
anpassning. Fortsatt stöd till fonderna bedöms 
viktigt också för att bidra till att genomföra 
åtaganden under FN:s klimatkonvention 
(UNFCCC).  

Klimat är ett förhållandevis nytt område inom 
biståndet. Flertalet befintliga multilaterala 
klimatfonder och program har etablerats så sent 
som 2009 och framåt. Många projekt och 
program har fleråriga genomförandecykler och 
uppvisar ofta slutresultat först på medellång eller 
lång sikt. Detta påverkar i sin tur analys och 
uppföljning av resultat inom området. 
Regeringen anser att kvinnors medverkan i 
hållbart brukande av naturresurser och i 
klimatfrågor utgör en potential som bör tas 
tillvara fullt ut. Studier visar att kvinnors 
deltagande leder både till minskad sårbarhet för 
miljö- och klimatförändringar och ett mer 
effektivt arbete inom såväl policyskapande som 
genomförande. 
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Stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga 
rättigheter 

Det demokratiska samhället med respekt för de 
mänskliga rättigheterna och rättsstatens 
principer som grund måste ständigt hävdas. 
Arbetet för demokratisk utveckling försvåras på 
många håll av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och av ett hårdnande klimat för 
civilsamhällesorganisationer. Diskriminering av 
kvinnor, flickor och hbtq-personer är fortsatt 
omfattande. Väl fungerande och oberoende 
institutioner och procedurer är centrala för 
demokratisk utveckling, för respekten för 
rättsstatens principer samt för att individer ska 
kunna hävda sina mänskliga rättigheter. De 
senaste årens negativa trend i många länder 
understryker att behovet fortsatt är stort av att 
prioritera stödet för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer.  

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Utvecklingssamarbete inom demokrati och 
mänskliga rättigheter pågår i samtliga 
samarbetsländer och är i många länder det 
största samarbetsområdet. Området utgör 30 
procent av Sidas totala budget och är därmed den 
största sektorn inom Sveriges utvecklings-
samarbete. 2014 uppgick stödet till 5,8 miljarder 

kronor. Insatser för att stärka demokratiskt 
deltagande och det civila samhället utgör 36 
procent av hela stödet och är den största 
delsektorn. Övriga insatser berör mänskliga 
rättigheter (30 procent och den näst största 
delsektorn) samt offentlig förvaltning, 
rättsväsende och insatser med inriktning på ett 
öppnare medieklimat och fri tillgång till 
information.  

Sida presenterade under rapporterings-
perioden resultat från sitt arbete inom demokrati 
och valprocesser. Rapporten redovisar bl.a. 
följande:  
- Kapacitetshöjande stöd till parlament i 19 
länder. 
- Stöd för att genomföra 41 nationella val 
(president, parlament och folkomröstningar) i 
21 länder, och lokala val i 15 länder, vilket har 
omfattat sammanlagt 294 miljoner människor. 
- Kapacitetshöjande stöd till 603 politiska partier 
i 11 länder via Sidas landallokeringar. Genom de 
partianknutna organisationerna erhöll 307 
politiska partier stöd för kapacitetsuppbyggnad.  
- Stöd till valobservation genom civila samhällets 
organisationer, av 36 val i 19 länder, samt svenskt 
deltagande i internationell valobservation genom 
OSSE (Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa) och EU, 45 uppdrag i 34 
länder, (Biståndsbarometern 2014). 

Tabell 2.8 Resultatindikatorer i urval 
Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 
naturkatastrofer 

Resultatindikatorer från det bilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Andel av insatser som har miljö och klimat 
som huvud- eller delsyfte 

Sida Huvudsyfte: 13 % 

Delsyfte: 23 %  

Andel av insatser som har klimatanpassning 
som huvud- eller delsyfte 

Sida Huvudsyfte: 3 % 

Delsyfte: 14 % 

Resultatindikatorer från det multilaterala 
utvecklingssamarbetet  

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 
som % av totalt 
kärnstöd 2014 

Installerade Megawattimmar förnybar energi AfDB 

GEF 

37 

0,46 GW 

324 

0,15 GW 

- 

1,9 GW 

4,5 % 

5,5 % 

Minskade utsläpp av växthusgaser 

(Miljoner ton) 

Världsbanken 

 

GEF 

432 

 

48,8 

903  

 

64,8 

857 

 

64,7  

3,5 %  

 

5,5 % 

Antal länder som integrerar 
katastrofriskhantering som en nationell 
prioritering 

Världsbanken 21 29 34 3,5 %  

Effektivt bevarande och förvaltning av 
naturskyddsområden 

GEF 56,6 miljoner 
ha 

50,6 miljoner 
ha 

5,7 miljoner  
ha 

5,5 % 
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Det civila samhället och andra 
demokratiseringsaktörer är viktiga partners i 
Sidas arbete mot förtryck och för demokrati och 
mänskliga rättigheter. Under 2014 fick elva 
projekt stöd via Sidas vidareförmedlingsprogram 
i Vitryssland, varav cirka hälften av dem är 
direktstöd till vitryska civilsamhälls-
organisationer. Sverige har under 2014 även stött 
reformer för demokrati och mänskliga 
rättigheter i Ukraina. Inom arbetet för 
yttrandefrihet och ett öppnare medieklimat har 
stöd till det civila samhället ökat under 
rapporteringsperioden. Bland de nationella 
programmen i Afrika söder om Sahara omfattar 
11 av 15 program stöd till medieaktörer. 

I drygt hälften av de strategier som regeringen 
beslutat om de senaste åren anges att det svenska 
biståndet ska bidra till minskad korruption. 
Arbetet bedrivs dels genom stöd till strategiska 
insatser i länder och regioner, men också genom 
dialog och samverkan på global nivå med olika 
aktörer. 

Stöd inom demokrati och mänskliga 
rättigheter har kanaliserats via internationella, 
regionala och lokala aktörer samt ett mindre 
antal svenska aktörer. Totalt har 89 
organisationer erhållit stöd från Sida under 2014. 
Knappt hälften av den totala volymen går till 
multilaterala organisationer. Stöd till 
civilsamhällesorganisationer är den dominerande 
samarbetsformen.  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
UNDP bidrog under 2014 till resultat inom 
demokratiområdet, bl.a. genom stöd som syftade 
till att stärka valprocessen i 30 länder. UNDP 
har under 2014 bidragit till att stärka nationella 
och lokala förvaltningar och agera dialogpartner 
med samarbetsländer. 

Sverige bidrar till barnkonventionens 
genomförande genom sitt stöd till Unicef och 
driver där särskilt frågorna om skydd av barn. I 
enlighet med Unicefs strategiska plan för 2014-
2017 ska rättighets- och jämställdhets-
perspektiven integreras i alla verksamhets-
områden. Genom Sveriges multilaterala 
utvecklingssamarbete med organisationer som 
UN Women och UNFPA drivs arbetet med att 
möjliggöra lika mänskliga och demokratiska 
rättigheter för kvinnor och män, inklusive 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR). 

Flera dimensioner av SRHR är internationellt 
mycket kontroversiella. Det gäller inte minst 
legala aborter och hbtq-personers rättigheter. 
Vid befolkningskommissionens årliga möte 
(CPD) i april 2015 arbetade Sverige tillsammans 
med likasinnade länder från främst Europa och 
Latinamerika för att tidigare överenskommelser 
skulle upprätthållas.  

Även om demokratiutveckling och mänskliga 
rättigheter inte omfattas av de multilaterala 
utvecklingsbankernas mandat var de under 2014 
viktiga aktörer för att främja god samhälls-
styrning – inte minst genom att verka för starka 
institutioner, transparens i den offentliga 
verksamheten och stärkt kapacitet för statistik 
och data. Detta stärker möjligheten till 
deltagande och ansvarsutkrävande. 

Sverige är värdland till International IDEA 
och är även en av organisationens största givare 
genom ett bidrag på 42,6 miljoner kronor 2014. 
Organisationens huvuduppgift är att stärka 
demokratiska processer och institutioner. Under 
2015 har IDEA bl.a. aktivt bedrivit 
påverkansarbete inom ramen för processen för 
den nya hållbara utvecklingsagendan bortom 
2015. Kvalitetssäkring av organisationens arbete 
sker löpande och inför beredning av stöd. 

Resultat av EU-biståndet 
Sverige har med framgång verkat för att 
demokrati, mänskliga rättigheter och god 
samhällsstyrning ska få ökat fokus i EU:s 
biståndspolicy, Agenda for Change (AfC). Detta 
fick tydligt genomslag i utformningen av EU:s 
bistånd för budgetperioden 2014-2020. Framsteg 
har bl.a. gjorts vad gäller implementeringen av 
EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter 
och demokrati. EU har fortsatt att aktivt stödja 
civilsamhällesorganisationer, och dialog om 
mänskliga rättigheter har hållits med över 20 
länder.  

Det europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDHR) hade 2013 
en budget på 128 miljoner euro och lanserade 
500 nya insatser. Instrumentet gav bl.a. direkt 
stöd till människorättsaktivister, integrering av 
demokrati och mänskliga rättigheter i övriga 
projekt och det civila samhället. Sammantaget 
har över 400 människorättsaktiviter och 
organisationer som arbetar med mänskliga 
rättigheter och demokrati i över 30 länder fått 
direkt stöd. Exempel på insatser som 
genomförts är juridiskt stöd, rehabilitering av 
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tortyroffer och snabb förflyttning vid direkta 
hot. 

En rättighetsbaserad ansats har i ökad 
utsträckning inkluderats i den fleråriga budgeten 
2014-2020 och i det nya instrumentet för 
utvecklingssamarbete (DCI). Politisk dialog, 
inklusive under Cotonou-avtalet, har fortsatt 
spelat en viktig roll för främjande av mänskliga 
rättigheter.  

Under 2013 har EU avslutat arbetet med nio 
pilotstudier, avseende Benin, Bolivia, Ghana, 
Indonesien, Kirgizistan, Maldiverna Mongoliet, 
Libanon samt Salomonöarna, som har utvecklat 
nya arbetsmetoder till stöd för demokrati och 
demokratisering. För varje land skapades en 
handlingsplan för demokratistöd. I såväl EU:s 
södra som östra grannskap har man gett stöd till 
demokratirelaterade reformer inom rättsväsende, 
politisk styrning och mänskliga rättigheter. I 
Ukraina har EU:s grannskapsstöd (ENI) under  
2014 bidragit till att snabbt möta de reformer 
som landet genomgår genom ett s.k. ”State 
Building Contract”. En del av stödet tilldelades 
civilsamhället med syftet att övervaka 
genomförandet av dessa reformer. 

Stärkt demokrati och en mer utvecklad 
rättsstat och offentlig förvaltning prioriteras 
även inom förmedlemskapsstödet (IPAII) som 
under 2014 bl.a. har bidragit till att stärka den 
institutionella förmågan att bemöta korruption 
och organiserad brottslighet. EU har även 
bidragit till att stärka kopplingar mellan 
samarbetsländers polis och europeiska 
samarbetsstrukturer för brotts-bekämpning. 
Insatser för att säkerställa grundläggande 
rättigheter, yttrandefrihet, icke-diskriminering 

och stärkandet av minoriteters rättigheter, 
däribland romer samt hbtq-personer, har också 
varit prioriterat. I Bosnien och Hercegovina har 
särskilda samordnare tillsatts för att stärka den 
samhälleliga inkluderingen av romer. I Serbien  
har EU:s stöd bidragit till att antalet 
marginaliserade barn som deltar i förskole-
undervisning, många av dem romer, ökat med 14 
procent år 2013. EU har även bidragit till att 
stärka genomförande, uppföljning och 
utvärdering av ländernas nationella strategier för 
integreringen av romer i samhälle och arbetsliv  

Analys 
Trots den negativa utvecklingen i många länder 
bedömer regeringen att biståndet ofta uppnår 
goda resultat på insatsnivå. Det kan t.ex. handla 
om insatser för yttrandefrihet, demokratiska 
institutioner, lokal demokrati, civilsamhället eller 
ICT-relaterade insatser. Utmaningarna för 
arbetet med att främja demokrati och respekt för 
mänskliga rättigheter har samtidigt vuxit i många 
länder.  

Det krympande utrymmet för civilsamhället 
är en del i denna utveckling. Behovet av att 
fortsatt tydligt prioritera dessa frågor i 
utvecklingssamarbetet är därför uppenbart. 
Sverige har omfattande erfarenhet av att arbeta 
med demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer i såväl utrikespolitiken som 
i utvecklingssamarbetet. Internationellt är 
Sverige en av de största givarna på området. 
Sammantaget har Sverige därför ett tydligt 
mervärde i arbetet för demokrati, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och rättsstatens 
principer.  
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Tabell 2.9 Resultatindikatorer i urval 
Stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter 

Resultatindikatorer från det bilaterala 

utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Antal strategier där svenskt stöd bidrar till att 
stärka vallagar, politiska partier och politiska 
institutioner i syfte att öka kvaliteten och 
legitimiteten i valprocessen 

Sida 11 (27 %) 

Antal strategier där svenskt stöd bidrar till att 
stärka tillgången till rättvisa och rättsväsendets 
kapacitet att upprätthålla respekten och försvaret 
av mänskliga rättigheter 

Sida 14 (34 %) 

Antal strategier där svenskt stöd bidrar till ett 
öppet medieklimat och fritt informationsflöde 

Sida 14 (34 %) 

Resultatindikatorer från det multilaterala 

utvecklingssamarbetet  

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 

som % av totalt 

kärnstöd 2014 

Antal länder som på egen begäran tagit emot stöd 
för att stärka valförrättande organisationers 
funktion  

UNDP - - 30 9,2 % 

Antal länder som på egen begäran mottagit stöd för 
att stärka operativa institutioner som stöttar 
uppfyllandet av åtaganden om mänskliga 
rättigheter som ratificerats på nationell och 
internationell basis  

UNDP - - 23 9,2 % 

Antal länder som mottagit stöd för stärkt inhemsk 
kapacitet v.g. statistik 

Världsbanken 13 51 59 3,5 % 

Antal länder som mottagit stöd för stärkt inhemsk 
kapacitet för offentlig finansiell styrning 

Världsbanken 57 56 52 3,5 % 

 
 

Förbättrade möjligheter för fattiga människor 
att bidra till och dra nytta av ekonomisk 
utveckling och erhålla god utbildning 

Många samarbetsländer, framför allt i Afrika 
söder om Sahara, har det senaste decenniet haft 
en relativt hög ekonomisk tillväxt. Ökad tillväxt, 
handel och investeringar har fungerat som 
drivkraft i utvecklingen. Samtidigt är 
möjligheterna för fattiga kvinnor och män att 
bidra till och dra nytta av tillväxten begränsad, 
vilket kan leda till ökade inkomstklyftor, inte 
bara mellan utan även inom länder. Tillväxten 
har i många fall skett i sektorer som skapar få 
jobb, med dåligt affärsklimat samt marknader 
som exkluderar fattiga människor. Bristande 
ekonomisk diversifiering och underutvecklad 
regional handel, med höga tullar och andra 
handelshinder, begränsar marknaderna och 
hämmar kvinnors och mäns möjlighet att 
försörja sig. Stagnation och låg produktivitet i 
lantbruket i kombination med ökande 
befolkning leder till fattigdom på landsbygden 
och ökad flykt till städer.  

Tillgång till utbildning av god kvalitet och 
livslångt lärande är av central betydelse för såväl 

den enskilda som för samhällets utveckling. 
Högre utbildning och yrkesutbildning har en 
stor betydelse för växande ekonomier. 
Tillgången på utbildning som svarar mot 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft är i dag 
dock otillräcklig, särskilt för kvinnor.  

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Sveriges arbete inom området inkluderar stöd till 
utbildning, sysselsättning, privatsektor-
utveckling, handel, tryggad livsmedels-
försörjning, social trygghet, forskning samt 
informations- och kommunikationsteknologi på 
bilateral, regional och global nivå.  

Regeringen har ökat sitt fokus på 
sysselsättningsfrågor och på att ytterligare 
förstärka jämställdhetsintegrering och 
fattigdomsfokus i sina insatser. Arbetet med 
sysselsättning, inkluderar ett rättighets- och 
fattigdomsperspektiv, och fokuserar på 
produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor och följer ILO:s Decent Work 
Agenda. Det betyder att man inte bara ser till 
antalet jobb som skapas utan också till dess 
kvalitet. Sida samarbetar med ett brett spektrum 
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av aktörer inom området och har under perioden 
arbetat med att utveckla metoder och instrument 
som ökar möjligheten för effektiv samverkan 
med näringslivet.  

Samverkan med näringslivet har lett till ökade 
och hållbara investeringar, finansiella flöden och 
sysselsättning. Ett exempel är en garanti om 34 
miljoner kronor som Sida utfärdade till Mali 
under 2014 som syftar till att ge landets 
småjordbrukare, inte minst kvinnor, möjlighet 
till finansiering för ökad produktivitet och 
lönsamhet.  

Sverige har bidragit till handelsrelaterade 
biståndsinsatser, Aid for Trade, och har på detta 
sätt bidragit till fattiga länders integration i 
världsekonomin och möjlighet att dra nytta av 
handel för ekonomisk utveckling och 
fattigdomsbekämpning. Ett exempel är Sidas 
stöd till effektivisering av Östafrikas viktigaste 
handelsrutter genom ökad kapacitet hos 
tullmyndigheter och andra relevanta aktörer. Ett 
annat exempel är Sveriges stöd för Liberias 
WTO-anslutning, ett viktigt steg för bättre 
tillträde till internationella marknader och 
stabilare spelregler för handeln. Det svenska 
stödet för en ökad marknadsutveckling, 
inklusive investeringar, är även centralt för att 
reformsamarbetet ska lyckas i Östeuropa, inte 
minst i Ukraina. 

Inom området informations- och 
kommunikationsteknologi för utveckling 
(ICT4D) arbetade Sida under 
rapporteringsperioden med etablerade globala 
aktörer och bilaterala innovativa insatser. 
Kvinnors och flickors tillgång till och 
användning av ICT har varit särskilt prioriterat.  

Exempel på stöd till förbättrade ekonomiska 
möjligheter är ett projekt i Uganda för 
återvändande internflyktingar med fokus på 
småskaligt jordbruk. Programmet nådde 255 000 
personer och har lett till att samtliga hushåll i 
målgruppen uppnått livsmedelstrygghet.  

Sidas stöd till utbildning uppgick under 2014 
till drygt en miljard kronor. Särskild tonvikt har 
lagts på grundskolan, i synnerhet för flickor, och 
stärkande av länders utbildningssystem. Den 
globala delen av stödet kanaliseras främst genom 
det globala partnerskapet Global Partnership for 
Education, GPE (470 miljoner kronor) och 
Unesco (70 miljoner kronor). Afghanistan, 
Kambodja, Bangladesh, Bolivia, Costa Rica, 
Etiopien, Tanzania, Rwanda och Kosovo har 
mottagit störst stöd för utbildning under 2014. 

Ett exempel är det svenska stödet till 
utbildningssektorn i Tanzania som bl.a. har 
bidragit till en reformering av utbildnings-
systemet med syfte att förbättra kvaliteten i 
undervisningen inom främst grundskolan. 
Samtidigt har antalet elever inom 
yrkesutbildning och högre utbildning ökat 
markant och många nya lärare har anställts. Det 
svenska budgetstödet har bidragit till att 
offentliga investeringar i utbildning har ökat och 
i dag finns grundskolor och gymnasieskola i 
landets alla distrikt. 

Fokus på yrkesutbildning har generellt stärkts 
under rapporteringsperioden, bl.a. i form av så 
kallade ”public private development 
partnerships”. I Etiopen sker detta genom 
utbildning av mekaniker i samverkan med Volvo, 
civilsamhället och, i begränsad omfattning, den 
etiopiska staten. Ett annat exempel är ett projekt 
i Bolivia där svenskt stöd har bidragit till att 
4 000 unga kvinnor har avslutat yrkesutbildning 
under rapporteringsperioden.  

Sveriges stöd till forskning och 
forskningsmiljöer i samarbetsländerna bidrar till 
ökad kapacitet för att bedriva egna 
forskarutbildningar och forskning av relevans för 
fattigdomsbekämpning, samt till att utforma 
nationell och regional forskningspolitik. Stödet 
utgörs av insatser som kompletterar och 
förstärker varandra, både i samarbetsländerna 
och på olika nivåer (nationellt, regionalt och 
globalt). Regionalt och globalt är stöden i 
huvudsak kärnstöd eller programstöd till 
organisationer för långsiktig uppbyggnad av en 
hållbar verksamhet. Sida har genom svenska 
universitet och högskolor samarbeten med 
universitet i Bolivia, Etiopien, Moçambique, 
Rwanda, Tanzania och Uganda. Överlag 
uppvisar samtliga universitetssamarbeten goda 
resultat.  

Swedfund 
Regeringen har under 2015 redovisat för 
riksdagen de åtgärder som vidtagits med 
anledning av riksrevisionens observationer i 
rapporten, Swedfund International AB – Är 
finansieringen av bolaget effektiv för staten? 
(RiR 2014:16). Regeringen noterar att 
Riksrevisionens bedömning i RiR 2014:16 
bekräftar den positiva utveckling som bolaget 
genomgått. Swedfunds verksamhet har direkt 
bidragit till att skapa arbetstillfällen, förstärkning 
av lokala marknader, ökning av skatteintäkter 
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och tekniköverföring. Samtidigt är Swedfund en 
föregångare på flera områden och redovisar 
exempelvis betalda skatter land-för-land. Bolaget 
bidrar i hög grad till utvecklingen av ett sunt 
företagsklimat genom ett aktivt arbete för 
hållbart företagande och ställer vid 
investeringsbeslut tydliga krav vad gäller ILO:s 
kärnkonventioner, jämställdhet och miljö- och 
klimat. Verksamheten visar att det är möjligt att 
göra investeringar som genererar bärkraftiga och 
hållbara företag som bidrar till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att 
förbättra sina levnadsvillkor.  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
Svenskt multilateralt bistånd har gått till bl.a. 
UNDP och Världsbanken. Inkluderande 
ekonomisk tillväxt är en huvuduppgift för de 
multilaterala utvecklingsbankerna som är stora 
svenska bidragsmottagare. Förbättrade 
tillväxtmöjligheter på regional och nationell nivå 
stöds bl.a. genom institutionsbyggande, 
kapacitetsutveckling, främjande av förbättrat 
näringslivsklimat och handelsmöjligheter samt 
utveckling av infrastruktur.  

Utvecklingsbankerna arbetar för att öka 
fattiga kvinnors och mäns möjligheter att bidra 
till och dra nytta av en växande ekonomi. Under 
2014 har Världsbanken sjösatt en reform som 
innebär tydligare fokusering på bl.a. minskad 
fattigdom och delat välstånd, något som Sverige 
har drivit. Asiatiska utvecklingsbanken antog 
2014 en handlingsplan som bl.a. innebär en 
tydligare betoning på inkluderande tillväxt i 
bankens verksamhet. Sverige var drivande i 
arbetet för att förstärka insatserna för 
inkluderande tillväxt, förbättra resultat-
uppföljningen vad gäller detta samt att tackla 
växande ojämlikhet i medelinkomstländer. 
Bedömningen är att de nya ansatser som flera 
banker slagit fast pekar i rätt riktning. Det är 
dock i nuläget för tidigt att bedöma deras 
genomslag. 

För merparten av utvecklingsbankerna har 
utlåning till den privata sektorn fått en allt större 
roll i verksamheten. Världsbankens fönster för 
utlåning till den privata sektorn, IFC, har blivit 
den största grenen inom Världsbanksgruppen i 
fråga om utlåningsvolymer. Asiatiska 
utvecklingsbanken har också kraftigt ökat sin 
utlåning till privat sektor och har antagit ett mål 
om att detta ska utgöra 50 procent av bankens 
utlåning år 2020. Sverige har stöttat denna 

utveckling. Den privata sektorn är central för 
ökad tillväxt, och bankerna är väl skickade att 
stödja den privata sektorn. Samtidigt är det 
viktigt att målet om minskad fattigdom vägleder 
även denna utlåning, och att inte enbart 
vinstintresset styr verksamheten. Sverige har 
därför verkat för att utlåningen till den privata 
sektorn har en tydlig inriktning på fattiga länder 
och människor, liksom på jämställdhet och 
hållbarhet. Sveriges position har varit en viktig 
motvikt gentemot de som i denna verksamhet 
lägger mindre vikt vid fattigdomsfokus.  

Regeringen fattade under 2014 beslut om en 
strategi för Sveriges samarbete med FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). 
Fokusområdena är främst ökad produktivitet, 
stärkt jämställdhet och fortsatt fokus på FAO:s 
kärnområden, jordbruk, skogsbruk och fiske. 
Sverige har ett långvarigt samarbete med FAO 
och under 2014 ingick Sida och FAO ett nytt 
fyraårigt avtal om 40 miljoner kronor per år. 
Avtalet ligger i linje med regeringens 
övergripande prioriteringar om jämställdhet, 
miljö och klimat samt goda arbetsförhållanden 
på landsbygden.  

Sverige ger genom FN-systemet ett väsentligt 
bidrag till fattiga länders arbete för ekonomisk 
utveckling och grundläggande utbildning. 
UNDP har under 2014 arbetat i över 160 länder 
för att människor ska få bättre ekonomiska 
förutsättningar och har sammanlagt hjälpt över 
11 miljoner människor. Sverige är en stark röst 
för att FN:s arbete ska fokusera på insatser där 
behoven är som störst. Under 2014 deltog 
Sverige i diskussioner inom FN om hur det 
internationella samfundet bäst kan stödja 
människor som lever i fattigdom trots att 
välståndet runtomkring dem ökar. Sverige var 
tongivande i FN:s fonder och program för att 
förbättra, förstärka och effektivisera 
finansieringen till FN-organen med mål-
sättningen att öka både kvaliteten på 
finansieringen och resultaten i fält till fördel för 
de mest behövande.  

Sverige har också under 2014 gett stöd till 
FN:s kapitalutvecklingsfond, (UNCDF), i dess 
arbete att ge och underlätta mikrofinansiering 
och lokal kapacitetsutveckling för att inkludera 
även de allra fattigaste i den lokala ekonomin. 
Insatserna har bidragit till inkluderande och 
hållbar ekonomisk utveckling i de minst 
utvecklade länderna. 
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Inom utbildningsområdet bidrog Sverige under 
2014 med stöd till bl.a. UNDP och Unicef. På 
grund av ebola-utbrottet höll många skolor i de 
drabbade länderna stängt under hösten 2014 
med omfattande konsekvenser för miljontals 
barn. När skolorna vartefter började öppna upp 
igen fanns Unicef på plats för att bidra med stöd, 
utbildning och utrustning. Genom stödet till 
UNDP bidrog Sverige också till att stärka 
kapaciteten hos nationella och lokala 
förvaltningar i 20 länder för att förmedla 
grundläggande social service, vilket främst 
gynnar människor som lever i fattigdom samt till 
att utveckla nationell policy och system i 30 
länder för att främja sysselsättning och 
människors möjligheter till försörjning.  

Resultat av EU-biståndet 
Huvudområdena för EU:s bistånd inom 
området var att bidra till att förbättra den 
politiska styrningen och den offentliga 
finansiella förvaltningen, samt att stärka den 
institutionella kapaciteten. EU har också 
investerat i infrastrukturprojekt för att bidra till 
långsiktig ekonomisk tillväxt och jobbskapande.  

I det östra grannskapet har EU bidragit till 
fattigdomsminskning genom sektorbudgetstöd 
som fokuserat på jordbruk och 
landsbygdsutveckling. För att förbättra det 
ekonomiska läget på Västra Balkan 
undertecknades under 2013 de första avtalen 
med banker i Albanien, Bosnien och 
Hercegovina och Kosovo för att förbättra 
tillgången till kapital för små och medelstora 
företag. 

I såväl södra som östra grannskapet har 
investeringsinstrumentet Neighbourhood 
Investment Facility (NIF) bidragit till att 
förbättra infrastruktur i sektorer som transport, 
energi, miljö och sociala frågor (t.ex. skolor eller 
sjukhus). NIF stöder också den privata sektorn, 
särskilt genom riskkapitalverksamhet som riktar 
sig till små och medelstora företag.  

Under perioden 2007-2013 stödde EU 
utbildningsprojekt med 2,9 miljarder euro i 42 

länder. EU:s stöd har bl.a. bidragit till att minst 
780 000 barn i Syrien, Libanon och Jordanien 
fått tillgång till utbildning i enlighet med den 
syriska skolplanen. EU har också fortsatt att 
särskilt fokusera på flickors rätt till utbildning 
och har hjälpt ca 300 000 kvinnor att delta i 
högre utbildning.  

Analys  
Sammantaget har en rad positiva resultat 
uppnåtts inom området, bl.a. rörande flickors 
och pojkars och ungdomars ökade möjlighet till 
utbildning samt förbättrade förutsättningar för 
produktiv sysselsättning för fattiga kvinnor och 
män även när det gäller företagande inom 
jordbruket och en företagsmiljö som främjar 
handel samt små och medelstora företag.  

En kvarstående utmaning är ökad ojämlikhet 
mellan och inom länder. Utvecklingsaktörer har 
naturligt nog svårare att verka i konfliktmiljöer 
och samhällen med mycket svaga institutioner. 
FN har i sådana sammanhang en relativ fördel 
genom sin universella närvaro och sitt breda 
mandat. Såväl bilateralt, bl.a. genom Sidas ökade 
betoning på sysselsättning, fattigdomsfokus och 
jämställdhet, som i de multilaterala bankernas 
reformer och handlingsplaner syns ett ökat 
fokus på inkluderande tillväxt. Det finns dock 
förbättringsmöjligheter både vad gäller att stärka 
sysselsättningsperspektivet och ytterligare 
jämställdhetsintegrering inom ramen för de 
globala insatserna för ekonomiskt hållbar 
utveckling. Även rättighetsperspektivet kan 
stärkas ytterligare, särskilt för de allra fattigaste, 
såsom nyttjanderätter för mark och 
fiskeresurser.  

Den miljö- och klimatmässiga dimensionen i 
insatser inom området är däremot inte lika 
framträdande, vilket delvis kan vara en 
rapporteringsfråga. Det framstår dock som att 
det finns utrymme för att tydligare integrera 
dessa aspekter i insatser och återrapportering 
inom det ekonomiska området. 
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Förbättrad grundläggande hälsa 

Förbättrad grundläggande hälsa är en viktig del i 
målet om att skapa förutsättningar för bättre 
levnadsvillkor för människor som lever i 
fattigdom och förtryck. Sveriges stöd under 
2014 bidrog till fortsatta framsteg vad gäller 
minskning av mödra- och barnadödligheten samt 
nedgång i antalet smittade med hiv, tuberkulos 
och malaria. Respekten för kvinnor, flickor och 
hbtq-personers sexuella och reproduktiva 
rättigheter och hälsa är fortsatt begränsad på 
många håll i världen. I vissa länder och regioner 
har det politiska klimatet också hårdnat vad 
gäller dessa frågor. 

Det internationella hälsoarbetet har under 
andra halvan av 2014 i hög grad präglats av ebola-
utbrottet i Västafrika. Världssamfundet, 
inklusive Sverige, mobiliserade stort både 
finansiellt och politiskt.  

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Arbetet för förbättrad grundläggande hälsa har i 
stor utsträckning fokuserat på sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), som 
utgjort cirka 63 procent av det bilaterala 
hälsostödet under 2014. Insatser mot hiv/aids 
har utgjort ca 25 procent av stödet. Sverige har 
under 2014 även bedrivit dialog och 
påverkansarbete för att stärka sexual-
undervisning, verka för att aborter ska vara säkra 
och lagliga, samt stärka homo-, bi- och 
transpersoners rättigheter.  

Sverige är starkt engagerat i globala insatser 
för att uppnå allmän tillgång till vatten, sanitet 
och hygien, samt åtagandet att minska 
barnadödligheten och förbättra mödrahälsan. 
Inom vatten och sanitet ligger ett särskilt fokus 
på barns och kvinnors hälsa samt 
kapacitetsförstärkning. Tack vare svenskt stöd 
till hälsoforskning i fattiga länder publicerade 
hälsoinformationsnätverket INDEPTH en 
banbrytande studie om förändrade hälsotrender 
och dödsorsaker i 13 länder i Afrika och 
Sydostasien. 

Som svar på ebola-utbrottet bidrog Sverige 
under andra halvan av 2014 till sjukvårdskliniker, 
personal och annan expertis samt med 

Tabell 2.10 Resultatindikatorer i urval 
Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling och erhålla god 
utbildning  

Resultatindikatorer från det bilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Antal flickor och pojkar som fullföljer skolan 

Grundskolan: (Kambodja och Tanzania)  

 
Gymnasieskolan: (Kambodja) 

Sida Totalt 1 066 928 
varav flickor: 556 704, pojkar: 510 224 
 

Totalt 84 972 
varav flickor: 39 185, pojkar: 45 787 
 

Resultatindikatorer från det multilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 
som % av totalt 
kärnstöd 2014 

Förbättrad tillgång till transport (antal som drar 
fördel av) 

AfDB 26 734 000 26 484 000 - 4,5 % 

Antal människor med ny eller förbättrad tillgång 
till elektricitet 

Världsbanken 

AfDB 

- 

6 970 000  
Varav  
kvinnor: 15 % 
män: 85 % 

32 700 000 

9 743 000 
Varav 
kvinnor: 51 %  
män: 49 % 

49 300 000 

- 

3,5 % 

4,5 % 

Förbättrad tillgång till arbete och inkomst (antal 
nya jobb skapade) 

UNDP - - 920 000 9,2 % 

Antal minst utvecklade länder som fått aktivt 
stöd att utveckla inkluderande finansiella 
tjänster 

UNCDF - - 25 25,9 % 

Antal människor som täcks av sociala 
trygghetsprogram  

Världsbanken - 37 400 000 47 400 000 
Varav  
kvinnor: 51 %  
män: 49 % 

3,5 % 
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informationsinsatser för att kunna nå avlägsna 
och svårtillgängliga platser i de drabbade 
länderna. Det bilaterala stödet gick bl.a. till 
Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Plan, 
Action Contre le Faim och International Rescue 
Committee för arbete i Guinea, Sierra Leone och 
Liberia. 

Sida har ett omfattande regionalt stöd till 
arbete mot hiv/aids och SRHR i Afrika söder 
om Sahara, samt bilateralt stöd till bl.a. 
Demokratiska republiken Kongo, Somalia, 
Sydsudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, 
Bangladesh och Myanmar.  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
Under året bidrog Sverige aktivt inom FN och i 
olika internationella fora till att påvisa de stora 
behov som fortfarande återstår vad gäller 
kvinnors, flickors och barns hälsa. Sverige var en 
tydlig röst i de hälsorelaterade multilaterala 
organisationerna WHO, UNFPA, Globala 
fonden mot aids, tuberkulos och malaria 
(GFATM) och den Globala vaccinalliansen 
(Gavi) vad gäller att förbättra koordinering och 
effektivitet i det internationella hälsosystemet. I 
GFATM:s styrelse har Sverige varit med och 
påverkat och fattat beslut om den nya 
finansieringsmodell, som kommer att stärka det 
lokala ägarskapet kring GFATM:s stöd, samt 
stärka dialogen med myndigheter, civilsamhälle 
och andra givare på landnivå. Inom ramen för 
UNFPA:s styrelsemöten och vid möten i FN:s 
befolkningskommission drev Sverige också 
aktivt SRHR-frågorna med fokus på ungdomars, 
kvinnor och flickors rätt och tillgång till 
sexualundervisning, preventivmedel och sexuell 
och reproduktiv hälsoservice. 

Under 2014 kom behovet av att arbeta med 
icke-smittsamma sjukdomar att lyftas fram. 
Sverige var drivande i att tydligt lyfta de stora 
utmaningarna vad gäller luftföroreningar, 
antibiotikaresistens och de bredare kopplingarna 
mellan hälsa, miljö och bärkraftig utveckling i 
internationella fora, inte minst WHO. 

En ny svensk strategi för samarbetet med 
GFATM beslutades 2014 där mer effektiva och 
bärkraftiga hälsosystem är ett av tre prioriterade 
områden. Det svenska påverkansarbetet i 
GFATM:s styrelse handlade bl.a. om att 
säkerställa genomförandet av fondens nya 
arbets- och finansieringsmodell och att öka 
anpassningen till ländernas egna system och 
processer. I flera länder, främst sviktande stater, 

är det UNDP som tagit på sig den viktiga rollen 
som förmedlare av GFATM-stöd. 

Genom Sveriges och andra givares stöd till 
Gavi 2014 uppskattas 900 000 dödsfall ha 
undvikits genom att barn har vaccinerats mot de 
sjukdomar som är de främsta orsakerna till 
barnadödlighet. Sverige har medverkat till att 
Gavi ska inkludera HPV-vaccin, som skyddar 
mot livmodershalscancer, i de vaccinations-
program som erbjuds.  

Hanteringen av ebola-utbrottet i Västafrika 
hösten 2014 påverkade de multilaterala hälso-
organisationernas arbete och kantades stundtals 
av vissa effektivitets- och samordnings-
utmaningar. Sverige bidrog tidigt med resurser 
till Läkare utan gränser och Svenska Röda Kors 
Kommitteen. Med bidrag på totalt 530 miljoner 
kronor till ebola-arbetet var Sverige en av de 
största bidragsgivarna räknat per capita. Det 
svenska stödet i form av finansiella bidrag, 
personal och internationellt samarbete ingick 
som en del i världssamfundets samlade agerande 
som bidrog till att utbrottet inte fick en så 
förödande spridning som befarades vid 
sensommaren 2014.  

Sverige har förespråkat att en utvärdering av 
ebola-insatserna ska se till hela FN-systemets 
insatser och inte till WHO isolerat. WHO har 
samtidigt betonat vikten av fortsatt engagemang 
och ytterligare resurser till dess att utbrottet är 
över. En av de lärdomar som redan nu kan dras 
från ebola-utbrottet är vikten att stärka länders 
hälsosystem långsiktigt för att klara av kriser, 
samt vikten av att det internationella 
hälsoreglementet, IHR 2005, implementeras. 

WHO:s arbete kom under 2014 att kretsa 
mycket kring hanteringen av ebola-utbrottet. 
Sveriges samarbete med WHO fokuserade under 
resultatperioden även i stor utsträckning på 
förstärkta insatser mot antimikrobiell resistens 
(AMR). Detta resulterade bl.a. i att WHO, på 
initiativ av Sverige, arbetade fram den första 
globala handlingsplanen mot AMR, som 
Världshälsoförsamlingen antog med mycket 
starkt stöd i maj 2015. Vidare har WHO under 
perioden, genom en svensk sekondering tagit 
fram den första globala rapporten någonsin om 
resistensövervakning.  

Sverige gick i maj 2015 in i styrelsen för 
WHO. Styrelseplatsen ger, förutom ökad 
synlighet, goda möjligheter för Sverige att 
fortsätta driva och ta initiativ som främjar 
svenska prioriteringar inom t.ex. reform, SRHR, 
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icke-smittsamma sjukdomar och AMR som 
fastslagits i den svenska organisationsstrategin.  

Unicef är en central aktör vad gäller förbättrad 
grundläggande hälsa för flickor och pojkar. 
Unicefs arbete bidrog bl.a. till att minska barns 
utsatthet i de ebola-drabbade länderna. Sveriges 
bidrag har gjort det möjligt att utöka Unicefs 
arbete kring hiv-bekämpning med fokus på 
kvinnor och barn.  

Sverige var under 2014 största kärnstödsgivare 
till UNFPA. Stödet uppgick till 485 miljoner 
kronor. UNFPA verkar bl.a. för att öka 
kvinnors, flickors och ungdomars tillgång till 
SRHR. Sverige stöd till UNFPA:s arbete har 
bl.a. bidragit till att antalet samhällen som 
praktiserar kvinnlig könsstympning minskat. 
Sveriges stöd genom UNFPA har också bidragit 
till att förbättra kvinnors och flickors tillgång till 
förlossningsvård i humanitära konflikter, bl.a. i 
samband med ebola-utbrottet, samt till att öka 
preventivmedelanvändningen främst bland 
kvinnor. 

Resultat av EU-biståndet 
Med hjälp av EU-stöd på landnivå vaccinerades 
18,2 miljoner barn mot mässling mellan 2004-
2012. Under denna period bidrog EU dessutom 
till att 7,5 miljoner födslar övervakades av 
kompetent vårdpersonal. EU-stöd har bidragit 
till att förbättra barn- och mödrahälsa, samt att 
bekämpa hiv, malaria och andra sjukdomar i 
Marocko, Tunisien, Palestina, Libyen och 
Egypten.  

EU:s bistånd till hälsosektorn i Filippinerna 
har bidragit till en expansion av sjukförsäkringar, 
renoveringar av vårdcenter och en markant ökad 
tillgänglighet till medicin. I dagsläget har 80 
procent av filippinarna en sjukförsäkring. I 
Sydafrika har EU:s bistånd bidragit till tillgång 
och god kvalitet på primärvård, skolhälsa och 
distriktspecialistteam, samt genomförande av 
regeringens plan att bekämpa hiv/aids och 
tuberkulos. 

EU gav också stöd genom internationella 
fonder, såsom den Globala fonden mot aids, 
tuberkulos och malaria (GFATM), Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI) och den Globala 
vaccinalliansen (Gavi). 

Analys 
Sammantaget har det svenska stödet till 
förbättrad hälsa i världen fortsatt att generera 
påtagliga resultat för fattiga människor i länder 
med bristande ekonomiska möjligheter. 
Betydelsen av stärkta hälsosystem kom att bli 
väldigt tydligt under 2015 i spåren av ebola-
krisen. 

Den internationella hälsoarkitekturen bidrar 
till att stödja och stärka ländernas egna system 
och institutioner. WHO bedöms spela en 
nyckelroll i det arbetet. UNFPA:s arbete har 
bidragit till att uppmärksamma och förbättra 
kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva 
hälsa runt om i världen. Gavi och Globala 
fonden har fortsatt varit de främsta kanalerna för 
att kanalisera medel för ökad tillgång till 
grundläggande hälsotjänster, samtidigt som de 
bidrar till stärkande av hälsosystem. 

Hälsa har fått ökad prioritet inom det 
bilaterala biståndet i och med beslut om nya 
samarbetsstrategier. Detta skapar förutsättningar 
för bärkraftighetet och långsiktiga resultat. 

Omfattande satsningar har också gjorts av 
Sverige vad gäller kapacitetsutveckling och 
påverkansarbete inom hälsoområdet. Vad gäller 
dessa insatser är det dock svårare att kvantifiera 
de konkreta resultaten. 

De positiva resultat som kunnat uppvisas 
under året, och som Sverige har bidragit till, 
beror till stor del på ökad tillgång till hälso- och 
sjukvård, vacciner, och mediciner samt ökad 
kunskap hos befolkningen genom insatser som 
fokuserar på sexualupplysning och 
beteendeförändring. Förbättrade system, både 
nationella hälsosystem och internationella 
finansieringsmekanismer, är förutsättningar för 
detta, något som allt mer har hamnat i fokus för 
multilaterala och bilaterala hälsostrategier. Stora 
behov och utmaningar kvarstår dock, särskilt i 
Afrika söder om Sahara, och i Syd- och 
Sydostasien 
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Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 

Våld och väpnad konflikt är ett av de största 
hindren för fattigdomsbekämpning. Antalet 
våldsamma konflikter har ökat under 2014 och 
flera har eskalerat under året. En allt större andel 
av biståndet går till länder där mänsklig säkerhet 
och frihet från våld saknas. Det innebär att 
biståndsinsatser genomförs i komplexa, 
riskfyllda och föränderliga miljöer. Hinder i 
konfliktländer kräver ett flexibelt 
förhållningssätt. Viktiga framgångsfaktorer för 
flexibilitet är lokalt ägarskap, långsiktighet och 
flexibla stödformer.  

Sviktande stater är särskilt sårbara för globala 
utmaningar relaterade t.ex. migration, fred och 
säkerhet, klimatförändringar, radikalisering, 
organiserad brottslighet och bristande 
ekonomisk utveckling. Bilaterala insatser 
behöver kompletteras av globala insatser som 
verkar för att hantera dessa globala utmaningar. 
 
 
                                                      
1 Könsuppdelad statistik saknas. 
2 Avser Sveriges uttaxerade bidrag. 

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Sverige har bilateralt utvecklingssamarbete med 
17 länder som klassas som ”sviktande stater” av 
OECD (Afghanistan, Colombia, Demokratiska 
republiken Kongo, Etiopien, Guatemala, Irak, 
Kenya, Liberia, Mali, Myanmar, Palestina, 
Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan, Uganda, 
Zimbabwe samt regionalt i Mellanöstern och 
Nordafrika). Sidas insatser inom konfliktföre-
byggande, konfliktlösning, fred och säkerhet 
under 2014 uppgick till 928 miljoner kronor. 

Arbetet fokuserar huvudsakligen på folkligt 
deltagande i fredsprocesser, konfliktlösning och 
försoning på lokal och nationell nivå, 
fredsvinster, freds- och statsbyggnad och 
minskat könsrelaterat våld samt FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet.  

Exempel på resultat som Sveriges bilaterala 
utvecklingssamarbete har resulterat i är: 
- I Darfur, Sudan, har Sida stött 160 mekanismer 
för konfliktlösning, vilka har gagnat 146 500 
individer och lett till 98 inkomstgenererande 
aktiviteter i syfte att stärka eftersatta grupper. 

Tabell 2.11 Resultatindikatorer i urval 
Förbättrad grundläggande hälsa 

Resultatindikatorer från det bilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 
 

Antal förlossningar med barnmorska 

/på institution 

 

Sida 796 594 
Somalia: 75 554 
Zambia: 231 040 
Bangladesh: 490 000 
Myanmar: - 
Afghanistan: - 

Antal kvinnor och män som fått tillgång till 
preventivmedel 

Sida 8 788 500 
Zambia: 188 500 
Bangladesh: 8 600 000 

Antal och skolor och hälsokliniker som fått 
tillgång till bättre sanitet 

Sida  470 
Burkina Faso: - 
Mali: 470 

Resultatindikatorer från det multilaterala 
utvecklingssamarbetet1  

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 
som % av totalt 
kärnstöd 2014 

Antal hiv-positiva personer behandlade med 
bromsmediciner 

GFATM 4 200 000 6 000 000 7 300 000 3,2 % 

Allmän förekomst av preventivmedel UNFPA 56,5% 55,6% 63,7% 14,7% 

Antal länder som möter och upprätthåller 
kärnkapaciteterna under Internationella 
Hälsoregementet (IHR) 

WHO - 80 84 1,0 %2 

Antal fullt vaccinerade barn Gavi 46 500 000 48 000 000 56 300 000 3,4 % 

Antal behandlade för TB GFATM 1 100 000 1 500 000 1 100 000 3,2 % 

Antal personer med tillgång till rent vatten Unicef 7 300 000 7 900 000 13 800 000 12 % 
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- I Colombia bidrog Sida till 9 regionala möten 
för drabbade av den väpnade konflikten, i vilka 
2800 personer från 1723 organisationer deltog. 
- I Somaliland och Puntland har tillgång till 
utbildning och infrastruktur ökat. 
- I Palestina har Sverige bidragit med stöd till 
den Palestinska myndigheten och till att stärka 
palestinsk förhandlingskapacitet. 
- 16 säkerhetskommittéer har etablerats.  
- 15 säkerhetsplaner har utarbetats.  
- 2 500 personer har utbildats i konfliktlösning. 
- 36 000 personer har genomgått minrisk-
utbildning. 

Stödet genom Sida kanaliserades i huvudsak 
genom multilaterala organisationer och 
civilsamhällets organisationer. Genomförande 
myndigheter inom området är Sida, Folke 
Bernadotteakademin (FBA), Rikspolisstyrelsen, 
Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Kustbevakningen, 
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten.  

Sverige bidrog under 2014 fortsatt till 
genomförandet av den så kallade ”New Deal for 
Engagement in Fragile States”, särskilt genom 
insatser i Liberia och Somalia. New Deal innebär 
en möjlighet att på ett tydligare sätt inkludera 
kvinnor, fred och säkerhet i både bilaterala och 
globala insatser.  

Genomförandet av FN:s säkerhetsråds-
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
stärktes globalt genom svenskt stöd till UN 
Women. Sida har under rapporteringsperioden 
arbetat förebyggande mot könsrelaterat våld, 
kvinnors utsatthet i konflikt, samt främjat 
kvinnors deltagande i fredsprocesser. Nationellt 
har en översyn gjorts av den svenska 
handlingsplanen vilken har inkluderat både 
dialog med relevanta aktörer inom området, 
inklusive civilsamhällesorganisationer, och en 
oberoende utvärdering. Av detta arbete framgår 
att planen bidragit till att dels lyfta 
jämställdhetsfrågorna hos myndigheterna och 
dels öka myndighetssamverkan och 
erfarenhetsutbyte. I utvärderingen konstateras 
bl.a. också att det finns utmaningar när det gäller 
återkopplingen mellan den politiska och den 
operativa nivån och att tydligare mål skulle 
underlätta en stärkt uppföljning. En ny nationell 
handlingsplan ska tas fram för att träda i kraft 1 
januari 2016.  

FBA:s uppgift är att stödja internationell 
fredsfrämjande verksamhet. Förutom att sända 

ut civil personal genomför FBA:s utbildnings- 
och övningsverksamhet. Detta bidrar till en ökad 
möjlighet för insatserna att nå sina mål.  

Under 2014 har FBA fortsatt bidra till ett 
projekt för konfliktlösning i Irak. Fokus för 
projektet har varit att samla flera etniska grupper 
för att skapa samsyn kring hur landets 
gemensamma tillgångar ska förvaltas, som en del 
i en långsiktig konflikthanteringsprocess. FBA 
har även fortsatt angelägna insatser i Palestina 
under 2014. 

De myndigheter som bidrar med personal till 
internationella civila krishanteringsinsatser har 
under 2014 deltagit i 22 insatser i 18 länder under 
ledning av FN, EU och OSSE. Myndigheterna 
har verkat i länder av vilka många karaktäriseras 
av osäkerhet och orolig utveckling. Under året 
har ett antal nya insatser inletts i Ukraina. 
Regeringen gör en komplett redogörelse av 
svenska myndigheters deltagande i 
krishanteringsinsatser under utgiftsområde 5. 

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
Svenskt multilateralt stöd inom området går till 
bl.a. UNDP, Unicef, UN Women, UNFPA och 
till Världsbanken.  

UNDP har en betydande fältnärvaro i de värst 
konfliktdrabbade länderna. Under 2015 har 
Sverige genom UNDP bl.a. bidragit till att 
nationella och lokala förvaltningar har stärkt sin 
förmåga att upprätthålla grundläggande 
samhällsfunktioner, rättvisa och säkerhet i 
krissituationer. Exempelvis initierade UNDP 
2014 ett innovativt tvåårigt program som svar på 
Syrienkrisen. Avsikten är att som komplement 
till andra aktörers humanitära insatser arbeta 
långsiktigt för återuppbyggnad och 
återhämtning av de människor och samhällen 
som drabbats. Sverige stödde även UN Womens 
arbete med att öka kvinnors och flickors 
deltagande i fredsprocesser och inkorporera ett 
jämställdhetsperspektiv i fredsavtal. Genom 
UNFPA bidrog Sverige till att kvinnor och 
flickor i situationer av krig och konflikt fick 
tillgång till förlossningsvård och sexuell och 
reproduktiv hälsoservice. Sverige har också varit 
en av de mest pådrivande givarna vad gäller 
Unicefs arbete med ”Child Protection” som bl.a. 
bidrar till att barn får leva i en miljö fri från alla 
former av våld. 

Utvecklingsbankerna har också ett betydande 
engagemang i konfliktdrabbade stater, ofta i nära 
samverkan med FN-systemet. Bland annat 
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beslutade Världsbanken under 2014, efter att 
Sverige med likasinnade drivit frågan, att arbetet 
i konfliktdrabbade och sviktande stater ska vara 
en särskild prioritering för Världsbankens arbete 
i låginkomstländer. Världsbanken initierade 2014 
ett program på totalt 107 miljoner USD i 
Burundi, Rwanda och östra Kongo med fokus på 
hälsovård och stöd till kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld i samband med konflikter. Man 
beräknar att över 640 000 kvinnor och flickor 
kommer att nås, varav merparten bor i 
Demokratiska republiken Kongo. Sverige gav 
under 2014 ett stöd om 100 miljoner kronor till 
två fonder hos Världsbanken med syfte att stödja 
flyktingar och värdsamhällen i Jordanien och 
Libanon att hantera effekterna av Syrienkrisen. 

Afrikanska utvecklingsbanken har under 2014 
bl.a. initierat ett program som ger stöd till 
regeringen i Sierra Leone för att stärka nationella 
myndigheters kontroll över naturfyndigheter 
och de intäkter de ger. Detta förväntas ge ökade 
intäkter och minska smuggling av 
konfliktmineraler vilket tidigare varit en 
bidragande orsak till konflikter i landet. 

Resultat av EU-biståndet 
EU:s stabilitetsinstrument (IfS) kan användas 
för att reagera på kriser som kräver en snabb 
respons. Till följd av den arabiska våren användes 
instrumentet flera gånger i Mellanöstern och 
Nordafrika. Under 2013 användes instrumentet 
ca 45 gånger för kortsiktiga krisresponsinsatser 
till en kostnad av ca 215 miljoner euro. Exempel 
på insatser inkluderar stöd till libanesiska och 
jordanska myndigheter att ta emot och stödja 
syriska flyktingar, stöd till den maliska staten 
inom områdena säkerhet och rättssektor, samt 
stöd till säkerhetssektorreform och lokal media i 
Centralafrikanska republiken. I Panama bidrog 
EU med 28 miljoner euro i ett projekt för att 
stärka nationella institutioner med ansvar för 
medborgarnas säkerhet vad gäller förebyggande 
av våld och brottsbekämpning. 

EU har fortsatt sitt arbete för att förbättra 
kunskap om och kapacitet för att implementera 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och dess 
efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet. Bland annat genomförde EU ett 
program för att stärka kapaciteten bland 
kvinnliga människorättsaktivister och andra 
jämställdhetsexperter för att främja dialog och 
engagemang kring freds- och säkerhetsfrågor i 
Sydasien. EU:s stöd har även bidragit till att 

hjälpa ca 300 000 syriska kvinnor och barn med 
skydd, särskilt psykosocialt stöd och stöd 
kopplat till könsbaserat våld. 

EU har bidragit till att bygga upp 
Arabförbundets regionala center för 
krishantering i Kairo för att stödja 
partnerländernas kapacitet att förebygga och 
hantera kriser. Kapacitetsbyggande insatser har 
också genomförts för personer som ingår i EU:s 
civila krishanteringsuppdrag. Detta har inneburit 
förbättrad kunskap om konfliktanalys, 
konfliktkänslighet, juridisk kunskap, medling 
och jämställdhetsarbete. 

Analys 
Möjligheterna för sviktande stater att nå 
milleniemålen har förbättrats något under 
rapporteringsperioden. 35 sviktande stater 
beräknas nu uppnå ett eller flera av 
milleniemålen. Samtidigt halkar denna grupp 
länder fortsatt efter och av de sviktande staterna 
beräknas fortsatt sex av sju stater troligen inte 
kunna uppnå något milleniemål. Flertalet 
sviktande stater är helt beroende av bistånd för 
att finansiera sin utveckling, trots detta minskar 
de totala biståndsflödena.  

Regeringen gör bedömningen att Sidas och 
Folke Bernadotteakademins verksamhet, samt 
stödet till civil krishantering genom 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsverket, Kriminalvården, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och 
Kustbevakningen, liksom stödet till multilaterala 
organisationer och via EU, har bidragit till att 
minska länders och individers sårbarhet för 
konflikt och återfall i konflikt, ökat mänsklig 
säkerhet i konflikt- och postkonfliktsituationer 
samt minskat könsrelaterat våld.  

I områden som präglas av konflikt är det 
viktigt att fokus ligger på långsiktiga resultat. 
Uppbyggnad av stater kräver långsiktigt 
engagemang genom att systematiskt stärka 
konfliktförebyggande och konfliktkänslighet i 
insatser. Erfarenhet från biståndet i konflikt- och 
postkonfliktländer har även visat på vikten av att 
arbeta med känsliga frågor som försoning, 
säkerhetssektorreform och institutions-
byggande, kombinerat med en nära politisk 
dialog med samarbetslandet.  

Det finns fortsatta utmaningar i arbetet med 
att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser och 
motverka könsrelaterat våld. Vad gäller minskat 
könsrelaterat våld prioriterades dels ett 
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fokusskifte från kvinnor och flickor som offer 
till aktörer, dels normerande arbete som 
inkluderar män och pojkar. Sammantaget 
bedömer regeringen att Sveriges utvecklings-
samarbete inom området mänsklig säkerhet och 
frihet från våld har bidragit till positiva resultat, 

för en stor mängd människor som lever i utsatta 
miljöer. Mot bakgrund att de länder som 
befinner sig i konflikt- och postkonflikt-
situationer tenderar att vara minst utvecklade, 
mest fattiga och mest sårbara är behovet stort av 
ett fortsatt engagemang inom detta område.

 
Tabell 2.12 Resultatindikatorer i urval 
Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 

Indikatorer från det bilaterala 

utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Andel insatser som har fred och säkerhet som 
huvud– eller delsyfte 

Sida Huvudsyfte: 10 % 

Delsyfte: 25 % 

Antal insatser som bygger på konfliktanalys i 
länder som anges ”sviktande” enligt OECD 

Sida 178 

Resultatindikatorer från det multilaterala 

utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 

som % av totalt 

kärnstöd 2014 

Antal länder där Unicef har bidragit till att alla 
former av sexuellt våld mot flickor och pojkar har 
strafflagts  

Unicef 120 123 123 12 % 

Antal lokalsamhällen som mottagit stöd av UNFPA 
och som därefter tillkännagivit att de tar avstånd 
från könsstympning 

UNFPA 2,171 2,538 8151 14,7 % 

Andel fredsavtal som inkorporerat speciella 
skrivningar om vikten av att stärka säkerheten 
och statusen för kvinnor och flickor 

UN Women 22 % 30 % 45 % 6 % 

1 Kumulativt har UNFPA därmed över åren bidragit till att 13,568 lokalsamhällen tar avstånd från könsstympning.

Räddade liv, lindrad nöd och upprätthållen 
mänsklig värdighet 

Under 2014 var de humanitära behoven i världen 
på extremt höga nivåer. Nödlidande människor 
lider stor brist på tillgång till primärvård, 
förnödenheter och vatten och sanitet. 
Möjligheterna till egen försörjning är ofta 
mycket små. Vid årets slut efterfrågade FN 17,9 
miljarder USD för att hjälpa 76 miljoner 
människor som bedömdes vara i behov av 
humanitärt stöd. Över 50 miljoner människor 
befann sig i december 2014 på flykt – det största 
antalet sedan andra världskriget.  

Vid 2014 års slut pågick fyra så kallade L3 
kriser, vilket är den allvarligaste nivån för en 
humanitär kris: i Syrien, Irak, Sydsudan och 
Centralafrikanska republiken. Merparten av de 
humanitära kriserna i världen har sin bakgrund i 
konflikter. Ett exempel på detta är krisen i 
Ukraina. Ett flertal av dessa kriser är utdragna till 
sin karaktär och har ofta regionala konsekvenser 
genom konfliktspridning och flyktingströmmar. 
Samtidigt har arbetet med att svara upp mot 

naturkatastrofer och söka minska 
konsekvenserna av dessa fortgått. 

Det svenska humanitära biståndet fördelas 
utifrån behov och därför styrs fördelningen av 
krisernas utveckling. Under 2014 avsatte Sverige 
5,2 miljarder kronor till humanitära insatser 
vilket utgör ungefär 13 procent av Sveriges totala 
bistånd. En stor del av det svenska stödet, ca 2,1 
miljarder kronor, utgår i form av icke öronmärkt 
kärnstöd till de humanitära organisationernas 
budget. Huvuddelen av stödet kanaliseras dock 
till organisationernas arbete i pågående kriser, 
ofta via FN:s appeller, men även via 
internationella rödakors och rödahalvmåne-
rörelsen.  

Resultat av det bilaterala utvecklingssamarbetet 
Sverige är en av världens största humanitära 
givare. Det humanitära biståndet uppgick 2014 
till drygt 5 miljarder kronor, varav Sida 
disponerade nära 60 procent. Ökade humanitära 
behov ställer större krav på planering och 
fördelning av humanitära medel. Det humanitära 
biståndet har dock varit prioriterat under året.  
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Sidas humanitära budgetreserv för plötsligt 
uppkomna kriser hade till stor del utnyttjats i 
mitten på året för att hantera kriser i Irak, 
Pakistan, Palestina samt ebola-epidemin. 
Därmed avsattes och omfördelades ytterligare 
medel från olika utvecklingsanslag till att 
finansiera humanitära insatser i slutet på året. 

Under rapporteringsperioden finansierade 
Sida humanitära insatser i 74 länder och regioner 
runt om i världen. De största anslagen från Sida 
gick till matbristen i Sahel samt komplexa kriser 
såsom de i Syrien och Sydsudan. 

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete inom 
området har bl.a. bidragit till att: 
- 174 snabba insatser i 38 krisområden har 
beviljats under rapporteringsperioden.  
- 90 000 flyktingar och drygt 260 000 
internflyktingar i 14 krisområden har fått skydd 
och stöd. 
- 40 000 fångar besöktes i häkten för att 
säkerställa att de behandlades under anständiga 
förhållanden i enlighet med internationell 
humanitär rätt. 
- 370 000 krisdrabbade människor erhöll 
matbistånd i 37 konfliktområden. 
- 250 000 krisdrabbade barn erhöll skydd i länder 
såsom Pakistan, Jemen, Mali, Libanon, 
Filippinerna, Somalia, Indien, Uganda, 
Indonesien och Sudan. 
- 800 personer med funktionsnedsättningar i 
Nordkorea fick stöd med ortopediska 
hjälpmedel.  
- 3 500 människor deltog i nätbaserade 
humanitära kurser. 
- 274 000 krisdrabbade människor i 
Centralafrikanska republiken fick skydd.  
- 4 lokala riskreduceringsplaner för 40 000 
personer utarbetades i Liberia. 
- 23 lokala kvinnoorganisationer i 19 länder har 
erhållit stöd genom Community Resilience 
Fund. 

Under rapporteringsperioden kanaliserades 
drygt hälften av Sidas stöd genom enskilda 
organisationer, drygt 40 procent genom FN-
organ, samt en mindre andel genom svenska 
offentliga institutioner. De aktörer som mottog 
mest humanitära medel från Sida under 
rapporteringsperioden var den Internationella 
Rödakorskommittén (ICRC), FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP), som hanterar 
större humanitära landfonder, samt FN:s 
flyktingorgan (UNHCR).  

Resultat av det multilaterala utvecklingssamarbetet 
Sveriges multilaterala humanitära bistånd går 
huvudsakligen till större humanitära 
organisationer, främst UNHCR, samt till några 
geografiskt avgränsade kriser som t.ex. Syrien, 
Irak, Somalia och ebola-krisen i Västafrika.  

Det icke öronmärkta stödet till de humanitära 
organisationerna och den humanitära 
krisfonden, Central Emergency Response Fund 
(CERF), är en central del av Sveriges humanitära 
politik. Stödet ger organisationerna en flexibilitet 
att reagera på hastigt uppkomna kriser, men 
säkrar även finansiering för kriser som inte har 
särskilt stort fokus. Sveriges kärnstöd har 
bidragit till att FN:s livsmedelsprogram (WFP) 
har kunnat bistå 80 miljoner människor med 
matassistans, att UNHCR på olika sätt har 
kunnat bistå 19,5 miljoner flyktingar och 38,2 
miljoner internflyktingar, samt att UNRWA 
kunnat tillhandahålla 9,3 miljoner 
hälsovårdsbesök (varav 983 000 i Syrien).  

Sverige driver varje år utvecklingen av den 
centrala humanitära resolutionen i FN:s 
generalförsamling genom att samordna 
förhandlingarna. Resolutionen är ett 
grunddokument som varje år bekräftar global 
konsensus kring de humanitära principerna och 
lyfter fram viktiga prioriteringsområden. År 
2014 fick resolutionen flera viktiga tillägg, bl.a. 
rörande skydd av särskilt utsatta grupper, 
sexuell- och reproduktiv hälsa, och närmare 
samverkan mellan det humanitära biståndet och 
andra utvecklingsaktörer. 

Sverige har en ledande roll i arbetet kring den 
humanitära reformen, Transformative Agenda), 
där Sverige driver på för förbättrade 
samordningsmekanismer, tydligare ansvars-
utkrävande och starkare ledarskap i katastrof-
situationer.  

Det humanitära systemets förmåga att 
effektivt svara på plötsliga och pågående kriser är 
beroende av korrekta behovsbedömningar och 
gemensamt framtagna responsplaner. År 2014 
använde Sverige sin starka ställning som 
kärnstödsgivare till FN:s kontor för humanitärt 
bistånd (OCHA) för att förmå organisationen 
att lägga mer resurser på förbättrad samordning 
vid behovsbedömningar och höjd kvalitét på de 
humanitära appellerna.  

Genom FN:s livsmedelsprogram (WFP) 
kunde Sverige bidra med livsmedelsstöd till 
behövande och med logistiskt stöd till andra 
humanitära aktörer, vilket har varit två 
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avgörande utmaningar för att lindra nöd och 
rädda liv i den rådande globala, humanitära 
situationen. 

Sveriges stöd till ICRC kompletteras med en 
dialog och nära samarbete runt frågor som berör 
stärkandet av respekten för internationell 
humanitärrätt (IHR) och de humanitära 
principerna. Sverige har i dialogen lagt särskilt 
fokus på arbetet med genus-aspekter på IHR, 
vilket delvis resulterat i ett ökat fokus från 
ICRC på dessa frågor, inklusive framtagande av 
en strategi för att motverka sexuellt våld. 

Sverige var 2014 näst största givare till CERF 
med 510 miljoner kronor. Stödet har möjliggjort 
ett snabbare och mer effektivt stöd till de hastigt 
uppkomna eller särskilt utdragna humanitära 
kriserna i världen, så som de i Sydsudan, Sudan, 
Etiopien och Irak. Stödet till CERF möjliggör 
inte bara snabbare insatser utan också ökade 
möjligheter för den humanitära koordinatorn 
(RC/HC) på plats att bättre koordinera 
inkomna medel.  

Sverige har verkat för att FN:s fonder och 
program i sin verksamhet länkar till humanitärt 
arbete när så är relevant. Detta har fått 
genomslag i bl.a. Unicef och UN Women. UN 
Women har exempelvis arbetat med att ta fram 
en humanitär strategi med syfte att stärka 
kvinnors och flickors roll och skydd i 
humanitära kriser.  

Resultat av EU-biståndet 
Europeiska kommissionen är världens näst 
största humanitära aktör. Användandet av den 
humanitära budgeten är behovsbaserat och styrs 
av de internationella humanitära principerna om 
humanitet, opartiskhet, neutralitet och 
oberoende. 2013 bidrog EU med humanitär 
hjälp till ca 124 miljoner människor. 
Kommissionens katastrofbistånd uppgick under 
2013 till över 1,3 miljarder euro och hjälpte 
människor i över 90 länder.  

Enligt ECHO:s årsrapport 2014 fortsatte EU 
och dess medlemsstater 2013 att vara den största 
givaren av humanitärt stöd (över 2 miljarder 
euro) till de 9,3 miljoner människor som 
påverkades av Syrienkonflikten, varav nära 
hälften av dem barn. Europeiskt stöd nådde upp 
till 80 procent av den berörda befolkningen.  

En särskild luftbro organiserades från Europa 
till Centralafrikanska republiken genom vilken 
man levererade 37 ton medicinsk utrustning och 
försåg över 100 000 fördrivna människor med 

tillfälliga bostäder och nödartiklar (filtar och 
grundläggande hushållsartiklar såsom husgeråd, 
tvål och myggnät). 

EU:s Haiti-insats har kritiserats på goda 
grunder, men stödet med anledning av kolera-
epidemin på Haiti bidrog till att behandling 
kunde ges till 160 000 människor under det 
första året efter jordbävningen. Stöd gavs till 26 
hälso- och sjukvårdsinrättningar och 42 
behandlingsenheter, 122 500 människor försågs 
med vätskeersättning, 900 000 människor gavs 
tillgång till bättre sanitära anläggningar, och 
hygienpaket delades ut till 1,3 miljoner 
människor. 

Under 2013 gick över 20 procent av 
kommissionens humanitära finansiering till 
katastrofriskreducering. Kommissionen 
använder sig av en strategi i två delar för att 
hantera naturkatastrofer: 
– Snabba insatser för att tillhandahålla 
humanitärt bistånd och för att underlätta och 
samordna civilskyddsbiståndet. 
– Katastrofberedskap som innebär att man 
lokaliserar de geografiska områden och 
befolkningsgrupper som är mest utsatta för 
naturkatastrofer och inrättar särskilda katastrof-
beredskapsprogram för dessa. 

Under 2013 ökade EU sina ansträngningar för 
att skapa motståndskraft i krisbenägna länder 
genom slutförandet i juni 2013 av sin 
handlingsplan ”Action Plan for Resilience in 
Crisis Prone Countries 2013-2020”. 

Analys 
Under 2015 har de humanitära behoven varit 
historiskt höga och FN:s appeller har varit 
underfinansierade. Utifrån dessa förutsättningar 
har de humanitära organisationerna försökt nå 
de mål som de satte upp i början av året. Bland 
annat kan det konstateras att flyktingar har 
erbjudits stöd och skydd i en rad sammanhang – 
i flera fall riktade sig detta stöd till särskilt utsatta 
grupper såsom barn. Ett omfattande matbistånd 
kunde också genomföras i en rad svåra 
kontexter. Samtidigt bör två faktorer som 
begränsat de humanitära organisationernas 
arbete framhållas. Det främsta hindret utgjordes 
av begränsat humanitärt tillträde. I framför allt 
Syrien och Irak kunde organisationerna inte nå 
vissa grupper av personer i behov av humanitärt 
stöd, främst beroende på säkerhetssituationen. 
Tillträdet var även begränsat i delar av 
Afghanistan och Pakistan. Sverige har i olika fora 
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arbetat för att nyckelaktörer skulle förmås att 
öka det humanitära tillträdet, inte minst vad 
gäller Syrien. Det faktum att de humanitära 
appellerna endast var finansierade till 54 procent 
har även medfört att vissa insatser begränsats. 
WFP meddelade t.ex. att organisationen var 
tvungen att tillfälligt avbryta sina insatser i 
Syrien på grund av resursbrist. Unicef var i 
Syrien förhindrade att genomföra viktig 
planering inför vintern på grund av under-
finansiering och drabbades även av  

begränsningar vad gällde vaccinationsinsatser. 
Trots dessa begränsningar är det tydligt att. 
Sveriges humanitära bistånd bidragit till att rädda 
liv och lindra nöd. Sveriges icke-öronmärkta 
humanitära stöd har bidragit till att ge de 
humanitära organisationerna en viktig flexibilitet 
att agera snabbt i en konfliktfylld och föränderlig 
värld. Sverige kunde även genom omfördelningar 
av biståndet svara upp mot de ökande behoven i 
Irak, Ukraina och i Västafrika under ebola-
epidemin. 

 
 
 
 

1 Könsuppdelad statistik saknas. 
2 Siffrorna redovisas inte särskilt av UNHCR utan bygger på en skattning gjord av regeringskansliet. 
3 Siffrorna redovisas inte särskilt av UNHCR utan bygger på en skattning gjord av regeringskansliet. 
4 Genom transfereringar i form av livsmedel, kontanter eller andra tjänster. Därtill kommer nödhjälp till 1 391 781 palestinska flyktingar, varav 87 procent i Syrien eller Gaza. 

 

 

Tabell 2.13 Resultatindikatorer i urval 
Räddade liv, minskad nöd och upprätthållen mänsklig värdighet 

 

Resultatindikatorer från det bilaterala 
utvecklingssamarbetet 

Institution Resultat 2014 

Antal krisdrabbade människor som fått tillgång 
till skydd (inkluderar överlevande från sexuellt 
och könsbaserat våld, barn och fångar)  

Sida 2 500 000 

Antal krisdrabbade människor som fått tillgång 
till hälsoinrättningar 

Sida 10 100 000 

Antal krisdrabbade människor för vilka 
humanitärt bistånd samordnats 

Sida 81 200 000 

Antal krisdrabbade skolbarn som fått 
förbättrade utbildningsmöjligheter 

Sida 990 000 

 

Resultatindikatorer från det multilaterala 
utvecklingssamarbetet1 

Institution Resultat 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Sveriges bidrag 
som % av totalt 
kärnstöd 2014 

Antal undernärda barn som fått näringstillskott WFP 9 800 000 7 800 000 7 300 000 18 % 

Antal nödlidande människor som fått tillgång 
till rent vatten och sanitet 

ICRC 22 030 000 28 707 000 26 200 000 5,6 % 

Antal nödlidande människor som mottagit 
förnödenheter 

ICRC 

UNHCR2 

2 772 000 

3 500 000 

3 466 000 

5 000 000 

3 800 000 

5 900 000 

5,6 % 

17,7 % 

Antal nödlidande människor som har fått 
tillgång till primärvård 

ICRC 

UNHCR3 

7 168 000 

28 000 000 

8 233 000 

32 000 000 

6 200 000 

34 000 000 

5,6 % 

17,7 % 

Antal nödlidande människor som mottagit 
försörjningsstöd 

WFP 

ICRC 

UNRWA 

6 000 000 

5 730 000 

 - 

7 900 000 

8 145 000 

- 

8 900 000 

5 300 000 

294 0004 

18 % 

5,6 % 

7,3 % 
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Redovisning av övrig verksamhet 

Nya globala utvecklings- och hållbarhetsmål 
bortom 2015 
Sverige har bidragit aktivt till en ambitiös och 
bred post 2015-agenda inom FN för att utrota 
fattigdom och främja hållbar utveckling. 
Sverige har deltagit konstruktivt i såväl de 
mellanstatliga förhandlingarna som i EU-
arbetet för att säkra genomslag för svenska 
prioriteringar, bl.a. jämställdhet, miljö- och 
klimathänsyn, hållbar utveckling samt 
produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor.  

Samstämmighet präglar den nya universella 
agendan och Sverige har därför i enlighet med 
politiken för global utveckling (PGU) arbetat 
för att de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling (den sociala, den ekonomiska och 
den miljömässiga) integrerats. I Sverige har 
den miljömässiga dimensionen av hållbar 
utveckling konkretiserats i form av 16 
miljökvalitetsmål och ett generationsmål. 

Sverige har bidragit till att agendans 
politiska deklaration är transformativ och 
genomsyras av universalitet samt att mål och 
delmål integrerar alla dimensioner av hållbar 
utveckling.  

Konferensen om utvecklingsfinansiering 
som ägde rum i Addis Abeba den 13-16 juli 
2015 var en uppföljning till Monterrey 
Consensus (2002) och Doha Declaration 
(2008). Sverige har lagt stor vikt vid de frågor 
som rör utvecklingsfinansiering och arbetat 
för att hållbarhet ska genomsyra hela agendan. 
Utöver ett tydligt miljö- och klimatfokus, har 
jämställdhet som medel för ökad 
resursmobilisering, bekämpande av skatte- och 
kapitalflykt, sociala aspekter av hållbar 
utvecklingsfinansiering, vikten av Official 
Development Assistance (ODA), ökade 
finansiella flöden och migrationens 
utvecklingseffekter varit viktiga svenska 
prioriteringar. Sverige har också bidragit till att 
inkludera och tillvarata de fattigaste och mest 
utsatta ländernas och människornas behov och 
prioriteringar. 

Multilateral utvecklingspolitik och humanitär 
politik 
Sverige har arbetat både övergripande och mer 
organisationsspecifikt för att påverka reform- 

och effektiviseringsarbetet inom multilaterala 
organisationer. Det organisationsspecifika 
arbetet har huvudsakligen skett inom ramen 
för policydialog och styrelsearbete. Sverige 
lägger stor vikt vid framtagandet av strategiska 
ramverk och de uppföljningsmekanismer som 
utformas inom organisationerna. Vid 
utformningen av resultatramverk har Sverige 
lagt särskild vikt på prioriterade frågor som 
jämställdhet, miljö och klimat.  

Sverige deltar i Multilateral Organisations 
Performance Assessment Network 
(MOPAN), ett nätverk bestående av närmare 
tjugo länder som tillsammans gör 
bedömningar av multilaterala organisationers 
interna och externa effektivitet. Detta skapar 
en grund för fortsatt påverkansarbete för att 
åtgärda eventuella brister. Sveriges eget 
bedömningsarbete och framtagande av 
organisationsstrategier för multilaterala 
organisationer har intensifierats sedan den 
förra budgetpropositionen. 

 
En stark svensk röst i FN  
Sverige är genom såväl regeringens kärnstöd 
som Sidas multi-bi-bidrag en av de största 
givarna till FN:s fonder och program samt 
fackorgan, och driver inom ramen för 
organisationernas styrelser svenska politiska 
prioriteringar. För att ge de styrande organen 
bättre förutsättningar att leda verksamheten 
och sekretariaten ökad framförhållning och 
flexibilitet arbetar Sverige för att motverka en 
alltmer splittrad och öronmärkt finansiering. 
Sverige har haft en nyckelroll i att förmå 
WHO att gå före genom att koppla alla 
finansiella bidrag (både frivilliga och 
uttaxerade) till resultat och fastställa den totala 
budgeten i världshälsoförsamlingen, och ha en 
strukturerad dialog med medlemsstater och 
stora icke-statliga givare om hur denna budget 
ska finansieras.  

Sverige är en mycket engagerad partner i 
den pågående FN-reformen ”Fit for Purpose”, 
en dialogprocess inom ramen för ECOSOC 
som inleddes i slutet av 2014 i syfte att 
effektivisera och modernisera FN:s 
utvecklingssystem. Sverige har, tillsammans 
med främst Norge och Schweiz, finansierat 
det inledande analysarbete som ligger till 
grund för diskussionerna. En viktig 
utgångspunkt har varit att anpassa FN-
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systemet så att det med kraft kan bistå i 
genomförandet av den nya agendan för hållbar 
utveckling. 

Systemskifte i utvecklingsbankerna 
Inom de multilaterala utvecklingsbankerna 
pågår ett omfattande reformarbete som kan 
komma att få betydande systemövergripande 
effekter. Frågan har aktualiserats särskilt 
genom en omfattande reformprocess som 
diskuteras i Asiatiska utvecklingsbanken 
(AsDB) men som också har påverkan på de 
reformdiskussioner som förs i övriga 
multilaterala utvecklingsbanker. Reformerna 
syftar i huvudsak till att frigöra relativt 
omfattande resurser utan ökade bidrag från 
givarna. Detta är en särskilt aktuell fråga med 
tanke på de internationella konferenser om 
utvecklingsfinansiering, och nya globala 
agendan för hållbar utveckling som hålls 2015, 
men har också bäring på hur 
utvecklingsbankerna organiseras, finansieras 
och hur inflytande utövas i dem. På sikt 
förväntas reformen medföra en betydande 
ökning av det stöd som både låg- och 
medelinkomstländer kan få från bl.a. AsDB. 
Sverige har under diskussionernas gång varit 
en stark röst för att reformerna inte får leda till 
minskade resurser till låginkomstländer, att de 
sociala och miljömässiga standarder man har 
för utlåningen inte får urvattnas, och att 
bankens finansiella ställning inte får 
undermineras.  

2.4.3 Analys 

Regeringen bedömer att Sveriges 
utvecklingssamarbete har haft goda resultat 
inom samtliga tematiska områden som 
regeringen valt att fokusera på och att 
resultaten som uppnåtts har bidragit till det 
övergripande målet för utgiftsområdet; att 
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor 
för människor som lever i fattigdom och 
förtryck. 

Det humanitära läget i världen har satt det 
internationella systemet under mycket stor 
press det senaste året. Sverige tillhör de som 
har bidragit i oförminskad skala, men den 
samlade förmågan att svara upp mot behoven 
har i flera fall varit undermålig. Det är 
angeläget att Sverige förmår fler länder att 
bidra i större utsträckning. 

Flera låginkomstländer förväntas bli 
medelinkomstländer framöver vilket är en 
indikation på att utvecklingen går i rätt 
riktning. Stora utmaningar kvarstår dock, inte 
minst i sviktande stater och de minst 
utvecklade länderna. Dessa länder har svag 
inhemsk resursmobilisering och begränsad 
tillgång till internationella kapitalmarknader. 
Biståndet ska riktas dit där det gör störst 
nytta. Omkring 70 procent av de minst 
utvecklade länderna ligger i Afrika. Ett stort 
antal av de afrikanska länderna är fortsatt 
prioriterade för det svenska utvecklings-
samarbetet. Samtidigt återfinns några av 
världens snabbast växande ekonomier i Afrika. 
Utvecklingssamarbetet kan antas ha bidragit 
till detta. 

Demokrati och mänskliga rättigheter 
utgjorde under 2014 det största området i 
svenskt utvecklingssamarbete. Att främja och 
stärka demokratisk samhällsstyrning och en 
öppen och effektiv förvaltning är centralt för 
människors förutsättningar att förbättra sina 
levnadsvillkor och möjlighet att delta i och 
bidra till samhällsutvecklingen. Långsiktigt 
institutionsbyggande är grundläggande för 
både social, ekonomisk, och miljömässigt 
hållbar utveckling.  

Regeringen bedömer att jämställdhet och 
kvinnors egenmakt har integrerats väl i 
utvecklingssamarbetet under rapporterings-
perioden och att prioriteringen har fått gott 
genomslag. Fler insatser och projekt föregås av 
en jämställdhetsanalys. Kvinnor och flickor 
har varit en prioriterad målgrupp inom stora 
delar av utvecklingssamarbetet. Regeringen 
noterar dock brister i jämställdhets-
integreringen, bl.a. inom det humanitära 
arbetet och på miljö- och klimatområdet. 
Därtill saknas det ofta statistik uppdelad på 
kön.  

Regeringen bör göra mer för att stärka 
integreringen av miljö- och klimataspekter i 
utvecklingssamarbetet. Även om goda resultat 
har uppnåtts på miljö- och klimatområdet 
visar resultaten att ett miljö- och klimat-
perspektiv behöver stärkas inom flera andra 
tematiska områden och inom såväl bilateralt 
som multilateralt utvecklings-samarbete samt 
EU:s bistånd.  

Ekonomisk utveckling leder inte till 
minskad fattigdom om de ökade resurserna 
inte kommer de fattiga till del. Regeringen 
bedömer att satsningar på bl.a. utbildning på 
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alla nivåer inklusive särskilda satsningar på 
yrkesutbildning, jämställdhet och kvinnors 
ekonomiska egenmakt, infrastruktur och 
tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik har inneburit ökade 
förutsättningar för en inkluderande 
ekonomisk utveckling och därmed bidragit till 
det övergripande målet för utgiftsområdet. 
Även om människors hälsa i världen 
förbättrats avsevärt återstår stora behov när 
det gäller hälsa i fattiga länder samt länder som 
präglas av konflikt och post-konflikt. 
Regeringen bedömer att mer behöver göras 
för att stärka nationella hälsosystem samtidigt 
som stöd ges till organisationer och nätverk 
som arbetar med ansvarsutkrävande kring 
hälsa, inklusive SRHR. 

Bristen på tillförlitlig statistik försvårar 
resultatuppföljningen i många av de länder och 
sammanhang som biståndet verkar i. Därför är 
det viktigt att stödja institutionsbyggande och 
förmågan att ta fram, tillhandahålla och 
analysera relevant statistik i fattiga länder, 
inklusive könsuppdelad statistik. 

Omvärldsanalys 

Den ekonomiska utvecklingen är god i många 
låg- och medelinkomstländer. Många 
utvecklingsländer i Asien och Afrika väntas 
exempelvis nå en tillväxt på mellan fyra och sju 
procent 2015. Fattigdomen i världen har 
minskat påtagligt de senaste decennierna, men 
den är fortfarande utbredd och djup på många 
håll. Fortfarande lever över 70 procent av 
världens fattiga på landsbygden. En stor 
utmaning är att inkludera de 2 miljarder 
människor, som antingen lever på, eller 
riskerar falla ner under, 1,25 US-dollar om 
dagen i den positiva ekonomiska utvecklingen 
som sker på många håll. Samtidigt är 
ekonomin sårbar i många länder. I synnerhet 
en längre inbromsning i de större 
medelinkomstländernas ekonomiska 
utveckling riskerar att medföra stora negativa 
effekter.  

Det sker en demografisk förskjutning där 
Afrika söder om Sahara under de närmaste 
decennierna kommer att stå för huvuddelen av 
den globala befolkningsökningen. Den 
omfattande ökningen av arbetskraft i världen 
de kommande decennierna, och en fortsatt 
hög arbetslöshet i delar av världen, ställer krav 

på jobbskapande och en inkluderande 
ekonomisk utveckling.  

Mer än hälften av världens arbetstagare 
befinner sig i osäkra anställningar, ofta 
instängda i en ond cirkel av lågproduktiva 
yrken med dålig lön och begränsad tillgång till 
både utbildning och socialförsäkringar. Detta 
gäller i högre utsträckning kvinnor än män. En 
växande utmaning för fattiga länder är även det 
ökande antalet äldre och deras särskilda behov. 

En klar majoritet av hushållen i 
utvecklingsländer lever i samhällen som är mer 
ojämlika än 1990. Fattigdom handlar i ökad 
utsträckning om en ojämlik fördelning av 
resurser och möjligheter snarare än om en 
absolut brist på resurser. I länder under snabb 
utveckling syns ofta en kärna av kronisk och 
extrem fattigdom bland grupper med 
bristande resurser, makt och möjligheter, och 
grupper utsatta för diskriminering. Särskilt i 
konfliktdrabbade länder finns i stället en risk 
för självförstärkande negativa cirklar på 
landnivå med svaga institutioner, låga 
investeringar, låg tillväxt och utbredd 
fattigdom. Fyra av tio postkonfliktländer 
återfaller i konflikt inom tio år.  

Ökad kunskap och tillgång till internet 
leder till att unga som växer upp i fattigdom 
har andra referensramar än tidigare. Samtidigt 
ökar rörlighet och urbanisering vilket innebär 
att olika generationer i minskad utsträckning 
lever sida vid sida.  

Miljöförstöring och klimatförändringar 
ökar utsattheten för människor som lever i 
fattigdom och riskerar att omintetgöra många 
av de ekonomiska och sociala framsteg som 
har uppnåtts i låg- och medelinkomstländer 
under de senaste decennierna. Halten av 
koldioxid i atmosfären fortsätter att öka. Om 
utsläppen fortsätter att öka i nuvarande takt 
kommer den globala temperaturökningen att 
vida överstiga det internationellt överens-
komna målet om mindre än två graders ökning 
jämfört med 1990 års nivå. Detta skulle få 
mycket allvarliga konsekvenser, särskilt för de 
fattigaste och mest utsatta länderna.  

Jordens biologiska mångfald minskar i 
historiskt snabb takt samtidigt som många 
ekosystem är utarmade. Detta drabbar inte 
minst människor som livnär sig på lantbruk 
och fiske, däribland många av de allra 
fattigaste. Överfiske och avskogning till annan 
markanvändning utgör endast några exempel 
där globala produktions- och konsumtions-
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mönster överskrider de planetära gränserna. 
Företagen har i enlighet med den nya 
utvecklingsagendan ett ansvar att bidra till att 
dessa mönster blir socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbara.  

Sett över tid har utvecklingen av demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstatens 
principer gått i rätt riktning. Andelen 
auktoritära stater är t.ex. i dag betydligt färre 
jämfört med för 30 år sedan. Samtidigt har vi 
under de senaste åren globalt sett upplevt en 
negativ utveckling, och demokratins ställning 
som dominerande styrelseform kan, om denna 
trend fortsätter, komma att hotas. Arbetet för 
demokratisk utveckling försvåras på många 
håll av bl.a. avsaknad av fria och rättvisa val, ett 
krympande utrymme för civilsamhället, 
övergrepp mot kvinnor och flickor, 
blockeringar av internet och bristande 
pressfrihet samt bristande rättssäkerhet. Det 
civila samhällets möjligheter att verka har 
också försvårats i många länder under de 
senaste åren. Sedan 2012 har t.ex. ett 90-tal 
lagar eller lagförslag som begränsar förenings- 
eller församlingsfriheten tillkommit över 
världen. Det finns därför ett behov av en 
strategi för stöd till det civila samhället i 
utvecklingsländer. En sådan strategi bör 
framför allt stödja långsiktiga samarbeten och 
erfarenhetsutbyten mellan svenska 
organisationer och deras partners i 
utvecklingsländer, och därigenom bidra till ett 
livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle.  

Välfungerande politiska partier och 
flerpartisystem, inklusive ett fungerande 
parlament, är centrala för ett demokratiskt 
styrelseskick och för en hållbar utveckling. 
Det finns därför behov av en strategi som 
strävar efter att ge ökad frihet och större 
möjligheter för alla individer att organisera sig 
i politiska partier, och andra civilsamhälles-
organisationer, i syfte att delta i och utöva 
inflytande på politiska processer och beslut. 

Konflikter, klimatförändringar och 
bristande respekt för mänskliga rättigheter 
påverkar särskilt kvinnors och flickors 
situation negativt. Jämställdhet är en 
förutsättning för en fredlig, demokratisk och 
hållbar utveckling. Trots viktiga framsteg för 
jämställdhet globalt, återstår omfattande 
juridiska och sociala hinder för att kvinnor och 
flickor, på lika villkor som män och pojkar, 
fullt ut ska kunna delta i ekonomisk aktivitet 
och åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Ett 

omfattande och utbrett könsbaserat våld, i 
såväl fredstid som i konflikt och post-konflikt, 
utgör det mest påtagliga uttrycket för 
kvinnors och flickors systematiska 
underordning. Konsekvenserna av våldet är 
omfattande, framför allt för den enskilda 
kvinnan och flickan, men även för 
samhällsutvecklingen i stort. Kvinnor och 
flickor förnekas rätten att bestämma över sina 
egna kroppar och sin sexualitet, kvinnor 
saknar tillgång till arbetsmarknaden och goda 
arbetsvillkor och kvinnors rätt till politiskt 
deltagande och inflytande begränsas. Efter att 
antalet konflikter i världen minskat 
kontinuerligt sedan millennieskiftet har 
trenden vänt och antalet krig och väpnade 
konflikter ökar markant. Under FN:s 70-åriga 
historia har världen inte bevittnat så många 
allvarliga kriser och ett så stort antal flyktingar 
och internflyktingar som under 2015. 
Konflikterna har både direkta och indirekta 
konsekvenser. Dessa sträcker sig från 
människor som dödas och såras av krig, via 
omfattande psykosociala trauman, våldtäkter, 
indirekta dödsfall på grund av bristande 
sjukvård och förlossningsvård, till 
generationer av barn som inte kan gå i skolan. 
I spåren av ökad väpnad konflikt utgör även 
minor, klusterammunition, och andra 
explosiva lämningar ett hot mot människor, 
inklusive deras livsmedelsförsörjning. 
Uppemot 1,4 miljarder människor, och 43 
procent av världens fattiga människor, 
beräknas leva i konfliktdrabbade och sviktande 
stater. Till 2030 förväntas andelen ha stigit till 
62 procent. Med andra ord ser vi en ökad 
koncentration av fattigdom till de våldsutsatta 
miljöerna. 

Biståndsministern är sedan 2015 med-
ordförande i den Internationella dialogen för 
freds- och statsbyggande tillsammans med 
Sierra Leones finansminister. Dialogen utgör 
en unik plattform för samarbete mellan 
sviktande stater och givare för att bedriva 
bättre utvecklingsverksamhet i dessa länder. 
Civil krishantering genom FN, EU och OSSE 
är prioriterad därför att den riktas mot att 
stärka mänsklig säkerhet, rättsväsende, och 
demokrati. Snabba omvärldsförändringar 
kräver hög beredskap, flexibilitet och 
handlingsfrihet för att anpassa insatserna.  

Påtagliga hälsoförbättringar har skett de 
senaste 30 åren tack vare bl.a. nya vaccin, 
bromsmediciner mot hiv och distribution av 
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myggnät mot malaria. Barna- och 
mödradödligheten har halverats. Samtidigt 
utgör luftföroreningar, samt brist på rent 
vatten och sanitet, allvarliga hot mot inte 
minst barns hälsa i fattiga miljöer. Det pågår 
också en snabb ökning av ohälsosamma 
livsstilsmönster. I allt fler samhällen ökar 
förekomsten av livsstilssjukdomar såsom 
fetma, diabetes, cancer och hjärtkärl-
sjukdomar. Ökad resistens mot antibiotika 
utgör ett allt större hot mot människors och 
djurs hälsa. Klok och ansvarsfull användning 
och hantering är en nödvändighet för att 
minska problemet såväl inom human-
medicinen som inom djurhälsan. Otillräckliga 
incitament för att ta fram nya, verksamma 
antibiotika bidrar till problemet. 
Klimatförändringen spär på flera hälsoproblem 
och introducerar nya hälsorisker på platser där 
de inte förekommit tidigare. Stormar, 
översvämningar och torka påverkar 
människors tillgång till och kvalitet på vatten 
och mat. Hälsoeffekten av luftföroreningar 
förvärras av höga temperaturer.  

Stora framsteg har skett inom 
utbildningssektorn. Sedan 2000 har antalet 
barn som inte går i skolan halverats och 
jämställdheten ökat, framför allt på 
grundskolenivå. Men fortfarande finns 58 
miljoner barn som inte går i skolan och 780 
miljoner vuxna i världen som inte kan läsa eller 
skriva. Samtidigt har ojämlikheten ökat med 
försämrade möjligheter för barn som lever i 
fattigdom, och i andra utsatta situationer, att 
få tillgång till och slutföra skolgång av god 
kvalitet. Utbildningssektorn är fortsatt 
underfinansierad i många länder samtidigt som 
anslagen från givare minskar.  

Den humanitära situationen i världen var 
vid ingången av 2015 den allvarligaste på 
många år. Antalet människor i behov av 
humanitärt stöd var den högsta någonsin och 
även summan av de humanitära appellerna var 
på historiskt höga nivåer. Antalet människor 
som tvingats fly sina hem uppgick för första 
gången på över 70 år till över 50 miljoner 
människor. Merparten av de humanitära 
kriserna har sin bakgrund i väpnade konflikter. 
I många fall är dessa kriser utdragna till sin 
karaktär. Det är tydligt att skyddsbehoven för 
de drabbade har ökat. Inte minst kvinnor och 
barn utsätts ofta i konflikter för sexuella 
övergrepp, våld och trafficking. Det finns 
tydliga tecken på att respekten för de 

humanitära principerna och den internationella 
humanitära rätten minskar. Humanitär 
personals neutralitet och opartiskhet 
respekteras allt mindre och attacker mot 
personal verksam i humanitära insatser ökar. 
Det finns tydliga exempel i konflikter att den 
internationella humanitära rätten inte efterlevs. 
Bakgrunden till detta står delvis att finna i en 
större andel icke-statliga väpnade grupper än 
tidigare, men även statsparters agerande bidrar 
till minskad respekt för internationell 
humanitär rätt. Samtidigt inträffar 
återkommande betydande naturkatastrofer 
med allvarliga konsekvenser. Ofta drabbas 
redan sårbara samhällen. Mycket talar för att 
klimatförändringar kommer att öka 
förekomsten av allvarliga naturkatastrofer. 
Klimatförändringarna ökar även risken för att 
konflikter uppstår eller intensifieras.  

World Humanitarian Summit, 2016, utgör 
ett viktigt tillfälle att bekräfta de humanitära 
principernas relevans, den internationella 
humanitära rättens centrala betydelse och 
dessutom söka reformera de humanitära 
finansieringsmekanismerna för att kunna möta 
de omfattande behoven. Andra viktiga frågor 
vid toppmötet förväntas bli ansvarsutkrävande 
från drabbade grupper, lokala aktörers roll 
samt att bättre koppla samman humanitära 
insatser och utvecklingsinsatser. 

FN behöver moderniseras för att kunna 
hantera de framtida globala utvecklings-
utmaningarna. De snabba förändringar som 
sker i världen måste tillåtas påverka vilka 
uppgifter FN tilldelas och hur dess olika delar 
verkar. Till nödvändiga reformer hör vem som 
betalar för verksamheten och hur budgetbeslut 
fattas. 

Afrika befinner sig i ett skifte från en post-
kolonial period med stort biståndsberoende 
till en afrikaägd samhällsutveckling. Stark 
tillväxt, om än från en låg nivå, och ökad 
stabilitet med en växande medelklass präglar 
många länder i Afrika söder om Sahara. Det 
afrikanska ansvarstagandet för kontinentala 
och globala frågor stärks, den afrikanska 
integrationen ökar och Afrika får ett ökat 
genomslag i globala frågor. Samtidigt kvarstår 
betydande utvecklingsutmaningar. Fattig-
domen minskar allt snabbare, men fortfarande 
uppskattas över 400 miljoner personer leva på 
under 1,25 US-dollar om dagen. En tillväxt 
som inte är inkluderande bidrar även till att 
klyftorna inom många länder ökar. Den 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 7 

48 

afrikanska kontinenten är sårbar för 
klimatförändringar. Två av tre invånare i länder 
söder om Sahara saknar tillgång till el. Ett av 
fem barn arbetar. Utvecklingen avseende 
jämställdhet går framåt om än långsamt. Det 
finns samtidigt stora brister avseende kvinnors 
och flickors åtnjutande av mänskliga 
rättigheter, t.ex. med avseende på politisk 
representation, SRHR och ekonomisk 
egenmakt. Trots att antalet mellanstatliga 
konflikter minskar präglas regioner såsom 
Afrikas horn, Sahel och Västafrika av 
osäkerhet. Konflikter och politiska kriser i 
dessa regioner överlappar och underblåser 
varandra. Bakom instabiliteten döljer sig 
strukturella orsaker såsom kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, avsaknad av 
demokrati och en rättsstat, etniska spänningar, 
brist på social trygghet, ineffektiv förvaltning 
och korruption samt organiserad brottslighet. 

Utvecklingen i MENA-regionen domineras 
av konflikter. Inbördeskriget i Syrien har 
orsakat den största pågående humanitära 
katastrofen med över tio miljoner människor i 
akut behov av humanitär hjälp och tre miljoner 
flyktingar i grannländerna. Krisen bedöms bli 
långvarig och få långtgående konsekvenser. 
Framväxten av ISIL (Islamic State of Iraq and 
the Levant) har bidragit till att destabilisera 
Irak vilket har lett till omfattande 
inbördesstrider och en humanitär kris. Israel-
Palestina-konflikten präglas av suspenderade 
fredsförhandlingar. I Libyen har staten i 
princip fallit samman och omfattande strider 
pågår. I Jemen har konflikten lett till en 
allvarlig humanitär kris.  

Stora delar av Asien har de senaste 
decennierna upplevt såväl en stark ekonomisk 
tillväxt som utveckling. Samtidigt råder på 
många håll en utbredd fattigdom och cirka 560 
miljoner människor lever under fattigdoms-
gränsen på 1,25 dollar om dagen. Det finns en 
mängd miljöproblem i regionen och snabb 
urbanisering ställer stora krav på hållbar 
planering och infrastruktur. Flera länder, 
däribland Bangladesh och mindre ö-stater, 
tillhör de mest utsatta för klimatförändringar. 
Det finns stora variationer vad gäller respekt 
för mänskliga rättigheter. Stärkta regionala 
samarbeten, framför allt i Sydostasien, bidrar 
till en konstruktiv dialog mellan länder. I 
Afghanistan är säkerhetsläget fortfarande 
mycket allvarligt vilket ställer stora krav på 
utvecklingssamarbetet. Bangladesh har 

genomgått en betydande ekonomisk 
utveckling och har gjort stora sociala framsteg, 
men fattigdomen är fortfarande utbredd. Den 
ekonomiska tillväxten i Kambodja har de 
senaste åren varit hög och postkonflikt-
situationen har stabiliserats, men stora delar av 
befolkningen lever i fattigdom. Trots politiska 
och ekonomiska framsteg i Myanmar återstår 
många utmaningar vad gäller bl.a. 
demokratisering och respekten för de 
mänskliga rättigheterna. I delar av landet pågår 
konflikten fortfarande.  

Länderna i Latinamerika har under de 
senaste decennierna överlag genomgått en 
positiv utveckling. I dag är samtliga regionens 
presidenter demokratiskt tillsatta – Kuba 
undantaget. Även om det i dag råder en 
ekonomisk inbromsning, så sker det efter ett 
drygt decennium av stark tillväxt och de allra 
flesta länder uppvisar makroekonomisk balans. 
I flertalet länder har också fattigdomen 
minskat avsevärt. Samtidigt kvarstår flera 
utmaningar när det gäller det fortgående 
arbetet med fredsprocesser, inkomstklyftor, 
klimatförändringar, medborgarsäkerhet, 
ägande- och nyttjanderätter samt tillgång till 
rättssystem. 

Utvecklingen i Östeuropa präglas av den 
pågående krisen i Ukraina. Fortsatt stöd från 
såväl Sverige som EU är nödvändigt för att 
säkerställa att länderna fritt kan välja att närma 
sig EU. I Ukraina fortsätter den humanitära 
situationen att förvärras med många 
internflyktingar som en följd av konflikten 
samtidigt som landet genomgår en svår 
ekonomisk kris. I Moldavien försvåras 
möjligheterna till nödvändiga reformer av en 
svag parlamentarisk situation, medan det i 
Georgien görs vissa framsteg. Vitryssland visar 
tecken på ett ökat intresse för samarbete. 

Länderna på Västra Balkan står fortsatt 
inför betydande utmaningar för att stärka 
rättsstat, konkurrenskraft, offentlig 
administration, demokratiska fri- och 
rättigheter samt hållbarhet avseende miljö och 
klimat. Dessa utmaningar utgör också de 
centrala frågorna på ländernas respektive 
reformagendor för EU-närmandet. Dialogen 
mellan Kosovo och Serbien visar gradvisa 
framsteg. Reformarbetet i Albanien går framåt 
efter erhållen kandidatlandsstatus i juni 2014. 
Förhoppningen är att Bosniens reform-
ansträngningar kan drivas på efter ett nytt EU-
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initiativ. Turkiets reformansträngningar har 
avtagit och vissa inskränkningar i rättstatens 
oberoende, och på yttrandefrihetens område, 
ger skäl till oro och försvårar för insatser i 
landet.  

De globala tillväxtmönstren har förskjutits 
och utvecklingsländer står för en allt högre 
andel av den globala tillväxten. I takt med att 
biståndets andel av BNP sjunker efterlyser 
företrädare för utvecklingsländerna en 
fördjupad relation bortom biståndet – en 
relation baserad på handel och investeringar 
och bredare kontaktytor med svensk offentlig 
och privat resursbas.  

2.5 Politikens inriktning 

Sveriges utvecklingssamarbete tar sin 
utgångspunkt i Gemensamt ansvar – Sveriges 
politik för global utveckling (PGU, prop. 
2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 
2003/04:122). Det tar även sin utgångspunkt i 
en syn på hållbar global utveckling som 
inlemmar tre dimensioner; den ekonomiska, 
sociala och miljömässiga. Grundvalen för 
utvecklingssamarbetet är en helhetssyn på 
människors och samhällens utmaningar, behov 
och förutsättningar liksom en mång-
dimensionell syn på fattigdom. Den bärande 
principen är att ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållanden och processer ska 
förstås och hanteras i ett integrerat 
sammanhang – de är principiellt lika viktiga 
och varandras förutsättning och stöd. 

Vid 2015 års utgång kommer tre stora 
konferenser att ha ägt rum – toppmötet om 
den nya hållbara utvecklingsagendan post 
2015, den tredje konferensen om 
utvecklingsfinansiering i Addis Abeba och 
klimatmötet COP21. Sammantaget ger detta 
en unik möjlighet att skapa ett samlat och 
universellt ramverk för hållbar global 
utveckling. 

Den nya agendan för hållbar utveckling 
innefattar 17 nya globala mål för hållbar 
utveckling. Målen är universella och giltiga för 
alla, såväl på nationell och regional nivå som på 
global nivå. Alla aktörer kommer att behöva 
göra stora ansträngningar för att målen ska nås 
– såväl rika som fattiga länder, såväl statliga 
aktörer som näringsliv och det civila 
samhällets organisationer. Sverige kommer på 

olika sätt att aktivt driva på genomförandet 
globalt. Sverige ska ta ansvar, visa ledarskap 
och gå före i genomförandet utifrån våra goda 
erfarenheter av att förena välfärd och 
miljöhänsyn med ekonomisk utveckling. De 
nationella miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet konkretiserar i Sverige den 
miljömässiga dimensionen av hållbar 
utveckling. Målen kopplar på så sätt till 
genomförandet av den nya globala agendan för 
hållbar utveckling. Som en del i att uppfylla 
Sveriges åtagande i den nya utvecklings-
agendan post 2015 och i linje med Politiken 
för Global Utveckling, gör regeringen en 
särskild satsning som syftar till att informera 
och engagera en bredd av aktörer i det svenska 
samhället i genomförandet. 

Politiken för global utveckling – PGU  

För att genomföra post 2015-agendan, både i 
Sverige och internationellt, behövs sam-
stämmiga lösningar där flera politikområden 
och aktörer involveras. Sverige står väl rustat 
för detta genom den nystart av politiken för 
global utveckling (PGU) som regeringen 
genomför. Den innebär bl.a. att 
handlingsplaner för PGU kopplat till den nya 
globala agendan för hållbar utveckling tas 
fram. Handlingsplanerna kommer att utgöra 
en viktig del av det ramverk för regeringens 
PGU-arbete, som redovisas för riksdagen i en 
skrivelse under våren 2016. Regeringen 
uppmuntrar till en bred diskussion och 
samhällsallians i nystarten av PGU kopplat till 
genomförandet av den nya post 2015-agendan. 

Olika tematiska områden och s.k. mål- och 
intressekonflikter kommer även fortsatt att 
lyftas och fördjupas inom PGU-arbetet som 
t.ex. kapital- och skatteflykt. Det är centralt 
att utvecklingsländers deltagande i 
internationella skattefora ökar och att 
utvecklingsländerna därmed får större 
möjligheter att föra fram sina prioriteringar vid 
arbete med internationella skattereformer och 
standarder. Utvecklingsländer behöver även 
stöd i att implementera dessa överens-
kommelser. Transparens i både rika och fattiga 
länder är av vikt. Ökad resursmobilisering 
möjliggör bl.a. satsningar på sociala 
trygghetssystem. 

Andra relevanta tematiska frågor inom 
PGU är socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
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hållbart företagande, anständiga arbetsvillkor, 
fri- och rättvis handel samt ökade 
investeringar i förnybar energi. Regeringen vill 
även ytterligare stärka EU:s arbete med 
genomförandet av den nya globala agendan för 
hållbar utveckling. Denna ansats blir även 
viktig att driva inom multilaterala 
organisationer och i de internationella 
finansiella institutionerna. 

Prioriteringar inom det svenska 
utvecklingssamarbetet 2016 

Målet för svenskt utvecklingssamarbete är att 
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor 
för människor som lever i fattigdom och 
förtryck. Utvecklingssamarbetet ska bidra till 
att den globala agendan för hållbar utveckling, 
som antas i New York i september 2015, 
uppnås. Allt utvecklingssamarbete ska 
genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av 
fattiga människors perspektiv på utveckling. 
Arbetet med att bekämpa fattigdom i de minst 
utvecklade länderna är prioriterat.  

Politikens inriktning under 2016 tar sin 
utgångspunkt i situationen i omvärlden och i 
erfarenheterna från det svenska 
utvecklingssamarbetet. Dessa erfarenheter 
bildar grundstommen i det svenska 
utvecklingssamarbetet, som omfattar: 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer; inkluderande 
ekonomisk och social utveckling; miljö och 
klimat; humanitär verksamhet; ett starkt FN. 

För att nå målet för det svenska 
utvecklingssamarbetet och för att fortsatt ligga 
i internationell framkant måste svenskt bistånd 
svara upp mot de förändringar vi ser i 
omvärlden. Samtidigt måste biståndet vässas 
kvalitativt så att dess fulla potential tillvaratas. 
Regeringen ser därför att större kraft behöver 
läggas på tre globala utvecklingsfrågor: miljö 
och klimat, jämställdhet samt freds- och 
statsbyggande. För en positiv utveckling inom 
dessa tre områden är mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer centrala 
både som mål och medel. Produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor är 
också en förutsättning för en framgångsrik 
kamp mot fattigdomen. De framsteg som 
nåtts inom en rad områden riskerar enorma 
bakslag om inte engagemanget för miljö och 
klimat stärkts. Jämställdheten går inte framåt i 

den takt som skulle behövas. 
Ansträngningarna och kvaliteten i biståndet 
måste därför öka ytterligare. Trenden mot 
minskade konflikter är bruten och 
fattigdomen fokuseras allt mer till 
konfliktområden. Våra satsningar måste därför 
intensifieras inom detta tema. Dessa tre 
perspektiv ska förstärkas med ett mer 
systematiskt metodarbete i form av konflikt-, 
jämställdhets-, miljö- och klimatanalys. Detta 
kommer att avspeglas i att större vikt än 
tidigare läggs vid dessa frågor i de strategier 
som styr biståndet till enskilda länder, 
tematiska områden eller genom multilaterala 
organisationer.  

Svenskt utvecklingssamarbete ska utformas 
genom ett brett deltagande, samt präglas av 
folklig förankring och ägarskap i enlighet med 
principerna för ett effektivt utvecklings-
samarbete. Lyhördhet inför samarbets-
ländernas behov och prioriteringar är 
fundamentalt. Regeringen fördjupar därför 
dialogen med såväl svenska som utländska 
aktörer. Under 2016 kommer regeringen att 
presentera ett policyramverk för det svenska 
utvecklingssamarbetet. Policyramverket 
kommer att omfatta inriktningen för det 
samlade svenska utvecklingssamarbetet och 
ange delmål och bärande principer. Riksdagens 
beslutade mål för utgiftsområdet ligger fast. 
Inriktningen kommer att ta sin utgångspunkt i 
den globala agendan för hållbar utveckling 
som beslutas i september. Regeringen kommer 
att lämna över en skrivelse till riksdagen om 
ett policyramverk för det svenska biståndet. 

 
Miljö och klimat 
En hållbar miljö är en grundförutsättning för 
långsiktig fattigdomsbekämpning och sam-
tidigt för långsiktigt tryggad livsmedels- och 
energiförsörjning, folkhälsa, och socio-
ekonomisk utveckling. 

Att vända de negativa trenderna med 
klimatförändringar och miljöförstöring kräver 
en omställning av världens ekonomier och 
energisystem. Det kräver hållbar konsumtion 
och produktion, resurseffektivitet och kol-
dioxidsnål utveckling. Utvecklingssamarbetet 
ska både bidra till denna omställning och till 
fattiga länders resiliens, d.v.s. motståndskraft, 
katastrofriskreducering, anpassningskapacitet 
och förmåga till återhämtning och vidare-
utveckling.  
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Genomförandet av regeringens ambitions-
ökning inom området miljö och klimat 
fortsätter, genom såväl integrering av ett 
miljö- och klimatperspektiv i allt 
utvecklingssamarbete som genom specifika 
miljö- och klimatinsatser. Sverige har ingått 
avtal med den Gröna klimatfonden (GCF) om 
att bidra med fyra miljarder kronor för 
påfyllnadsperioden 2015-2018, vilket gör 
Sverige till en av fondens största givare i 
absoluta tal och största givare per capita. 
Sverige kommer att fortsätta att bedriva aktivt 
styrelsearbete i GCF och verka för genomslag 
av svenska prioriteringar. Sverige är också en 
av de största givarna till Anpassningsfonden 
och Fonden för de minst utvecklade länderna 
som båda arbetar med klimatanpassning. 
Sverige kommer också att fortsätta bidra till 
Världsbankens klimatinvesteringsfonder som 
fokuserar på energifrågor och koldioxidsnål 
utveckling.  

Sverige ska öka ansträngningarna att 
genomgående integrera ett jämställdhets-
perspektiv i miljö- och klimatinsatser. Sverige 
ska också använda sitt inflytande i det 
multilaterala samarbetet och i de 
internationella finansiella institutionerna för 
att verka för en långsiktig utfasning av 
investeringar och stöd till fossil energi. Sverige 
ska på kort och medellång sikt verka för att 
avsevärt minska sådana investeringar och 
betydligt öka investeringar i förnybar energi. 
Vidare ska Sverige verka för en global 
utfasning av subventioner av fossila bränslen. 
Sverige avser också stärka arbetet för att öka 
utvecklingsländers tillgång till förnybar energi 
och förnybart producerad el för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Sveriges engagemang i 
Power Africa, International Renewable Energy 
Agency (IRENA), Sustainable Energy for All 
och andra multilaterala och bilaterala 
sammanhang syftar till detta. 

Bistånd för klimatinsatser bidrar också till 
att länder kan formulera och genomföra 
åtaganden under ett nytt klimatavtal under 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
som väntas antas vid den tjugoförsta 
partskonferensen COP21 i Paris.  

Sverige kommer att öka ambitionsnivån på 
miljöområdet, bl.a. avseende biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och hållbar 
naturresursförvaltning, inklusive global 
havsförvaltning. Detta manifesteras i ökade 
volymer till multilaterala miljöorganisationer 

såsom Globala Miljöfaciliteten för 
påfyllnadsperioden 2014-2017, där Sverige är 
en av de största givarna. Det manifesteras 
också genom styrelsearbete i multilaterala 
organisationer där Sverige aktivt driver 
svenska prioriteringar inom miljö- och 
klimatområdet. UNDP är härvidlag en viktig 
aktör Ett miljö- och klimatperspektiv ges 
också ökat genomslag i de bilaterala, regionala 
och tematiska strategierna och i 
organisationsstrategierna. Likaså kommer 
Sida, på uppdrag av regeringen, att öka 
integrationen av miljö- och klimatfrågor i sin 
verksamhet, både i Stockholm och i fält. Det 
rör sig bl.a. om att öka synergierna mellan 
olika tematiska områden och att öka 
omfattningen av miljö- och klimat-
rapporteringen. Båda åtgärderna leder till att 
mervärdet av svenskt bistånd ytterligare 
tydliggörs.  

Offentlig upphandling är ett kraftfullt 
styrmedel i arbetet mot målet om en hållbar 
global utveckling. Sverige ska verka för ökad 
hänsyn till miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i såväl bilaterala som 
multilaterala biståndsfinansierade upp-
handlingar, däribland i FN och de olika 
multilaterala utvecklingsbankerna. Vidare 
kommer regeringen att förstärka Swedfunds 
möjligheter att arbeta mer offensivt med 
miljö- och klimatrelaterade investeringar i 
utvecklingsländer. Regeringen ger Swedfund 
finansiella förutsättningar för att bidra till 
utvecklingen av fler hållbara företag som 
bidrar till hållbara miljö- och klimatlösningar 
och en omställning till förnybar energi.  

Sverige bidrar också till FN:s Multilaterala 
Fond (MLF) under Montrealprotokollet. 
Fortsatt stöd till fonden bedöms viktigt för att 
utvecklingsländerna ska kunna uppnå sina 
åtaganden under Montrealprotokollet och för 
att nå målen om att minska utsläppen av 
växthusgaser.  

Sverige ska även fortsatt verka för en hållbar 
hantering av kemikalier och avfall vilket sker 
främst genom utvecklingen av en effektiv 
kemikalielagstiftning och institutioner som 
kan sörja för dess efterlevnad. Inom kemikalie- 
och avfallsområdet avser bl.a. Sverige att 
fortsätta stödja det finansiella instrumentet 
Special Programme som skapades 2014 och 
som stödjer genomförandet av globala 
åtaganden.  
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Jämställdhet 
Jämställdhet och kvinnors och flickors 
egenmakt och rättigheter är ett mål i sig såväl 
som en förutsättning och ett medel för en 
hållbar global utveckling. Sveriges feministiska 
utrikes- och utvecklingspolitik ska bidra till att 
bryta kvinnors och flickors systematiska 
underordning. Målet är global jämställdhet och 
kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna. Kvinnor och flickor, 
men också män och pojkar, ska framhållas som 
aktörer och partners i arbetet. Jämställdhets-
perspektivet ska systematiskt integreras i allt 
utvecklingssamarbete, inklusive i det 
humanitära biståndet och i klimatinsatserna. 
Jämställdhetsanalysen – bl.a. av hur resurser 
fördelas – ska förbättras och genomföras 
systematiskt.  

Jämställdhet och kvinnors och flickors 
rättigheter ska kontinuerligt tas upp i politisk 
dialog med officiella företrädare för länder, 
multilaterala organisationer och andra 
relevanta aktörer. Frågan ska utgöra en central 
och integrerad del av dialogen och 
argumentationen ska baseras på analys och 
fakta.  

Utvecklingssamarbetet ska stärka kvinnors 
och flickors politiska deltagande och 
inflytande, vilket bl.a. omfattar medverkan i 
konfliktförebyggande, konfliktlösning och 
fredsbyggande, inklusive civilsamhälles-
organisationer och MR-försvarare som verkar 
för ökad jämställdhet och kvinnors och 
flickors rättigheter. Det ska också stärka 
kvinnors ekonomiska egenmakt, deltagande 
och inflytande, inklusive tillgång till utbildning 
och arbetsmarknad, produktiva och 
ekonomiska resurser samt kvinnors och 
flickors sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter. Kvinnor och flickor, män och 
pojkar utgör inga enhetliga grupper. De består 
av individer med olika identiteter, behov, 
förutsättningar och inflytande. Förutom kön 
ska hänsyn tas till bland annat ålder, härkomst, 
klass, social status, könsidentitet och 
könsuttryck, sexuell läggning, funktions-
nedsättning, etnisk tillhörighet och 
trosuppfattning. Diskriminerade grupper och 
individer ska synliggöras. 

Det humanitära biståndet ska bidra till 
kvinnors och flickors rätt till skydd i 
konflikter och humanitära kriser och 
katastrofer samt ge kvinnor möjlighet att spela 
en aktiv roll i respons vid konflikter och 

humanitära kriser och katastrofer, bl.a. i 
egenskap av ekonomiskt aktörskap och 
särskilda roll i livsmedelsproduktion. 

 
Freds- och statsbyggande 
Riktade insatser för att komma till rätta med 
bakomliggande orsaker till konflikt är en 
förutsättning för fattigdomsminskning och 
hållbar utveckling i konfliktbenägna och 
sviktande stater. I praktiken innebär detta ett 
fokus på freds- och statsbyggande, vilket 
omfattar stärkta formella och informella 
institutioner, samt kapacitetsbyggande. För att 
utvecklingssamarbetet ska kunna verka såväl 
effektivt som förebyggande måste en 
konfliktanalys systematiskt integreras i 
samarbetet med alla länder. Sverige ska verka 
för att EU, FN och Världsbanken arbetar 
konfliktkänsligt i hela sitt arbete. Sverige ska 
intensifiera arbetet för att få hela FN-systemet 
att agera samstämmigt i konfliktbenägna 
länder. 

Sverige ska, bl.a. inom ramen för den 
Internationella dialogen för freds- och 
statsbyggande, där biståndsministern är 
medordförande, driva att politiken för att 
bygga fred och förebygga konflikt baseras på 
en helhetssyn på såväl konfliktorsaker som 
lösningar till konflikter. En inkluderande 
politik och kvinnors deltagande är centralt. 
Kvinnor kan som medlare och deltagare i 
fredsprocesser spela en avgörande roll för 
fredens varaktighet. Klimatförändringarna 
förväntas öka kraven på förbättrad och 
förstärkt förvaltning av naturresurser, såsom 
land och vatten, så att inte motsättningar om 
dessa eskalerar i våld.  

Sveriges engagemang i krishantering är en 
del i ett långsiktigt svenskt åtagande. Insatser 
mot spridning av små och lätta vapen och 
genomförande av vapenhandelsfördraget 
(ATT), liksom insatser inom minhantering, 
inkl. klusterammunition och andra explosiva 
lämningar, är av stor vikt för att främja 
fredligare samhällen. Länken mellan humanitär 
verksamhet och det mer långsiktiga 
utvecklingssamarbetet i konflikt- och post-
konfliktländer behöver stärkas. 

Detta illustreras i t.ex. Syrien, Afghanistan, 
Centralamerika och Demokratiska republiken 
Kongo. Sveriges kommande strategi för 
syrienkrisen, för perioden 2016-2020, syftar 
till ett långsiktigt och strategiskt 
förhållningssätt till Syrienkrisen och dess 
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konsekvenser för närliggande länder. Initialt 
ges främst stöd till flyktingmottagande 
grannländer. Fokus läggs på att bygga resiliens 
hos både den syriska befolkningen och 
värdsamhällen i form av tillgång till 
grundläggande samhällstjänster samt ökad 
mänsklig säkerhet. När så är möjligt ska 
strategin även bidra till Syriens åter-
uppbyggnad. 

I Centralamerika behöver det postkonflikt-
inriktade stödet kompletteras med mer 
långsiktiga insatser för att främja rättstat, 
antikorruption och ökad respekt för mänskliga 
rättigheter. Ett regionalt perspektiv för norra 
Centralamerika med detta syfte behöver 
anläggas under de kommande åren. I den nya 
samarbetsstrategin för Demokratiska 
republiken Kongo, 2015-2019, bidrar en 
flexibel ansats och synergier mellan det 
humanitära stödet och utvecklingssamarbetet 
till att verksamheten anpassas till en 
föränderlig miljö och bidrar till att stärka 
landets motståndskraft. Sverige ska bl.a. bidra 
till ett säkert och hållbart återvändande för 
internflyktingar och flyktingar. 

Den långvariga Israel-Palestina-konflikten 
präglas av suspenderade fredsförhandlingar, 
försvårade förutsättningar för en tvåstats-
lösning och strider i och kring Gaza. I 
avvaktan på en politisk lösning kommer 
regeringen att fortsätta att stötta det 
palestinska statsbyggandet och bistå Gaza 
humanitärt.  

Den pågående konflikten i Ukraina har lett 
till destabilisering av Ukrainas politiska och 
ekonomiska utveckling. Det svenska stödet till 
Ukraina, inklusive erbjudandet av ett bilateralt 
lån om 100 miljoner US-dollar, syftar till att 
stödja Ukraina i dess svåra situation och stötta 
reformer i landet. Delar av lånets ränta avses 
subventioneras med medel från utgiftsområde 
5, Internationell samverkan, samt från 
utgiftsområde 7, Internationellt bistånd. Den 
del som avses finansieras av utgiftsområde 7 är 
i enlighet med OECD/DAC:S definition av 
bistånd (den s.k. gåvodelen). Även vissa 
administrativa kostnader avses finansieras från 
utgiftsområde 5. 

 
I genomförandet av de tre prioriteringarna är 
tillgång och utveckling av institutioner 
centralt. En demokratisk, öppen och effektiv 
förvaltning främjar ansvarutkrävande och är en 
förutsättning för en miljömässigt, ekonomiskt 

och socialt hållbar utveckling som kommer alla 
människor till del. Väl fungerande och 
oberoende institutioner och procedurer är 
centrala för demokratisk utveckling, för 
respekten för rättsstatens principer samt för 
att individer ska kunna hävda sina mänskliga 
rättigheter. Kampen mot korruption utgör en 
central fråga i utvecklingssamarbetet.  

Svenskt utvecklingssamarbete ska inriktas 
på att utveckla välfungerande offentliga 
institutioner, system och processer som en 
integrerad del av biståndet inom de olika 
tematiska områdena. Regeringen avser se över 
hur stödet till institutionsutveckling kan 
stärkas bl.a. genom ökad samordning mellan 
aktörer. Sveriges stöd till kapacitetsutveckling 
ska vara behovs- och efterfrågestyrt och 
utformat så att det bidrar till öppenhet, 
långsiktigt hållbar kapacitet samt stärker lokalt 
ägarskap och möjliggör ansvarsutkrävande.  

Det är centralt att stärka institutioners 
förmåga att säkra kvalitet och hållbarhet i 
upphandlingar. I dag saknas ofta livscykel-
kostnader i upphandlingar vilket premierar 
kortsiktiga lösningar snarare är långsiktigt 
hållbara system. Sverige ska även verka för 
ökad hänsyn till miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i bistånds-finansierade 
upphandlingar och stärka den institutionella 
kapaciteten härvidlag. 

En kraftigt ökad inhemsk resurs-
mobilisering i utvecklingsländer är central för 
att den globala agendan för hållbar utveckling 
ska kunna genomföras. Ökad resurs-
mobilisering kan vidare minska korruption 
och stärka demokratin. Sverige ska bidra till att 
stärka utvecklingsländers inhemska 
resursmobilisering. Regeringen kommer 
därför stödja Addis Tax Initiative och 
dubblera stödet till tekniskt samarbete inom 
skatteområdet i jämförelse med 2014 års stöd 
inom ramen för befintligt anslag. 

Kapacitetsutveckling och utbyten mellan 
myndigheter på nationell, regional och lokal 
nivå är ett viktigt redskap för att bidra till en 
hållbar utveckling. Bredare kontaktytor med 
offentlig och privat resursbas bidrar också till 
målet om bärkraftiga relationer med 
samarbetsländerna bortom biståndet. Svenskt 
utvecklingssamarbete ska stödja en sådan 
utveckling. Att stärka nationella statistik-
institutioner är också centralt för institutions-
utveckling. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 7 

54 

Utvecklingseffektivitet, lokalt ägarskap och 
lärande 

De internationellt överenskomna principerna 
om ett effektivt utvecklingssamarbete ska 
genomsyra det svenska biståndet. 
Samarbetsländernas ägarskap av den egna 
utvecklingen ska stå i centrum. Det är därför 
viktigt att stödja ländernas uppbyggnad av en 
varaktig kunskapsbas och att utvecklings-
samarbetet baseras på ett kunskapsutbyte som 
stärker både givar- och samarbetsländer. På 
samma sätt ska Sverige utgå från 
samarbetslandets egen utvecklingsstrategi och 
stärka och använda ländernas nationella 
system. Svenskt utvecklingssamarbete ska 
bygga på ett brett partnerskap med 
samhällsaktörer. Utvecklingssamarbetet ska 
även samordnas bättre för att bli mer effektivt. 
Rätt använda blir principerna för ett effektivt 
utvecklingssamarbete viktiga verktyg för att 
uppnå hållbarhetsmålen i post 2015-agendan. 

Kunskapen om vad som bidrar till 
långsiktiga och hållbara förändringar för 
människor som lever i fattigdom måste 
kontinuerligt stärkas. Lärande och 
erfarenhetsåterföring ska därför genomsyra 
utvecklingssamarbetet. Såväl kvalitativa som 
kvantitativa uppföljnings- och 
utvärderingsmetoder ska bidra till lärandet för 
att skapa en balans mellan kortsiktiga och 
långsiktiga resultat och ge förutsättningar för 
en bredare analys. Civilsamhället har en viktig 
roll både som kunskapsförmedlare och för att 
säkerställa efterlevnad av grundläggande 
principer. En förutsättning för att 
civilsamhället ska kunna fylla sin roll är att 
FN-systemet, de multilaterala utvecklings-
bankerna och EU fortsätter skapa utrymme 
för dialog och konsultationer, vilket Sverige 
aktivt ska verka för.  

Demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer  

Sverige har en lång tradition av att främja 
demokrati och respekten för mänskliga 
rättigheter samt rättsstatens principer. Detta 
gäller också svenskt civilsamhälle. 
Utvecklingen i vår omvärld gör det särskilt 
viktigt att fortsatt prioritera detta arbete där 
Sverige har kunskap, resurser och ett tydligt 
mervärde. Under 2016 kommer regeringen att 

lämna över en skrivelse till riksdagen om 
Sveriges politik för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer. 
Relevanta delar av skrivelsen kommer att 
återspeglas i kapitlet om demokrati och 
mänskliga rättigheter i det biståndspolitiska 
policyramverket.  

Demokrati, respekt för mänskliga rättig-
heter och rättsstatens principer är både mål i 
sig själva och medel för att uppnå andra mål. 
En central utgångspunkt för svenskt 
utvecklingssamarbete är att de mänskliga 
rättigheterna är universella, ömsesidigt 
samverkande och odelbara. I de strategier som 
styr det svenska bilaterala utvecklings-
samarbetet är främjande av demokrati och 
ökad respekt för mänskliga rättigheter fortsatt 
grundläggande.  

Regeringen kommer att ta ett förnyat grepp 
om rättighetsperspektivet för att säkerställa 
dess fortsatta relevans. Ett sådant förhållnings-
sätt innebär ett synliggörande av 
diskriminerade, exkluderade och marginal-
iserade individer och grupper före varje insats. 
Detta så att människor, oavsett kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, 
religion och andra trosuppfattningar, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck ska kunna åtnjuta sina rättigheter.  

En viktig del av rättighetsperspektivet är 
barnrättsperspektivet. Sverige är en betydande 
givare på barnrättsområdet och frågan 
prioriteras nu upp i pågående och kommande 
strategiprocesser.  

Sverige ska bidra till att kvinnor och män 
under hela sin livscykel har möjlighet och 
frihet att påverka sina levnadsvillkor genom att 
delta och utöva inflytande i politiska processer 
och beslut, samt att kunna organisera sig för 
detta genom civilsamhället och politiska 
partier. Välfungerande politiska partier och 
flerpartisystem, inklusive ett fungerande 
parlament, är centralt för ett demokratiskt 
styrelseskick. Insatser för att främja hbtq-
personers rättigheter är viktiga i arbetet för 
mänskliga rättigheter och demokrati.  

Respekten för medborgerliga och politiska 
rättigheter liksom för ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter samt rättsstatens 
principer är avgörande för att bygga 
fungerande demokratier och minska fattig-
domen i alla dess dimensioner. Därför ges 
dessa rättigheter och de institutioner som 
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garanterar dem en framskjuten plats i svenskt 
utvecklingssamarbete.  

Respekten för de olika opinionsfriheterna – 
yttrandefriheten, informationsfriheten, mötes-
friheten, demonstrationsfriheten, förenings-
friheten och religionsfriheten – utgör en 
stomme i det demokratifrämjande arbetet. 
Tillgång till fria och oberoende nya och 
traditionella medier är av vikt i detta arbete. 
Svenskt utvecklingssamarbete ska verka för 
lagstiftning och politik som möjliggör fria och 
oberoende medier, forskningsfrihet, rätt till 
kulturella uttryck och användande av fri, 
öppen och säker informations- och 
kommunikationsteknologi.  

Det civila samhällets aktörer har en särskild 
betydelse och potential för att bidra till 
demokratisk utveckling och främja en ökad 
respekt för mänskliga rättigheter. Därför är 
det viktigt att aktivt motarbeta deras 
krympande utrymme. Civilsamhälles-
organisationer spelar också en viktig roll för 
att belysa utvecklingshinder, väcka 
engagemang och driva på utvecklingen. 
Regeringens kommande strategi för stödet till 
informations- och kommunikations-
verksamheten ska också skapa bättre 
förutsättningar för civila samhällets och andra 
fristående aktörers kunskapsspridning, 
opinionsbildning och en kritiskt oberoende 
granskning inom områden av betydelse för 
fattigdomsbekämpning och en rättvis och 
hållbar global utveckling. De gemensamma 
åtagandena för stärkt dialog och samverkan 
inom utvecklingssamarbetet lägger grunden 
för ett långsiktigt och fördjupat samarbete 
mellan regeringen och svenska civilsamhälles-
organisationer med en tydlig koppling till 
PGU och åtaganden inom ramen för post 
2015-agendan.  

En hållbar inkluderande ekonomisk utveckling  

Trots stora framsteg brottas fortfarande 
många låginkomstländer med både djup och 
utbredd fattigdom. I många medelinkomst-
länder är bilden delad mellan en god, ofta 
urban, ekonomisk utveckling och en 
kvarstående omfattande fattigdom på framför 
allt landsbygden. Sveriges bistånd ska bidra till 
att stärka bron mellan tillväxt och 
fattigdomsbekämpning genom att bidra till en 
mer inkluderande och därför mer hållbar 

ekonomisk utveckling. Särskilt i konflikt-
benägna och sviktande stater är en 
inkluderande utveckling av stor betydelse. 

Produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor är en nyckel till att kvinnor, män 
och ungdomar som lever i fattigdom ska 
kunna bidra till och ta del av ekonomisk 
tillväxt. Det stora antalet unga kvinnor och 
män på väg in på den afrikanska 
arbetsmarknaden innebär en möjlighet, men 
också en utmaning. En stor andel kvinnor och 
män i låg- och medelinkomstländer är 
sysselsatta i den informella sektorn, med 
osäkra anställningar och undermåliga arbets-
villkor. Även barnarbete är vanligt, särskilt på 
landsbygden.  

Fria arbetsmarknadsparter och att de 
mänskliga rättigheterna i arbetslivet, inklusive 
migranters rättigheter, upprätthålls är nyckeln 
för en sysselsättningsutveckling med högre 
kompetens och bättre produktivitet. Sverige 
ska verka för att ILO:s kärnkonventioner 
genomförs i alla länder och att den sociala 
dialogen får en mer framträdande roll.  

Sverige ska arbeta för anständiga 
arbetsvillkor och en bättre fungerande 
arbetsmarknad, med utbildningar som bättre 
matchar efterfrågan, och lyfta fram dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter som en 
central ansats för att uppnå detta. ILO har en 
nyckelroll i dessa frågor och ILO:s Decent 
work-agenda utgör en viktig plattform för 
arbetet med sysselsättningsfrågorna.  

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor 
och män är en förutsättning för en hållbar och 
inkluderande ekonomisk utveckling. Kvinnor 
och flickor utför i dag merparten av hushålls- 
och omsorgsarbetet i både egna och andras 
hem vilket hindrar deras möjligheter till 
utbildning och produktivt arbete. Sverige ska 
aktivt stödja en jämställd arbetsfördelning av 
obetalt hushålls- och omsorgsarbete mellan 
män och kvinnor respektive flickor och pojkar 
liksom förbättrade rättigheter och arbets-
förhållanden för de som arbetar i andras hem.  

För att åstadkomma en hållbar ekonomisk 
utveckling behövs institutioner och regelverk 
som bl.a. gynnar ansvarsfulla, långsiktigt 
hållbara och jämställda investeringar och 
effektivitet. Detta inkluderar insatser för ett 
stärkt rättsystem och mot korruption. 
Efterfrågan på arbetskraft hindras i dag av bl.a. 
brist på energi, infrastruktur, ICT och 
finansiering. Sverige ska bidra till att minska 
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dessa hinder genom att stödja gröna, 
långsiktigt hållbara, ansvarsfulla investeringar 
som en del av en miljöomställning där den 
stora potentialen till förnybar energi tillvaratas. 
För att utvecklingsländer, i synnerhet de 
fattigaste, ska kunna tillvarata möjligheterna i 
den globala ekonomin och för att få till stånd 
en hållbar ekonomisk utveckling, är insatser 
för en friare, rättvisare och grönare handel 
(Aid for Trade) och fungerande marknader 
centralt. Hållbart företagande, såsom 
genomslaget för FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter samt 
miljöhänsyn, är också centralt för en hållbar 
ekonomisk utveckling. Den nationella 
handlingsplanen för företagande och 
mänskliga rättigheter är en viktig del av 
Sveriges arbete med dessa frågor.  

Flertalet kvinnor och män som lever i 
fattigdom är beroende av jord- och skogsbruk 
eller fiske för sin försörjning. Regeringen 
fäster därför vikt vid utvecklingen av dessa 
sektorer. Ansvarsfulla investeringar och 
förbättrade produktionsförutsättningar är 
väsentliga för en positiv utveckling, liksom en 
stärkt förvaltning. Kvinnor innehar ofta en 
avgörande roll inom livsmedelsförsörjning. En 
stor andel av världens kvinnor saknar dock 
kontroll över samt ägande- och arvsrätt till 
resurser inklusive mark, fiskevatten, kapital, 
naturresurser, teknologi och information, 
liksom tillträde till finansiella tjänster och 
fungerande marknader. Att aktivt verka för 
avskaffandet av de juridiska och sociala 
strukturer och normer som hindrar kvinnor 
och flickor från att ta sig ur fattigdom och 
uppnå ekonomisk egenmakt är centralt. 
Frågan om antimikrobiell resistens och 
ansvarsfull användning av antibiotika inom 
lantbruket är en viktig del av 
hållbarhetsarbetet. Resistens kan förebyggas 
genom bl.a. förbättrad djurhållning och ett 
tvärsektoriellt perspektiv. Sverige ska också 
bidra till ett holistiskt perspektiv, där 
kopplingen mellan rent vatten, energi och 
livsmedelsförsörjning lyfts fram. Detta 
återspeglas bl.a. i den genomgående 
prioriteringen av jämställdhet, miljö och 
klimat inom den ökade ramen för befintligt 
anslag. 

Stärkt inhemsk resursmobilisering kan 
avsevärt öka utvecklingsländers långsiktiga 
resurser för utveckling såsom institutions-
utveckling. Stöd inom offentlig finansiell 

styrning, och i synnerhet rörande skatte-
administration, är därför viktigt.  

Utvecklingen mot ökad nationell 
ojämlikhet i många länder visar på vikten av att 
ekonomisk tillväxt kompletteras med 
fungerande resursfördelning. Tillgången till väl 
fungerande sociala trygghetssystem är både en 
rättighetsfråga och en grund för inkluderande 
social och ekonomisk utveckling. Sociala 
trygghetssystem är grundläggande för 
kvinnors möjlighet att delta på arbets-
marknaden och bidra till ekonomisk 
utveckling under lika villkor som män och 
underlättar pojkars och flickors skolgång. 
Svenskt kunnande rörande social trygghet ska 
tas tillvara där denna är relevant och 
efterfrågad. 

Den ekonomiska kris som följt i spåren av 
ebolautbrottet har haft förödande 
konsekvenser för miljontals människor i de 
drabbade länderna i västra Afrika. Världs-
samfundet, inklusive Sverige, mobiliserade 
stort både finansiellt och politiskt för att stävja 
utbrottet. Ett viktigt återuppbyggnadsarbete 
tar nu vid för att långsiktigt stärka ländernas 
ekonomier och skapa arbetstillfällen och 
garantera matsäkerhet. Flera multilaterala 
aktörer, inklusive UNDP, kan spela en viktig 
roll i detta arbete. Detta reflekteras i 
tilldelningen av resurser. 

Social utveckling  

Social utveckling är central för minskad 
fattigdom, förbättrad hälsa och ökad livslängd 
i fattiga länder. Hälso- och sjukvård, 
utbildning och sociala trygghetssystem är 
viktiga pelare i arbetet för social utveckling. 
Mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö- och 
klimat samt välfungerande institutioner är 
andra nyckelområden.  

En jämlik tillgång till hälso- och sjukvård 
och utbildning gynnar fred och demokratisk 
utveckling. Satsningar tidigt i livet är centralt. 
Mer än var femte barn i utvecklingsländer lever 
i absolut fattigdom och riskerar näringsbrist. 
Bristande näring och hälso- och sjukvård 
bidrar till att många fattiga barn har sämre 
förutsättningar för lärande redan när de börjar 
skolan. 

Utveckling av hälsosystem utgör en central 
del av hälsobiståndet. Starka hälsosystem 
utgör dessutom grunden för arbetet med 
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global hälsosäkerhet. I detta arbete ingår även 
att förbättra implementeringen av det inter-
nationella hälsoreglementet (2005). Sverige 
ska konsekvent främja ett systemtänkande 
som stärker kapaciteten på landnivå och lokalt 
att leverera fungerande hälsoservice. 

Regeringen ska med oförminskad kraft 
verka för att Sverige är en stark global aktör 
och förespråkare för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR) genom att 
oförtrutet påtala sambandet mellan SRHR, 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 
Sverige ska aktivt driva SRHR-frågorna inom 
ramen för internationella förhandlingar med 
fokus på de särskilt svåra frågorna, stärka 
arbetet med att främja kvinnor och flickors 
SRHR inom ramen för humanitära insatser, 
samt främja stärkt kapacitet på landnivå och 
lokalt att leverera fungerande hälsoservice. 

Den multilaterala arkitekturen för att 
förebygga och bota sjukdomar samt främja 
hälsa är stadd i snabb förändring. Sverige har 
länge haft en framskjuten plats i det arbetet 
och kommer fortsatt spela en viktig roll inte 
minst genom att peka på vikten av 
förebyggande insatser, riktad utbildning och 
en rättighetsbaserad ansats i hälsoarbetet. 
Regeringen avser verka för en tydlig 
differentiering mellan hur de multilaterala 
insatserna utformas i de länder som har hög 
egen kapacitet och stora resurser kontra de 
stater där samhällsstrukturerna är svaga och 
konfliktrisken hög.  

En hållbar miljö är en grundförutsättning 
för långsiktigt tryggad livsmedels- och 
energiförsörjning, folkhälsa, och socio-
ekonomisk utveckling. Integrerade ansatser 
behövs för att hantera dessa sammanhängande 
problem. Genom att samlat förebygga hälso- 
och miljöproblem förstärks effekterna.  

Sverige ska lyfta fram samband mellan 
miljöfrågor och hälsa, såsom effekten av 
luftföroreningar, samt uppmärksamma fram-
växande hot mot människors välbefinnande, 
inklusive antibiotikaresistens och narkotika-
relaterade problem, lyfta fram behovet av 
disaggregerad data och analys, bl.a. med 
avseende på kön, som stöd för anpassat 
hälsoarbete där det är motiverat. 

Utbildning och livslångt lärande utgör en 
grundpelare för FN:s nya agenda för global 
hållbar utveckling. Utbildning är en mänsklig 
rättighet och en grundsten för demokrati, 
jämlikhet, jämställdhet och en socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
utveckling. Utbildning ger individen förutsätt-
ningar att försörja sig och kunskap för att 
aktivt kunna delta i och påverka samhällets 
utveckling. Svenskt utvecklingssamarbete ska 
utgå från en helhetssyn på lärande med fokus 
på utbildningssystem, inklusive lärarutbildning 
av hög kvalitet och fortbildning, och främja 
tillgången till utbildning av god kvalitet på 
samtliga nivåer från tidiga år och genom hela 
livscykeln. Sveriges stöd till en likvärdig och 
inkluderande utbildning ska inriktas på att 
säkerställa att barn, ungdomar och vuxna som 
lever i fattigdom och i andra utsatta 
situationer, t.ex. barn med funktions-
nedsättning, får tillgång till och kan slutföra 
utbildning av god kvalitet. Särskilt fokus ska 
läggas på flickors och kvinnors deltagande i 
utbildning.  

Utbildning för hållbar utveckling 
(Education for Sustainable Development) och 
utbildning för ett aktivt globalt 
medborgarskap (Global Citizen Education) är 
värdefulla instrument för ökade kunskaper om 
hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. 
Informations- och kommunikationsteknologi 
har en ökande betydelse för lärande, 
kapacitetsutveckling och demokratisk 
utveckling. Utbildningens betydelse för länder 
och människor i konflikt- och postkonflikt, 
samt i humanitära situationer, ska särskilt 
uppmärksammas. 

Det är viktigt att stödja kvinnors rätt till 
utbildning, genom hela livet, framför allt vad 
gäller möjligheter till anställning eller eget 
företagande. Yrkesutbildning har stor 
betydelse för en växande formell arbets-
marknad och ökad produktivitet. Vidare är 
insatser för stöd till högre utbildning och 
uppbyggnad av ländernas egen kapacitet för 
analys och forskning samt hållbara 
forskningssystem en viktig del för en 
långsiktigt hållbar utveckling. Sveriges stöd ska 
bygga på samarbetsländernas egna behov och 
prioriteringar. Stödet till Nordiska Afrika-
institutet bidrar vidare till att stärka kontakter 
mellan forskare i Afrika och Sverige och öka 
förståelsen för ett Afrika i förändring.  

Sverige fortsätter därför det betydande 
stödet till forskning och utbildning inom 
ramen för befintligt anslag. 

Genom stöd till initiativ och organisationer 
som the Global Partnership for Education 
(GPE), UNICEF och Unesco får svenska 
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prioriterade frågor genomslag. Bistånd på 
kulturområdet bidrar till att bygga kulturella 
relationer och stärka fattiga människors 
självkänsla. 

Allt fler utvecklingsländer uppmärksammar 
behovet av att bygga upp system för social 
trygghet, som en investering i den långsiktiga 
välfärden och i stärkt motståndskraft mot 
fattigdom och utsatthet i synnerhet för 
grupper och individer som är särskilt utsatta 
för humanitära katastrofer. Avsikten med 
regeringens ökade stöd till skatteområdet är 
bl.a. att stärka resurserna till sociala trygghets-
system. 

Humanitär verksamhet 

De humanitära behoven i världen är historiskt 
stora och det humanitära systemet är mycket 
ansträngt. Merparten av de behövande 
befinner sig i de kriser som klassificerats som 
särskilt allvarliga, de s.k. L3-kriserna. Under 
2015 gäller detta bl.a. kriserna i Syrien, 
Sydsudan, Irak, och Jemen. Det finns ett 
behov att finna hållbara politiska lösningar på 
konflikterna och bryta cykliskt återkommande 
konflikter och oroligheter. De humanitära 
behoven har mer än fördubblats sedan 2012 
och givarnas humanitära budgetar är kraftigt 
ansträngda. Appellerna för 2014 var vid årets 
slut finansierade till 54 procent. Det finns i 
dagsläget inget som tyder på att den globala 
humanitära utvecklingen kommer att för-
bättras under 2015.  

De humanitära finansieringsmekanismerna 
behöver stärkas och de humanitära principerna 
behöver bekräftas. Sverige ska vara tongivande 
i det humanitära systemet och aktivt i 
humanitära krisinsatser. Sverige ska också 
aktivt driva reformer av det humanitära 
systemet för att bidra till en effektiv humanitär 
respons i en tid av extremt stora behov. Inte 
minst viktigt är arbetet med att utveckla de 
humanitära finansieringsstrukturerna. Sverige 
ska aktivt arbeta med att öka respekten för de 
humanitära principerna och efterlevnaden av 
den internationella humanitära rätten. Givet de 
ökande skyddsbehoven ska Sverige fokusera 
särskilt på skyddsfrågor – inte minst för 
särskilt utsatta grupper som kvinnor och barn. 
Kopplingen mellan humanitära insatser och 
långsiktiga utvecklingsinsatser ska stärkas. Det 

humanitära stödet stärks inom den ökade 
ramen för befintligt anslag. 

Mycket talar för att risken för natur-
katastrofer kommer att öka i takt med de 
globala klimatförändringarna. Mot bakgrund 
av detta förblir arbetet med katastrofrisk-
reducering av vikt. I mars 2015 i Sendai slogs 
nya riktlinjer för katastrofriskreducering fast. 
Dessa riktlinjer är centrala för att stärka 
samhällens motståndskraft mot natur-
katastrofer och bidra till katastrofrisk-
reducering. Enligt forskningsrön innebär varje 
dollar som används till katastrofriskreducering 
en besparing på sju dollar i händelse av en 
naturkatastrof. Sverige stödjer insatser för 
katastrofriskreducering, främst med 
utvecklingsfinansiering men även humanitärt. 
Sverige är en av de största givarna till FN:s 
organ för katastrofriskreducering, UNISDR, 
samt stöder fonden för naturkatastrof-
förebyggande, Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery (GFDRR), som har 
ett nära samarbete med Världsbanken. 

Ett starkt FN  

Nya och mer komplexa, flerdimensionella 
risker i omvärlden tydliggör behovet av 
robusta globala institutioner. Växande klyftor 
mellan och inom länder ställer också allt högre 
krav på dessa. En multipolär värld fordrar 
multilateralt samarbete med moderna former 
för normbildning, verksamhet och 
representation. Behovet av samverkan mellan 
regeringar och regionala organisationer 
förstärks också i takt med att antalet 
inflytelserika icke-statliga aktörer ökar. 

FN utgör navet i det internationella 
samfundet. Regeringen har en uttalad 
ambition att stärka och reformera FN. 
Sveriges röst och inflytande i FN ska stärkas 
ytterligare och Sverige ska visa globalt 
ledarskap i utvecklingspolitiken. Sverige ska 
verka för en ändamålsenlig och effektiv roll- 
och ansvarsfördelning inom det internationella 
systemet, så att varje organisation tillför 
mervärde där den gör mest nytta. Sverige ska 
driva på för att världssamfundet ska axla 
ansvaret för genomförandet av den nya globala 
agendan för hållbar utveckling vilket kräver 
både förnyelse, engagemang och resurser. 
Under 2016 förväntas reformer av FN:s 
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utvecklingssystem vara föremål för diskussion 
och förhandling. 

FN behöver moderniseras för att kunna 
hantera de framtida globala utvecklings-
utmaningarna, d.v.s. vara Fit for Purpose. 
Systemet behöver stärkas och anpassas för att 
stödja genomförandet av de nya globala målen 
för hållbar utveckling som ska vägleda det 
internationella samfundet till år 2030.  

Sverige ska agera brobyggare i den dialogen 
och säkra att EU driver en progressiv 
handlingslinje.  

Sverige ska också ta en fortsatt ledande roll 
för att höja kvaliteten på finansieringen av 
FN:s fonder och program genom att driva 
frågan om strukturerade finansieringsdialoger 
som en förutsättning för ett moderniserat FN. 
Regeringen prioriterar också ett strategiskt 
och aktivt påverkansarbete på den fyraåriga 
översynen av FN:s operationella aktiviteter 
(QCPR), till vilken bl.a. UN Fit for Purpose 
är kopplad, och stärker därför den interna 
beredning, uppföljningen och utvärderingen av 
svenskt stöd.  

Sverige ska verka för att FN:s normativa, 
samordnande och operativa verksamhet 
samspelar effektivt och slagkraftigt, och söka 
stärka FN:s normativa arbete inom 
utvecklingspolitiken. Regeringen kommer att 
driva aktivt att FN flexibelt och i ett tidigt 
skede engagerar sig i utvecklingsinsatser i 
sviktande stater, krissituationer och 
humanitära situationer. Inom ramen för 
befintligt anslag är FN prioriterat. 

Ett brett genomslag för svenska prioriteringar i 
det multilaterala utvecklingssamarbetet 

Regeringen arbetar aktivt för att få genomslag 
för svenska utvecklingspolitiska prioriteringar 
i Världsbanken, de regionala utvecklings-
bankerna och de multilaterala vertikala 
fonderna. Regeringen stödjer också de 
reformprocesser som pågår för att göra dessa 
institutioner effektivare och väl rustade att 
möta de framtida utvecklingsbehov som både 
låg- och medelinkomstländer står inför. 
Regelverken för upphandling behöver 
moderniseras för att bidra till den globala 
agendan för hållbar utveckling så att 
utvecklingsbanker och internationella 
finansieringsinstitutioner effektivt under-
stödjer väl förberedda infrastruktur-

investeringar och goda tekniska lösningar som 
tar hänsyn till långsiktig hållbarhet, 
livscykelkostnader (LCC) och hållbart 
företagande. Under 2016 kommer regeringen 
att ha en högre ambitionsnivå när det gäller 
ökade investeringar i förnyelsebara energi-
former. Tydligare målsättningar och 
handlingsplaner för att uppnå detta ska 
eftersträvas. Ett miljö- och klimatperspektiv 
ska genomsyra samtliga investeringar och 
stöd. 

Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv 
i alla insatser måste bli bättre. Sverige ska verka 
för att de policyer som finns på jämställdhets-
området omsätts i praktiken. 

Översynen av Världsbankens och 
utvecklingsbankernas miljömässiga och sociala 
standarder ska ske på ett sätt som återspeglar 
de grundläggande mänskliga rättigheterna och 
stärker rättighetsperspektivet, miljö- och 
klimathänsyn och som garanterar ett gott 
genomförande av dessa regler. Parallellt ser 
regeringen över hur Sveriges arbete med dessa 
frågor kan intensifieras.  

EU som viktig aktör  

EU och dess medlemsstater står för 60 
procent av världens samlade bistånd. 
Kommissionen hanterar cirka en femtedel av 
detta, vilket 2013 motsvarade ca 127 miljarder 
kronor. EU bedriver utvecklingssamarbete i 
140 länder.  

Regeringen kommer under året att i EU:s 
utvecklingssamarbete fortsätta verka aktivt för 
i synnerhet rättighets- och demokratifrågor, 
jämställdhetsfrågor, miljö- och klimatfrågor, 
freds- och statsbyggande, civilsamhällets 
deltagande samt samstämmighetsfrågor med 
koppling till den nya globala agendan för 
hållbar utveckling.  

Sveriges mervärde i EU-sammanhang består 
framför allt i en mångårig erfarenhet av att 
bedriva ett fattigdomsfokuserat och 
rättighetsbaserat utvecklingssamarbete. Vidare 
kan Sverige bidra med erfarenheter kring att 
bedriva samstämmighetspolitik i arbetet för en 
hållbar utveckling.  
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Informations- och kommunikationsteknik 

Regeringen betonar betydelsen som teknologi, 
och särskilt informations- och 
kommunikationsteknik (ICT), har för hållbar 
utveckling. Den ökade tillgången till och 
användningen av ny teknologi ger helt nya 
möjligheter för människor som lever i 
fattigdom att få tillgång till finansiella tjänster 
och information.  

Ny teknologi ger länder unika möjligheter 
att bygga upp befolkningsdatabaser, uppdatera 
folkbokföring, öka rättssäkerhet, minska 
korruption, förbättra skatteuppbörd, förbättra 
hälsa, samt är grundläggande för att kunna 
följa upp den nya agendan för hållbar 
utveckling. Regeringen avser utveckla arbetet 
på detta område för att tillvarata den potential 
som ökad tillgänglighet, relevans och 
transparens av data ger. 

Ny teknologi bidrar till att hitta nya 
lösningar på utvecklingsutmaningar, inte minst 
genom de allt fler innovationshubbar som nu 
etableras i låg- och medelinkomstländer. Den 
ökande tillgången till ICT har också 
möjliggjort innovation på andra områden, inte 
minst på miljö- och klimatområdet.  

Tillgång till teknologi utgör en nyckel till 
inflytande, delaktighet och egenmakt. Idag 
råder stora skillnader i tillgången till och 
användningen av ny teknologi mellan kvinnor 
och män respektive flickor och pojkar. 
Regeringen betonar därför särskilt vikten av 
att öka den jämlika tillgången till ett öppet, 
säkert och fritt internet.  

Den snabba teknologiska utvecklingen har 
gjort att många låg- och medelinkomstländer 
saknar rättssäkra och effektiva institutioner 
när det gäller ny teknologi (och särskilt 
gällande Internet). Mänskliga rättigheter 
respekteras i allt mindre utsträckning på nätet. 
Regeringen betonar därför vikten av att stödja 
låg- och medelinkomstländer i framtagandet 
av lagstiftning och institutioner byggda på 
rättsstatens principer på detta område. 

Nya former för samverkan och finansiering för 
hållbar utveckling 

För att kunna klara av de viktiga åtagandena 
från konferensen om utvecklingsfinansiering 
om att mobilisera resurser för den nya agendan 
för hållbar utveckling måste biståndet verka 

tillsammans med andra resursflöden. Nya 
finansieringsformer och samverkan kan bidra 
till fattigdomsbekämpning och globalt hållbar 
utveckling genom att katalysera additionella 
resurser och stimulera hållbara investeringar. 

Samverkan med den privata sektorn och 
tillvaratagandet av näringslivets initiativ-
förmåga, erfarenhet, expertis och resurser kan 
även bidra till att främja socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart företagande, 
inklusive företagens deltagande i arbetet för 
mänskliga rättigheter, bättre jobb och 
arbetstagares rättigheter, samt bättre 
fungerande marknader. Agendan för 
anständiga arbetsvillkor syftar till att lyfta fram 
rätten till anständiga arbetsförhållanden i alla 
länder som en drivkraft för utveckling. 
Regeringen lyfter även vikten av social dialog 
och förtroende mellan arbetsmarknadens 
parter och regeringar för produktivitet, 
jobbskapande och anständiga arbetsvillkor 
bl.a. med konceptet Global Deal. 

Regeringen avser se över de svenska 
aktörernas uppdrag och inriktning i syfte att 
öka effektiviteten, samt stärka fokus på de 
olika instrumentens bidrag till att främja miljö, 
klimat och hållbara investeringar. Höga 
hållbarhetskrav på partners och projekt är en 
förutsättning för samverkan. Regeringen ser 
också en särskild potential vad gäller miljö- 
och klimatinvesteringar. 

Swedfunds verksamhet 

Det statliga bolaget Swedfund International 
AB är regeringens utvecklingsfinansiär och ett 
viktigt verktyg för att bidra till 
fattigdomsminskning genom stöd till hållbar 
privatsektorutveckling i utvecklingsländer. I 
likhet med övriga 14 utvecklingsfinansiärer 
inom EDFI (European Development Finance 
Institutions), det europeiska nätverket för 
utvecklingsfinansiärer, bedrivs Swedfunds 
verksamhet i länder och på marknader med 
särskilda utmaningar och stort behov av 
investeringar.  

Swedfunds primära uppdrag är att bidra till 
minskad fattigdom genom stöd till hållbart 
företagande. Bolaget arbetar främst med 
direktinvesteringar i små och medelstora 
företag och har sedan starten utvecklat sitt 
arbete med att stödja framväxten av hållbara 
företag. De senaste åren har Swedfund stärkt 
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sitt fokus på Afrika och har 62 procent av sina 
investeringar i Afrika. I en internationell 
jämförelse är det en hög andel, motsvarande 
siffra för ett genomsnitt av övriga 14 
europeiska utvecklingsfinansiärerna är ca 
20 procent. 

Regeringens bedömning är att bolaget är ett 
viktigt verktyg för att minska fattigdom 
genom att skapa sysselsättning i hållbara 
företag. Regeringen har under 2015 förtydligat 
ägaranvisningen vad gäller arbetet med 
jämställdhet och miljö- och klimatfrågor. 
Regeringen anser att Swedfunds investeringar 
inte skall bidra ytterligare till att låsa in 
utvecklingsländer i fossilberoende utan främja 
investeringar i hållbara miljö- och klimat-
lösningar som leder till en omställning till 
förnybar energi.  

Mot bakgrund av detta är det regeringens 
ambition att ge Swedfund stabila 
förutsättningar att utveckla verksamheten 
ytterligare, i synnerhet vad gäller investeringar 
inom miljö- och klimatområdet, och föreslår 
därför ett kapitaltillskott om 400 miljoner 
kronor. Regeringen aviserar att den avser att 
återkomma till riksdagen i budget-
propositionerna för 2017 och 2018 med 
förslag om ytterligare kapitaltillskott för 
Swedfund 2017 respektive 2018 (se avsnitt 
2.7). Regeringen ser ett behov av att 
komplettera verksamheten med teknisk 
assistans. Sådant stöd möjliggör för Swedfund 
att i ökande grad göra investeringar inom 
miljö- och klimatområdet. Samtidigt möjlig-
görs ett förstärkt, strategiskt arbete med 
jämställdhet och miljö- och klimatfrågor inom 
befintlig portfölj. 

Lån till Ukraina 

Den 11 mars 2015 erbjöd Sverige Ukraina ett 
bilateralt lån om 100 miljoner US-dollar. 
Syftet med lånet är att bidra till finansiell och 
ekonomisk stabilitet i Ukraina. Lånet kopplas 
till utbetalningarna av Internationella 
valutafondens lån till Ukraina. Delar av lånets 
ränta avses subventioneras med medel från 
utgiftsområde 5, Internationell samverkan, 
samt från utgiftsområde 7, Internationellt 
bistånd. Den del som avses finansieras av 
utgiftsområde 7 är i enlighet med 
OECD/DAC:s definition av bistånd (den s.k. 
gåvodelen). Även vissa administrativa 

kostnader avses finansieras från utgiftsområde 
5. Ett avtal om lån till Ukraina förutsätter 
riksdagens godkännande. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen när ett avtal 
förhandlats fram med Ukraina.  
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2.6 Beskrivning av anslagsposterna 

I tabellerna nedan redovisas utfall 2014, budget 
2015 samt en indikativ fördelning av anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet per anslagspost 2016. 

 
 
 
 
 

Tabell 2.14 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 
 
 

 
 

Utfall 2014 

 
 

Budget 20151 

 
 

Indikativ fördelning 2016 

Humanitära insatser 3 022 999 2 772 703 2 957 500 

Informations- och kommunikationsverksamhet2  95 600 91 471 127 471 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 695 292 1 620 419 1 625 128 

Regional och bilaterala strategier för Asien 1 509 530 1 370 000 1 730 000 

Bilaterala strategier för Latinamerika 513 551 510 000 600 000 

Regionala och bilaterala strategier för Afrika 5 029 752 4 681 499 5 175 579 

Regional och bilaterala strategier för Mellanöstern och 
Nordafrika 844 626 735 000 1 070 000 

Reformsamarbete i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 1 144 677 1 041 760 1 161 760 

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och 
demokratisering3 932 014 809 603 752 603 

Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling                                            734 490 699 500 784 500 

Globala insatser för socialt hållbar utveckling  1 263 340 1 132 000 1 044 000 

Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 687 486 588 710 591 224 

Globala insatser för mänsklig säkerhet 197 082 180 000 200 000 

Kapacitetsutveckling och utbyten 469 821 453 000 478 000 

Forskningssamarbete 848 493 785 879 765 879 

SUMMA 18 988 753 17 471 544 19 063 644 
1 Inklusive vår- och höständringsbudgetar 2015. 
2 Inklusive särskild satsning som syftar till att informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i genomförandet av den nya utvecklingsagendan post 
2015. 
3 Bidraget till OHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights flyttas och ingår fr.o.m. 2016 i anslagsposten Multilaterala och internationella organisationer 
och fonder. Utgifterna för valobservatörsverksamheten överförs fr.o.m. 2016 till Folke Bernadotteakademin. 
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Tabell 2.15 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet  
 

Tusental kronor 

 Utfall 2014 Budget 20151 Indikativ fördelning 2016 

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och 
skuldavskrivningar 3 829 933 2 871 150 3 037 610 

Multilaterala och internationella organisationer och fonder 5 999 208 6 612 825 7 624 897 

Strategiskt inriktade bidrag 239 108 314 598 499 705 

Konferenser, seminarier, utredningar och projekt 19 049 25 530 25 250 

Svenska institutet i Alexandria 13 068 15 900 16 650 

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid 
generalkonsulatet i Istanbul 6 241 7 000 7 000 

Polismyndigheten  163 977 161 200 180 000 

Kriminalvården 22 543 26 600 30 000 

Åklagarmyndigheten 1 861 3 300 4 000 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 35 526 39 000 42 000 

Domstolsverket 1 659 4 000 4 000 

Folke Bernadotteakademin 79 397 77 720 93 820 

Svenska institutet  218 287 227 410 226 805 

Nordiska Afrikainstitutet  14 259 14 000 14 000 

Strålsäkerhetsmyndigheten 12 661 13 000 13 000 

Kammarkollegiet2 33 140 34 000 55 000 

Vetenskapsrådet  172 315 165 000 165 000 

Riksgäldskontoret 5 499 6 202 4 944 

Kommerskollegium  9 500 13 500 

  10 867 731 10 627 935 12 057 181 

SUMMA 29 856 484 28 099 479 31 120 825 
1 Inklusive vår- och höständringsbudget 2015. 
2Inklusive medel om 10 miljoner kronor för teknisk assistans för att finansiera insatser för att initiera nya samarbeten och höja kvaliteten i befintliga projekt och 
investeringar vid Swedfund International AB och att i ökande grad göra investeringar inom miljö- och klimatområdet. 
 

 

Tabell 2.16 De 10 största kärnstöden till multilaterala organisationer 2014-20161 

Tusental kronor 

 
Årsbidrag 2014 Budget 2015 

Indikativ 
fördelning 2016 

Globala fonden mot hiv, tuberkulos och malaria 
(GFATM) 500 000 850 000 850 000 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 640 000 640 000 715 000 

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) 550 000 550 000 600 000 

FN:s barnfond (Unicef) 550 000 525 000 545 000 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) 485 000 485 000 504 000 

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) 410 000 410 000 520 000 

Globala vaccinalliansen (GAVI) 350 000 350 000 300 000 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 510 000 495 000 560 000 

FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar (UNRWA) 282 000 300 000 345 000 

FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS) 230 000 200 000 200 000 

SUMMA 4 507 000 4 805 000 5 139 000 
1 Avser ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder, exklusive stöd till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). 
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2.7 Budgetförslag 

2.7.1 1:1 Biståndsverksamhet 

Tabell 2.17 Anslagsutveckling för 1:1 Biståndsverksamhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
29 856 482 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
343 412 

 
2015 

 
Anslag 

 
28 099 479 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
28 253 979 

2016 Förslag 31 120 825      

2017 Beräknat 35 098 437      

2018 Beräknat 38 389 594      

2019 Beräknat 40 152 697      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för internationellt bistånd. 
Medlen från anslaget får även användas för att 
subventionera premier för avgifter avseende 
statens garantier för Nordiska investerings-
bankens låneanordning för miljöinvesteringar 
som inte klassificeras som bistånd enligt 
OECD/DAC:s definition och för viss 
verksamhet vid Sida Partnership forum i 
Härnösand. Anslaget får även användas för viss 
metodutveckling, studier, utvärderingar och 
erfarenhetsredovisningar, revisioner samt 
temporär verksamhet inom avgränsade projekt. 
Anslaget får även användas för förvaltnings-
utgifter, vilka beräknas uppgå till ca 120 miljoner 
kronor, vid myndigheter som genomför inter-
nationellt bistånd. 

Kompletterande information 

Medel från anslaget får användas för att 
subventionera premier för garantier i enlighet 
med förordningen (2009:320) om finansiering av 
utvecklingslån och garantier för utvecklings-
samarbete. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
77 000 000 000 kronor 2017–2027.  
 

 
Skälen för regeringens förslag: För att främja 
en högre grad av förutsägbarhet i bistånds-
givningen behöver ekonomiska avtal inom 
biståndsverksamheten kunna ingås. Nya 
åtaganden beräknas uppgå till drygt 28 miljarder 
kronor. Myndigheter som disponerar 
bemyndiganden under anslaget är bland andra 
Regeringskansliet, Sida, Svenska institutet, 
Vetenskapsrådet och Strålsäkerhets-
myndigheten. 

För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
som regeringen respektive Regeringskansliet 
beslutar om beräknas nya åtaganden göras 2016 
till ett belopp om ca 14 miljarder kronor. 
Framför allt rör det sig om 18:e påfyllnaden av 
den Internationella utvecklingsfonden i 
Världsbanken (IDA), 14:e påfyllnaden i 
Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) och den 
12:e påfyllnaden i Asiatiska utvecklingsfonden 
(AsDF). År 2017 och 2018 beräknas infriade 
åtaganden uppgå till drygt 7 miljarder kronor per 
år. Mellan 2019 och 2027 beräknas infriade 
åtaganden uppgå till ca dryg 31 miljarder. 

För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
som Sida disponerar beräknas nya åtaganden 
göras 2016 till ett belopp om ca 14 miljarder 
kronor. Åtagandena består av insatser som löper 
under flera år och som berör alla Sidas 
verksamheter. Nya och tidigare gjorda 
ekonomiska åtaganden medför behov av 
framtida anslag t.o.m. 2023. År 2017 beräknas 
infriade åtaganden uppgå till drygt 15 miljarder 
kronor, 2018 till drygt 9 miljarder kronor. 
Mellan 2019 och 2023 beräknas infriade 
åtaganden uppgå till drygt 5 miljarder kronor. 
De angivna beloppen är osäkra. Utfallet kan bl.a. 
komma att påverkas av att avtal tecknas senare 
än beräknat samt att det i mottagarländerna 
inträffar oförutsedda händelser som inverkar på 
planerade beslut om projekt och program. 
Förändringar kan även inträffa på grund av att 
utbetalningar av redan beslutade insatser 
förskjuts över tiden. Regeringen bör därför 
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bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 

behov av framtida anslag på högst 
77 000 000 000 kronor 2017–2027. 

 
 

 
Tabell 2.18 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2027 

Ingående åtaganden 45 610 60 521 67 577    

Nya åtaganden 30 244 23 546 28 367    

Infriade åtaganden – 16 099 – 16 490 – 19 040 – 22 801 – 17 226 – 36 877 

Utestående åtaganden 60 521 67 577 76 904    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 69 221 71 071 77 000     

 
 

Garantigivning 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 ikläda staten betalningsansvar för 
statliga garantier för biståndsverksamhet som 
inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 
högst 10 000 000 000 kronor. 
 

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet 
omfattar ett statligt garantiåtagande avseende 
Sidas garantigivning. Denna innefattar såväl äldre 
system för biståndsgarantier och fristående 
garantier som garantier enligt det system som 
infördes 2009. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 ikläda staten 
betalningsansvar i form av statliga garantier för 
biståndsverksamhet som inklusive tidigare 
utfärdade garantier uppgår till högst 
10 000 000 000 kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att ikläda staten betalningsansvar för statliga 
garantier till Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbanken (IBRD) som inklusive 
tidigare utfärdade garantier uppgår till 
2 247 182  446,7 US-dollar.  
 

 
Skälen för regeringens förslag: I samband med 
att Sverige fattade beslut om att delta i den 
pågående kapitalhöjningen i IBRD (2012-2016) 
beslutade riksdagen i budgetpropositionen 
2010/2011:1 att bemyndiga regeringen att ikläda 
sig statliga garantier till IBRD. Bemyndigande-
ramen för Sveriges totala garantiåtaganden 

gentemot banken efter genomförd kapital-
höjning bestämdes till 2 247 182 392 USD. 
Beslutet av guvernörsstyrelsen i Världsbanken 
(Resolution No. 613, 2010) gör emellertid 
gällande att Sverige har ett åtagande att ställa ut 
totalt 2 247 182 446,7 US-dollar i statliga 
garantier till år 2016. Bemyndiganderamen är 
således för låg och behöver utökas med 54,7 US-
dollar för att inte överskridas år 2016.  

Kapitaltillskott till Swedfund International AB 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 besluta om kapitaltillskott på 
högst 400 000 000 kronor till Swedfund 
International AB. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
under 2015 redovisat för riksdagen de åtgärder 
som vidtagits med anledning av riksrevisionens 
observationer i rapporten, Swedfund 
International AB – Är finansieringen av bolaget 
effektiv för staten? (RiR 2014:16), och särskilt 
gäller detta val av finansieringsform för bolaget. 
Regeringen har därför i samband med 
beredningen av föreliggande proposition vägt 
lämpligheten att använda kapitaltillskott mot 
andra finansieringsformer, som t.ex. 
lånefinansiering. Regeringen noterar att 
Riksrevisionens bedömning i RiR 2014:16 
bekräftar den positiva utveckling som bolaget 
genomgått. Regeringen instämmer i att för-
bättringar har skett på de områden som berörde 
de centrala rekommendationerna i den 
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granskning som gjordes 2009. Detta gäller inte 
minst målen för investeringarnas utvecklings-
effekter där Swedfund arbetar systematiskt med 
redovisning och uppföljning av resultat. 
Regeringen ser positivt på att Swedfund på ett 
framgångsrikt sätt genomfört en integrerad 
hållbarhetsredovisning enligt internationellt 
fastlagda normer. 

Det är regeringens ambition att Swedfunds 
arbete med miljö- och klimatinvesterinar ska 
utökas. Regeringen har förtydligat denna 
inriktning genom revideringar av 
ägaranvisningen inför årsstämman 2015 och 
avser att förstärka Swedfunds möjligheter att 
arbeta mer med investeringar inom miljö- och 
klimatområdet.  

Det föreslagna kapitaltillskottet är en 
förutsättning för detta arbete eftersom det 
möjliggör en ökad investeringsvolym för 
bolaget. Swedfunds verksamhet finansieras 
huvudsakligen med eget kapital och bolaget har 
erhållit sammanlagt 3,85 miljarder kronor i 
kapitaltillskott, vilket för närvarande möjliggör 
en årlig investeringsvolym för utvecklings-
finansiering om ca 500 miljoner kronor. För att 
bolaget ska kunna fylla sin roll som 
utvecklingsaktör, och för att säkerställa att 
bolagets verksamhet bedrivs effektivt, krävs en 
årlig investeringsvolym om ca 800 miljoner 
kronor. Eftersom bolaget i normalfallet inte 
finansierar sin verksamhet med lån kan en 
utökad investeringstakt endast ske genom att det 
egna kapitalet förstärks, eller att tidigare gjorda 
investeringar avyttras i snabbare takt för att 
skapa ett återflöde av kapital. De närmaste åren 
förväntas dock Swedfunds möjligheter till 
avyttringar av pågående investeringar vara 
begränsade, framför allt på grund av de nya 
investeringar som möjliggjorts genom de senaste 
årens kapitaltillskott befinner sig i en tillväxtfas 
och därför ännu inte kan avyttras. En 
grundläggande strategi för bolagets verksamhet 
är att genom långsiktiga åtaganden och 
samarbeten bygga hållbara företag som beaktar 
anständiga arbetsvillkor. Sammantaget begränsar 
detta utrymmet för nyinvesteringar. För att 
säkerställa investeringskompetens, inte minst på 
miljö- och klimatområdet, är det viktigt att 
bolaget kan upprätthålla en jämn och uthållig 
investeringsvolym, även under de år då 
återflödena är begränsade. Det är regeringens 
mening att ytterligare stärka Swedfunds 

möjligheter att bidra till hållbar utveckling och 
fattigdomsbekämpning.  

Regeringen anser att Swedfunds investeringar 
inte skall bidra ytterligare till att låsa in 
utvecklingsländer i fossilberoende utan främja 
investeringar i hållbara miljö- och 
klimatlösningar som leder till en omställning till 
förnybar energi. Regeringen föreslår därför att 
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 
besluta om kapitaltillskott till Swedfund om 400 
miljoner kronor. Utgiften belastar anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet.  

För att bolaget ska kunna planera och bedriva 
sin verksamhet på ett strategiskt och hållbart sätt 
är det lämpligt med förutsägbarhet vad gäller 
nivå på de resurser Swedfund förväntas 
disponera. En långsiktig strategi för bolaget har 
också efterfrågats av Utrikesutskottet och 
Riksrevisionen. Regeringen avser att återkomma 
till riksdagen i budgetpropositionerna för 2017 
och 2018 med förslag om ytterligare 
kapitaltillskott till Swedfund om 400 miljoner 
kronor 2017 respektive 2018. Givet 
kapitaltillskott om sammanlagt 1,2 miljarder 
kronor under treårsperioden 2016-2018, 
uppskattas att möjligheten att nå Swedfunds 
uthålliga investerings-volym till cirka 800 
miljoner kronor per år förstärks avsevärt. 
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Kapitalhöjning i Internamerikanska 
investeringsbolaget (IIC) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Inter-
amerikanska Investeringsbolaget (IIC) som sker 
genom teckning av aktier som tilldelas 
medlemsländerna och bemyndigar regeringen att 
ikläda staten betalningsansvar i form av statliga 
garantier till IIC med 8 946 766 US-dollar  
 

 
Skälen för regeringens förslag: IIC är den delen 
av IDB-gruppen (Interamerikanska utvecklings-
banken (IDB) som är privatsektorinriktad och 
som fokuserar på små och medelstora företag i 
regionen.  

IIC syftar till att tillsammans med IDB kunna 
utnyttja offentliga/privata synergier för att 
uppnå bättre utvecklingsresultat. Detta sker 
genom att man använder låneinstrument som 
riktar sig till både statliga och icke-statliga 
aktörer, samt att dessa instrument kompletterar 
varandra. IDB-gruppen är den största 
utvecklingsbanken i Latinamerika och Mellan-
amerika.  

IIC kommer bl.a. att fortsätta arbetet med att 
bygga vidare på stöd till förnybara energikällor 
och klimat via privata sektorn, samt fortsätta 
arbetet med att främja innovativa affärsmodeller 
och maximera de hävstångseffekter som erbjuds 
genom privatsektorsamarbete. Betalningen sker 
över en sju-årsperiod enligt särskilt 
betalningsschema med start 2016. Sveriges 
medverkan i kapitalhöjningen innebär att Sverige 
bibehåller sin andel i IIC som uppgår till 
0,557 procent.  

Ur svenskt bistånds- och utvecklingspolitiskt 
perspektiv är det viktigt att kunna påverka 
IIC:s/IDB:s arbete med hållbar utveckling. 
Genom samarbete med IIC/IDB kan svenskt 
utvecklingssamarbete nå fattiga människor i 
länder där Sverige inte har bilateralt bistånd. På 
detta sätt stödjer Sverige innovativa sätt att 
finansiera utveckling genom andra kanaler än 
traditionellt bistånd. Därmed är ett bibehållande 
av Sveriges andel i IIC viktigt.  

Regeringens överväganden 

Anslaget tillförs 886 miljoner kronor, i ökningen 
ingår bl.a. medel till den gröna klimatfonden 

(GCF) och andra bidrag till klimatfinansiering i 
utvecklingsländer.  

För 2016 föreslår regeringen att anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet anvisas 31 120 825 000 
kronor, vilket är en ökning med 3 021 346 000 
kronor jämfört med anslagna medel för 2015 
(inklusive beslut om ändringar i statens budget 
2015). För 2017, 2018 och 2019 beräknas an-
slaget till 35 098 437 000 kronor, 38 389 594 000 
kronor respektive 40 152 697 000 kronor. 

 
Tabell 2.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Biståndsverksamhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 28 336 579 28 336 579 28 336 579 28 336 579 

Förändring till följd av:    

Beslut 623 214 831 614 816 614 814 614 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 2 035 185 3 763 155 5 615 958 7 363 160 

Volymer 4 300    

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 200 -5 200 -5 200 -5 200 

Övrigt 126 747 2 172 289 3 625 643 3 643 544 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  31 120 825 35 098 437 38 389 594 40 152 697 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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2.7.2 1:2 Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 

Tabell 2.20 Anslagsutveckling för 1:2 Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
972 746 

 Anslags- 
sparande 

 
30 131 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 011 123 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 023 413 

2016 Förslag 1 050 445    

2017 Beräknat 1 058 359 2   

2018 Beräknat 1 071 309 3   

2019 Beräknat 1 089 050 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 050 366 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 050 229 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 050 228 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter 
avseende Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (Sida). Anslaget får även 
användas för förvaltningsutgifter för samarbete 
inom Östersjöregionen, som inte klassificeras 
som bistånd enligt OECD/DAC:s definition. 

Regeringens överväganden  

Sida har fortsatt att stärka myndighetens 
förmåga för genomförande av det bilaterala 
utvecklingssamarbetet. Regeringen beslutade i 
juni om en uppdaterad förordning med 
instruktion till myndigheten (SFS 2010:1080) 
som bl.a. betonar vikten av att i bistånds-
verksamheten arbeta integrerat och genom-
gående med bl.a. miljö- och klimatperspektiv, 
jämställdhet- och konfliktperspektiv. Sverige ska 
fortsätta att bidra med ett modernt bistånd som 
på ett effektivt och kompetent sätt bidrar till de 
den nya globala agendan för hållbar utveckling. I 
den fortlöpande utvecklingen av 
biståndsförvaltningen bedömer regeringen att 
myndigheten kommer att behöva fortsätta att 
höja sin kompetens och kapacitet inom bl.a. 
ovan nämnda områden. Vidare blir det en viktig 
uppgift för Sida att tillvarata den samlade 
kompetensen bland svenska offentliga och 
privata aktörer.  

Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) 
har på regeringens uppdrag gjort en översyn om 
möjligheten att överföra Sidas uppdrag avseende 

valobservatörsverksamheten till FBA. Av 
myndigheternas gemensamma redovisning 
framgår att båda myndigheterna har 
grundkapacitet att hantera uppdraget men att 
FBA kan ge ett mervärde i verksamheten genom 
myndighetens utvecklade strukturer för 
utbildning och utsändande av personal. Mot 
bakgrund av myndigheternas redovisning 
föreslår regeringen att valobservatörs-
verksamheten överförs från Sida till Folke 
Bernadotteakademin och anslaget 1:2 Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete minskas 
med 800 000 kronor. Regeringen föreslår att 
anslaget för 2016 ökas med 26 886 000 kronor 
som en justering för valutakursutvecklingen. 

Vidare föreslås anslaget för 2016 ökas med 
9 160 000 kronor för att justera för den högre 
kostnadsutveckling för lokaler som präglar de 
länder och orter som Sida har fältnärvaro. 

För 2016 föreslår regeringen att anslaget 1:2 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
anvisas 1 050 445 000 kronor, varav 5 000 000 
kronor inte klassificeras som bistånd enligt 
OECD/DAC:s definition. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 1 058 359 000 kronor, 
1 071 309 000 kronor respektive 1 089 050 000 
kronor.
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Tabell 2.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 003 023 1 003 023 1 003 023 1 003 023 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 14 908 22 654 35 340 52 536 

Beslut 24 154 24 259 24 418 24 822 

Överföring 
till/från andra 
anslag -800 -806 -816 -830 

Övrigt 9 160 9 230 9 344 9 499 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 050 445 1 058 359 1 071 309 1 089 050 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.7.3 1:3 Nordiska Afrikainstitutet 

Tabell 2.22 Anslagsutveckling för 1:3 Nordiska 
Afrikainstitutet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
13 997 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
324 

 
2015 

 
Anslag 

 
14 353 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 995 

2016 Förslag 14 464      

2017 Beräknat 14 544 2   

2018 Beräknat 14 679 3   

2019 Beräknat 14 896 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 14 464 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 14 463 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 14 464 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Nordiska 
Afrikainstitutets förvaltningsutgifter. 

Kompletterande information 

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har, enligt 
förordningen (2007:1222) med instruktion för 
Nordiska Afrikainstitutet, som uppgift att 
främja och bedriva vetenskaplig forskning om 
Afrika, sprida kvalificerad och relevant 
information inklusive föra en aktiv policydialog 
samt bevaka och tillgängliggöra litteratur om det 

moderna Afrika. Arbete utförs inom tre 
verksamhetsområden: forskning, kommunika-
tion och bibliotek. 

Regeringens överväganden 

Nordiska Afrikainstitutet har under 2014 
fortsatt att utveckla verksamheten genom att 
öka andelen resurser som allokeras till forskning, 
ett ökat utbyte med afrikanska och nordiska 
länder och en alltmer aktiv policydialog. NAI 
har även ökat sin synlighet och kunskap om den 
forskning som bedrivs. Sökverktygen har 
förbättrats och förutsättningar för att nå ut med 
information stärkts. 

Mot bakgrund av den översyn av Nordiska 
Afrikaninstitutets verksamhet och roll som 
Statskontoret presenterade 2013 har regeringen 
efter noggrant övervägande beslutat att NAI ska 
fortleva som myndighet. Regeringen ser inte 
tillräckligt tungt vägande skäl för att ändra på 
NAI:s organisationsform.  

För 2016 föreslår regeringen att anslaget 1:3 
Nordiska Afrikainstitutet anvisas 14 464 000 
kronor. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 14 544 000 kronor, 14 679 000 
kronor respektive 14 896 000 kronor. 

 
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Nordiska Afrikainstitutet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 14 353 14 353 14 353 14 353 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 147 227 363 580 

Beslut -36 -36 -37 -37 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 464 14 544 14 679 14 896 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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2.7.4 1:4 Folke Bernadotteakademin 

Tabell 2.24 Anslagsutveckling för 1:4 Folke 
Bernadotteakademin 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
96 525 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 236 

 
2015 

 
Anslag 

 
99 651 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
97 174 

2016 Förslag 105 475      

2017 Beräknat 106 530 2   

2018 Beräknat 108 191 3   

2019 Beräknat 110 183 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 105 477 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 105 483 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 105 482 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas till Folke Bernadotte-
akademins förvaltningsutgifter. 

Kompletterande information 

Folke Bernadotteakademin har i uppgift att 
stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Folke Bernadotteakademin har rekryterat och 
sänt ut civil personal till internationella 
fredsinsatser, bedrivit utbildning och övning, 
samt främjat och bedrivit erfarenhetshantering, 
doktrin- och metodutveckling och forskning 
inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten har 
fortsatt att utveckla och konsolidera instrument 
och verktyg inom civilt fredsfrämjande, såsom 
bl.a. genomförandet av FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, 
säkerhetssektorreform (SSR), avväpning och 
återanpassning av f.d. kombattanter (DDR) och 
multifunktionell samverkan.  

Folke Bernadotteakademin och Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har 
på regeringens uppdrag gjort en översyn om 
möjligheten att överföra Sidas uppdrag avseende 
valobservatörsverksamheten till Folke 
Bernadotteakademin. Av redovisningen framgår 
att båda myndigheterna har grundkapacitet att 
hantera uppdraget men att Folke Bernadotte-
akademin kan ge ett mervärde i verksamheten 

genom  myndighetens väluppbyggda strukturer 
för utbildning och utsändande av personal. Mot 
bakgrund av myndigheternas redovisning 
föreslår regeringen att valobservatörs-
verksamheten överförs från Sida till Folke 
Bernadotteakademin och anslaget 1:4 Folke 
Bernadotteakademin ökar med 1 700 000 kronor.  

Inom ramen för den feministiska utrikes-
politiken har regeringen särskilt pekat ut att 
kvinnors delaktighet i beslutsfattande ska stärkas 
såväl i länder med fred som i länder i konflikt 
eller där återuppbyggnadsarbete pågår. Folke 
Bernadotteakademin är en central aktör inom 
området kvinnor, fred och säkerhet. För att 
kunna möta regeringens priorteringar inom 
området kvinnor, fred och säkerhet föreslår 
regeringen att anslaget 1:4 Folke Bernadotte-
akademin ökar med 3 000 000 kronor.  

För 2016 föreslår regeringen att anslaget 1:4 
Folke Bernadotteakademin anvisas 105 475 000 
kronor. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 106 530 000 kronor, 108 191 000 
kronor respektive 110 183 000 kronor. 

 
Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Folke Bernadotteakademin 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 99 651 99 651 99 651 99 651 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 375 2 383 3 969 5 877 

Beslut 2 749 2 779 2 828 2 880 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 700 1 717 1 744 1 776 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  105 475 106 530 108 191 110 183 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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2.7.5 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete 

Tabell 2.26 Anslagsutveckling 1:5 Riksrevisionen: 
Internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

2014 Utfall 40 528  
Anslags- 
sparande 921 

2015 Anslag 40 000 1 
Utgifts- 
prognos 41 400 

2016 Förslag 50 000    

2017 Beräknat 50 000 2   

2018 Beräknat 50 000 3   

2019 Beräknat 50 000 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
Riksrevisionens internationella utvecklings-
samarbete. Medlen används i överensstämmelse 
med OECD/DAC:s definition av bistånd och 
inom ramen för målen för svensk bistånds-
politik. 

Kompletterande information 

Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för 
Riksrevisionen ska Riksrevisionen bedriva 
internationellt utvecklingssamarbete i enlighet 
med vad riksdagen beslutat. Verksamheten 
redovisas under avsnittet Riksrevisionen under 

utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning. Riksrevisionen publicerar vidare 
återkommande en uppföljningsrapport som 
beskriver inriktningen, resultat och effekter av 
myndighetens internationella utvecklings-
samarbete. 

 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Riksrevisionens förslag: Riksrevisionen 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 20 000 000 
kronor 2017–2019. 
 

 
Skälen för Riksrevisionens förslag: De 
samarbetsavtal om internationellt utvecklings-
samarbete som Riksrevisionen ingår förutsätter 
fleråriga åtaganden. Riksrevisionen bedömer att 
Riksrevisionen behöver göra åtaganden inom 
ramen för anslaget 1:5 Riksrevisonen: 
Internationellt utvecklingssamarbete som medför 
behov av anslagsmedel efter budgetåret 2016. 
Riksrevisionen bör därför bemyndigas att under 
2016 ingå avtal om fleråriga samarbetsprojekt 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 20 000 000 
kronor 2017–2019. 

Tabell 2.27 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–20XX 

Ingående åtaganden 17 325 5 594 16 197    

Nya åtaganden 1 500 15 064 10 000    

Infriade åtaganden -13 231 -4 461 -9 112 -12 085 -5 000 – 

Utestående åtaganden 5 594 16 197 17 085    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 20 000 25 000 20 000    
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Riksrevisionens överväganden 

Riksrevisionens internationella utvecklings-
samarbete utgör en viktig del av Sveriges 
internationella utvecklingssamarbete. 

Målet är att bidra till att stärka de nationella 
revisororganens kapacitet och förmåga att 
bedriva revision enligt internationella standarder. 
Huvudinriktningen bör vara långsiktigt 
institutionellt samarbete. Utvecklings-
samarbetet initieras, planeras och genomförs i 
direkt samverkan med samarbetslandets 
nationella revisonsmyndighet.  

Riksrevisionen stöder samarbetspartnernas 
utveckling av metoder och processer inom 
finansiell revision och effektivitetsrevision samt 
coachar enskilda revisionsteam. Insatser görs 
också inom utvecklingen av personalfrågor, it, 
ledarskap och kommunikation.  

Under 2014 bedrevs verksamheten enligt plan 
trots politisk turbulens och bristande 
mottagningskapacitet i några av samarbets-
länderna. Riksrevisionens sammanfattande 
bedömning är att goda resultat har uppnåtts; 
insatserna bidrar till att utveckla 
revisionsmyndigheternas förmåga att bedriva 
revision och därmed också till att stärka 
parlamentens kontrollmakt i länder som är 
prioriterade inom det svenska utvecklings-
samarbetet.  

Även under 2014 har anslaget använts fullt ut. 
Riksrevisonen tvingas i dag att tacka nej till 
förfrågningar om samarbete med 
revisionsmyndigheter i prioriterade svenska 
biståndsländer på grund av begränsade resurser. 
Riksrevisionen bedömer att efterfrågan på 
myndighetens insatser även fortsättningsvis 
kommer att vara hög. Riksrevisionen föreslår 
mot denna bakgrund att anslag 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete bör ökas till 50 000 000 kronor för 
2016. Även för 2017, 2018 och 2019 bör anslaget 
beräknas till 50 000 000 kronor. 
 

Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 40 000 40 000 40 000 40 000 

Beslut 10 000 10 000 10 000 10 000 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar     

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag 
beräknat 
anslag 50 000 50 000 50 000 50 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

2.7.6 1:6 Utvärdering av internationellt 
bistånd 

Tabell 2.29 Anslagsutveckling för 1:6 Utvärdering av 
internationellt bistånd 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
10 494 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
5 926 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 080 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
14 705 

2016 Förslag 16 265      

2017 Beräknat 16 435 2   

2018 Beräknat 16 703 3   

2019 Beräknat 17 016 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 16 266 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 16 268 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 16 267 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för den 
verksamhet som bedrivs av Expertgruppen för 
biståndsanalys (EBA) och för EBA:s 
förvaltningsuppgifter. 

Regeringens överväganden 

Expertgruppen för biståndsanalys har enligt 
kommittédirektivet (Dir. 2013:11) uppdrag att 
beställa, sammanställa, genomföra och 
kommunicera utvärderingar, analyser och studier 
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om biståndets genomförande, resultat och 
effektivitet. 

Regeringen lägger stor vikt vid uppföljning 
och utvärdering som grund för den framtida 
utformningen av Sveriges internationella bistånd. 
Expertgruppen har därför en mycket viktig roll 
när det gäller att utvärdera Sveriges 
internationella bistånd för att på så vis utveckla 
biståndet och bygga upp en långsiktig 
kunskapsbas av hög kvalitet. Regeringen föreslår 
därför att anslaget för 2016 ökas med 1 000 000 
kronor. 

För 2016 föreslår regeringen att anslaget 1:6 
Utvärdering av internationellt bistånd anvisas 
16 265 000 kronor. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 16 435 000 kronor, 
16 703 000 kronor respektive 17 016 000 kronor. 

 

Tabell 2.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Utvärdering av internationellt bistånd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 080 15 080 15 080 15 080 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 224 383 634 929 

Beslut 961 972 989 1 007 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  16 265 16 435 16 703 17 016 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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Samarbetsstrategier 

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier 
tusental kronor 

 Ursprunglig tidsperiod för 
gällande strategi Kommentar Utbetalat stöd 2014 

AFRIKA    

Regional strategi Afrika söder om 

Sahara 
2010–2015 Strategi förlängd att gälla under 2016 eller till dess att regeringen 

har fatta beslut om ny strategi. 

512 328 

Strategi för regionalt arbete med 

hiv och aids och SRHR, samt 

arbete för hbt-personers 

mänskliga rättigheter i Afrika 

söder om Sahara s 

2012-2014  360 890 

Burkina Faso 2004–2010 Till dess regeringen fattat beslut om ny strategi ska samarbetet ta sin 

utgångspunkt i den tidigare samarbetsstrategin. 

101 306 

Demokratiska Republiken Kongo 2015–2019  226 557 

Etiopien 2003–2010 Strategi förlängd att gälla under 2015 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi.  

76 328 

Kenya 2009–2013 Strategi förlängd att gälla under 2015 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi. 

375 920 

Liberia 2008–2013 Strategi förlängd att gälla under 2015 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi. 

185 546 

Mali 2004–2010 Strategi förlängd att gälla under 2015 eller till dess att regeringen 
har fattat beslut om ny strategi. 

157 897 

Moçambique 2015-2020  744 289 

Rwanda 2015-2019  196 736 

Somalia 2013-2017  385 876 

Sudan 2014-2016  19 085 

Sydsudan 2014-2016  146 943 

Tanzania 2013–2019  336 974 

Uganda 2014-2018  142 516 

Zambia 2013-2017  319 081 

Zimbabwe 2011-2012 Strategi förlängd att gälla under 2016 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi. 

207 079 

ASIEN, MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA 
  

Regional strategi Asien och 

Sydostasien 

2010–2015  Strategi förlängd att gälla under 2016 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi. 

205 696 

Regional strategi Mellanöstern och 

Nordafrika 

2010–2015 

 

 256 103 

Afghanistan 2014-2019  708 790 

Bangladesh 2014-2020  237 536 

Myanmar (Burma) 2014-2018  143 810 

Irak 2009–2014 Utfasning pågår t o m 2016 145 692 

Kambodja 2014-2018  225 303 

Palestina 2015-2019  229 339 

LATINAMERIKA OCH KARIBIEN  
   

Regional strategi Latinamerika  Utfasning pågår 22 761 

Bolivia 2009–2013  Till dess regeringen fattat beslut om ny strategi ska samarbetet 
ta sin utgångspunkt i den tidigare samarbetsstrategin. 

120 878 

Colombia 2009–2013  Strategi förlängd att gälla under 2016 eller till dess att 
regeringen har fattat beslut om ny strategi. 

157 419 
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Guatemala 2008–2012 Strategi förlängd att gälla under 2016 eller till dess att regeringen 

har fattat beslut om ny strategi. 

208 368 

ÖSTEUROPA, VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET1     

Albanien 2014-2020  79 443 

Bosnien och Hercegovina  2014-2020  165 657 

Kosovo 2014-2020  85 985 

Makedonien 2014-2020  341 

Moldavien 2014-2020  103 768 

Georgien 2014-2020  99 296 

Serbien 2014-2020  114 539 

Turkiet 2014-2020  75 156 

Ukraina 2014-2020  172 784 

Vitryssland 2014-2020  89 934 
1 De enskilda landstrategierna ersattes under 2014 av Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-

2020. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade 
insatser för asylsökande och flyktingar besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 60 000 000 kronor 2017, 58 000 000  

kronor 2018 och 67 000 000 kronor 2019–
2023 (avsnitt 2.6.8), 

2. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 8 Migration enligt 
följande uppställning: 

 
 
Tabell 1.1 Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Migrationsverket 4 698 564 

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 12 635 000 

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 427 117 

1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 562 436 

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 160 800 

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 434 150 

1:7 Utresor för avvisade och utvisade 315 202 

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 186 450 

Summa  19 419 719 
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2 Utgiftsområde 8 Migration

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör 
utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige 
samt frågor som rör mottagande av asylsökande. 

Migrationsverket är förvaltningsmyndighet 
för frågor som rör uppehållstillstånd, arbets-
tillstånd, mottagandet av asylsökande, självmant 
återvändande, medborgarskap och återvandring. 
Inom utgiftsområdet finansieras Migrations-
verkets förvaltningsutgifter, utgifter för 

ersättningar och bostadskostnader, utgifter för 
personer som ska vidarebosättas, utgifter för 
offentliga biträden samt EU-fonder inom 
området. Vidare finansieras verksamheten vid 
migrationsdomstolarna, Migrationsöverdom-
stolen och Kriminalvårdens utgifter för utresor 
för avvisade och utvisade. 

Inom utgiftsområdet ryms även deltagande i 
EU-samarbete och annat internationellt 
samarbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Migrationsverket 3 608 4 539 4 398 4 699 4 249 3 902 3 975 

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 7 315 11 338 11 320 12 635 9 581 7 065 6 413 

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 419 422 423 427 426 433 443 

1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 514 560 507 562 569 580 591 

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i 
utlänningsmål 121 161 107 161 161 161 161 

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 245 382 310 434 342 305 305 

1:7 Utresor för avvisade och utvisade 242 305 251 315 325 325 325 

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
asylsökande och flyktingar 87 205 98 186 155 155 155 

Totalt för utgiftsområde 08 Migration 12 551 17 912 17 415 19 420 15 809 12 926 12 369 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 17 433 17 433 17 433 17 433 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 88 145 232 334 

Beslut -32 -1 355 -1 783 -1 802 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -2 2 9 19 

Volymer 1 926 -421 -2 971 -3 621 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 1 1 1 1 

Övrigt 5 5 5 5 

Ny ramnivå  19 420 15 809 12 926 12 369 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor    

   2016 

Transfereringar 1 9 745 

Verksamhetsutgifter 2 9 630 

Investeringar 3 45 

Summa ramnivå 19 420 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.  

2.2 Målet för utgiftsområdet 

Målet som riksdagen har fastslagit för utgifts-
området är att säkerställa en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik som värnar asylrätten och som 
inom ramen för den reglerade invandringen 
underlättar rörlighet över gränser, främjar en 
behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvara-
tar och beaktar migrationens utvecklingseffekter 
samt fördjupar det europeiska och internation-
ella samarbetet (prop. 2009/10:1, utg.omr. 08, 
bet. 2009/10:SfU2, rskr. 2009/10:132). 

2.3 Resultatredovisning 

Flera myndigheter delar ansvaret för den verk-
samhet inom migrationsområdet som ska leda 
till att det migrationspolitiska målet uppnås. 
Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för 
frågor som rör bl.a. uppehållstillstånd, mottag-
ande av asylsökande och återvändande. Vid sidan 
av dessa uppgifter har Migrationsverket också ett 
särskilt ansvar för att utgiftsområdets mål ska 
uppnås. Det innebär att Migrationsverket ska 
vara drivande i samarbetet mellan myndigheterna 
när det gäller att upprätthålla en effektiv verk-
samhet med god rättslig kvalitet och som 
säkerställer god service till de sökande och andra 
intressenter. Det gäller inte minst målet om att 
vistelestiden i mottagandet ska vara så kort som 
möjligt. Polismyndigheten och Kriminalvården 
ansvarar för att verkställa beslut om avvisning 
eller utvisning med tvång, domstolarna över-
prövar Migrationsverkets beslut i de fall den 
sökande överklagar och Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att bosätta merparten av de asyl-
sökande som beviljas uppehållstillstånd och som 
har behov av hjälp med bosättning. Utlands-
myndigheterna handlägger migrationsärenden 
och biträder Migrationsverket och Polismyndig-
heten i ärenden enligt utlänningslagstiftningen. 
För verksamhet som syftar till att tillvarata och 
beakta migrationens utvecklingseffekter ansvarar 
i huvudsak Regeringskansliet. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

En förutsättning för att nå målet om en lång-
siktigt hållbar migrationspolitik är att verksam-
heten är effektiv, håller en hög rättslig kvalitet 
samt att servicen och tillgängligheten är god. 
Regeringens bedömning av måluppfyllelsen när 
det gäller långsiktighet och hållbarhet i 
migrationspolitiken bygger därför på hur verk-
samheten uppfyller dessa krav.  

Som indikatorer på effektivitet används i 
huvudsak utvecklingen av: 

– vistelsetiden i mottagandet för personer 
som sökt asyl, 

– handläggningstider för övriga avgjorda 
ansökningar, och  



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE  8 

11 

– kostnad per avgjort ärende och avgjorda 
ärenden per årsarbetare inom olika ärende-
slag. 

Regeringens bedömning av servicenivån och 
rättslig kvalitet grundas i huvudsak på informa-
tion från myndigheterna men även från externa 
granskare som t.ex. Statskontoret. 

Omvärlden och andra faktorer påverkar 
resultatet 

Verksamheten inom utgiftsområdet påverkas 
både av myndigheternas insatser och av om-
världsfaktorer som många gånger skiftar på ett 
sätt som är svårt att förutse. Det kan t.ex. vara 
antalet asylsökande som varierar eller föränd-
ringar när det gäller vilka länder eller regioner de 
sökande kommer ifrån. Detta förhållande får 
ofta stor påverkan på resultaten och medför 
höga krav på myndigheternas anpassningsför-
måga. Myndigheterna påverkar också varandra i 
stor utsträckning. Till exempel påverkas antalet 
avvisningar och utvisningar som ska verkställas 
av Polismyndigheten både av Migrationsverkets 
och av domstolarnas insatser i ett tidigare led. 
När resultaten inom utgiftsområdet redovisas är 
det därför viktigt att så långt som möjligt 
redovisa vilka resultat som uppnåtts till följd av 
enskilda myndigheters arbete och vilka resultat 
som beror på effekter av förändrade faktorer i 
omvärlden.  

Bedömningar inför budgetåret 2014 

Den eskalerande konflikten i Syrien och det allt 
osäkrare läget i omvärlden har under senare år 
bidragit till att antalet människor på flykt i 
världen har ökat till nivåer som inte skådats 
sedan andra världskriget. Detta har även lett till 
att antalet asylsökande i EU ökat kraftigt och att 
det totala antalet ansökningar i EU mer än 
fördubblats sedan 2010. De främsta resrutterna 
för asylsökande har varit med båt eller landvägen 
från Turkiet till Grekland eller med båt via 
Nordafrika till Italien. Den alltmer alarmerande 
situationen i Libyen har bidragit till att göra den 
centrala medelhavsrutten till den huvudsakliga 
resrutten för migranter och asylsökande på väg 
till Europa. Därutöver har ett betydande antal 
sökande kommit från länderna på västra Balkan, 

vilket är länder som i flertalet fall saknar krav på 
visering till EU.  

Till följd av denna utveckling har antalet 
asylsökande i Sverige ökat betydligt under senare 
år.1 Mellan 2011 och 2012 ökade antalet asyl-
ansökningar från 29 600 till 43 900, vilket ledde 
till ett växande antal öppna asylärenden hos 
Migrationsverket under 2012. Utvecklingen av 
antalet asylsökande 2013 såg fram till sommaren 
ut att stabiliseras för att hamna något över 2012 
års nivå vid årets slut. I prognosen inför budget-
propositionen bedömde Migrationsverket därför 
att myndigheten i slutet av 2014 skulle nå ner till 
en volym av öppna ärenden som i princip 
innebär att nya ansökningar kan handläggas 
direkt när de inkommer till myndigheten.  

Mot bakgrund av utvecklingen bedömde 
regeringen i samband med budgetpropositionen 
för 2014 att antalet asylsökande skulle öka till 
48 000 asylsökande 2014.  

Redan under hösten 2013 visade det sig att 
antalet asylsökande hade underskattats. En 
kraftig ökning av sökande från Syrien under 
september fram till årsskiftet bidrog till att 
antalet ansökningar för helåret 2013 blev ca 
54 000, vilket var 20 procent fler än vad 
regeringen hade beräknat inför budgetåret 2014.  

Resultat 

Förändrade förutsättningar under budgetåret 
2014 

Inför budgetpropositionen 2014 planerade 
Migrationsverket initialt verksamheten utifrån 
ett antagande om 48 000 nya asylsökande under 
året. Utfallet blev betydligt högre än så. Under 
2014 sökte 81 300 personer asyl i Sverige, vilket 
var 69 procent fler än vad regeringen hade 
beräknat inför budgetpropositionen 2014. Jäm-
fört med 2013 var utfallet 50 procent högre. 
Sverige befäste under 2014 därmed sin position 
som det andra största destinationslandet inom 
EU, efter Tyskland och före Italien och 

 
 
                                                      
1 I Sverige beviljas asylsökande i regel permanent uppehållstillstånd efter 

första ansökan. Förlängningsansökningar förekommer endast 

undantagsvis. Om inte annat anges avser asylansökningar 

förstagångsansökningar. 
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Frankrike, och var fortsatt det största des-
tinationslandet med hänsyn tagen till folkmängd.  

Med anledning av omvärldsutvecklingen 
ökade Migrationsverket prognosen över antalet 
sökande vid samtliga prognostillfällen 2014. 
Detta bidrog i sin tur till att regeringen 
reviderade sina bedömningar av antalet sökande i 
samband med både propositionen Vårändrings-
budget för 2014 (prop. 2013/14:99) och 
propositionen Höständringsbudget för 2014 
(prop. 2013/14:2). Se diagram 2.1. 

 
Diagram 2.1 Prognos och utfall för asylsökande 2014 
Asylsökande  

 
Källa: Migrationsverket 

 
Med anledning av det ökade antalet asylsökande 
ökades anslaget 1:1 Migrationsverket och anslaget 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader genom pro-
positionen Vårändringsbudget för 2014. Dessa 
anslag ökades ytterligare i propositionen Höst-
ändringsbudget för 2014 (se avsnitt Utgifts-
utvecklingen per anslag). 

Kraftig ökning av antalet asylsökande från Syrien 
och Eritrea  
Under de senaste åren har ökningen av antalet 
asylsökande varit särskilt stor under hösten (se 
diagram 2.2). Till skillnad från tidigare år in-
leddes säsongsökningen 2014 redan i början på 
maj och fortsatte att öka markant under juni och 
juli.  

 

Diagram 2.2 Asylsökande per månad 2010–2014 
Asylsökande  

 
Källa: Migrationsverket 

 
Syrier, statslösa och eritreaner utgjorde de 
största grupperna av asylsökande (se diagram 
2.3). Det är grupper som i hög utsträckning 
beviljas uppehållstillstånd i Sverige.  

Antalet syriska medborgare som sökte asyl 
var 30 600, vilket var en ökning med 87 procent i 
förhållande till 2013. Antalet asylsökande stats-
lösa, till stor del palestinier från Syrien, ökade 
samtidigt med 14 procent till 7 900 personer. 
Sammantaget kom det mer än dubbelt så många 
asylsökande syrier och statslösa än vad 
Migrationsverket prognostiserade inför 
budgetpropositionen 2014. En grundläggande 
förklaring till ökningen var en fortsatt 
konfliktupptrappning i Syrien och Irak. Jämfört 
med 2013 tog sig också betydligt fler flyktingar 
över Medelhavet, främst från Libyen till Italien.  

 
Diagram 2.3 Asylsökande 2011–2014 fördelat på de fem 
största grupperna av sökande 
Asylsökande  

 
Källa: Migrationsverket 

 
Under 2014 ansökte 11 500 eritreaner om asyl i 
Sverige, vilket var 137 procent fler än 2013. En 
grundläggande orsak till den stora ökningen var 
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den eritreanska regimens allt hårdare förtryck, 
bl.a. en kraftigt utökad obligatorisk militärtjänst-
göring, och att situationen för eritreaner i grann-
landet Sudan märkbart försämrades. Antalet 
sökande från Somalia ökade under året med 
24 procent till 4 800 personer. Sammantaget var 
antalet sökande från Somalia och Eritrea drygt 
140 procent fler än vad Migrationsverket hade 
prognostiserat inför budgetpropositionen 2014. 
För somalier och eritreaner var den centrala 
medelhavsrutten, från Nordafrika till Italien, den 
huvudsakliga resvägen till EU. 

Av de asylsökande kom 5 700 från länderna på 
västra Balkan. Detta var en ökning med 
12 procent i förhållande till 2013 och 43 procent 
i förhållande till vad Migrationsverket prognosti-
serat. En bidragande orsak var försämrad ekono-
misk utveckling i Kosovo, vilket bidrog till en 
markant ökning av sökande kosovaner i slutet av 
året. Asylsökande från västra Balkan beviljas 
endast i liten utsträckning asyl i Sverige och en 
stor andel, ca en tredjedel av avgjorda ansök-
ningar 2014, får ett beslut om avvisning med 
omedelbar verkställighet på grund av att ansökan 
har bedömts vara uppenbart ogrundad.  

Bland övriga asylsökande utgjorde Afghani-
stan och Irak de största ursprungsländerna. Den 
grupp som ökade mest i förhållande till 2013 var 
asylsökande från Ukraina. Gruppen ökade med 
670 procent från 170 sökande till totalt 1 330 
som en konsekvens av den utökade konflikten i 
östra Ukraina. 

I likhet med tidigare år var en majoritet av de 
asylsökande män och en minoritet kvinnor, 
totalt 67 procent respektive 33 procent. I jäm-
förelse med 2013 och 2012 skedde en mindre 
ökning av andelen män, med tre respektive fyra 
procentenheter. 

Andelen asylsökande ensamkommande barn 
förväntades inför budgetåret uppgå till ca 3 700. 
Utfallet blev ca 7 000, dvs. närmare 90 procent 
fler. Ökningen förklaras i huvudsak av fler asyl-
sökande och i likhet med övriga asylsökande 
inkom det största antalet ansökningar under det 
tredje kvartalet. Flest ensamkommande barn 
kom från Afghanistan (22 procent), Eritrea 
(21 procent), Syrien (17 procent) och Somalia 
(16 procent). Eritreaner stod för den största 
ökningen jämfört med 2013. I likhet med 
tidigare år var ca 80 procent pojkar och ca 
20 procent flickor. 

Under det första halvåret 2015 låg antalet 
asylsökande fortsatt på en hög nivå. Totalt sökte 

29 000 personer asyl, vilket var 9 procent färre än 
motsvarande period 2014. Av dessa var 4 500 
ensamkommande barn. Detta var en ökning med 
93 procent jämfört med motsvarande period 
2014.  

Kraftig ökning av antalet sökande på grund av 
anknytning  
Under 2014 inkom 76 300 ansökningar om 
uppehållstillstånd på grund av anknytning till 
personer bosatta i Sverige. Av dessa var 57 400 
förstagångsansökningar. Utfallet innebar 
20 procent fler förstagångsansökningar än 2013, 
vilket var en betydligt större ökning än vad 
Migrationsverket prognostiserade inför budget-
propositionen 2014. Den i särklass största 
ökningen utgjordes av syrier och statslösa, vilket 
förklaras av att ett växande antal asylsökande 
från dessa grupper beviljats uppehållstillstånd i 
Sverige. Av samtliga ansökningar avsåg 
56 procent kvinnor och 44 procent män. Jämfört 
med 2013 ökade andelen kvinnor marginellt. 

Under året inkom 52 500 ansökningar i kate-
gorin arbetsmarknadsärenden2, vilket var något 
fler än vad Migrationsverket hade prognostiserat 
inför budgetåret. Av samtliga ansökningar avsåg 
61 procent män och 39 procent kvinnor, vilket 
innebar en viss ökning av andelen sökande 
kvinnor.  

Antalet inkomna ansökningar om uppehålls-
tillstånd som studerande var 20 700 vilket även 
det var något fler än prognostiserat inför 2014. 
Av dessa ansökningar avsåg 55 procent män och 
45 procent kvinnor, vilket i jämförelse med 2013 
innebar en mindre ökning av andelen kvinnor.  

 
 
                                                      
2 Ett arbetsmarknadsärende avser arbets- och uppehållstillstånd för 

arbetstagare, egna företagare, gästforskare, de som ansöker inom ramen 

för ett internationellt utbyte samt anhöriga till personer inom dessa 

kategorier. 
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Konsekvenser av förändrade förutsättningar  

Sammanfattning 

– Antalet avgjorda asylärenden ökade något 

– Antalet öppna asylärenden ökade markant 

– Andelen beviljade asylansökningar ökade 
mer än väntat 

– Färre asylansökningar än väntat avslogs 

– Migrationsdomstolarna avgjorde fler asyl-
mål 

– Färre personer med avlägsnandebeslut åter-
vände 

– Antalet inskrivna i mottagandet ökade 
kraftigt 

 
Migrationsverket prioriterade ansöknings- och 
mottagningsverksamheten 
Att säsongsökningen av antalet asylsökande 
inföll tidigare än beräknat och sammanföll med 
sommarsemestrarna utgjorde en stor utmaning 
för Migrationsverket (se diagram 2.2). För att 
hantera situationen vidtog myndigheten åtgärder 
för att öka förmågan att snabbt ta emot 
asylansökningar och tillhandahålla kost och logi 
för de sökande. Bland annat fördes personal över 
från asylprövningen till ansökningsfunktionerna. 
Detta medförde i sin tur att mottagningsenhet-
ernas arbete med återvändande minskade i om-
fattning. Migrationsverket utökade samtidigt 
öppettiderna vid ansökningsenheterna till sju 
dagar i veckan för att utnyttja befintliga lokaler 
och personalresurser så effektivt som möjligt.  

Parallellt med dessa åtgärder arbetade 
Migrationsverket i enlighet med sin planering för 
att öka prövnings- och mottagandekapaciteten 
genom bl.a. utbildningsinsatser och nyrekry-
teringar. Totalt rekryterade Migrationsverket 
1 400 personer under året, vilket bidrog till att 
det genomsnittliga antalet årsarbetskrafter 
utökades med 635 årsarbetskrafter till 4 174 
årsarbetskrafter 2014.  

Antalet avgjorda asylansökningar ökade inte i takt 
med antalet inkomna ansökningar 
Som ett resultat av utvecklingen och de priori-
teringar som myndigheten gjorde under året 
avgjorde Migrationsverket 53 500 ansökningar 
2014. Det var 4 procent fler än vad myndigheten 
beräknade inför budgetpropositionen 2014 och 
en ökning med 7 procent i förhållande till 
utfallet 2013.  

Med anledning av att betydligt fler asylansök-
ningar under året inkom än vad som avgjordes i 
första instans ökade det totala antalet öppna 
asylärenden hos Migrationsverket från ca 23 000 
i början av året till ca 50 000 ärenden vid årets 
slut (se diagram 2.4). Den genomsnittliga tiden 
från ansökan till beslut ökade samtidigt från 113 
till 174 dagar. Denna utveckling kommer sanno-
likt medföra förlängda vistelsetider för sökande 
som lämnar mottagandet under kommande år. 
 
Diagram 2.4 Inkomna, avgjorda och öppna asylansökningar 
per månad 2014 
Ansökningar  

 
Källa: Migrationsverket 

Andelen beviljade asylansökningar ökade mer än 
väntat  
Den kraftiga ökningen av asylsökande från länd-
er vars medborgare i hög grad beviljas uppehålls-
tillstånd i Sverige ledde till en fortsatt ökning av 
andelen beviljade ansökningar 2014 jämfört med 
tidigare år. Bifallsandelen ökade till 58 procent, 
vilket var 9 procentenheter högre än året innan 
och 12 procentenheter högre än vad regeringen 
hade beräknat inför budgetåret (se diagram 2.5). 
Bifallsandelen var under året 60 procent för 
kvinnor och 57 procent för män, vilket ska jäm-
föras med 55 procent för kvinnor respektive 
46 procent för män 2013. 

Av de 31 000 beviljade ansökningarna avsåg 
52 procent syrier, 14 procent statslösa och 
17 procent eritreaner. Bifallsandelen för asyl-
sökande ensamkommande barn ökade samtidigt 
från 66 procent till 75 procent.  
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Diagram 2.5 Prognos och utfall för avgjorda asylansökningar 
2014, fördelat på beslutskategori 
Ansökningar  

Källa: Migrationsverket 

Färre asylansökningar än väntat avslogs 
Sett över den senaste femårsperioden har antalet 
asylansökningar som har avslagits eller lett till 
beslut om överföring enligt Dublinförordningen 
legat förhållandevis stabilt på omkring 20 000 
beslut per år. Under 2014 minskade antalet av-
slagsbeslut från 21 000 år 2013 till 17 300, ett ut-
fall som var 24 procent lägre än vad Migrations-
verket hade prognostiserat inför budgetproposi-
tionen 2014. 

Antalet beslut enligt Dublinförordningen 
minskade 2014 med 13 procent till totalt 7 900 
(se diagram 2.5). Förändringen berodde bl.a. på 
att italienska myndigheter under sommaren inte 
lyckades fullgöra sina förpliktelser att registrera 
asylsökande i informationssystemet Eurodac. 
Liksom under tidigare år bidrog situationen för 
asylsökande i det grekiska mottagningssystemet 
till att inga överföringar genomfördes till 
Grekland 2014. 

Antalet övriga avslagsbeslut, med undantag 
för beslut om avvisning med omedelbar verk-
ställighet, minskade med 16 procent i förhåll-
ande till 2013 till 7 600. Den huvudsakliga för-
klaringen är den förändrade sammansättning av 
asylsökande, med en växande andel asylsökande 
från länder som i hög utsträckning beviljas 
uppehållstillstånd.  

Antalet beslut om avvisning med omedelbar 
verkställighet ökade 2014, från 1 600 till 1 800, 
vilket delvis förklaras av fler asylsökande från 
västra Balkan.  

Migrationsdomstolarna avgjorde fler asylmål 
Det totala antalet inkomna migrationsmål vid 
domstolarna ökade under 2014 från 26 400 mål 
till 27 000 mål, varav 10 500 avlägsnandemål. 

Antalet inkomna avlägsnandemål minskade där-
emot något som ett resultat av att Migrations-
verket under året avslog färre asylansökningar. 

Domstolarna avgjorde under året 27 700 mig-
rationsmål, varav 11 400 avlägsnandemål. Detta 
var en ökning i förhållande till 2013 med 
9 procent av samtliga migrationsmål och med 
12 procent av avlägsnandemålen. Sammantaget 
ledde detta till att antalet öppna migrationsmål 
minskade med 12 procent till en jämförelsevis 
låg nivå på 5 000 mål i slutet av 2014. 

Färre personer med avlägsnandebeslut återvände  
Under 2014 återvände 10 700 personer som 
saknade uppehållstillstånd i Sverige genom 
Migrationsverkets, Polisens och Kriminalvårdens 
försorg. Utfallet var lägre än vad myndigheterna 
hade prognostiserat inför budgetåret och innebar 
en fortsatt minskning i förhållande till tidigare 
år. Framför allt bestod förändringen av färre 
självmant utresta. Jämfört med 2013 minskade 
antalet självmant utresta med 24 procent till 
7 600 personer. Antalet tvångsvist utresta minsk-
ade samtidigt med 17 procent till 3 100 personer.  

Flera faktorer bidrog till utvecklingen. Bland 
annat minskade antalet återvändandeärenden 
som avsåg länder dit en hög andel personer i 
normalfallet återvänder självmant, främst västra 
Balkan. Ett försämrat omvärldsläge i Irak bidrog 
också till att fler av- och utvisningsbeslut inhi-
berades.  

En annan förklaring var att en större andel av 
de personer som fått ett avlägsnandebeslut i 
jämförelse med tidigare år avvek innan beslutet 
kunde verkställas. Ökningen av andelen avvikna 
var särskilt stor bland de med beslut om av-
visning med omedelbar verkställighet. Orsaken 
till utvecklingen är inte klarlagd.  

Ytterligare en faktor som bidrog till det 
minskande återvändandet var att antalet över-
föringar enligt Dublinförordningen minskade, 
delvis som en konsekvens av att Migrations-
verket inledningsvis saknade effektiva rutiner för 
att tillämpa den nya Dublinförordningen som 
trädde i kraft i början av året. 

I likhet med 2013 var en fortsatt stor andel av 
avlägsnandebesluten svåra att verkställa. Svårig-
heterna kan bland annat grunda sig på en ovillig-
het att återvända, en avsaknad av identitets- och 
resehandlingar samt krav på frivilligt återvänd-
ande av hemlandet.  
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Antalet inskrivna i mottagandet ökade kraftigt 
Det stora antalet asylsökande 2014 bidrog till ett 
kraftigt ökat antal inskrivna i Migrationsverkets 
mottagande under året. Utvecklingen förstärktes 
av ett begränsat utflöde genom återvändande och 
bosättning i kommun. Det genomsnittliga 
antalet inskrivna var under året 61 900 personer, 
vilket ska jämföras med 43 200 personer 2013. 
Utfallet innebar 47 procent fler inskrivna 2014 
än vad mottagandet ursprungligen dimension-
erades för i budgetpropositionen för 2014. Vid 
slutet på 2014 var antalet inskrivna 79 400. 

Framför allt ökade antalet inskrivna som vän-
tade på beslut av Migrationsverket (se diagram 
2.6). Räknat som andel av antalet inskrivna 
ökade gruppen som väntade på beslut av 
Migrationsverket och domstol från 55 procent 
vid årets början till 69 procent eller totalt 55 000 
personer vid årets slut. 

 
Diagram 2.6 Inskrivna i Migrationsverkets mottagande 
2010–2014 
Inskrivna  

 
Källa: Migrationsverket 

 
Antalet inskrivna som efter bifall på sin asyl-
ansökan väntade på bosättning ökade från 11 800 
till 12 500 personer. Detta var en liten ökning 
trots det stora antalet beviljade ansökningar. 
Utvecklingen förklaras främst av att fler valde att 
ordna bostad på egen hand och att de därmed 
skrevs ut från mottagandet (se avsnitt Vistelse-
tiden för personer vars asylansökan beviljades 
ökade).  

Antalet inskrivna som är skyldiga att 
återvända låg i december 2014 kvar på samma 
nivå, ca 12 000 personer, som vid inledningen av 
året. 

Under första halvåret 2015 stabiliserades det 
totala antalet inskrivna på en nivå närmare 
80 000. 

Färre beviljades svenskt medborgarskap 
Under 2014 beviljades 43 510 personer svenskt 
medborgarskap. Av dessa var 23 907 
(55 procent) kvinnor och 19 603 (45 procent) 
män. I förhållande till 2013 innebar det en 
minskning av antalet nya svenska medborgare 
med 6 657 personer. Under 2014 var personer 
från Irak den absolut största gruppen bland de 
nya svenska medborgarna, följt av personer från 
Finland och Somalia. Många utrikesfödda har 
inte varit i Sverige tillräckligt lång tid för att 
kunna beviljas svenskt medborgarskap. 

Effektivitet – vistelsetider och handläggningstider 

Sammanfattning 

– Trenden med kortare genomsnittlig vist-
elsetid i mottagandet fortsatte 

– Handläggningstiden för asylärenden hos 
Migrationsverket ökade 

– Handläggningstiden för asylmål i domstol 
ökade 

– Vistelsetiden för personer vars asylansökan 
beviljades ökade  

– Vistelsetiden för ensamkommande barn 
som ansökt om asyl ökade 

– Vistelsetiden för personer med beslut om 
överföring enligt Dublinförordningen 
ökade något  

– Vistelsetiden för personer med uppenbart 
ogrundade asylansökningar minskade något  

– Vistelsetiden för övriga personer vars 
asylansökan avslogs ökade något  

– Handläggningstiden för anknytnings-
ärenden ökade 

– Handläggningstiden för arbetsmarknads-
ärenden ökade något men minskade för 
arbetstagare  

– Handläggningstiden för studerandeärenden 
ökade något  

– Handläggningstiden för medborgarskaps-
ärenden minskade 

Vistelsetider i mottagandet påverkar den sökande 
och statens utgifter 
Den totala vistelsetiden i mottagandet har stor 
betydelse för den asylsökande och dennes förut-
sättningar att snabbt kunna etablera sig i Sverige 
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eller återvända till sitt hemland. Vistelsetiden har 
dessutom direkt inverkan på statens utgifter. 
Med anledning av detta ska Migrationsverket, 
enligt myndighetens instruktion, verka för så 
korta vistelsetider i mottagandet som möjligt. 
Detta förutsätter i sin tur ett effektivt samarbete 
med andra myndigheter. Vistelsetidens längd 
påverkas av flera myndigheters arbete, bl.a. 
domstolarna, Polismyndigheten, Kriminalvården 
och Arbetsförmedlingen.  

Trenden med kortare genomsnittlig vistelsetid i 
mottagandet fortsatte 
Den genomsnittliga vistelsetiden för personer 
som ansökt om asyl har förkortats under senare 
år, från 500 dagar 2011 till 355 dagar 2013. 
Under 2014 minskade vistelsetiden ytterligare 
till 316 dagar.  

Utvecklingen förklaras i huvudsak av att 
antalet beviljade uppehållstillstånd ökat markant 
i förhållande till det totala antalet avgjorda asyl-
ansökningar, vilket innebär att färre ansökningar 
prövats av domstol. Som en jämförelse var den 
genomsnittliga vistelsetiden för dem som 
lämnade mottagandet efter att ha beviljats 
uppehållstillstånd under året 260 dagar, för dem 
som fått avslag och återvände självmant 323 
dagar och för dem som återvände med tvång 697 
dagar.  

Handläggningstiden för asylärenden hos 
Migrationsverket ökade  
Den genomsnittliga tiden från ansökan till beslut 
av Migrationsverket förlängdes under året, från 
122 dagar 2013 till 142 dagar. Orsaken till ut-
vecklingen var att Migrationsverket under våren 
och sommaren inte hade tillräcklig kapacitet att 
pröva asylansökningarna i den takt som de kom 
in. Detta förstärktes bl.a. av att resurser inled-
ningsvis flyttades över från asylprövningen för 
att stötta ansökningsenheterna och ankomst-
boendena. Ytterligare en förklaring var att 
Migrationsverkets kapacitet att granska identi-
tetshandlingar inte motsvarade det växande 
behovet av granskningar och därmed utgjorde en 
flaskhals i processen.  

Handläggningstiden för asylmål i domstol ökade  
Enligt regleringsbrevet för 2014 för Sveriges 
domstolar var målsättningen att 90 procent av 
migrationsmålen inte skulle ta mer än 4 månader 
att avgöra. Över tid har handläggningstiderna vid 
migrationsdomstolarna förkortats, från 
12 månader för 90 procent av de avgjorda migra-

tionsmålen 2010 till 6 månader 2013. Utfallet 
under 2014 blev 6,8 månader. Andelen mål som 
avgjordes inom 4 månader minskade samtidigt 
till 74 procent.  

För avlägsnandemålen, som i huvudsak utgörs 
av asylmål, avgjordes 90 procent av målen inom 
8,2 månader, vilket var en ökning med drygt en 
månad jämfört med 2013. Den genomsnittliga 
handläggningstiden för dessa mål förlängdes 
samtidigt från 3,4 månader till 3,7 månader. För 
avlägsnandemål avseende ensamkommande barn 
låg handläggningstiden för 90 procent av målen 
kvar på samma nivå som 2013 på 3,4 månader. 
Målsättningen på två månaders handläggningstid 
uppnåddes i ca 56 procent av målen, vilket var en 
marginell minskning i förhållande till 2013.  

För verkställighetsmål uppnåddes målsätt-
ningen om att 90 procent av målen skulle avgör-
as inom en månad.  

Handläggningstiderna påverkades bl.a. av att 
migrationsdomstolen i Luleå fortsatt var under 
uppbyggnad under året och inte hade full 
arbetsstyrka. 

Stora variationer i vistelsetid mellan olika 
ärendeslag 
Eftersom sammansättningen av sökande för-
ändras över tid är förändringen av vistelsetiden 
inom en given kategori av asylärenden ofta en 
bättre indikator på en effektiv verksamhet än 
genomsnittet för samtliga ärenden. Därför är 
redovisningen av vistelsestid i kommande avsnitt 
indelad i följande kategorier: 

– Beviljade asylansökningar. 

– Asylansökningar från ensamkommande 
barn. 

– Uppenbart ogrundade asylansökningar. 

– Asylansökningar med beslut om överföring 
enligt Dublinförordningen. 

– Övriga avslagna asylansökningar.  
 
Motsvarande redovisning görs av handlägg-
ningstid för arbetsmarknads-, anknytnings-, 
studerande- och medborgarskapsärenden. 

Skillnader i vistelsetider och handläggnings-
tider förekommer också inom ovanstående 
ärendekategorier. Variationerna kan både för-
klaras av interna faktorer såsom myndigheternas 
prioriteringar och åtgärder och externa faktorer 
såsom sammansättningen av sökande, om 
ansökan är komplett etc. Variationen i vistelse-
tider och handläggningstider samt orsakerna till 
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variationen kommer att beskrivas närmare i 
kommande avsnitt. 

Vistelsetiden för personer vars asylansökan 
beviljades ökade 
Det stora antalet asylsökande 2014 bidrog till 
kraftigt förlängda vistelsetider för personer som 
beviljades uppehållstillstånd av Migrationsverket 
och som lämnade mottagandet genom bosätt-
ning i en kommun. För denna grupp förlängdes 
den genomsnittliga vistelsetiden med drygt en 
månad, från 203 dagar 2013 till 237 dagar 2014. 
Motsvarande tid för 2012 var 207 dagar. 
Vistelsetiderna ökade framför allt under andra 
halvåret då antalet sökande var som störst (se 
diagram 2.7).  

Den ökade genomsnittliga vistelsetiden 
bestod delvis av förlängd tid från ansökan till 
utredning. Under året ökade tiden i väntan på 
utredning med i genomsnitt ca 30 dagar, då 
asylprövningens kapacitet inte motsvarade 
antalet nya asylansökningar (se avsnitt Hand-
läggningstiden för asylsökande hos Migrations-
verket ökade). Tiden från utredning till beslut 
låg däremot kvar på ca 48 dagar i genomsnitt 
under året.  

Delvis bestod den ökade vistelsetiden av för-
längd tid från beviljat uppehållstillstånd till 
bosättning. Liksom under tidigare år varierade 
vistelsetidens längd med den sökandes boende-
form. Den genomsnittliga tiden från beviljat 
uppehållstillstånd till bosättning för personer i 
anläggningsboende som fått hjälp med bostad av 
Arbetsförmedlingen var under året 173 dagar. 
För dem som ordnat boende på egen hand var 
bosättningstiden 99 dagar. Motsvarande tider 
2013 var 159 dagar respektive 72 dagar. Den 
främsta orsaken till utvecklingen var den stora 
ökningen av asylsökande från Syrien och Eritrea, 
som bidrog till en kraftig ökning av antalet 
beviljade uppehållstillstånd. Kommunernas 
sammantagna mottagande av personer med 
uppehållstillstånd motsvarade inte behovet. 

Under 2014 kommunplacerades nästan 32 000 
personer från Migrationsverkets mottagande. 
Detta var en kraftig ökning jämfört med 2013 då 
drygt 20 000 personer kommunplacerades. För 
2012 var motsvarande siffra drygt 12 000 
personer. Nästan 80 procent av de kommun-
mottagna valde att bosätta sig på egen hand. Det 
handlade om personer som aldrig begärde hjälp 
med bosättning, personer som avbröt sitt bosätt-

ningsärende och personer som tackade nej till 
bostadsanvisning.  

 
Diagram 2.7 Variation i vistelsetid för beviljade 
asylansökningar 2011–2014, första instans 
Dagar  

 
Anm. Variationen avser genomsnittlig vistelsetid per kalendervecka för personer som 
lämnade mottagandet samma vecka. Horisontell linje avser genomsnittlig tid per år.  
Källa: Migrationsverket 

 
Under året skedde en markant ökning av antalet 
personer som bott i anläggningsboende och som 
efter beslut om uppehållstillstånd bosatt sig på 
egen hand (se även utgiftsområde 13 Jämställd-
het och nyanlända invandrares etablering ). En 
orsak till denna ökning är den allt längre tiden till 
kommunanvisning, vilket bl.a. kan ha ökat 
antalet personer som i Sverige ordnat eget 
boende för att få börja sin etablering. Ytterligare 
en trolig förklaring är skillnaden i ekonomisk 
ersättning mellan de kommunmottagna och de 
som är inskrivna i Migrationsverkets 
mottagande. Ändringen i förordning (2010:409) 
om etableringssamtal och etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare trädde i kraft den 
1 april 2014 och innebar att Arbetsförmedlingen 
i normalfallet upprättar en etableringsplan först 
när en individ tagits emot i en kommun. Syftet 
med förändringen är att etableringsperioden ska 
användas samlat för att bättre stödja etable-
ringen. En konsekvens blir att etableringsersätt-
ning inte betalas ut under tiden som den nyan-
lände bor kvar i Migrationsverkets anläggnings-
boende. Etableringsersättning är betydligt högre 
än dagersättningen som betalas ut till inskrivna i 
mottagandet. 

Under 2014 begärde drygt 14 500 personer i 
anläggningsboende hjälp med bosättning av 
Arbetsförmedlingen. Under samma tid anvisades 
drygt 5 500 personer från anläggningsboende 
plats i en kommun och 7 500 personer avbröt 
sitt bosättningsärende.  
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Antalet personer med beviljade uppehålls-
tillstånd i Migrationsverkets anläggningsboende 
ökade med 500 personer under året. Ökningen 
var en konsekvens av fler asylsökande och en 
ökad beviljandegrad av asylansökningarna. Att 
det inte var fler personer med uppehållstillstånd i 
anläggningsboende berodde främst på att bosätt-
ningen på egen hand ökade markant; bl.a. hade 
antalet personer som avbröt sitt bosätt-
ningsärende fördubblats i jämförelse med 2013. 
Ytterligare en anledning till att ökningen inte 
blev större var att Migrationsverket fattade färre 
beslut i asylärenden än prognostiserat.  

Vistelsetiden för ensamkommande barn som 
ansökt om asyl ökade 
Ensamkommande barn anvisas till en kommun 
som asylsökande och bosätts som regel i 
kommunen när uppehållstillstånd beviljas. Då 
flertalet beviljas uppehållstillstånd i första instans 
består den totala vistelsetiden för ensam-
kommande barn i huvudsak av Migrations-
verkets handläggningstid.  

Mellan 2013 och 2014 ökade den genomsnitt-
liga tiden från ansökan till beslut av Migrations-
verket med 23 dagar till 143 dagar. Till följd av 
bl.a. säsongsvariationen när det gäller antalet 
asylsökande varierar handläggningstiden under 
året. Under 2014 låg variationen mellan 111 och 
188 dagar jämfört med mellan 75 och 155 dagar 
under 2013. Förändringen förklaras framför allt 
av att antalet ensamkommande barn ökade under 
året med 83 procent, och att Migrationsverkets 
kapacitet i prövningen, liksom för övriga asyl-
ansökningar, inte motsvarade det stora antalet 
inkomna ansökningar.  

För att hantera det ökande antalet sökande 
och säkerställa en så kort vistelsetid som möjligt 
arbetade Migrationsverket under året aktivt med 
att omfördela ärenden till de prövningsenheter i 
landet som handlägger ärenden som rör ensam-
kommande barn. I syfte att frigöra handläggar-
resurser infördes också en rutin med en initial 
bedömning av behovet av en särskild protokoll-
förare i varje enskilt barnärende, vilket tidigare 
var obligatoriskt vid varje muntlig utredning. I 
ärenden som avser yngre barn, i ärenden där 
presumtionen är att inte bevilja ansökan eller i 
ärenden där personliga förhållanden hos 
sökanden talar för det, används dock fortfarande 
protokollförare.  

Vistelsetiden för personer med beslut om överföring 
enligt Dublinförordningen ökade något  
Den genomsnittliga vistelsetiden för personer 
med avslag och beslut om överföring enligt 
Dublinförordningen har förkortats successivt 
under de senaste åren (se diagram 2.8). Utveck-
lingen beror bl.a. på förkortade handläggnings-
tider vid överföringar till Italien och det stegvisa 
införandet av det Europeiska viseringsinforma-
tionssystemet (VIS). VIS har framför allt ökat 
möjligheterna att identifiera asylsökande som 
sökt visering i annat Schengenland och som 
därmed kan överföras till detta land enligt 
Dublinförordningen.  

 
Diagram 2.8 Variation i vistelsetid för personer med avslag 
enligt Dublinförordningen 2011–2014 
Dagar  

 
Anm. Variationen avser genomsnittlig vistelsetid per kalendervecka för personer som 
lämnade mottagandet samma vecka. Horisontell linje avser genomsnittlig tid per år. 
Källa: Migrationsverket 

 
Under 2014 förlängdes den genomsnittliga vist-
elsetiden med 12 dagar till 152 dagar. Ökningen, 
som var särskilt stor under första halvåret, för-
klaras bl.a. av att verksamheten initialt saknade 
välfungerande rutiner för att tillämpa den nya 
Dublinförordningen som trädde i kraft 1 januari 
2014. Efter hand som effektivare rutiner utveck-
lades inom myndigheten ökade genomström-
ningen av ärenden, med kortare vistelsetider som 
följd. Vistelsetiden varierade i genomsnitt per 
vecka mellan 52 dagar och 218 dagar och skilde 
sig inte nämnvärt i förhållande till 2013.  

Vistelsetiden för personer med uppenbart 
ogrundade asylansökningar minskade något  
För personer med uppenbart ogrundade asylan-
sökningar och beslut om avvisning med omedel-
bar verkställighet har vistelsetiden, trots avsevärd 
variation under respektive år, legat på ca 200 
dagar i genomsnitt sedan 2011 (se diagram 2.9). 
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Under 2013 förlängdes tiden till 232 dagar, 
främst på grund av en ökad andel komplicerade 
återvändandeärenden, vilket bidrog till längre 
tider från beslut till återvändande (se avsnitt 
Färre personer med avlägsnandebeslut åter-
vände).  

Svårigheterna i återvändadearbetet kvarstod i 
huvudsak under 2014. Den höga belastningen på 
ansökningsenheterna under våren och sommaren 
bidrog också till vissa brister i den initiala sort-
eringen av vilka ansökningar som kan förmodas 
vara uppenbart ogrundade. Detta medförde 
troligtvis att något färre beslut med omedelbar 
verkställighet fattades än vad som annars skulle 
varit fallet och att vistelsetiderna i dessa ärenden 
förlängdes mer än nödvändigt.  

 
Diagram 2.9 Variation i vistelsetid för personer med beslut 
om avvisning med omedelbar verkställighet 2011–2014 
Dagar  

 
Anm. Variationen avser genomsnittlig vistelsetid per kalendervecka för personer som 
lämnade mottagandet samma vecka. Horisontell linje avser genomsnittlig tid per år.  
Källa: Migrationsverket 

 
Trots utmaningarna under året kunde myndig-
heten förkorta den genomsnittliga vistelsetiden 
2014 till 191 dagar. Tiden från ansökan till 
Migrationsverkets beslut minskade samtidigt 
med 11 dagar till 33 dagar. En bidragande orsak 
till utvecklingen var att Migrationsverket 
genomförde två framgångsrika pilotprojekt i 
Malmö och Solna med syfte att förkorta vistelse-
tiden. Efter projektperioden beslutade Migra-
tionsverket att pilotprojekten, som bygger på ett 
integrerat arbetssätt från ansökan till återvänd-
ande, ska ligga till grund för ärendehanteringen 
på ytterligare ett antal orter i landet.  

För sökande från länderna på västra Balkan, 
som utgör de enskilt största ursprungsländerna 
inom ärendekategorin, förkortades den genom-
snittliga vistelsetiden från 233 till 208 dagar. 
Tiderna under året var däremot fortsatt längre än 
2012, då utfallet var 174 dagar. 

I likhet med tidigare år var variationen i vist-
elsetider för personer med beslut om omedelbar 
verkställighet mycket stor under 2014. Varia-
tionen bestod i huvudsak av skillnader i tiden 
från beslut till återvändande. Den genomsnittliga 
vistelsetiden för personer som återvände själv-
mant var 113 dagar, vilket var en minskning med 
55 dagar i förhållande till 2013. För personer 
som återvände med tvång var vistelsetiden 
liksom 2013 i genomsnitt omkring 460 dagar. 

Vistelsetiden för övriga personer vars asylansökan 
avslogs ökade något  
För personer som lämnat mottagandet efter ett 
lagakraftvunnet avslagsbeslut i domstol har den 
totala vistelsetiden under senare år legat relativt 
stabilt på drygt 700 dagar i genomsnitt (se 
diagram 2.10).  
 
Diagram 2.10 Variation i vistelsetid för personer med 
avslagsbeslut, exkl. beslut om omedelbar verkställighet och 
beslut enligt Dublinförordningen, 2011–2014 
Dagar  

 
Anm. Variationen avser genomsnittlig vistelsetid per kalendervecka för personer som 
lämnade mottagandet samma vecka. Horisontell linje avser genomsnittlig tid per år.  
Källa: Migrationsverket 

 
Under 2014 förlängdes vistelsetiden från 707 
dagar till 725 dagar. Förändringen bestod dels av 
ökad tid vid prövning hos Migrationsverket, dels 
av ökad tid i väntan på återvändande. Tiden från 
ansökan till beslut i första instans förlängdes 
med 10 dagar till 170 dagar3 och tiden från laga-
kraftvunnet beslut av domstol till återvändande 
med 11 dagar till 262 dagar. För sökande från 
länderna i västra Balkan ökade vistelsetiderna 
från 608 till 614 dagar i genomsnitt. Utveck-
lingen berodde i hög utsträckning på svårigheter 

 
 
                                                      
3 Prövningen skedde i flertalet av dessa fall före 2014.  
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att verkställa beslut i ärenden där den sökande 
inte medverkade till ett återvändande. Genom-
snittstiden från beslut till återvändande för de 
som återvände med tvång var 428 dagar, vilket 
var 12 dagar mer än 2013 och 45 dagar mer än 
2012. Som tidigare redovisats har en ovillighet 
att medverka till återvändande lett till att en stor 
andel av utvisningsbesluten varit särskilt kompli-
cerade att verkställa, vilket varit särskilt tydligt i 
ärenden då det saknats giltiga identitetshand-
lingar och det funnits krav från hemlandet på 
frivilligt återvändande. 

Under året var variationen i vistelsetid inte 
märkbart större än tidigare år. Variationen beror 
bl.a. på huruvida personen återvänt med tvång, 
vilket innebär längre vistelsetid, eller om person-
en återvänt självmant.  

Handläggningstiden för anknytningsärenden 
ökade 
I december 2014 lämnade Riksdagens ombuds-
män (JO) en granskningsrapport där JO fram-
förde kritik mot långa handläggningstider i flera 
ärendeslag under perioden 2011–2013. Kritiken 
avsåg bl.a. anknytningsärenden, arbetsmarknads-
ärenden och uppehållskort för familjemed-
lemmar till EU/EES-medborgare.  

Mellan 2013 och 2014 ökade antalet avgjorda 
förstagångsansökningar om uppehållstillstånd på 
grund av anknytning till bosatta i Sverige från 
39 400 till 43 700. Då Migrationsverkets och 
utlandsmyndigheternas prövningskapacitet inte 
motsvarade det kraftigt ökade antalet nya 
ansökningar ökade antalet öppna förstagångs-
ansökningar med 11 000 till totalt 34 700 i slutet 
av 2014. Samtidigt blev de öppna ärendena allt 
äldre. Denna utveckling bidrog till att hand-
läggningstiderna för de ärenden som avgjordes 
under 2014 ökade, från i genomsnitt 195 dagar 
2013 till 244 dagar 2014. Förändringen, som 
uteslutande bestod av längre handläggningstid 
hos Migrationsverket, förklaras också av att 
Migrationsverket från juni fram till december 
genomförde en särskild insats för att avgöra 
äldre ärenden. Detta medförde i sin tur en 
kraftig variation i handläggningstider mellan 
våren och hösten (se diagram 2.11). Migrations-
verket genomförde samtidigt en översyn för att 
utreda orsaker till det ökade antalet äldre 
ärenden och effektivisera handläggningen. 

Diagram 2.11 Variation i handläggningstid för 
anknytningsärenden 2011–2014, förstagångsansökan 
Dagar  

 
Anm. Variationen avser genomsnittlig vistelsetid per kalendervecka för personer som 
lämnade mottagandet samma vecka. Horisontell linje avser genomsnittlig tid per år. 
Källa: Migrationsverket 

 
Det fortsatta arbetet med att utveckla standard-
iserade arbetsätt och digitalisera handläggningen 
bidrog till en temporär nedgång i Migrations-
verkets prövningskapacitet under året, dels på 
grund av att arbetet tog viss tid från prövningen, 
dels på grund av att handläggarstödet ännu inte 
var fullt anpassat till verksamhetens behov. 
Arbetet ökade samtidigt förutsättningarna för 
att skapa en effektivare och mer rättssäker hand-
läggning på sikt. Under året ökade andelen 
ansökningar som lämnades in elektroniskt till 
Migrationsverket från 34 procent till 54 procent. 
Samtidigt handlades 18 procent av antalet in-
komna ansökningar med det elektroniska hand-
läggningsstödet, vilket var en ökning med 
12 procentenheter jämfört med året innan. Att 
andelen elektroniskt inkomna ärenden är högre 
än antalet som avgörs med det elektroniska 
handläggningsstödet förklaras bl.a. av att en 
andel av de inkomna ansökningarna inte är 
kompletta.  

Handläggningstiden för arbetsmarknadsärenden 
ökade något men minskade för arbetstagare 
Under 2014 avgjorde Migrationsverket totalt 
51 800 ansökningar i kategorin arbetsmarknads-
ärenden, varav 32 900 förstagångsansökningar. 
Det var 1 200 färre ansökningar än vad som av-
gjordes 2013 och 700 färre än vad som inkom 
under året. Av de avgjorda förstagångsansök-
ningarna avsåg 15 700 ansökningar för arbets-
tagare. 

Handläggningstiden för arbetsmarknadsären-
den varierar mycket, framför allt beroende på 
om ansökan behöver kompletteras, om ärendet 
kräver vidare utredningsåtgärder eller om beslut 
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kan fattas omgående. Vissa ansökningar tenderar 
att vara mer arbetskrävande och tar längre tid att 
handlägga. Det gäller bl.a. ansökningar om uppe-
hållstillstånd för arbetstagare i branscher som har 
särskilda utredningskrav, t.ex. städbranschen, 
hotell- och restaurangbranschen, byggbranschen 
samt jord- och skogsbruksbranschen.  

Den genomsnittliga handläggningstiden för 
samtliga arbetsmarknadsärenden förlängdes 
något under året, totalt med 7 dagar till 115 
dagar. Detta förklaras framför allt av allt längre 
handläggningstider i förlängningsansökningar. 
Liksom under 2013 bidrog ett stort antal in-
kompletta ansökningar till att handläggnings-
tiden blev längre än nödvändigt i många fall. För 
helt kompletta ansökningar var handläggnings-
tiden under året i genomsnitt 14 dagar. När det 
gäller förstagångsansökningar om uppehållstill-
stånd för arbetstagare förkortades den genom-
snittliga handläggningstiden något, från 98 dagar 
till 91 dagar. Variationen i handläggningstid var 
fortsatt omfattande, vilket framgår av diagram 
2.12.  

 
Diagram 2.12 Avgjorda förstagångsansökningar om 
arbetstillstånd för arbetstagare 2014, handläggningstid i 
månader 
Beslut  

 
Källa: Migrationsverket 

Arbetet med att utveckla en digital handläggning 
fortsatte 2014 och bidrog till en effektivare 
handläggning av allt fler ansökningar. Av samt-
liga ansökningar som inkom under 2014 
lämnades 64 procent in elektroniskt, vilket är en 
ökning med 10 procentenheter jämfört med 
2013. Samtidigt ökade andelen inkomna 
ansökningar som kunde handläggas från ansökan 
till beslut genom det elektroniska ärende-
hanteringssystemet med 25 procentenheter till 
42 procent eller totalt 21 900 ansökningar.  

Handläggningstiden för studerandeärenden ökade 
något 
Den genomsnittliga handläggningstiden för an-
sökningar om uppehållstillstånd för studerande 
var 47 dagar 2014, vilket innebar en mindre för-
längning i förhållande till 2013, men en fortsatt 
kortare handläggningstid än 2012. För första-
gångsansökningarna var handläggningstiden i 
genomsnitt 33 dagar, varav utlandsmyndigheter-
nas handläggningstid svarade för 5 dagar. Totalt 
avgjordes 21 547 ansökningar 2014, vilket i 
princip motsvarade antalet ansökningar som 
inkom under året.  

Handläggningstiden för medborgarskapsärenden 
minskade  
Den genomsnittliga handläggningstiden för 
medborgarskapsärenden vid Migrationsverket 
minskade under året från 168 dagar till 152 
dagar. Totalt avgjorde Migrationsverket 35 600 
ärenden vilket var ca 5 700 färre än 2013 och ca 
6 000 färre än vad som inkom under året. Som en 
konsekvens ökade antalet öppna ärenden från ca 
14 400 i slutet av 2013 till 20 400 i slutet på 2014.  

Ändringar i lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap (prop. 2013/14:143, bet. 
2013/14:SfU17, rskr. 2013/14:277) trädde i kraft 
den 1 april 2015. Förändringen innebär att med-
borgarskapets betydelse stärks och att förvärv av 
svenskt medborgarskap underlättas. Reglerna 
om förvärv av svenskt medborgarskap i samband 
med födelse har ändrats så att kvinnor och män 
likställs när det gäller möjligheten att föra över 
svenskt medborgarskap till sitt barn. Detta 
innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare 
vid födseln om en av föräldrarna är det. 

Effektivitet – produktivitet och styckkostnader 

Produktiviteten minskade och styckkostnaderna 
ökade 
Myndigheternas produktivitet och styckkost-
nader kan ge en fingervisning om hur väl 
myndigheterna använt tillgängliga resurser. En 
utmaning är att dessa indikatorer även påverkas 
av en rad andra faktorer som behöver beaktas vid 
en bedömning. Inom migrationsområdet handlar 
det t.ex. om sammansättningen av sökande och 
omvärldsförändringar som på olika sätt påverkar 
handläggningen. Det är faktorer som kan variera 
betydligt över tid, som kan vara svåra att förutse 
och som myndigheten ofta inte kan påverka. 
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I asylprövningen har produktiviteten, mätt 
som avgjorda ansökningar per årsarbetare, ökat 
mellan 2011–2013. Detta förklaras i hög ut-
sträckning av en större andel bifallna asylansök-
ningar, i huvudsak avseende sökande från Syrien. 
Ansökningar som avslås är, med undantag för 
avslagbeslut med omedelbar verkställighet eller 
beslut om överföring enligt Dublinförordningen, 
mer tids- och resurskrävande att handlägga. 

Trots en ökad bifallsandel under året minsk-
ade antalet avgjorda ärenden per årsarbetskraft 
från 60 till 50 ärenden 2014 (se tabell 2.1). Styck-
kostnaden per avgjort ärende ökade samtidigt 
från 16 500 kronor per ärende till närmare 20 000 
kronor. En väsentlig förklaring till utfallet är den 
omfattande rekryteringen och introduktionen av 
nya medarbetare som Migrationsverket genom-
förde under året. Det tar tid innan ny personal 
uppnår full produktivitet samtidigt som rekryte-
ringen och introduktionen tar kraft från den 
befintliga organisationen. Insatserna har sam-
tidigt varit nödvändiga för att Migrationsverket 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag och uppnå en 
effektiv verksamhet på sikt. Ytterligare två 
förklaringar till den lägre produktiviteten har 
beskrivits tidigare. Den ena var att myndigheten 
under försommaren omfördelade handläggar-
resurser från asylprövningen för att ta emot det 
ökade antalet asylsökande, vilket initialt bidrog 
till lägre kapacitet i prövningen. Den andra var 
att Migrationsverket hade underdimensionerat 
den centraliserade granskningen av identitets-
handlingar, vilket medförde ökade vistelsetider 
för de sökande och påverkade flödeseffektivi-
teten i asylprövningen negativt. 

 
Tabell 2.4 Produktivitet och styckkostnader vid 
Migrationsverket 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Avgjorda asylansökningar per 
årsarbetskraft, 61 60 50 

Kostnad per avgjord asylansökan (kr) 
anslaget 1:1 Migrationsverket,  16 555 16 543 19 711 

Avgjorda ansökningar inom arbete, 
besök och bosättning per 
årsarbetskraft1 470 458 405 

Kostnad per avgjord ansökan inom 
arbete, besök och bosättning (kr) 
anslaget 1:1 Migrationsverket1 2 713 2 986 3 270 

1 sammanvägt index med hänsyn taget till sammansättning av ärenden 
Källa: Migrationsverket 

 
Produktiviteten för ansökningar inom kategorin 
arbete, besök och bosättning fortsatte under året 
att minska. Antalet avgjorda ansökningar per 

årsarbetare minskade från 458 ansökningar till 
405 och kostnaden per avgjord ansökan ökade 
samtidigt (se tabell 2.1). Det är i första hand i 
anknytningsärenden som produktiviteten har 
minskat. För dessa ärenden har den pågående 
digitaliseringen ännu inte bidragit till en effekt-
ivisering, utan innebär i stället visst merarbete. 
Det växande antalet öppna ärenden har samtidigt 
medfört ett ökat arbete med att hantera för-
frågningar från sökande och berörda. Målsätt-
ningen är att digitaliseringen ska bidra till en 
betydligt effektivare handläggning på sikt. 

Som tidigare redovisats ökade det totala 
antalet avgjorda migrationsmål vid migrations-
domstolarna under 2014. Av dessa var den 
positiva förändringen särskilt tydlig för 
avlägsnandemålen. En förklaring var att antalet 
årsarbetskrafter vid domstolarna ökade med ca 
4 procent. Ytterligare en bidragande orsak kan 
ha varit att andelen mål med muntlig förhandling 
minskade, vilket generellt sett bidrar till en 
snabbare prövning. Trots en något större 
personalstyrka ökade produktiviteten, definierad 
som antalet avgjorda migrationsmål per anställd, 
under 2014, från 62 till 65 mål (se tabell 2.2). På 
motsvarande sätt minskade kostnaden per 
avgjort migrationsmål från 17 000 kronor till 
15 300 kronor.  
 
Tabell 2.5 Produktivitet och styckkostnader vid 
migrationsdomstolarna 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Avgjorda 
migrationsmål per 
årsarbetskraft 68 62 65 

Kostnad per avgjort 
migrationsmål (kr) 15 381 16 939 15 332 

varav kostnad per 
avgjort 
avlägsnandemål (kr) 24 596 27 322 23 895 

Källa: Domstolsverket 

 
För det tvångsvisa återvändandet har kostnaden 
per utrest person ökat sedan 2012, totalt med 
9 000 kronor (se tabell 2.3). Detta är bl.a. en 
konsekvens av att kostnader för personal och 
lokaler inte minskat i samma takt som antalet 
utresta. Ytterligare en förklaring är att det 
funnits ett ökat behov av bevakning i samband 
med resor samt att en större andel resor avbrut-
its under 2013 och 2014.  
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Tabell 2.6 Styckkostnader för tvångsvist återvändande 
2012–2014 

 2012 2013 2014 

Kostnad per utrest 
(kr), tvång 

56 000 64 000 65 000 

Källa: Kriminalvården 

Rättslig kvalitet 

Fortsatt utveckling av en systematisk uppföljning 
av den rättsliga kvaliteten 
Under 2014 fortsatte Migrationsverket arbetet 
med att utveckla en systematisk kvalitetsupp-
följning för att säkerställa att god rättslig kvalitet 
upprätthålls i hela verksamheten. Fram till juli 
2014 bedrevs arbetet inom ramen för projektet 
den lärande organisationen (DLO) men inte-
grerades därefter i den löpande verksamheten. 

Utvecklingen har kommit längst vad gäller 
asylprövningen, där kvalitetsgranskningen i dag 
är omfattande. Som ett komplement till övrig 
kvalitetsuppföljning genomförde Migrations-
verket under 2014 en nationell kvalitetsupp-
följning inom asylområdet. Syftet var att utveck-
la metoder för att ge en övergripande bild av den 
rättsliga kvaliteten. Migrationsverket påbörjade 
också arbetet med att etablera en systematisk 
uppföljning av tillstånds- och medborgarskaps-
ärenden enligt DLO-metodiken; ett arbete som 
kommer att fortsätta under kommande år.  

I december 2013 gav regeringen Statskontoret 
i uppdrag att utreda behovet av tillsyn över 
migrationsområdet och lämna förslag på hur 
hanteringen av klagomål mot Migrationsverkets 
handläggning kan organiseras. I sin rapport från 
december 2014 konstaterar Statskontoret bl.a. 
att det finns ett jämförelsevis starkt skydd för 
den enskildes rättssäkerhet i prövningen, i 
synnerhet när det gäller asylområdet, och att det 
saknas ett behov av att förändra tillsynen över 
Migrationsverkets ärendehandläggning (Stats-
kontoret 2014:32).  

Migrationsverket har under året fortsatt 
arbetet för att förbättra begripligheten i asyl-
besluten som verket fattar, bl.a. med utgångs-
punkt i de rekommendationer som Migrations-
språkutredningen lämnade i betänkandet Begrip-
liga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37) 
i maj 2013. Arbetet inbegriper framtagande av 
nya beslutsmallar, ett elektroniskt handläggar-
stöd och utbildningsinsatser. 

Insatser mot missbruk av reglerna för 
arbetskraftsinvandring  
Den 1 augusti 2014 trädde vissa författnings-
ändringar i kraft med syfte att upptäcka och för-
hindra missbruk av reglerna för arbetskrafts-
invandring. De nya reglerna omfattar bl.a. efter-
kontroller, en straffsanktionerad uppgiftsskyl-
dighet för arbetsgivare avseende anställningsvill-
koren och nya återkallelsebestämmelser. Dess-
utom ökas skyddet för arbetskraftsinvandrare 
genom en förlängd omställningsperiod i vissa 
fall, där möjlighet ges att hitta en ny anställning 
inom fyra månader. Som ett led i arbetet med att 
motverka missbruk av reglerna för arbetskrafts-
invandring gav regeringen under året även 
Migrationsverket i uppdrag att ta fram informa-
tionsmaterial till arbetskraftsinvandrare.  

Arbetet mot missbruk och felaktiga utbetalningar 
Migrationsverkets arbete mot missbruk och fel-
aktiga utbetalningar förstärktes under året bl.a. 
genom inrättandet av en ny tillsynsenhet den 
1 januari 2014. Under 2014 tog enheten bl.a. 
fram en handlingsplan mot korruption och 
genomförde ett antal granskningar med inrikt-
ning mot oegentligheter. Andelen registrerade 
felaktiga utbetalningar låg i likhet med 2013 kvar 
på 0,5 procent av utbetalat belopp.  

Arbetet med jämställdhet och likabehandling 
Migrationsverkets likabehandlingsarbete under 
2014 syftar till att motverka diskriminering och 
säkerställa att alla sökande får en likvärdig 
behandling. För arbetet med likvärdig behand-
ling tog myndigheten fram en handlingsplan för 
åren 2014–2016 där erfarenheterna från myndig-
hetens utvecklingsarbete inom hbt-området 
utgjort grunden. Under 2014 genomfördes kom-
petenshöjande åtgärder för att motverka 
diskriminering och säkerställa likabehandling. 
bl.a. genom att ett särskilt handläggningsstöd 
infördes i asylprövningen, Myndigheten vidare-
utvecklade dessutom ett verktyg för konse-
kvensanalyser för normkritiskt tänkande och 
utbildade fler hbt-specialister. När det gäller lika-
behandling i myndighetens styrprocesser togs 
myndighetens verksamhetsnära utvecklings-
arbete tillvara och resulterade i en plan för lika 
rättigheter och möjligheter för medarbetare. 
Planen ska integrera likvärdig behandling, i form 
av resursfördelning, bemötande och tillgäng-
lighet i myndighetsstyrningen. Åtgärderna ska 
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integreras i den ordinarie verksamhetsplanering-
en under 2014–2016. 

Service 

Migrationsverket ska tillhandahålla service med 
god tillgänglighet och kvalitet, vilket är ett 
ansvar som åligger varje enskild myndighet 
(prop. 2009/10:175).  

De senaste åren har antalet telefonsamtal till 
Migrationsverkets kundtjänst ökat markant. 
Antalet samtal var fortsatt högt under 2014 bl.a. 
på grund av att efterfrågan från sökande och 
företag ökade i takt med att ärendebalanserna 
steg. 

Under 2014 kom det in över 30 000 samtal 
från ca 11 500 personer per vecka till kundtjänst-
en, vilket var betydligt fler än vad som kunde 
besvaras. Mer än 80 procent av alla samtal som 
besvarades rörde besök, boende och medborgar-
skap. Drygt hälften av de personer som ringde, 
ca 5 800 personer per vecka, fick sitt samtal 
besvarat efter i genomsnitt 30 minuter. Övriga 
fick inte sitt samtal besvarat. De långa väntetid-
erna orsakades bl.a. av ökade handläggningstider 
i asylärenden, vilket gav fler samtal till kund-
tjänsten, och av att kapaciteten att hantera in-
komna samtal var otillräcklig.  

Migrationsverkets utmaningar när det gäller 
tillgängligheten framhölls i december 2014 i den 
tidigare omnämnda rapporten från Statskontoret 
(Statskontoret 2014:32). I rapporten konstateras 
bl.a. att Migrationsverket upplevs som otillgäng-
ligt, att det är svårt att komma i kontakt med 
kundtjänst och handläggare samt att det är 
otydligt hur klagomål kan framföras. Vidare 
framhåller Statskontoret att Migrationsverket 
saknar rutiner och systemstöd för att på ett sys-
tematiskt sätt sammanställa eller analysera klago-
mål och synpunkter.  

Under 2014 genomförde Migrationsverket 
samtidigt en rad olika åtgärder för att förbättra 
kapaciteten i myndighetens servicekanaler och 
öka servicen till de sökande. Bland annat genom-
fördes ett pilotprojekt där delar av kundtjänsten 
bemannades med medarbetare som även hand-
lade arbetsmarknadsärenden. En utvärdering 
visade att tillgängligheten ökade och att ärende-
handläggningen i flera fall underlättades av 
projektet. Vidare inrättades bemannade enhets-
telefoner vid samtliga enheter som handlade 
besöks- och bosättningsärenden och ett nytt 

kundcenter öppnades i Malmö. Myndigheten 
utökade även möjligheterna för sökande att boka 
tid vid ansökningsenheter och utökade öppet-
tiderna vid ansökningsenheterna. I syfte att 
minska antalet påringningar till kundtjänst 
tydliggjorde Migrationsverket informationen om 
förväntade handläggningstider i asylprövningen 
på olika språk på myndighetens hemsida.  

För att förenkla för de sökande och öka kapa-
citeten och effektiviteten i prövningen möjlig-
gjorde Migrationsverket användning av video-
utredningar i asylprövningen under 2012. Syftet 
var att förkorta de sökandes resväg till utredning. 
Användningen av videotekniken har dock varit 
låg. Under 2014 genomfördes totalt ca 1 500 
videoutredningar, vilket medförde en utnytt-
jandegrad på 59 procent. Orsakerna till det låga 
utnyttjandet var bl.a. att asylsökande bosattes på 
orter där det inte fanns teknisk utrustning för 
videoutredning och att myndigheten inte priori-
terade att utveckla en it-lösning som kom till 
rätta med problemen.  

Myndigheten har även fortsatt arbetet med 
digitalisering för att förbättra servicen. I likhet 
med vad som redovisats tidigare får personer 
som lämnar in en komplett ansökan i ett arbets-
marknadsärende elektroniskt ett beslut inom två 
veckor. Andelen kompletta ansökningar inom 
kategorin arbetsmarknadsärenden ökade från 
17 procent till 42 procent under 2014. 

Internationellt och europeiskt samarbete 

För att tillvarata och beakta migrationens ut-
vecklingseffekter har regeringen under året slut-
fört det svenska ordförandeskapet av det Globala 
forumet för migration och utveckling (GFMD) 
som startade den 1 januari 2013. Temat för det 
svenska GFMD-ordförandeskapet var Migration 
– en nyckel till utveckling. Det svenska ordför-
andeskapet kulminerade i det avslutande forum-
mötet i Stockholm i maj 2014, som samlade ca 
800 deltagare från ca 140 länder och 30 inter-
nationella organisationer inklusive företrädare 
från civilsamhället. Forummötet resulterade bl.a. 
i rekommendationer om hur migration ska 
kunna integreras i FN:s reviderade utvecklings-
agenda post-2015. Rekommendationerna har 
överlämnats till FN:s generalsekreterare. 
Regeringens insatser på området har bidragit till 
att skapa ett mer förtroendefullt samarbets-
klimat på migrationsområdet globalt. Arbetet 
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har också bidragit till en bättre förståelse för hur 
olika politikområden kan bidra till att stärka de 
positiva effekter som migration kan ha för 
utveckling.  

Under året beslutade regeringen också en 
skrivelse till riksdagen; Genomförandet av sam-
stämmighetspolitiken för utveckling – fokus: 
den globala utmaningen migrationsströmmar 
(skr. 2013/14:154). I skrivelsen återrapporteras 
genomförandet av den s.k. samstämmighets-
politiken för utveckling som handlar om mig-
rationens positiva effekter för både ursprungs-
länder och destinationsländer. Skrivelsen belyser 
bl.a. exempel och potentiella mål- och intresse-
konflikter när det gäller cirkulär migration, 
remitteringar och skydd samt varaktiga lösningar 
för flyktingar.  

Regeringen var under året aktiv i det euro-
peiska samarbetet på asyl- och migrations-
området och bidrog till att förbättra och 
fördjupa den gemensamma politikutvecklingen. 
Regeringen har verkat för ökad solidaritet inom 
EU genom ett välfungerande europeiskt asyl-
system där alla medlemsstater lever upp till den 
gemensamma lagstiftningen och där asylsökande 
tas emot och får sin ansökan prövad på ett 
likvärdigt sätt. Regeringen har vidare verkat för 
att samtliga medlemsstater ska ge skydd åt fler 
genom vidarebosättning. Regeringens insatser 
bidrog till att rådsslutsatser kunde antas i 
oktober 2014 i syfte att prioritera åtgärder för att 
förhindra att fler människor förolyckas på sin 
väg till Europa. Vid beslutet om antagande av 
rådsslutsatserna framförde Sverige sitt stöd till 
rådets slutsatser och betonade att det är viktigt 
att se till att personer i behov av internationellt 
skydd kan komma till EU på lagliga vägar. 

Vad gäller internationellt samarbete var 
regeringen under 2014 verksam i flera samarbets-
processer och internationella organisationer, 
exempelvis i FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR), Internationella organisationen för 
migration (IOM) och GFMD. Regeringen 
lämnade också finansiellt bidrag till dessa 
organisationers verksamheter och till 
Världsbankens KNOMAD-initiativ (Knowledge 
Platform on Migration and Development). Det 
svenska ordförandeskapet i UNHCR:s 
kärngrupp för vidarebosättning av flyktingar 
från Syrien resulterade i över 50 000 platser för 
denna grupp. Vidare deltog Sverige aktivt i 
samarbetet inom ramen för Intergovernmental 
Consultations on Migration, Asylum and 

Refugees (IGC), International Center for 
Migration Policy Development (ICMPD) samt 
Nordiska samrådsgruppen på hög nivå för 
flyktingfrågor (NSHF). Regeringens insatser 
bidrog till att fördjupa det internationella 
samarbetet.  

Utgiftsutvecklingen per anslag 

Utgifterna under utgiftsområde 8 Migration 
samvarierar i hög utsträckning med antalet 
inskrivna i Migrationsverkets mottagande. Sedan 
2008 har utgifterna på utgiftsområdet mer än 
fördubblats, vilket i huvudsak beror på den kraf-
tiga ökningen av antalet asylsökande till Sverige 
(se diagram 2.13). Anslaget 1:2 Ersättningar och 
bostadskostnader, som är det största anslaget, har 
ökat mest under perioden. Som en jämförelse 
utgjorde anslaget 49 procent av utgifterna 2010 
och 58 procent 2014. Utvecklingen är både en 
följd av att antalet inskrivna har ökat och att 
boendekostnaderna har stigit i takt med ökad 
efterfrågan på boende.  

I budgetpropositionen för 2014 antogs att 
utgifterna 2014 skulle uppgå till ungefär samma 
nivå som 2013. Utfallet 2014 blev 2,7 miljarder 
kronor, eller 27 procent, högre (se diagram 
2.14).  

Utgifterna på bl.a. anslagen 1:1 Migrations-
verket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader 
bedöms fortsätta öka under 2015 och 2016 för 
att fr.o.m. 2017 minska.  
 
Diagram 2.13 Utgiftsutveckling utgiftsområde 8 Migration 
2004–2014, prognos 2015–2019 
Miljarder kronor Personer 

 
Källor: Hermes och Migrationsverket 
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Diagram 2.14 Fördelningen av utgifterna inom 
utgiftsområde 8 Migration 2014, per anslag 
Miljarder kronor  

 
Källa: Hermes 

 

 

Diagram 2.15 Avgjorda ansökningar, inskrivna i mottagandet och utgifter på anslag 1:1 Migrationsverket 2014, fördelat på 
prognos (BP14, VÄB14, HÄB14) och utfall 
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Källa: Migrationsverket och Hermes 
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Diagram 2.16 Utgifter på anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader och genomsnittligt antal inskrivna fördelat på 
boendeform, 2010–2014. Inskrivna ensamkommande barn (BUV) särredovisas 
Miljarder kronor.  Inskrivna 

 
Anm. Från inskrivna i boendeformerna anläggningsboende (ABO), tillfälliga boendeplatser (ABT), eget boende (EBO) har barn utan vårdnadshavare (BUV) räknats bort. Personer 
inskrivna i andra boendeformer än vad som framgår av diagrammet (Övrigt boende) är exkluderade på grund av att dessa boenden har ett mycket lågt antal inskrivna. Totalt har ca 
500 personer, exklusive ensamkommande barn, i genomsnitt per år varit inskrivna i övrigt boende.  
Källa: Hermes 

 
Anslag 1:1 Migrationsverket  
Under 2014 ökade utgifterna på Migrationsverk-
ets förvaltningsanslag med 550 miljoner kronor. 
I förhållande till beslutat anslag i budgetproposi-
tionen för 2014 blev utfallet 14 procent högre. 
För att finansiera ett ökat antal asylsökande 
ökades anslaget med 370 miljoner kronor i pro-
positionen Vårändringsbudget för 2014 (prop. 
2013/14:99) och med ytterligare 105 miljoner 
kronor i propositionen Höständringsbudget för 
2014 (prop. 2014/15:2). Utgifterna understeg 
tilldelade medel med ca 2 procent eller 
79 miljoner kronor till följd av en överskattning 
av lönekostnader för nyrekryterad personal och 
lokalkostnader.  

Närmare 73 procent av utgifterna på anslaget 
bestod av löner, kontorslokaler och andra kost-
nader som förknippas med personal. Anslaget 
används även för utgifter för tolkar, översättning 
och resor för asylsökande. 

Hur snabbt Migrationsverket fattar beslut i 
asylärendet har stor påverkan på utgifterna för 
mottagandet. En förutsättning för att en person 
ska kunna bosätta sig i en kommun är att hon 
eller han har beviljats uppehållstillstånd. Åter-
vändande sker i normala fall efter lagakraft-

vunnet beslut om avvisning eller utvisning. 
Prövningskapaciteten har därför en stor inverkan 
på det ekonomiska utfallet för utgiftsområdet. 
Vid tiden för dimensioneringen av myndigheten 
i budgetpropositionen planerade Migrations-
verket inte att genomföra någon nyrekrytering 
2014 eftersom antalet asylsökande inte bedöm-
des stiga nämnvärt. För att anpassa verksam-
heten till de förändrade förutsättningarna under 
2014 och för att dämpa utgiftsökningarna på 
anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader 
bedömde Migrationsverket att det var av stra-
tegisk vikt att snabbt öka myndighetens kapa-
citet att handlägga och fatta beslut i asylärenden. 
Det genomsnittliga antalet årsarbetskrafter 
ökades därför under året från 3 539 till 4 174, 
dvs. med 635 personer eller med 18 procent, 
jämfört med 2013. Personal inom asylpröv-
ningen och mottagandet utgjorde 80 procent av 
ökningen.  

Genom den utökade personalstyrkan för-
stärktes Migrationsverkets förmåga att ta emot 
ansökningar, avgöra ärenden och ordna mot-
tagandet både jämfört med 2013 och med vad 
som prognostiserades i budetpropositionen för 
2014. Antalet avgjorda asylansökningar under-
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steg dock den nivå som låg till grund för 
ökningen av anslaget i propositionen Höst-
ändringsbudget för 2014 med 11 procent (se 
skillnaden i diagram 2.15). 

Utgifterna för tolkar ökade med 29 procent 
eller 40 miljoner kronor jämfört med 2013 som 
en direkt effekt av ett ökat antal asylsökande. 

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader  
Utgifterna på anslaget ökade med 2,2 miljarder 
kronor eller 44 procent jämfört med 2013. 
Jämfört med beslutat anslag i budgetpro-
positionen för 2014 var det ett 49 procent högre 
utfall. Mot bakgrund av det ökande antalet 
inskrivna ökades anslaget med 2,3 miljarder 
kronor i propositionen Vårändringsbudget för 
2014 och med ytterligare drygt 1 miljard kronor 
i propositionen Höständringsbudget för 2014. 
För prognos och utfall avseende inskrivna i 
mottagandet, se diagram 2.15. 

Utfallet understeg tilldelade medel med 
700 miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras 
av att kostnaden för tillfälliga boendeplatser blev 
lägre än förväntat, att kostnaderna för ensam-
kommande barns boende hade överskattas och 
att alla ersättningar för ensamkommande barns 
boende inte hade hunnit utbetalas innan bok-
slutet.  

Kostnaderna för boende fördubblades  
Utgifterna på anslaget påverkas framför allt av 
antalet inskrivna och kostnaden per inskriven i 
Migrationsverkets mottagande. I vissa fall på-
verkas kostnaden per dygn av antalet inskrivna. 
Det gäller t.ex. boendet då ökad efterfrågan på 
boende har medfört en ökad styckkostnad. 

Anslaget dimensionerades i budgetproposi-
tionen för 2014 för 43 000 inskrivna i genom-
snitt, vilket var i närheten av det prognostiserade 
utfallet för 2013. Resultatet för 2014 blev 62 000 
inskrivna, vilket var 18 000 eller 43 procent fler. 
Utvecklingen var en konsekvens av att antalet 
nya asylsökande kraftigt översteg antalet person-
er som lämnade mottagandet och att vistelse-
tiderna ökade generellt. För en redogörelse av 
varför antalet inskrivna i mottagandet ökade, se 
tidigare avsnitt. 

Kostnaden per dygn i mottagandet uppgick 
under året till 324 kronor. Det motsvarar i stort 
sett nivån 2013 men innebär en ökning med 
14 kronor jämfört med antaganden som låg till 
grund för budgetpropositionen för 2014.  

Andelen ensamkommande barn av antalet 
inskrivna samt andelen inskrivna som väljer att 

bo i anläggningsboende har stor inverkan på 
kostnaden per dygn. Vidare har det stor betyd-
else vilken typ av boende som ordnas. För för-
delning av inskrivna utifrån typ av boende 2010 
till 2014, se diagram 2.16.  

Under de senaste åren har ensamkommande 
barns boende varit den enskilt största utgifts-
posten, ca en tredjedel av anslaget. Under 2014 
var det boendet för övriga asylsökande som 
kostade mest (se diagram 2.17). Jämfört med 
2013 var utgifterna för boendet för asylsökande 
dubbelt så höga. Andelen asylsökande som valde 
att bo i anläggningsboende var i stort sett 
oförändrad, 67 procent i genomsnitt 2014 jäm-
fört med 65 procent 2013. Givet den kraftiga 
ökningen av antalet asylsökande under året inne-
bar det sammantaget att boendekostnaden för 
asylsökande, exklusive ensamkommande barn, 
ökade med 41 procent. 
 
Diagram 2.17 Fördelning av utgifter på anslag 1:2 
Ersättningar och bostadskostnader 

 
Källa: Migrationsverket 
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ökade efterfrågan på platser. Åtgärden bidrog till 
att dämpa kostnadsökningen.  

Utgiften för ensamkommande barns boende 
ökade med 193 miljoner kronor eller 14 procent 
i förhållande till 2013, uteslutande till följd av att 
antalet inskrivna ensamkomma barn ökade. Det 
var i sin tur en effekt av en ökning av antalet 
asylsökande och längre handläggningstider för 
denna kategori (se vidare under avsnitt Vistelse-
tiden för ensamkommande barn som ansökt om 
asyl ökade).  

Kostnaden per dygn för ensamkommande 
barns boende är väsentligt mycket högre än för 
övriga inskrivna i Migrationsverkets mottagande. 
Den högre kostnadsnivån förklaras till stor del 
av att boendet också innefattar omsorg och om-
vårdnad eftersom barnet inte har någon vård-
nadshavare i landet. Kostnader för boendet inne-
fattar också personalkostnader. 2014 minskade 
dygnskostnaden dock något. Sedan den 1 januari 
2014 har Migrationsverket utvidgad möjlighet 
att anvisa asylsökande ensamkommande barn till 
kommuner utan överenskommelse om mottag-
ande av ensamkommande barn. Förändringen 
har medfört att nästan alla kommuner har 
tecknat överenskommelser om mottagande och 
att betydligt fler överenskommelser om platser 
har tecknats.  

I samband med den nya ordningen infördes 
också en ny schablonersättning till kommuner. 
Dessa kostnader ersattes tidigare med faktiska 
kostnader. Införandet av den nya schablon-
ersättningen innebar en kostnadsminskning med 
drygt 1 000 kronor per dygn och barn.  

Anledningen till att kostnaden per dygn i 
mottagandet inte steg ännu mer var både en följd 
av att kostnaden per dygn för ensamkommande 
minskade och att ensamkommande barn utgjor-
de en lägre andel av det totala antalet inskrivna.  

Anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder  
Utgifterna på anslaget består till 90 procent av 
ersättningar till kommuner för mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande som 
inom ramen för vidarebosättning överförs till 
Sverige. Migrationsverket hade under 2014 i 
uppdrag att överföra 1 900 kvotflyktingar. 
Under året överfördes sammanlagt 1 908 
personer.  

Migrationsverket får besluta om bidrag för 
kostnader för resa till Sverige till vissa anhöriga 
till en flykting i mån av medel för ändamålet. 
Antalet ansökningar om bidrag för kostnader för 

anhörigas resor till Sverige har successivt ökat 
från 4 617 personer 2012 och 7 646 personer 
2013 till 11 341 personer 2014. Ökningen beror 
på att allt fler asylsökande beviljas flyktingstatus, 
dvs. uppehållstillstånd som konventionsflykt-
ingar, vilket påverkar antalet beviljade resebidrag.  

Som en konsekvens av ett större antal ansök-
ningar än vad anslagsposten är beräknad för har 
inte alla ansökningar kunnat beviljas. Kostnad-
erna per resa har också ökat som en följd av en 
svagare kronkurs mot dollar. Under 2014 bevilj-
ades 1 615 personer resebidrag.  

Anslag 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål  
Utgifterna på anslaget finansierar migrations-
domstolarnas förvaltningskostnader och på-
verkas framför allt av förändringar när det gäller 
antalet anställda, lönevillkor etc.  

Under 2014 uppgick utgifterna till 
514 miljoner kronor, vilket var en minskning 
med 5 miljoner kronor i förhållande till 2013 och 
med 60 miljoner kronor jämfört med vad 
regeringen prognostiserade inför 2014. Det lägre 
utfallet i förhållande till regeringens bedömning 
beror på att domstolarna inte uppnådde den 
beräknade personalstyrkan, bl.a. vid den nya 
migrationsdomstolen i Luleå. Avvecklingskost-
naderna för delar av Förvaltningsrätten i 
Stockholm blev också lägre än beräknat. 

Anslag 1.5 Rättsliga biträden m.m. vid 
domstolsprövning i utlänningsmål 
Utgifterna på anslaget beror i hög grad på hur 
många mål som prövas i domstol och på hur 
många muntliga förhandlingar som genomförs. 
Utgifterna har sjunkit successivt sedan 2009. 
Under 2014 ökade utgifterna på anslaget till 
121 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor 
mer än 2013. Ökningen beror i huvudsak på ett 
ökat antal avgjorda mål vid domstolarna jämfört 
med 2013. I förhållande till regeringens prognos 
inför 2014 var utfallet 35 miljoner kronor lägre. 
Skillnaden förklaras av att antalet avgjorda mål 
var betydligt lägre än beräknat.  

Anslag 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden  
Utgifterna på anslaget beror på antalet asylsök-
ande, på hur ofta offentligt biträde förordnas 
samt på kostnaden per förordnat biträde.  

Under 2014 uppgick utgifterna till 
245 miljoner kronor, vilket var en minskning 
med 10 miljoner kronor jämfört med 2013 och 
42 miljoner kronor lägre än i budgetproposition-
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en för 2014. Att utfallet blev lägre än förväntat 
berodde i huvudsak på att en större andel av de 
sökande kom från länder, främst Syrien och 
Eritrea, som i normalfallet får bifall på sin ansök-
an. Vidare påverkades utfallet av Migrationsverk-
ets prioriteringar av vilka ärenden som avgjordes.  

Anslag 1:7 Utresor för avvisade och utvisade  
Utgifterna på anslaget påverkas framför allt av 
hur många personer som återvänder och av kost-
naden per utresa. Cirka 80 procent av utgifterna 
utgörs av tvångsvist återvändande. Under 2014 
uppgick utgifterna till 242 miljoner kronor, 
vilket var ca 60 miljoner kronor lägre än 2013. I 
förhållande till regeringens prognos inför bud-
getpropositionen 2014 blev utfallet 76 miljoner 
kronor lägre än förväntat. Det lägre utfallet 
förklaras i huvudsak av att antalet utresta, såväl 
med tvång som självmant, minskade betydligt 
under 2014. Kostnaden per självman utresa 
minskade samtidigt men gav inte samma effekt 
på anslaget.  

Anslag 1:8 Från EU-budgeten finansierade 
insatser för asylsökande och flyktingar 
Utfallet blev 87 miljoner kronor, vilket var 
24 miljoner kronor lägre än beräknat. Detta 
berodde främst på att det nationella programmet 
för den nya Europeiska asyl-, migrations- och 
integrationsfonden ännu inte hade godkänts av 
EU-kommissionen och att några medel från den 
nya fonden därmed inte kunde utbetalas. 

Medel beviljades däremot inom ramen för 
Europeiska flyktingfonden och Europeiska 
återvändandefonden som ingår i EU:s ram-
program SOLID - Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar.  

2.4 Analys och slutsatser 

Budgetåret 2014 kännetecknades av en kraftig 
ökning av antalet asylsökande från främst Syrien 
och Eritrea. Sammantaget fortsatte antalet asyl-
sökande att öka under året, från en redan hög 
nivå. I likhet med tidigare år var Sverige 2014 ett 
av de länder i Europa som erbjöd skydd till flest 
människor som flyr undan våld och förföljelse.  

Det stora antalet asylsökande innebar sam-
tidigt en växande utmaning för det svenska 
mottagningssystemet och bidrog till ett kraftigt 
ökat antal inskrivna i mottagandet 2014. Då fler 
asylsökande, främst från Syrien och Eritrea, 

beviljades upphållstillstånd var det i synnerhet 
behovet av bosättning i kommunerna som växte. 
Antalet personer som bosattes i kommunerna 
ökade, främst som en konsekvens av att betyd-
ligt fler personer bosatte sig på egen hand.  

Enligt regeringens bedömning vidtog 
Migrationsverket en rad väl avvägda åtgärder för 
att hantera den exceptionella situationen och 
bidrog på så sätt till att myndigheten kunde ta 
emot samtliga asylsökande och erbjuda dem ett 
ordnat boende. Myndigheterna arbetade också 
aktivt för att fördela ett växande antal asyl-
ärenden över landet för att öka effektiviteten i 
handläggningen. Parallellt med detta ägnade 
myndigheten stor kraft åt att rekrytera och 
utbilda ny personal för att på så sätt öka myndig-
hetens kapacitet på sikt.  

Det kraftigt ökade antalet asylsökande och 
prioriteringen av ansöknings- och mottagnings-
funktionerna bidrog till att kapaciteten i 
Migrationsverkets asylprövning, trots flera vid-
tagna åtgärder, inte lyckades motsvara det ökade 
behovet. Detta resulterade i sin tur i längre 
vistelsetider för de sökande och ökade kostnader 
för mottagandet. Denna utveckling var delvis 
väntad. 

Mot bakgrund av ovanstående är det 
regeringens bedömning att Migrationsverkets 
insatser sammantaget bidrog till att bibehålla en i 
huvudsak effektiv verksamhet och i förlängning-
en till att regeringens politik kunde genomföras, 
trots kraftigt förändrade förutsättningar under 
året. Flera åtgärder bidrog också till att kost-
nadsökningen för utgiftsområdet inte ökade mer 
än nödvändigt. Den bristande kapaciteten att 
granska inkommande identitetshandlingar bi-
drog däremot till obefogat långa tider i väntan på 
utredning, längre vistelsetider och högre kost-
nader än vad som annars varit fallet. Myndig-
heten saknade i detta avseende nödvändig bered-
skap för att kunna upptäcka och hantera 
situationen i ett tidigt skede.  

Under året bidrog två försöksprojekt till 
kortare tider för ett stort antal personer med 
beslut om avvisning med omedelbar verkställig-
het. Samtidigt uppmärksammades vissa brister i 
den initiala sorteringen av presumtivt uppenbart 
ogrundade ansökningar vilket sannolikt med-
förde något färre beslut om omedelbar verk-
ställighet och längre vistelsetider än vad som 
annars skulle ha varit fallet. Vistelsetiderna för 
sökande från länder dit avvisning med omedelbar 
verkställighet sker i hög utsträckning, i huvudsak 
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västra Balkan, är fortsatt för långa. För att 
förkorta vistelsetiderna har regeringen i regle-
ringsbrevet för 2015 uppdragit Migrationsverket 
att handlägga ärenden i denna kategori så snabbt 
som möjligt med målet att kostnadseffektivi-
teten i verksamheten ska öka och att antalet 
ogrundade ansökningar ska minska.  

Minskningen av återvändandet och det stora 
antalet inskrivna med lagakraftvunna beslut om 
återvändande pekar på behovet av ett effektivt 
återvändandearbete. 

Det lägre antalet öppna mål i domstol innebär 
bättre förutsättningar för att handläggnings-
tiderna ska kunna minska i domstolarna. Sam-
tidigt är det av vikt att domstolarna har god 
beredskap för att hantera ett större antal asylmål 
vid en framtida förbättrad situation i Syrien. 
Detta beräknas på sikt innebära att betydligt fler 
kommer få avslag på sin asylansökan i första 
instans och efter överklagande få sitt ärende 
prövat av domstol.  

Migrationsverkets arbete under året bidrog till 
att stärka förutsättningarna för en god rättslig 
kvalitet i verksamheten, särskilt vad gäller den 
fortsatta utvecklingen av en systematisk kvali-
tetsuppföljning. Regeringen ser positivt på 
arbetet och den fortsatta inriktningen att 
utveckla uppföljningen inom tillstånds- och 
medborgarskapsområdet. 

Ett antal åtgärder har vidtagits under året för 
att motverka missbruk av reglerna för arbets-
kraftsinvandring. Ändå återkommer rapporter 
om att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den 
svenska arbetsmarknaden. Med anledning av 
detta ser regeringen fortsatta behov av åtgärder 
på området. 

Den fortsatta digitaliseringen av verksam-
heten har ännu inte lett till de effekter som 
Migrationsverket tidigare beräknat i form av 
ökad effektivitet, service och rättssäkerhet. 
Handläggningstiderna för t.ex. arbetsmarknads-
ärenden, anknytningsärenden och uppehållskort 
för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare 
var under året, trots pågående digitalisering, i 
många fall för långa. Regeringen bedömer att det 
behövs ökade insatser från myndigheten för att 
vinsterna ska kunna realiseras i snabbare takt.  

Under ett antal år har Migrationsverket 
arbetat med att åtgärda den bristande tillgäng-
ligheten för sökande och andra intressenter. 
Migrationsverket vidtog under 2014 en rad 
åtgärder i syfte att öka servicen, delvis som ett 
svar på det växande behovet under året. Trots 

åtgärderna var myndighetens tillgänglighet fort-
satt låg i flera väsentliga avseenden. Regeringen 
bedömer i likhet med föregående år att 
Migrationsverkets service är otillräcklig och ser 
ett behov av att Migrationsverket vidtar nöd-
vändiga åtgärder. 

2.5 Politikens inriktning 

Antalet flyktingar och fördrivna i världen är nu 
det högsta sedan andra världskriget, närmare 
60 miljoner människor. En betydande orsak till 
detta är kriget i Syrien som skapat en av de 
största flyktingkatastroferna i modern tid. 
Parallellt pågår flera allvarliga konflikter i andra 
delar av världen som tvingar människor på flykt. 
Under 2014 lämnades över 625 000 asylansök-
ningar in i EU:s medlemsstater. Fördelningen 
mellan länderna har dock varit mycket ojämn. 
Fem medlemsstater har varit destinationsländer 
för 75 procent av de asylsökande. Många 
kommer till Europa via Balkan, andra kommer 
över Medelhavet, framför allt från Libyen, till 
Italien. En betydande grupp är de asylsökande 
som kommer från länderna på västra Balkan. 
Härtill kommer situationen i Ukraina där mer än 
en miljon människor är på flykt. Allt tyder på att 
antalet personer som söker skydd i EU även de 
kommande åren kommer att vara betydande. 
Även antalet ensamkommande barn har ökat 
och ökar i EU. En kraftig ökning har skett även 
till Sverige. Andelen av de ensamkommande 
asylsökande barnen i EU som sökt asyl i Sverige 
under de senaste åren och även hittills under 
2015 är dock densamma. Sverige är fortsatt det 
land dit flest ensamkommande barn söker sig. 

Sammantaget bedömer regeringen att antalet 
asylsökande, liksom antalet personer som an-
söker om uppehållstillstånd som anhöriga till 
någon som beviljats uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande, kommer fortsätta vara högt 
de kommande åren. Mot bakgrund av den 
hittillsvarande utvecklingen bedöms samman-
taget att antalet migranter som söker sig till 
Europa och andra länder av ekonomiska skäl 
ökar.  
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Human och solidarisk asylpolitik inom EU  

Alla medlemsstater ska ta ansvar för 
flyktingmottagandet  
Det råder fortfarande betydande skillnader 
mellan medlemsstater i EU när det gäller hur den 
gemensamma asyllagstiftningen genomförts och 
tillämpas. Det gäller såväl prövningen av asyl-
ansökningar och mottagningsvillkor som förut-
sättningar för integration. Det är en högt priori-
terad fråga för regeringen att skillnaden mellan 
medlemsstater i fråga om tillämpningen av det 
gemensamma regelverket minskar genom att alla 
lever upp till regelverkets krav. Detta är centralt 
för rättssäkerheten för asylsökande och avgör-
ande för förtroendet mellan medlemsstaterna. 
Härtill kommer att alla medlemsstater måste 
avsätta de resurser som krävs för att genomföra 
och tillämpa det gemensamma regelverket. Det 
ökande antalet asylsökande ställer krav på en 
ökad beredskap i hela EU. 

Kommissionen har för första gången tagit 
fram konkreta förslag för att uppnå en jämnare 
fördelning av asylsökande inom EU. Frågan är 
av principiell vikt för Sverige eftersom det 
innebär ett ökat ansvarstagande från fler med-
lemsstater, vilket regeringen aktivt verkat för. 
Det är därför välkommet att stats- och 
regeringscheferna vid Europeiska rådets möte i 
juni 2015 också enades om en fördelning av 
asylsökande från Italien och Grekland på totalt 
40 000 personer under två års tid.  

EU kan göra mer 
Det ökande antalet asylsökande som kommer till 
EU och de fruktansvärda olyckor som skett 
framför allt på centrala Medelhavet ställer krav 
på EU att agera. Koordinerade insatser behövs 
för att möta utmaningarna. Det gäller i första 
hand att rädda liv. Asylrätten ska värnas i alla 
lägen och i alla länder. Kommissionen bör – med 
stöd av sin initiativrätt – utreda och presentera 
realistiska alternativ för fler lagliga vägar för att 
söka asyl inom EU. 

Ökad vidarebosättning i andra medlemsstater 
Sverige ska fortsätta verka för att samtliga EU-
medlemsstater ska öka vidarebosättningen. 
Målet är att fler flyktingar och skyddsbehövande 
ska ges internationellt skydd för att undvika att 
människor söker sig till smugglare och riskerar 
sina liv för att ta sig till Europa. Samtliga med-
lemsstater bör inrätta vidarebosättningsprogram. 
Rådets slutsatser den 20 juli 2015 om vidare-

bosättning av 20 000 personer i behov av skydd 
genom multilaterala och nationella program är 
ett viktigt steg i rätt riktning. 

En hållbar migrationspolitik 

I målet för migrationspolitiken anges att den ska 
vara långsiktigt hållbar(se avsnitt 2.1). 
Hållbarheten förutsätter god rättslig kvalitet. 
Tydlig styrning, tillräckliga resurser, profession-
ella myndigheter samt ett system för över-
prövning i domstol har gjort att Sverige har ett 
stabilt asylsystem när det gäller rättssäkerheten 
för individen. För det andra förutsätter en 
hållbar asylpolitik att den som beviljas 
uppehållstillstånd möter ett inkluderande 
samhälle där varje individ utifrån sina förut-
sättningar och utan allt för lång väntan, kan 
uppnå egen försörjning, självständighet och del-
tagande i samhällslivet. Det tar ofta för lång tid 
innan människor som beviljats skydd i Sverige 
har en bostad och kan försörja sig själva. 
Regeringen utvecklar sin politik för snabbare 
etablering för nyanlända under utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etable-
ring (se avsnitt 3). 

Den tredje grundläggande faktorn för en lång-
siktigt hållbar migrationspolitik är att de 
personer som får ett avvisnings- eller utvisnings-
beslut utan dröjsmål lämnar Sverige. Under 
rubriken Förkorta vistelsetiden och öka effekt-
iviteten i återvändandet för att behålla legitimi-
teten för den reglerade invandringen utvecklar 
regeringen politiken rörande denna faktor.  

Ökad effektivitet i asylprocessen 
Det är av stor vikt att Migrationsverket sam-
verkar med andra aktörer för att säkerställa en 
rättssäker och effektiv verksamhet med god 
service. Det är viktigt för bl.a. möjligheten att 
förkorta vistelsetiden i asylprocessen. 
Regeringen anser att det finns skäl att genomlysa 
Migrationsverkets interna processer för att 
säkerställa att verksamheten är så effektiv som 
möjligt. Det gäller inte minst prövningspro-
cessen för ensamkommande barn där regeringen 
anser att det finns utrymme för förbättringar i 
arbetssätt och metod för att förkorta tiden från 
ansökan till beslut.  

I dag saknas ett helhetsperspektiv för mottag-
ande och bosättning av asylsökande och ny-
anlända. Regeringen avser att föreslå åtgärder för 
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att skapa ett sammanhållet system som skapar 
förutsättningar för en effektiv asyl- och 
återvändandeprocess och samtidigt som det 
främjar en snabb etablering i arbets- och sam-
hällslivet för de personer som beviljas uppehålls-
tillstånd samt bidrar till att ge kommuner och 
landsting goda planeringsförutsättningar så att 
en långsiktighet i mottagandet kan främjas. Det 
ingår även att se över statens styrmedel liksom 
ersättningssystemet till kommuner och landsting 
för mottagande av asylsökande.  

Ett förbättrat mottagande av asylsökande som 
främjar etablering i arbets- och samhällslivet  

Mottagandet av asylsökande och nyanlända bör 
betraktas som en kedja, där enskilda beslut under 
processen och boende planering ska stödja syftet 
med verksamheten i sin helhet, antingen etable-
ring eller återvändande.  

Tidiga insatser i asylprocessen genom organiserad 
sysselsättning 
Syftet med den sysselsättning som Migrations-
verket ska erbjuda asylsökande är att göra väntan 
på beslut meningsfull. Under kommande år 
förväntas handläggningstiden och vistelsetiden 
för asylsökande öka väsentligt. Arbetet med att 
korta handläggningstiderna är prioriterat. De 
längre handläggningstiderna leder dock till att 
behovet av insatser för en meningsfull väntan 
ökar. Regeringen anser att det är viktigt att 
asylsökande tidigt kommer i kontakt med 
svenska språket. Migrationsverket har under 
2014 och 2015 utvecklat nya former för organi-
serad sysselsättning för att kunna erbjuda orien-
tering i svenska och kontakter med lokal-
samhället och det civila samhället. Den organi-
serade sysselsättningen behöver fortsätta att 
utvecklas så att insatserna anpassas efter de olika 
förutsättningar som råder till följd av varierande 
former för boende, arbetsmarknad och antalet 
asylsökande. För att kunna möta behovet av 
organiserad sysselsättning föreslår regeringen i 
denna proposition att Migrationsverkets förvalt-
ningsanslag ökas (se vidare under avsnitt 2.6 
Budgetförslag, anslaget 1:1 Migrationsverket). 

Regeringen anser att det är angeläget att 
väntetiden används på ett meningsfullt sätt så att 
individer ges möjlighet att så tidigt som möjligt 
etablera sig på arbetsmarknaden. För att ta 
tillvara tiden mellan uppehållstillstånd och 

bosättning avsätts medel till tidiga insatser under 
2016–2019 för personer med uppehållstillstånd. 
Arbetsförmedlingen har under 2015 i uppdrag 
att bedriva en pilotverksamhet för att utveckla 
arbetsmetoder som avser tidig fördjupad kart-
läggning av kompetens och att synliggöra behov 
av lämpliga fortsatta insatser för nyanlända som 
vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden. 
Den satsning som gjordes i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 med ytterligare 
medel för utbildning i svenska för invandrare 
(sfi) för personer med uppehållstillstånd i 
anläggningsboende, ska också fortsätta. För att 
kunna delta i undervisningen ska även kostnader 
för resor till sfi-undervisning, om det finns 
behov av det, ersättas. Regeringen utvecklar sin 
politik för bättre etablering för nyanlända under 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering. 

Kvinnors deltagande i den organiserade 
sysselsättningen ska öka 
Ett aktivt deltagande i Migrationsverkets organi-
serade sysselsättning under asyltiden, särskilt i 
orientering i svenska språket, kan förväntas 
främja nyanländas kvinnors sysselsättningsgrad. 
Som en del av regeringens jämställdhetspolitik är 
målsättningen att andelen kvinnor i ålders-
gruppen 18-64 som deltar i Migrationsverkets 
organiserade sysselsättning ska vara densamma 
som andelen inskrivna kvinnor i mottagandet. 
Regeringen avser att uppdra åt Migrationsverket 
att verka för att kvinnors deltagande i den 
organiserade sysselsättningen ökar.  

Civila samhällets deltagande i mottagandet är 
värdefullt  
Det finns behov av att förstärka möjligheterna 
för det civila samhället att engagera sig i mottag-
andet av asylsökande. Dessa organisationer kan i 
större omfattning än i dag spela en aktiv roll i 
mottagandet, bl.a. för att höja kvaliteten i 
mottagandet. Lokala föreningar och andra 
initiativ kan underlätta för den enskilde att till 
exempel få öva sig i att tala svenska. Regeringen 
avser att fortsätta satsningen till studieförbunden 
så att de ska kunna genomföra utbildnings-
insatser till asylsökande och personer som bevilj-
ats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggnings-
boende. Insatserna ska syfta till att stärka asyl-
sökandes kunskaper i svenska språket, om 
samhället samt främja deltagande i arbets- och 
samhällslivet. En förordning om statsbidrag för 
detta ändamål har beslutats i juli 2015. Därtill 
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avser regeringen att även 2016 tillföra medel till 
idrottsrörelsen för ökade möjligheter att erbjuda 
aktiviteter till nyanlända som fått uppehållstill-
stånd (se vidare under utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid). 

Hållbart, flexibelt och kostnadseffektivt boende för 
asylsökande 
Migrationsverket ska erbjuda lämpligt boende 
för de asylsökande som inte ordnar boendet på 
egen hand. När fler söker asyl ökar kraven på 
myndighetens kapacitet att ordna boende. I syfte 
att skapa en ordnad process för bosättning av 
asylsökande strävar Migrationsverket efter att 
minska antalet tillfälliga boenden, förbättra 
kommunikationen med berörda kommuner 
samt involvera lokalsamhället i högre utsträck-
ning än i dag.  

Regeringen bedömer att det finns behov av att 
se över Migrationsverkets anläggningsboenden 
för asylsökande i syfte att öka förutsättningarna 
för långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. I 
den av regeringen tillsatta utredningen Ett nytt 
regelverk för offentlig finansiering av privat 
utförda välfärdstjänster (dir 2015:22) ingår bland 
annat att utvärdera de regler som gäller för 
tillfälliga asylboenden i syfte att säkra kvalitet 
och samhällsekonomisk effektivitet. Det är 
också av stor betydelse att Migrationsverket 
fortsätter arbetet så att lokaliseringen av anlägg-
ningsboenden stödjer prövningsverksamheten, 
liksom deltagande i organiserad sysselsättning, 
möjlighet till etablering och återvändande samt 
att kommunernas behov av goda planerings-
förutsättningar beaktas.  

Höjda ersättningar till kommunerna för skola till 
asylsökande barn 
Regeringen bedömer att de kommuner som tar 
emot många asylsökande och får ett ökat antal 
asylsökande elever i skolan, behöver få ett utökat 
ekonomiskt stöd. 

Regeringen föreslår därför i denna proposition 
att schablonersättningen till kommuner för asyl-
sökande barns skolgång höjs med 50 procent. 
Detta innebär en väsentlig förbättring av 
kommunernas förutsättningar att ordna ett bra 
mottagande för de asylsökande barnen. 

Ny placeringsform och differentierade schabloner 
för boendekostnader för ensamkommande barn 
I syfte att öka kostnadseffektiviteten, förenkla 
regelverket och minska den administrativa 
bördan inför regeringen differentierade scha-

bloner för statlig ersättning till kommunerna. 
Regeringen avser också att införa en ny 
placeringsform, s.k. stödboende, som komple-
ment till befintliga placeringsformer. Med den 
nya placeringsformen kan kommunerna lättare 
hitta en placering som passar individen och det 
ökar flexibiliteten i kommunernas mottagande. 
Placering av ensamkommande barn ska ske uti-
från en bedömning av vad som är det bästa för 
barnet (se vidare under utgiftsområde 13 Jäm-
ställdhet och nyanlända invandrares etablering). 
Regeringen anser att samverkan mellan myndig-
heter utgör en viktig faktor i stödet till utsatta 
barn. 

Förkorta vistelsetiden och öka effektiviteten i 
återvändandet för att behålla legitimiteten för 
den reglerade invandringen  

Förkorta vistelsetiden så att antalet ogrundade 
asylansökningar minskar  
För att Sverige ska kunna fortsätta bedriva en 
human och rättssäker asylpolitik måste den vara 
långsiktigt hållbar. För att upprätthålla lång-
siktigheten måste asylprocessen vara så kort som 
möjligt med bibehållen rättssäkerhet och ha ett 
tydligt avslut. Det är viktigt för legitimiteten för 
den reglerade invandringen att avslagsbeslut som 
vunnit laga kraft och där det inte föreligger 
hinder för verkställighet, verkställs så snabbt 
som möjligt.  

Arbetet för att nå målet om att minska antalet 
ogrundade ansökningar behöver intensifieras. 
Ärenden där avvisning med omedelbar verk-
ställighet kan ske och ärenden avseende sökande 
från länder dit avvisning med omedelbar verk-
ställighet sker i hög utsträckning ska handläggas 
så snabbt som möjligt med målet att kostnads-
effektiviteten i verksamheten ska öka. Det-
samma ska gälla ärenden om överföring enligt 
Dublinförordningen.  

Effektivisera återvändandet 
Ett effektivt återvändande bidrar till att bygga 
allmänhetens förtroende och långsiktigt stöd för 
såväl det svenska asylmottagandet som för det 
gemensamma europeiska asylsystemet. I april 
2015 var knappt 11 900 personer med lagakraft-
vunnet avlägsnandebeslut inskrivna i Migrations-
verkets mottagande, varav 6 250 bodde i ett 
boende tillhandahållet av Migrationsverket. De 
utmaningar som ansvariga myndigheter möter i 
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arbetet med att verkställa lagakraftvunna 
avvisnings- och utvisningsbeslut är väl kända. 
Det handlar bl.a. om svårigheter att fastställa de 
sökandes identitet och medborgarskap, liksom 
genomförandet av återvändandet För att upp-
rätthålla långsiktigheten i asylprocessen avser 
regeringen se över hur arbetet med att verkställa 
avlägsnandebeslut kan förbättras. 

Arbetskraftsinvandring på goda villkor  

Det är positivt att människor vill flytta till 
Sverige för att arbeta och bo här. En väl 
fungerande arbetskraftsinvandring bidrar till 
ökad tillväxt och skapar möjligheter för den 
enskilde migranten. Sverige ska ha ett system för 
arbetskraftsinvandring som på ett långsiktigt 
hållbart sätt kan möta de behov som finns av att 
rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som 
arbetskraftsinvandrare ska skyddas mot 
utnyttjande. Regeringen har därför tillsatt en 
utredning som ska undersöka i vilken omfatt-
ning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den 
svenska arbetsmarknaden och föreslå åtgärder 
för att stärka deras ställning. Utredningen ska 
redovisa sitt uppdrag senast den 1 september 
2016.  

Ett utvecklat globalt samarbete kring migration 
och rörlighet  

Migration har stor potential att bidra till utveck-
ling för den enskilda migranten, ursprungslandet 
och destinationslandet. Migration kan bidra till 
ökad tillväxt, ökade inkomster, investeringar i 
utbildning och hälsa, till entreprenörskap och 
jobbskapande, kunskapsutveckling, idé- och 
kunskapsöverföring samt till ökade handels-
kontakter. I syfte att bättre ta tillvara de möjlig-
heter som migration medför ska regeringen 
verka för ett fördjupat globalt samarbete på 
migrationsområdet. FN:s generalsekreterare har 
framhållit att diskussionerna i Globala forumet 
för migration och utveckling (GFMD) har 
bidragit till att skapa ett bättre förtroende mellan 
stater på migrationsområdet. Regeringen 
kommer därför att fortsatt aktivt delta i 
GFMD:s arbete, såväl som i Internationella 
organisationen för migration (IOM) som också 
har en nyckelroll att spela i det globala 
samarbetet.  

2.6 Budgetförslag 

2.6.1 1:1 Migrationsverket 

Tabell 2.7 Anslagsutveckling 1:1 Migrationsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 607 777 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
78 960 

 
2015 

 
Anslag 

 
4 539 177 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 397 896 

2016 Förslag 4 698 564      

2017 Beräknat 4 249 125 2   

2018 Beräknat 3 901 694 3   

2019 Beräknat 3 975 404 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 4 204 128 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 3 797 631 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 3 797 332 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Migrationsverkets 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för förvarslokaler och organiserad 
sysselsättning. 

Regeringens överväganden 

Migrationsverkets uppdrag och verksamhet 
påverkas av en osäker och föränderlig omvärld. 
Antalet asylsökande varierar ofta avsevärt mellan 
månader och år och nivåerna är svåra att prog-
nostisera. Även antalet inkommande ansök-
ningar om uppehållstillstånd och medborgarskap 
varierar över tid, liksom antalet inskrivna 
personer i Migrationsverkets mottagande. Det är 
viktigt att tiden som de asylsökande befinner sig 
i Migrationsverkets mottagande är så kort som 
möjligt, både för individens bästa och för att 
begränsa kostnaderna för mottagandet.  

Verksamheten är kunskapsintensiv. Därför är 
rekrytering och avveckling kostsam. Vid ny-
rekrytering tillkommer kostnader för utbildning 
och det tar upp till ett år innan en handläggare 
inom asylprövningen uppnått full kapacitet.  

Nästa år bedöms antalet asylsökande uppgå 
till mellan 61 000 och 85 000. Migrationsverket 
har i sin senaste prognos av behovet av medel 
utgått ifrån 73 000 asylsökande, vilket är 5 000 
eller drygt sju procent fler än vad anslaget 
beräknades utifrån i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1). Trots det bedömer 
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regeringen att antalet inskrivna personer i 
Migrationsverkets mottagande blir 9 000 färre 
2016 än vad anslaget dimensionerades för i 
budgetpropositionen för 2015. Det beror i första 
hand på att personer som beviljats uppehålls-
tillstånd lämnar Migrationsverkets mottagande 
snabbare än tidigare beräknat.  

Under de senaste åren har antalet asylsökande 
ökat kraftigt och vistelsetiderna har därmed 
blivit längre. Migrationsverket har utvecklat nya 
former för organiserad sysselsättning för att 
kunna erbjuda undervisning i svenska samt 
kontakter med lokalsamhället och det civila sam-
hället. Nästa år kommer verksamheten vara fullt 
utvecklad och anslaget ökas med 30 miljoner 
kronor 2016 och 2017 för att Migrationsverket 
ska kunna bedriva organiserad sysselsättning för 
upp till 150 miljoner kronor årligen. 

Anslaget minskas med två miljoner kronor 
2016 och med en och en halv miljoner kronor 
fr.o.m. 2017 för att finansiera ökade kostnader 
på anslaget 1:1 Polismyndigheten under utgifts-
område 4 Rättsväsendet till följd av införande av 
förändrade processuella regler för förvar.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 2.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Migrationsverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 539 177 4 539 177 4 539 177 4 539 177 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 76 918 126 324 203 408 293 385 

Beslut 86 115 -412 484 -836 934 -852 813 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 646 -3 892 -3 956 -4 345 

Övrigt    0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 698 564 4 249 125 3 901 694 3 975 404 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 4 698 564 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Migrationsverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 4 249 125 000, 3 901 694 000 respektive 
3 975 404 000 kronor. 

2.6.2 1:2 Ersättningar och 
bostadskostnader 

Tabell 2.9 Anslagsutveckling 1:2 Ersättningar och 
bostadskostnader 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
7 314 967 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
708 844 

 
2015 

 
Anslag 

 
11 338 115 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
11 320 000 

2016 Förslag 12 635 000      

2017 Beräknat 9 581 000      

2018 Beräknat 7 065 000      

2019 Beräknat 6 413 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för stöd till 
asylsökande och övriga kategorier som omfattas 
av lagen (1994:137) om mottagande av asylsök-
ande m.fl., statsbidrag till kommuner och lands-
ting samt boende för asylsökande. 

Regeringens överväganden 

Kostnaderna under anslaget styrs främst av 
antalet asylsökande och de sökandes vistelsetider 
i Migrationsverkets mottagande. Exempel på 
faktorer som påverkar vistelsetiderna är hand-
läggningstiderna hos berörda myndigheter, tiden 
till kommunmottagande efter beslut om uppe-
hållstillstånd alternativt tiden till utresa efter 
beslut om avvisning eller utvisning.  

Andelen asylsökande ensamkommande barn i 
mottagandet påverkar också utgifterna eftersom 
kostnaden för mottagandet av barnen är väsent-
ligt högre än för övriga inskrivna. Förändringar i 
förutsättningar vad gäller praxis samt nationella 
och internationella regelverk kan också påverka 
både antalet asylsökande och vistelsetiderna.  

Antalet genomsnittligt inskrivna personer i 
mottagandet bedöms bli 9 000 eller tio procent 
färre 2016 än vad som antogs i beräkningarna 
som låg till grund för budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1). Inskrivna 2017 och 2018 
antas också bli lägre. Däremot beräknas inskriv-
na ensamkommande barn nästa år uppgå till 
10 600 vilket är 7 700 eller tre och en halv gånger 
fler än vad anslaget är dimensionerat för.  

Anslaget ökas med 393 miljoner kronor 2016 
och beräknas öka med 291 miljoner kronor 2017, 
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med 243 miljoner kronor 2018 och med 
224 miljoner kronor fr.o.m. 2019 till följd av att 
statens ersättning till kommunerna för asylsök-
andes skolgång ökas med 50 procent från och 
med 2016. 

Till följd av planerade förändringar av statens 
ersättning till kommunerna för mottagandet av 
ensamkommande asylsökande barn beräknas 
anslaget minskas med 262 miljoner kronor 2017, 
med 180 miljoner kronor 2018 och med 
163 miljoner kronor fr.o.m. 2019. 

Den 1 januari 2016 träder reformen om 
kostnadsfria läkemedel för barn ikraft. För att 
täcka de ökade kostnaderna föreslås anslaget öka 
med 2 miljoner kronor 2016 och beräknas öka 
med 2 miljoner kronor fr.o.m. 2017. 

 
Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
 

Tabell 2.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Ersättningar och bostadskostnader 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 10 861 115 10 861 115 10 861 115 10 861 115 

Förändring till följd av:    

Beslut -152 000 -859 000 -825 000 -827 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer 1 925 885 -421 115 -2 971 115 -3 621 115 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 635 000 9 581 000 7 065 000 6 413 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att sammantaget 
12 635 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 
Ersättningar och bostadskostnader för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
9 581 000 000, 7 065 000 000 respektive 
6 413 000 000 kronor. 

2.6.3 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 

Tabell 2.11 Anslagsutveckling 1:3 Migrationspolitiska 
åtgärder 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
419 279 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-862 

 
2015 

 
Anslag 

 
422 077 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
423 116 

2016 Förslag 427 117      

2017 Beräknat 425 787      

2018 Beräknat 432 627      

2019 Beräknat 442 887      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för: 

– schablonberäknade statsbidrag till 
kommuner för mottagande av skydds-
behövande m.fl. i samband med vidare-
bosättning, 

– uttagning av personer som ska vidare-
bosättas samt resor vid vidarebosättning, 

– migrationspolitiska projekt och analyser,  

– statsbidrag till internationella organisation-
er inom migrationsområdet, 

– statsbidrag till Svenska Röda Korset för 
efterforskning och familjeåterförening 
under fredstid,  

– förberedelser för återvandring eller tillfälligt 
återvändande för deltagande i återupp-
byggnad och utveckling av ursprungslandet, 

– återvandringsprojekt och bidrag i samband 
återvandring samt 

– anhörigresor. 

Regeringens överväganden  

Kostnader för överföringen av personer som ska 
vidarebosättas i Sverige har ökat. Anslaget ökas 
därför med 5 350 000 kronor 2016. 

Från och med nästa år kommer det årliga 
bidraget till Internationella organisationen för 
migration (IOM) utbetalas från utgiftsområde 8 
Migration i stället för utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. Anslaget ökas därför 
med 4,3 miljoner kronor fr.o.m. 2016. Mot-
svarande minskning sker på anslag 1:1 Bistånds-
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verksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd. 

För att finansiera framtagandet av statistik 
över cirkulär migration till och från Sverige 
minskas anslaget med 900 000 kronor 2016 och 
med 300 000 kronor fr.o.m. 2017. Anslaget 1:9 
Statistiska centralbyrån under utgiftsområde 2 
Samhällsplanering och finansförvalting ökas med 
motsvarande belopp.  

 
Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 

 
Tabell 2.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Migrationspolitiska åtgärder 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 420 077 420 077 420 077 420 077 

Förändring till följd av:    

Beslut 4 450 -300 -300 -300 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -1 710 1 710 8 550 18 810 

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag 4 300 4 300 4 300 4 300 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  427 117 425 787 432 627 442 887 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 427 117 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Migrationspolitiska 
åtgärder för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 425 787 000, 432 627 000 
respektive 442 887 000 kronor.  

 

2.6.4 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsmål 

Tabell 2.13 Anslagsutveckling 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsmål 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
513 652 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
65 333 

 
2015 

 
Anslag 

 
559 541 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
507 074 

2016 Förslag 562 436      

2017 Beräknat 569 353 2   

2018 Beräknat 580 022 3   

2019 Beräknat 590 958 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 562 459 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 562 491 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 561 726 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för: 

– migrationsdomstolarnas och Migrations-
överdomstolens förvaltningsutgifter för 
prövning av utlännings- och medborgar-
skapsmål,  

– utgifter för Högsta förvaltningsdomstolens 
handläggning av resningsansökningar av 
utlännings- och medborgarskapsmål samt 

– Domstolsverkets förvaltningsutgifter för de 
aktuella domstolarnas verksamhet med 
utlännings- och medborgarskapsmål. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Domstolsprövning i utlänningsmål 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 559 541 559 541 559 541 559 541 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 11 281 18 277 29 071 40 986 

Beslut -8 386 -8 465 -8 590 -8 764 

Överföring 
till/från andra 
anslag    -805 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  562 436 569 353 580 022 590 958 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 562 436 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsmål för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 569 353 000, 580 022 000 
respektive 590 958 000 kronor. 

 
2.6.5 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid 

domstolsprövning i utlänningsmål 

Tabell 2.15 Anslagsutveckling 1:5 Rättsliga biträden m.m. 
vid domstolsprövning i utlänningsmål 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
121 068 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
38 732 

 
2015 

 
Anslag 

 
160 800 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
107 266 

2016 Förslag 160 800      

2017 Beräknat 160 800      

2018 Beräknat 160 800      

2019 Beräknat 160 800      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för: 

– migrationsdomstolarnas och Migrations-
överdomstolens direkta utgifter för 

nämndemän, sakkunniga och vittnen i 
utlännings- och medborgarskapsmål, 

– utgifter för ersättning till offentligt biträde 
och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) 
om offentligt biträde i mål enligt 
utlänningslagen (2005:716), 

– utgifter för ersättning till tolkar enligt 52 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 
ersättning till part och parts ställföreträdare 
enligt 15 § förvaltningsprocesslagen 
(1971:291) i mål enligt utlänningslagen 
(2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt 
medborgarskap. I kostnaderna för tolkar 
får även kostnader för tolkförmedlings 
administrativa avgifter ingå. 

 
Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i 
utlänningsmål 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 160 800 160 800 160 800 160 800 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  160 800 160 800 160 800 160 800 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 160 800 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Rättsliga biträden m.m. 
vid domstolsprövning i utlänningsmål för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
160 800 000, 160 800 000 respektive 160 800 000 
kronor. 
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2.6.6 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden 

Tabell 2.17 Anslagsutveckling 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
245 033 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
95 343 

 
2015 

 
Anslag 

 
382 150 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
310 150 

2016 Förslag 434 150      

2017 Beräknat 342 150      

2018 Beräknat 305 150      

2019 Beräknat 305 150      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för offentligt 
biträde och tolk i ärenden enligt utlänningslagen 
(2005:716) eller enligt lagen (1991:572) om 
särskild utlänningskontroll. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Offentligt biträde i utlänningsärenden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 382 150 382 150 382 150 382 150 

Förändring till följd av:    

Beslut 47 000 -45 000 -82 000 -82 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 5 000 5 000 5 000 5 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  434 150 342 150 305 150 305 150 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 434 150 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 342 150 000, 
305 150 000 respektive 305 150 000 kronor. 

2.6.7 1:7 Utresor för avvisade och 
utvisade 

Tabell 2.19 Anslagsutveckling 1:7 Utresor för avvisade och 
utvisade 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
242 022 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
39 275 

 
2015 

 
Anslag 

 
305 202 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
250 612 

2016 Förslag 315 202      

2017 Beräknat 325 202      

2018 Beräknat 325 202      

2019 Beräknat 325 202      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för resor ut ur 
landet och andra åtgärder för utlänningar som 
avvisats eller utvisats med stöd av utlännings-
lagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om 
särskild utlänningskontroll. Anslaget får vidare 
användas för kostnader för resor ut ur Sverige 
för de asylsökande som återkallat sin ansökan. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Utresor för avvisade och utvisade 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 305 202 305 202 305 202 305 202 

Förändring till följd av:    

Beslut 10 000 20 000 20 000 20 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  315 202 325 202 325 202 325 202 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 315 202 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Utresor för avvisade 
och utvisade för 2015. För 2016, 2017 och 2018 
beräknas anslaget till 325 202 000, 325 202 000 
respektive 325 202 000 kronor.  
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2.6.8 1:8 Från EU-budgeten finansierade 
insatser för asylsökande och 
flyktingar 

Tabell 2.21 Anslagsutveckling 1:8 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
87 353 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
24 019 

 
2015 

 
Anslag 

 
205 247 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
98 489 

2016 Förslag 186 450      

2017 Beräknat 155 450      

2018 Beräknat 155 450      

2019 Beräknat 155 450      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för projekt 
som beviljas medel inom ramen för den 
Europeiska flyktingfonden III, Europeiska åter-
vändandefonden och Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden motsvarande EU:s finansie-
ring av dessa program. Vidare får anslaget 
användas för statlig medfinansiering för projekt 
inom dessa fonders områden och administration 
av fonderna. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 60 000 000 kronor 2017, 58 000 000 
kronor 2018 och 67 000 000 kronor 2019–2023. 

 

Skälen för regeringens förslag: Sverige har från 
EU-budgeten tilldelats cirka en miljard kronor 
för perioden 2014–2020 för projekt inom ramen 
för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.  

Verksamheten inom fonden fokuserar på 
integrerad hantering av migrationsströmmar och 
täcker olika aspekter av EU:s gemensamma asyl- 
och invandringspolitik. Fonden ska stödja åt-
gärder som avser asyl, laglig migration och inte-
gration av tredjelandsmedborgare samt insatser 
för återvändande. Genomförandet bygger på ett 
flerårigt nationellt program godkänt av 
kommissionen. 

Verksamheten inom Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden, samt de från tidigare 
programperiod avslutade Europeiska flykting-
fonden III och Europeiska återvändandefonden 
omfattar till viss del fleråriga projekt. Åtaganden 
under anslaget medför således utgifter för 
kommande budgetår. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:8 Från 
EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande 
och flyktingar besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 
2017, 58 000 000 kronor 2018 och 67 000 000 
kronor 2019–2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och 
flyktingar 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 146 331 83 198 139 773 – – – 

Nya åtaganden 0 110 000 110 000 – – –   

Infriade åtaganden -63 133 -53 425 -65 000 - 60 000 -58 000 -66 773 

Utestående åtaganden 83 198 139 773 184 773 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 140 000 198 000 185 000    
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Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och 
flyktingar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 205 247 205 247 205 247 205 247 

Förändring till följd av:    

Beslut -18 797 -49 797 -49 797 -49 797 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  186 450 155 450 155 450 155 450 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 186 450 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 155 450 000, 155 450 000, respektive 
155 450 000 kronor. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
(avsnitt 2.1 och 4.6), 

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(2015:319) om ändring i lagen (2002:160) 
om läkemedelsförmåner m.m. (avsnitt 2.2 
och 4.6), 

3. antar förslaget till lag om ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) (avsnitt 2.3 
och avsnitt 7.9), 

4. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1997:191) med anledning av Sveriges 
tillträde till Haag-konventionen om skydd 
av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner (avsnitt 2.4 och avsnitt 7.10), 

5. antar förslaget till lag om ändring i lagen 
(1997:192) om internationell adoptions-
förmedling (avsnitt 2.5 och avsnitt 7.10), 

6. antar förslaget till lag om ändring i 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (avsnitt 2.6 och avsnitt 7.10), 

7. godkänner målet för hälso- och sjukvårds-
politiken: Befolkningen ska erbjudas en 
behovsanpassad och effektiv hälso- och 
sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska 
vara jämlik, jämställd och tillgänglig (avsnitt 
4.3), 

8. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Socialstyrelsen får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
100 000 000 kronor för beredskaps-
investeringar (avsnitt 4.7.6), 

9. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 
350 000 000 kronor för beredskaps-
investeringar (avsnitt 4.7.6), 

10. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 18 450 000 kronor 2017 och 2018 
(avsnitt 4.7.8), 

11. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå 
avtal om pandemivaccin som medför behov 
av framtida anslag på högst 510 000 000 
kronor 2017–2022 (avsnitt 5.6.2), 

12. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder 
inom äldrepolitiken besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
653 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 
7.11.5), 

13. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 1 000 000 000 kronor 2017–2020 
(avsnitt 9.6.3), 

14. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg enligt följande 
uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 34 000 

1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 79 713 

1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 139 203 

1:4 Tandvårdsförmåner 5 617 003 

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 22 173 558 

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 3 753 019 

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 503 094 

1:8 Bidrag till psykiatri 1 080 893 

1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 1 000 000 

1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74 000 

1:11 Läkemedelsverket 131 485 

1:12 E-hälsomyndigheten 119 189 

2:1 Folkhälsomyndigheten 375 043 

2:2 Insatser för vaccinberedskap 85 000 

2:3 Bidrag till WHO 34 665 

2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 145 502 

3:1 Myndigheten för delaktighet 57 178 

3:2 Bidrag till handikapporganisationer 188 742 

4:1 Inspektionen för vård och omsorg 638 458 

4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 530 014 

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 266 995 

4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 26 344 000 

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 2 765 000 

4:6 Statens institutionsstyrelse 893 202 

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 789 115 

4:8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 31 500 

4:9 Ersättningsnämnden 6 701 

4:10 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 23 727 

5:1 Barnombudsmannen 24 289 

5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige 33 761 

6:1 Alkoholsortimentsnämnden 238 

6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 163 629 

7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 33 618 

7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 505 732 

8:1 Socialstyrelsen 596 410 

Summa  69 237 676 
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m.  

dels att 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 19 § ska sättas närmast före 20 §, 
dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.  

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §1 
Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga 

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§. 
Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana 
varor. 

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor 
som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första 
inköpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av 
den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.  

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala 
mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal 
kronor (kostnadstaket). 

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte 
överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen 
kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta 
belopp, utgör kostnadsreduceringen  

1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger 
kostnadstaket,  

2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger 
kostnadstaket, och  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:927. Ändringen innebär bl.a. att sjunde stycket tas bort. 
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3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger 
kostnadstaket.  

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 
2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala 
ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden. 

Vad som sägs i andra–femte 
styckena gäller inte för varor som 
avses i 18 § 3, som är kostnadsfria 
enligt 19 §. 

Har en förälder eller har föräldrar 
gemensamt flera barn under 18 år i sin 
vård, tillämpas bestämmelserna i 
andra–femte styckena gemensamt för 
barnen. Kostnadsreducering gäller 
under ett år räknat från första inköps-
tillfället även för barn som under 
denna tid fyller 18 år. Med förälder 
avses även familjehemsförälder. Som 
förälder räknas även den som en för-
älder stadigvarande sammanbor med 
och som är eller har varit gift med eller 
har eller har haft barn med föräldern. 

Andra–femte styckena gäller inte 
varor som är kostnadsfria enligt 19 §. 

 
 Särskilda bestämmelser om 

kostnadsfrihet 

19 §2 
Förbrukningsartiklar som avses i 

18 § 3 skall tillhandahållas kostnads-
fritt om de på grund av sjukdom 
förskrivs av läkare eller tandläkare 
eller av någon annan som Social-
styrelsen förklarat behörig därtill. 

Förmånsberättigade varor som 
avses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria 
för en förmånsberättigad person som 
vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år. 

 
 
Varor som avses i 18 § 3 ska även 

vara kostnadsfria för en förmåns-
berättigad person som vid inköps-
tillfället har fyllt 18 år. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 

och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § 
sjunde stycket behåller denna rätt under ett år räknat från första 
inköpstillfället. 

3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december 
2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 
5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett år räknat 
från första inköpstillfället. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2003:76. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2015:319) om 
ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2015:319) om ändring i lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt SFS 2015:319 Föreslagen lydelse 

18 § 
Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta 
1. varor på vilka 18 kap. 2 § 

läkemedelslagen (2015:315) är 
tillämplig och som förskrivs enbart i 
födelsekontrollerande syfte av läkare 
eller barnmorskor, 

 
 
2. förbrukningsartiklar som 

behövs vid stomi och som förskrivs 
av läkare eller av annan som 
Socialstyrelsen förklarat behörig 
därtill, och 

 
3. förbrukningsartiklar som 

behövs för att tillföra kroppen ett 
läkemedel eller för egenkontroll av 
medicinering. 

1. varor för vilka det med stöd av 
18 kap. 2 § läkemedelslagen 
(2015:315) har föreskrivits att 
läkemedelslagen helt eller delvis ska 
gälla och som förskrivs enbart i 
födelsekontrollerande syfte av läkare 
eller barnmorskor, 

2. förbrukningsartiklar som en 
förmånsberättigad behöver vid stomi 
och som förskrivs av läkare eller 
någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan 
förskrivning, och  

3. förbrukningsartiklar som en 
förmånsberättigad på grund av 
sjukdom behöver för att tillföra 
kroppen ett läkemedel eller för 
egenkontroll av medicinering och 
som förskrivs av läkare, tandläkare 
eller någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan 
förskrivning. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)1  
dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla, 
dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
1 §2 

Om någon genom oriktiga upp-
gifter eller genom underlåtenhet att 
lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller fritidspeng enligt 
4 a kap. 1 § betalats ut obehörigen 
eller med för högt belopp, får 
socialnämnden återkräva vad som 
har betalats ut för mycket. 

Om någon genom oriktiga upp-
gifter eller genom underlåtenhet att 
lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehö-
rigen eller med för högt belopp, får 
socialnämnden återkräva vad som 
har betalats ut för mycket. 

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant 
ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde 
ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för 
mycket. 

16 kap. 
3 §3 

Socialnämndens beslut får över-
klagas till allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har meddelat 
beslut i fråga om  

– ansökan enligt 2 a kap. 8 §,  
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,  
– fritidspeng enligt 4 a kap. 1 §,  
– vägran eller nedsättning av 

fortsatt försörjningsstöd enligt 
4 kap. 5 §,  

– förbud eller begränsning enligt 
5 kap. 2 §,  

– medgivande enligt 6 kap. 6 §,  
– medgivande enligt 6 kap. 12 §,  
– återkallelse av medgivande enligt 

6 kap. 13 §,  
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller  

Socialnämndens beslut får över-
klagas till allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har meddelat 
beslut i fråga om  

– ansökan enligt 2 a kap. 8 §,  
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,  
 
– vägran eller nedsättning av 

fortsatt försörjningsstöd enligt 
4 kap. 5 §,  

– förbud eller begränsning enligt 
5 kap. 2 §,  

– medgivande enligt 6 kap. 6 §,  
– medgivande enligt 6 kap. 12 §,  
– återkallelse av medgivande enligt 

6 kap. 13 §,  
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller  

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av 

4 a kap. 1 § 2014:468 

4 a kap. 2 § 2014:468 

4 a kap. 3 § 2014:468 

rubriken till 4 a kap. 2014:468. 
2 Senaste lydelse 2014:468. 
3 Senaste lydelse 2014:468. 
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– avgifter eller förbehållsbelopp 
enligt 8 kap. 4–9 §§. 

– avgifter eller förbehållsbelopp 
enligt 8 kap. 4–9 §§. 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En för-
valtningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas 
först sedan det har vunnit laga kraft.  

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 
1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för 

kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191) med 
anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om 
skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges 
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 
internationella adoptioner ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor (MIA) är central-
myndighet enligt konventionen och 
fullgör de uppgifter som ankommer 
på en sådan myndighet, om inte 
något annat följer av lag eller annan 
författning.  

MIA utfärdar intyg enligt artikel 
23 i konventionen när adoptionen 
har ägt rum i Sverige eller när ett 
utländskt adoptionsbeslut har 
omvandlats här i landet enligt artikel 
27 i konventionen och 5 § denna lag. 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd är centralmyndig-
het enligt konventionen och fullgör 
de uppgifter som ankommer på en 
sådan myndighet, om inte något 
annat följer av lag eller annan för-
fattning.  

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd utfärdar intyg enligt 
artikel 23 i konventionen när adop-
tionen har ägt rum i Sverige eller när 
ett utländskt adoptionsbeslut har 
omvandlats här i landet enligt artikel 
27 i konventionen och 5 § denna lag. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2004:768. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:192) om 
internationell adoptionsförmedling 

Härigenom föreskrivs att 4, 5, 6 a, 7, 8 a–8 c, 9–10, 12 och 14 §§ lagen 
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4 §1 

Den eller de som vill adoptera ett 
barn från utlandet skall anlita en 
sammanslutning som avses i 3 §. 
Detta gäller dock inte enstaka fall av 
adoption som avser släktingbarn 
eller där det annars finns särskilda 
skäl att adoptera utan förmedling av 
en auktoriserad sammanslutning. 
Myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor (MIA) skall i sådana fall 
innan barnet lämnar landet pröva om 
förfarandet är godtagbart. 

Den eller de som vill adoptera ett 
barn från utlandet ska anlita en 
sammanslutning som avses i 3 §. 
Detta gäller dock inte enstaka fall av 
adoption som avser släktingbarn 
eller där det annars finns särskilda 
skäl att adoptera utan förmedling av 
en auktoriserad sammanslutning. 
Myndigheten för familjerätt och för-
äldraskapsstöd ska i sådana fall innan 
barnet lämnar landet pröva om för-
farandet är godtagbart. 

5 §2 
MIA avgör frågor om auktori-

sation och har tillsyn över de 
auktoriserade sammanslutningarna. 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd avgör frågor om 
auktorisation och har tillsyn över de 
auktoriserade sammanslutningarna. 

6 a §3 
En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas 

auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat 
land, i viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat 
land, under förutsättning att 

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig 
reglering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer 
för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner, 

2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en 
fungerande administration kring internationell adoptionsverksamhet, 

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner 
från det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett 
sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa 
som främsta riktmärke, 

4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de 
fördelar sig, 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2004:769. 
2 Senaste lydelse 2004:769. 
3 Senaste lydelse 2009:289. 
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5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt 
bedöms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett 
adoptionssamarbete med det andra landet, och  

6. sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som 
sammanslutningen bedriver, inte äventyrar förtroendet för adoptions-
verksamheten. 

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med 
internationell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land 
eller med viss adoptionskontakt i ett annat land, får bedriva verksamhet i det 
landet endast om behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd 
till det, eller har förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens 
verksamhet i landet.  

I ärenden om auktorisation enligt 
denna paragraf ska MIA samråda 
med den svenska utlandsmyndig-
heten i det andra landet, om det inte 
är uppenbart obehövligt, samt vid 
behov med barnrättsorganisationer 
som verkar i det andra landet. 

I ärenden om auktorisation enligt 
denna paragraf ska Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd 
samråda med den svenska utlands-
myndigheten i det andra landet, om 
det inte är uppenbart obehövligt, 
samt vid behov med barnrätts-
organisationer som verkar i det andra 
landet. 

7 §4 
Auktorisation enligt 6 § får ges för 

högst fem år och auktorisation enligt 
6 a § får ges för högst två år. Har en 
ny ansökan ingivits till MIA innan 
tidigare auktorisation löpt ut gäller 
tidigare auktorisationsbeslut i av-
vaktan på MIA:s beslut. Auktorisa-
tionen får även förenas med andra 
villkor som har betydelse för 
bedrivande av verksamheten, såsom 
vad som skall gälla om inbetalning av 
avgifter samt redovisning. 

Auktorisation enligt 6 § får ges för 
högst fem år och auktorisation enligt 
6 a § får ges för högst två år. Har en 
ny ansökan getts in till Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd 
innan tidigare auktorisation löpt ut 
gäller tidigare auktorisationsbeslut i 
avvaktan på beslut från Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd. 
Auktorisationen får även förenas 
med andra villkor som har betydelse 
för bedrivande av verksamheten, 
såsom vad som ska gälla om in-
betalning av avgifter samt redovis-
ning. 

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad samman-
slutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för 
internationell adoptionsförmedling. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2004:769. 
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8 a §5 
Sammanslutningen skall skynd-

samt meddela MIA sådana föränd-
ringar i sammanslutningens verk-
samhet i Sverige och i utlandet samt 
sådana förändringar i politiska, juri-
diska eller andra förhållanden i 
utlandet som kan ha betydelse för 
förmedlingsverksamheten. 

Sammanslutningen ska skyndsamt 
meddela Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd sådana föränd-
ringar i sammanslutningens verk-
samhet i Sverige och i utlandet samt 
sådana förändringar i politiska, 
juridiska eller andra förhållanden i 
utlandet som kan ha betydelse för 
förmedlingsverksamheten. 

8 b §6 
En auktoriserad sammanslutning 

är skyldig att dokumentera för-
medlingsverksamheten. Dokumen-
tationen skall utvisa beslut och åt-
gärder som vidtas i ärenden samt 
faktiska omständigheter och hän-
delser av betydelse. Dokumenta-
tionen skall bevaras så länge den kan 
antas ha betydelse för den som 
förmedlats för adoption genom 
sammanslutningen, eller för honom 
eller henne närstående personer.  

Kopia av handlingar som avser en 
viss adoption skall skickas till den 
socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Om sammanslutningen upphör 
med sin förmedlingsverksamhet, 
skall dokumentation av förmedlings-
verksamheten överlämnas till MIA 
för förvaring. 

En auktoriserad sammanslutning 
är skyldig att dokumentera för-
medlingsverksamheten. Dokumen-
tationen ska utvisa beslut och åt-
gärder som vidtas i ärenden samt 
faktiska omständigheter och hän-
delser av betydelse. Dokumenta-
tionen ska bevaras så länge den kan 
antas ha betydelse för den som 
förmedlats för adoption genom 
sammanslutningen, eller för honom 
eller henne närstående personer.  

Kopia av handlingar som avser en 
viss adoption ska skickas till den 
socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Om sammanslutningen upphör 
med sin förmedlingsverksamhet, ska 
dokumentation av förmedlings-
verksamheten överlämnas till Myn-
digheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd för förvaring. 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2004:769. 
6 Senaste lydelse 2004:769. 
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8 c §7 
Den som en sammanslutnings 

handlingar i förmedlingsverksam-
heten rör skall på begäran, så snart 
som möjligt, tillhandahållas efter-
frågade handlingar för läsning eller 
avskrivning på stället eller i avskrift 
eller kopia, om det inte kan antas att 
en annan enskild person lider men.  

Frågor om utlämnande enligt 
första stycket prövas av den som 
ansvarar för handlingarna. Anser 
denne att någon handling eller en del 
av en handling inte bör lämnas ut 
skall han eller hon genast med eget 
yttrande överlämna frågan till MIA 
för prövning. 

Den som en sammanslutnings 
handlingar i förmedlingsverksam-
heten rör ska på begäran, så snart 
som möjligt, tillhandahållas efter-
frågade handlingar för läsning eller 
avskrivning på stället eller i avskrift 
eller kopia, om det inte kan antas att 
en annan enskild person lider men.  

Frågor om utlämnande enligt 
första stycket prövas av den som 
ansvarar för handlingarna. Anser 
denne att någon handling eller en del 
av en handling inte bör lämnas ut ska 
han eller hon genast med eget 
yttrande överlämna frågan till Myn-
digheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd för prövning. 

9 §8 
MIA har rätt att inspektera en 

auktoriserad sammanslutnings verk-
samhet och får inhämta de upp-
lysningar och ta del av de handlingar 
som behövs för tillsynen. 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd har rätt att inspek-
tera en auktoriserad sammanslut-
nings verksamhet och får inhämta de 
upplysningar och ta del av de 
handlingar som behövs för tillsynen. 

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs 
vid inspektionen. 

9 a §9 
MIA får förelägga en auktoriserad 

sammanslutning att avhjälpa brister i 
förmedlingsverksamheten. 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd får förelägga en 
auktoriserad sammanslutning att av-
hjälpa brister i förmedlingsverksam-
heten. 

10 §10 
Auktorisation att arbeta med 

internationell adoptionsförmedling i 
Sverige skall återkallas, om de förut-
sättningar som anges i 6 § inte längre 
finns. Sådan auktorisation skall också 
återkallas om sammanslutningen inte 
tillhandahåller MIA begärda upp-
lysningar eller handlingar enligt 9 § 

Auktorisation att arbeta med 
internationell adoptionsförmedling i 
Sverige ska återkallas, om de förut-
sättningar som anges i 6 § inte längre 
finns. Sådan auktorisation ska också 
återkallas om sammanslutningen inte 
tillhandahåller Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd be-

 
 
                                                      
7 Senaste lydelse 2004:769. 
8 Senaste lydelse 2004:769. 
9 Senaste lydelse 2004:769. 
10 Senaste lydelse 2004:769. 
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eller följer myndighetens beslut 
enligt 9 a §. Detsamma gäller om 
sammanslutningen inte förmedlat 
något barn under de senaste två åren, 
om det inte finns särskilda skäl. 

 
Auktorisation att arbeta med 

internationell adoptionsförmedling i 
ett annat land skall återkallas, om de 
förutsättningar som anges i 6 eller 
6 a § inte längre finns. 

En auktorisation skall vidare åter-
kallas, om sammanslutningen inte 
uppfyller villkor som uppställts för 
auktorisationen. 

gärda upplysningar eller handlingar 
enligt 9 § eller följer myndighetens 
beslut enligt 9 a §. Detsamma gäller 
om sammanslutningen inte förmed-
lat något barn under de senaste två 
åren, om det inte finns särskilda skäl. 

Auktorisation att arbeta med 
internationell adoptionsförmedling i 
ett annat land ska återkallas, om de 
förutsättningar som anges i 6 eller 
6 a § inte längre finns. 

En auktorisation ska vidare åter-
kallas, om sammanslutningen inte 
uppfyller villkor som uppställts för 
auktorisationen. 

12 §11 
Om en auktoriserad samman-

slutning har vägrat adoptionsför-
medling i ett visst fall, får MIA på 
begäran av den eller dem som söker 
adoption uppdra åt sammanslut-
ningen att ändå förmedla adop-
tionen. 

Om en auktoriserad samman-
slutning har vägrat adoptionsför-
medling i ett visst fall, får Myndig-
heten familjerätt och föräldraskapsstöd 
på begäran av den eller dem som 
söker adoption uppdra åt samman-
slutningen att ändå förmedla adop-
tionen. 

14 §12 
MIA:s beslut enligt 4 § tredje 

meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 
7 § första stycket, 9 a och 10 §§ får 
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs 
vid överklagande till kammarrätten. 

 
 
I fråga om överklagande av MIA:s 

beslut enligt 8 c § andra stycket 
gäller bestämmelserna i 6 kap. 7–
11 §§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

MIA:s beslut i övrigt får inte 
överklagas. 

Beslut av Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd enligt 
4 § tredje meningen, 6 §, 6 a § första 
stycket, 7 § första stycket, 9 a och 
10 §§ får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstillstånd 
krävs vid överklagande till kammar-
rätten. 

I fråga om överklagande av beslut 
av Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd enligt 8 c § andra 
stycket gäller bestämmelserna i 
6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

Beslut i övrigt av Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd får 
inte överklagas. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2004:769. 
12 Senaste lydelse 2009:465. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 
13 § 

Sekretess gäller hos Myndigheten 
för internationella adoptionsfrågor 
(MIA) i ärende om sådana frågor för 
uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften 
röjs. Motsvarande sekretess gäller för 
handlingar som lämnats över till 
MIA för förvaring enligt 8 b § tredje 
stycket lagen (1997:192) om inter-
nationell adoptionsförmedling. 

Sekretess gäller hos Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd i 
ärende om sådana frågor för uppgift 
om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till 
denne lider men om uppgiften röjs. 
Motsvarande sekretess gäller för 
handlingar som lämnats över till 
Myndigheten för familjerätt och för-
äldraskapsstöd för förvaring enligt 
8 b § tredje stycket lagen (1997:192) 
om internationell adoptionsför-
medling. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
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3 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och 
sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik inklusive 
alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, 
Funktionshinderspolitik, Politik för sociala 
tjänster – omsorg om äldre, individ- och 
familjeomsorg, personer med funktionsnedsätt-
ning samt Barnrättspolitik. 

Utgiftsområdet omfattar även anslagen 7:1 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Förvaltning och 7:2 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Forskning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Hälso- och sjukvårdspolitik 31 667 33 345 32 472 35 301 33 572 33 622 33 360 

Folkhälsopolitik 787 898 798 804 858 859 836 

Funktionshinderspolitik 221 236 236 246 247 248 249 

Politik för sociala tjänster 28 195 29 587 29 488 32 289 32 854 33 832 32 620 

Barnrättspolitik 48 58 52 58 52 47 48 

Forskningspolitik 553 540 533 539 546 555 566 

Äldreanslag  118 104 98 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg 61 589 64 768 63 676 69 238 68 129 69 164 67 679 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 61 898 61 898 61 898 61 898 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 48 112 206 297 

Beslut 4 283 908 -567 -3 821 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 1 487 2 953 4 626 5 706 

Volymer 1 523 2 261 3 004 3 603 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden  0 0 0 

Övrigt -2 -4 -4 -4 

Ny ramnivå  69 238 68 129 69 164 67 679 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
 

 
Tabell 3.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

Miljoner kronor    
   2016 

Transfereringar  1 64 675 

Verksamhetsutgifter  2 4 538 

Investeringar  3 25 

Summa ramnivå 69 238 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar,  dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar 

3.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 9 redovisas i huvudsak på 
budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en likformig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss kate-
gori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenlig med normen inom ett visst skatteslag. 
Förutom skatteutgifter redovisas i före-

kommande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 
inom skatteslaget.  

Många av skatteutgifterna har införts, mer 
eller mindre uttalat, som medel inom specifika 
områden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö-, 
eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter 
påverkar budgetens saldo och kan därför jäm-
ställas med stöd på budgetens utgiftssida. En 
utförlig beskrivning av skatteutgifterna har 
redovisats i regeringens skrivelse Redovisning av 
skatteutgifter 2015 (skr. 2014/15:98). I det 
följande redovisas de nettoberäknade skatte-
utgifterna som är att hänföra till utgiftsområde 9.  
 
Tabell 3.3 Skatteutgifter 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Nedsatt förmånsvärde alkolås 10 10 

Läkemedel 2 040 2 130 

Förmån av privatfinansierad hälso- och 
sjukvård 

- - 

Totalt för utgiftsområde 9 2 050 2 140 

Ett ”-” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas. 

Nedsatt förmånsvärde alkolås 

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) ska förmåner som erhålls på grund 
av tjänst tas upp till beskattning i inkomstslaget 
tjänst. Bilförmån är en sådan förmån som ska tas 
upp till beskattning. Extrautrustning i bilen 
höjer förmånsvärdet. För att få till stånd en ökad 
användning av alkolås i fordon undantas alkolås 
från den extrautrustning som höjer 
förmånsvärdet. Skatteutgiften utgörs av skatt på 
inkomst av tjänst och särskild löneskatt.  

Läkemedel 

För läkemedel som utlämnas enligt recept eller 
säljs till sjukhus gäller kvalificerat undantag från 
mervärdesskatt enligt 3 kap. 23 § och 10 kap. 
11 § mervärdesskattelagen (1994:200). Det 
innebär att försäljningen är undantagen från 
mervärdesskatt men att ingående mervärdesskatt 
är avdragsgill. (Icke receptbelagda läkemedel 
beskattas med normal skattesats.) Skatte-
befrielsen ger upphov till en skatteutgift 
avseende mervärdesskatt. 
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Förmån av privatfinansierad hälso- och sjukvård 

Förmån av hälso- och sjukvård ska inte tas upp 
till beskattning om förmånen avser vård i Sverige 
som inte är offentligfinansierad eller vård utom-
lands (11 kap. 18 § inkomstskattelagen). 
Arbetsgivaren har å andra sidan ingen 
avdragsrätt för kostnaden (16 kap. 22 § 
inkomstskattelagen). Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av tjänst och särskild löneskatt. 

3.4 Mål för utgiftsområdet 

I det följande redovisas de mål som gäller för 
utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg och underliggande områden. Regeringen 
lämnar i denna proposition (avsnitt 4.3) förslag 
om ändring av målet för Hälso- och 
sjukvårdspolitik.  
 
Hälso- och sjukvårdspolitik (avsnitt 4) 

– Befolkningen ska erbjudas en behovs-
anpassad, tillgänglig och effektiv vård av 
god kvalitet.  

 
Folkhälsopolitik inklusive alkohol, narkotika, 
dopning, tobak samt spel (avsnitt 5) 

– Att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen.  

– Ett samhälle fritt från narkotika och dop-
ning, med minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk (prop. 2010/11:47, bet. 
2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203). 

– Att minska skadeverkningarna av 
överdrivet spelande (prop. 2002/03:35, bet. 
2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). 

 
Funktionshinderspolitik (avsnitt 6 och 7) 

– En samhällsgemenskap med mångfald som 
grund. 

– Att samhället utformas så att människor 
med funktionsnedsättning i alla åldrar blir 
fullt delaktiga i samhällslivet. 

– Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning. 

 

Politik för sociala tjänster (avsnitt 7) 

– Äldre ska  

− kunna leva ett aktivt liv och ha in-
flytande i samhället och över sin 
vardag, 

− kunna åldras i trygghet och med 
bibehållet oberoende,  

− bemötas med respekt samt  

− ha tillgång till god vård och omsorg. 

– Att stärka förmågan och möjligheten till 
social delaktighet för människor i ekono-
miskt och socialt utsatta situationer. 

– Att stärka skyddet för utsatta barn. 

 
Barnrättspolitik (avsnitt 8) 

– Barn och unga ska respekteras och ges 
möjlighet till utveckling och trygghet samt 
delaktighet och inflytande. 

 
För beslut om målen ovan, där inget annat anges, 
se prop. 2008/09:1 utg.omr. 9 avsnitt 3.4, bet. 
2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127 och prop. 
2012/13:1 utg.omr. 9 avsnitt 6.3, bet. 
2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115. 
 
Mål för Forskningspolitik (avsnitt 9) redovisas 
under utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning, avsnitt 8.2 Mål för 
området. 
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4 Hälso- och sjukvårdspolitik 

4.1 Omfattning 

Hälso- och sjukvårdspolitiken omfattar statliga 
insatser riktade mot hälso- och sjukvården. 

De anslag som omfattas av avsnittet rör tand-
vårdsförmåner, läkemedelsförmåner, bidrag till 
folkhälsa och sjukvård, sjukvård i internationella 
förhållanden, bidrag till psykiatri, bidrag för 
samordning och tillgänglighet samt bidrag för 
mänskliga vävnader och celler. 

Avsnittet omfattar även anslag till Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys, Statens be-
redning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU), Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket (TLV), Läkemedelsverket, E-hälso-
myndigheten samt Socialstyrelsen. Myndig-
heternas verksamheter rör i vissa avseenden flera 
avsnitt under utgiftsområdet. Inom avsnittet 
behandlas också det statligt ägda bolaget Apotek 
Produktion & Laboratorier AB. 

 
 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Hälso- och sjukvårdspolitik  
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Hälso- och sjukvårdspolitik 

1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 30 32 32 34 34 34 35 

1:2 Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering 59 68 67 80 80 82 83 

1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 140 133 131 139 140 143 145 

1:4 Tandvårdsförmåner 5 226 5 786 5 156 5 617 5 850 6 046 6 286 

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 21 546 22 650 22 650 22 174 22 270 22 270 22 270 

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 625 1 443 1 352 3 753 2 735 2 635 2 097 

1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 489 612 485 503 482 494 504 

1:8 Bidrag till psykiatri 809 842 811 1 081 1 079 1 079 1 084 

1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 

1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74 74 74 74 74 0 0 

1:11 Läkemedelsverket 121 123 120 131 132 135 138 

1:12 E-hälsomyndigheten 54 114 115 119 114 115 117 

8:1 Socialstyrelsen 494 469 480 596 580 590 601 

Summa Hälso- och sjukvårdspolitik 31 667 33 345 32 472 35 301 33 572 33 622 33 360 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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4.3 Mål för området  

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att 
befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, 
tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet 
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 
2008/09:127). 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att 
följande mål ska gälla för hälso- och sjukvårds-
politiken: Befolkningen ska erbjudas en behovs-
anpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god 
kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd 
och tillgänglig. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

föreslår att i målet för hälso- och sjukvårds-
politiken tydliggöra att hälso- och sjukvården 
även ska vara jämlik och jämställd. 

Det främsta skälet till förslaget är de ut-
maningar som finns när det gäller att minska 
ojämlikheterna i hälso- och sjukvården. Det 
handlar t.ex. om omotiverade skillnader mellan 
socioekonomiska grupper, geografiska områden 
samt mellan kvinnor och män respektive flickor 
och pojkar. Jämställdhet är även en dimension av 
jämlikhet. Regeringen vill särskilt lyfta fram 
jämställdhetsperspektivet i målet. I den första 
delen av målet återkommer grundläggande di-
mensioner från det nuvarande målet, dvs. att 
hälso- och sjukvården ska vara behovsanpassad, 
effektiv och av god kvalitet. Den andra delen av 
målet omfattar dimensioner som framför allt har 
bäring på att hälso- och sjukvård ska ges efter 
behov, dvs. vara jämlik, jämställd och tillgänglig. 
Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken gäller 
liksom tidigare även för tandvården. 

Det nuvarande målet beslutades i samband 
med budgetpropositionen för 2008 (prop. 
2007/08:1, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 
2007/08:86). I samband med budgetproposi-
tionen för 2009 beslutades att målet för politik-
området Hälso- och sjukvårdspolitik skulle gälla 
för hälso- och sjukvårdspolitiken under utgifts-
området Hälsovård, sjukvård och social omsorg 
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 
2008/09:127). 

Regeringen anser att det fortsatt är angeläget 
att hälso- och sjukvårdspolitiken ska ha som mål 
att hälso- och sjukvården ska vara behovs-

anpassad, effektiv, tillgänglig och av god kvalitet. 
Därför föreslås inga ändringar i dessa delar. 

Det bör även noteras att insatserna inom 
ramen för hälso- och sjukvårdspolitiken bidrar 
till uppfyllelsen av regeringens mål att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation 
(avsnitt 5 Folkhälsopolitik). En jämställd hälso- 
och sjukvård bidrar dessutom till uppfyllelsen av 
de jämställdhetspolitiska målen (utg.omr. 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etable-
ring). En god hälsa för kvinnor och män respek-
tive flickor och pojkar bidrar till ett jämställt och 
aktivt deltagande i samhället. 

Inom ramen för olika författningar finns 
ytterligare mål för hälso- och sjukvården och 
dess olika verksamheter. 

4.4 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen avser att belysa hur de 
statliga insatserna bidragit till uppfyllelsen av det 
nuvarande målet för hälso- och sjukvårds-
politiken. Strukturen på resultatredovisningen 
utgår från olika verksamhetsområden. Under 
rubriken Analys och slutsatser behandlas 
resultaten i förhållande till det nuvarande målet, 
dvs. att hälso- och sjukvården ska vara behovs-
anpassad, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet. 

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvårds-
politiken bedöms bl.a. med utgångspunkt i 
följande indikatorer: 

– undvikbara slutenvårdstillfällen och sjuk-
vårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, 

– dödlighet efter diagnos i några av de stora 
sjukdomsgrupperna, 

– omdömen avseende centrala aspekter inom 
hälso- och sjukvården, 

– väntetider inom hälso- och sjukvården, och 

– besöksfrekvens inom tandvården. 

 
Där det är tillämpligt redovisas indikatorerna 
efter relevanta faktorer såsom kön och socio-
ekonomi. Indikatorer och bedömningsgrunder 
som används för att följa måluppfyllelsen bygger 
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framför allt på statistik och rapporter från myn-
digheter och andra organisationer. 

4.4.2 Resultat  

Hälso- och sjukvården utgår till stor del från den 
kommunala självstyrelsen 

Statens ansvar för hälso- och sjukvården om-
fattar att främja goda förutsättningar för hälso- 
och sjukvårdssystemet i vid bemärkelse. Lands-
tingen och i viss utsträckning kommunerna har 
ett primärt ansvar för hälso- och sjukvårdens 
planering, finansiering och drift. 

Det delade ansvaret för hälso- och sjukvården 
avspeglas i tabell 4.2 som redovisar utgifts-
utvecklingen inom området. Diagram 4.1 visar 
kostnaderna för hälso- och sjukvård per in-
vånare. Genomsnittskostnaden för landstingens 
hälso- och sjukvård uppgick 2013 till 22 286 kro-
nor per invånare. I öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvården 2014 konstateras att kostnads-
ökningarna generellt sett varit måttliga under 
den senaste tioårsperioden, mätt som kostnad 
per invånare i fasta priser. 

 
Tabell 4.2 Hälso- och sjukvårdsutgifter, 2011–2013 
Miljarder kronor, löpande priser (andel i procent av totala hälso- och 
sjukvårdsutgifter)1 

 2011 2012 20132 

Offentlig sektor3  327,6 (85) 336,6 (84) 348,8 (84) 

Stat3  5,9 (2) 6,3 (2) 6,8 (2) 

Landsting3 223,7 (68) 229,1 (68) 236,5 (68) 

Kommuner3 98,0 (30) 101,2 (30) 105,5 (30) 

Frivilliga sjukvårds-
försäkringar 

1,9 (0,5) 2,0 (0,5) 2,4 (0,6) 

Hushållens ideella 
organisationer 

0,3 (0,1) 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) 

Företag  1,7 (0,4) 1,7 (0,4) 1,8 (0,4)  

Hushållens utgifter ur 
egen ficka  

54,4 (14) 57,7 (14) 61,4 (15)  

Totala hälso- och sjuk-
vårdsutgifter 

385,9  398,4 414,7 

Andel av bruttonational-
produkten (BNP) 

10,6 10,8 11,0 

1 Hälsoräkenskaperna redovisar fr.o.m. 2015 uppgifter på ett delvis nytt sätt. 
Uppdateringarna innebär bl.a. att hälso- och sjukvårdsbegreppet utökats, vilket 
framför allt påverkar hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för 
personer med funktionsnedsättning. Detta medför att hälso- och sjukvårdens 
andel av BNP nu är högre än enligt tidigare publicerad data. Uppgifterna finns ej 
tillgängliga uppdelat på kön. 
2 Uppgifterna för 2013 är baserade på preliminära årsberäkningar av national-
räkenskaperna. 
3 Offentlig sektor är en delsumma baserad på uppgifterna för stat, landsting och 
kommuner. Andelen för stat, landsting och kommuner baseras följaktligen på 
delsumman för offentlig sektor som nämnare. 
Källa: Statistiska centralbyrån (Hälsoräkenskaperna).  

 

Diagram 4.1 Hälso- och sjukvårdskostnader per invånare, 
2009−2013 
Kronor  

 
Anm: Strukturjusterade kostnader i 2013 års priser. Primärvårdsansluten hemsjuk-
vård, tandvård och omstruktureringskostnader är exkluderade. Uppgifterna finns ej 
tillgängliga uppdelat på kön. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting samt Social-
styrelsen (Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2014).  

 
Diagram 4.2 och 4.3 redovisar fördelningen av 
landstingens intäkter respektive kostnader för 
hälso- och sjukvård. Av landstingens totala 
kostnader bestod ca 90 procent av kostnader för 
hälso- och sjukvård. Jämfört med föregående år 
är fördelningarna av landstingens intäkter och 
kostnader i stort sett oförändrade. 

 
Diagram 4.2 Landstingens intäkter 2014, procentuellt 
fördelade på intäktsslag  

 
Källor: Sveriges Kommuner och Landsting samt Statistiska centralbyrån. 
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Diagram 4.3 Landstingens kostnader för hälso- och sjukvård 
2014, procentuellt fördelade på verksamhetsområde  

 
Anm: Kostnader för regionalutveckling, trafik och infrastruktur har exkluderats. 
Källor: Sveriges Kommuner och Landsting samt Statistiska centralbyrån. 

Positiv utveckling överlag, trots ojämlikheter 

Den svenska hälso- och sjukvården presterar 
överlag goda resultat. I internationella jäm-
förelser intar svensk hälso- och sjukvård en 
framstående position i flera avseenden. Utveck-
lingen inom hälso- och sjukvårdsområdet följs 
kontinuerligt upp genom t.ex. olika typer av 
öppna jämförelser och rapporter, såsom Social-
styrelsens årliga lägesrapporter. Under de 
senaste decennierna har medicinska resultat och 
effektivitet överlag förbättrats. Det kvarstår 
dock utmaningar vad gäller t.ex. ett patient-
centrerat förhållningssätt, samordning och till-
gänglighet. Det förekommer fortsatt ojämlik-
heter inom hälso- och sjukvården. 

Ojämlikheter inom hälso- och sjukvård 
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska 
erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och 
med gott bemötande, oavsett kön, könsidentitet, 
könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, ålder, bostadsort, utbildning och 
ekonomi. 

Alla skillnader i vården är inte ojämlik vård. 
Skillnader kan vara medicinskt motiverade eller 
uttryck för en väl fungerande patientcentrerad 
vård som tar hänsyn till den enskildes behov och 
situation. Lika villkor och likvärdigt bemötande 
är inte samma sak som samma villkor och samma 
bemötande. Arbetet för en mer jämlik vård in-
riktas på att identifiera och motverka omoti-
verade skillnader. 

Hälso- och sjukvården kan bidra till förbätt-
rade förutsättningar för att uppnå jämlik hälsa. 
Detta kan bl.a. ske genom ökad tillgänglighet för 
grupper med stort behov av hälsofrämjande, 
sjukdomsförebyggande och behandlande in-
satser. Jämlik hälsa behandlas framför allt i av-
snitt 5 Folkhälsopolitik. Ojämlikheter i hälsa kan 
yttra sig inom hälso- och sjukvården som skill-
nader i resultat även om de behandlande in-
satserna varit likvärdiga. 

Skillnader i utfall vad gäller hälsa och vård 
lyfts bl.a. fram genom uppföljning av in-
sjuknande, dödlighet, vård och behandling. 
Uppföljningarna visar t.ex. på skillnader mellan 
socioekonomiska grupper. Resultatredovis-
ningen använder utbildningsnivå för att beskriva 
socioekonomiska skillnader. Det finns dessutom 
regionala skillnader mellan landstingen på grund 
av olikheter i lokala förutsättningar och 
organisation. Det finns även skillnader mellan 
könen. Kvinnor har sämre självskattad hälsa och 
söker oftare vård än män. Motsvarande gäller för 
flickor och pojkar. Män har samtidigt kortare 
medellivslängd än kvinnor, vilket delvis beror på 
högre dödlighet i sjukdomar som egentligen går 
att förebygga och behandla. Kvinnor och män 
vårdas däremot i samma utsträckning på sjukhus. 
Ett exempel på ojämlik vård är att både kvinnor 
och män med psykisk sjukdom underbehandlas 
för andra åkommor än psykisk ohälsa inom olika 
delar av hälso- och sjukvården. 

Sammanfattande mått illustrerar resultat för flera 
sjukdomar 
Hälso- och sjukvården kännetecknas av en posi-
tiv utveckling i stort, trots vissa konstaterade 
ojämlikheter. Detta styrks bl.a. av samman-
fattande indikatorer som tagits fram för att följa 
utvecklingen på en övergripande nivå. 

Diagram 4.4 visar utvecklingen av undvikbara 
slutenvårdstillfällen. Måttet bygger på anta-
gandet att ett väl fungerande omhändertagande 
inom den öppna vården för ett antal utvalda 
sjukdomstillstånd kan förhindra att patienterna 
behöver vårdas på sjukhus. Män vårdas i högre 
utsträckning än kvinnor inom slutenvården för 
dessa diagnoser. En orsak till detta kan vara att 
det är vanligare att män drabbas av några av de 
sjukdomar som omfattas av måttet. En annan 
orsak kan vara att män inte i lika hög grad som 
kvinnor söker vård i öppna vårdformer. Undvik-
bar slutenvård är vanligare bland kvinnor och 
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män med lägre utbildning, vilket illustrerar be-
tydelsen av socioekonomiska faktorer. 

Diagram 4.5 visar utvecklingen av sjukvårds-
relaterad åtgärdbar dödlighet. Måttet består av 
dödlighet i diagnoser som valts ut därför att de 
bedömts vara möjliga att påverka genom tidig 
upptäckt och medicinska insatser. Dödligheten 
för män är generellt sett högre än för kvinnor i 
de diagnoser som ingår. Även för denna indika-
tor påverkar socioekonomiska faktorer utfallet 
såtillvida att kvinnor och män med lägre utbild-
ning har högre dödlighet i dessa sjukdomar. 

 
Diagram 4.4 Antal personer med undvikbara 
slutenvårdstillfällen, efter utbildningsnivå, kvinnor och män, 
2004−2013 
Antal personer per 100 000 invånare 

 
Anm: Åldersgrupperna 35–79 år. Åldersstandardiserade värden.  
Källa: Socialstyrelsen (Patientregistret och Utbildningsregistret). 

 

Diagram 4.5 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, efter 
utbildningsnivå, kvinnor och män, 2004−2013 
Antal döda per 100 000 invånare 

 
Anm: Åldersgrupperna 35–79 år. Åldersstandardiserade värden.  
Källa: Socialstyrelsen (Dödsorsaksregistret och Utbildningsregistret).  

Resultat för stora sjukdomsgrupper illustrerar 
utvecklingen inom hälso- och sjukvården 
För att exemplifiera utvecklingen inom hälso- 
och sjukvårdsområdet presenteras i det följande 
dödlighet efter diagnos och behandling i hjärt- 
och kärlsjukdom respektive cancer. Dessa sjuk-
domar motsvarar de vanligaste dödsorsakerna i 
Sverige (avsnitt 5 Folkhälsopolitik). 

Diagram 4.6 och 4.7 visar dödlighet inom 
28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt respek-
tive förstagångsstroke. Måtten avser att mäta 
kvaliteten i hela vårdkedjan, från den före-
byggande verksamheten till ambulansverksam-
heten, det akuta omhändertagandet och den 
efterföljande vården. De senaste 10–20 åren har 
dödligheten efter hjärtinfarkt och stroke minskat 
tydligt för kvinnor och män. Det finns en ten-
dens till avtagande minskning de senaste åren. 
Män som insjuknar i stroke vårdas oftare än 
kvinnor vid en strokeenhet, en vårdinsats som 
rekommenderas oavsett kön. Kvinnor och män 
med lägre utbildning har generellt sett en högre 
dödlighet efter hjärtinfarkt och stroke. 
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Diagram 4.6 Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad 
hjärtinfarkt, efter utbildningsnivå, kvinnor och män, 
2004−2013 
Procent 

 
Anm: Åldersgrupperna 35–79 år. Åldersstandardiserade värden. Femårsmedelvärden. 
Källa: Socialstyrelsen (Patientregistret, Dödsorsaksregistret och Utbildnings-
registret).  

 
Diagram 4.7 Andel döda inom 28 dagar efter 
förstagångsstroke, efter utbildningsnivå, kvinnor och män, 
2004−2013 
Procent 

 
Anm: Åldersgrupperna 35–79 år. Åldersstandardiserade värden. Femårsmedelvärden.  
Källa: Socialstyrelsen (Patientregistret, Dödsorsaksregistret och Utbildnings-
registret). 

 
Diagram 4.8 visar den relativa femårsöverlevna-
den vid cancersjukdom. Överlevnaden vid cancer 
har generellt sett ökat under de senaste 20 åren. 
Dessa förbättringar beror bl.a. på att vården har 
fått bättre möjligheter att ställa tidig diagnos och 
erbjuda effektiv behandling. Canceröverlevnaden 
har ökat mer bland män än bland kvinnor, vilket 
resulterat i att skillnaden mellan könen minskat 
vad avser detta övergripande mått. Kvinnor och 
män med lägre utbildning har generellt lägre 
överlevnad efter en cancerdiagnos. 

 

Diagram 4.8 Relativ femårsöverlevnad vid cancersjukdom, 
kvinnor och män, 2004−2013  
Procent 

 
Anm: Åldersgrupperna 30–79 år (ålder vid diagnos). Åldersstandardiserade värden. 
Femårsmedelvärden. 
Källa: Socialstyrelsen (Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och Utbildningsregistret). 

Medborgar- och patientperspektiv ger 
utgångspunkter för utvecklingsarbete 

En central utgångspunkt för hälso- och sjuk-
vården är att den ska utgå från den enskildes 
behov av vård. En patientcentrerad vård betyder 
att god vård ska genomföras i samråd med 
patienten och med respekt för hans eller hennes 
självbestämmande och integritet. Ett patient-
centrerat förhållningssätt kan bidra till bättre 
resultat och en mer jämlik vård. 

Omdömen varierar mellan landsting och män är 
något mer nöjda än kvinnor 
Befolkningens och patienternas omdömen av-
seende hälso- och sjukvården följs upp regel-
bundet genom enkätundersökningar. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) genomför 
exempelvis undersökningarna Vårdbarometern 
och Nationell patientenkät. Undersökningarna 
visar på regionala variationer vad gäller bedöm-
ningen av olika aspekter av hälso- och sjuk-
vården. Män är generellt mer nöjda än kvinnor. 
Könsskillnaderna är inte stora, men de är ge-
nomgående och systematiska. 

Åtta av tio anser att de har tillgång till den 
sjukvård de behöver 
Vårdbarometern undersöker befolkningens 
attityder till, kunskaper om och förväntningar på 
hälso- och sjukvården. Diagram 4.9 visar att 
nästan 80 procent anser att de har tillgång till 
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den sjukvård de behöver. Andelen som uppgav 
sig ha stort förtroende för vårdcentralerna 
respektive sjukhusen i sitt landsting var 
64 respektive 71 procent 2014. Personer med ett 
sämre allmänt hälsotillstånd instämde överlag i 
mindre utsträckning i ovanstående påståenden. 

 
Diagram 4.9 Andel i befolkningen som instämmer helt eller 
delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver, 
kvinnor och män, 2010−2014 
Procent 

 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (Vårdbarometern). 

Nio av tio är nöjda med bemötandet 
Nationell patientenkät undersöker patienternas 
erfarenheter av och synpunkter på hälso- och 
sjukvården. Diagram 4.10 visar att patienterna 
generellt ger höga omdömen om primärvården. 
Omdömena är stabila över tid. Omkring 
90 procent av patienterna inom primärvård och 
specialiserad vård är nöjda med bemötandet. Det 
kan dock på grund av svarsbortfall ifrågasättas 
om resultatet helt speglar uppfattningarna hos 
svårt sjuka eller socioekonomiskt utsatta 
grupper. 

Det finns behov för hälso- och sjukvården att 
utveckla bemötandet, t.ex. vad gäller patient-
information och delaktighet. I mötet med 
patienten kan hälso- och sjukvården även ha 
betydelse för att upptäcka kvinnors och barns 
våldsutsatthet. Socialstyrelsen redovisade i okto-
ber 2014 ett uppdrag vilket omfattade att ta fram 
en vägledning för personal inom hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten för att förstärka 
personalens förutsättningar att upptäcka vålds-
utsatthet (utg.omr. 13 Jämställdhet och nyan-
lända invandrares etablering). 

 

Diagram 4.10 Patientupplevd kvalitet i primärvård, kvinnor 
och män, 2014  
Patientupplevd kvalitet (PUK-värde) 

 
Anm: Resultaten presenteras i form av ett viktat värde, patientupplevd kvalitet (PUK-
värde). Ett PUK-värde ligger mellan 0 och 100 och ett högre värde innebär högre 
patientupplevd kvalitet. Vid framräkningen av PUK-värdet tas icke aktuella svars-
alternativ bort såsom "ej ifyllt" och "ej aktuellt". Varje svarsalternativ ges en vikt i 
förhållande till sin allvarlighetsgrad. Resultaten från varje svarsalternativ adderas, 
multipliceras med 100 och avrundas uppåt till närmsta heltal. 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (Nationell patientenkät). 

Sämre resultat för patientcentrering och 
samordning än andra länder 
Sverige deltog 2014 i en internationell jäm-
förande befolkningsundersökning (International 
Health Policy Survey, IHP). Resultaten visar 
bl.a. på att svensk hälso- och sjukvård presterar 
sämre än andra länder vad gäller patient-
centrering och samordning (diagram 4.11). Det 
gäller särskilt för personer med återkommande 
vårdbehov. När det gäller stöd till personer med 
kronisk sjukdom mellan läkarbesöken pekar 
däremot undersökningen på att Sverige är bland 
de bättre på att erbjuda stöd. Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys publicerade i november 
2014 en rapport som sammanfattar de svenska 
och internationella resultaten från undersök-
ningen. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014

Kvinnor Män

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Helhetsintryck

Information

Tillgänglighet

Delaktighet

Upplevd nytta

Rekommendera

Förtroende

Bemötande

Kvinnor Män



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 9 

38 

Diagram 4.11 Andel i befolkningen som alltid/ofta får hjälp 
av ordinarie läkare/mottagning att koordinera eller planera 
vård från andra läkare/ställen, 2014  
Procent 

 
Anm: Patienter som aldrig behövt koordinering har exkluderats. Uppgifterna finns ej 
tillgängliga uppdelat på kön.  
Källa: The Commonwealth Fund (International Health Policy Survey, IHP).  

Ojämn utveckling av tillgängligheten 

Tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård 
är god i bemärkelsen att systemet omfattar alla 
och att patientavgifterna är förhållandevis låga. 

Diagram 4.12 redovisar andelen i befolk-
ningen som instämmer helt eller delvis i att 
väntetider till besök på vårdcentral är rimliga. 
Resultaten visar på en tendens till negativ trend 
de senaste åren. Personer med grundskole-
utbildning och de som är födda i Norden är 
generellt sett mer nöjda med tillgängligheten 
jämfört med dem med längre utbildning respek-
tive dem som är födda utanför Norden. Skill-
naderna mellan kvinnor och män är små. 

Andelen av befolkningen som uppger att de 
under de senaste tre månaderna avstått från vård 
trots behov är ca 15 procent. Denna andel är 
något högre bland kvinnor jämfört med män 
samt bland personer med grundskole- eller gym-
nasieutbildning jämfört med personer med 
eftergymnasial utbildning. Orsakerna till att 
avstå från vård trots behov är ofta andra än eko-
nomiska och har bl.a. att göra med vårdens till-
gänglighet. 

 

Diagram 4.12 Andel som instämmer helt eller delvis i att 
väntetider till besök på vårdcentral är rimliga, kvinnor och 
män, 2010−2014 
Procent 

 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (Vårdbarometern).  

Väntetider i primärvård och specialiserad vård 
Väntetiderna inom primärvården och den spe-
cialiserade vården har minskat sett över en längre 
period, enligt Socialstyrelsen. Det finns dock 
regionala skillnader och sedan 2011 är vänte-
tiderna överlag relativt stabila. 

Inom primärvården besvarades ca 90 procent 
av telefonsamtalen samma dag och ca 90 procent 
av kvinnor respektive män fick komma på ett 
läkarbesök inom sju dagar under 2014 och 2015. 
Dessa tidsperioder omfattas av den nationella 
vårdgarantin. Antalet vårdcentraler har varit runt 
1 100 de senaste åren. Omkring 80 procent av 
vårdcentralerna finns i områden nära tätorter. 
För ca 80 procent av invånarna tar det mindre än 
fem minuter längre att åka med bil till en annan 
vårdcentral än till den som är närmast bostaden. 

Andelen patienter som fick komma på första-
besök i specialiserad vård inom 90 dagar var ca 
90 procent 2014. Diagram 4.13 redovisar ut-
vecklingen av andelen patienter som fick be-
handling eller åtgärd i specialiserad vård inom 
90 dagar. Dessa tidsperioder omfattas också av 
den nationella vårdgarantin. 

Den genomsnittliga totala vistelsetiden vid 
samtliga akutmottagningar var 2 timmar och 
50 minuter första halvåret 2014, enligt Social-
styrelsen. Sedan den första mätningen 2010 har 
vistelsetiden ökat med 28 minuter. Närmare var 
tredje patient som besökt akuten menar att deras 
tillstånd kunde ha behandlats av deras ordinarie 
läkare eller mottagning, enligt Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys. 
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Ovanstående uppgifter avseende specialist- 
och akutvården finns inte att tillgå uppdelade på 
kön. 

De utmaningar som finns inom cancervården i 
form av långa väntetider som även varierar över 
landet beskrivs vidare nedan i samband med 
avsnittet om cancervård. 

 
Diagram 4.13 Andel patienter som får behandling eller 
åtgärd i specialiserad vård inom 90 dagar, 2011−2014 
Procent 

 
Anm: Uppgifterna finns ej tillgängliga uppdelat på kön.  
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (Väntetidsdatabasen Signe). 

Ytterligare uppföljning av tillgängligheten 
Regeringen har gett stöd till uppföljning av till-
gängligheten, bl.a. genom utveckling av den 
nationella väntetidsdatabasen som förvaltas av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Socialstyrelsen har dessutom i uppdrag att för-
bättra uppföljningen av tillgängligheten. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
redovisade i juni 2015 ett uppdrag om att göra en 
fördjupad analys av tillgängligheten i hälso- och 
sjukvården. Analysen visar att det finns varia-
tioner mellan landsting, mellan olika vård-
områden och även över året. Enligt myndigheten 
kan väntetiderna kortas genom effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser såsom bättre 
arbetssätt och mer ändamålsenlig personalför-
sörjning. 

Världen över, och särskilt i Sverige, har det 
skett en övergång från slutna vårdformer till mer 
öppenvård. Denna utveckling har bidragit till 
bättre resultat och effektivitet. Det finns dock i 
vissa fall tecken på vårdplatsbrist inom den 
slutna vården. Detta kan leda till överbelägg-
ningar, arbetsmiljöproblem och patientsäker-
hetsrisker. Mot den bakgrunden följs även före-
komsten av överbeläggningar upp. 

 
 

Granskning inom tillgänglighetsområdet 
Under de senaste åren har statliga initiativ inom 
tillgänglighetsområdet omfattat det obligatoriska 
vårdvalet i primärvården, den lagstadgade vård-
garantin och den tidigare prestationsbaserade 
överenskommelsen mellan staten och SKL med 
fokus på tillgänglighet. Socialstyrelsen har tidi-
gare bl.a. beskrivit att den prestationsbaserade 
överenskommelsen kan leda till undanträngning 
av vissa patientgrupper. 

Riksrevisionen granskade under 2014 det 
obligatoriska vårdvalet och den lagstadgade 
vårdgarantin. Dessutom granskade Riks-
revisionen överenskommelser mellan staten och 
SKL inom hälso- och sjukvården. Regeringen 
redogjorde under 2015 för sina bedömningar och 
åtgärder med anledning av Riksrevisionens 
iakttagelser och rekommendationer (skr. 
2014/15:52 och skr. 2014/15:72). 

Insatser för tillgänglighet, samordning och en 
patientcentrerad vård 

Överenskommelse för bättre tillgänglighet och 
samordning för en mer patientcentrerad vård 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) träffade i april 2015 en överens-
kommelse för bättre tillgänglighet och samord-
ning för en mer patientcentrerad vård. Överens-
kommelsen omfattar 1 miljard kronor 2015. 
Merparten av medlen ska komma landstingen till 
del i form av stimulansmedel. Överens-
kommelsen ersätter för 2015 den tidigare pre-
stationsbaserade överenskommelsen mellan 
staten och SKL inom tillgänglighetområdet. 

Den övergripande målsättningen med över-
enskommelsen är att stärka förutsättningarna för 
en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård 
genom att främja och utveckla insatser för en 
mer patientcentrerad och tillgänglig vård. Över-
enskommelsen innebär bl.a. att landstingen ska 
ta fram handlingsplaner för hur vården ska ut-
vecklas i enlighet med överenskommelsens mål-
sättning. Planerna ska tas fram tillsammans med 
såväl patient- som verksamhetsföreträdare. 
Landstingen kommer också att följa upp och 
rapportera hur tillgängligheten i vården utvecklas 
samt redovisa genomförda insatser. 

Arbetet kan t.ex. innebära att utveckla det ut-
åtriktade arbetet i socioekonomiskt utsatta om-
råden. Medlen kan även användas för innovativa 
lösningar för kommunikation mellan invånare 
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och vårdgivare, såsom olika slags e-hälsotjänster. 
Det kan också handla om insatser för förbättrad 
samordning av vården för patientgrupper som 
ofta är beroende av insatser från både primärvård 
och specialistvård. 

Patientlagen i kraft 
Den 1 januari 2015 trädde patientlagen 
(2014:821) i kraft. Syftet med patientlagen är 
bl.a. att stärka och tydliggöra patientens ställning 
i vården. Patientlagen ger bl.a. patienter möjlig-
het att välja utförare av offentligt finansierad 
öppen vård, dvs. primärvård och öppen 
specialistvård, i hela landet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har 
i uppdrag att följa införandet av lagen och belysa 
om lagen får avsedd effekt. I februari 2015 publi-
cerades en baslinjemätning av hur vården levde 
upp till patientlagens krav innan lagen trädde i 
kraft. Mätningen visar bl.a. på brister i efter-
levnaden av vissa skyldigheter som gällt sedan 
många år tillbaka. 

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i 
landet utan tillstånd 
Statskontoret har i uppdrag att analysera im-
plementering och tillämpning av det nya regel-
verket som trädde i kraft den 1 juli 2013 genom 
lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd. Lagen innebär att landstingen 
ska erbjuda personer som vistas i Sverige utan 
tillstånd subventionerad hälso- och sjukvård 
inklusive tandvård enligt samma villkor som för 
asylsökande. I sin delrapport från april 2015 
bedömer Statskontoret att personer som om-
fattas av lagen och söker hälso- och sjukvård i de 
flesta fall erbjuds vård i enlighet med vad lagen 
föreskriver. 

Utredningar och andra initiativ 
Utredningen om betalningsansvarslagen 
lämnade i mars 2015 betänkandet Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård 
(SOU 2015:20). Utredningens förslag syftar till 
att minska ledtider och förbättra samordning av 
landstingens och kommunernas insatser efter 
slutenvård. Betänkandet har remissbehandlats 
och bereds för närvarande inom Regerings-
kansliet. Utredningen om beslutsoförmögna 
personers ställning i vård, omsorg och forskning 
(dir. 2012:72) redovisar sitt uppdrag i september 
2015. Härutöver har utredningen om donations- 
och transplantationsfrågor bl.a. i uppdrag att se 

över tillgängligheten till organ (dir. 2013:25). 
Uppdraget ska redovisas i oktober 2015. 

Socialstyrelsen har under 2015 i uppdrag att 
göra en kartläggning av hur samtliga landsting 
formulerar sina uppdrag till primärvården. Kart-
läggningen ska omfatta såväl medicinskt innehåll 
som strukturella aspekter såsom förhållande till 
andra vårdnivåer och huvudmän. Under 2014 
avsattes dessutom medel för att stärka patientens 
ställning genom stöd till utvecklingsprojekt med 
inriktning på landstingens ersättningssystem. 

Kunskapsbaserad vård och omsorg genom 
styrning med kunskap  

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård innebär att 
insatserna bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och utformas för att möta patienter-
nas behov på bästa möjliga sätt. Att hälso- och 
sjukvården är kunskapsbaserad vilar i hög grad 
på professionernas kompetens. En mer kun-
skapsbaserad hälso- och sjukvård bidrar till en 
mer jämlik, behovsanpassad och effektiv vård av 
hög kvalitet. 

Styrning med kunskap avser system eller pro-
cesser som syftar till en evidensbaserad praktik 
där kvalitetssäkrad kunskap sprids och tillämpas 
samtidigt som icke evidensbaserade eller skadliga 
metoder fasas ut. Med statlig styrning med kun-
skap avses de föreskrifter och olika former av 
kunskapsstöd som statliga myndigheter tar fram 
och som riktar sig till huvudmän och olika pro-
fessioner inom verksamheterna. Exempel på 
kunskapsstöd är nationella riktlinjer, utvärde-
ringar och öppna jämförelser. 

Stärkt statlig styrning med kunskap 
Riksdagen beslutade i december 2014 om en mer 
samlad styrning med kunskap för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst samt en mer renodlad 
myndighetsstruktur (prop. 2014/15:1, bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). Reformen 
syftar till att den statliga styrningen i detta av-
seende ska bli mer samordnad, effektiv och an-
passad efter de behov patienter och brukare, 
professioner samt huvudmän har. 

Regeringen tog under året flera steg inför 
ikraftträdandet den 1 juli 2015. Ett led i arbetet 
var att besluta om en ny förordning (2015:155) 
om statlig styrning med kunskap avseende hälso- 
och sjukvård och socialtjänst. Förordningen 
tydliggör vad som avses med denna statliga styr-
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ning. Berörda statliga myndigheter ska bl.a. sam-
verka i ett rådgivande organ, Rådet för styrning 
med kunskap. Rådet består av nio myndigheter 
med centrala roller i detta hänseende och utgör 
ett strategiskt forum för bl.a. kunskapsutveck-
ling och nyttiggörande av forskning och 
innovationer. Föreskrifter från deltagande myn-
digheter ska samlas i en gemensam författnings-
samling för vilken Socialstyrelsen är utgivande 
myndighet. Representanter för huvudmännen 
erbjuds att delta i ett rådgivande organ, Huvud-
mannagruppen. Härigenom skapas en struktur 
som speglar ansvarsfördelningen mellan staten 
och kommunsektorn vad gäller hälso- och sjuk-
vård och socialtjänst. 

Socialstyrelsens uppdrag har renodlats och 
vidareutvecklats så att myndigheten fått en tyd-
ligare roll som ett nav för den statliga styrningen 
med kunskap. Socialstyrelsen har även blivit 
värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd (HSAN). Uppdraget för Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) har breddats till att även innefatta social-
tjänstens område. Även uppdraget för Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys har utvidgats 
till att omfatta socialtjänstens område samt den 
verksamhet som bedrivs med stöd av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Folkhälsomyndigheten har över-
tagit Socialstyrelsens uppgifter enligt smitt-
skyddslagen (2004:168) och lagen (2006:1570) 
om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 

Överenskommelse om kunskapsstöd och 
uppföljning 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) slöt i januari 2015 en överens-
kommelse om kunskapsstöd och uppföljning 
inom hälso- och sjukvården. Målet är att bidra 
till en jämlik, tillgänglig och säker vård av god 
kvalitet. Överenskommelsen omfattar ca 70 mil-
joner kronor för 2015. Medlen är bl.a. avsedda 
för insatser som ska främja en mer kunskaps-
baserad och patientcentrerad hälso- och sjuk-
vård. Aktiviteterna bidrar till genomförandet av 
den nationella strategin för att förebygga och 
behandla kroniska sjukdomar. Insatser för att 
följa upp tillgänglighet, patientsäkerhet och läke-
medelsanvändning omfattas också. 

Nationella riktlinjer och utvärderingar 
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram kun-
skapsstöd, exempelvis i form av nationella rikt-

linjer, för åtgärder inom hälso- och sjukvården. 
Det finns nationella riktlinjer för flertalet stora 
sjukdomsgrupper såsom hjärt- och kärlsjukdom, 
diabetes och de vanligaste cancerformerna. 

Socialstyrelsen utvärderar regelbundet genom-
slaget av de nationella riktlinjerna. Myndigheten 
publicerade under 2014 och 2015 utvärderingar 
avseende sjukdomsförebyggande metoder, 
rörelseorganens sjukdomar, demenssjukdom 
samt kronisk obstruktiv lungsjukdom. Utvärde-
ringarna visar på ett skiftande genomslag för 
riktlinjerna och adresserar flera rekommen-
dationer till huvudmännen. Vidare framkommer 
att det tar lång tid innan riktlinjerna når ut i 
hälso- och sjukvården och tillämpas fullt ut. 

Översyn av organisation och regelverk 
Aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården 
ska bidra till att det offentliga systemet på ett 
effektivt sätt skapar kvalitet och jämlikhet för 
invånarna. 

Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning 
för att se över förutsättningarna för och föreslå 
hur den offentliga finansieringen av privat ut-
förda välfärdstjänster bör regleras (dir. 2015:22, 
utg.omr. 25 Allmänna bidrag till kommuner). 
Uppdraget ska slutredovisas i november 2016. 

Regeringen har även tagit initiativ till att öka 
insynen i hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
bedrivs av privata utförare. I september 2015 
tillsattes en utredning för att ge förslag på om 
hur offentlighetsprincipen i praktiken kan in-
föras i offentligt finansierad privat utförd vård 
och omsorg samt utbildning inom vissa skol- 
och utbildningsformer (dir. 2015:92). Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 oktober 2016. 

Härutöver ska resultatet av utredningen om 
ökad koncentration av den högspecialiserade 
vården redovisas i november 2015 (dir. 2014:56). 
Syftet är uppnå förbättrade vårdresultat, en mer 
jämlik vård samt ett mer effektivt resurs-
utnyttjande. 

Kvalitetsregister och öppna jämförelser bidrar till 
brett förbättringsarbete på olika nivåer 

Uppgifter om hälso- och sjukvårdens resultat 
från de nationella kvalitetsregistren underlättar 
uppföljning och förbättringsarbete i flera av-
seenden. Kvalitetsregistren bidrar bl.a. med 
underlag till öppna jämförelser. Öppna jämförel-
ser har bidragit till bättre resultat och minskade 
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skillnader inom vården genom att arbetet med 
öppna jämförelser bland ledningar och personal 
sätter fokus på kvalitet och resultat. 

Överenskommelse om nationella kvalitetsregister 
Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) angående utveckling och finansiering av 
nationella kvalitetsregister 2012–2016. För 2015 
omfattar överenskommelsen 220 miljoner kro-
nor i statliga medel och 100 miljoner kronor från 
landstingen. 

Insatserna inriktas på att förbättra data-
kvalitet, analyser och återkoppling. Hälso- och 
sjukvårdsverksamheterna bör i ökad utsträck-
ning ha tillgång till och använda kvalitetsregister 
för lokalt förbättringsarbete, forskning och 
innovation. Dessutom genomförs insatser för 
ökad patientmedverkan, samordning av it-
system och minskad dubbelregistrering. Inom 
ramen för överenskommelsen beviljades under 
2015 medel till 89 register och 18 register-
kandidater. 

Den nationella uppföljningen av primär-
vårdens resultat är mindre utvecklad än uppfölj-
ningen av den specialiserade vården. Detta för-
svårar dels uppföljning av primärvården som en 
del av hälso- och sjukvården, dels uppföljning i 
vissa särskilda avseenden. Ett exempel på det 
senare är uppföljningen av kvinnors vård, efter-
som de i högre grad än män söker sig till primär-
vården med anledning av exempelvis långvariga 
smärttillstånd och psykisk ohälsa. 

Utvärdering av insatser avseende nationella 
kvalitetsregister 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys del-
redovisade i november 2014 ett uppdrag om att 
utvärdera insatserna avseende nationella kvali-
tetsregister. Myndigheten konstaterar att arbetet 
bidragit till utveckling av kvalitetsregistren, men 
att utmaningar återstår för att nå de slutgiltiga 
målen. Av de sex konkreta effektmål som sattes 
för slutet av 2013 har två uppnåtts: målet om att 
presentera resultatdata till patienter och målet 
om att verksamhetschefer ska använda registren i 
förbättringsarbete. Utmaningarna består t.ex. i 
att minska den manuella inmatningen och 
dubbelregistreringen samt att förbättra data-
kvaliteten och täckningsgraden. Diagram 4.14 
redovisar goda exempel på utvecklingen av 
kvalitetsregistrens täckningsgrad som har bety-
delse för registrens användbarhet. 

 

Diagram 4.14 Täckningsgrad i ett antal nationella 
kvalitetsregister, 2009−2013 
Procent 

 
Anm: Täckningsgrad i nationella kvalitetsregister i förhållande till totala antalet 
registreringar i Socialstyrelsens hälsodataregister. Uppgifterna finns ej tillgängliga 
uppdelat på kön. Uppgifterna för Nationella prostatacancerregistret är ej jämförbara 
över åren.  
Källa: Socialstyrelsen (Rapporteringen till nationella kvalitetsregister och hälso-
dataregistren – jämförelser av täckningsgrader 2014).  

Stöd till öppna jämförelser 
Regeringen stöder arbetet med öppna jäm-
förelser. Det sker dels genom uppdrag till Social-
styrelsen, dels genom överenskommelsen med 
SKL om kunskapsstöd och uppföljning inom 
hälso- och sjukvården som beskrivs ovan. Ut-
vecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i hand-
lingsplanen för öppna jämförelser inom hälso- 
och sjukvården för 2014 och 2015. Det handlar 
t.ex. om att tillgängliggöra och främja använd-
ningen av öppna jämförelser bland patienterna, 
professionerna och verksamheterna. Social-
styrelsen har i uppdrag att under 2015 lägga 
särskild tonvikt på bl.a. jämlik vård samt 
skillnader mellan kvinnor och män. 

Kunskapsuppbyggnad och informationsspridning 
inom särskilda områden 

Sammanställning av kunskap inom 
förlossningsområdet 
Den svenska mödra- och förlossningsvården 
håller i allmänhet hög kvalitet. Det finns dock 
fortfarande problem med komplikationer och 
skador hos födande kvinnor i samband med 
förlossning. 

Mot denna bakgrund gav regeringen i mars 
2015 Statens beredning för medicinsk och social 
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utvärdering (SBU) i uppdrag att systematiskt 
utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kun-
skap av betydelse för förlossningsvården. Upp-
draget har bäring på metoder för att minska 
komplikationer och skador hos den födande 
kvinnan. Dessutom omfattas andra frågor inom 
förlossningsvården som har relevans för den 
födande kvinnans hälsa samt en kartläggning av 
vetenskapliga kunskapsluckor. 

Kunskapsbaserad användning av medicinteknik 
Inom hälso- och sjukvården har medicintekniska 
produkter en betydelsefull roll. Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) redovisade i 
december 2014 ett uppdrag att bedriva försöks-
verksamhet angående hälsoekonomiska bedöm-
ningar av medicintekniska produkter. Myndig-
heten för vård- och omsorgsanalys konstaterade 
i sin utvärdering från februari 2015 att verksam-
heten har potential att skapa värde men att den 
bör utvecklas inom vissa områden. 

Förhandlingarna avseende Europeiska kom-
missionens förslag till förordningar om medi-
cintekniska produkter och viss diagnostik har 
fortsatt under året. 

Ökad samordning av resurser för personer med 
sällsynta sjukdomar 
Nationella funktionen för sällsynta diagnoser 
(NFSD) inrättades 2012. NFSD arbetar med 
samordning och informationsspridning inom 
området sällsynta sjukdomar. Under perioden 
2015–2017 prioriteras verksamhet som bidrar till 
ökad samordning av hälso- och sjukvårdens 
insatser för denna målgrupp. Bland annat 
fungerar funktionen som en sammanhållande 
instans i arbetet med att bilda center för sällsynta 
diagnoser vid landets regionsjukhus. I dag finns 
sådana center i Stockholm och Göteborg. Beslut 
om att inrätta center har tagits i sydöstra respek-
tive södra sjukvårdsregionen. 

Planeringsunderlag för traumavård 
För att kunna omhänderta ett större antal svårt 
skadade vid en allvarlig händelse kan det finnas 
behov av samordning mellan landsting. Mot 
denna bakgrund har Socialstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en systematisk genomgång av 
traumavården och att utarbeta ett planerings-
underlag. Avsikten är att underlaget ska kunna 
stödja landstingen i att upprätta planer för 
traumavården och underlätta samverkan vid en 
allvarlig händelse. 

Kunskapsstöd och informationsmaterial för 
könsdysfori 
Könsdysfori är den medicinska benämningen för 
ett tillstånd som innebär ett psykiskt lidande 
eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen 
på grund av att könsidentiteten inte stämmer 
överens med det registrerade könet. Social-
styrelsen redovisade i april och juni 2015 upp-
drag inom området. Myndigheten har tagit fram 
kunskapsstöd för vård av vuxna med könsdysfori 
respektive för vård av barn och ungdomar med 
könsdysfori. Kunskapsstöden kompletteras av 
informationsmaterial till vårdsökande respektive 
hälso- och sjukvårdspersonal inom bl.a. primär-
vård. 

Fortsatt arbete för att främja förutsättningarna för 
patientsäkerhet och tillsyn 

Förvaltning av infrastruktur för patientsäkerhet 
Insatser för en förbättrad patientsäkerhet har 
varit fortsatt prioriterade under året. Medel har 
tilldelats Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) för att stödja landstingens patientsäker-
hetsarbete och Socialstyrelsen för att följa ut-
vecklingen inom patientsäkerhetsområdet. 

Under 2011–2014 slöts årliga överens-
kommelser mellan staten och SKL för insatser 
inom patientsäkerhetsområdet. Under 2014 
avsattes totalt 675 miljoner kronor för patient-
säkerhet, varav 525 miljoner kronor utbetalades 
till landstingen i enlighet med 2014 års överens-
kommelse. 

Socialstyrelsen bedömer att överens-
kommelserna har gett positiva effekter, men att 
utvecklingen går långsamt. Överens-
kommelserna har påskyndat införandet av nya 
metoder och former för insamling, sammanställ-
ning och analys av data. Därmed har de bidragit 
till uppbyggnaden av en nationell infrastruktur 
för patientsäkerhet. Förekomsten av vård-
relaterade infektioner minskar inte på nationell 
nivå. Däremot pekar SKL:s senaste mätning på 
en minskning av antalet allvarliga vårdskador. 
Riksrevisionen publicerade i juni 2015 en gransk-
ning avseende statliga insatser inom patient-
säkerhetsområdet och relaterad tillsyn (RiR 
2015:12). 

Härutöver har en särskild utredare i uppdrag 
att lämna förslag för att stärka skyddet för den 
enskilde vid vissa behandlingar och ingrepp som 
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utförs i exempelvis estetiskt syfte (dir. 2014:61). 
Uppdraget ska redovisas i november 2015. 

Tillsynen belyser problemområden 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in-
rättades 2013 och har i uppdrag att utöva tillsyn 
över bl.a. hälso- och sjukvård (avsnitt 7 Politik 
för sociala tjänster). Tillsynen ska bidra till säker 
hälso- och sjukvård av god kvalitet och på lika 
villkor i hela landet. 

Under 2015 har IVO utvecklat metoder och 
redskap som ska ligga till grund för den egen-
initierade tillsynen. En riskanalys har tagits fram 
som identifierar områden där det finns ökad risk 
för att hälso- och sjukvården inte bedrivs i enlig-
het med gällande lagstiftning. Till dessa områden 
hör bl.a. samverkan mellan olika aktörer i vård-
kedjan samt frågor om kompetensförsörjning 
och informationssäkerhet. 

IVO:s tillsynsrapport för 2014 visar att de 
områden inom hälso- och sjukvården som pekats 
ut genom riskanalys behöver utvecklas vidare. 
En fortsatt utveckling kräver enligt IVO insatser 
på både nationell och regional nivå beträffande 
organisatoriska förutsättningar, ledarskap och 
kompetensutveckling. IVO lyfter även fram att 
patienter bör ges en aktiv roll i vårdens förbätt-
ringsarbete. 

Barn och ungdomar som har kontakt med 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård har rätt att 
kontakta IVO för att få information om sina 
rättigheter. IVO redovisade i december 2014 ett 
uppdrag att utveckla och pröva arbetssätt som 
säkerställer att barn som tvångsvårdas inom den 
psykiatriska vården får framföra sin mening 
inom ramen för tillsynsinsatser. 

En mer effektiv klagomålshantering 
Patienter och anhöriga fick 2011 utökade möj-
ligheter att anmäla klagomål mot hälso- och 
sjukvården och dess personal. 

Statskontoret redovisade i mars 2015 ett upp-
drag att följa utvecklingen av klagomålshan-
teringen inom IVO. En viktig slutsats var att 
IVO bör se över sin ärendehantering för att göra 
den mer enhetlig och rättssäker. För att 
effektivisera klagomålshanteringen har IVO bl.a. 
genomfört en genomlysning av ärende-
processerna, utvecklat en mer effektiv handlägg-
ning och inrättat en upplysningstjänst som ska 
stödja enskilda som vill få sina klagomål prövade 
av IVO. 

Mot bakgrund av att ansvarsfördelningen 
mellan de instanser som tar emot klagomål inte 

var ändamålsenlig tillsattes 2014 en utredning 
(dir. 2014:88). Utredningen lämnade i mars 2015 
delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad 
(SOU 2015:14). Betänkandet innehåller förslag 
om att vårdgivare och patientnämnder ska 
utgöra en första instans för klagomål. Vidare gör 
utredningen bedömningen att IVO:s ansvar för 
att pröva klagomål bör begränsas till särskilda 
fall. Delbetänkandet har remissbehandlats och 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 
Uppdraget ska slutredovisas i december 2015. 

Regeringen gav i juli 2015 även ett uppdrag till 
IVO att tillsammans med företrädare för 
patientnämnder, landsting och kommuner skapa 
en långsiktig samverkansstruktur. Samverkans-
strukturen ska bidra till att IVO kan samman-
ställa och analysera klagomål mot hälso- och 
sjukvården och dess personal på nationell nivå. 
Erfarenheterna från klagomålen ska återkopplas 
till vårdgivarna och utgöra underlag för IVO:s 
tillsyn. 

Analys av kompetensförsörjningen pekar på 
fortsatt hög efterfrågan på personal 

Medarbetare med rätt kompetens är en förut-
sättning för en god vård. Tillgången på hälso- 
och sjukvårdspersonal ökar, men samtidigt ökar 
efterfrågan mer. För att stödja landstingens och 
kommunernas personalplanering har Social-
styrelsen i uppdrag att årligen ta fram ett 
nationellt planeringsstöd. 

Av det nationella planeringsstödet 2015 fram-
går att tillgången på läkare, specialistläkare, 
barnmorskor och sjuksköterskor har ökat under 
2007–2012. Tillgången på specialistsjuksköter-
skor har däremot minskat under perioden. Av 
Socialstyrelsens analys framgår att tillgången på 
ovannämnda personalgrupper i varierande grad 
är otillräcklig. Däremot har arbetsmarknaden för 
tandläkare och tandhygienister utvecklats mot 
balans mellan tillgång och efterfrågan. 

Diagram 4.15 visar antal kvinnor och män 
som arbetar inom några av professionerna inom 
hälso- och sjukvården. Sverige har i internatio-
nellt perspektiv relativt många läkare per in-
vånare. Antalet praktiserande läkare var 3,9 per 
1 000 invånare 2012, enligt OECD (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment). Genomsnittet för länderna inom Euro-
peiska unionen var 3,4 per 1 000 invånare. 
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Mot bakgrund av att det inom vissa yrkes-
kategorier råder brist på utbildad personal har 
medel avsatts för utbyggnad av utbildningar. Det 
handlar bl.a. om utbildningarna till sjuk-
sköterska, barnmorska och specialistsjuk-
sköterska (utg.omr. 16 Utbildning och uni-
versitetsforskning). 

 
Diagram 4.15 Antal hälso- och sjukvårdspersonal för olika 
professioner, kvinnor och män, 2012  
Antal  

 
Anm: Uppgifterna avser personer som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården 
samt tandvården.  
Källa: Socialstyrelsen (Statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal). 

Insatser för en effektiv process för utlandsutbildade 
Hälso- och sjukvårdspersonal utbildad i annat 
land är en viktig resurs för svensk hälso- och 
sjukvård. Rörligheten har ökat mellan länderna 
inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). För 
Sveriges del är de inflyttade fler än de utflyttade 
för alla yrkesgrupper som omfattas av det 
nationella planeringsstödet. 

Regeringen har vidtagit åtgärder för att effek-
tivisera prövningen av ansökningar om legiti-
mation för hälso- och sjukvårdpersonal som har 
utbildning från ett land utanför EU/EES. Social-
styrelsen har under 2015 fått i uppdrag att bl.a. 
anordna kunskapsprov. Syftet med kunskaps-
proven är att pröva huruvida utlandsutbildade 
yrkesutövare lever upp till de svenska kraven, 
vilket bl.a. har betydelse för patientsäkerheten. 
Vidare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att göra 
insatser för att korta handläggningstiderna och 
förbättra informationen till de sökande. 

Effektiv användning av medarbetarnas resurser 
Det finns flera tecken på att medarbetarnas 
resurser kan användas mer effektivt. Även om 
det i Sverige finns relativt många läkare per in-
vånare träffar de färre patienter jämfört med 

många andra länder, enligt OECD. Den natio-
nella samordnaren för effektivare resurs-
utnyttjande inom hälso- och sjukvården 
(dir. 2013:104) publicerade i december 2014 en 
diskussionspromemoria. Promemorian påtalar 
behov av att utveckla styrsystem, it-stöd samt 
organisation och arbetssätt som stöder 
patientens väg genom vården. Uppdraget ska 
slutredovisas i december 2015. 

E-hälsa främjar tillgänglig och säker information 
inom vård och omsorg 

Hälso- och sjukvården använder flera typer av it-
verktyg, dels som stöd i det dagliga patient-
arbetet, dels i form av tjänster för att hjälpa den 
enskilde i vårdkontakterna. Flertalet av olika 
aktörers utvecklingsinsatser inom e-hälso-
området tar sin utgångspunkt i den nationella 
strategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin 
för tillgänglig och säker information inom vård 
och omsorg. 

E-hälsomyndigheten inrättades den 1 januari 
2014. Myndighetens uppdrag omfattar bl.a. an-
svar för viss it-infrastruktur inom hälso- och 
sjukvårdsområdet samt uppföljning och sam-
ordning inom e-hälsoområdet. Myndigheten 
redovisade i december 2014 ett uppdrag om att 
utreda förutsättningar för en funktion som sam-
ordnar e-hälsoarbetet. 

E-hälsokommittén avlämnade i mars 2015 sitt 
slutbetänkande, Nästa fas i e-hälsoarbetet 
(SOU 2015:32). Ärendet remissbehandlas och 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

E-hälsa för medborgare, patienter och personal 
Ur ett patientperspektiv genomförs insatser för 
att införa eller öka användningen av e-hälso-
tjänster för patienterna. E-hälsomyndigheten har 
i uppdrag att tillhandahålla en elektronisk tjänst i 
form av ett personligt hälsokonto. Utvecklingen 
av det personliga hälsokontot HälsaFörMig har 
fortsatt under året. Landstingen har dessutom 
gjort insatser för personliga e-hälsotjänster. Fler 
invånare kommunicerar med vården via tjänsten 
Mina vårdkontakter och patienter får i större 
utsträckning möjlighet att ta del av sin journal-
information via internet. 

Ur ett personalperspektiv pekar rapporter på 
att de effektiviseringsvinster som införandet av 
olika it-stöd syftat till inte har realiserats. Detta 
framhölls bl.a. i den diskussionspromemoria som 
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den nationella samordnaren för effektivare 
resursutnyttjande presenterade 2014. 

Fortsatta insatser för att skapa gemensamma 
strukturer för informationsutbyte 
Patientinformation behöver kunna tillgänglig-
göras för behörig personal i olika delar av verk-
samheterna. I detta syfte har Socialstyrelsen ett 
ansvar för att samordna arbetet för en ändamåls-
enlig och strukturerad dokumentation i hälso- 
och sjukvård och socialtjänst (avsnitt 7 Politik 
för sociala tjänster). Det handlar bl.a. om 
förvaltning av en nationell termbank och inter-
nationella klassifikationer. 

Socialstyrelsen arbetade under 2014 även 
vidare med ett tidigare uppdrag om att utveckla 
förutsättningar för ett nationellt system av-
seende ordinationsorsaker vid läkemedels-
behandling. E-hälsomyndigheten och Social-
styrelsen har i uppdrag att under 2015 göra en 
analys av vilka resurser som behövs för långsiktig 
drift och förvaltning av ett nationellt system för 
ordinationsorsaker. 

Inom ramen för det europeiska nätverket 
eHealth Network pågår olika insatser i syfte att 
utveckla utbyte av e-recept och viss patient-
information inom Europa. Dessutom finns inom 
ramen för Nordiska ministerrådet en e-hälso-
grupp som t.o.m. maj 2015 leddes av Sverige och 
som arbetat för att utveckla bl.a. e-recepttjänster. 

Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient 
och samhälle 

I syfte att främja rätt läkemedelsanvändning till 
nytta för patient och samhälle finns sedan 2011 
den nationella läkemedelsstrategin med till-
hörande handlingsplan. Läkemedelsverket har i 
uppdrag att kontinuerligt samordna och följa 
upp arbetet med att genomföra den nationella 
läkemedelsstrategin. Strategin har bidragit till att 
etablera ett gott samverkansförfarande med en 
tydlig arbetsprocess. Av omkring 40 aktiviteter i 
handlingsplanen 2014 har cirka hälften avslutats. 

Ordnat införande och stegvist godkännande av 
nya läkemedel 
Inom ramen för den nationella läkemedels-
strategin har initiativ tagits till att skapa en 
nationell process för att uppnå ett mer sam-
ordnat nationellt införande av nya läkemedel för 
alla patienter i landet. Initiativet kallas ordnat 
införande och involverar myndigheter, landsting 

och industri. Målsättningen är att åstadkomma 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig använd-
ning av nya läkemedel. Arbetet har bl.a. resul-
terat i en nationell rekommendation för intro-
duktion av nya läkemedel mot hepatit C. 

Insatser för bättre läkemedelsbehandling av barn 
och äldre 
Den nationella läkemedelsstrategin har bl.a. 
fokuserat på läkemedelsbehandling för utsatta 
patientgrupper, framför allt barn och äldre. 

Många läkemedel är ofullständigt dokumen-
terade för flickor och pojkar. Läkemedels-
behandling av barn bygger i stället ofta på den 
kunskap och erfarenhet som finns inom barn-
sjukvården. 

Regeringen har under 2015 tilldelat medel till 
den kunskaps- och evidensbaserade databasen 
för barnläkemedel, ePed, vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. Medlen bidrar till att utveckla data-
basen till ett nationellt kunskapsstöd för läke-
medelsordinationer till barn. Läkemedelsverket 
har i uppdrag att verka för effektivare och säk-
rare läkemedelsanvändning hos barn. Arbetet har 
bl.a. resulterat i bildandet av ett svenskt pedia-
triskt nätverk för klinisk läkemedelsforskning, 
SwedPedMed. Nätverket syftar till att främja 
klinisk läkemedelsforskning på barn. Inom 
ramen för uppdraget har Läkemedelsverket 
också tagit fram behandlingsrekommendationer 
för barnsjukvården. 

Det kvarstår problem med läkemedelsorsakad 
sjuklighet hos äldre. Antalet rapporterade bi-
verkningar bland personer 65 år eller äldre var 
under 2009–2013 ca 8 500 för kvinnor och ca 
6 000 för män, enligt Socialstyrelsen. En bidrag-
ande orsak till könsskillnaden är att kvinnor 
konsumerar mer läkemedel än män. Diagram 
4.16 redovisar andelen äldre i befolkningen med 
tio eller fler läkemedel samtidigt. Parallell 
användning av tio eller fler preparat är en signal 
om att läkemedelsbehandlingen möjligen kan 
förbättras. Av diagrammet framgår att andelen 
som har många läkemedel är högre bland 
kvinnor än bland män. Nästan var tionde gång 
en äldre person läggs in på sjukhus beror det på 
läkemedelsbiverkningar, vilket delvis kan 
förebyggas. 

Mot bakgrund av ovanstående har aktiviteter 
genomförts för att bl.a. främja användning av 
lämpliga läkemedel i passande dosering bland 
äldre. Socialstyrelsen hade under 2014 i uppdrag 
att studera, sammanställa och sprida kunskap om 
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läkemedelsbehandling hos äldre. Arbetet resul-
terade t.ex. i webbutbildningar för läkare. Äldres 
läkemedelsanvändning har även uppmärk-
sammats inom ramen för arbetet med att för-
bättra vården och omsorgen om de mest sjuka 
äldre (avsnitt 7 Politik för sociala tjänster). 
 
Diagram 4.16 Andel äldre i befolkningen med tio eller fler 
läkemedel samtidigt, kvinnor och män, 2009−2013 
Procent 

 
Anm: Omfattar personer 75 år eller äldre.  
Källa: Socialstyrelsen (Läkemedelsregistret).  

Apoteken bidrar till god läkemedelsanvändning 
Strukturerade läkemedelssamtal kan i vissa fall 
främja följsamheten till behandling. Läkemedels-
verket redovisade i december 2014 ett uppdrag 
avseende sådana läkemedelssamtal på apotek. Av 
redovisningen framgår att den variant av struk-
turerade läkemedelssamtal som prövats är 
praktiskt genomförbar under vissa förutsätt-
ningar. 

Generiskt utbyte innebär att apoteket byter ut 
ett förskrivet läkemedel mot ett billigare likvär-
digt läkemedel. Vid s.k. generisk förskrivning 
använder förskrivaren substansnamnet i stället 
för produktnamnet. Läkemedelsverket har haft i 
uppdrag att utreda eventuella vinster med gene-
risk förskrivning i förhållande till andra åtgärder 
som också syftar till förbättringar i patientsäker-
hetshänseende. Redovisningen från maj 2015 
omfattar en rekommendation om att inte införa 
generisk förskrivning samt flera förslag för att 
främja patientsäkerheten. Rapporten har remiss-
behandlats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

För narkotiska läkemedel kan elektronisk för-
skrivning, i stället för användning av tryckta 
receptblanketter, förbättra säkerheten och 
minska risken för att dessa läkemedel når ut i 
missbrukarledet. Läkemedelsverket och Social-
styrelsen redovisade i juni 2015 ett uppdrag an-
gående möjligheter för att minska alternativt helt 

upphöra med förskrivningen av narkotiska läke-
medel via särskilda receptblanketter. Hälso- och 
sjukvårdens insatser vid missbruk och beroende 
beskrivs även under avsnitt 7 Politik för sociala 
tjänster. 

Läkemedelsverket redovisade i mars 2015 ett 
uppdrag om det fortsatta utvecklingsarbetet med 
apoteksindikatorer för god patientsäkerhet, till-
gänglighet och kvalitet på apotek. Målsättningen 
med arbetet var att bistå allmänheten i jäm-
förelser av olika apoteksaktörer. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
publicerade i juni 2014 en analys av lex Maria-
anmälningar och klagomål inom apoteksverk-
samheten 2010–2013. Av analysen framgår att 
IVO tar emot relativt få anmälningar och klago-
mål beträffande apoteken, men att under-
rapportering kan förekomma. 

Utredningsbetänkanden om läkemedel och apotek 
Läkemedels- och apoteksutredningen hade i 
uppdrag att göra en översyn av vissa frågor som 
rör prissättning, tillgång och marknadsförutsätt-
ningar inom läkemedels- och apoteksområdet. 
Utredningen redovisade i april och december 
2014 sina två sista betänkanden, Läkemedel för 
särskilda behov (SOU 2014:20) respektive Läke-
medel för djur, maskinell dos och sällsynta till-
stånd – hantering och prissättning 
(SOU 2014:87). Betänkandena har remiss-
behandlats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Nya effektiva läkemedel påverkar 
kostnadsutvecklingen 

Läkemedelsförmånerna ger den enskilde ett 
skydd mot höga kostnader vid inköp av för-
månsberättigade varor, framför allt läkemedel. 
Landstingen är ansvariga för att finansiera kost-
naderna för läkemedelsförmånerna. Landstingen 
har sedan 1998 fått ett specialdestinerat stats-
bidrag för läkemedelsförmånerna. Under 2014 
introducerades nya och kostsamma läkemedel 
som innebar medicinska genombrott för patien-
ter som tidigare saknat effektiv behandling. 

Överenskommelse kring formerna för statens 
bidrag till läkemedelsförmånerna 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) enades i mars 2015 om en överens-
kommelse kring formerna för statens bidrag till 
landstingen avseende läkemedelsförmånerna 
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m.m. Överenskommelsen innebär bl.a. att lands-
tingen 2015 får ett statligt bidrag om 
22 483 miljoner kronor för kostnader för läke-
medelsförmånerna m.m. Detta belopp omfattar 
även bidrag för vissa andra kostnader inom läke-
medelsområdet som också tidigare finansierats 
på motsvarande sätt. 

Stabil kostnadsutveckling för 
läkemedelsförmånerna 
De totala läkemedelskostnaderna är relativt 
stabila som andel av de totala hälso- och sjuk-
vårdsutgifterna (tabell 4.3). För 2014 uppgick 
kostnaderna för läkemedelsförmånerna till 
19 366 miljoner kronor (diagram 4.17). Det 
motsvarar en viss ökning jämfört med 2013. 
Kostnadsutvecklingen för de senare åren har 
annars ofta uppvisat en trend med minskade 
kostnader. Kvinnor får i högre grad än män ta 
del av medlen för läkemedelsförmånerna. 
Kvinnor står således även för en högre andel av 
egenavgifterna jämfört med män, 56 jämfört 
med 44 procent 2014. En bidragande anledning 
till detta är att kvinnor använder mer läkemedel 
än män. 

 
Tabell 4.3 Kostnader för läkemedel, 2010–2014 
Miljoner kronor (inklusive mervärdesskatt)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Läkemedels-
förmånerna 20 737 20 909 19 676 19 331 19 366 

Egenavgift 5 089  5 033 5 324 5 614 5 639 

Andel egen-
avgift1 

19,7 % 19,4 % 21,3 % 22,5 % 22,6 % 

Slutenvård2 6 876 7 146 6 992 6 981 7 009 

Receptfritt2 4 561 4 690 4 899 5 090 4 635 

Totala 
läkemedels-
kostnader  37 263 37 778 36 891 37 016 36 649 

Andel av 
hälso- och 
sjukvårds-
kostnader  11,8 % 11,4 % 9,1 % 8,8 % –3 

1 Avser andel av läkemedelsförmånerna och egenavgift.  
2 Uppgifterna finns ej tillgängliga uppdelat på kön.  
3 Uppgift om totala hälso- och sjukvårdskostnader saknas för 2014.  
Källor: E-hälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån (Hälsoräkenskaperna).  

 

Diagram 4.17 Kostnader för läkemedelsförmånerna, kvinnor 
och män, 2010−2014 
Miljoner kronor (inklusive mervärdesskatt)  

 
Källa: E-hälsomyndigheten.  

Jämförelse av läkemedelspriser mellan Sverige och 
andra länder 
Sverige har internationellt sett en låg prisnivå för 
konkurrensutsatta läkemedel, enligt en rapport 
som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) publicerade i december 2014. En för-
klaring till detta är priskonkurrens genom 
systemet för generiskt utbyte på apotek. Där-
emot har Sverige något högre priser för läke-
medel där konkurrens saknas. För läkemedel 
med patentskydd kan det delvis bero på att 
Sverige tillämpar värdebaserad prissättning, 
vilket innebär att priset sätts utifrån värdet som 
tillförs samhället. För läkemedel utan patent-
skydd har TLV vidtagit åtgärder i form av effek-
tivare omprövningar och nya föreskrifter om 
prissänkning av vissa äldre läkemedel. 

Insatser för en långsiktigt hållbar 
kostnadsutveckling 
Sedan 2013 finns en överenskommelse mellan 
staten och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
gällande prissänkningar för läkemedel vars god-
kännande skedde för mer än 15 år sedan. I bud-
getpropositionen för 2014 aviserades ett antal 
åtgärder som skulle realisera en besparing, dels 
genom överenskommelsen med LIF, dels genom 
att TLV skulle utveckla sitt arbete med den 
värdebaserade prissättningen. 

TLV redovisade i december 2014 ett uppdrag 
om att följa upp överenskommelsen. För 2014 
bidrog överenskommelsen till att kostnaderna 
för läkemedelsförmånerna minskade med ca 
265 miljoner kronor. Patienternas egenavgifter 
minskade med ca 90 miljoner kronor. TLV be-
dömer således att målsättningen i överens-
kommelsen uppfylldes för 2014. Samtidigt finns 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010 2011 2012 2013 2014

Kvinnor Män



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

49 

andra faktorer som påverkar den totala kost-
nadsutvecklingen, t.ex. den demografiska ut-
vecklingen med fler äldre. 

Dessutom har TLV arbetat med bl.a. att 
effektivisera myndighetens omprövningar av 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. 
Vidare har TLV påbörjat ett arbete med att ut-
veckla samarbetet mellan företag och landsting 
genom s.k. trepartsöverläggningar. Insatserna 
genererade 2014 en besparing för läkemedels-
förmånerna och patienternas egenavgifter på 215 
respektive 55 miljoner kronor. 

Sammantaget fram t.o.m. 2015 ligger de be-
räknade besparingarna väl i linje med de som 
angavs i budgetpropositionen för 2014. 

TLV redovisade i mars 2015 ett uppdrag om 
konsekvenser av att vissa receptbelagda läke-
medel inte omfattas av läkemedelsförmånerna. 
Myndigheten föreslår bl.a. åtgärder för bättre 
prisinformation och för att möjliggöra utbyte på 
apotek till billigare alternativ, även om läke-
medlet inte ingår i förmånerna. Rapporten har 
remissbehandlats och bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 

Omregleringen av apoteksmarknaden har effekter 
av betydelse för läkemedelsanvändningen  

Omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har 
haft varierande följder beträffande tillgänglighet 
till olika slags läkemedel. Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys har t.ex. tidigare konstaterat 
att tillgängligheten till vanliga receptfria läke-
medel ökat, medan tillgängligheten till recept-
belagda läkemedel i vissa fall minskat. Apotekens 
bidrag till god läkemedelsanvändning behandlas 
framför allt under motsvarande rubrik ovan. 

Tillgång till apotek över landet 
Statliga åtgärder har vidtagits för att främja för-
utsättningarna för apotek i glesbygd. Totalt för-
delade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) under 2014 ca 8 miljoner kronor till 29 
apotek, enligt förordningen (2013:80) om apo-
teksstöd i glesbygd. 

Försäljningsställen som fungerar som apo-
teksombud fyller en viktig funktion för att upp-
rätthålla tillgängligheten till läkemedel i landet. 
På Apoteket AB:s årsstämma 2015 förlängdes 
bolagets åtagande att t.o.m. juni 2016 behålla 
befintliga apoteksombud i den utsträckning som 
behövs för en god läkemedelsförsörjning. Läke-

medelsverkets rapport om apoteksombud från 
april 2014 har remissbehandlats och bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. Rapporten 
omfattar bl.a. förslag avseende en ny kon-
kurrensneutral lagreglering av apoteksombud. 

Den s.k. handelsmarginalen är en statlig er-
sättning till apoteken för att expediera läke-
medel. TLV genomförde under 2014 och 2015 
en översyn av handelsmarginalen. I delrapporten 
från februari 2015 behandlas det offentligas be-
hov av läkemedel och service på apotek. I 
rapporten konstaterar TLV att uppföljningen av 
apotekens arbete i mötet med apotekskunden 
behöver utvecklas. I slutrapporten från juni 2015 
föreslår myndigheten att den maximala ersätt-
ningen för dyrare läkemedel höjs. Finansieringen 
av höjningen föreslås ske genom en sänkning av 
apotekens ersättning för läkemedel med lägre 
priser. Syftet med förslaget är att förstärka apo-
tekens incitament att beställa, hantera och 
expediera även dyrare läkemedel och på detta 
sätt främja att kunderna får tillgång till behand-
ling. 

Insatser för en mer jämlik och tillgänglig 
cancervård 

Cancervårdens medicinska kvalitet är i allmänhet 
hög. De medicinska resultaten har utvecklats 
positivt under flera år (diagram 4.8). Det finns 
dock regionala skillnader i den vård och behand-
ling som ges vid cancer. Det gäller t.ex. för 
väntetiderna som dessutom i flera fall är långa. 

Diagram 4.18 redovisar variation av väntetider 
inom cancervården för olika cancerformer. För 
flera cancerformer får patienterna i vissa delar av 
landet vänta tre gånger så lång tid från remiss till 
behandling som i andra delar av landet. Inget 
landsting har dock genomgående långa vänte-
tider för de nio cancerområden som ingår i 
Socialstyrelsens årliga väntetidsmätningar. Det 
har under senare år inte skett större förändringar 
av medianväntetiderna i landet. Generellt gäller 
att män har en längre väntetid än kvinnor där det 
är jämförbart, men skillnaderna är små. 
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Diagram 4.18 Regionala variationer av väntetider inom 
cancervården för olika cancerformer, 2013 
Dagar 

 
Anm: Första och tredje kvartilen definieras som att en fjärdedel av observationerna 
är mindre än första kvartilen och tre fjärdedelar är mindre än den tredje kvartilen. 
Väntetiderna avser olika tidsintervall mellan besök, diagnos, remiss och behandling. 
Kvartildata finns ej tillgängliga uppdelat på kön.  
Källa: Socialstyrelsen (Väntetider i cancervården). 

Överenskommelse om kortare väntetider i 
cancervården 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) enades i januari 2015 om en överens-
kommelse om kortare väntetiderna i cancer-
vården. Överenskommelsen för 2015 omfattar ca 
450 miljoner kronor. Den är en del av rege-
ringens insatser för att korta väntetiderna och 
minska de regionala skillnaderna i syfte att skapa 
en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. I 
första hand handlar förbättringsarbetet om att 
förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om 
cancer föreligger till behandlingsstart. En viktig 
åtgärd för att åstadkomma detta är att införa ett 
gemensamt nationellt system med standardi-
serade vårdförlopp. Samtliga landsting har under 
2015 beslutat att de ska införa standardiserade 
vårdförlopp. 

Regionala cancercentrum (RCC) har en positiv 
effekt på cancervården 
De statliga insatserna inom cancerområdet ut-
formas sedan 2009 i enlighet med en nationell 
cancerstrategi (SOU 2009:11). En central del av 
cancerstrategin är inrättandet av sex regionala 
cancercentrum (RCC).  

Socialstyrelsens uppföljning från februari 2015 
visar på ett generellt högt förtroende för RCC 
inom regionerna. Samtliga RCC har en god sam-
verkan med högsta ledningen och medarbetare i 

hälso- och sjukvården. En stor del av utveck-
lingsarbetet sker i samverkan med vården genom 
lokala processledare. Myndigheten konstaterar 
vidare att alla RCC har kommit långt när det 
gäller att införa patientperspektiv och patient-
medverkan i utvecklingsarbetet. Konkreta re-
sultat har uppnåtts vad gäller införandet av kon-
taktsjuksköterskor samt planer för psykosocialt 
stöd, rehabilitering och palliativ vård. Fler natio-
nella vårdprogram bidrar till en mer jämlik vård i 
hela landet. Inom ramen för RCC har arbetet 
med nivåstrukturering fortsatt. Det innebär att 
delar av den högspecialiserade cancervården 
samordnas på nationell nivå. Beslut har fattats 
om koncentrering av vård för peniscancer och 
arbete pågår med nivåstrukturering för fler 
cancerformer. 

Riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

De statliga insatserna inom området psykisk 
ohälsa har sedan 2012 utgått från den s.k. PRIO-
planen (Plan för riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa). Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera handlingsplanen. 

Regeringen har sett över hur långsiktigt håll-
bara insatser ska utformas. Den nya inriktningen 
ska bättre svara mot den ökande psykiska 
ohälsan i Sverige och de utmaningar den psykia-
triska vården står inför. 

Diagram 4.19 redovisar patientupplevd kvali-
tet inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. 
Kvinnor och män inom psykiatrisk vård upp-
lever att de är mindre delaktiga och informerade 
jämfört med patienter inom andra vårdformer. 
Omdömena är positivare inom den psykiatriska 
öppenvården än inom slutenvården. I den 
psykiatriska öppenvården är könskillnaderna 
små. Inom den psykiatriska slutenvården upp-
lever kvinnor i lägre grad än män att de blivit bra 
bemötta och fått tillräckligt med information. 
Omdömena är stabila över tid. 

Av Barnombudsmannens årsrapport 2014 
framgår att vissa barn och ungdomar som har 
erfarenheter av att söka hjälp och få behandling 
för psykisk ohälsa upplever brister vad gäller 
information och bemötande. 
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Diagram 4.19 Patientupplevd kvalitet inom psykiatrisk 
öppen- och slutenvård, kvinnor och män, 2014 
Patientupplevd kvalitet (PUK-värde)  

 

 
Anm: Resultaten presenteras i form av ett viktat värde, patientupplevd kvalitet (PUK-
värde). Ett PUK-värde ligger mellan 0 och 100 och ett högre värde innebär högre 
patientupplevd kvalitet. Vid framräkningen av PUK-värdet tas icke aktuella svars-
alternativ bort såsom "ej ifyllt" och "ej aktuellt". Varje svarsalternativ ges en vikt i 
förhållande till sin allvarlighetsgrad. Resultaten från varje svarsalternativ adderas, 
multipliceras med 100 och avrundas uppåt till närmsta heltal. 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (Nationell patientenkät). 

Förstärkt styrning med kunskap  
Inom ramen för PRIO-planen bedrivs ett arbete 
för samordnad och behovsanpassad styrning 
med kunskap. 

Socialstyrelsen har i uppdrag att ansvara för 
arbetet som också omfattar andra myndigheter 
inom hälsoområdet. Myndigheterna har under 
2014 och 2015 tagit initiativ till olika slags kun-
skapsstöd inom områdena adhd (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder), depression, 
självmordprevention, ätstörningar samt tidiga 
insatser för barn och unga. 

Socialstyrelsen konstaterade i en uppdrags-
redovisning från oktober 2014 att användningen 
av psykofarmaka är hög bland barn och ung-
domar som är placerade i familjehem eller hem 
för vård eller boende (HVB), i jämförelse med 
jämnåriga i befolkningen. 

 

Ökad samverkan och delaktighet 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) slöt i december 2014 den fjärde i 
raden av årliga överenskommelser om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 
Överenskommelsen för 2015 omfattar ca 
700 miljoner kronor. 

Inriktningen har delvis varit att stärka sam-
verkan och delaktighet. Därutöver har överens-
kommelserna bl.a. inriktats på att stimulera till-
gänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. 
Resultat ses framför allt vad gäller samverkan 
och delaktighet. Till exempel har andelen kom-
muner och landsting som träffat överens-
kommelser om samverkan ökat från 40 procent 
2010 till 97 procent 2014. Vad gäller presta-
tionsmedel för att öka tillgängligheten är resul-
taten blygsammare. Mellan 2013 och 2014 
minskade exempelvis antalet landsting, från 17 
till 16 av totalt 21 landsting, som klarade att 
erbjuda barn och unga ett första besök hos barn- 
och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. 

Under 2014 remissbehandlades departements-
promemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid 
psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28). Ärendet 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Kroniska sjukdomar en allt större utmaning 

En av de största utmaningarna för hälso- och 
sjukvården är ökningen av kroniska sjukdomar. 
Med en större andel äldre ökar förekomsten av 
dessa sjukdomar. Närmare halva befolkningen 
har i dag minst en kronisk sjukdom. Före-
komsten är ca 50 procent bland kvinnor och ca 
40 procent bland män. Till denna grupp riktas 
omkring 80–85 procent av hälso- och sjuk-
vårdens resurser. 

Under 2015 avsatte regeringen 100 miljoner 
kronor för att förbättra vården för personer med 
kroniska sjukdomar. Insatser utförs enligt den 
nationella strategin för att förebygga och be-
handla kroniska sjukdomar för 2014–2017. 
Strategin pekar ut tre viktiga utvecklings-
områden. Dessa är patientcentrerad vård, kun-
skapsbaserad vård samt hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande metoder. Ett över-
gripande syfte med strategin är att främja en 
hållbar, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård 
med särskilt fokus på primärvården. 
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Insatser inom utpekade utvecklingsområden 
Under året har insatser genomförts tillsammans 
med berörda aktörer för att fortsatt stödja ut-
vecklingen inom områdena som pekas ut i den 
nationella strategin för kroniska sjukdomar. 

Ovan beskrivs överenskommelsen som rege-
ringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) slutit för 2015 om kunskapsstöd och 
uppföljning inom hälso- och sjukvården. Flera av 
insatserna inom ramen för överenskommelsen 
har bäring på strategins fokusområden. Därut-
över har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela 
medel till patienternas och professionernas 
organisationer. 

Regeringen har dessutom sett ett behov av att 
stärka arbetet med hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande metoder. Socialstyrelsen har 
fått i uppdrag att fortsatt stödja tillämpningen av 
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder inom hälso- och sjukvården. Uppdraget 
ska utföras tillsammans med företrädare för 
professionernas organisationer. Vidare har Livs-
medelsverket fått i uppdrag att bl.a. främja 
arbetet med goda matvanor inom hälso- och 
sjukvården. 

Statligt stöd till tandvård 

Tandhälsan uppvisar överlag en positiv utveck-
ling, men det finns skillnader mellan socio-
ekonomiska grupper. Landstingen erbjuder av-
giftsfri tandvård för barn och unga. För vuxna 
finns det statliga tandvårdsstödet. Stödet ska 
stimulera till regelbunden och förebyggande 
tandvård samt motverka alltför höga kostnader 
för patienter med stora tandvårdsbehov. 

De totala tandvårdsutgifterna uppgick till 
24 064 miljoner kronor 2013, enligt preliminära 
uppgifter från Statistiska centralbyrån (Hälso-
räkenskaperna). Av de totala utgifterna uppgick 
hushållens utgifter till ca 62 procent. Tabell 4.4 
redovisar utbetald ersättning för statligt tand-
vårdsstöd. Kvinnor tar i något högre grad än 
män del av stödet. Ett skäl till detta är att 
kvinnor besöker tandvården något oftare än 
män. 
 

Tabell 4.4 Utbetald ersättning för statligt tandvårdsstöd, 
kvinnor och män, 2010–2014 
Miljoner kronor1  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Allmänt tand-
vårdsbidrag2       

Kvinnor 470 474 469 466 458 

Män 411 415 414 412 404 

Särskild tand-
vårsbidrag3       

Kvinnor – – – 11 18 

Män – – – 5 8 

Högkostnads-
skydd4       

Kvinnor 1 997 1 996 2 005 2 137 2 153 

Män 1 995 1 989 1 996 2 114 2 141 

Samtliga tre 
tandvårdsstöd  

     

Kvinnor 2 466 2 469 2 474 2 614 2 629 

Män 2 405 2 404 2 410 2 531 2 554 

Total5 4 872 4 874 4 884 5 146 5 183 
1 Uppgifterna baseras på besök som rapporterats till Försäkringskassans tand-
vårdsregister och ska inte betraktas som slutligt utfall för det statliga tand-
vårdsstödet.  

2 Det allmänna tandvårdsbidraget ska stimulera till regelbundna besök hos 
tandläkare och är främst tänkt att användas för undersökningar och före-
byggande tandvård. 
3 Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till personer som har sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Det särskilda 
tandvårdsbidraget infördes 2013.  
4 Högkostnadsskyddet innebär att den försäkrade vid större behandlingar inte 
behöver betala hela kostnaden själv.  
5 Utbetald ersättning totalt inkluderar besök där uppgift om kön ej finns tillgäng-
ligt.  
Källa: Försäkringskassan.  

Besöksfrekvensen oförändrad sedan 2008 års 
tandvårdsreform 
Andelen vuxna som besökt tandläkare eller tand-
hygienist är oförändrad sedan 2008 års tand-
vårdsreform (diagram 4.20). Kvinnor besöker 
tandvården marginellt mer än män. Dessutom 
kvarstår skillnader i besöksfrekvens mellan 
socioekonomiska grupper och olika delar av 
landet. Cirka 15 procent av kvinnor respektive 
män uppgav att de avstått från att söka tandvård 
trots behov, enligt en enkätundersökning av 
Folkhälsomyndigheten 2013. Det är ungefär 
samma andel som för hälso- och sjukvården i sin 
helhet. Av de som avstått från tandvård trots 
behov uppgav omkring 60 procent av kvinnor 
respektive män att de avstått tandvård av eko-
nomiska skäl, vilket är ungefär samma andel som 
innan det nuvarande tandvårdsstödet infördes. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

53 

Diagram 4.20 Andel vuxna som besökt tandläkare eller 
tandhygienist, kvinnor och män, 2010–2014 
Procent 

 
Källor: Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.  

Nöjda tandvårdspatienter 
En hög andel, 92 procent av kvinnor respektive 
män 2013, som besöker tandvården känner sig 
respektfullt bemötta och anser att tandvården i 
stort är patientfokuserad, enligt Socialstyrelsen. 
Även mätningen av Svenskt kvalitetsindex 2014 
visar att patienterna inom tandvården är fortsatt 
nöjda. Tandvården presterar väl i jämförelse med 
andra branscher och områden inom samhälls-
service. 

Utredningsbetänkande om tandvårdsreform 
Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd 
avlämnade i augusti 2015 sitt slutbetänkande, Ett 
tandvårdsstöd för alla – fler och starkare 
patienter (SOU 2015:76). Utredningens huvud-
sakliga syfte var att analysera hur den befintliga 
organisationen och det befintliga systemet för 
tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras 
för att effektivare bidra till att uppnå målen med 
tandvårdsstödet samtidigt som god kostnads-
kontroll säkerställs. Betänkandet bereds för när-
varande inom Regeringskansliet. 

Stödåtgärder med anledning av narkolepsi till 
följd av vaccinering med Pandemrix 

I Sverige genomfördes 2009 och 2010 en vacci-
nationskampanj med vaccinet Pandemrix efter 
att Världshälsoorganisationen (WHO) hade 
deklarerat en influensapandemi. Efter vacci-
nationskampanjen drabbades ett ökat antal per-
soner av sjukdomen narkolepsi. 

Narkolepsiföreningen Sverige har beviljats 
ekonomiskt bidrag 2011−2015 för att möta de 

drabbade barnens, ungdomarnas och deras 
familjers behov av stöd. 

Under 2012 träffades en långsiktig, block-
överskridande överenskommelse om att staten 
ska ta ansvar för att de barn och ungdomar som 
var 19 år eller yngre vid vaccinationstillfället och 
som drabbats av narkolepsi efter vaccineringen 
med Pandemrix ska få ersättning. Med utgångs-
punkt i överenskommelsen har ett förslag till 
utformning av den statliga ersättningen tagits 
fram och remitterats (Ds 2014:19). Ärendet 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

4.4.3 Analys och slutsatser 

Hälso- och sjukvårdspolitiken bidrar till upp-
fyllelsen av målet att befolkningen ska erbjudas 
en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård 
av god kvalitet. 

Regeringen konstaterar att svensk hälso- och 
sjukvård överlag presterar goda resultat. I inter-
nationella jämförelser intar Sverige i flera av-
seenden en framstående position. Regeringen 
bedömer dock att måluppfyllelsen behöver för-
bättras. Regeringen noterar särskilt att det finns 
tydliga ojämlikheter inom dagens hälso- och 
sjukvård. Det handlar t.ex. om omotiverade skill-
nader mellan socioekonomiska grupper, geo-
grafiska områden och kön. Till exempel är lägre 
utbildning förknippat med högre dödlighet efter 
hjärtinfarkt, det finns regionala skillnader inom 
cancervården och män vårdas i högre utsträck-
ning än kvinnor vid en strokeenhet. Hälso- och 
sjukvårdspolitiken bidrar även till att uppnå rege-
ringens mål att sluta de påverkbara hälso-
klyftorna inom en generation (avsnitt 5 
Folkhälsopolitik). 

Generellt sett är resultaten av statens insatser 
inom hälso- och sjukvårdspolitiken ofta svåra att 
avgränsa och mäta på ett övergripande plan. Vid 
bedömning av resultaten bör det beaktas att de 
insatser som regeringen initierat sedan sitt 
tillträde befinner sig i ett tidigt skede. Därutöver 
är hälso- och sjukvårdens prestationer beroende 
av insatser från flera olika aktörer. Exempelvis 
har landstingen, och i viss utsträckning 
kommunerna, huvudansvaret för planering, 
finansiering och drift av hälso- och sjukvården. 
Hälso- och sjukvårdens förutsättningar påverkas 
även av dynamiska omvärldsfaktorer inom an-
gränsande områden. Sådana omvärldsfaktorer är 
t.ex. kunskaps- och teknikutveckling, demo-
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grafisk utveckling, internationalisering och 
människors förväntningar på välfärden. Den 
demografiska utvecklingen kännetecknas bl.a. av 
nettomigration och en ökande andel äldre. 

Nedan följer en redovisning av regeringens 
analys och slutsatser, med utgångspunkt i de 
olika dimensionerna i målet för hälso- och sjuk-
vårdspolitiken, dvs. behovsanpassad, tillgänglig 
och effektiv vård av god kvalitet. 

Behovsanpassad hälso- och sjukvård 

Många kvinnor och män bedömer att de har 
tillgång till den vård de behöver. En samlad be-
dömning av hälso- och sjukvårdens resultat visar 
dock på vissa fortsatta utmaningar vad gäller 
tillgänglighet, patientdelaktighet, samordning 
och jämlikhet. 

Regeringen bedömer att fortsatta förbätt-
ringar är motiverade för att hälso- och sjuk-
vården i större utsträckning ska ges utifrån den 
enskildes behov. En hälso- och sjukvård som ges 
på lika villkor efter behov är också en jämlik 
hälso- och sjukvård. Att nå ökad jämlikhet och 
jämställdhet i hälso- och sjukvården kräver ett 
brett och långsiktigt arbete inriktat mot bl.a. 
tillgänglighet, kunskapsuppbyggnad, behand-
lingsmetoder och attityder. 

Regeringen vidtar åtgärder som främjar en 
mer jämlik vård. Till exempel kan insatserna 
avseende dels tillgängligheten och styrningen 
med kunskap, inklusive olika kunskapsstöd, dels 
cancervården bidra till en mer jämlik vård. Rege-
ringen bedömer att det är angeläget att syste-
matiskt följa upp kvinnors och mäns hälsa 
respektive vård och omsätta resultaten i arbetet 
för en mer jämställd vård. Arbetet bidrar på ett 
övergripande plan till uppfyllelsen av de jäm-
ställdhetspolitiska målen (utg.omr. 13 Jämställd-
het och nyanlända invandrares etablering). En 
god hälsa för kvinnor och män respektive flickor 
och pojkar bidrar till ett jämställt och aktivt del-
tagande i samhället. 

Att främja den enskildes delaktighet i den 
egna hälso- och sjukvården kan bidra till att den 
bättre motsvarar den enskildes behov. Hälso- 
och sjukvården präglas inte sällan av ett organisa-
tions- och funktionsperspektiv snarare än ett 
tydligt patientperspektiv. Samordning och 
patientdelaktighet kan förbättras. En relevant 
insats i detta avseende är t.ex. överens-
kommelsen mellan regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) om tillgäng-
lighet och samordning för en mer patient-
centrerad vård. Ett annat exempel är uppfölj-
ningen av huruvida den nya patientlagen lever 
upp till lagens intentioner. 

Regeringen framhåller även att bemötandet 
inom hälso- och sjukvården är av betydelse för 
att identifiera mer än rent medicinska behov, 
såsom kvinnors och barns våldsutsatthet samt 
flickors och pojkars bästa. 

Tillgänglig hälso- och sjukvård 

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har 
i vissa avseenden förbättrats sett över en längre 
period. Den positiva utvecklingen tycks dock ha 
avstannat i flera avseenden. Regeringen bedömer 
att fortsatta utmaningar ger anledning till ett 
förnyat angreppssätt när det gäller att förbättra 
tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. 

God tillgänglighet inom öppna vårdformer, 
såsom primärvården, är viktigt för det sjuk-
domsförebyggande arbetet och för att främja 
jämlik hälsa. Det kvarstår geografiska skillnader 
beträffande tillgänglighet. Därtill kan det kon-
stateras att besöksfrekvensen inom tandvården 
är oförändrad sedan 2008 års tandvårdsreform. 
Regeringens insatser inom olika områden bidrar 
till att förbättra tillgängligheten i flera avseenden. 
Två exempel är överenskommelserna mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) om tillgänglighet och samordning för 
en mer patientcentrerad vård respektive kortare 
väntetider i cancervården. Även kompetens-
försörjning och effektiv användning av 
professionernas kompetens bidrar positivt till 
tillgängligheten. 

Tillgång till läkemedel på lika villkor förut-
sätter en ekonomiskt hållbar och kunskaps-
baserad läkemedelsanvändning. Staten har 
genom överenskommelsen med SKL inom läke-
medelsområdet bidragit till en god tillgång till 
effektiv läkemedelsbehandling. Insatserna inom 
ramen för den nationella läkemedelsstrategin har 
gett resultat, men det finns förbättringspotential. 
Konsekvenserna av omregleringen av apoteks-
marknaden kräver vidare hantering. Regeringen 
kan således konstatera att det finns behov av 
fortsatta insatser för att främja en adekvat till-
gång till och användning av läkemedel. 
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Effektiv hälso- och sjukvård  

Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedrivs ett 
aktivt arbete för att främja effektivitet. Rege-
ringen bedömer samtidigt att resurserna i vissa 
fall fortfarande kan användas på ett mer effektivt 
sätt. 

Professionernas kompetens är en oumbärlig 
resurs inom hälso- och sjukvården. Tillgången på 
personal har i vissa avseenden förbättras över de 
senaste åren, men brister kan fortfarande påvisas. 
Regeringen bedömer att det finns förbättrings-
potential vad gäller planering och användning av 
professionernas kompetens. Det kan t.ex. handla 
om att frigöra tid för patienten genom mindre 
administration. Trots utmaningarna för per-
sonalen är kvinnor och män relativt nöjda med 
bemötandet inom hälso- och sjukvården. Rege-
ringens insatser syftar bl.a. till att främja förut-
sättningarna för en effektivare användning av 
befintlig kompetens. Det sker t.ex. genom 
arbetet inriktat på kvinnor och män med 
utländsk utbildning som söker svensk legitima-
tion. 

Inom e-hälsoområdet bedrivs utvecklings-
arbete av betydelse för såväl hälso- och sjuk-
vårdens effektivitet som kvalitet och säkerhet. 
Trots framsteg finns fortfarande utrymme för 
effektiviseringsvinster genom förbättrad it-
användning inom hälso- och sjukvården. Det 
statliga engagemanget inom området har bidragit 
till en god grund utifrån vilken olika berörda 
aktörer tillsammans behöver bygga vidare. 

Beträffande läkemedelsområdet har kostnads-
utvecklingen varit relativt stabil de senaste åren, 
vilket tyder på att systemet fungerat väl i detta 
avseende. De åtgärder som vidtagits för att 
uppnå en långsiktig och hållbar prissättning och 
finansiering av läkemedel har haft stor effekt på 
kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Målsätt-
ningen i överenskommelsen mellan staten och 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) avseende 
prissänkningar för vissa läkemedel uppfylldes 
2014. Det besparingsbeting som presenterades i 
budgetpropositionen för 2014 bedöms ha upp-
fyllts 2014. Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket (TLV) gör bedömningen att så kommer 
att ske även 2015. 

Samordning med bäring på hälso- och sjuk-
vårdens verksamheter kan också bidra till ökad 
effektivitet. Insatser för att utveckla styrningen 
med kunskap bidrar t.ex. till samordningsvinster. 
Dessutom visar erfarenheterna med regionala 

cancercentrum (RCC) på att samordning och 
nivåstrukturering i vissa fall kan bidra till ökad 
effektivitet, jämlikhet och kvalitet inom hälso- 
och sjukvården. 

Hälso- och sjukvård av god kvalitet 

Svensk hälso- och sjukvård kännetecknas av hög 
kvalitet inom flera områden, vilket t.ex. yttrar sig 
i goda medicinska resultat. Den intensiva kun-
skapsutvecklingen inom området ställer höga 
krav på styrning med kunskap för att upprätt-
hålla den höga kvaliteten. 

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens resul-
tat är grundläggande för kvalitetsutvecklings-
arbete. Det fortsatta reformarbetet med att för-
bättra den statliga styrningen med kunskap bi-
drar positivt till hälso- och sjukvårdens förut-
sättningar att erbjuda jämlik vård av hög kvalitet. 
I detta avseende levererar kvalitetsregister och 
kunskapsstöd såsom nationella riktlinjer, öppna 
jämförelser och utvärderingar viktiga resultat. 
Tillsynen bidrar också med kunskap för förbätt-
ringsarbete. Därutöver uppmärksammas kvali-
tetsaspekter genom regeringens riktade insatser 
inom olika områden. Insatserna har gett resultat 
som förväntas leda till fortsatt kvalitetsförbätt-
ring framöver. Det gäller exempelvis psykisk 
ohälsa, cancer, den nationella läkemedelsstrate-
gin och kroniska sjukdomar. 

Hälso- och sjukvården bör ha ett hälsoinriktat 
förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt 
lyfter fram hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande insatser. Det är t.ex. relevant inom 
områden såsom psykisk ohälsa och kroniska 
sjukdomar. I detta avseende är det viktigt med 
god tillgänglighet för grupper med stort behov 
av sådana insatser. Ett hälsoinriktat förhållnings-
sätt bidrar även till en jämlik hälsa i befolk-
ningen. 

4.5 Politikens inriktning 

Hälso- och sjukvården i Sverige ska vara världs-
ledande. Regeringens hälso- och sjukvårdspolitik 
ska medverka till att befolkningen erbjuds en 
behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård 
av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, 
jämställd och tillgänglig. 
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Svensk hälso- och sjukvård är på flera sätt 
framstående. Den uppvisar goda medicinska 
resultat och god effektivitet. Samtidigt finns det 
utmaningar. Vården är i dag alltför ofta ojämlik 
mellan olika delar av landet, mellan könen och 
mellan grupper i samhället. Det finns också pro-
blem med hälso- och sjukvårdens kompetensför-
sörjning, vilket bl.a. leder till en otillfreds-
ställande tillgänglighet och en minskad effek-
tivitet. Hälso- och sjukvården är i första hand 
landstingens ansvar. Staten ansvarar bl.a. för 
lagstiftningen, men har även ett övergripande 
ansvar för att vården är jämlik. Staten ska bidra 
till att landstingen har förutsättningar att kunna 
erbjuda en god vård.  

För att stärka hälso- och sjukvården i bred 
bemärkelse föreslår regeringen, utöver de riktade 
initiativ som beskrivs nedan, att landstingen via 
det generella statsbidraget tillförs 500 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2017 (utg.omr. 25 All-
männa bidrag till kommuner). Förslaget lämnas 
mot bakgrund av att hälso- och sjukvården 
möter stora utmaningar, bl.a. i form av demo-
grafi, digitalisering och kompetensförsörjning. 

Regeringen förstärker engångsvis hälso- och 
sjukvården med 1 miljard kronor 2016 för att 
möjliggöra särskilt angelägna insatser. Medlen 
ska fördelas proportionellt till landstingen 
utifrån befolkningsmängd. 

Arbetet med att utveckla hälso- och sjuk-
vården i bred bemärkelse ska fortsatt ske i dialog 
med olika berörda aktörer. Det handlar bl.a. om 
hälso- och sjukvårdens huvudmän, medarbetare, 
patienter och dessa gruppers organisationer. En 
långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården 
sker bäst i samsyn mellan dessa olika aktörer. 

Jämlik vård 

Alla ska erbjudas en god vård efter behov på lika 
villkor. Regeringens insatser för en mer jämlik 
vård genomförs på många plan. Till exempel 
bidrar ett patientcentrerat förhållningssätt, till-
gänglighet och styrning med kunskap till en 
jämlik vård av god kvalitet. Även flera av rege-
ringens särskilda satsningar bidrar till en utveck-
ling i denna riktning. Det gäller t.ex. insatser 
inom områdena cancer, läkemedel, kroniska 
sjukdomar, psykisk ohälsa samt förlossningsvård 
och kvinnors hälsa. 

Patientcentrerad hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården ska präglas av ett patient-
centrerat förhållningsätt, dvs. att god vård 
genomförs i samråd med patienten och med 
respekt för hennes eller hans självbestämmande 
och integritet. Patienten ska ses som en resurs i 
den egna vården. Intentionerna med den nya 
patientlagen (2014:821) måste få genomslag i 
vården. Delaktighet för den enskilde bidrar till 
en jämlik vård av god kvalitet. God tillgänglighet 
är en förutsättning för en hälso- och sjukvård 
utifrån patientens behov och följaktligen en 
prioriterad fråga. Köer och väntetider är be-
svärande för patienten och dyrt för samhället. En 
patientcentrerad vård innebär också att vårdin-
satserna är samordnade mellan olika delar av 
vården samt mellan landsting och kommuner. 
Patientsäkerhet och tillsyn kommer fortsatt att 
vara viktiga frågor. Regeringen avser även att 
fortsätta stödja det arbete som bedrivs inom 
ramen för den s.k. etiska plattformen för öppen-
het och insyn i vård och omsorg. 

Fokus på grupper med omfattande vårdbehov 
En mer patientcentrerad och samordnad vård är 
bl.a. angelägen för personer som ofta kommer i 
kontakt med olika delar av hälso- och sjukvården 
samt angränsande verksamheter. Det handlar 
t.ex. om personer med kroniska sjukdomar, 
personer med psykisk ohälsa, multisjuka äldre 
samt barn och unga. 

Satsningen på att utveckla arbetet med att 
förebygga och behandla kroniska sjukdomar är 
av vikt i detta hänseende. Denna satsning om-
fattar 450 miljoner kronor under 2014–2017 och 
50 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018. Mot 
bakgrund av det stora antalet patienter med kro-
niska sjukdomar och att huvuddelen av hälso- 
och sjukvårdens resurser riktas till denna grupp 
är det av strategisk betydelse att vården i hög 
utsträckning är utformad för att möta dessa 
patienters behov. 

För att förbättra hälsan hos äldre personer 
avser regeringen föreslå att avgiftsfrihet ska gälla 
för personer som är 85 år och äldre. Förslaget 
kommer avse vårdavgifter inom öppen hälso- 
och sjukvård och som ingår i det nationella 
högkostnadsskyddet. Ändringen är avsedd att 
träda i kraft i den 1 januari 2017. Landstingen ska 
kompenseras via det generella statsbidraget 
(utg.omr. 25 Allmänna bidrag till kommuner). 
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Rätt användning av professionernas kompetens 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning 
för hälso- och sjukvården. Även om det i svensk 
vård aldrig har funnits så många läkare och sjuk-
sköterskor som i dag finns det problem som 
måste mötas. I begreppet kompetensförsörjning 
inryms bl.a. möjligheten att rekrytera rätt per-
sonal, hur befintlig kompetens används samt 
vilka möjligheter medarbetarna har att använda 
sin kompetens på bästa sätt. Problem inom 
kompetensförsörjningsområdet påverkar en 
mängd andra områden, däribland vårdens till-
gänglighet och förutsättningarna för att bedriva 
en jämlik vård. Rätt användning av professioner-
nas kompetens bidrar även till en god arbets-
miljö och mer tid för patienterna. Regeringen 
avser att arbeta vidare för att tillsammans med 
berörda aktörer diskutera tänkbara lösningar. 

Professionsmiljard 
Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år 
fr.o.m. 2016 för en professionsmiljard. Sats-
ningen syftar till att höja kvaliteten och effek-
tiviteten i hälso- och sjukvården genom att för-
bättra förutsättningarna för rätt användning av 
professionernas kompetens och påverka lands-
tingens kompetensförsörjning i positiv riktning. 

Regeringen anser att satsningen bör ta sin ut-
gångspunkt i följande områden: bättre 
administrativa stöd för professionerna, mer 
effektiv och ändamålsenlig organisering av 
arbetsfördelning och arbetssätt samt förbättrade 
förutsättningar för och planering av kompetens-
försörjningen. Insatserna kommer bygga vidare 
på det alltmer omfattande kunskapsunderlag 
som pekar på att professionernas resurser kan 
användas mer ändamålsenligt och effektivt. 
Dessutom ska den nationella samordnaren inom 
området slutredovisa sitt uppdrag i december 
2015 (dir. 2013:104). 

Professionsmiljarden innebär att det förbätt-
ringsarbete som förutsågs i samband med 
budgetpropositionen för 2015 kan förverkligas. 
Från och med 2016 ersätter professionsmiljarden 
de tidigare tillgänglighetssatsningarna som upp-
gått till samma belopp. 

Etablering av utlandsutbildade gagnar hälso- och 
sjukvården, sysselsättningen och integrationen 
Personer med utländsk hälso- och sjukvårds-
utbildning är en viktig resurs för hälso- och 
sjukvården. Att ta till vara denna resurs är en 
viktig del av kompetensförsörjningsarbetet. 

Regeringen anser att det är angeläget att på-
skynda dessa personers etablering på arbets-
marknaden. En snabb etablering svarar mot 
hälso- och sjukvårdens behov av kompetens, 
samtidigt som den bidrar till integration och 
sysselsättning. För att tillvarata kompetensen 
hos personer med hälso- och sjukvårdsutbild-
ning från andra länder föreslår regeringen att 
medel tillförs Socialstyrelsen för en snabbare 
validering av hälso- och sjukvårdspersonal. För 
ändamålet avsätter regeringen 65 miljoner kro-
nor 2016 och 42 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2017. 

E-hälsa bidrar till en bättre hälso- och sjukvård 

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för 
framtidens hälso- och sjukvård. E-hälsa bidrar 
till att förbättra hälso- och sjukvården i vid be-
märkelse, t.ex. vad gäller kvalitet, säkerhet och 
effektivitet. E-hälsa kan underlätta för patienten 
att vara delaktig i sin egen vård, stödja kontakten 
mellan patienten och vården samt tillhandahålla 
mer effektiva stödsystem för vårdens med-
arbetare. 

Regeringen ser för närvarande över utform-
ningen av det framtida arbetet inom e-hälso-
området. Trots att svensk hälso- och sjukvård 
har goda förutsättningar att arbeta strategiskt 
med it-frågor finns det fortfarande brister och 
hinder. Det handlar bl.a. om journalsystem som 
inte kan kommunicera med varandra, informa-
tionsmängder som behöver föras in flera gånger i 
olika datasystem samt svårigheter att komma åt 
data för uppföljnings- och utvecklingsarbete. 
Regeringens arbete ska vara inriktat på bl.a. 
standardiseringsfrågor, enhetligare begrepps-
användning och regelverk. 

Olika aktörer behöver tillsammans verka för 
att bättre utnyttja den potential som finns inom 
e-hälsoområdet. Regeringen kommer fortsatt att 
verka för samarbete och samordning mellan 
olika aktöreras insatser. Inte minst spelar hälso- 
och sjukvårdshuvudmännen en central roll 
genom sitt ansvar för att tillhandahålla ända-
målsenliga it-stöd för personalen. 

Tillgång till effektiva läkemedel 

Viktiga utgångspunkter i regeringens arbete 
inom läkemedelsområdet är en jämlik och tidig 
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tillgång till nya, innovativa och effektiva läke-
medel. Det förutsätter bl.a. mekanismer för att 
säkerställa en kunskapsbaserad praxis och en 
ekonomiskt hållbar utveckling. 

Regeringen avser att, i nära samverkan med 
berörda aktörer, fortsätta arbetet med sam-
ordnade och angelägna utvecklingsinsatser inom 
läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen 
att arbeta för att, i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), åstadkomma 
en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag 
till landstingen för kostnaderna för läkemedels-
förmånerna. 

Apoteksmarknaden 
Utmaningarna inom apoteks- och läkemedels-
området har delvis sin grund i omregleringen av 
apoteksmarknaden. Mot den bakgrunden avser 
regeringen att göra en översyn av apoteksmark-
naden. Arbetet ska utgå från tidigare uppfölj-
ningar av den omreglerade apoteksmarknaden. 
Inriktningen ska vara att åstadkomma en säker, 
effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en 
apoteksmarknad med hög tillgänglighet och god 
service i hela landet. 

Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år 
Regeringen lämnar i denna proposition förslag 
för att göra det möjligt för personer under 18 år 
att kostnadsfritt få läkemedel och andra för-
månsberättigade varor inom läkemedelsför-
månerna (avsnitt 4.6). Reformens syfte är att 
möjliggöra en vård på lika villkor oavsett barn-
familjers ekonomi och därigenom utjämna 
hälsoskillnader bland barn och unga. För ända-
målet avsätter regeringen 343 miljoner kronor 
2016 och för samma ändamål beräknas 
409 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 
Regeringen aviserade initialt denna reform i 
budgetpropositionen för 2015. Reformen 
föreslås, i enlighet med avsiktsförklaringen i 
2015 års ekonomiska vårproposition, träda i 
kraft den 1 januari 2016. 

Kostnadsfria preventivmedel för personer under 
21 år 
För att värna unga kvinnors rätt till sexualitet 
utan oönskade graviditeter avser regeringen 
föreslå att preventivmedel inom läkemedels-
förmånerna ska erbjudas kostnadsfritt till 
personer under 21 år fr.o.m. den 1 januari 2017. 

En stärkt tandvård för unga  

Den kostnadsfria tandvården för barn och unga 
upp till 19 år har framgångsrikt bidragit till 
bättre tandhälsa. För att ytterligare förbättra 
tandhälsan vill regeringen att även unga vuxna 
ska erbjudas kostnadsfri tandvård. Regeringen 
avser därför föreslå att tandvård fr.o.m. den 
1 januari 2017 ska erbjudas kostnadsfritt för 
unga upp t.o.m. det år de fyller 21 år. I ett andra 
steg avses åldersgränsen höjas fr.o.m. den 
1 januari 2018 till att gälla unga upp t.o.m. det år 
de fyller 23 år. Landstingen ska kompenseras via 
det generella statsbidraget (utg.omr. 25 All-
männa bidrag till kommuner). 

Jämställd hälso- och sjukvård genom insatser för 
förlossningsvården och kvinnors hälsa 

Det är angeläget att uppnå en mer jämställd 
hälso- och sjukvård. Alla, oavsett kön eller köns-
identitet, ska utifrån sina behov behandlas lik-
värdigt när det gäller resurser och insatser. 

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor 
under 2015 och avsätter 400 miljoner kronor per 
år under perioden 2016–2019 för att förbättra 
förlossningsvården och stärka insatserna för 
kvinnors hälsa. 

Kvinnor med endast grundskoleutbildning har 
i flera avseenden haft den minst gynnsamma 
hälsoutvecklingen. Flera sjukdomar som kvinnor 
drabbas av i högre utsträckning än män tenderar 
att vara lägre prioriterade inom hälso- och sjuk-
vården. Förlossningsvården behöver bli mer 
kunskapsbaserad och tillgänglig. Insatser för att 
främja kompetensförsörjningen är motiverade, 
vilket exemplifieras av att fler barnmorskor ut-
bildas (utg.omr. 16 Utbildning och universi-
tetsforskning). För att uppnå ökad jämlikhet och 
jämställdhet i hälso- och sjukvården krävs ett 
brett och långsiktigt arbete med fokus på t.ex. 
tillgänglighet, behandlingsmetoder och attityder. 

Satsningen på förlossningsvård och kvinnors 
hälsa tar sin utgångspunkt i det förslag som rege-
ringen lämnade i budgetpropositionen för 2015. 
I propositionen Vårändringsbudget för 2015 
(prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 
2014/15:255) avsattes medel för 2015 samtidigt 
som medel aviserades för kommande år. 
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Kostnadsfri mammografi till kvinnor mellan 40 
och 74 år 
Mammografi är ett effektivt sätt att tidigt upp-
täcka bröstcancer. Täckningsgraden kan dock 
behöva öka. Detta gäller i synnerhet i socio-
ekonomiskt svaga grupper. Regeringen avser 
därför föreslå att mammografi regelbundet ska 
erbjudas kostnadsfritt till kvinnor mellan 40 och 
74 år fr.o.m. den 1 juli 2016. Landstingen ska 
kompenseras via det generella statsbidraget 
(utg.omr. 25 Allmänna bidrag till kommuner). 

Ny inriktning inom området psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är en stor utmaning. Insatser för 
psykisk hälsa bidrar till en bättre start i livet för 
flickor och pojkar. Arbetet har även potential att 
bidra till att minska sjukskrivningar som är van-
ligare och ökar mer bland kvinnor än bland män. 

För att möta den ökande ohälsan bland barn 
och unga vuxna t.o.m. 30 år föreslår regeringen 
att satsningen inom området psykisk ohälsa 
förstärks med 280 miljoner kronor per år 2016–
2019. Medlen ska användas dels för att förstärka 
ungdomsmottagningarnas arbete, dels för att 
stimulera nya initiativ. Regeringen avsätter här-
med sammanlagt drygt 1 miljard kronor per år 
2016–2019 för insatser inom psykiatri och psy-
kisk hälsa. 

Regeringen ser för närvarande över inrikt-
ningen på regeringens insatser inom området 
psykisk ohälsa. Den nya inriktningen kommer ta 
sin utgångspunkt i en helhetsyn på psykisk hälsa 
där även vägen till allvarlig psykisk ohälsa står i 
fokus. 

Härutöver avsätter regeringen medel för att 
förstärka elevhälsan fr.o.m. 2016 (utg.omr. 16 
Utbildning och universitetsforskning). Ett 
viktigt motiv för investeringen i elevhälsan är 
ungas psykiska hälsa. 

Tillgänglig cancervård av hög kvalitet 

Cancervårdens medicinska kvalitet är i allmänhet 
hög men de regionala skillnaderna i väntetider 
illustrerar att det finns utrymme för förbättring 
när det gäller jämlikhet inom cancervården. 

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per 
år under 2015–2018 för att korta väntetiderna 
inom cancervården och minska de regionala 
skillnaderna. Syftet är att skapa en mer jämlik 

cancervård med ökad kvalitet och mer nöjda 
patienter. 

Avsikten är att överenskommelser mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) inom detta område ska utgöra en väsent-
lig del av arbetet även framöver. Överens-
kommelserna ska uppmärksamma behovet av att 
skapa mer sammanhållna vårdprocesser som 
utgår från patientens behov. 

Kvalitet och likvärdighet i centrum 

Inom välfärden ska kvalitet och likvärdighet 
alltid stå i centrum. Den kapacitet som finns hos 
professioner och invånare att bidra till en god 
hälso- och sjukvård måste tas till vara. Stöd- och 
styrsystem, administrativa strukturer samt regel-
verk ska bidra till en utveckling mot ökad kvali-
tet och jämlikhet. 

Styrning med kunskap 
Hälso- och sjukvården står ständigt inför en 
intensiv kunskaps- och teknikutveckling. Rege-
ringen kommer även fortsatt att främja förut-
sättningarna för styrning med kunskap. 

Myndigheterna inom hälso- och sjukvårds-
området har centrala roller i den statliga styr-
ningen med kunskap. Regeringens styrning av 
myndigheterna inom området ska vara strategisk 
och långsiktig. Myndigheterna ska ha goda för-
utsättningar att planera och utföra sina verksam-
heter. 

Kunskapsstöd och andra verktyg såsom 
nationella riktlinjer, kvalitetsregister och öppna 
jämförelser spelar en fortsatt viktig roll. Rege-
ringen avser att se över och lämna förslag till hur 
en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i 
hälso- och sjukvård kan uppnås. Syftet är att 
bidra till att den hälso- och sjukvård som erbjuds 
befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik.  

Insatser för att utveckla primärvården 
Primärvården ska vara det naturliga förstahands-
valet för patienten och stå för kontinuitet i 
mötet mellan patient och hälso- och sjukvård. 
Insatser för att utveckla primärvården är ange-
lägna. Regeringen föreslår en förstärkning på 
området genom en riktad primärvårdssatsning 
med fokus på kvinnors hälsa. Satsningen uppgår 
till 130 miljoner kronor per år 2016–2019.  
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Forskning, innovation och livsvetenskap (life 
science) 
Goda förutsättningar för att bedriva och tillämpa 
forskning och innovation är nödvändigt för att 
fortlöpande utveckla hälso- och sjukvården. 
Livsvetenskap (life science) är av stor betydelse 
för Sveriges ekonomi, näringslivets utveckling, 
forskningen, att möta samhällsutmaningar och 
för människors hälsa, både i Sverige och globalt. 
Som ett led i regeringens strategiska satsning på 
sektorn har bl.a. en särskild samordnare tillsatts. 

Tillkännagivanden avseende folktandvårdens 
ekonomiska redovisning och legitimation för 
kuratorer inom hälso- och sjukvården 

Riksdagen gav under riksmötet 1997/98 rege-
ringen tillkänna att snarast ta initiativ till att ge 
frågan om särredovisning av folktandvårdens 
kostnader för vuxentandvården och barn- och 
ungdomstandvården en tillfredsställande lösning 
(bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289). Stats-
kontoret rapporterade i december 2014 sin be-
dömning att landstingens ekonomiska redo-
visning av folktandvården generellt sett har för-
bättrats betydligt sedan 2010. Regeringen bedö-
mer att landstingens ekonomiska redovisning av 
folktandvården i väsentliga delar är tillfreds-
ställande. Regeringen avser att fortsatt följa ut-
vecklingen av landstingens redovisning. Till-
kännagivandet är därmed slutbehandlat. 

I juni 2015 gav riksdagen regeringen tillkänna 
att regeringen i budgetpropositionen för 2016 
ska avisera ett förslag om att så snart som 
möjligt införa legitimation för kuratorer inom 
hälso- och sjukvården (bet. 2014/15:SoU17, 
rskr. 2014/15:215). Aviseringen ska innehålla 
besked om tidigast möjliga ikraftträdandedatum. 
Regeringen anser att frågan om att införa en 
legitimation för kuratorer inom hälso- och sjuk-
vården är komplicerad och behöver därför mer 
tid att se över frågan. Bland annat behöver vissa 
gränsdragnings- och organisatoriska frågor 
analyseras ytterligare. Regeringen kommer 
därför skyndsamt att påbörja ett sådant arbete 
och avser återkomma till riksdagen senast i 
budgetpropositionen för 2017. 

4.6 Förslag om kostnadsfria 
läkemedel för barn 

4.6.1 Ärendet och dess beredning 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1 utg. omr. 9 avsnitt 4.5 och 
4.7.5) att personer under 18 år ska få läkemedel 
och andra förmånsberättigade varor inom läke-
medelsförmånerna kostnadsfritt. Detta ska även 
gälla de personer under 18 år som omfattas av 
lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asyl-
sökande m.fl. eller av lagen (2013:407) om hälso- 
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Med anledning av den aviserade reformen togs 
inom Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
en promemoria fram med förslag om ändringar i 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
för att kunna genomföra reformen (Ds 2014:42 
Kostnadsfria läkemedel för barn). Promemorian 
skickades på remiss den 14 november 2014 med 
sista svarsdatum den 11 december 2014. I sam-
band med riksdagens behandling av budget-
propositionen för 2015 uttalade socialutskottet 
att det inte ställde sig bakom regeringens förslag 
om ökat anslag för reformen (bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). Den 
9 december 2014 förlängdes remisstiden till den 
9 mars 2015. Samtidigt utökades antalet remiss-
instanser med Förvaltningsrätten i Falun, 
Kammarrätten i Stockholm och Handikapp-
organisationerna. Av 2015 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2014/15:100) framgår att 
regeringen anser att förslaget ändå ska 
genomföras med ikraftträdande den 1 januari 
2016 och att regeringen avser att återkomma i 
denna fråga i budgetpropositionen för 2016. 

En sammanfattning av promemorian, prome-
morians författningsförslag och en förteckning 
över remissinstanserna finns i bilaga 1. En 
sammanställning av remissyttrandena finns 
tillgänglig i Socialdepartementet 
(dnr S2014/08108/FS). 

E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket har under hand fått 
möjlighet att lämna synpunkter på delar av ut-
kastet till lagrådsremiss. 
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Lagrådet 

Regeringen beslutade den 21 maj 2015 att in-
hämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som 
finns i bilaga 1. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 1. Regeringen har följt Lagrådets syn-
punkter. 

4.6.2 Hälso- och sjukvård och läkemedel 
för barn i dag 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans vär-
dighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 

Enligt Socialstyrelsen förutsätter jämlik vård 
att bemötande, vård och behandling erbjuds på 
lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, 
bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbild-
ning, social ställning, etnisk eller religiös till-
hörighet eller sexuell läggning. Kort uttryckt ska 
vård ges utan diskriminering. 

Det förekommer hälsoskillnader mellan olika 
socioekonomiska grupper. Detta avspeglar sig 
bl.a. i den återstående medellivslängden i olika 
grupper. Enligt de öppna jämförelser om jämlik 
vård som Socialstyrelsen publicerade 2013 är 
medellivslängden fem år längre för efter-
gymnasialt utbildade, jämfört med de som enbart 
har förgymnasial utbildning. Hälsoskillnader 
pekar också på olika behov av både vård och 
preventiva åtgärder. 

I syfte att bl.a. utjämna hälsoskillnader har 
barn sedan flera årtionden successivt garanterats 
fler och fler möjligheter att få kostnadsfri 
alternativt subventionerad hälso- och sjukvård 
samt tandvård. I de flesta landsting betalar barn 
och ungdomar under 20 år inga patientavgifter i 
den öppna hälso- och sjukvården. Barn och ung-
domar har också rätt till kostnadsfri tandvård 
t.o.m. den sista december det år de fyller 19 år. I 
några landsting gäller en högre åldersgräns. 
Vidare har den som är under 16 år och lider av 
vissa specificerade sjukdomar rätt till reduktion 
av sina kostnader för inköp av speciallivsmedel 
som förskrivits av läkare. Även vacciner som 
erbjuds barn inom ramen för de nationella vacci-
nationsprogrammen är kostnadsfria. 

Läkemedel är redan subventionerade för barn. 
Trots detta kan kostnader för läkemedel bli 

kännbara för familjer med låga inkomster och 
det finns undersökningar som talar för att en del 
föräldrar av ekonomiska skäl väntar med att 
hämta ut läkemedel till sina barn. 

De ekonomiska stödsystem som finns inom 
socialtjänsten och som kan bistå föräldrar i eko-
nomiskt utsatta lägen kräver ett relativt om-
fattande ansöknings- och beslutsförfarande. 
Hanteringen kan verka besvärlig och kan i vissa 
fall antas avskräcka behövande att använda 
systemet, trots att behov finns. 

Att införa ett enklare inkomstprövnings-
system med syfte att erbjuda de ekonomiskt 
mest utsatta grupperna kostnadsfria läkemedel 
till barn skulle vara möjligt. Sannolikt skulle 
detta emellertid medföra omotiverat stora 
administrativa kostnader för att införa och upp-
rätthålla systemet. 

Barns och ungdomars hälsa är något som prio-
riteras högt, både i Sverige och i omvärlden. Det 
fastslås även i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Konventions-
staterna, däribland Sverige, erkänner barnets rätt 
att få bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård 
och rehabilitering. Konventionsstaterna ska 
sträva efter att säkerställa att inget barn är 
berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- 
och sjukvård. 

Inga barn ska behöva avstå från läkemedels-
behandling av ekonomiska skäl. För att göra det 
möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett 
föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskill-
naderna mellan olika socioekonomiska grupper 
finns det anledning att införa ett icke behovs-
prövat system med kostnadsfria läkemedel och 
andra varor inom läkemedelsförmånerna för 
barn upp till 18 år. 

Läkemedel och andra varor inom läke-
medelsförmånerna bör även vara kostnadsfria för 
asylsökande barn m.fl. och barn som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen 
för 2015 (prop. 2014/15:1 utg. omr. 9 avsnitt 4.5 
och 4.7.5) att personer under 18 år ska få läke-
medel och andra förmånsberättigade varor inom 
läkemedelsförmånerna kostnadsfritt. Detta ska 
gälla även de personer under 18 år som omfattas 
av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. eller av lagen (2013:407) om 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I sam-
band med riksdagens behandling av budget-
propositionen för 2015 uttalade socialutskottet 
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att det inte ställde sig bakom regeringens förslag 
om ökat anslag för reformen (bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). Av 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
framgår att regeringen anser att förslaget ändå 
ska genomföras med ikraftträdande den 1 januari 
2016 och att regeringen avser återkomma i denna 
fråga i budgetpropositionen för 2016. 

Hur finansieras läkemedel och andra 
förmånsvaror i dag? 

Hälso- och sjukvården finansieras huvudsakligen 
via offentliga medel, främst genom landstings-
skatten (ca 70 procent), men också via generella 
och specialdestinerade statsbidrag till lands-
tingen (ca 20 procent). Taxor och avgifter står 
för ca 4 procent av landstingens intäkter. 

Läkemedel medför stora kostnader för såväl 
stat och landsting som enskilda individer. År 
2013 var de totala kostnaderna för läkemedel 
som används av människor i Sverige 37 miljarder 
kronor. Staten ersätter landstingen för framför 
allt den del av kostnaden som avser läkemedels-
förmånerna. De årliga bidragen till landstingen 
regleras kontinuerligt mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Den totala 
kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgår till 
knappt 25 miljarder kronor, varav patienter be-
talar drygt 5 miljarder kronor i avgift och staten 
betalar knappt 20 miljarder kronor. Egenvårds-
läkemedel, dvs. receptfria läkemedel, säljs 
antingen på apotek eller i övrig handel. Kost-
naden för dessa läkemedel uppgår till ca 
5 miljarder kronor per år. Rekvisitionsläkemedel, 
dvs. läkemedel som upphandlas av landstingen 
och som i regel ges till patienter i den speciali-
serade vården, kostar årligen ca 7 miljarder kro-
nor och finansieras huvudsakligen av lands-
tingen. 

Läkemedel och vissa andra förmånsvaror till 
asylsökande m.fl. finansieras framför allt av 
Migrationsverket, men även till viss del av en-
skildas egenavgifter. 

Läkemedel till utlänningar som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd finansieras huvudsak-
ligen av landstingen och till viss del via enskildas 
egenavgifter. 

Barn och läkemedel 

Varje år får cirka en miljon barn läkemedel på 
recept i Sverige (tabell 4.5). Det totala antalet 
uthämtade läkemedel på apotek för dessa barn är 
cirka fyra miljoner. I antalet ingår alla läkemedel 
oavsett om de omfattas av läkemedelsför-
månerna eller inte. Dessa tal har legat relativt 
stabilt under de senaste åtta åren. Eftersom det 
totala antalet barn i dessa åldrar legat kring 
2,2 miljoner innebär det att ett givet år får nästan 
vartannat barn minst ett receptförskrivet läke-
medel. 

 
Tabell 4.5 Antal barn och läkemedel, 2006–2014 
Antal1  

År  Barn Läkemedel2 

2006 1 080 968 3 885 635 

2007 1 103 104 4 030 404 

2008 1 092 739 4 078 436 

2009 1 077 823 4 063 595 

2010 1 091 760 4 195 771  

2011 1 070 902 4 118 928 

2012 1 043 663 4 078 780 

2013 991 528 3 880 994 

2014 995 127 4 017 883 
1 Här redovisas inte uppgifterna könsuppdelat eftersom skillnaderna är 
marginella. 
2 Mätt i antal receptorderrader. 
Källa: Socialstyrelsen. 

 
Uppdelat på olika grupper av läkemedel finns det 
några som står för en mycket stor andel av för-
skrivningarna (tabell 4.6). De två vanligaste, sett 
till antalet barn, är läkemedel för andningsorgan 
samt antibiotika. Andra stora grupper är läke-
medel för behandling av nervsystemet, t.ex. 
adhd-läkemedel och antiepileptika. 

I tabell 4.6 har läkemedelsgrupperna rang-
ordnats efter hur många barn som 2014 fått 
läkemedel från de olika grupperna. Eftersom 
samma barn kan ha fått läkemedel från flera av 
de olika grupperna blir det totala antalet barn 
högre än i tabellen. 
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Tabell 4.6 Antal barn och läkemedel uppdelat på läkemedelsgrupper, 2014  
Antal 

Läkemedelsgrupp  
Barn Läkemedel 

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

R Andningsorgan 194 731 228 628 423 359 455 963 604 096 1 060 059 

J Antiinfektiva medel för systemiskt bruk 203 021 184 552 387 573 331 084 297 294 628 378 

D Hudpreparat 102 353 101 814 204 167 228 760 233 627 462 381 

S Ögon och öron 65 657 75 111 140 768 94 243 108 917 203 160 

N Nervsystemet 59 179 67 776 126 955 301 212 417 805 719 017 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 68 667 57 875 126 542 190 584 172 802 363 386 

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 106 245 2 105 108 350 246 843 5 554 252 397 

H Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och 
insuliner 

24 471 30 237 54 708 48 453 58 842 107 295 

M Rörelseapparaten 26 171 17 310 43 481 36 826 23 332 60 158 

P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 15 753 10 779 26 532 19 407 13 176 32 583 

C Hjärta och kretslopp 9 506 10 993 20 499 20 254 24 393 44 647 

B Blod och blodbildande organ 12 775 7 230 20 005 23 954 18 424 42 379 

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 2 584 1 954 4 538 15 092 12 608 27 700 

V Övrigt 1 709 2 622 4 331 5 865 8 478 14 343 

Källa: Socialstyrelsen. 

 
Baserat på betalda egenavgifter var det fyra 
läkemedelsgrupper som 2014 stod för en större 
del av kostnaderna (tabell 4.7). 

 
Tabell 4.7 Betalda egenavgifter för barns läkemedel 
uppdelat på läkemedelsgrupper, 2014  
Miljoner kronor  

Läkemedelsgrupp1 Flickor Pojkar Totalt 

R Andningsorganen 36 54 90 

N Nervsystemet 25 49 74 

J Antiinfektiva medel för 
systemiskt bruk 

36 36 72 

D Hudpreparat 21 23 44 
1 Läkemedelsgrupper som utifrån betalda egenavgifter står för en större del av 
kostnaderna.  
Källa: E-hälsomyndigheten. 

Nuvarande avgifter för barn i hälso- och 
sjukvården och tandvården och för läkemedel 

Hälso- och sjukvårdsavgifter för barn 
Av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) följer 
att landsting och kommuner i stort sett själva 
kan bestämma vilka avgifter patienter ska betala 
vid läkarbesök och för andra tjänster i vården. 
Det finns emellertid ett reglerat högkostnads-
skydd som innebär att en patient betalar högst 
ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbas-
beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken, avrundat nedåt till närmaste fem-
tiotal kronor, för öppen hälso- och sjukvård 

under en tolvmånadersperiod. Har en förälder 
eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år 
får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kost-
naderna uppgår till beloppet. 

Landstingen har möjlighet att besluta om av-
giftsbefrielse för bl.a. öppen hälso- och sjukvård. 
Nästan samtliga landsting har för 2014 beslutat 
att barn och ungdom under 20 år inte ska betala 
någon avgift i öppen hälso- och sjukvård. Från 
och med 20-årsdagen upphör avgiftsfriheten. 
Några landsting har andra regler. I Söderman-
lands, Kronobergs och Blekinge läns landsting 
upphör avgiftsfriheten fr.o.m. det kalenderår 
personen fyller 20 år. Stockholms läns landsting 
tar ut avgift fr.o.m. 18-årsdagen. Gotlands 
kommun tillämpar halv avgift för barn under 
18 år. Uppsala läns landsting tar ut halv avgift för 
barn och ungdom under 20 år med undantag för 
besök inom primärvården som är avgiftsfria. I 
Norrbottens läns landsting betalar barn t.o.m. 
17 år ingen avgift för besök på jourtid och 
helger. Inom Skåne läns landsting tillämpas 
patientavgifter fr.o.m. 18 års ålder med undantag 
för besök inom habiliteringen som är avgiftsfri 
även för vuxna. Örebro läns landsting tillämpar 
ingen besöksavgift för barn och ungdom under 
25 år. Jämtlands läns landsting har avgiftsfria 
besök vid ungdomspsykiatrisk mottagning 
t.o.m. 23-årsdagen. 

Förutom att öppen hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar i de flesta fall är avgifts-
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befriad gäller det även besök inom skolhälso-
vården. De vaccinationer som erbjuds barn inom 
ramen för det nationella vaccinationspro-
grammet för barn är också avgiftsfria. 

Avgifter för tandvård till barn 
Enligt tandvårdslagen (1985:125) ska folktand-
vården svara för regelbunden och fullständig 
tandvård för barn och ungdomar t.o.m. det år då 
de fyller 19 år. 

Den fria tandvården för barn har successivt 
byggts ut i olika åldersgrupper allt sedan 1960-
talet. Frågan om huruvida avgiftsfriheten ska 
vara beroende av föräldrarnas inkomster har varit 
föremål för diskussion. Men redan i Kungl. 
Maj:ts proposition med förslag om allmän tand-
vårdsförsäkring m.m. (prop. 1973:45) anfördes 
att det skulle vara praktiskt ogenomförbart att 
upprätthålla en inkomstprövningsapparat för att 
pröva en subventionering av kostnad för tand-
vård. Vidare anfördes att en allmän tandvårdsför-
säkring med rimlig ersättningsnivå till alla be-
folkningsgrupper i många fall kunde väntas 
minska låginkomstgruppernas tandvårdskostna-
der avsevärt och därmed underlätta för dessa 
grupper att söka en mera fullständig tandvård. 

Tandvården för barn och ungdomar är numera 
avgiftsfri t.o.m. den sista december det år de 
fyller 19 år. 

Avgifter för läkemedel och förbrukningsartiklar till 
barn 
De flesta läkemedel som förskrivs på recept, 
vissa preventivmedel, stomiartiklar och vissa 
förbrukningsartiklar är subventionerade. Patien-
ten betalar endast en s.k. egenavgift när läke-
medel hämtas ut på recept. Subventionen inne-
bär att den förmånsberättigade under en tolv-
månadersperiod sammanlagt inte betalar mer än 
0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 
7 §§ socialförsäkringsbalken. Alla barn under 
18 år i samma hushåll har ett gemensamt hög-
kostnadsskydd. Detta regleras i lagen (2002:160) 
om läkemedelsförmåner m.m. 

En del läkemedel är avgiftsbefriade, såsom 
insulin för diabetiker. Några landsting betalar 
också hela eller en del av egenavgiften för vissa 
läkemedel och vissa patientgrupper, t.ex. vissa 
preventivmedel till unga kvinnor. 

Avgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål 
Vid vissa sjukdomar, födoämnesintolerans eller 
funktionsnedsättning kan specialkost eller 
näringslösningar krävas. Den som är under 16 år 

har rätt till kostnadsreducering vid inköp av 
speciallivsmedel som förskrivits av läkare vid 
följande diagnoser: 

1. Crohns sjukdom 

2. fenylketonuri 

3. galaktosemi 

4. glutenintolerans 

5. komjölksproteinintolerans 

6. kort tunntarm 

7. laktosintolerans (medfödd och sekundär) 

8. kronisk njurinsufficiens 

9. sojaproteinintolerans, och 

10. ulcerös kolit 

Rabatten träder in när kostnaderna för special-
livsmedlen vid ett inköpstillfälle överstiger 
120 kronor. Den mängd som får expedieras vid 
ett tillfälle får motsvara högst 90 dagars förbruk-
ning. 

Kostnaderna för livsmedlen får inte räknas 
samman med köp av sådana läkemedel, födelse-
kontrollerande medel och förbrukningsartiklar 
som ingår i läkemedelsförmånerna. 

Vårdavgifter för bl.a. asylsökande barn 
Ett landsting ska erbjuda bl.a. asylsökande barn 
hälso- och sjukvård och tandvård i samma om-
fattning som för barn som är bosatta inom 
landstinget. Som barn räknas de som inte har 
fyllt 18 år. I dag betalar asylsökande, såväl vuxna 
som barn, en vårdavgift på 50 kronor för besök 
hos läkare inom den offentliga primärvården och 
för läkarvård som ges efter remiss av sådana 
läkare, 25 kronor för annan sjukvårdande be-
handling än läkarvård, om den ges av en vård-
givare efter remiss av en läkare inom den offent-
liga vården, och 40 kronor för sjukresa. Av-
gifterna ska betalas endast om motsvarande av-
gift ska betalas av andra vårdtagare. För recept-
förskrivna läkemedel ska asylsökande betala en 
avgift med högst 50 kronor. Enligt Migrations-
verkets praxis ger myndigheten ersättning för 
läkemedel som omfattas av lagen om läke-
medelsförmåner m.m. Egenavgiften inkluderar 
även insulin, stomiartiklar och förskrivna livs-
medel till barn under 16 år. Migrationsverket 
ersätter hela kostnaden för förbrukningsartiklar 
som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel 
eller för egenkontroll av medicinering och som 
har skrivits ut på hjälpmedelskort. Asylsökande 
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behöver således inte betala egenavgift för sådana 
varor. 

Enligt apotekens och Migrationsverkets praxis 
betalas 50 kronor i avgift per expediering, dvs. 
oavsett hur många läkemedel som hämtas ut vid 
ett tillfälle. Utbyte av läkemedel på apotek, dvs. 
från ett förskrivet läkemedel till ett likvärdigt 
generiskt läkemedel, sker inte när det gäller asyl-
sökande. 

Avgiftsfrihet gäller för förebyggande barna- 
och mödravård som ges av en vårdgivare inom 
den offentliga primärvården, förlossningsvård 
samt vård enligt smittskyddslagen (2004:168). 

Har en asylsökande inom en sexmånaders-
period betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, 
sjukresor och receptförskrivna läkemedel får 
Migrationsverket betala ett särskilt bidrag. Finns 
det i en familj fler än ett barn som inte fyllt 18 år 
ska beloppet 400 kronor avse det sammanlagda 
belopp som betalats för barn under 18 år i 
familjen. 

Vårdavgifter för barn som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd 
Landstingen har skyldighet att i vissa fall erbjuda 
bl.a. hälso- och sjukvård till vissa utlänningar 
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 
Det landsting där personen vistas ska erbjuda 
den föreskrivna vården. Förmånerna gäller dock 
inte personer som endast tillfälligt avser att vistas 
i Sverige. 

Barn som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård i 
samma omfattning som erbjuds dem som är 
bosatta inom landstinget. Ett landsting ska också 
erbjuda de aktuella personerna de läkemedel som 
förskrivs i samband med vård. Det gäller dock 
enbart de läkemedel som omfattas av lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. För barn ingår läke-
medel i samma omfattning som för barn som är 
bosatta inom landstinget. 

Av förordningen (2013:412) om vårdavgifter 
m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd följer att utlänningar som 
omfattas av denna förordning ska betala vård-
avgift på 50 kronor för läkarbesök inom lands-
tingets hälso- och sjukvård eller hos läkare som 
får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkar-
vårdsersättning eller enligt vårdavtal med lands-
tinget samt för läkarvård som ges efter remiss av 
sådana läkare. Avgiften för annan sjukvårdande 
behandling än läkarvård uppgår till 25 kronor 
och avgiften för sjukresa är max 40 kronor. 
Kostnadsfrihet gäller för förebyggande barna- 

och mödravård som ges av en vårdgivare inom 
den offentliga primärvården och för förloss-
ningsvård. För läkemedel ska de som omfattas av 
förordningen betala en avgift med högst 50 kro-
nor per läkemedel för förskrivna läkemedel som 
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
Tandvård hos en tandläkare som omfattas av det 
statliga tandvårdsstödet är kostnadsfri för barn 
som inte har fyllt 18 år. 

4.6.3 Gällande rätt 

Kärnan i den svenska hälso- och sjukvården, 
tandvården m.m., som det allmänna bekostar, 
består av åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. 
Läkemedelsbehandlingar utgör en viktig del av 
denna verksamhet. Läkemedel och andra varor 
som förskrivs bekostas i de flesta fall delvis av 
patienten själv genom egenavgifter, delvis av 
staten via bidrag till landstingen samt till viss del 
av landstingen själva. Föreskrifter om vilka läke-
medel och andra varor som är subventionerade, 
vilka som har tillgång till sådana läkemedel och 
varor samt om de avgifter patienterna ska betala 
finns i olika författningar. 

Lagen om läkemedelsförmåner m.m. 

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
innehåller bl.a. bestämmelser om läkemedels-
förmåner och prisreglering av varor som ingår i 
läkemedelsförmånerna, vilka som har rätt till 
förmånerna och förmånernas innehåll. 

Med läkemedelsförmåner avses enligt lagen ett 
skydd mot höga kostnader vid inköp av för-
månsberättigade läkemedel och andra varor. 
Förmånerna innebär en reducering av den en-
skildes kostnader för sådana läkemedel och 
andra varor. 

Förmånerna omfattar receptbelagda och 
receptfria läkemedel, vissa preventivmedel, för-
brukningsartiklar som behövs vid stomi samt 
förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra 
kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av 
medicinering (15–18 §§). Det är Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket som beslutar om ett 
läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedels-
förmånerna, dvs. subventioneras av det offent-
liga. 
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Rätt till läkemedelsförmåner har den som är 
bosatt i Sverige, den som inte är bosatt här men 
som omfattas av EU-ländernas sociala trygghets-
system, i vissa fall den som lämnar landet för att 
studera i ett annat land samt den som utan att 
vara bosatt i Sverige har anställning här. Sist-
nämnda kategori förmånsberättigade har dock 
inte rätt till förmåner vad avser förbruknings-
artiklar vid stomi (4 §). 

Förmånerna innebär som anges ovan en redu-
cering av den enskildes kostnader för vissa läke-
medel och andra varor. Enligt 5 § beräknas kost-
nadsreduceringen på den sammanlagda kost-
naden för de läkemedel och andra varor som den 
förmånsberättigade köper under ett år räknat 
från det första inköpstillfället. Reduceringen 
lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av 
den sammanlagda kostnaden för de dittills och 
vid tillfället inköpta varorna. 

Den förmånsberättigade ska under ettårs-
perioden inte betala mer än ett belopp som mot-
svarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt 
till närmaste femtiotal kronor (kostnadstaket). 

Så länge den sammanlagda kostnaden för för-
månsberättigade varor inte överstiger ett belopp 
som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas 
ingen kostnadsreducering. När den samman-
lagda kostnaden överstiger detta belopp, utgör 
kostnadsreduceringen: 

1. 50 procent av den del som överstiger 
0,5 gånger men inte 0,954 gånger kostnads-
taket, 

2. 75 procent av den del som överstiger 
0,954 gånger men inte 1,773 gånger 
kostnadstaket, och 

3. 90 procent av den del som överstiger 
1,773 gånger men inte 2,454 gånger kost-
nadstaket. 

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett 
belopp som motsvarar 2,454 gånger kostnads-
taket är den förmånsberättigade befriad från att 
betala ytterligare kostnader under den resterande 
delen av ettårsperioden. 

Har en förälder eller har föräldrar gemensamt 
flera barn under 18 år i sin vård, tillämpas kost-
nadsreduceringen gemensamt för barnen. Kost-
nadsreduceringen gäller under ett år räknat från 
första inköpstillfället även för barn som under 
denna tid fyller 18 år. 

Det som redovisas ovan innebär att den en-
skildes kostnader för läkemedel och andra varor 
som omfattas av förmånerna som regel reduceras 
stegvis samt att den enskildes kostnader under 
en tolvmånadersperiod som mest uppgår till 
2 200 kronor. För vissa förbrukningsartiklar sker 
dock inte en stegvis reducering av kostnaderna, 
utan dessa artiklar ska alltid tillhandahållas kost-
nadsfritt (19 §). 

Föreskrifterna om kostnadsreducering i 5 § 
tillämpas i fråga om ett läkemedel som ingår i 
läkemedelsförmånerna om det har förskrivits för 
människor av läkare, tandläkare, sjuksköterska, 
barnmorska eller legitimerad tandhygienist i 
syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjuk-
dom eller symtom på sjukdom eller i likartat 
syfte och under förutsättning att receptet är 
försett med en kod som identifierar den arbets-
plats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbets-
platskod) (6 §). 

I 21 § finns bestämmelser om utbyte av läke-
medel. Dessa bestämmelser syftar till ökad pris-
konkurrens och kostnadsbesparingar. I vissa fall 
får sådant utbyte inte ske av medicinska orsaker 
och i andra fall kan patienten välja att motsätta 
sig utbyte. I sistnämnda fall får patienten betala 
de merkostnader som uppkommer på grund av 
att utbyte inte sker. 

Förordningen om läkemedelsförmåner m.m. 
Förordningen (2002:687) om läkemedelsför-
måner m.m. innehåller bestämmelser som an-
sluter till bestämmelserna i lagen om läkemedels-
förmåner m.m. Förordningen innehåller bl.a. 
bestämmelser som innebär krav på att förskriv-
ningar av vissa varor ska göras på ett hjälp-
medelskort (8 §) samt bestämmelser som bl.a. 
har till syfte att motverka att förmånsberättigade 
varor tas ut i en större mängd än vad som är 
nödvändigt (2 och 11 §§). 

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande 
m.fl. 

I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. finns bestämmelser om lands-
tingens skyldigheter att, utöver vad som följer av 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tand-
vårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjuk-
vård samt tandvård åt asylsökande och vissa 
andra utlänningar. 
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Enligt denna lag ska landsting erbjuda följande 
barn (personer som inte har fyllt 18 år) vård i 
samma omfattning som erbjuds den som är 
bosatt inom landstinget: 

– barn som är asylsökande, 

– barn som har sökt uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande i övrigt, 

– barn som har beviljats uppehållstillstånd 
med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt 
skydd och som inte är folkbokförda i 
landet, 

– barn som hålls i förvar, samt 

– barn som vistas här med stöd av vissa tids-
begränsade uppehållstillstånd.  

 
Detta innebär bl.a. att landstinget även erbjuder 
läkemedel och vissa varor, t.ex. stomiartiklar, till 
de barn som omfattas av bestämmelserna i denna 
lag. Även barn som meddelats beslut om avvis-
ning eller utvisning omfattas av lagen, under 
förutsättning att de inte håller sig undan 
verkställighet av beslutet. I sådana fall omfattas 
de i stället av lagen (2013:407) om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd. 

Förordningen om vårdavgifter m.m. för vissa 
utlänningar 
I förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. 
för vissa utlänningar finns bestämmelser om den 
avgift som asylsökande m.fl. själva ska betala för 
besök i sjukvården och för läkemedel. För 
receptförskrivna läkemedel ska den som om-
fattas av lagen betala en avgift med högst 
50 kronor. Avgiften gäller oavsett om ett 
läkemedel förskrivs till ett barn eller en vuxen. 
Om en utlänning inom loppet av en sex-
månadersperiod betalat mer än 400 kronor för 
läkarbesök, annan sjukvårdande behandling än 
läkarvård, sjukresor och receptförskrivna 
läkemedel, får Migrationsverket betala ut ett 
särskilt bidrag för de kostnader som överstiger 
400 kronor. Finns det i en familj fler än ett barn 
som inte fyllt 18 år ska beloppet 400 kronor avse 
det sammanlagda belopp som betalats för barn 
under 18 år i familjen. 

Lagen om hälso- och sjukvård till vissa 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd 

Landstingen har enligt lagen (2013:407) om 
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd en 
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt 
tandvård till vissa utlänningar som vistas inom 
ett landsting utan att vara bosatta där. Lagen 
omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan 
stöd av myndighetsbeslut eller författning. 
Personer som endast tillfälligt avser att vistas i 
landet omfattas inte av lagen. Härmed avses att 
från personkretsen undanta t.ex. personer som 
reser till Sverige utan nödvändiga tillstånd eller 
vistas i landet längre tid än beviljad visering med 
syftet att få subventionerad hälso- och sjukvård. 
Genom att lagen endast riktar sig till utlänningar 
som vistas olovligen i landet omfattas inte t.ex. 
turister och affärsresenärer som har tillstånd att 
vistas i landet (se prop. 2012/13:109 s. 58). 

Barn, dvs. personer som inte fyllt 18 år, ska 
erbjudas vård i samma omfattning som erbjuds 
dem som är bosatta inom landstinget (6 §). Ett 
landsting ska även erbjuda dem som omfattas av 
lagen de läkemedel som förskrivs i samband med 
vård som ges med stöd av lagen. Det gäller dock 
enbart läkemedel som omfattas av lagen om 
läkemedelsförmåner m.m. (9 §). 

Förordningen om vårdavgifter m.m. för 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd 
I förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. 
för utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd finns bestämmelser om de av-
gifter som en utlänning ska betala själv enligt 
lagen om vårdavgifter m.m. för utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Bland 
annat ska de som omfattas av förordningen be-
tala en avgift på högst 50 kronor per läkemedel 
för förskrivna läkemedel som omfattas av lagen 
om läkemedelsförmåner m.m. (7 §). Avgifts-
skyldigheten gäller såväl barn som vuxna. 

FN:s konvention om barnets rättigheter 

Sverige har genom att 1990 ratificera FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (barnkonven-
tionen) förbundit sig att leva upp till konven-
tionens bestämmelser som bl.a. slår fast att barn 
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är självständiga individer med egna rättigheter 
som ska respekteras. 

Barnkonventionen innehåller såväl med-
borgerliga och politiska rättigheter som eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kon-
ventionens grundläggande principer om icke-
diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och 
utveckling samt rätten att komma till tals har en 
egen självständig betydelse, men de ska också 
genomsyra de övriga bestämmelserna i kon-
ventionen. 

Konventionen erkänner barnets rätt att åt-
njuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård 
och rehabilitering. Konventionsstaterna ska 
sträva efter att säkerställa att inget barn är 
berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- 
och sjukvård. Konventionsstaterna ska vidare 
sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt 
och ska särskilt vidta lämpliga åtgärder för att 
bl.a. minska spädbarns- och barnadödligheten, 
säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig 
sjukvård och hälsovård samt bekämpa sjukdom 
och undernäring. 

Enligt den av riksdagen beslutade strategin för 
att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 
2009/10:232) ska all lagstiftning som rör barn 
utformas i överenstämmelse med barnkonven-
tionen. 

4.6.4 Regeringens förslag och bedömning 

Kostnadsfria läkemedel för barn 

 
Regeringens förslag: Läkemedel och andra för-
månsberättigade varor som avses i 15–18 §§ 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska vara 
kostnadsfria för en förmånsberättigad person 
som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år. Nu-
varande kostnadsreducering för barn ska tas 
bort. 

Regeringens bedömning: Motsvarande kost-
nadsfrihet som föreslås ovan bör också gälla barn 
som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. eller av lagen om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser 
har i sina remissvar uttryckt ett stöd för förslaget 
och dess intentioner. Ingen remissinstans av-
styrker förslaget. 

Flera remissinstanser har dock lämnat syn-
punkter eller vill lyfta vissa farhågor kopplade till 
förslaget. 

Östergötlands läns landsting, Västra Götalands 
läns landsting, Västerbottens läns landsting och 
Sveriges Farmaceuter efterfrågar ytterligare 
underlag om antalet barn vars föräldrar väntar 
med att hämta ut läkemedel av ekonomiska skäl. 
Värmlands läns landsting framför i stället att det 
är väl känt att familjer med låga inkomster i 
mindre omfattning hämtar ut läkemedel. Bland 
andra Läkemedelsverket, Dalarnas läns landsting 
och Sveriges läkarförbund undrar om man med 
reformen löser hela problemet då ojämlikhet 
även orsakas av att vissa läkemedel inte omfattas 
av läkemedelsförmånerna. 

Flera landsting såsom Södermanlands läns 
landsting, Västernorrlands läns landsting, Västra 
Götalands läns landsting samt Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) framför att 
kostnaderna är för lågt beräknade och inte tar 
hänsyn till ökade kostnader jämfört med nuläget. 
Vidare pekar SKL, Östergötlands läns landsting, 
Jönköpings läns landsting och Blekinge läns 
landsting m.fl. på att det råder osäkerhet om hur 
många barn som vistas i Sverige utan tillstånd 
och att ökningen av befolkningsgruppen beräk-
nas till två procent per år av Statistiska central-
byrån. 

SKL, Östergötlands läns landsting, Söder-
manlands läns landsting, Västmanlands läns 
landsting, Örebro läns landsting, Jönköpings läns 
landsting, Dalarnas läns landsting, Västra Göta-
lands läns landsting, Uppsala läns landsting, 
Västerbottens läns landsting, Läkemedels-
industriföreningen (LIF) och Sveriges läkarför-
bund lyfter farhågor om att det finns risk att det 
förutom den önskade effekten av ökad använd-
ning av läkemedel även sker en oönskad ökning 
av läkemedelsanvändningen bland barn och ung-
domar. Det finns också en risk att förskjut-
ningen sker från egenvård till vård, med even-
tuellt fler vårdbesök. Kopplat till dessa farhågor 
pekar flera remissinstanser på vikten av att re-
formen följs upp och att nödvändiga förutsätt-
ningar för detta säkerställs. 

E-hälsomyndigheten, SKL, LIF och Sveriges 
Apoteksförening påpekar att det finns behov av 
att anpassa befintliga it-system men att det inte 
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tillräckligt tydligt framgår i departements-
promemorian att det handlar om dels ändringar i 
högkostnadsdatabasen, dels i apotekens recept-
expedieringssystem. 

Sveriges Apoteksförening framför att för-
slaget påverkar betalningsflöden samt genererar 
kostnader för it-utveckling på apoteken. 

Skälen för regeringens förslag och bedöm-
ning: Regeringen aviserade i budgetproposi-
tionen för 2015 (prop. 2014/15:1 utg. omr. 9 
avsnitt 4.5 och 4.7.5) att personer under 18 år 
ska få läkemedel och andra förmånsberättigade 
varor inom läkemedelsförmånerna kostnadsfritt. 
Detta ska även gälla de personer under 18 år som 
omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och 
sjukvård åt asylsökande m.fl. eller av lagen 
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa ut-
länningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. I samband med riksdagens behandling 
av regeringens budgetproposition för 2015 ut-
talade socialutskottet att det inte ställde sig 
bakom regeringens förslag om ökat anslag för 
reformen (bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). 
Av 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100) framgår att regeringen anser att 
förslaget ändå ska genomföras med ikraft-
trädande den 1 januari 2016 och att regeringen 
avser att återkomma i denna fråga i budget-
propositionen för 2016. Förslagen som lämnas i 
denna proposition syftar till att reformen ska 
kunna genomföras. 

Varför behövs kostnadsfria läkemedel för barn? 
En utgångspunkt för reformen är att den ska 
möjliggöra en vård på lika villkor oavsett barn-
familjers ekonomi och därigenom utjämna 
hälsoskillnader mellan barn och unga. Inga barn 
eller unga ska behöva avstå från läkemedels-
behandling av ekonomiska skäl. Den föreslagna 
reformen är således i linje med statens och lands-
tingens tidigare insatser som bl.a. resulterat i att 
hälso- och sjukvård, tandvård, speciallivsmedel 
och vacciner till barn och unga är kostnadsfria 
eller i vissa fall kraftigt subventionerade. 
Reformen korresponderar också med FN:s kon-
vention om barnets rättigheter som erkänner 
barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa. 

I dag subventioneras läkemedel och vissa 
varor till barn under 18 år genom olika regelverk, 
beroende på om barnet är boende i Sverige, asyl-
sökande eller vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. En ytterligare utgångspunkt för re-

formen är att barn och unga, oavsett vilket regel-
verk som är tillämpligt, ska behandlas lika. 

Bland remissinstanserna finns ett brett stöd 
för reformen och dess intentioner. 

Vad och vilka omfattas av förslaget om 
kostnadsfrihet? 
Reformen omfattar kostnadsfrihet för läkemedel 
och andra förmånsberättigade varor som avses i 
15–18 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. Läkemedelsförmånerna kan omfatta 
såväl receptbelagda som receptfria läkemedel, 
vissa preventivmedel, förbrukningsartiklar som 
behövs vid stomi och förbrukningsartiklar som 
behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller 
för egenkontroll av medicinering. Förbruknings-
artiklar är i vissa fall kostnadsfria, men som regel 
innebär förmånerna en reducering av den en-
skildes kostnader för sådana läkemedel och 
andra varor som ingår i förmånerna. Läkemedel 
som faller utanför förmånen, dvs. de som inte 
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
samt läkemedel för egenvård, omfattas således 
inte av reformen om kostnadsfrihet. I likhet med 
vad som i dag gäller för patienter som uppnått 
full kostnadsreducering enligt 5 § ska den kost-
nadsfrihet som nu föreslås inte heller omfatta 
merkostnader som uppkommer i situationer där 
en patient själv väljer att inte byta ut ett läke-
medel. 

I enlighet med de utgångspunkter för re-
formen som redovisats bör dessa läkemedel och 
andra varor vara kostnadsfria för de barn som vid 
inköpstillfället inte har fyllt 18 år och som har 
rätt till förmåner enligt lagen om läkemedels-
förmåner m.m. Förslaget innebär således att 
kostnadsfrihet kommer att gälla för förmåns-
berättigade barn som är bosatta i Sverige, barn 
som inte är bosatta här men som har rätt till 
vårdförmåner och omfattas av EU-ländernas 
sociala trygghetssystem, barn som är bosatta här 
men som studerar i ett annat land samt de barn 
som utan att vara bosatta i Sverige har anställ-
ning här. Sistnämnda kategori förmåns-
berättigade har dock inte rätt till förmåner vad 
avser förbrukningsartiklar som behövs vid stomi. 

Utöver de barn vars förmåner regleras i lagen 
om läkemedelsförmåner ska även asylsökande 
barn m.fl. samt barn som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd omfattas av reformen. 
Detta innebär att förmånsberättigade läkemedel 
och varor ska vara kostnadsfria för barn som 
omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och 
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sjukvård för asylsökande m.fl. eller av lagen 
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa ut-
länningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. Kostnadsfriheten bör gälla till den dag 
barnet fyller 18 år. 

Avgiftsskyldighet för läkemedel för asyl-
sökande m.fl. regleras i förordningen (1994:362) 
om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. 
Regeringen har för avsikt att genomföra re-
formen för asylsökande barn m.fl. genom änd-
ring i denna förordning. 

Vad gäller utlänningar som omfattas av lagen 
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som 
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har 
landstingen i dag en skyldighet att erbjuda dessa 
de läkemedel som förskrivs i samband med vård 
som ges med stöd av lagen och som omfattas av 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. I förord-
ningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd regleras vilka avgifter utlänningen ska 
betala för läkemedel. För att barn som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd ska få kost-
nadsfria läkemedel har regeringen för avsikt att 
göra ändringar i denna förordning. 

Landstingen är i dag inte skyldiga att erbjuda 
de utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd andra varor än läkemedel. För 
att barn som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd ska kunna tillförsäkras tillgång till kost-
nadsfria varor på samma sätt som i Sverige 
bosatta barn måste lagen om hälso- och sjukvård 
till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd ändras. Denna ändring 
kommer att ske i särskild ordning. Ikraft-
trädandet i denna del kommer därför att senare-
läggas, målsättningen är att det sker så snart som 
möjligt. 

Hur omfattande är problemet och når reformen 
rätt grupper? 
Läkemedel är redan subventionerade för barn. 
Trots detta kan kostnader för läkemedel bli 
kännbara för familjer med låga inkomster och 
det finns undersökningar som talar för att en del 
föräldrar av ekonomiska skäl väntar med att 
hämta ut läkemedel till sina barn. Vissa remiss-
instanser har efterfrågat ytterligare underlag för 
att visa hur utbrett problemet är med barn vars 
föräldrar väntar med eller avstår ifrån att hämta 
ut läkemedel av ekonomiska skäl. Samtidigt på-
pekar Värmlands läns landsting att det är väl känt 

att familjer med låga inkomster i mindre omfatt-
ning hämtar ut läkemedel. 

Reformen är en del i arbetet att utjämna 
hälsoskillnader mellan barn. Tidigare reformer 
från såväl stat som landsting innebär bl.a. kost-
nadsfri eller kraftigt subventionerad hälso- och 
sjukvård, tandvård, speciallivsmedel och vacciner 
till samtliga barn och unga oavsett betalnings-
förmåga hos föräldrarna. Att frångå den 
principen för läkemedel är enligt regeringens 
bedömning inte motiverat och kan slå fel efter-
som syftet är att möjliggöra vård på lika villkor 
för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och att 
jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socio-
ekonomiska grupper. De ekonomiska stöd-
system som finns inom socialtjänsten kräver ett 
relativt omfattande ansöknings- och beslutsför-
farande som i sig kan innebära en fördröjning av 
att hämta ut ett nödvändigt läkemedel. Att 
införa ett enklare inkomstprövningssystem med-
för sannolikt omotiverat höga administrativa 
kostnader i förhållande till fördelarna. Av dessa 
anledningar anser regeringen att de aktuella läke-
medlen och varorna ska vara kostnadsfria för alla 
flickor och pojkar under 18 år. 

Reformen tar som sagt sikte på de läkemedel 
och andra förmånsberättigade varor som avses i 
15–18 §§ lagen om läkemedelsförmåner m.m., 
vilka redan i dag omfattas av statlig subven-
tionering med högkostnadsskydd. Denna stat-
liga subventionering med skydd mot höga kost-
nader finns för att alla ska ha tillgång till bra och 
effektiva behandlingar. Det är Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) som prövar 
och beslutar vilka läkemedel som ska vara sub-
ventionerade och omfattas av högkostnads-
skyddet. I den prövning som TLV gör ingår inte 
bara en bedömning av hur kostnadseffektivt 
läkemedlet är utan även medicinska och humani-
tära överväganden. Regeringen bedömer därmed, 
utifrån det system som finns för prövning av 
statlig subventionering, att det endast är de 
läkemedel och andra förmånsberättigade varor 
som avses i 15–18 §§ lagen om läkemedels-
förmåner m.m. som ska vara kostnadsfria för 
barn. Således omfattas läkemedel utanför för-
månen eller läkemedel för egenvård inte av 
reformen om kostnadsfrihet. Detta utesluter 
dock inte att övriga ekonomiska stödsystem 
inom socialtjänsten kan nyttjas i dessa fall för att 
underlätta för ekonomiskt utsatta föräldrar och 
barn. 
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Beräkningsunderlag och kostnader 
Ett antal remissinstanser har ifrågasatt beräk-
ningen av kostnaderna för reformen. Rege-
ringens beräkningar är till stor del baserade på 
nuvarande transaktioner inom högkostnads-
skyddet. Reformen i sig bör leda till att färre 
föräldrar avstår ifrån att hämta ut läkemedel till 
sina barn. Landstingen får ersättning för läke-
medelskostnader genom det specialdestinerade 
statsbidrag som staten betalar till landstingen för 
läkemedelsförmånerna. Ersättning för denna 
reform kommer huvudsakligen att hanteras 
inom ramen för detta system. 

Sveriges Apoteksförening har framfört att för-
slaget medför negativa konsekvenser för apo-
teken genom påverkan på betalningsflöden, 
framför allt när det gäller senarelagd ersättning 
för de egenavgifter som apoteken i dag får om-
gående vid expedieringstillfället samt den egen-
avgift om 50 kronor som tas ut av apoteken när 
exempelvis asylsökande barn får ett läkemedel 
expedierat. Här vill regeringen förtydliga att den 
egenavgift som kommer att slopas för asyl-
sökande barn i stället kommer att faktureras 
Migrationsverket av apoteken tillsammans med 
själva läkemedelskostnaden. Regeringen be-
dömer vidare att reformen inte ska motivera 
någon ändring av handelsmarginalen. Tidigare 
regering bedömde i propositionen Ökad till-
gänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av 
läkemedel (prop. 2013/14:93 s. 95 och s. 104) att 
det skulle leda fel att basera handelsmarginalen 
på enskilda apoteks kostnader och att det inte 
finns skäl att frångå den bedömning som gjordes 
i samband med omregleringen av apoteksmark-
naden i fråga om handelsmarginalens fast-
ställande. Regeringen delar denna bedömning. 

Eventuellt oönskade effekter av reformen 
Farhågor har förts fram att reformen skulle 
kunna medföra oönskade effekter. Exempel som 
har nämnts är ett ökat eller ändrat förskrivnings-
beteende hos läkare t.ex. genom påtryckning 
från föräldrar om att få ett visst läkemedel, 
såsom antibiotika, förskrivet. Detta kan då leda 
till en oönskad ökning av läkemedelsanvänd-
ningen bland barn och unga. Även risken för ett 
ökat uttag av förskrivna läkemedel har nämnts. 
Det finns också en risk att förskjutning sker från 
egenvård till vård, med eventuellt fler vårdbesök, 
då läkemedel blir kostnadsfria för barn och ung-
domar, t.ex. allergimediciner som förskrivs vid 
läkarbesök. 

Som en konsekvens av reformen bör uttaget 
av förskrivna läkemedel öka då föräldrar inte 
längre av ekonomiska skäl kommer att avstå från 
att hämta ut läkemedel till sina barn. Regeringen 
bedömer dock att risken är liten för de oönskade 
effekter av reformen som vissa remissinstanser 
pekar på. När det gäller förskrivning av läke-
medel har regeringen ett stort förtroende för 
professionen och dess förmåga att utifrån kun-
skaper samt det etiska regelverk som finns kunna 
hantera påtryckningar. Vidare finns i svensk 
lagstiftning omfattande reglering av hälso- och 
sjukvårdspersonalens skyldigheter. Här kan 
nämnas skyldighet att bidra till att patientsäker-
heten upprätthålls, att personalen utför sitt 
arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt att den som har störst 
behov av vård ska ges företräde. När det gäller 
antibiotikaanvändning så pågår i Sverige sedan 
länge ett omfattande arbete att öka kunskapen 
för att minska förbrukningen av icke-nödvändig 
antibiotika. Bland annat har behandlings-
rekommendationer tagits fram och som en följd 
av ökad följsamhet till dessa inom vården så har 
förbrukningen hos barn av icke-nödvändig anti-
biotika minskat. 

Regeringen avser dock att noga följa reformen 
för att tidigt kunna identifiera eventuella 
oönskade effekter. 

Nödvändiga följdändringar 
I lagen om läkemedelsförmåner m.m. finns en 
bestämmelse som innebär att om en förälder 
eller föräldrar har flera gemensamma barn i sin 
vård, så räknas alla barnens egenavgifter ihop, 
dvs. ett slags gemensamt högkostnadsskydd. 
Denna bestämmelse kommer inte att fylla någon 
funktion om den ovan nämnda bestämmelsen 
om kostnadsfrihet införs i lagen. Det föreslås 
därför att bestämmelsen om gemensamt hög-
kostnadsskydd ska utgå ur lagen. Under en 
övergångsperiod föreslås dock att barn som 
fyller 18 år får behålla sin plats i högkost-
nadstrappan, dvs. där även syskonens inbetalda 
avgifter inkluderas under ett år från första in-
köpstillfället. Detta beskrivs vidare i avsnitt 
4.6.5. 

Regeringen är medveten om att det krävs änd-
ringar i existerande it-system för att genomföra 
reformen. Det handlar dels om anpassningar i 
högkostnadsdatabasen vid E-hälsomyndigheten, 
dels om ändringar i receptexpedieringssystemen 
hos apoteken. Högkostnadsdatabasen är en 
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databas med tillhörande it-tjänster som apo-
tekens system kopplar upp sig mot för att kunna 
ställa prisfrågor och registrera köp samt trans-
aktioner. Regeringen avser att ge E-hälso-
myndigheten i uppdrag att genomföra nöd-
vändiga förändringar i myndighetens it-system. 
När det gäller ändringar i receptexpedierings-
systemet vid apoteken så följer genomförande av 
dessa som en del i de krav på verksamheten som 
framgår av lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel. 

Förtydliganden om vissa förbrukningsartiklar som 
ingår i läkemedelsförmånerna 

 
Regeringens förslag: Förbrukningsartiklar som 
behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller 
för egenkontroll av medicinering ska kunna ingå 
i läkemedelsförmånerna under förutsättning att 
en förmånsberättigad behöver dem på grund av 
sjukdom samt att de förskrivs av läkare, tand-
läkare eller någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan förskrivning. 
Det ska förtydligas att sådana förbruknings-
artiklar även är kostnadsfria för förmåns-
berättigade personer som vid inköpstillfället har 
fyllt 18 år. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Inga remissinstanser har 
några synpunkter på förslagen. Västmanlands 
läns landsting och Värmlands läns landsting har 
dock framfört att det saknas kostnadsberäk-
ningar för dessa förslag. 

Skälen för regeringens förslag: I lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. finns 
bestämmelser om vilka andra varor än läkemedel 
som ingår i läkemedelsförmånerna. Bland annat 
anges i 18 § tredje punkten att läkemedels-
förmånerna ska omfatta förbrukningsartiklar 
som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel 
eller för egenkontroll av medicinering. I 19 § 
anges att sådana förbrukningsartiklar är kost-
nadsfria om de förskrivits på grund av sjukdom 
av läkare, tandläkare eller av någon annan som 
Socialstyrelsen förklarat behörig därtill. 

Det har kommit in remissynpunkter på att det 
saknas beräkningar avseende kostnadsfrihet för 
sådana förbrukningsartiklar. Här vill regeringen 
förtydliga att det i denna del inte föreslås någon 

ändring i förhållande till vad som gäller i dag, 
sådana förbrukningsartiklar är redan kostnads-
fria. Som en följd av att läkemedel och andra 
varor inom förmånssystemet blir kostnadsfria 
för barn föreslår dock regeringen att bestäm-
melsen om kostnadsfrihet för nämnda förbruk-
ningsartiklar ska ändras till att gälla för vuxna, 
dvs. personer som vid inköpstillfället fyllt 19 år. 

Därutöver föreslår regeringen att förbruk-
ningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen 
ett läkemedel eller för egenkontroll av 
medicinering endast ska kunna ingå i läke-
medelsförmånerna om en förmånsberättigad 
behöver dem på grund av sjukdom och om de 
förskrivits på grund av sjukdom av någon som 
har behörighet till sådan förskrivning. 

Bestämmelser om kostnadsfrihet för sådana 
förbrukningsartiklar som omfattas av 18 § tredje 
punkten har funnits sedan införandet av den 
numera upphävda lagen (1996:1150) om hög-
kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. Av 
7 § sistnämnda lag följde att förbrukningsartiklar 
som behövdes för att tillföra kroppen ett läke-
medel eller för egenkontroll av medicinering 
skulle tillhandahållas kostnadsfritt om de på 
grund av sjukdom förskrivits av läkare eller tand-
läkare eller av någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat behörig därtill. Av förarbetena till 
bestämmelsen framgår bl.a. att regeringen ansåg 
att sådana vid sjukdom receptförskrivna för-
brukningsartiklar som oundgängligen erfordras 
för att ett läkemedel ska kunna tillföras kroppen 
eller som erfordras för egenkontroll av 
medicinering ska ingå i läkemedelsförmånerna 
och tillhandahållas patienten kostnadsfritt (se 
prop. 1996/97:27 s. 48). 

När lagen om läkemedelsförmåner m.m. in-
fördes skapades i 19 § denna lag en bestämmelse 
som med vissa redaktionella justeringar mot-
svarade 7 § lagen om högkostnadsskydd vid köp 
av läkemedel m.m. Därefter infördes 18 § tredje 
punkten i lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
Skälet till detta var att regeringen ansåg att en 
statlig priskontroll var angelägen även avseende 
dessa förbrukningsartiklar. Därför skulle det 
ingå i Läkemedelsförmånsnämndens uppgift att 
besluta om de ska ingå i läkemedelsförmånerna 
och att fastställa försäljningspris för dem (se 
prop. 2002/03:42 s. 41 f.). Det framgår inte av 
propositionen att avsikten var att ta bort kravet 
på att förbrukningsartiklarna ska ingå i för-
månerna endast när de förskrivs på grund av 
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sjukdom av någon som har behörighet till sådan 
förskrivning. 

Det torde således aldrig ha varit avsikten att 
låta sådana förbrukningsartiklar ingå i läke-
medelsförmånerna utan krav på samband med 
sjukdom och förskrivning av behöriga för-
skrivare. Det föreslås därför att det i 18 § tredje 
punkten införs krav på att de aktuella förbruk-
ningsartiklarna, för att omfattas av läkemedels-
förmånerna, ska ha förskrivits på grund av sjuk-
dom av läkare eller tandläkare eller någon annan 
som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till 
sådan förskrivning. Som en konsekvens tas mot-
svarande krav bort från 19 §. 

Regeringens förslag i denna del avviker för-
fattningstekniskt från förslaget i promemorian 
på så sätt att regeringen föreslår att ändringen 
ska regleras i lagen (2015:319) om ändring i 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

4.6.5 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: De föreslagna bestäm-
melserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.  

Äldre föreskrifter om gemensam kostnads-
reducering under ett år räknat från första in-
köpstillfället för vissa barn ska fortfarande gälla 
för förmånsberättigade personer som under 
denna tid fyller 18 år. 

 

Promemorians förslag: I promemorian före-
slås ett annat ikraftträdandedatum. Vidare saknas 
förslag till övergångsbestämmelser. 

Remissinstanserna: Ingen av remiss-
instanserna har något att anföra i fråga om 
ikraftträdandet. E-hälsomyndigheten och Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket uppmärk-
sammar att borttagandet av 5 § sjunde stycket 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
innebär att personer som har uppnått kostnads-
reducering inom högkostnadsskyddet efter sin 
18-årsdag får betala fullt pris för läkemedel och 
andra varor som de med nuvarande regelverk 
skulle ha fått kostnadsfritt eller till reducerat pris 
under resterande delen av den pågående ettårs-
perioden. 

Skälen för regeringens förslag: Det är 
väsentligt att de nya bestämmelserna träder i 
kraft så snabbt som möjligt. De föreslagna be-

stämmelserna bör därför träda i kraft den 1 jan-
uari 2016. 

Enligt nuvarande bestämmelser i 5 § sjunde 
stycket tillämpas bestämmelserna om kostnads-
reducering gemensamt för barn i samma familj. 
Kostnadsreduceringen gäller under ett år från 
det första inköpstillfället även för barn som 
under denna tid fyller 18 år. 

Som anges ovan föreslår regeringen att läke-
medel och andra varor inom läkemedelsför-
månerna ska vara kostnadsfria för barn upp till 
18 år. Som en följd av detta tas bestämmelserna 
om gemensam kostnadsreducering för barn bort. 
För att undvika en försämring för familjer med 
flera barn anser regeringen att en förmåns-
berättigad person som vid ikraftträdandet 
omfattas av reglerna om gemensam kostnads-
reducering ska få behålla uppnådd kostnads-
reducering under ett år från första inköpet även 
om denne under perioden fyllt 18 år. De inköp 
som gjorts under pågående ettårsperiod före den 
1 januari 2016, även de som avser andra för-
månsberättigade barn i familjen, får således 
under resterande del av perioden läggas till grund 
för kostnadsreducering för den för-
månsberättigade som under perioden har fyllt 
18 år. En förmånsberättigad person som påbörjat 
en inköpsperiod och som fyller 18 år efter den 
31 december 2015 kommer således fr.o.m. den 
1 januari 2016 till 18-årsdagen ha rätt till kost-
nadsfria läkemedel och varor. Därefter beräknas 
kostnadsreduceringen under resterande del av 
perioden på de inköp som gjorts under pågående 
period före den 1 januari 2016, även de som avser 
andra förmånsberättigade barn i familjen. 

4.6.6 Konsekvenser 

Sammanfattning 

Konsekvenserna av promemorians förslag är att 
barn under 18 år kommer att erbjudas kostnads-
fria läkemedel och varor som ingår i läke-
medelsförmånerna. Den aktuella gruppen får 
därmed inga kostnader för förmånsvaror när de 
expedieras på apotek. 

Det innebär i sin tur att apotekens intäkter i 
form av egenavgifter vid expediering senareläggs 
då dessa måste invänta betalning från lands-
tingen. I och med att landstingen har kostnads-
ansvar för de varor inom förmånerna som 
expedierats på apotek till barn bosatta i Sverige 
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och till barn som saknar tillstånd att vistas i 
Sverige kommer landstingets kostnader att öka. 
Det i sin tur kommer att påverka det statsbidrag 
som staten betalar till landstingen för läke-
medelsförmånerna och därmed öka statens 
kostnader. 

De minskade intäkter som apoteken får för 
läkemedel och varor inom förmånerna för bl.a. 
asylsökande barn kommer att faktureras Migra-
tionsverket och öka den myndighetens kost-
nader. 

E-hälsomyndigheten får en kostnad för an-
passning av sin högkostnadsdatabas. Även apo-
teken får kostnader för att genomföra följd-
förändringar i sina receptexpedieringssystem. 

Förslaget innebär en utvidgad skyldighet för 
landstingen och därmed en viss inskränkning av 
den kommunala självstyrelsen. Denna inskränk-
ning måste vägas mot förslagets syfte, dvs. att 
säkerställa att alla barn, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, får läkemedel och andra varor 
inom förmånerna som de har behov av. Vikten 
av en god hälsa och en vård på lika villkor för 
barn, oavsett föräldrarnas ekonomi, bedöms väga 
över den begränsade inskränkning som förslaget 
innebär för landstingens självstyrelse. 

Den föreslagna reformen bedöms inte inverka 
negativt på jämställdheten mellan kvinnor och 
män, utan snarare medföra viss positiv effekt. 

I promemorian Kostnadsfria läkemedel för 
barn (Ds 2014:42) beräknas statens kostnader 
för reformen till 410 miljoner kronor per år. 

Kostnadseffekter 

Kostnadseffekter av avgiftsfria läkemedel för 
förmånsberättigade barn 
Den totala kostnaden för läkemedel och andra 
varor inom läkemedelsförmånerna uppgick 2013 
till knappt 25 miljarder kronor. Kostnaderna för 
läkemedel och andra varor inom läkemedels-
förmånerna betalas till största delen av lands-
tingen, som i sin tur ersätts för denna kostnad av 
staten genom ett specialdestinerat statsbidrag. 
Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 
(utg.omr. 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslag 1:5 Bidrag för läkemedels-
förmånerna) uppgick 2013 till ca 21 miljarder 
kronor. En mindre del av de totala kostnaderna, 
drygt 5 miljarder kronor, finansierades av 
patienternas egenavgifter. Inbetalda egenavgifter 

från personer under 18 år uppgår på årsbasis till 
ca 400 miljoner kronor. 

I promemorian Kostnadsfria läkemedel för 
barn (Ds 2014:42) beräknas statens kostnader 
för reformen till 410 miljoner kronor per år. 

Kostnadseffekter av avgiftsfria läkemedel för 
asylsökande barn 
I förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. 
för vissa utlänningar finns bestämmelser om 
avgifter som bl.a. asylsökande personer ska be-
tala för vård. Av förordningen framgår att asyl-
sökande personer ska betala 50 kronor för 
receptförskrivna läkemedel. 

Asylsökande barn betalar även egenavgifter 
för bl.a. insulin och stomiartiklar. 

Migrationsverket lämnar enligt förordningen 
(1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och 
sjukvård till asylsökande ersättning till landsting, 
kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader 
för bl.a. hälso- och sjukvård och receptförskrivna 
läkemedel som de har för utlänningar som har 
ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som asyl-
sökande samt de som har beviljats uppehålls-
tillstånd med tillfälligt skydd och som inte är 
folkbokförda här i landet. 

Enligt uppgifter från Migrationsverket fanns 
det den 1 oktober 2014 ca 21 700 barn inskrivna i 
mottagningssystemet. Den absoluta merparten 
av dessa omfattas av subventionsreglerna. De 
som kan falla utanför är personer som bor i eget 
boende och har beviljats uppehållstillstånd, där 
gäller subventionen maximalt en månad efter 
beviljat uppehållstillstånd. 

För utlänningar som vistas på en förläggning 
får ersättning för receptförskrivna läkemedel ges 
även efter det att de har beviljats uppehålls-
tillstånd, om utlänningen inte anvisats eller 
kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. 
För utlänningar som har sökt asyl och som inte 
vistas på förläggning när de beviljas uppehålls-
tillstånd finns rätten till ersättning kvar under en 
månad från det att tillstånd har beviljats. 

Enligt en prognos från Migrationsverket 
kommer det i genomsnitt att finnas 94 200 per-
soner i mottagningssystemet 2015. Om samma 
andel av dessa är barn som i oktober 2014 inne-
bär det att det kommer att finnas ca 28 000 asyl-
sökande barn i Sverige 2015. 

Under 2012 och 2013 betalade Migrations-
verket 38 631 000 kronor respektive 33 806 000 
kronor till apoteken för samtliga asylsökandes 
kostnader. I beloppen inkluderas ersättning för 
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läkemedel, förbrukningsartiklar (stomiartiklar 
och artiklar som behövs för att tillföra kroppen 
läkemedel eller för egenkontroll av läkemedel av 
medicinering), smittskyddsläkemedel, insulin 
och sådana livsmedel till barn under 16 år som 
förskrivs på livsmedelsanvisning. Beloppen går 
inte att separera på vuxna respektive barn. Det 
saknas också uppgifter om vilka egenavgifter 
som de asylsökande barnen har betalat för 
läkemedlen och övriga varor. 

Om de aktuella barnen får lika många läke-
medel expedierade som barn som omfattas av 
läkemedelsförmånerna, dvs. 50 procent hämtar i 
snitt ut fyra läkemedel per år, innebär det att 
14 000 barn får totalt 56 000 läkemedel 
expedierade 2015. Asylsökande barn betalar 
50 kronor per expediering och inte per läke-
medel. Med en egenavgift om 50 kronor per 
förmånsläkemedel innebär det en ökad kostnad 
om ca 2 800 000 kronor för Migrationsverket, 
om ett läkemedel per expediering hämtas ut. 
Sannolikt expedieras inte ett läkemedel i taget, 
utan flera. Detta innebär att den sammanlagda 
egenavgiften som asylsökande barn betalar under 
ett år sannolikt blir lägre. Regeringen bedömer 
därför att de ökade kostnaderna kommer att 
uppgå till 2 000 000 kronor. 

Barn som omfattas av läkemedelsförmånerna 
hämtade 2013 ut stomiartiklar till ett värde av 
5,7 miljoner kronor. Egenavgiften för dessa 
varor var 425 000 kronor. Uppskattningsvis har 
asylsökande barn samma behov vad gäller stomi-
artiklar. Med beaktande av att de asylsökande 
barnen är mycket färre än barn som omfattas av 
läkemedelsförmånerna bedöms kostnads-
ökningen bli högst marginell. 

Kostnadseffekter av avgiftsfria läkemedel för barn 
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 
Av förordningen (2013:412) om vårdavgifter 
m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd framgår att personer som 
omfattas av den aktuella lagen ska betala en av-
gift om 50 kronor per förskrivet läkemedel som 
omfattas av lagen om läkemedelsförmåner. 

Apoteken fakturerar i dag det landsting där 
den tillståndslösa personen har hämtat ut sitt 
läkemedel för den del av läkemedelskostnaden 
som inte täcks av egenavgiften. När läkemedlen 
blir kostnadsfria för de aktuella barnen och ung-
domarna kommer hela läkemedelskostnaden 
således att faktureras landstingen. 

Det saknas av naturliga skäl tillförlitliga upp-
gifter över antal personer som vistas i landet utan 
tillstånd. Personerna finns inte registrerade med 
vare sig person-, samordnings- eller annat 
registreringsnummer. Personerna är oftast inte 
heller villiga att avslöja sin identitet. Av rege-
ringens proposition Hälso- och sjukvård till 
personer som vistas i Sverige utan tillstånd 
(prop. 2012/13:109) framgår att Socialstyrelsen 
har beräknat antalet barn som vistas i landet utan 
tillstånd till 2 000–3 000. 

Varje år får cirka en miljon barn som omfattas 
av läkemedelsförmånerna läkemedel på recept. 
Det totala antalet läkemedel för dessa barn är 
cirka fyra miljoner, dvs. i genomsnitt fyra läke-
medel per barn och år. I antalet ingår alla ut-
hämtade läkemedel oavsett om de omfattas av 
läkemedelsförmånerna eller inte. Dessa tal har 
legat relativt stabilt under de senaste åtta åren. 
Då det saknas uppgifter om gruppens läke-
medelskostnader och inbetalda egenavgifter kan 
endast schabloniserade beräkningar av kost-
naderna göras. Uppskattningsvis finns det 3 000 
papperslösa barn under 18 år i Sverige. Om de 
hämtar ut lika mycket läkemedel som barn och 
unga som omfattas av läkemedelsförmånerna, 
dvs. 50 procent hämtar i snitt ut fyra läkemedel 
per år, innebär det att barnen i den aktuella 
gruppen hämtar ut 6 000 läkemedel årligen på 
apotek. 

Om läkemedel och andra varor blir kostnads-
fria för den aktuella gruppen kommer apoteken 
att fakturera landstingen för hela kostnaden, dvs. 
inklusive den uteblivna egenavgiften. Med en 
egenavgift om 50 kronor per förmånsläkemedel 
innebär det en ökad kostnad för landstingen med 
ca 300 000 kronor. Förslaget bedöms således inte 
ge upphov till några nämnvärda konsekvenser 
för landstingen. 

Det saknas reglering om vilka avgifter som 
den aktuella gruppen ska betala för förbruk-
ningsartiklar. Det finns inte heller några samlade 
uppgifter om vad barnen de facto betalt för 
varorna. Med beaktande av att det är relativt få 
barn med en begränsad vårdkonsumtion bedöms 
kostnaderna att öka endast högst marginellt. 

Konsekvenser för E-hälsomyndigheten 

Den som bedriver detaljhandel med läkemedel 
har en skyldighet att löpande rapportera in för-
säljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten. För 
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att genomföra reformen krävs därmed anpass-
ningar i högkostnadsdatabasen som finns vid 
myndigheten. Detta är en databas med till-
hörande it-tjänster som apotekens system 
kopplar upp sig mot för att kunna ställa pris-
frågor och registrera köp och transaktioner. De 
förändringar som krävs är att det införs krav på 
ny information i prisfrågetjänsten där det blir 
obligatoriskt att ange ålder på patienten och 
gallra barns konton i högkostnadsdatabasen. E-
hälsomyndigheten behöver också se till att mot-
svarande information kan tas emot av myndig-
heten från apoteksaktörernas receptexpeditions-
system. Kostnaderna för att genomföra de nöd-
vändiga förändringarna uppskattas till 2 miljoner 
kronor. 

Konsekvenser för apoteken 

Ovan beskrivs de förändringar som krävs i den 
högkostnadsdatabas och tillhörande it-tjänster 
som finns vid E-hälsomyndigheten. För att 
apoteken ska kunna skicka in motsvarande in-
formation till E-hälsomyndigheten krävs följd-
förändringar i apotekens receptexpedierings-
system. Att apoteken är skyldiga att genomföra 
dessa förändringar följer av de krav på verksam-
heten som framgår av lagen (2009:366) om han-
del med läkemedel. Sveriges Apoteksförening 
har uppskattat kostnaden för nödvändiga för-
ändringar till totalt 6 miljoner kronor beräknat 
på att det finns fyra godkända recept-
expedieringssystem. 

Apoteken får även merkostnader till följd av 
senarelagd ersättning för de egenavgifter som 
apoteken i dag får omgående vid expedierings-
tillfället. Framöver kommer apoteken i stället att 
behöva invänta betalning från landstingen. 
Baserat på den uppskattade kostnaden för re-
formen ger det enligt Sveriges Apoteksförening 
ökade kostnader om 1 miljon kronor för apo-
teken. Till detta kommer även mycket margi-
nella kostnader för senareläggning av ersättning 
av expedieringsavgift om 50 kronor som asyl-
sökande barn i dag betalar. Denna avgift 
kommer apoteken framöver i stället att fakturera 
Migrationsverket. Regeringen bedömer att re-
formen inte motiverar någon ändring av 
handelsmarginalen, se vidare under avsnitt 4.6.4. 

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Förslaget om kostnadsfria läkemedel för barn 
innebär en skyldighet för landstingen att 
finansiera även egenavgifterna för läkemedel och 
andra förmånsberättigade varor som avses i 15–
18 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. till vissa barn under 18 år. Landstingen har 
även en skyldighet att erbjuda utlänningar, som 
omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige 
utan nödvändiga tillstånd, läkemedel som för-
skrivs i samband med vård som ges med stöd av 
lagen. Förslaget innebär en mindre utvidgning av 
landstingens skyldigheter genom att även egen-
avgiften ska betalas av landstingen, vilket får 
betraktas som en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning 
måste vägas mot förslagets syfte, dvs. att säker-
ställa att alla barn, oavsett ekonomiska förutsätt-
ningar, får de läkemedel och andra förbruk-
ningsvaror som de är i behov av. 

Ett mindre ingripande alternativ för det 
kommunala självstyret skulle vara att staten er-
satte apoteken direkt för uteblivna egenavgifter. 
Detta skulle emellertid kräva bl.a. dubbla ersätt-
ningssystem, investeringar i nya datasystem och 
medföra sämre uppföljningsmöjligheter och 
bedöms inte vara en lämplig lösning. 

Sammantaget bedöms vikten av att garantera 
god hälsa och en vård på lika villkor för alla barn 
väga över den begränsade inskränkning som 
förslaget innebär i den kommunala själv-
styrelsen. Förslaget bedöms därför vara pro-
portionerligt och godtagbart. 

Konsekvenser för jämställdheten 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Alla människor ska således ha möjlighet att få en 
god vård, oavsett kön. 

Det är fler kvinnor än män som anger eko-
nomiska skäl för att de avstår från att hämta ut 
läkemedel (39 respektive 32 procent).1 Ensam-
stående med barn avstår från att hämta ut läke-
medel nära fyra gånger så ofta som befolkningen 

 
 
                                                      
1 Folkhälsorapport 2009 (Socialstyrelsen 2009).  
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i stort. Gruppen ensamstående med barn består 
till mer än 75 procent av kvinnor.2 Det framgår 
inte av rapporterna om de som av ekonomiska 
skäl avstår från att hämta ut sina egna läkemedel 
även avstår från att hämta ut läkemedel till sina 
barn. Det finns emellertid indikationer på att så 
kan vara fallet. 

Eftersom reformen innebär att alla barn under 
18 år oavsett kön ska få kostnadsfria förmåns-
varor är den ur jämställdhetsperspektiv neutral 
till sin utformning. Förändringen förväntas 
emellertid få störst betydelse för familjer med 
låga inkomster, där ensamstående kvinnor med 
barn är en stor grupp. Förslaget kan därför i viss 
mån få positiv inverkan på jämställdheten mellan 
kvinnor och män. 

4.6.7 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) 
om läkemedelsförmåner m.m. 

5 § 
I paragrafen definieras vad som avses med läke-
medelsförmåner. Vidare anges hur reduceringen 
av den enskildes kostnader för läkemedel och 
andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna 
ska beräknas. De ändringar som görs i sak för-
anleds av de ändringar som föreslås i 19 § (se 
kommentar nedan). 

Ändringen i sjätte stycket är endast språklig. 
Paragrafen ändras i sak genom att sjunde stycket 
tas bort. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6.4. 
19 § 
I paragrafens första stycke anges att förmåns-
berättigade varor som avses i 15–18 §§ ska vara 
kostnadsfria för en förmånsberättigad person 
som vid inköpstillfället inte fyllt 18 år. Detta 
innebär att kostnadsfriheten gäller till den dag 
den förmånsberättigade fyller 18 år. Kostnads-
frihet enligt detta stycke omfattar dock inte 
förbrukningsartiklar vid stomi för den som är 
under 18 år och som inte är bosatt i Sverige men 
som har anställning här. Detta följer av 4 § andra 

 
 
                                                      
2 Ojämna villkor för hälsa och vård – Jämlikhetsperspektiv på hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen 2011). 

stycket. Med inköpstillfälle avses tidpunkten när 
varorna expedieras till den enskilde på apotek. 

Paragrafens andra stycke är nytt och motsvarar 
delvis nuvarande reglering. I stycket anges att 
även varor som avses i 18 § tredje punkten, dvs. 
förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra 
kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av 
medicinering, ska vara kostnadsfria för en för-
månsberättigad person som vid inköpstillfället 
fyllt 18 år. Detta innebär ingen skillnad i för-
hållande till nuvarande regler men som en följd 
av införandet av första stycket förtydligas att 
kostnadsfriheten även gäller förmånsberättigade 
personer som fyllt 18 år. 

De krav på att förbrukningsartiklarna ska för-
skrivas på grund av sjukdom av läkare, tand-
läkare eller någon annan som Socialstyrelsen har 
förklarat har behörighet därtill, som hittills 
funnits i 19 §, har med vissa språkliga ändringar 
förts över till 18 § tredje punkten (se kommentar 
i avsnitt Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m.). 

För kostnadsfrihet enligt första och andra 
styckena krävs att läkemedel eller varor har för-
skrivits i behörig ordning (se 6 och 18 §§). Kost-
nadsfrihet för läkemedel enligt första stycket 
gäller inte sådana merkostnader som upp-
kommer i situationer där en patient själv väljer 
att inte byta ut ett läkemedel enligt 21 § tredje 
stycket 3. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6.4. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Punkten 1 anger när lagen träder i kraft. 

Punkterna 2 och 3 innehåller övergångs-
bestämmelser. Syftet med dessa är att undvika en 
försämring för familjer med flera barn som med 
nuvarande reglering har rätt till gemensam kost-
nadsreducering. 

 
I punkten 2 anges att en förmånsberättigad 

person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 
och som vid ikraftträdandet har rätt till kost-
nadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket 
behåller denna rätt under ett år räknat från första 
inköpstillfället. Inköp som gjorts under ettårs-
perioden före den 1 januari 2016, även de som 
avser andra barn i familjen, får således till 
periodens utgång ligga kvar som grund för kost-
nadsreduceringen för den person som fyllt 18 år. 

I punkten 3 anges att en förmånsberättigad 
person som fyller 18 år efter den 31 december 
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2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till 
kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde 
stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år 
under ett år räknat från första inköpstillfället. 
Detta innebär att dessa personer fr.o.m. den 
1 januari 2016 kommer ha rätt till kostnadsfria 
läkemedel och andra varor med stöd av 19 § 
första stycket till den dag de fyller 18 år. Där-
efter kommer inköp som gjorts under ettårs-
perioden före den 1 januari 2016, även de som 
avser andra barn i familjen, till periodens utgång 
läggas till grund för kostnadsreduceringen. 

I de fall någon kostnad inte uppstått för den 
enskilde är det inte fråga om inköp i lagens 
mening. Detta innebär att de läkemedel och 
varor som den förmånsberättigade fått kost-
nadsfritt efter den 1 januari 2016 innan denne 
fyllt 18 år inte kan utgöra grund för ytterligare 
kostnadsreducering under den innevarande 
ettårsperioden. 

Övergångsbestämmelserna har utformats i 
enlighet med Lagrådets synpunkter. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6.5. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:319) 
om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. 

18 § 
I paragrafen regleras vilka andra varor än läke-
medel som kan omfattas av läkemedels-
förmånerna. 

I första punkten görs en språklig ändring som 
innebär att det förtydligas att det är varor för 
vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedels-
lagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedels-
lagen helt eller delvis ska gälla, som omfattas av 
läkemedelsförmånerna. 

I andra punkten görs språkliga ändringar som 
innebär bl.a. att ordet ”behövs” ersätts med ”en 
förmånsberättigad behöver” samt att orden 
”förklarat behörig därtill” ersätts med ”har be-
hörighet till sådan förskrivning”. 

Vidare ändras tredje punkten i sak genom att 
det läggs till två krav för att de förbruknings-
artiklar som omfattas av bestämmelsen ska 
kunna ingå i läkemedelsförmånerna. Dels krävs 
att en förmånsberättigad behöver förbruknings-
artiklarna på grund av sjukdom, dels krävs att 
förbrukningsartiklarna förskrivs av läkare, tand-
läkare eller någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan förskrivning. 

Motsvarande krav i 19 § tas bort (se kommentar 
i avsnitt Förslaget till lag om ändring i lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.6.4. 

4.7 Budgetförslag 

4.7.1 1:1 Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 1:1 Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
29 827 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
762 

 
2015 

 
Anslag 

 
31 825 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
31 777 

2016 Förslag 34 000      

2017 Beräknat 34 172 2   

2018 Beräknat 34 472 3   

2019 Beräknat 34 969 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 34 002 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 34 002 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 34 002 tkr i 2016 års prisnivå.  

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökades med 2 miljoner kronor 2015 
och föreslås öka med ytterligare 2 miljoner 
kronor 2016 mot bakgrund av att myndighetens 
uppdrag har utvidgats till att omfatta hela social-
tjänstens område och den verksamhet som 
bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Från och 
med 2017 beräknas motsvarande nivå. 
Finansiering sker genom att anslaget 4:5 
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 
minskas. 
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Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 31 825 31 825 31 825 31 825 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 251 412 694 1 163 

Beslut 1 924 1 935 1 953 1 981 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  34 000 34 172 34 472 34 969 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 34 000 000 kronor an-
visas under anslaget 1:1 Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 34 172 000 kronor, 
34 472 000 kronor respektive 34 969 000 kronor. 

4.7.2 1:2 Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering  

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 1:2 Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
59 461 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
335 

 
2015 

 
Anslag 

 
67 887 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
66 527 

2016 Förslag 79 713      

2017 Beräknat 80 492 2   

2018 Beräknat 81 625 3   

2019 Beräknat 83 126 4   
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Motsvarar 79 715 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 79 611 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 79 610 tkr i 2016 års prisnivå.  
 

 
 
 
 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens beredning för 
medicinsk och social utvärderings (SBU) förvalt-
ningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

SBU fick den 1 juli 2015 ett samlat ansvar för att 
vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya 
metoder i hälso- och sjukvården samt social-
tjänsten. Motsvarande uppgifter flyttades från 
Socialstyrelsen till SBU. Av denna anledning 
ökade anslaget med 6,5 miljoner kronor 2015. 
Anslaget föreslås öka med ytterligare 6,5 mil-
joner kronor 2016. För 2017 och framåt beräk-
nas motsvarande nivå. Finansiering sker genom 
att anslaget 8:1 Socialstyrelsen minskas. 

I syfte att renodla finansieringen av SBU före-
slås anslaget öka med 4,5 miljoner kronor 2016 
för verksamheter av permanent karaktär. An-
slaget beräknas öka med 4,5 miljoner kronor per 
år fr.o.m. 2017. Förslaget avser översättning av 
utländska kunskapsöversikter och en upplys-
ningstjänst för vården. Finansiering sker genom 
att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
minskas. 

 
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 67 887 67 887 67 887 67 887 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 981 1 652 2 724 4 023 

Beslut 10 845 10 953 11 013 11 216 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  79 713 80 492 81 625 83 126 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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Regeringen föreslår att 79 713 000 kronor an-
visas under anslaget 1:2 Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
80 492 000 kronor, 81 625 000 kronor respektive 
83 126 000 kronor. 

4.7.3 1:3 Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 1:3 Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
140 276 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
–3 513 

 
2015 

 
Anslag 

 
132 882 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
131 224 

2016 Förslag 139 203      

2017 Beräknat 140 488 2   

2018 Beräknat 142 517 3   

2019 Beräknat 145 041 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 139 206 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 139 213 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 139 213 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverkets (TLV) förvaltnings-
utgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökade med 19 miljoner kronor 2014 
och med 18 miljoner kronor 2015 till följd av 
myndighetens utökade uppgifter inom läke-
medelsområdet rörande den utvecklade takpris-
modellen och den värdebaserade prissättningen 
samt för förstärkt tillsyn. För detta ändamål 
föreslås 17 miljoner kronor 2016. För ändamålet 
beräknas 17 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 

I syfte att renodla finansieringen av TLV före-
slås anslaget öka med 5,4 miljoner kronor 2016 
för verksamhet av permanent karaktär. Anslaget 
beräknas öka med 5,4 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. Förslaget avser hälsoekonomiska 
utvärderingar av läkemedel vars huvudsakliga 
användning är inom slutenvården. Finansiering 
sker genom att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa 
och sjukvård minskas. 

 

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 132 882 132 882 132 882 132 882 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 251 3 495 5 458 7 908 

Beslut 4 070 4 111 4 177 4 251 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  139 203 140 488 142 517 145 041 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 139 203 000 kronor an-
visas under anslaget 1:3 Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 140 488 000 kro-
nor, 142 517 000 kronor respektive 145 041 000 
kronor. 

4.7.4 1:4 Tandvårdsförmåner 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 1:4 Tandvårdsförmåner 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 225 700 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
458 840 

 
2015 

 
Anslag 

 
5 785 510 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 156 018 

2016 Förslag 5 617 003      

2017 Beräknat 5 850 324      

2018 Beräknat 6 046 024      

2019 Beräknat 6 286 384      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statliga 
tandvårdsförmåner enligt lagen (2008:145) om 
statligt tandvårdsstöd, enligt socialförsäkrings-
balken och enligt lagen (2010:111) om införande 
av socialförsäkringsbalken. En mindre del av 
anslaget får användas för utgifter för kompetens-
centrum på tandvårdsområdet. 
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Regeringens överväganden  

Under 2014 uppgick anslagssparandet till 
459 miljoner kronor. Anslagssparandet drogs in 
vid årsskiftet 2014/15. Jämfört med anvisade 
medel 2015 beräknas utgifterna bli ca 629 mil-
joner kronor lägre, vilket innebär ett anslags-
sparande även 2015. Avvikelsen beror på att 
efterfrågan beräknas bli lägre än den bedömning 
som gjordes i budgetpropositionen för 2015. 

Regeringen avser att fr.o.m. den 1 januari 2017 
göra tandvård kostnadsfri för unga upp t.o.m. 
det år de fyller 21 år. I ett andra steg avses 
åldersgränsen höjas fr.o.m. den 1 januari 2018 till 
att gälla unga upp t.o.m. det år de fyller 23 år. 
Regeringen beräknar att anslaget minskas med 
43 miljoner kronor 2017 och med 113 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2018 då utgifter för dessa 
åldersgrupper inte längre belastar detta anslag. 
Reglering av kostnaderna avses ske inom 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner som beräknas öka med 276 miljoner 
kronor 2017 och 576 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2018. 

Anslagsnivån för 2016 och framåt revideras 
jämfört med anvisade medel 2015 eftersom detta 
anslag är av en anslagstyp vars nivå anpassas efter 
utgiftsprognoser för kommande år. Utgifts-
utvecklingen för anslaget är främst beroende av 
ersättningsnivåer och antal personer som 
besöker tandvården. Anslaget beräknas öka 
successivt under prognosperioden vilket främst 
förklaras av en kombination av befolknings- och 
prisökningar. Dessa ökningar redovisas på 
volymraden i tabell 4.15. 

 

Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:4 Tandvårdsförmåner  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 785 510 5 785 510 5 785 510 5 785 510 

Förändring till följd av:    

Beslut  –43 000 –103 000 –103 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer –168 507 107 814 363 514 603 874 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 617 003 5 850 324 6 046 024 6 286 384 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 5 617 003 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Tandvårdsförmåner 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 5 850 324 000 kronor, 6 046 024 000 
kronor respektive 6 286 384 000 kronor. 

4.7.5 1:5 Bidrag för 
läkemedelsförmånerna 

Tabell 4.16 Anslagsutveckling 1:5 Bidrag för 
läkemedelsförmånerna  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
21 546 310 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
–316 310 

 
2015 

 
Anslag 

 
22 650 129 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
22 650 129 

2016 Förslag 22 173 558      

2017 Beräknat 22 270 200      

2018 Beräknat 22 270 200      

2019 Beräknat 22 270 200      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för det sär-
skilda statsbidraget till landstingen för deras 
kostnader för läkemedelsförmånerna. Syftet är 
att ändamålsenliga och säkra läkemedel ska 
kunna förskrivas till en rimlig kostnad för den 
enskilde. Anslaget får även användas för att er-
sätta landstingen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för vissa kostnader inom läke-
medelsområdet som inte ingår i läkemedels-
förmånerna. 

Regeringens överväganden 

Kostnaderna för läkemedelsförmånerna 2014 
blev högre än vad som beräknades när anslags-
nivån fastställdes. Det innebar att anslags-
krediten användes och att anslaget för 2015 hade 
ett negativt ingående överföringsbelopp på 
316 miljoner kronor. 

I mars 2015 ingick regeringen och SKL en 
överenskommelse om statens bidrag till lands-
tingen för kostnaderna för läkemedelsför-
månerna m.m. Överenskommelsen innebär att 
statens bidrag till landstingen för deras kost-
nader 2015 uppgår till 22 483 miljoner kronor. I 
detta belopp ingår ett bidrag om 840 miljoner 
kronor för läkemedel för behandling av hepatit 
C. Läkemedel för behandling av hepatit C för-
skrivs i enlighet med smittskyddslagen 
(2004:168). I överenskommelsen enades 
parterna även om att landstingen ska tilldelas ett 
bidrag för sina kostnader för behandling av 
hepatit C om 657 miljoner kronor 2014. Där-
utöver får landstingen ett bidrag för ett antal 
kostnadsposter som inte heller ingår i 
läkemedelsförmånerna, t.ex. dosdispensering, 
kompensation för vissa rekvisitionsläkemedel 
och förbrukningsartiklar. I överenskommelsen 
uppgår detta belopp till 1 814 miljoner kronor. 
Bidraget till landstingen från anslaget utbetalas 
med två månaders fördröjning, vilket medför att 
överenskommet belopp och anslagsbelopp 
skiljer sig åt. 

 
 
 
 
 
 

I och med överenskommelsen ökades anslaget 
med 1 690 miljoner kronor i samband med pro-
positionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 
2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 
2014/15:255). För 2016 finns ännu ingen över-
enskommelse med SKL. Regeringen bedömer 
dock att anslaget behöver ökas även 2016. An-
slaget bör ökas till samma nivå som landstingen 
erhållit för sina kostnader under 2015. Anslaget 
föreslås således öka med 874 miljoner kronor 
2016. Även för 2017–2019 beräknas anslaget 
öka.  

Från och med den 1 januari 2016 kommer 
barn och unga under 18 år att få receptbelagda 
läkemedel och andra varor som ingår i läke-
medelsförmånerna kostnadsfritt. För detta 
ändamål föreslås anslaget öka med 339 miljoner 
kronor 2016 samt beräknas anslaget öka med 
407 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 

Regeringen avser föreslå att preventivmedel 
inom läkemedelsförmånerna ska erbjudas kost-
nadsfritt till personer under 21 år fr.o.m. den 
1 januari 2017. Mot bakgrund av detta beräknas 
anslaget öka med 27 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. 

 
Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 960 000 20 960 000 20 960 000 20 960 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 213 558 1 310 200 1 310 200 1 310 200 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  22 173 558 22 270 200 22 270 200 22 270 200 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 22 173 558 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Bidrag för läkemedels-
förmånerna för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 22 270 200 000 kronor 
respektive år. 
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4.7.6 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård  

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 624 984 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
118 768 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 443 029 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 352 273 

2016 Förslag 3 753 019 2    

2017 Beräknat 2 735 079      

2018 Beräknat 2 635 079      

2019 Beräknat 2 097 079      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Den beräknade statliga ålderspensionsavgiften för 2016 uppgår till 504 tkr. 
Beloppet består av en preliminär avgift om 595 tkr för 2016 samt reglerings-
belopp för 2013 om –91 tkr. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för bidrag och 
statsbidrag för att genom riktade insatser arbeta 
för att säkerställa att hälso- och sjukvården håller 
en god tillgänglighet och kvalitet, baseras på 
kunskap, är behovsanpassad och effektiv, samt 
stärker patientens delaktighet i vården. Anslaget 
får även användas för bidrag och statsbidrag för 
att förbättra förutsättningarna för ökad 
bemanning inom vården, för professionen att 
utföra sitt arbete och för att hälso- och sjuk-
vårdens resultat följs upp på ett öppet och jäm-
förbart sätt. Därtill får anslaget användas för att 
förbättra förutsättningarna för att kunskap och 
erfarenheter tas tillvara för att förbättra hälso- 
och sjukvården liksom för en god och mer jäm-
lik vård. Inom ramen för anslaget får medel 
också användas för utbetalning av ersättning i 
vissa fall vid ingripanden för att förhindra sprid-
ning av en smittsam sjukdom, ersättning till 
smittbärare samt statlig ålderspensionsavgift 
kopplad till ersättning till smittbärare. Detta 
anslag får också användas för utgifter för insatser 
inom regeringens arbete med hälso- och sjuk-
vård och folkhälsa. Medel inom anslaget får an-
vändas för överenskommelser med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Anslaget får 
dessutom användas till bidrag till nationella och 
internationella organisationer inom folkhälso- 
och sjukvårdsområdet, andra internationella 
åtaganden på området, samt för forskning inom 
farmaci. Medel på anslaget får också användas för 
ersättning till personer som insjuknat i narko-
lepsi till följd av vaccinering med Pandemrix. 

Anslaget får även användas till beredskapslager 
av antivirala läkemedel. Inom ramen för anslaget 
finns också medel för ersättning till steriliserade i 
vissa fall, samt till talidomidskadade i vissa fall. 
Dessa medel får användas för att bevilja medel 
till personer som ansöker om ersättning för 
sådana skador eller ingrepp, i enlighet med de 
riktlinjer som tidigare har använts. 

Beredskapsinvesteringar 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 besluta att Socialstyrelsen får ta upp 
lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 
kronor för beredskapsinvesteringar. Regeringen 
bemyndigas att under 2016 besluta att Folk-
hälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgälds-
kontoret som inklusive tidigare gjord upplåning 
uppgår till högst 350 000 000 kronor för bered-
skapsinvesteringar. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 

beslutade i december 2014 om en mer samlad 
styrning med kunskap för hälso- och sjukvård 
och socialtjänst samt en mer renodlad myndig-
hetsstruktur (prop. 2014/15:1, bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). För Social-
styrelsen medför det att vissa beredskapsfrågor 
överförs till Folkhälsomyndigheten, bl.a. den 
nationella beredskapen för en influensapandemi. 
Socialstyrelsen kommer dock ha ett fortsatt 
ansvar för beredskapen inom hälso- och sjuk-
vårdsområdet. Socialstyrelsen behöver därför en 
låneram för att kunna göra nationella bered-
skapsinvesteringar som syftar till att utifrån 
myndighetens reglerade ansvar bistå eller under-
lätta huvudmännens insatser vid större händel-
ser. Folkhälsomyndigheten behöver, till följd av 
det utökade ansvaret, en låneram för att kunna 
göra beredskapsinvesteringar i syfte att hantera 
utbrott av smittsamma sjukdomar, t.ex. 
influensapandemier. 
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Regeringens överväganden  

Under de senaste åren har ett antal insatser inom 
hälso- och sjukvårdsområdet påbörjats. Flera av 
insatserna är långsiktiga åtaganden som kommer 
att kräva finansiering även under 2016 och 
framåt. Däribland kan nämnas insatser för 
cancervård och kvalitetsregister. Regeringens 
avsikt är att påbörjade åtaganden ska fullföljas 
med finansiering under 2016. 

Anslaget ökades med 5 miljoner kronor 2014 
och 10 miljoner kronor 2015 i syfte att förbättra 
läkemedelsbehandlingen för barn och unga 
genom bättre information. 

För 2014 och 2015 ökades anslaget med 
8 miljoner kronor per år för att stödja införandet 
av patientlagen (2014:821). För 2016 föreslås 
motsvarande nivå. 

Anslaget ökades med 3 miljoner kronor per år 
2014 och 2015 för insatser med syfte att 
effektivisera användningen av professionens 
resurser.  

För 2014 och 2015 ökades anslaget med 
50 miljoner kronor respektive 100 miljoner kro-
nor för insatser avseende långvariga eller kro-
niska sjukdomar. För 2016 föreslås 150 miljoner 
kronor för detta ändamål. Motsvarande belopp 
beräknas uppgå till 150 miljoner kronor 2017 
och 50 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018. 

Socialstyrelsen lagerhåller på regeringens upp-
drag läkemedel och sjukvårdsmateriel för att 
stödja landstingen med beredskap inför en all-
varlig händelse eller kris. Lagren innehåller 
värdemässigt till största delen antivirala läke-
medel att användas vid pandemisk spridning av 
influensa. Lagren har hittills huvudsakligen 
finansierats med medel från anslaget 2:4 Kris-
beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap. I samband med 
budgetpropositionen för 2010 ändrades villkoren 
för det anslaget och finansieringen stämmer 
därmed inte längre överens med anslagets inrikt-
ning. Genom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård finansieras liknande verksamhet, bl.a. 
beredskapsläkemedel. För att säkerställa den 
fortsatta finansieringen av lagren överförs medel 
under 2015–2018 från anslaget 2:4 Krisberedskap 
under utgiftsområde 6 till detta anslag. För 2015 

ökades anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjuk-
vård engångsvis med 49 miljoner kronor. För 
2016 föreslås motsvarande ökning uppgå till 
46 miljoner kronor för detta ändamål. För 2017 
och 2018 beräknas 30 miljoner kronor per år. 

Anslaget ökades med 1 miljon kronor 2015 
för ersättning i vissa fall till personer som in-
sjuknat i narkolepsi till följd av vaccinering med 
Pandemrix. För samma ändamål föreslås anslaget 
öka med ytterligare 1 miljon kronor 2016. För 
2017 och framåt beräknas motsvarande nivå. 
Finansiering sker genom att anslaget 1:8 Bidrag 
till psykiatri minskas. 

Under 2015 ökades anslaget med 500 miljoner 
kronor för insatser inom cancervården. För detta 
ändamål föreslås 500 miljoner kronor 2016 och 
motsvarande nivå beräknas för 2017 och 2018. 

Anslaget ökades med 200 miljoner kronor 
2015 för insatser som rör förlossningsvård och 
kvinnors hälsa, enligt propositionen Vår-
ändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). För 
motsvarande insatser föreslås anslaget öka med 
ytterligare 200 miljoner kronor 2016. Inom 
anslaget beräknas motsvarande nivå per år 2017–
2019 för detta ändamål. 

Anslaget föreslås öka med 2 miljoner kronor 
2016 och beräknas öka med 2 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017 för bidrag avseende verksam-
het vid Rett Center. Regeringen avser att initiera 
en dialog med berörd sjukvårdshuvudman an-
gående de framtida förutsättningarna för verk-
samheten och dess finansiering. 

Regeringen föreslår en riktad primärvårds-
satsning med fokus på kvinnor. Anslaget föreslås 
öka med 130 miljoner kronor 2016 och beräknas 
öka med 130 miljoner kronor per år 2017–2019 
mot bakgrund av detta. 

Anslaget föreslås minska med 60 miljoner 
kronor 2016 för verksamhet av permanent 
karaktär som bedrivs av Socialstyrelsen, Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU), Läkemedelsverket samt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) och som hittills 
finansierats inom detta anslag. Anslaget beräknas 
för samma ändamål minska med 60 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2017. Detta innefattar för 
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Socialstyrelsens del verksamheter som öppna 
jämförelser inom sjukvården, specialistkom-
petenskurser för läkare under specialiserings-
tjänstgöring, nationell informationsstruktur och 
nationellt fackspråk. Anslaget 8:1 Socialstyrelsen 
föreslås öka med 36 miljoner kronor 2016 och 
beräknas öka med 36 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. För SBU rör ökningen översätt-
ning av utländska kunskapsöversikter och 
upplysningstjänst för vården. Anslaget 1:2 
Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering föreslås öka med 4,5 miljoner kronor 
2016 och beräknas öka med 4,5 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017. Anslaget 1:11 Läke-
medelsverket föreslås öka med 8,1 miljoner kro-
nor 2016 och beräknas öka med 8,1 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2017 för verksamhet vid 
Giftinformationscentralen i syfte att renodla 
finansieringen av Läkemedelsverket. Anslaget 
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
föreslås öka med 5,4 miljoner kronor 2016 och 
beräknas öka med 5,4 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017 för hälsoekonomiska utvärderingar 
för läkemedel vars huvudsakliga användning är 
inom slutenvården. 

Anslaget föreslås öka med 1 miljard kronor 
2016 för en professionsmiljard. Från och med 
2017 beräknas anslaget öka med 1 miljard kronor 
per år för samma ändamål. 

Anslaget föreslås öka med ytterligare 1 miljard 
kronor 2016 för att möjliggöra särskilt angelägna 
insatser i hälso- och sjukvården. 

 
Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 244 704 1 244 704 1 244 704 1 244 704 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 510 000 1 494 000 1 394 000 856 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag –1 685 –1 325 –1 325 –1 325 

Övrigt  –2 300 –2 300 –2 300 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 753 019 2 735 079 2 635 079 2 097 079 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
 
 
 

Regeringen föreslår att 3 753 019 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 2 735 079 000 kronor, 2 635 079 000 
kronor respektive 2 097 079 000 kronor. 

4.7.7 1:7 Sjukvård i internationella 
förhållanden 

Tabell 4.20 Anslagsutveckling 1:7 Sjukvård i internationella 
förhållanden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
488 766 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
169 259 

 
2015 

 
Anslag 

 
611 535 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
484 526 

2016 Förslag 503 094      

2017 Beräknat 482 420      

2018 Beräknat 493 681      

2019 Beräknat 504 202      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för vård-
förmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 
1408/71 om tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) 
om ersättning för kostnader till följd av vård i ett 
annat land inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, gällande överenskommelser om 
social trygghet som Sverige tecknat med andra 
länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid 
tillämpning av EU-rätten är skyldigt att erbjuda. 
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Kompletterande information 

Kostnader för sjukvård i internationella för-
hållanden har kopplingar till det svenska EU-
medlemskapet och till sjukvårdsavtal som 
Sverige tecknat med andra länder. Vilka ersätt-
ningar som Försäkringskassan genom ovan 
nämnda åtaganden ska lämna till landstingen för 
tillhandahållen vård framgår bl.a. i förordningen 
(2013:711) om ersättningar för vissa kostnader 
för gränsöverskridande vård. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna på anslaget påverkas av människors 
mönster för boende, studier, arbete och resande. 
Det finns också administrativa förhållanden, t.ex. 
eftersläpning i debiteringen från andra länder för 
turist- och pensionärsvård, som påverkar ut-
gifterna. 

Landstingen och kommunerna har sedan den 
1 oktober 2013 kostnadsansvar för vissa ersätt-
ningar för gränsöverskridande vård. Kostnads-
ansvaret täcker ersättningar som har betalats ut 
till personer som vid tiden för den vård som 
ersättningen avser var bosatta inom landstinget 
eller var kvarskrivna enligt 16 § folkbokförings-
lagen (1991:481) och stadigvarande vistades i 
landstinget. Skälet till att kostnadsansvaret 
flyttades över till kommuner och landsting från 
staten var att det s.k. patientrörlighetsdirektivet 
genomfördes i svensk rätt. 

Med anledning av genomförandet av patient-
rörlighetsdirektivet minskas anslaget 
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden (prop. 
2013/14:1 utg.omr. 9 avsnitt 4.11.7). Anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning under ut-
giftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 

ökas med motsvarande belopp. Överföringen av 
medel sker successivt på grund av en viss för-
dröjning i utgifterna. Beloppet uppgick till 
93 miljoner kronor 2014 och 162 miljoner kro-
nor 2015. Motsvarande belopp föreslås uppgå till 
222 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå 
till 262 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 

 
Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 611 535 611 535 611 535 611 535 

Förändring till följd av:    

Beslut –60 000 –100 000 –100 000 –100 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar –80 618 –69 845 –72 845 –72 852 

Volymer 32 177 40 730 54 991 65 519 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  503 094 482 420 493 681 504 202 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 503 094 000 kronor an-
visas under anslaget 1:7 Sjukvård i internationella 
förhållanden för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 482 420 000 kronor, 
493 681 000 kronor respektive 504 202 000 kro-
nor. 
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4.7.8 1:8 Bidrag till psykiatri  

Tabell 4.22 Anslagsutveckling 1:8 Bidrag till psykiatri  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
808 702 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
41 246 

 
2015 

 
Anslag 

 
841 893 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
811 087 

2016 Förslag 1 080 893      

2017 Beräknat 1 078 893      

2018 Beräknat 1 078 893      

2019 Beräknat 1 083 893      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för bidrag och 
statsbidrag för insatser inom psykiatri och psy-
kisk hälsa. Anslaget får även användas för ut-
gifter för forskning inom psykiatri och psykisk 
hälsa. 

Kompletterande information  

Insatserna har i huvudsak bestått av uppdrag till 
myndigheter och överenskommelser mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden  

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 18 450 000 kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den forsk-

ning som finansieras av Vetenskapsrådet bedrivs 
vanligen i form av fleråriga projekt. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2016 för an-
slaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
18 450 000 kronor 2017 och 2018. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabell 4.23 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden 13 750 18 216 11 766 – – 

Nya åtaganden 11 036 3 700 16 600 – – 

Infriade åtaganden –6 570 –10 150 –9 916 –10 150 –8 300 

Utestående åtaganden 18 216 11 766 18 450 – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 22 300 21 200 18 450 – – 
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Regeringens överväganden  

Inom ramen för den förra regeringens insatser 
inom psykisk hälsa har det tidigare, efter beslut i 
riksdagen, gjorts överföringar mellan detta an-
slag och anslag under andra utgiftsområden. 
Medel har bl.a. förts över till Karolinska 
institutet för att utöka antalet platser på psyko-
logprogrammet. Överföringsbeloppen har för-
ändrats årligen i takt med att programmet byggs 
ut till full volym. Av denna anledning minskades 
anslaget med ca 19,8 miljoner kronor 2015. 
Anslaget föreslås minska med samma belopp 
2016. 

Anslaget föreslås minska med 40 miljoner 
kronor 2016 för verksamhet av permanent 
karaktär som bedrivs av Socialstyrelsen. Detta 
innefattar bl.a. uppdrag och kunskapsstyrning 
inom området psykisk hälsa. Anslaget beräknas 
för samma ändamål minska med 40 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2017. Anslaget 8:1 Social-
styrelsen föreslås öka med 36 miljoner kronor 
2016 och beräknas öka med 36 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017. 

Anslaget minskades med 3,75 miljoner kronor 
2015 för finansiering av ersättning i vissa fall till 
personer som insjuknat i narkolepsi till följd av 
vaccinering med Pandemrix samt för Kammar-
kollegiets administrativa hantering av ersätt-
ningen. För samma ändamål föreslås anslaget 
minska med ytterligare 1 miljon kronor 2016. 
Anslaget beräknas minska med motsvarande 
belopp fr.o.m. 2017. Anslaget 1:6 Bidrag till 
folkhälsa och sjukvård föreslås öka med 1 miljon 
kronor 2016 och beräknas öka med motsvarande 
belopp fr.o.m. 2017.  

För att möta den ökande psykiska ohälsan 
bland barn och unga vuxna t.o.m. 30 år föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 280 miljoner 
kronor 2016. Anslaget beräknas öka med 
280 miljoner kronor per år 2016–2019 för 
samma ändamål. 

 

Tabell 4.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:8 Bidrag till psykiatri  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 841 893 841 893 841 893 841 893 

Förändring till följd av:    

Beslut 239 000 237 000 237 000 242 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 080 893 1 078 893 1 078 893 1 083 893 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 080 893 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 078 893 000 kronor, 1 078 893 000 kronor 
respektive 1 083 893 000 kronor. 

4.7.9 1:9 Bidrag för samordning och 
tillgänglighet  

Tabell 4.25 Anslagsutveckling 1:9 Bidrag för samordning 
och tillgänglighet  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 000 000 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 000 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 000 000 

2016 Förslag 1 000 000      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag till lands-
tingen för att arbeta med att öka samordningen 
och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjuk-
vården samt för bidrag till Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) för att stödja landstingen i 
detta arbete. 
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Kompletterande information 

Anslaget användes under 2009–2014 till presta-
tionsbaserade överenskommelser mellan staten 
och SKL med fokus på tillgänglighet. Överens-
kommelsen utvecklades 2015 till en samord-
nings- och tillgänglighetsmiljard. Anslagsmedlen 
kommer att fördelas genom en resultatbaserad 
ersättningsmodell som regeringen och SKL har 
kommit överens om. Utbetalning avseende 
överenskommelsen för 2015 sker i början av 
2016. Anslaget beräknas minska med 1 miljard 
kronor per år fr.o.m. 2017 då insatsen avslutas.  

Regeringens överväganden 

Tabell 4.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Förändring till följd av:    

Beslut  –1 000 000 –1 000 000 –1 000 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 000 000 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 000 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Bidrag för samordning 
och tillgänglighet för 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.10 1:10 Bidrag för mänskliga vävnader 
och celler 

Tabell 4.27 Anslagsutveckling 1:10 Bidrag för mänskliga 
vävnader och celler  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
74 000 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
74 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
74 000 

2016 Förslag 74 000      

2017 Beräknat 74 000      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till landsting för kvalitets- och säkerhetsnormer 
vid hantering av mänskliga vävnader och celler 
enligt lagen (2008:286) om kvalitets- och säker-
hetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader 
och celler. 

Regeringens överväganden 

Sjukvårdshuvudmännens kostnader för genom-
förandet av de krav som lagen ställer har beräk-
nats till 119 miljoner kronor per år under 2008–
2017. Av kostnaderna utbetalas 45 miljoner kro-
nor per år via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna 
bidrag till kommuner. Resterande medel ut-
betalas via detta anslag. 

 
Tabell 4.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 74 000 74 000 74 000 74 000 

Förändring till följd av:    

Beslut   –74 000 –74 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  74 000 74 000 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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Regeringen föreslår att 74 000 000 kronor an-
visas under anslaget 1:10 Bidrag för mänskliga 
vävnader och celler för 2016. För 2017 beräknas 
anslaget till 74 000 000 kronor. 

4.7.11 1:11 Läkemedelsverket 

Tabell 4.29 Anslagsutveckling 1:11 Läkemedelsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
120 692 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 498 

 
2015 

 
Anslag 

 
123 190 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
120 128 

2016 Förslag 131 485      

2017 Beräknat 131 753 2   

2018 Beräknat 134 661 3   

2019 Beräknat 137 688 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 129 897 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 129 978 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 130 057 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter vid Läke-
medelsverket för: 

– tillsyn av medicintekniska produkter, 

– producentobunden läkemedelsinformation, 

– utökade ansvarsområden till följd av lagen 
(2006:496) om blodsäkerhet och lagen 
(2008:286) om kvalitets- och säkerhets-
normer vid hantering av mänskliga väv-
nader och celler, 

– strukturerad uppföljning av nya läkemedel, 

– utökade ansvarsområden till följd av ny 
lagstiftning på EU-nivå inom områden för 
kosmetika, medicinteknik, och avancerade 
terapier, samt 

– utökade ansvarsområden som ålagts Läke-
medelsverket efter apoteksomregleringen. 

Regeringens överväganden 

I syfte att renodla finansieringen av Läkemedels-
verket föreslås anslaget öka med 8,1 miljoner 
kronor 2016 för verksamhet av permanent 
karaktär. Anslaget beräknas öka med 8,1 miljo-
ner kronor per år fr.o.m. 2017. Förslaget avser 
Giftinformationscentralen. Finansiering sker 

genom att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård minskas. 

 
Tabell 4.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Läkemedelsverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 123 190 123 190 123 190 123 190 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 403 4 197 6 928 9 772 

Beslut 8 100 8 216 8 392 8 575 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt –2 208 –3 850 –3 849 –3 849 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  131 485 131 753 134 661 137 688 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 131 485 000 kronor an-
visas under anslaget 1:11 Läkemedelsverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 131 753 000 kronor, 134 661 000 kronor 
respektive 137 688 000 kronor. 

4.7.12 1:12 E-hälsomyndigheten 

Tabell 4.31 Anslagsutveckling 1:12 E-hälsomyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
53 819 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
55 621 

 
2015 

 
Anslag 

 
114 401 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
114 744 

2016 Förslag 119 189      

2017 Beräknat 114 239 2   

2018 Beräknat 115 059 3   

2019 Beräknat 116 583 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 113 799 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 113 802 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 113 802 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för E-hälsomyndighetens 
förvaltningsutgifter. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

91 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.32 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  172 200 159 300 12 900 

Prognos 2015  172 200 184 600 –12 400 

Budget 2016  172 200 172 200 0 

 
Intäkterna som avser offentligrättslig verk-
samhet tas ut via avgifter enligt lagen 
(1996:1156) om receptregister, lagen (2005:258) 
om läkemedelsförteckning samt lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel. Myndig-
heten disponerar intäkterna från verksamheten. 

 
Tabell 4.33 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 37 100 37 100 0 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Prognos 2015 37 600 37 600 0 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Budget 2016 32 500 32 500 0 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

 
Intäkterna som avser uppdragsverksamhet 
regleras främst i myndighetens instruktion. Det 
rör bl.a. granskning av elektroniska system som 
ska ansluta till myndighetens register, teknisk 
drift av register över motgifter (antidoter) och 
tillhandahållande av en teknisk plattform för 
uppgifter om läkemedel och andra varor som 
landsting subventionerar utöver läkemedels-
förmånerna. 

Regeringens överväganden 

Från och med den 1 januari 2016 kommer barn 
och unga under 18 år att få receptbelagda 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna 
kostnadsfritt (avsnitt 4.6). E-hälsomyndigheten 
kommer att behöva justera högkostnadsdata-
basens tjänster så att de anpassas till reformen. 
Anslaget föreslås därför öka med 2 miljoner 
kronor 2016. 

Regeringen avser även föreslå att preventiv-
medel inom läkemedelsförmånerna ska erbjudas 

kostnadsfritt till personer under 21 år fr.o.m. 
den 1 januari 2017 (avsnitt 4.5). Mot bakgrund 
av detta beräknas E-hälsomyndigheten få ökade 
kostnader. Anslaget föreslås därför öka med 
3 miljoner kronor 2016. 

 
Tabell 4.34 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 E-hälsomyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 114 401 114 401 114 401 114 401 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 755 1 200 2 027 3 569 

Beslut 4 648 –385 –385 –390 

Överföring 
till/från andra 
anslag –615 –977 –984 –997 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  119 189 114 239 115 059 116 583 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 119 189 000 kronor an-
visas under anslaget 1:12 E-hälsomyndigheten för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 114 239 000 kronor, 115 059 000 kronor 
respektive 116 583 000 kronor. 

4.7.13 8:1 Socialstyrelsen 

Tabell 4.35 Anslagsutveckling 8:1 Socialstyrelsen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
494 377 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
–1 452 

 
2015 

 
Anslag 

 
468 583 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
479 770 

2016 Förslag 596 410      

2017 Beräknat 579 909 2   

2018 Beräknat 590 003 3   

2019 Beräknat 601 408 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 573 496 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 573 623 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 573 622 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för Socialstyrelsens för-
valtningsutgifter och för förvaltningsutgifter för 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.36 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 13 155  –  –  – 

Prognos 2015 14 000  –  –  – 

Budget 2016 14 000  –  –  – 

 
Intäkterna för offentligrättslig verksamhet avser 
till stor del Socialstyrelsens avgifter för ut-
färdandet av legitimationer. 

 
Tabell 4.37 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 20 622 21 120 –498 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Prognos 2015 19 695 20 500 –805 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Budget 2016 20 500 20 500 0 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

 
Avgiftsintäkterna för uppdragsverksamhet be-
står främst av avgifter för material, data- och 
statistikproduktion samt för försäljning av 
rapporter, skrifter, konferenser m.m. För 
publikationer ingår endast lagring samt tryck- 
och formgivningskostnader medan kostnader 
för personal, språkgranskning och översättning 
inte ingår. 

Regeringens överväganden 

I samband med reformeringen av myndig-
heternas arbete med styrning med kunskap för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst gjordes vissa 
organisatoriska förändringar vilka trädde i kraft 
den 1 juli 2015. Uppgifter fördes över från 
Socialstyrelsen till Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU) respek-

tive Folkhälsomyndigheten. Vidare blev Social-
styrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd (HSAN) (prop. 
2014/15:1, utg.omr. 9, avsnitt 4.6).  

Med anledning av att ansvaret för syste-
matiska vetenskapliga kunskapsöversikter inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst flyttades 
från Socialstyrelsen till SBU fördes 6,5 miljoner 
kronor över från anslaget 8:1 Socialstyrelsen till 
anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering under 2015. För 2016 föreslår 
regeringen att anslaget 8:1 Socialstyrelsen 
minskas med ytterligare 6,5 miljoner kronor. 
Anslaget 1:2 Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering föreslås öka med motsvarande 
belopp. Från och med 2017 beräknas mot-
svarande nivå. 

Vissa uppgifter avseende smittskydd och anti-
biotikaresistens överfördes från Socialstyrelsen 
till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015. Av 
denna anledning minskades anslaget 8:1 Social-
styrelsen med 6,75 miljoner kronor 2015. An-
slaget 2:1 Folkhälsomyndigheten ökades med 
samma belopp 2015. Motsvarande överföring 
föreslås uppgå till 13,5 miljoner kronor 2016 
samt beräknas uppgå till 13,5 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017. 

Som en konsekvens av att Socialstyrelsen blev 
ny värdmyndighet för HSAN ökades anslaget 
8:1 Socialstyrelsen 2015 med 2,5 miljoner kronor. 
Anslaget 1:2 Kammarkollegiet under utgifts-
område 2 Samhällsekonomi och finansförvalt-
ning minskades med motsvarande belopp. För 
2016 föreslår regeringen att anslaget 8:1 
Socialstyrelsen ökas med ytterligare 2,5 mil-
joner kronor. För 2017 och framåt beräknas 
motsvarande nivå. Finansiering sker genom att 
anslaget 1:2 Kammarkollegiet minskas.  

Myndigheten för internationella adoptions-
frågor fick den 1 september 2015 utökade upp-
gifter och avses få ett nytt namn som speglar 
detta, Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd (avsnitt 7 Politik för sociala tjänster). 
Myndigheten har övertagit vissa uppgifter från 
Socialstyrelsen. De uppgifter som berörs är 
familjerådgivning samt vissa familjerättsliga 
frågor inom socialtjänsten avseende barns 
vårdnad, boende och umgänge, fastställande av 
faderskap och föräldraskap samt samarbets-
samtal. Till följd av detta minskades anslaget 8:1 
Socialstyrelsen med 5 miljoner kronor 2015. 
Anslaget 4:10 Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor ökades med motsvarande belopp. 
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För 2016 föreslår regeringen att anslaget 8:1 
Socialstyrelsen minskas med ytterligare 1 miljon 
kronor och att anslaget 4:10 Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd ökas med mot-
svarande belopp. För 2017 och framåt beräknas 
motsvarande nivå. 

I syfte att renodla finansieringen av Social-
styrelsen föreslås anslaget 8:1 Socialstyrelsen öka 
med 72 miljoner kronor 2016. Anslaget beräknas 
öka med 72 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017 
för verksamheter av permanent karaktär. 
Förslaget avser bl.a. verksamhet inom psykiatri-
området, öppna jämförelser inom sjukvården, 
specialistkompetenskurser för läkare under 
specialiseringstjänstgöring, nationell informa-
tionsstruktur och nationellt fackspråk. Anslaget 
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård föreslås 
minska med 40 miljoner kronor 2016 och beräk-
nas minska med 40 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. Anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri 
föreslås minska med 40 miljoner kronor 2016 
och beräknas minska med 40 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2017. 

Anslaget 8:1 Socialstyrelsen föreslås öka med 
65 miljoner kronor 2016 för att ta till vara den 
kompetens som utländskt utbildad hälso- och 
sjukvårdspersonal har. Insatsen syftar till att 
påskynda dessa personers etablering på arbets-
marknaden samtidigt som det bidrar till integra-
tion och sysselsättning. Från och med 2017 
beräknas anslaget öka med 42 miljoner kronor 
per år för samma ändamål. 

 
Tabell 4.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:1 Socialstyrelsen  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 465 583 465 583 465 583 465 583 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 719 12 000 20 206 29 597 

Beslut 124 108 102 326 104 214 106 228 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  596 410 579 909 590 003 601 408 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Regeringen föreslår att 596 410 000 kronor an-
visas under anslaget 8:1 Socialstyrelsen för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
579 909 000 kronor, 590 003 000 kronor respek-
tive 601 408 000 kronor. 

4.8 Övrig verksamhet 

4.8.1 Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket ska bidra till att uppfylla målet 
för hälso- och sjukvårdspolitiken genom att bl.a. 
verka för en säker och rationell läkemedels-
användning. Läkemedelsverket är den myndighet 
som ansvarar för godkännande och kontroll av 
läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska 
produkter. Verket utövar även tillsyn över 
kosmetiska och hygieniska produkter. Läke-
medelsverket ska vidare inom sitt verksamhets-
område verka för att det generationsmål för 
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riks-
dagen har fastställt nås. 

Läkemedelsverket finansieras till övervägande 
del genom avgifter. Verksamheten finansieras i 
övrigt genom statliga anslag (16 procent) och 
bidrag (8 procent). Under 2014 ökade avgifts-
intäkterna och kostnaderna i den avgifts-
finansierade verksamheten och uppgick till 
568 miljoner kronor respektive 575 miljoner 
kronor. Förändringarna beror främst på ökade 
ansökningsvolymer i den centrala proceduren 
för godkännande av läkemedel. Årsavgifterna har 
ökat både i den nationella och i den centrala 
proceduren, eftersom antalet nya läkemedel som 
registreras är något större än antalet som av-
registreras. De sammanlagda kostnaderna för 
den avgiftsbelagda verksamheten ökade mer än 
intäkterna, vilket ledde till ett underskott för 
verksamheten 2014. En positiv ingående balans 
medförde dock att den utgående balansen blev 
positiv 2014. I tabell 4.39 redovisas Läkemedels-
verkets avgiftsfinansierade verksamhet. 
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Tabell 4.39 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 1 638 566 302 573 355 –7 053 

Prognos 2015 1 710 578 869 614 943 –36 074 

Budget 2016 1 710 584 816 631 728 –46 912 

 
Läkemedelsverket fick en ny avgiftsförordning 
2010 och startade då en uppbyggnad av myndig-
hetskapitalet i syfte att säkerställa en långsiktig 
finansiering av myndigheten. Myndighets-
kapitalet minskade under 2014 till 77 miljoner 
kronor och beräknas vara förbrukat 2016. 

Den anslagsfinansierade verksamheten har till 
viss del haft kostnader som inte täckts av an-
slaget, vilket resulterat i att bidrag utbetalades 
från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
under 2014. 

Läkemedelsverket har fortsatt tilldelats många 
uppdrag inom Europeiska unionen (EU) som 
rapportör i ärenden om godkännande av läke-
medel. Under 2014 uppnåddes målet att minska 
ärendebalanserna rörande översättningar av 
texter efter avslutad EU-procedur. Under 2014 
har myndigheten effektiviserat handläggningen 
av rapporterade olyckor och tillbud avseende 
medicintekniska produkter. Genom förenklad 
administration har myndigheten kunnat hantera 
ett ökat antal ärenden utan att tillföra nya 
resurser. Inom tillsynen noteras att Läkemedels-
verket prioriterat ned antalet fältinspektioner på 
apotek på grund av resursbrist. Även de inter-
nationella inspektionerna har minskat av samma 
skäl. Myndighetens fokus låg under 2014 till stor 
del på verksamhetsutveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.2 Apotek Produktion & Laboratorier 
AB 

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) 
har till huvudsaklig uppgift att tillverka och till-
handahålla extemporeläkemedel och lagerbered-
ningar. Det rör läkemedel som är anpassade till 
en enskild patient, klinik, djur eller djurbesätt-
ning eller tillverkas i små serier. APL erbjuder 
även utvecklings- och tillverkningstjänster inom 
livsvetenskap (life science). Bolaget ägs sedan 
den 30 juni 2010 direkt av staten, efter att 
tidigare ha varit ett dotterbolag till Apoteket AB. 
APL levererar i dag extemporeläkemedel till alla 
apoteksaktörer som etablerat sig på öppen-
vårdsmarknaden och även till slutenvården. 

Vid en extra bolagsstämma i september 2014 
fattades beslut om nya avkastningskrav för APL. 
APL:s särskilda ansvar för att tillverka och 
leverera extemporeläkemedel och lagerbered-
ningar på förfrågan från öppenvårdsapotek 
förlängdes tills vidare vid bolagets årsstämma i 
april 2015. 

Under 2014 uppgick nettoomsättningen till 
1 183,3 miljoner kronor, en ökning med ca 
9 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Den ökade nettoomsättningen kan främst hän-
föras till landstingsaffärerna. APL har haft en 
positiv försäljningsutveckling inom både Affärs-
område Vård & Apotek och Affärsområde Life 
Science. Rörelseresultatet efter avskrivningar var 
15 miljoner kronor 2014, vilket var 12,9 miljoner 
kronor lägre än 2013. Det minskade rörelse-
resultat är primärt en följd av en reservåterföring 
om 11,2 miljoner kronor 2013. Korrigerat för 
denna engångspost utvecklades rörelseresultatet 
i nivå med 2013. Resultatet efter skatt uppgick 
till 9,2 miljoner kronor 2014. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

95 

5 Folkhälsopolitik 

5.1 Omfattning 

Inom avsnitt 5 Folkhälsopolitik redovisas 
huvudsakligen de åtgärder inom folkhälso-
området som finansieras från utgiftsområde 9. 
Folkhälsopolitiken är sektorsövergripande varför 
flera insatser på området primärt redovisas inom 
andra berörda utgiftsområden. 

Avsnittet omfattar anslag för Folkhälso-
myndigheten, insatser för vaccinberedskap, in-
satser mot hiv/aids och andra smittsamma sjuk-
domar samt Sveriges bidrag till Världshälso-
organisationen (WHO) och WHO:s ram-
konvention om tobakskontroll. Vidare 
finansieras Alkoholsortimentsnämndens verk-
samhet och bidrag till frivilligorganisationer och 

till alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiska insatser samt insatser mot spel-
beroende. 

Folkhälsomyndigheten har ett särskilt ansvar 
inom folkhälsoområdet, men även Social-
styrelsen bidrar till genomförandet av rege-
ringens folkhälsopolitik. Anslaget för Social-
styrelsen behandlas under avsnitt 4 Hälso- och 
sjukvårdspolitik. Vissa insatser inom folkhälso-
området finansieras även av anslag som behand-
las under det avsnittet, t.ex. anslag 1:6 Bidrag till 
folkhälsa och sjukvård. 

 
 
 

 

5.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Folkhälsopolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

2:1 Folkhälsomyndigheten 348 371 375 375 379 380 387 

2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 85 2 85 85 85 85 

2:3 Bidrag till WHO 30 38 38 35 35 35 35 

2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma 
sjukdomar 143 146 142 146 146 146 146 

6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 

6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, 
tobak samt spel 266 259 242 164 214 214 184 

Summa Folkhälsopolitik 787 898 798 804 858 859 836 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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5.3 Mål för området 

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken är ett samhälle fritt från narko-
tika och dopning, minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk (prop. 2010/11:47, bet. 
2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203). Målet för 
samhällets insatser mot spelberoende är att 
minska skadeverkningarna av överdrivet 
spelande (prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, 
rskr. 2002/03:145). 

Regeringen arbetar även utifrån sitt lång-
siktiga mål om att sluta de påverkbara hälso-
klyftorna inom en generation.  

Arbetet för god hälsa i befolkningen ska ske 
utifrån regeringens ambition vad gäller jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män respektive 
flickor och pojkar. 

5.4 Resultatredovisning 

Arbetet med att förbättra folkhälsan är, som 
nämnts tidigare, ett sektorsövergripande arbete. 
Ett antal av de faktorer som påverkar folkhälsan 
ligger inom ramen för folkhälsopolitiken medan 
andra ligger inom andra områden. Exempelvis 
ligger idrotten inom utgiftsområdet för kultur, 
medier, trossamfund och fritid och arbetet med 
livsmedelsfrågor ligger inom utgiftsområdet för 
areella näringar, landsbygd och livsmedel. Ytter-
ligare ett viktigt politikområde är allmän miljö- 
och naturvård. 

De samhälleliga förutsättningarnas betydelse 
för folkhälsoutvecklingen har bl.a. lyfts fram i 
propositionen Mål för folkhälsan (prop. 
2002/03:35), där den grundläggande inrikt-
ningen för det svenska folkhälsoarbetet beskrivs. 
Enligt propositionen ska folkhälsoarbetet i 
första hand inriktas på folkhälsans bestäm-
ningsfaktorer, dvs. de livsvillkor, miljöer, pro-
dukter och levnadsvanor som påverkar folk-
hälsan. För att underlätta arbetet med att nå det 
övergripande nationella folkhälsomålet har en 
målstruktur med elva målområden utvecklats: 

 
 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället  

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och 
spel 

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen inom 
varje målområde.  

Fokus för resultatredovisningen i detta avsnitt 
ligger på frågor för vilka ett särskilt ansvar finns 
inom utgiftsområde 9. Redovisning som rör 
målområdet en hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård återfinns i avsnitt 4 Hälso- och sjukvårds-
politik. 

Resultatredovisningen inleds med en beskriv-
ning av hälsoutvecklingen i landet, av samverkan 
på folkhälsoområdet samt av ett antal kunskaps-
underlag för det fortsatta arbetet på folkhälso-
området. Därefter följer resultatredovisning 
inom målområdena skydd mot smittspridning, 
fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel samt 
tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. 

5.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande resultatindikatorer och bedömnings-
grunder används för att redovisa och beskriva 
utvecklingen inom folkhälsoområdet: 
 

– medellivslängd och friska levnadsår, 

– antal insjuknade och döda i folksjukdomar, 

– sunda levnadsvanor,  

– antal anmälda fall av infektion med 
meticillinresistenta gula stafylokocker 
(MRSA), och 

– totala sjukdomsbördan orsakad av alkohol, 
narkotika och tobaksrökning. 
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Resultatindikatorerna bygger framför allt på 
statistik och rapporter från myndigheter och 
andra organisationer. Indikatorer och bedöm-
ningsgrunder ska, där det är tillämpligt, beakta 
kön och andra relevanta parametrar, såsom 
socioekonomiska faktorer. 

5.4.2 Resultat 

Folkhälsans utveckling – god men inte jämlik 
Kvinnor och män lever allt längre och antalet 
friska levnadsår ökar. År 2014 var medellivs-
längden 84 år för kvinnor och 80 år för män. 
Skillnaderna i medellivslängd mellan kvinnor och 
män är i dag mindre än skillnaderna i medellivs-
längd mellan personer med kort och lång utbild-
ning. Folkhälsomyndigheten presenterade i sin 
rapport Folkhälsan i Sverige, från 2014, uppgifter 
som visade att den återstående medellivslängden 
vid 30 års ålder är fem år längre för personer med 
eftergymnasial utbildning jämfört med personer 
med endast förgymnasial utbildning. De senaste 
tjugo åren har dock andelen med högre utbild-
ning ökat samtidigt som andelen med endast 
grundskoleutbildning minskat. Sannolikt utgör 
de omkring 20 procent som i dag endast har 
grundskoleutbildning en socialt mer utsatt grupp 
än de omkring 40 procent som gruppen bestod 
av i början av 1990-talet. 
 
Diagram 5.1 Medellivslängd och friska levnadsår, kvinnor 
och män, 2005−2014 
Ålder  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och Health in Europe (Information and Data Inter-
face). 

 
 
 
 

En orsak till att medellivslängden i landet ökar 
för både kvinnor och män är att antalet döda i 
hjärt- och kärlsjukdomar har minskat under de 
senaste decennierna. Såväl insjuknande som 
dödsfall inträffar vid allt högre åldrar. 

Minskningen i dödlighet i hjärt- och kärlsjuk-
domar har gått snabbare bland män än bland 
kvinnor. Detta är en bidragande orsak till att 
medellivslängden mellan könen har minskat. 

Förstagångsinsjuknandet i hjärtinfarkt och 
stroke minskar totalt sett för både kvinnor och 
män, även om sjukdomarna är vanligare bland 
män än bland kvinnor. 

I och med minskningen av hjärt- och kärl-
sjukdomar har cancer relativt sett fått en ökad 
betydelse som dödsorsak. Allt fler cancer-
diagnoser ställs men trots detta minskar dödlig-
heten i cancer något. Detta beror bl.a. på att 
cancerdiagnoser har kunnat ställas i ett tidigare 
skede och på att hälso- och sjukvården har blivit 
allt bättre på att behandla sjukdomarna. 

Kvinnor med endast grundskoleutbildning 
löper högre risk att såväl insjukna som att dö i 
cancer jämfört med dem som har gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning. När det gäller män 
ställs färre cancerdiagnoser bland dem med 
kortast utbildning och dödligheten är högst i 
denna grupp. 
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Diagram 5.2 Antal insjuknande i hjärtinfarkt, stroke och cancer, 2004–2013 
Antal insjuknande per 100 000 invånare   

 
Anm.: Data avser förstagångsinfarkter och förstagångsstroke, cancer avser nya fall. Åldersstandardisering i femårsgrupper efter befolkningsfördelningen i Sverige 2010.  
Källa: Socialstyrelsen. 

 
 

Diagram 5.3 Antal insjuknande i hjärtinfarkt, stroke och 
cancer, utbildningsnivå, kvinnor och män, 2013 
Antal insjuknande per 100 000 invånare  

 
Källa: Socialstyrelsen. 

 

Bland både kvinnor och män har dödligheten i 
såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar 
minskat mer bland dem med eftergymnasial 
utbildning än bland dem med endast grund-
skoleutbildning. 

Dödligheten är högre bland dem med kort ut-
bildning, jämfört med dem med lång utbildning. 
Detta förhållande är tydligast i yrkesverksamma 
åldrar, då dödligheten är mer än dubbelt så hög 
bland personer med endast grundskoleutbild-
ning jämfört med dem med eftergymnasial ut-
bildning. 

Hälsan är sämre bland arbetslösa och bland 
kvinnor och män med låg inkomst. Utrikes 
födda har generellt sämre hälsa än inrikes födda. 
Sambanden är komplexa men viktiga för rege-
ringens breda folkhälsoarbete. Se utgiftsområde 
14 avsnitt 4 Arbetsmarknad samt utgiftsområde 
13 avsnitt 3 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering, för statens insatser för att 
fler kvinnor och män ska komma i arbete. 
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Diagram 5.4 Antal döda i hjärtinfarkt, stroke och cancer, 2004–2013 
Antal döda per 100 000 invånare   

 
Källa: Socialstyrelsen. 

 
Diagram 5.5 Antal döda i hjärtinfarkt, stroke och cancer, 
utbildningsnivå, kvinnor och män, 2013 
Antal döda per 100 000 invånare  

 
Källa: Socialstyrelsen. 

Riskfaktorer bidrar till insjuknande 
Insjuknande i olika former av cancer och hjärt- 
och kärlsjukdomar beror bl.a. på förekomsten av 
riskfaktorer såsom rökning, övervikt, alkohol 
och brist på fysisk aktivitet. 

Trots att allt färre röker drabbas varje år ca 
97 000 kvinnor och män av sjukdom orsakad av 
rökning och ca 12 000 personer dör till följd av 
rökning. Bland män har rökningen minskat i alla 
åldersgrupper och bland kvinnor sker en minsk-
ning förutom bland kvinnor över pensions-
åldern. Dödligheten i alkoholrelaterade sjuk-
domar har minskat under senare år och färre 
kvinnor och män har ett riskbruk av alkohol. 
Ungefär var femte man och var åttonde kvinna 
bedöms vara riskkonsument. 

Förekomsten av fetma har ökat sedan 1980-
talet. Fetma är vanligare bland äldre än bland 
yngre, men har ökat snabbast bland personer i 
åldersgruppen 25–44 år. I den åldersgruppen har 
andelen med fetma femdubblats bland kvinnor 
och tredubblats bland män. 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa i form av ängslan, oro och ångest 
fortsätter öka bland de yngre åldersgrupperna. 
Under 1990–talet var det personer över 
pensionsåldern som hade de högsta nivåerna av 
ängslan, oro och ångest. Denna grupp har 
numera de lägsta nivåerna av besvär. 

Sedan början av 1990-talet har självmorden 
minskat i alla åldersgrupper utom i gruppen 15–
24 år där antalet självmord i stället har ökat 
något. Bland de äldsta åldersgrupperna, särskilt 
bland män, har självmorden minskat snabbast. 

 
Diagram 5.6 Antal självmord, kvinnor, ålder, 1992−2013 
Antal per 100 000 invånare  

 
Källa: Socialstyrelsen. 
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Diagram 5.7 Antal självmord, män, ålder, 1992−2013 
Antal per 100 000 invånare 

 
Källa: Socialstyrelsen. 

 
I förvärvsarbetande åldrar är självmord vanligast 
bland dem med förgymnasial utbildning och 
ovanligast bland dem med gymnasial utbildning. 
Personer med kortare utbildning rapporterar 
mer besvär av ängslan, oro eller ångest än de med 
längre utbildning. Mest besvär rapporterar 
kvinnor med endast förgymnasial utbildning och 
minst besvär rapporterar män med gymnasial 
utbildning. 
 
Diagram 5.8 Andelen som rapporterar psykiskt nedsatt 
välbefinnande, utbildningsnivå, kvinnor, 2004−2014 

Procent

 
Källa: Folkhälsomyndigheten 

 

Diagram 5.9 Andelen som rapporterar psykiskt nedsatt 
välbefinnande, utbildningsnivå, män, 2004−2014 
Procent  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

Ett samordnat folkhälsoarbete 

Eftersom folkhälsopolitiken är sektorsöver-
gripande förutsätts i hög grad ett tvärsektoriellt 
arbetssätt och en samordning av insatser som 
tillsammans bidrar till goda förutsättningar för 
en god folkhälsa. 

Kommissionen för jämlik hälsa 
Regeringen har under 2015 inrättat en kom-
mission för jämlik hälsa med uppdraget att 
lämna förslag som kan bidra till att hälso-
klyftorna i samhället minskar (dir. 2015:60). 
Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara 
hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. 
Skillnader mellan kvinnor och män ska genom-
gående uppmärksammas i arbetet. Kommis-
sionen ska bedriva sitt arbete utifrån ett brett 
folkhälsopolitiskt perspektiv och beakta faktorer 
som har betydelse för befolkningens hälsa inom 
flera områden, däribland utbildning, arbets-
marknad och arbetsliv, fritid, miljö samt hälso- 
och sjukvård. Förslag och andra resultat av 
arbetet ska presenteras löpande och arbetet ska 
slutredovisas senast den 31 maj 2017. 
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Samordnat arbete för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter 
Socialstyrelsen har tillsammans med Folkhälso-
myndigheten arbetat fram ett nationellt strategi-
dokument för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Rapporten bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 

Samordnat arbete för att förbättra strukturen för 
hälsoundersökningar av asylsökande 
Den 1 januari 2012 startade Smittskydds-
institutet (nu Folkhälsomyndigheten) ett pro-
jekt om förbättrad struktur och samordning 
kring hälsoundersökningar för asylsökande. 
Projektet syftade till att öka antalet hälsounder-
sökningar bland nyanlända och asylsökande. 
Deltagare i projektet var Folkhälsomyndigheten, 
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges 
Kommuner och Landsting, fyra landsting och tre 
universitet. Projektet har avslutats under 2014 
med en framtagen vägledning som huvudsak-
ligen är avsedd för tjänstemän på Migrations-
verket och hälso- och sjukvårdspersonal som 
möter asylsökande och andra migranter. 
Erbjudande om hälsoundersökning förbättrar 
förutsättningarna för att ett vårdbehov snabbt 
ska kunna identifieras och fyller samtidigt en 
funktion som en introduktion för asylsökande 
och nyanlända till den svenska hälso- och sjuk-
vården. 

Samordningsfunktion för ANDT-frågor 
Sedan 2012 finansierar regeringen en särskild 
samordningsfunktion vid respektive länsstyrelse 
enligt förordningen (2012:606) om samordning 
inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksområdet m.m. Samordningsfunktionen 
ska bl.a. stödja genomförandet av den nationella 
ANDT-politiken i länet, samarbetet på lokal, 
regional och nationell nivå samt utbildning och 
kompetensutveckling i länet. 

Kunskapsstöd för fortsatt arbete på 
folkhälsoområdet 

Under 2015 har Folkhälsomyndigheten utarbe-
tat kunskapsunderlag inom en rad olika strate-
giska områden rörande folkhälsofrågorna. 
Nedan följer ett antal sådana exempel. 

Folkhälsomyndigheten har redovisat ett upp-
drag om en samlad översyn av folkhälso-
rapporteringen.  

European Health Interview Survey (EHIS) är 
en kartläggningsstudie som omfattar allmänt 
hälsotillstånd, hälsodata, bestämningsfaktorer 
för hälsa och sociala bakgrundsfaktorer. EHIS 
organiseras av Europeiska kommissionens 
statistikbyrå Eurostat. Folkhälsomyndigheten 
har i uppdrag att genomföra den svenska delen i 
undersökningen, vilket gjordes under 2014, samt 
att slutredovisa uppdraget senast i oktober 2015. 

Folkhälsomyndigheten har också i uppdrag 
att analysera vilken betydelse det har för folk-
hälsan och för hälso- och sjukvården att allt fler 
skaffar sig en högre utbildning, samtidigt som 
det finns grupper som alltjämt har en låg utbild-
ningsnivå. Uppdraget slutredovisas i september 
2015. 

Folkhälsomyndigheten är strategisk myndig-
het för utveckling av hälsan bland hbtq-personer 
(homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer). Myndigheten ska följa hälsoutveck-
lingen och utvecklingen av hälsans bestämnings-
faktorer samt främja hbtq-personers lika förut-
sättningar att uppnå en god hälsa genom 
kunskapsspridning om effektiva metoder och 
insatser. 

Skydd mot smittsamma sjukdomar 

Hälsohot och beredskap 
I november 2013 fattades beslut om ett nytt EU-
regelverk om allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa. Beslutet innebär att sam-
arbetet mellan medlemsstaterna vad gäller olika 
typer av gränsöverskridande hälsohot har stärkts. 
Regelverket är brett och omfattar alla typer av 
hälsohot i likhet med WHO:s internationella 
hälsoreglemente (IHR). Därtill har en kommitté 
för samarbete mellan medlemsstaterna – hälso-
säkerhetskommittén – upprättats. Under året 
har genomförandebestämmelser förhandlats och 
dessa kommer att beslutas senare under hösten 
2015. Arbetet ska leda till ett mervärde för med-
borgarna och inte till administrativt betungande 
koordinering som kan orsaka försenade insatser 
vid gränsöverskridande allvarliga hot. 

Ebola 
Med anledning av ebolautbrottet i Västafrika 
under hösten 2014 fattade regeringen flera beslut 
dels för att förstärka den svenska beredskapen 
för att hantera fall av ebolafeber i Sverige, dels 
för att stödja och underlätta genomförandet av 
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hjälpinsatser på plats i Västafrika. Socialstyrelsen 
tilldelades medel för att förbereda och samordna 
insatser med anledning av utbrottet. Insatserna 
handlade bl.a.om att säkerställa att personer med 
misstänkt eller konstaterad ebolafeber kunde 
evakueras med flyg från de drabbade områdena. 
Socialstyrelsen fick även i uppdrag att genomföra 
insatser för att underlätta för frivilliga att åka till 
det drabbade området. Socialstyrelsen genom-
förde därför tillsammans med Karolinska 
Institutet flera utbildningar för att förbereda 
frivilligpersonal på väg till Västafrika. För att 
säkerställa att landstingen har tillgång till alla de 
nödvändiga åtgärder som regleras i smittskydds-
lagen (2004:168) och därmed har möjlighet att 
bekämpa smittspridning vid händelse av ett 
svenskt fall, beslutade regering och riksdag att 
klassa ebolafeber som samhällsfarlig sjukdom.  

Sverige har en god beredskap för att hantera 
och vårda i händelse av ebolafeber. Skulle miss-
tanken om ebola uppstå i Sverige finns kapacitet 
att snabbt diagnostisera, isolera och vårda för att 
förhindra en spridning i det svenska samhället. 
Vid Linköpings Universitetssjukhus finns till-
gång till en speciell högisoleringsenhet och vid 
Folkhälsomyndigheten finns ett säkerhets-
laboratorium med dygnet-runt-beredskap. 

För att stärka den svenska beredskapen för 
eventuella fall av ebolafeber i Sverige tog Social-
styrelsen och Folkhälsomyndigheten under 2014 
fram flera kunskapsstöd. Det handlade om rikt-
linjer till hälso- och sjukvården för hantering av 
misstänkta eller konstaterade fall, information 
till samhället i övrigt för att hantera spill av 
kroppsvätskor från misstänkta eller konstaterade 
fall samt underlag för att underlätta för de per-
soner som kommer hem från arbete i de 
drabbade områdena. En kartläggning från mitten 
av november 2014 gjord av Socialstyrelsen visar 
att drygt 2 400 personer i olika delar av hälso- 
och sjukvården hittills hade övat praktiskt med 
personlig skyddsutrustning. Dessutom finns 
omkring 300 vårdplatser i landet där man initialt 
kan isolera personer som kan vara smittade av 
ebola. I samband med ebolautbrottet i Västafrika 
aktualiserades frågan om tillgång till hög-
isoleringsvård. Regeringen har tagit initiativ till 
en inventering för att undersöka landstingens 
möjlighet att inrätta fler enheter med tillgång till 
isolering. 

Arbetet mot antibiotikaresistens 
Tillgången till effektiv antibiotikabehandling är 
avgörande för en stor del av dagens hälso- och 
sjukvård. Om antibiotika inte används på ett 
klokt och rationellt sätt ökar de resistenta bak-
terierna vilket leder till att effekten av antibiotika 
blir urholkad eller helt verkningslös. Regeringens 
olika satsningar inom ramen för ett samordnat 
arbete mot antibiotikaresistens samt insatser 
inom EU och på den internationella arenan har 
varit framgångsrika. Frågan har fått ökad upp-
märksamhet, framför allt globalt, vilket medfört 
att fler länder nu lyfter frågan och inser att det 
krävs såväl snabba som långsiktiga åtgärder för 
att hantera problemet. 

Nationellt arbete mot antibiotikaresistens 
Under 2014 noterades en viss ökning av 
meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), 
vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och 
extended spectrum beta lactamase (ESBL). En 
del av ökningen har skett genom utbrott på 
sjukhus. 

Diagram 5.10 visar antalet anmälda fall av in-
fektion med MRSA, fördelat på kvinnor och 
män. 
 
Diagram 5.10 Antal anmälda fall av infektion med 
meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), kvinnor och 
män, 2004−2014 

Antal fall  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
Folkhälsomyndigheten organiserade i december 
tillsammans med WHO ett möte i Stockholm 
för att ta de första stegen mot en global 
resistensövervakning. Vid mötet deltog ett 
trettiotal länder. 

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att till-
sammans med Jordbruksverket ansvara för en 
nationell samverkansfunktion för arbetet mot 
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infek-
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tioner. I samarbete med Jordbruksverket anord-
nade Socialstyrelsen i november 2014 ett anti-
biotikaforum med fokus på antibiotika och 
miljö. Den 1 juli 2015 flyttades samverkans-
funktionen över från Socialstyrelsen till Folk-
hälsomyndigheten. 

Myndigheterna lämnade i mars 2015 en 
nationell handlingsplan för arbetet mot anti-
biotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. 
Handlingsplanen är tvärsektoriell och omfattar 
human-, djur-, livsmedels- och miljöområdena. 

I mars 2015 bildades inom Regeringskansliet 
en arbetsgrupp för arbetet mot antibiotika-
resistens. 

På nationell nivå har arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivningen pågått under en längre 
tid. År 2005 presenterade regeringen en strategi 
för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens 
(prop. 2005/06:50). I mars 2015 ägde ett möte 
mellan berörda statsråd rum, där även 
representanter för flera riksdagspartier deltog. 
Regeringen informerade om att strategin från 
2005 ska förnyas. 

EU-arbete mot antibiotikaresistens 
Sverige arbetar för att rekommendationerna i 
EU-kommissionens handlingsplan mot anti-
mikrobiell resistens som presenterades i novem-
ber 2011 omsätts till konkreta åtgärder. 

Globalt arbete mot antibiotikaresistens 
Den svenska regeringen fäster stor vikt vid att 
WHO ska axla ett globalt ledarskap när det 
gäller förhindrandet av antibiotikaresistens. 
Detta speglas i den strategi för Sveriges sam-
arbete med WHO som beslutades 2011 och som 
gäller t.o.m. 2015. Sverige har arbetat för att det 
ska finnas en organisatorisk funktion inom 
WHO som aktivt ska driva frågan om anti-
biotikaresistens utifrån ett övergripande per-
spektiv. Arbetet hos den organisatoriska funk-
tionen har, tillsammans med förstärkning av en 
svensk sekonderad antibiotikaexpert, gett resul-
tat.  

Sverige medverkade till att WHO:s medlems-
länder under 2014 antog en resolution om anti-
biotikaresistens som uppmanade WHO att ta 
fram en global handlingsplan. En sådan hand-
lingsplan antogs därefter vid Världshälso-
församlingen i maj 2015. Sverige arbetar nära 
andra länder för att föra upp frågan till FN under 
2016–2017. 

Vid Världshälsoförsamlingen tog Sverige i 
samarbete med Storbritannien ett initiativ att 

skapa en allians av hälsoministrar för att öka 
medvetenheten om problemet och få upp frågan 
på dagordningen på den högsta beslutande nivån. 
14 ministrar skrev under en ”call for action”. 

Under 2014 lanserade USA ett initiativ kallat 
the Global Health Security Agenda. Initiativet 
syftar till att bidra till ökad global säkerhet 
genom att prioritera frågan om hotet från smitt-
samma human- och djursjukdomar, påskynda 
åtgärder för att förebygga, upptäcka och hantera 
sådana utbrott, samt främja samarbeten mellan 
berörda parter. Sverige leder arbetet med anti-
biotikaresistens tillsammans med Storbritannien, 
Tyskland, Nederländerna och Kanada. 

Nationella vaccinationsprogram 
Uppföljningen av de nationella vaccinations-
programmen visar på en fortsatt hög vaccina-
tionstäckning och en i allmänhet låg förekomst 
av de sjukdomar som omfattas av programmen. 
Uppföljningen visar också på en god säkerhet 
avseende de vacciner som används. Generellt sett 
har allmänheten ett högt förtroende för vaccina-
tionsprogrammen och vaccinatörerna, och det 
finns en allmänt god kunskap hos personalen 
som vaccinerar. Socialstyrelsens arbete med att 
genomföra den nya ordningen för nationella 
vaccinationsprogram har fortsatt. Som en del i 
detta har myndigheten redovisat två uppdrag 
under hösten 2014. Det första gäller en 
kommunikationsstrategi för att säkerställa att 
allmänheten och vårdpersonal har information 
om vacciner och vaccinationsprogram. Kom-
munikationen är en viktig del i att upprätthålla 
förtroendet för vaccinationsprogram och i 
slutändan en fortsatt hög vaccinationstäckning. 
Det andra uppdraget som redovisats beskriver 
den uppföljning som Socialstyrelsen anser bör 
göras av de nationella vaccinationsprogrammen. 

Hivinfektion och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar 
Under 2014 rapporterades 481 nya fall av hiv-
infektion i Sverige, vilket är något högre än 
genomsnittet under den senaste femårsperioden. 
Hivinfektion rapporteras oftare hos män än hos 
kvinnor och flertalet av fallen påträffades bland 
personer som smittats utomlands. En ökande 
andel utrikes födda bland nyrapporterade fall av 
hivinfektion har märkts under de senaste åren. 
Antalet inhemska fall, där smittöverföringen har 
skett i Sverige, ökade i början av 2000-talet, men 
har därefter påtagligt minskat, från drygt 200 fall 
2007 till 68 fall 2014. En trolig anledning till 
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minskningen av antalet smittöverförningar kan 
bl.a. vara att allt fler personer med hivinfektion 
får behandling för sjukdomen. Den största 
minskningen har under de senaste åren skett 
bland injektionsmissbrukare. Detta skulle kunna 
ha samband med att fler sprututbytesverksam-
heter har startats. Den inhemska smitt-
spridningen är vanligast i gruppen män som har 
sex med män, även om en minskning noterats i 
denna grupp. I dagsläget beräknas ungefär 6 600 
personer leva med en känd hiv-diagnos i Sverige. 

Förekomsten av klamydiainfektion har fler-
dubblats bland kvinnor och män sedan slutet av 
1990-talet. Under 2014 rapporterades totalt 
36 000 fall vilket ligger på samma höga nivå som 
året innan men något lägre än snittet för den 
senaste femårsperioden. Klamydiainfektion 
sprids huvudsakligen bland ungdomar och unga 
vuxna och upptäcks oftare hos kvinnor än hos 
män. 

Under 2014 minskade antalet syfilisfall något 
jämfört med året innan, men med över 200 fall 
per år är sjukdomen åter i nivå med situationen i 
början av 1980-talet. 

Gonorréfallen ökade med 20 procent 2014 till 
drygt 1 300 fall, också det den högsta nivån 
sedan 1980–talet. Syfilis och gonorré före-
kommer framför allt hos män. Den fortsatta 
utvecklingen av resistens mot gonorréantibiotika 
är ett oroande och växande problem. 

Insatser mot hivinfektion och andra sexuellt 
överförbara sjukdomar  
Staten har sedan 2006 årligen träffat särskilda 
överenskommelser med Sveriges Kommuner 
och Landsting om insatser mot hiv/aids och 
andra smittsamma sjukdomar. Detta har för-
ändrats i och med att förordningen (2013:666) 
om statsbidrag till landsting och vissa kommuner 
för insatser mot hivinfektion beslutades i juni 
2013. Syftet med att frångå förfarandet med 
överenskommelser inom området var att göra 
bidragshanteringen mer förutsägbar och lätt-
administrerad. Folkhälsomyndigheten har med 
stöd av förordningen fördelat 95 miljoner kro-
nor under 2014. Folkhälsomyndigheten fördelar 
därutöver årligen 21 miljoner kronor i stats-
bidrag till ideella organisationer för verksamhet 
inriktad mot hiv/aids och vissa andra smitt-
samma sjukdomar. 

Utgångspunkten för insatserna mot hiv-
infektion och andra sexuellt överförbara sjuk-
domar är den nationella strategin mot hiv/aids 

och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 
2005/06:60). Folkhälsomyndigheten har det 
nationella ansvaret för uppföljningen av stra-
tegin. Myndigheten har även en strategisk roll i 
att stödja andra myndigheter, huvudmän och 
ideella organisationer som är verksamma inom 
området. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet främjar hälsa 
I ett samhälle med alltmer stillasittande arbeten 
har vikten av fysisk aktivitet på fritiden ökat för 
folkhälsans utveckling. Fysisk aktivitet handlar 
dels om att regelbundet motionera, dels om att 
undvika en stillasittande fritid överlag. Att upp-
skatta nivån av fysik aktivitet i befolkningen är 
svårt och mätningar sker vanligen via enkäter 
och intervjuer. I Sverige har andelen kvinnor 
respektive män som anger att de motionerar på 
fritiden mer än fördubblats under perioden 
1980–2012. Det är svårt att uttala sig om huru-
vida resultaten enbart beror på en verklig för-
ändring i motionsvanor eller om de även på-
verkas av annat, exempelvis förändringar i fysisk 
aktivitet i det dagliga livet, såsom mer stilla-
sittande arbete. 

Att vara fysiskt inaktiv är en riskfaktor som 
bidrar till sjukdomsbördan i befolkningen. De 
senaste åren har andelen vuxna med en stilla-
sittande fritid legat på en stabil nivå (12–15 pro-
cent) med små skillnader mellan kvinnor och 
män. Enligt Folkhälsomyndigheten har trenden 
sedan mitten av 2000–talet varit att stillasittande 
fritid är vanligare inom vissa grupper, t.ex. bland 
kvinnor i åldersgruppen 65–84 år samt hos per-
soner med låg utbildningsnivå, arbetslösa och 
sjukskrivna. Andelen kvinnor och män som i 
folkhälsoenkäten 2014 angav att de är fysiskt 
aktiva minst 30 minuter per dag uppgick till 
65 respektive 69 procent. 
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Diagram 5.11 Andel som anger att de har en stillasittande 
fritid respektive att de är fysiskt aktiva minst 30 minuter 
per dag, kvinnor och män, 2005−2014 
Procent  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
Diagram 5.12 Andel som anger att de har en stillasittande 
fritid, utbildningsnivå, kvinnor och män, 2014 

Procent  

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
Diagram 5.13 Andel som anger att de fysiskt aktiva minst 
30 minuter per dag, utbildningsnivå, kvinnor och män, 
2014 

Procent

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 

Förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor 
påverkas av många olika sektorer 
Stödet för fysiskt aktiva levnadsvanor innefattar 
bl.a. åtgärder inom samhällsplanering. Fysisk 
aktivitet främjas även genom mål och åtgärder 
inom friluftslivspolitiken och idrottspolitiken. 
Detta främjas också genom att viss motion och 
friskvård på arbetsplatsen utgör en skattefri 
personalvårdsförmån samt genom undervisning i 
idrott i skolan. 

Folkhälsomyndigheten är sedan 2014 sam-
ordnande myndighet för friluftslivsmålet för god 
folkhälsa. Myndigheten ska verka för att målet 
uppnås genom att sammanställa och sprida 
evidensbaserad kunskap till kommuner, lands-
ting och andra berörda samhällssektorer om 
insatser som skapar förutsättningar för frilufts-
liv. 

Idrott 
En fysiskt aktiv fritid för kvinnor och män 
respektive flickor och pojkar främjar hälsa och 
bidrar till att förebygga uppkomst av sjukdomar 
i befolkningen (utg.omr. 17 avsnitt 15). 

Matvanor och livsmedel 

Kostråd och kostvanor 
Livsmedelsverket ansvarar för att ge ut kostråd 
till befolkningen. Kostråden utgår från de 
senaste forskningsrönen inom nutritions-
området, kunskapen om hur svenska folket äter i 
dag och hur vi bör äta för att äta hälsosamt, före-
bygga ohälsa och minska risken för att drabbas 
av sjukdomar. De nya nordiska närings-
rekommendationerna och resultatet från Livs-
medelsverkets matvaneundersökning ligger till 
grund för de nya generella kostråd som presen-
terades våren 2015 (även utg.omr. 23). 

Enligt resultatet i folkhälsoenkäten finns det 
fortsatt betydande skillnader i självrapporterad 
konsumtion av frukt och grönsaker mellan olika 
socioekonomiska grupper. Personer med kort 
utbildning, arbetslösa, personer i ekonomisk kris 
eller som har låg inkomst uppger i högre grad en 
låg konsumtion av frukt och grönsaker jämfört 
med dem som har lång utbildning och hög in-
komst. Det finns variationer i konsumtion av 
frukt och grönsaker mellan såväl kvinnor och 
män som mellan grupper med olika socio-
ekonomisk situation. Dessa skillnader har be-
stått sedan 2004. 
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Diagram 5.14 Andel som anger att de äter lite respektive 
mycket frukt och grönsaker, kvinnor och män, 2004−2014 

Procent 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
Diagram 5.15 Andel som anger att de äter lite respektive 
mycket frukt och grönsaker, utbildningsnivå, kvinnor och 
män, 2014 
Procent 

 
Källa: Folkhälsomyndigheten. 

 
Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum 
för måltider inom vård, skola och omsorg har 
som uppgift att stödja och stimulera kommuner 
och landsting i deras arbete med att utveckla de 
offentliga måltiderna. Inom ramen för ett upp-
drag har verket tagit fram ett kostnadsfritt 
arbetsmaterial med övningar där skolmaten kan 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Det ska 
underlätta för skolan att ta tillvara skolmåltiden i 
undervisningen. Materialet har tre teman: maten 
i våra liv, hälsa och miljö. 

Övervikt och fetma ett växande problem 
Övervikt och fetma innebär en ökad risk för 
flera sjukdomar, bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, 
typ 2-diabetes samt vissa former av cancer. Flera 
omständigheter, så som samhällsfaktorer, 
levnadsvanor och gener, påverkar utvecklingen 

av övervikt och fetma. Andelen personer med 
fetma har ökat sedan 1980. Det finns inga stora 
skillnader mellan kvinnor och män och öknings-
takten har varit likartad för båda grupperna. 

Det är vanligare med fetma hos personer som 
är 45 år eller äldre, dock har andelen med fetma 
ökat snabbast i åldersgruppen 25–44 år. Mellan 
1980 och 2012 har andelen kvinnor med fetma i 
denna åldersgrupp femdubblats medan mot-
svarande andel män har tredubblats under 
samma period. Det är vanligare med fetma bland 
personer med låg utbildningsnivå. Bland kvinnor 
har t.ex. 16 procent av dem med endast grund-
skoleutbildning ett BMI över 30, medan mot-
svarande andel bland kvinnor med efter-
gymnasial utbildning är 8 procent. 

I Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan 
i Sverige, Årsrapport 2014, konstateras att 
ohälsosamma levandsvanor ofta har ett samband 
med sämre socioekonomiska förhållanden. En 
förklaring är att en sämre socioekonomisk situa-
tion ofta innebär mindre inflytande över livs-
situationen och därmed sämre möjlighet att för-
ändra sina levandsvanor i positiv riktning. 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 

I detta avsnitt följer resultatredovisningen mål-
strukturen i regeringens samlade strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken (ANDT-strategin) (prop. 2010/11:47, 
bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203). Redo-
visningen bygger på det samlade uppföljnings-
system som är kopplat till strategin. Strategin 
anger det övergripande målet för ANDT-
politiken, nämligen ett samhälle fritt från narko-
tika och dopning, minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk. 

För att nå det övergripande målet har rege-
ringen satt upp sju långsiktiga mål till vilka ett 
antal prioriterade delmål knutits. Dessa ska upp-
nås under strategiperioden 2011–2015. 

För att följa upp det övergripande målet mäts 
sjukdomsbördan avseende alkohol, narkotika 
och tobak liksom omfattningen och föränd-
ringen av problem till följd av dessa substanser 
samt konsekvenserna för personer i bruka-
ren/missbrukarens omgivning. År 2010 orsakade 
tobaksrökning 7,7 procent av den totala sjuk-
domsbördan, alkohol 3,4 procent och narkotika 
1,3 procent. Hos män var den totala sjukdoms-
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bördan orsakad av rökning något större 
(ca 8 procent) jämfört med kvinnor 
(ca 7 procent). Den totala sjukdomsbördan 
orsakad av alkohol respektive narkotika är drygt 
tre gånger så stor hos män som hos kvinnor. 1 

 
Diagram 5.16 Sjukdomsbörda (DALY) orsakad av alkohol, 
narkotika och tobaksrökning i Sverige, kvinnor och män, 
1999, 2005 och 2010 
 

Antal förlorade år  

 
Anm: Staplarna anger antal år i befolkningen som förloras p.g.a. för tidig död eller 
ppå grund av. funktionsnedsättning. DALY betyder Disability Adjusted Life Years, på 
svenska funktionsjusterade levnadsår. 
Källa: Karolinska institutet. 

 
Ungefär 1 miljon individer hade ett missbruk 
eller beroende av antingen alkohol, narkotika, 
läkemedel eller tobak i Sverige 2013.2 Många 
påverkas även negativt av andras missbruk eller 
beroende. Att vara kvinna och att tillhöra en 
yngre åldersgrupp har visat sig vara de mest av-
görande sociodemografiska faktorerna för att bli 
negativt påverkad av närståendes användning av 
alkohol, narkotika eller tobak. Ungefär 700 000 
kvinnor och 400 000 män i vuxen ålder bedöms 
påverkas negativt av att någon i deras närhet 
dricker för mycket alkohol. 

Mål 1: Tillgången till ANDT ska minska 
Priset på alkohol och tobak är ett viktigt in-
strument för att påverka tillgängligheten. De 
reala priserna på alkoholdrycker inom detalj-

 
 
                                                      
1 Hur stor del av Sveriges sjukdomsbörda orsakas av alkohol, narkotika, 

tobaksrökning? Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska 

institutet mars 2014. 
2 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska 

befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt 

problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning 

och tobak, STAD rapport 55, 2014. 

handeln, dvs. Systembolaget och livsmedels-
butiker (folköl), har legat relativt konstant under 
perioden 2011–2014. Däremot har priserna på 
alkoholdrycker ökat på restauranger under 
samma period, liksom priserna på cigaretter och 
snus. 

Tillsyn av bl.a. efterlevnaden av åldersgränser 
och rökfria skolgårdar är andra viktiga verktyg 
för att begränsa tillgängligheten till alkohol och 
tobak för ungdomar. Sedan den 1 maj 2014 har 
kommunerna möjlighet att genomföra kontroll-
köp som en del i tillsynen av åldersgränser för 
köp av folköl och tobak. Andelen flickor och 
pojkar i årskurs 9 och gymnasiets årkurs 2 som 
angett att de kunnat köpa cigaretter eller snus 
har ökat något under perioden 2012–2014 medan 
andelen som angett att de kunnat köpa folköl 
legat konstant med en tendens till minskning 
under samma period. Systembolagets efterlevnad 
av åldersgränser har successivt förbättrats och 
kontrollköp visar att efterlevnaden var 97 pro-
cent 2014 jämfört med 94 procent 2011. Även 
anti-langningsinsatser som information riktad 
till föräldrar och andra i ungdomars närhet bidrar 
till att minska tillgängligheten. 

Mål 2: Barn ska skyddas mot skadliga effekter 
orsakade av ANDT 
Gravidas riskbruk av alkohol minskade mellan 
2012 och 2013. År 2013 hade 5,6 procent av de 
gravida kvinnorna ett riskbruk av alkohol. 
Andelen rökare har minskat kontinuerligt 
medan andelen snusare varit relativt oförändrad 
både bland gravida och bland småbarnsföräldrar. 
En studie som genomfördes 2014 av Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
uppskattar att 4–5 procent av alla barn under 
18 år i Sverige har en förälder med missbruk eller 
beroende av alkohol eller narkotika.  

Mål 3: Andelen barn och unga som börjar 
använda narkotika och dopning eller debuterar 
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska 
Alkoholkonsumtionen bland unga har kontinu-
erligt minskat och allra tydligast är minskningen 
bland elever i grundskolans årskurs 9. Genom-
snittlig årskonsumtion mätt i liter ren alkohol 
uppgick 2015 till 1,4 liter bland flickor och 
1,6 liter bland pojkar. Motsvarande siffror 2011 
var 1,9 liter bland flickor och 3,0 liter bland 
pojkar. Även andelen flickor och pojkar i årskurs 
9 och gymnasiets årkurs 2 som angett att de 
röker dagligen har minskat under perioden. 
Uppföljningen visar en minskning också när det 
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gäller andelen elever som angett att de använt 
anabola steroider. 

Utvecklingen av användningen av narkotika är 
relativt stabil. Pojkar anger oftare än flickor att 
de någon gång använt narkotika. 

Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller beroende ska successivt 
minska 
Under perioden 2011–2014 har totalkonsum-
tionen av alkohol i befolkningen varit relativt 
stabil. År 2014 var totalkonsumtionen 9,4 liter 
ren alkohol per person. Andelen personer med 
riskkonsumtion av alkohol har under samma 
period varit relativt oförändrad bland kvinnor 
och minskat något bland män. 

Cannabisanvändningen har under 2011–2014 
varit tämligen oförändrad. År 2013 uppgav 
0,6 procent av kvinnorna och 0,8 procent av 
männen att de använt cannabis de senaste 
30 dagarna. Utvecklingen när det gäller tobaks-
vanor under perioden 2011–2013 visar att rök-
ningen ökar något bland männen och minskar 
bland kvinnorna medan motsatt utveckling syns 
när det gäller snusning. Även om dagligrökning 
bland männen ökat något under strategiperioden 
så är den långsiktiga trenden en minskning även 
bland männen.  

När det gäller beroende och missbruk saknas 
mätningar över längre tid, men i en baslinje-
mätning, som genomfördes 2013, uppskattas 
446 000 personer (17–84 år) ha ett missbruk eller 
beroende av alkohol (161 000 kvinnor och 
285 000 män)3. När det gäller narkotika eller 
läkemedel utan läkares ordination är antalet mer 
begränsat och uppgår till omkring 100 000 per-
soner. Även narkotika är vanligare bland män 
medan kvinnor och män ligger på samma nivå 
när det gäller läkemedel. Antalet tobaksberoende 
(cigaretter och snus) uppgår till 592 000 per-
soner. Snus är vanligare bland män än bland 
kvinnor medan det motsatta gäller för cigaretter. 

Det finns en stor rörlighet in och ut ur bero-
ende. En ettårsuppföljning visar att ungefär en 
lika stor andel av befolkningen har ett beroende 
ett år senare, men när det gäller alkohol och 
narkotika har ungefär hälften av personerna 

 
 
                                                      
3 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska 

befolkningen 2013. STAD, rapport nr 55, 2013. 

bytts ut under perioden och när det gäller tobak 
har ungefär en fjärdedel bytts ut.4 

Användningen av dopningspreparat är inte så 
utbredd i befolkningen som användningen av 
övriga substanser, men kan ge allvarliga skador. 
(utg.omr. 17 avsnitt 15). 

Mål 5: Ökad tillgänglighet till vård och behandling 
av god kvalitet 
Utvecklingen mot målet beskrivs i avsnitt 7.6. 

Mål 6: Antalet döda och skadade på grund av sitt 
eget eller andras bruk av ANDT ska minska 
Under perioden 2011–2013 har den alkohol-
relaterade dödligheten minskat samtidigt som 
den narkotikarelaterade dödligheten har ökat. 
När det gäller rökrelaterad dödlighet uppskattar 
Socialstyrelsen att rökningen dödade 12 000 
rökare per år under perioden 2010–2012. Död-
ligheten är något högre bland män än bland 
kvinnor. 

Andelen nykter trafik är hög i Sverige och 
andelen omkomna i alkoholrelaterade vägtrafik-
olyckor har i princip varit oförändrad sedan 
2007. Under 2014 omkom 54 personer i en 
alkoholrelaterad vägtrafikolycka. Under 2014 
omkom 21 personer i drogrelaterade olyckor 
varav 8 i kombination med alkohol. När det 
gäller vägtrafikolyckor relaterade till läkemedel 
som kan påverka körförmågan är statistiken 
bristfällig eller obefintlig. 

Försök med alkobommar för automatisk 
nykterhetskontroll i hamnar pågår sedan hösten 
2014 i Stockholms Frihamn. En uppföljning 
hösten 2014 visar att rattonykterheten är betyd-
ligt högre i hamnar än i trafiken i övrigt. Rege-
ringen har gett ett uppdrag till Trafikverket att i 
samråd med övriga aktörer analysera vad som 
krävs för ett införande av s.k. alkobommar i vissa 
hamnar. 

Mål 7: En folkhälsobaserad och restriktiv syn på 
ANDT inom EU och internationellt 
Syftet med Sveriges internationella narkotika-
arbete inom EU och FN är att främja en kun-
skapsbaserad narkotikapolitik med fokus på att 
stärka förebyggande insatser samt vård och be-
 
 
                                                      
4 Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige – en 

ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk. STAD, 

rapport 149, 2015. 
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handling. Vid FN:s narkotikakommission 
(CND) i mars 2015 genomförde Sverige, till-
sammans med FN och Världshälsoorganisa-
tionen (WHO), ett seminarium om den svenska 
ANDT-strategin. Sverige har även gett stöd till 
WHO genom sekondering av en tjänst samt 
stöd till en forskarkonferens om hälsoeffekterna 
av bruk och missbruk av cannabis, som ägde rum 
i Stockholm i april 2015. Förberedelser inför 
Generalförsamlingens särskilda session om 
narkotika 2016 har påbörjats, bl.a. genom ett 
tätare samarbete mellan olika departement i 
Regeringskansliet liksom genom stöd till civil-
samhällets organisationer för förberedelser. 

Inom alkoholområdet verkar Sverige till-
sammans med övriga EU:s medlemsstater för att 
påverka EU-kommissionen att ta fram en upp-
daterad EU-gemensam alkoholstrategi för att 
stödja medlemsländernas arbete med att minska 
alkoholens skadeverkningar. Rådsslutsatser för-
handlades under sommaren för beslut på 
EPSCO-rådet i december 2015. 

Våren 2014 antog EU:s ministerråd och EU-
parlamentet ett reviderat tobaksproduktdirektiv 
(2014/40/EU). En särskild utredare tillkallades 
med uppdrag att bl.a. ge förslag om det natio-
nella genomförandet av direktivet. Utredningen 
lämnade sitt förslag i betänkandet Mer gemen-
samma tobaksregler – Ett genomförande av 
tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6). 

Utredningar om alkohollagstiftningen 
Alkoholleveransutredningen (SOU 2014:58) har 
lämnat förslag på vad som bör vara tillåtet 
respektive otillåtet när det gäller e-handel och 
hemleverans av alkoholdrycker utifrån både den 
svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser 
som följer av EU-medlemskapet. Regeringen, 
liksom många av remissinstanserna, anser att 
utredningens förslag inte är tillräckligt långt-
gående för att vara i enlighet med den svenska 
alkoholpolitiken och inte heller tillräckligt tyd-
ligt klargör gränserna för vad som är tillåtet 
respektive otillåtet när det gäller distansförsälj-
ning. 

Utredningen om tillsyn av marknadsföring 
och e-handel med alkoholdrycker m.m. 
(SOU 2013:50) har bl.a. föreslagit åtgärder som 
kan bidra till en effektivare tillsyn av reglerna om 
marknadsföring av alkoholdrycker och tobak. 

Regeringen har för avsikt att bereda utred-
ningarnas förslag samlat. 

Minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

Riksdagens och regeringens mål för samhällets 
insatser mot spelberoende är att minska skade-
verkningarna av överdrivet spelande. Målet för 
regleringen av spelmarknaden är bl.a. en sund 
och säker spelmarknad där sociala skydds-
intressen och efterfrågan på spel tillgodoses 
under kontrollerade former. Inriktningen bör 
vara att prioritera sociala skyddshänsyn, sam-
tidigt som intresset av ett varierat spelutbud och 
risken för bedrägerier och olagligt spel beak-
tas(även utg.omr. 18). 

Ungefär två procent av den vuxna befolk-
ningen (16–84 år) är problemspelare, vilket mot-
svarar 164 000 personer (3 procent av männen 
och 1 procent av kvinnorna). Det finns en stor 
rörlighet in i och ut ur spelproblem samtidigt 
som andelen i befolkningen är relativt oföränd-
rad. Forskning visar att unga är överrepresen-
terade liksom personer i socioekonomiskt ut-
satta grupper. Det finns ett samband mellan 
spelproblem och psykisk ohälsa. Få personer 
söker hjälp för sina problem. 

5.4.3 Analys och slutsatser 

Folkhälsopolitiken bidrar till det övergripande 
målet att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
och till målet om att sluta de påverkbara hälso-
klyftorna inom en generation. 

Generellt sett är resultaten av statens insatser 
inom folkhälsopolitiken svåra att avgränsa och 
mäta. Vid bedömning av resultaten bör det 
beaktas att de insatser som regeringen initierat 
sedan sitt tillträde ännu befinner sig i ett tidigt 
skede. Den breda folkhälsopolitikens genom-
förande är också helt beroende av de olika 
aktörer och sektorer som alla bidrar utifrån sina 
respektive sakområden. 

Följande redovisning av regeringens analys 
och slutsatser utgår från det övergripande målet 
som riksdagen fastställt för folkhälsopolitiken 
samt från de mål som riksdagen har fastslagit för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken och för samhällets insatser mot spel-
beroende. 
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Folkhälsans utveckling 

Regeringen kan konstatera att hälsoutvecklingen 
bland kvinnor och män i befolkningen är positiv 
och att de olika sektorer som bidrar till att ge 
förutsättningar för en god folkhälsa uppvisar 
goda resultat. Hälsoskillnader mellan kvinnor 
och män har minskat vilket ökar möjligheterna 
för dem att på lika villkor delta i arbetslivet och i 
samhället i övrigt. Folkhälsoarbetet har därmed 
bidragit till utveckling mot de jämställdhets-
politiska målen om jämn fördelning av makt och 
inflytande samt ekonomisk jämställdhet. 

Det finns emellertid skillnader i hälsotillstånd 
mellan olika grupper i samhället. Kommissionen 
för jämlik hälsa (dir. 2015:60) kommer att ge 
ytterligare underlag för kommande ställnings-
taganden om insatser som kan bidra till 
minskade hälsoklyftor. Regeringens åtgärder på 
området bidrar därmed till regeringens lång-
siktiga mål om att sluta de påverkbara hälso-
klyftorna inom en generation. 

Fler unga rapporterar psykisk ohälsa i form av 
ängslan, oro och ångest. Regeringens arbete 
bidrar till att möta de behov som finns av före-
byggande och tidiga insatser för kvinnor och 
män respektive flickor och pojkar. 

Hälsohot och beredskap 

Regeringen konstaterar att utbrottet av ebola-
feber i Västafrika återigen aktualiserar kun-
skapen om att utbrott av smittsamma sjukdomar 
kan utgöra allvarliga gränsöverskridande hälso-
hot och att det är viktigt att ha såväl global som 
nationell beredskap för att möta dessa hot. Att 
det internationella hälsoreglementet (IHR) 
tillämpas är en del i denna beredskap. 

Enligt regeringens bedömning har Sverige en 
god beredskap för att hantera och vårda ett 
eventuellt fall av högsmittsam allvarlig infektion 
såsom ebolafeber. Vid Linköpings Universitets-
sjukhus finns tillgång till en speciell hög-
isoleringsenhet och vid Folkhälsomyndigheten 
finns ett säkerhetslaboratorium med dygnet-
runt-beredskap. 

Erfarenheterna från bl.a. utbrottet av ebola 
visar på vikten av samordnade insatser såväl 
nationellt som inom EU och internationellt. 
Ökad rörlighet av människor, djur och livsmedel 
innebär att större krav ställs på globalt sam-
arbete, att alla i omvärlden iakttar de interna-

tionella överenskommelser som finns samt 
arbetar förebyggande. 

Arbetet mot antibiotikaresistens 

De insatser som gjorts inom området anti-
biotikaresistens har drivit frågan framåt. Fram-
förallt har Sverige aktivt bidragit till att frågan 
har lyfts tydligt inom Världshälsoorganisationen 
(WHO). Då antibiotikaresistens är ett globalt 
allvarligt hot behövs fortsatta långsiktiga insat-
ser. Om inte globala åtgärder vidtas så kommer 
situationen i Sverige att påverkas negativt. Redan 
i dag kan en negativ påverkan på resistensläget i 
Sverige noteras även om läget är fortsatt gynn-
samt jämfört med andra länder. 

Levnadsvanor 

Risken att insjukna i kroniska sjukdomar, så som 
hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, 
sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer 
och psykisk ohälsa, påverkas i hög grad av mat-
vanor och nivån av fysisk aktivitet. På flera om-
råden syns förbättringar i kvinnors och mäns 
respektive flickors och pojkars levnadsvanor 
som har gett positiva effekter på folkhälsans 
utveckling. Dock är variationen stor och ohälsa i 
form av bl.a. övervikt och fetma skiljer sig 
mycket mellan olika grupper, t.ex. grupper med 
olika utbildningsnivå. Regeringen bedömer att 
hälsofrämjande insatser inom exempelvis hälso- 
och sjukvården och skolan stärker förut-
sättningarna för en positiv utveckling på om-
rådet. Det kvarstår dock utmaningar, bl.a. att 
vända utvecklingen av andelen vuxna med över-
vikt/fetma. 

Sexuell hälsa och sexuellt överförbara sjukdomar 

Inga större förändringar i den epidemiologiska 
situationen har skett under 2014. Klamydiafallen 
ligger fortsatt kvar på en hög nivå med omkring 
36 000 fall om året medan de ovanligare infek-
tionerna gonorré och syfilis ökat de senaste åren 
till nivåer jämförbara med situationen på 1980-
talet. Andelen fall av nyrapporterade hivinfek-
tioner som utgörs av utrikes födda har ökat 
under de senaste åren vilket understryker beho-
vet för huvudmännen att utveckla insatser och 
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metoder för att även nå nyanlända och andra 
utrikes födda med information och erbjudande 
om rådgivning och testning. 

Nationella vaccinationsprogram 

Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt 
högt förtroende i befolkningen för vaccinations-
programmen vilket visar sig genom en fortsatt 
stabil, hög vaccinationstäckning och en i allmän-
het låg förekomst av de sjukdomar som omfattas 
av nationella vaccinationsprogram. 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 

Syftet med den samlade ANDT-strategin är att 
underlätta statens styrning av stödet inom 
ANDT-området och statens möjligheter att 
mäta effekterna av insatser på området. Stats-
kontoret har haft i uppdrag att utvärdera den 
samlade ANDT-strategin och lämnade sin 
rapport i april 2015. Statskontorets övergripande 
slutsats är att strategins utformning i stort har 
varit ändamålsenlig. Insatserna har förutsätt-
ningar att bidra till måluppfyllelse, men jämlik-
hets- och jämställdhetsperspektivet kan tydlig-
göras ytterligare. 

Pris på och fysisk tillgänglighet till alkohol 
och tobak har stor betydelse för konsumtionen 
och är därför viktiga ANDT-politiska verktyg. 
Trots höjd punktskatt på alkohol 2014 har 
priserna på Systembolaget i stort varit oföränd-
rade under perioden 2011–2014. 

Kommunernas tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och tobakslagen (1993:581) är en 
viktig komponent i det alkohol- och tobaks-
förebyggande arbetet. Länsstyrelsernas och 
Folkhälsomyndighetens stöd till kommunerna 
inom tillsynsområdet är av betydelse för kom-
munernas möjligheter att bedriva en effektiv 
tillsyn. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar 
i sin återrapportering av länsstyrelsernas arbete 
med tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2014 
att det återstår mycket arbete inom kom-
munernas alkohol- och tobakstillsyn och att 
länsstyrelsernas bemanning och kompetens är av 
stor betydelse. 

Både flickors och pojkars alkoholkonsumtion 
visar en fortsatt nedgång. Ett systematiskt alko-
holförebyggande arbete med fokus på att be-
gränsa tillgängligheten genom olika kunskaps-

höjande insatser kan ha bidragit till utvecklingen. 
Även föräldrars attityder när det t.ex. gäller att 
bjuda ungdomar på alkohol har blivit mer 
restriktiva. 

Den narkotikarelaterade dödligheten är fort-
farande hög i Sverige jämfört med andra EU-
länder. Det behövs fördjupad kunskap om 
orsaker bakom utvecklingen för att kunna vidta 
relevanta åtgärder. För att samhället ska kunna 
agera snabbt när nya psykoaktiva substanser 
uppträder på marknaden är bl.a. ett effektivt och 
rättssäkert system för att förhindra dem av stor 
betydelse. Det cannabisförebyggande arbetet 
som bl.a. genomförs i samarbete mellan kom-
munerna Stockholm, Göteborg och Malmö har 
bidragit till metod- och kunskapsutveckling när 
det gäller att förebygga, uppmärksamma och 
behandla cannabisbruk bland unga. 

Spelproblem är särskilt vanligt bland unga och 
få personer söker stöd och behandling för pro-
blematiskt spelande. 

5.5 Politikens inriktning 

De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom 
en generation. Regeringens folkhälsopolitik 
syftar till att långsiktigt utjämna de skillnader 
som i dag finns mellan olika grupper. Hela 
befolkningen ska ha goda förutsättningar till 
en god hälsa. 

Folkhälsan utvecklas positivt för befolkningen 
som helhet. Däremot ökar ojämlikheten i hälsa. 
För både kvinnor och män skiljer sig medel-
livslängden med fem år mellan personer med 
enbart förgymnasial utbildning och personer 
med eftergymnasial utbildning. Hälsoklyftorna 
hänger nära samman med människors delaktig-
het och position i samhället. Möjligheten till 
inflytande över sitt eget liv påverkar också 
hälsan. Därför har bl.a. utbildnings- och in-
komstnivå samt anknytning till arbetsmarknaden 
betydelse för människors hälsa. Individens 
socioekonomiska förutsättningar påverkar både 
levnadsvanor och hälsa. Det är särskilt angeläget 
att hälsan förbättras för de grupper i befolk-
ningen som i störst utsträckning är drabbade av 
ohälsa. 

Mot bakgrund av att folkhälsans bestäm-
ningsfaktorer återfinns inom flera olika sam-
hällsområden måste folkhälsopolitiken bedrivas 
tvärsektoriellt. 
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En kommission för jämlik hälsa 
Regeringens kommission för jämlik hälsa ska 
lämna förslag som kan bidra till att hälso-
klyftorna i samhället minskar. Kommissionens 
huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader 
mellan olika socioekonomiska grupper i sam-
hället. Hälsoskillnader mellan könen ska genom-
gående uppmärksammas i kommissionens 
arbete. 

Resultatet av kommissionens arbete ska slut-
redovisas senast den 31 maj 2017. 

Psykisk ohälsa 
Den ökande psykiska ohälsan i form av ängslan, 
oro och ångest bland unga är oroväckande. För 
att möta den ökande ohälsan bland barn och 
unga vuxna t.o.m. 30 år föreslår regeringen att 
satsningen inom området psykisk ohälsa för-
stärks med 280 miljoner kronor per år 2016–
2019 (avsnitt 4). I 2015 års ekonomiska vårpro-
position aviserade regeringen även en satsning 
för att förstärka elevhälsan fr.o.m. 2016 
(utg.omr. 16 avsnitt 10). Ett viktigt motiv för 
investeringen i elevhälsan är att förebygga ungas 
psykiska ohälsa. 

Hiv 
Spridningen av hivinfektion i samhället måste 
fortsatt förebyggas. Även om det finns effektiva 
behandlingar är det en livslång sjukdom som 
förutsätter tillgång till medicin för att motverka 
sjukdomens effekter. 

Hälsohot 
God beredskap mot hälsohot i vår omvärld är 
viktigt. I detta ligger bl.a. att stödja den pågående 
reformeringen av Världshälsoorganisationen 
(WHO) till att bli en bättre rustad organisation 
att hantera framtida hälsohotskriser. Samhällets 
förmåga att hantera hälsohot och kriser som t.ex. 
smittsamma sjukdomar behöver ständigt ut-
vecklas och förbättras. 

Svensk strategi mot antibiotikaresistens – globalt 
arbete i fokus 
Det svenska arbetet mot antibiotikaresistens ska 
präglas av bred samverkan över sektorer och 
långsiktighet. Den svenska strategin mot anti-
biotikaresistens ska uppdateras och utvecklas. 
Strategin ska vara tydlig med mål och insatser. 
Antibiotikaresistens är ett globalt problem och 
insatser utanför Sverige är viktiga för en gynn-
sam utveckling även i Sverige. 

Sverige ska fortsatt vara en ledande global 
aktör och samverka med andra länder genom 
alliansbyggande. Under Världshälsoförsamlingen 
i maj 2015 tog Sverige, tillsammans med Stor-
britannien, ett initiativ för en politisk allians av 
hälsoministrar. Detta arbete ska drivas vidare 
med sikte på ett ökat engagemang och åtagande 
på högsta politiska nivå. Målet är ett högnivå-
möte inom ramen för FN under 2016–2017. 

Sverige ska fortsatt vara en del av initiativet 
the Global Health Security Agenda och till-
sammans med Storbritannien, Tyskland, Neder-
länderna och Kanada leda arbetet med att ta fram 
ett åtgärdspaket för antimikrobiell resistens. 

Det svenska arbetet för att öka uppmärksam-
heten kring problemet med antibiotikaresistens 
inom ramen för Världshälsoorganisationen 
(WHO), har bidragit till att Världshälsoförsam-
lingen i maj 2015 antog en Global Handlingsplan 
mot antimikrobiell resistens. En svensk priorite-
ring under 2016 är att stödja WHO i arbetet 
med att genomföra den antagna planen. 

Sexuell och reproduktiv hälsa 
Sexuell och reproduktiv hälsa utgör ett av de 
folkhälsopolitiska målområdena och är en viktig 
förutsättning för att uppnå en god hälsa. 
Exempel på betydelsefulla framsteg som gjorts är 
sex- och samlevnadsundervisning, familje-
planering och mödrahälsovård. 

Regeringen avser bl.a. att fortsätta att utveckla 
samverkan mellan berörda myndigheter och 
aktörer, utveckla uppföljning och utvärdering, 
samt att förbättra kunskapsspridningen. 

För att värna unga kvinnors rätt till sexualitet 
utan oönskade graviditeter avser regeringen att 
återkomma med förslag om att preventivmedel 
inom läkemedelsförmånen ska erbjudas kost-
nadsfritt till personer under 21 år fr.o.m. den 
1 januari 2017. I 2015 års ekonomiska vår-
proposition aviserade regeringen även en sats-
ning på förlossningsvård och kvinnors hälsa 
(avsnitt 4). 

Kost och rörelse – viktiga förutsättningar för jämlik 
hälsa 
Enligt regeringen är det viktigt att fortsätta 
arbetet för ökad fysisk aktivitet och bättre mat-
vanor, framför allt vad gäller samordning, ut-
nyttjande av resurser och kunskapsläget. Fler 
samhällssektorer och politikområden kan också 
behöva involveras i arbetet. Regeringen anser att 
det krävs ett samlat arbete för att främja fysisk 
aktivitet och goda matvanor hos befolkningen. 
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Alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 
Utvecklingen inom området går på flera sätt åt 
rätt håll. Bruket av alkohol och tobak bland unga 
har minskat under de senaste åren. Samtidigt 
finns det en ökande polarisering i samhället och 
utvecklingen visar att bruk av alkohol, narkotika, 
tobak och dopningspreparat är vanligare bland 
dem med låg utbildningsnivå. 

Flera av de faktorer som bidrar till ohälso-
klyftorna finns inom ANDT-området. Minskad 
förekomst av alkohol- och narkotikamissbruk 
och bruk av tobak samt användandet av dop-
ningspreparat kan bidra till att sluta de påverk-
bara hälsoklyftorna inom en generation. Därför 
är arbetet med preventiva åtgärder inom ANDT-
området av vikt. 

En ny ANDT-strategi 
Den nuvarande strategin upphör efter 2015 och 
en ny strategi ska påbörjas under 2016. För in-
satser inom ramen för kommande strategi före-
slår regeringen en anslagsnivå om 163,6 miljoner 
kronor för 2016 och 213,6 miljoner kronor per 
år under 2017–2018 samt 183,6 miljoner kronor 
under 2019. I den framtida strategin ska såväl ett 
jämlikhets- som ett jämställdhetsperspektiv gälla 
för mål och hälsofrämjande och förebyggande 
insatser. Regeringen har genomfört fyra 
hearingar med representanter från myndigheter, 
forskning och det civila samhället i syfte att föra 
en bred diskussion om framtida utmaningar och 
angelägna områden att fokusera på i det 
kommande ANDT-arbetet. 

Skarpare åtgärder för minskad rökning 
Tio år har gått sedan rökförbudet på krogen 
infördes. Mer än 100 000 svenskar har dött av 
rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda 
skarpare åtgärder och har under 2015 gett 
tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen 
om genomförande av EU:s tobaksprodukt-
direktiv (S 2014:16). Utredningen ska utreda 
ytterligare förebyggande åtgärder i form av 
exponeringsförbud, krav på neutrala tobaks-
förpackningar och nya rökfria miljöer på all-
männa platser utomhus. Den 20 maj 2016 ska 
det nya tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) 
vara genomfört i medlemsstaterna. 

 
 
 

En restriktiv alkohollagstiftning 
Även lagstiftningen på alkoholområdet ska vara 
restriktiv, vilket är viktigt att värna. System-
bolagets ensamrätt till detaljhandel med sprit-
drycker, vin och starköl har ett alkoholpolitiskt 
syfte genom att begränsa alkoholens tillgänglig-
het. 

Insatser mot narkotika 
Regeringen ser med oro på utvecklingen på 
narkotikaområdet där nya psykoaktiva sub-
stanser, s.k. nätdroger, allt snabbare dyker upp 
på den svenska marknaden. För att samhället ska 
kunna agera snabbt och rättssäkert avser rege-
ringen att se över om generisk klassning/-
familjeklassning av narkotika kan möjliggöra ett 
effektivare sätt att få bort nätdrogerna, men 
också överväga andra åtgärder. 

Även kunskapen om den narkotikarelaterade 
dödligheten behöver öka för att göra det möjligt 
att sätta in förebyggande åtgärder för att undvika 
dödsfall. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i 
samråd med Rättsmedicinalverket och Folk-
hälsomyndigheten utveckla statistiken för att 
beskriva bakomliggande orsaker och annan rele-
vant information om den grupp som avlider till 
följd av narkotika eller där narkotika har bidragit 
till dödsfallet. Uppdraget ska redovisas senast 
den 29 februari 2016. 

Gruppen som injicerar droger är viktig att nå 
genom att utveckla insatser som syftar till 
minskat riskbruk och tillgång till smitt-
skyddande insatser. Regeringen överväger vissa 
ändringar i lagen (2006:323) om utbyte av 
sprutor och kanyler i syfte att öka tillgänglig-
heten till sådana insatser. 

Sverige i den internationella narkotikapolitiken 
En balanserad internationell narkotikapolitik 
som bygger på FN:s narkotikakonventioner är 
viktig. En av de prioriterade uppgifterna på 
området under 2016 är att förbereda FN:s sär-
skilda möte om narkotika i Generalförsamlingen 
under våren 2016. 

Vård vid missbruk 
Vård och behandling vid missbruk och beroende 
är en viktig del av ANDT-politiken (avsnitt 7.8). 
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Minskat spelande om pengar 
Folkhälsopolitikens målområde 11 omfattar för-
utom ANDT även problematiskt spelande om 
pengar. När det gäller problematiskt spelande 
om pengar är spelens tillgänglighet och spelens 
utformning faktorer som har starkt samband 
med utvecklingen av spelproblem i befolk-
ningen, särskilt bland unga. Därför är åtgärder 
för att påverka tillgängligheten till spel av betyd-
else för att förebygga problem. Spelregleringen 
beskrivs under utgiftsområde 18, avsnitt 18.4. 

För att minska skadeverkningar av spel finns 
även behov av att utveckla en jämlik tillgång till 
stöd och behandling av god kvalitet. Det är ange-
läget att personer med spelproblem och deras 
anhöriga bör få del av olika former av stöd och 
behandling från hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och idéburna organisationer. 

5.6 Budgetförslag 

5.6.1 2:1 Folkhälsomyndigheten 

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 2:1 Folkhälsomyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
347 954 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
8 865 

 
2015 

 
Anslag 

 
370 523 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
374 834 

2016 Förslag 375 043      

2017 Beräknat 379 056 2   

2018 Beräknat 380 099 3   

2019 Beräknat 387 295 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 375 080 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 370 034 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 370 035 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Folkhälsomyndig-
hetens förvaltningsutgifter samt för utgifter 
för suicidprevention. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 24 156 21 850 2 306 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Prognos 2015 24 000 23 500 500 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Budget 2016 24 720 24 440 280 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

 
Folkhälsomyndigheten ska bedriva uppdrags-
verksamhet inom speciell diagnostik och in-
komsterna för denna diagnostik ska disponeras 
av Folkhälsomyndigheten. 

Regeringens överväganden 

Folkhälsomyndigheten inrättades den 1 januari 
2014 genom sammanslagning av Statens Folk-
hälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och vissa 
av Socialstyrelsens uppgifter. Avvecklings-
myndigheten för vissa myndigheter inom 
vård- och omsorgsområdet m.m. lades enligt 
plan ned den 31 augusti 2015. Avvecklings-
myndigheten inrättades den 1 januari 2014 och 
disponerade vissa medel på anslaget 2:1 Folk-
hälsomyndigheten. 

Inför Folkhälsomyndighetens inrättande 
gjordes bedömningen att sammanslagningen 
skulle resultera i samordningsvinster och för-
bättrat kompetensutnyttjande och därigenom 
ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten 
(prop. 2012/13:116). På sikt bedömdes även 
effektiviseringar och därmed besparingar uppstå. 
Mot den bakgrunden minskades anslaget med 
5 miljoner kronor 2015. Anslaget föreslås 
minska med ytterligare 6 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016, vilket resulterar i en neddragning 
om totalt 11 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. 

Folkhälsomyndigheten övertog den 1 juli 
2015 vissa ytterligare uppgifter från Social-
styrelsen (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9 avsnitt 
4.6). Av denna anledning ökades anslaget 2:1 
Folkhälsomyndigheten med 6,75 miljoner kronor 
2015. Anslaget 8:1 Socialstyrelsen minskades med 
samma belopp 2015. Motsvarande överföring 
föreslås uppgå till 13,5 miljoner kronor 2016 och 
beräknas uppgå till 13,5 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. 
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Myndigheten för internationella adoptions-
frågor (MIA) fick den 1 september 2015 
utökade uppgifter och avses få ett nytt namn 
som speglar detta, Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd (avsnitt 7 Politik för 
sociala tjänster). Därmed samordnades ansvaret 
för föräldrastöd och Folkhälsomyndighetens 
uppgifter i detta avseende överfördes. För 2015 
minskades av denna anledning anslaget 2:1 
Folkhälsomyndigheten med 1,7 miljoner kronor 
2015 och anslaget 4:10 Myndigheten för inter-
nationella adoptionsfrågor ökades med mot-
svarande belopp. För 2016 föreslår regeringen att 
anslaget 2:1 Folkhälsomyndigheten minskas med 
2,3 miljoner kronor jämfört med 2014 och 
anslaget 4:10 Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd ökas med motsvarande belopp. 
För 2017 och framåt beräknas beloppet till 
2,3 miljoner kronor per år. 

För att förstärka Folkhälsomyndighetens 
arbete mot antibiotikaresistens ökade anslaget 
med 5 miljoner kronor 2014 och med 
15 miljoner kronor 2015. För motsvarande 
arbete föreslås 15 miljoner kronor 2016 samt 
beräknas 15 miljoner kronor 2017 och 
10 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018. 
 
Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:1 Folkhälsomyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 369 523 369 523 369 523 369 523 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 304 10 288 16 526 23 835 

Beslut –784 –755 –5 951 –6 063 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  375 043 379 056 380 099 387 295 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga för-
ändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- 
och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 375 043 000 kronor an-
visas under anslaget 2:1 Folkhälsomyndigheten 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 379 056 000 kronor, 
380 099 000 kronor respektive 387 295 000 
kronor. 

5.6.2 2:2 Insatser för vaccinberedskap 

Tabell 5.5 Anslagsutveckling 2:2 Insatser för 
vaccinberedskap 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
346 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
84 654 

 
2015 

 
Anslag 

 
85 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 500 

2016 Förslag 85 000      

2017 Beräknat 85 000      

2018 Beräknat 85 000      

2019 Beräknat 85 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser 
för vaccinberedskap för att stärka Sveriges 
förutsättningar att vid influensapandemier 
skydda befolkningen med hjälp av vacciner. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:2 Insatser för vaccin-
beredskap ingå avtal om pandemivaccin som 
medför behov av framtida anslag på högst 
510 000 000 kronor 2017–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att 
säkerställa tillgången till vaccinbehandling för 
hela befolkningen vid en pandemi. Ett even-
tuellt avtal beräknas löpa 2016–2022. Staten 
kommer i ett sådant avtal svara för de årliga 
kostnaderna för att Sverige vid en pandemi ska 
ges möjlighet att få vaccin levererat från en 
eller flera producenter. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 2:2 
Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om 
pandemivaccin som medför behov av framtida 
anslag på högst 510 000 000 kronor 2017–
2022. 

En framtida vaccination kan ge följder som 
inte är möjliga att förutsäga i dagsläget, vilket 
skulle kunna leda till vissa åtaganden i framtiden. 
Regeringen kan behöva återkomma till riksdagen 
avseende dylika framtida åtaganden. 
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Tabell 5.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 0 0 0 – – – 

Nya åtaganden 0 0 510 000 – – – 

Infriade åtaganden 0 0 0 –85 000 –85 000 –340 000 

Utestående åtaganden 0 0 510 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 170 000 510 000 510 000 – – – 

 
 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:2 Insatser för vaccinberedskap 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 85 000 85 000 85 000 85 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  85 000 85 000 85 000 85 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 85 000 000 kronor an-
visas under anslaget 2:2 Insatser för vaccin-
beredskap för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 85 000 000 kronor 
respektive år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3 2:3 Bidrag till WHO 

Tabell 5.8 Anslagsutveckling 2:3 Bidrag till WHO 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
29 704 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 961 

 
2015 

 
Anslag 

 
38 015 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
37 959 

2016 Förslag 34 665      

2017 Beräknat 34 665      

2018 Beräknat 34 665      

2019 Beräknat 34 665      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges 
medlemsavgift till Världshälsoorganisationen 
(WHO). Anslaget får även användas för 
Sveriges andel av utgiften för WHO:s ram-
konvention om tobakskontroll. 
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Kompletterande information  

Medlemsavgiftens storlek baseras på WHO-
budgetens omfattning och andelen som ska 
finansieras av medlemsstaterna. Storleken av 
Sveriges bidrag påverkas även av valutakursen för 
den svenska kronan. Sveriges medlemsavgift till 
WHO för 2016 uppgår till ca 4 500 000 
amerikanska dollar. Sveriges andel av kostnaden 
för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
för 2016 uppgår till ca 56 000 amerikanska dollar. 

Regeringens överväganden  

Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:3 Bidrag till WHO 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 34 665 34 665 34 665 34 665 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  34 665 34 665 34 665 34 665 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 34 665 000 kronor an-
visas under anslaget 2:3 Bidrag till WHO för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas an-
slaget till 34 665 000 kronor respektive år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.4 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra 
smittsamma sjukdomar 

Tabell 5.10 Anslagsutveckling 2:4 Insatser mot hiv/aids och 
andra smittsamma sjukdomar 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
143 444 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 058 

 
2015 

 
Anslag 

 
145 502 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
141 885 

2016 Förslag 145 502      

2017 Beräknat 145 502      

2018 Beräknat 145 502      

2019 Beräknat 145 502      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stats-
bidrag för insatser mot hiv/aids och andra 
smittsamma sjukdomar med koppling till 
hiv/aids. Anslaget får användas för utgifter för 
insatser på nationell nivå och övergripande 
samordning och uppföljning. 

Kompletterande information 

I förordningen (2006:93) om statsbidrag till 
verksamhet inriktad mot hiv/aids och andra 
smittsamma sjukdomar meddelas föreskrifter 
om statsbidrag till ideella organisationer som 
bedriver arbete i syfte att förebygga spridning 
eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller 
andra sexuellt överförbara och blodburna sjuk-
domar. 

I förordningen (2013:666) om statsbidrag till 
landsting och vissa kommuner för insatser mot 
hivinfektion meddelas föreskrifter om stats-
bidrag till landsting och vissa kommuner som 
bedriver arbete i syfte att begränsa spridningen 
och minska konsekvenserna av hivinfektion. 
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Regeringens överväganden  

Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 145 502 145 502 145 502 145 502 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  145 502 145 502 145 502 145 502 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 145 502 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids 
och andra smittsamma sjukdomar för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
145 502 000 kronor respektive år. 

5.6.5 6:1 Alkoholsortimentsnämnden 

Tabell 5.12 Anslagsutveckling 6:1 
Alkoholsortimentsnämnden  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
49 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
189 

 
2015 

 
Anslag 

 
234 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
98 

2016 Förslag 238      

2017 Beräknat 242 2   

2018 Beräknat 248 3   

2019 Beräknat 254 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 238 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 238 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 238 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Alkoholsortiments-
nämndens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 234 234 234 234 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 9 15 21 

Beslut –1 –1 –1 –1 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  238 242 248 254 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 238 000 kronor anvisas 
under anslaget 6:1 Alkoholsortimentsnämnden 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 242 000 kronor, 248 000 kronor 
respektive 254 000 kronor. 

5.6.6 6:2 Åtgärder avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak samt spel 

Tabell 5.14 Anslagsutveckling 6:2 Åtgärder avseende 
alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
266 110 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
32 519 

 
2015 

 
Anslag 

 
258 629 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
241 524 

2016 Förslag 163 629      

2017 Beräknat 213 629      

2018 Beräknat 213 629      

2019 Beräknat 183 629      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för särskilda 
åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, 
tobak samt spel. Anslaget får även användas för 
utgifter för statsbidrag till Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning. 
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Regeringens överväganden 

Den nuvarande strategin upphör efter 2015 och 
en ny strategi ska påbörjas under 2016. För att 
finansiera insatserna för 2016 föreslår regeringen 
att anslaget ökas med 90 miljoner kronor. För 
2017 och 2018 beräknas anslaget öka med 
140 miljoner kronor per år jämfört med 2015. 
För 2019 beräknas motsvarande ökning uppgå 
till 110 miljoner kronor. 

Anslaget minskas genom att de medel mot-
svarande 185 miljoner kronor som tillfälligt till-
fördes anslaget under 2015 förs åter till anslaget 
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-
politiken. 

 
Tabell 5.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak 
samt spel 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 258 629 258 629 258 629 258 629 

Förändring till följd av:    

Beslut 90 000 140 000 140 000 110 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag –185 000 –185 000 –185 000 –185 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  163 629 213 629 213 629 183 629 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 163 629 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:2 Åtgärder avseende 
alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 213 629 000 kronor, 213 629 000 
kronor respektive 183 629 000 kronor. 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

121 

6 Funktionshinderspolitik

6.1 Omfattning  

Området omfattar Myndigheten för delaktig-
het (MFD) som har till uppgift att främja ett 
systematiskt och effektivt genomförande av 
funktionshinderspolitiken på alla nivåer i 
samhället. Vidare omfattar området bidrag till 
funktionshindersorganisationer. Huvuddelen 
av insatserna inom funktionshinderspolitiken 
finansieras inom andra utgiftsområden än i 
utgiftsområde 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Funktionshinderspolitiken 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

        

3:1 Myndigheten för delaktighet 38 53 53 57 58 59 60 

3:2 Bidrag till handikapporganisationer 183 183 183 189 189 189 189 

Summa Funktionshinderspolitik 221 236 236 246 247 248 249 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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6.3 Mål för funktionshinderspolitiken 

Funktionshinderspolitiken omfattar följande av 
riksdagen beslutade mål (se även avsnitt 7.3): 

– en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund, 

– att samhället utformas så att människor 
med funktionsnedsättning i alla åldrar blir 
fullt delaktiga i samhällslivet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning (prop. 1999/2000:79) 

6.4 Resultatredovisning 

Funktionshinderspolitiken är en del av arbetet 
med mänskliga rättigheter så som de uttrycks i 
bl.a. FN:s konventioner om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning och om barnets 
rättigheter. Kostnader för att undanröja hinder 
och skapa tillgänglighet för flickor, pojkar, kvin-
nor och män med funktionsnedsättning i alla 
åldrar ska finansieras inom ramen för ordinarie 
verksamheter i enlighet med ansvars- och finan-
sieringsprincipen. De statliga myndigheternas 
ansvar och insatser är en viktig del av arbetet för 
att uppnå de funktionshinderspolitiska målen. 
Den statliga sektorns ansvar kommer till uttryck 
i bl.a. förordningen (2001:526) om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken samt genom ett 
uttalat ansvar i ett antal myndighetsinstruk-
tioner. Grunden för det funktionshinderspoli-
tiska arbetet har lagts i den nationella handlings-
planen för handikappolitiken: Från patient till 
medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken (prop. 1999/2000:79).  

6.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder  

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten är följande 
rapporter och uppföljningsresultat från MFD: 

– Samlad uppföljning av funktionshinders-
politiken, Hur är läget 2015?  

– Kommuner och regionala kollektivtrafik-
myndigheters arbete med tillgänglighet.  

– Uppföljning av statsförvaltningens tillgäng-
lighetsarbete.  

 
Vidare används indikatorer för att bedöma 
måluppfyllelsen såsom: 

– sysselsättningsgraden hos kvinnor och män 
med funktionsnedsättning,  

– utbildningsnivå för personer med funk-
tionsnedsättning. 

– tillgänglighet inom medierna, 

– tillgänglighet i kollektivtrafiken 
 

MFD har regeringens uppdrag att utveckla ett 
sammanhållet system för att beskriva, följa upp 
och analysera utvecklingen och genomslaget av 
funktionshinderspolitiken. I uppdraget ingår 
bl.a. att utveckla indikatorer för uppföljning av 
levnadsvillkoren för personer med funktions-
nedsättning, för att sammanställa och analysera 
resultatet av myndigheternas arbete samt 
komplettera statistiska och andra underlag med 
olika former av dialog med personer med 
funktionsnedsättning och funktionshinders-
organisationerna. 

Det finns svårigheter att avgränsa och mäta 
effekten av enskilda statliga insatser i förhållande 
till de övergripande nationella målen för funk-
tionshinderspolitiken. Måluppfyllelsen påverkas 
av kommunala och landstingskommunala insat-
ser. 

6.4.2 Resultat 

Den lägesrapport som MFD lämnat om ut-
vecklingen i förhållande till strategin för 
genomförande av funktionshinderspolitiken 
2011–2016 ligger till grund för den övergripande 
bedömningen av resultaten. En närmare redo-
görelse för utvecklingen av funktionshinders-
politiken inom de prioriterade områdena lämnas 
under respektive utgiftsområde.  

En strategi för att genomföra 
funktionshinderspolitiken  

För att förtydliga de funktionshinderspolitiska 
målen har inriktningsmål fastställts inom nio 
prioriterade områden: Arbetsmarknadspolitiken, 
Socialpolitiken, Utbildningspolitiken, Trans-
portpolitiken, it-politiken, Ökad fysisk tillgäng-
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lighet, Rättsväsendet, Folkhälsopolitiken samt 
Kultur, medier och idrott (skr. 2009/10:166). 
Utifrån inriktningsmål för dessa områden har 22 
för funktionshinderspolitiken strategiska myn-
digheter formulerat delmål inom sina respektive 
verksamhetsområden för 2011–2016. Myndig-
heterna har därtill redovisat hur målen ska följas 
upp.  

Genom att utveckla ett uppföljningssystem 
ska kunskaperna öka om levnadsförhållandena 
för flickor, pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning och om effekterna av de 
åtgärder som vidtas i strategin. Uppföljningen 
syftar till att ge underlag för att mer långsiktigt 
bedöma utvecklingen av funktionshinderspoliti-
ken i förhållande till de nationella målen samt att 
ge underlag för rapportering enligt FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.  

Myndigheten för delaktighet genomför och följer 
upp funktionshinderspolitiken 

Den 1 maj 2014 inordnades de delar av Hjälp-
medelsinstitutets (HI) verksamhet som har be-
dömts vara ett statligt åtagande i Myndigheten 
för handikappolitisk samordning (Handisam). I 
samband med detta bytte Handisam namn till 
Myndigheten för delaktighet (MFD). Organi-
sationsförändringen innebär att Hjälpmedels-
institutets verksamhet avvecklas. En grundläg-
gande förutsättning för självbestämmande och 
delaktighet för flickor, pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning är tillgång till person-
liga hjälpmedel och annan stödjande teknik. 
Regeringen har gett ett omfattande uppdrag till 
Socialstyrelsen att följa och stödja utveckling 
och kvalitet i kommunernas och landstingens 
hjälpmedelsverksamheter (dnr S2014/08959/FST). 
Det utvecklingsarbete Socialstyrelsen inlett har 
visat att det idag finns stora skillnader i till-
gången till hjälpmedel. 

MFD har nu till uppgift att främja ett syste-
matiskt och effektivt genomförande av funk-
tionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället.  
MFD ska vara expertmyndighet inom det 
funktionshinderspolitiska området i frågor som 
rör tillgänglighet, levnadsvillkor, välfärdstek-
nologi och miljö. Arbetet ska bedrivas utifrån ett 
rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och 
medborgarperspektiv och med konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning som grund.  

Utvecklingen går framåt 

Myndigheten för delaktighet bedömer i sin 
lägesrapport 2015 att myndigheter och kommu-
ner arbetar aktivt och att många insatser 
genomförs för att öka tillgängligheten och del-
aktigheten för flickor, pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning. 

MFD konstaterar att samhällets tillgänglighet 
ökar bl.a. i kollektivtrafiken, att fler kommuner 
samråder med funktionshindersorganisationer i 
utbildningsfrågor, att fler kommuner inkluderar 
funktionshinderperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och att fler tv-program och 
filmer görs tillgängliga för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Även andelen kommu-
ner och statliga myndigheter som ställer krav på 
tillgänglighet i offentliga upphandlingar ökar. 

Även resultatet av det arbete som de 22 stra-
tegiska myndigheterna bedriver enligt strategin 
för funktionshinderspolitiken förbättras. Fler 
myndigheter kan mäta sina delmål, fler insatser 
genomförs för att delmålen ska kunna nås och 
måluppfyllelsen ökar. Perioden för genomföran-
det av strategin närmar sig dock sitt slut och 
MFD bedömer att endast en liten andel av del-
målen kommer att kunna uppnås med nuvarande 
takt. 

Utmaningar finns kvar 
Trots förbättrade förutsättningar för delaktighet 
så kvarstår utmaningar inom flera områden. 
Personer med funktionsnedsättning har sämre 
ekonomisk situation än personer utan 
funktionsnedsättning. Bland personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt ar-
betsförmåga har 52 procent av kvinnorna och 59 
procent av männen sysselsättning. För kvinnor 
och män med funktionsnedsättning samman-
taget har 55 procent sysselsättning jämfört med 
80 procent i övriga befolkningen.  

Trots att utbildningsnivån bland personer 
med funktionsnedsättning succesivt har ökat 
sedan år 2000 är den fortfarande lägre, 32 pro-
cent har eftergymnasial utbildning jämfört med 
41 procent i övriga befolkningen. Av Skol-
inspektionens tillsyn framgår att många grund- 
och gymnasieskolor brister i arbetet med särskilt 
stöd.  
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Även vad gäller fritid finns skillnader i delak-
tighet. Pojkar med funktionsnedsättning tränar i 
mindre utsträckning än pojkar utan funktions-
nedsättning. Flickor tränar i samma utsträckning 
oavsett funktionsnedsättning. 

Skillnader i delaktighet för flickor, pojkar, kvinnor 
och män med funktionsnedsättning  
MFD bedömer att kvinnor med funktionsned-
sättning genomgående har sämre levnadsvillkor 
än män med funktionsnedsättning. Det finns 
även skillnader i levnadsvillkoren för flickor och 
pojkar med funktionsnedsättning.  

Pojkar upplever sin hälsa som god i högre 
grad än flickor, denna skillnad återfinns även 
mellan flickor och pojkar som inte har någon 
funktionsnedsättning. Likaså förekommer 
psykiska besvär oftare bland flickor, vilket gäller 
oavsett funktionsnedsättning.  

Bland personer med funktionsnedsättning i 
arbetsför ålder är det vanligare att kvinnor be-
dömer sin hälsa som dålig, 22 procent av kvin-
norna jämfört med 19 procent av männen. Kvin-
nor med funktionsnedsättning har även sämre 
ekonomisk situation än män med funktionsned-
sättning.  

En högre andel kvinnor med funktionsned-
sättning bedömer sin arbetsförmåga som nedsatt 
jämfört med männen. Av de personer som har 
nedsatt arbetsförmåga har män högre syssel-
sättningsgrad än kvinnor. Fler kvinnor har behov 
av anpassat arbetstempo, arbetstid eller arbets-
uppgifter. En större andel av de män som har 
sådana behov upplever att dessa tillgodosetts. 
Män ingår i högre utsträckning än kvinnor i ar-
betsmarknadspolitiska insatser och beviljas även 
aktivitetsersättning i högre utsträckning. 

Vidare finns skillnader mellan könen när det 
gäller behovsbedömning av assistans. Män bevil-
jas fler timmar personlig assistans än vad kvinnor 
beviljas (se avsnitt 7.7.2). Pojkar beviljas i högre 
utsträckning vårdbidrag än vad flickor beviljas. 

Uppföljning av kommunernas arbete 

Kommunerna har utvecklat sitt arbete för ökad 
tillgänglighet jämfört med föregående år. Ut-
vecklingen är dock svag och skiljer sig åt för 
olika områden och indikatorer. Inom områdena 
arbetsmarknad, kultur och transport har arbetet 
utvecklats något medan nivån på arbetet inom 

fysisk tillgänglighet, idrott och utbildningen är 
densamma som föregående år. 

Tillgänglighetsarbetet i staten 

Enligt förordningen (2001:526) om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförande av 
funktionshinderspolitiken ska myndigheterna 
arbeta för att lokaler, verksamhet och informa-
tion är tillgängliga för personer med funktions-
nedsättning. MFD:s uppföljning visar att myn-
digheterna förbättrat sitt arbete för ökad till-
gänglighet jämfört med året innan. Fler myndig-
heter har åtgärdat tillgängligheten i publika 
lokaler och personalutrymmen och fler har in-
venterat kommunikation och skriftlig informa-
tion. Det är också fler av myndigheterna som har 
kontakter med funktionshindersorganisationer.  

Mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

Rekommendationer från Kommittén för rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
Sveriges första dialog med Kommittén för rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning 
(kommittén) ägde rum den 31 mars till den 1 
april 2014. Kommittén lämnade därefter sina 
rekommendationer till Sverige. Regeringen har 
inlett arbetet med att bereda rekommendatio-
nerna vilka omfattar flera politikområden. Bl.a. 
uppmanar kommittén Sverige att öka medveten-
heten om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Enligt kommittén bör Sverige 
också regelbundet och kontinuerligt genomföra 
nationella kampanjer och andra utbildningsinsat-
ser för att sprida innehållet i konventionen. 

För att möta denna rekommendation beslu-
tade regeringen i april 2015 att ge MFD i upp-
drag att i samarbete med Diskriminerings-
ombudsmannen genomföra en kommunika-
tionssatsning för att öka kunskapen och med-
vetenheten hos allmänheten, anställda inom den 
offentliga sektorn, privata aktörer samt hos 
flickor, pojkar, kvinnor och män med funk-
tionsnedsättning om innehållet i konventionen 
(dnr S2015/02415/FST). Insatsen ska genom-
föras under åren 2015–2017. 

I uppdraget ingår även att till berörda myn-
digheter och privata aktörer sprida kunskap och 
att öka medvetenheten om ändringarna i diskri-
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mineringslagen (2008:567) som trädde i kraft 
den 1 januari 2015 gällande bristande tillgänglig-
het som en form av diskriminering. MFD ska 
också informera om kommitténs rekommen-
dationer till Sverige. Insatsen ska ske i nära sam-
råd med funktionshindersorganisationer och 
utgå ifrån behov, förutsättningar och villkor för 
flickor, pojkar, kvinnor och män med funk-
tionsnedsättning. 

Förberedande arbete inför 
funktionshinderspolitiken efter 2016. 
Den 21 maj 2015 beslutade regeringen att ge 
MFD i uppdrag att ta fram förslag på genom-
förande och uppföljning av funktionshinders-
politiken samt förslag på inriktning inom 
funktionshindersområdet (dnr S2015/03797/FST). 
Den nuvarande strategin för funktionshinders-
politiken avser år 2011–2016. Uppdraget ska 
genomföras utifrån de övergripande målen och 
inriktningen för funktionshinderspolitiken och 
utgå från FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, inklusive 
rekommendationer från kommittén. I 
genomförandet av uppdraget ska MFD samråda 
med funktionshindersorganisationerna och 
andra berörda aktörer. 

Regeringen ser genomförandet av funktions-
hinderspolitiken i Sverige som en del av arbetet 
med att efterleva konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. De re-
kommendationer som kommittén lämnat blir 
därmed ett underlag i MFD:s uppdrag.  

6.4.3 Analys och slutsatser  

Regeringen bedömer utvecklingen i förhållande 
till de funktionshinderspolitiska målen som 
positiv men alltför långsam. MFD konstaterar 
att många insatser genomförs på såväl statlig 
som kommunal nivå. Att utvecklingen trots 
detta går långsamt indikerar att genomförandet 
av funktionshinderspolitiken behöver analyseras 
och utvecklas för att bli mer effektivt.  
Trots en positiv utveckling behöver förutsätt-
ningarna för delaktighet för flickor, pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning 
förbättras inom flera viktiga sektorer. Bl.a. åter-
står utmaningar inom områden som är viktiga 
för jämlikhet i levnadsvillkor såsom arbetsliv och 
utbildning. Att ett tydligt jämställdhetsperspek-
tiv finns med i arbetet med dessa områden är 

centralt och bidrar till att de jämställdhetspoli-
tiska målen uppfylls, se utgiftsområde 13 Jäm-
ställdhet och nyanlända invandrares etablering.  

Kunskapen om förutsättningar för delaktighet 
i samhället och om levnadsvillkor för personer 
med funktionsnedsättning ökar. Likaså ökar 
förutsättningarna att följa utvecklingen över tid. 
Samtidigt saknas kunskap och möjligheten att 
kunna följa utvecklingen över tid vad gäller till-
gänglighet inom flera grundläggande områden 
och vad gäller levnadsvillkor för flickor, pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

Tillgången till teknik och hjälpmedel är viktig 
för möjligheten till självbestämmande och del-
aktighet för flickor, pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning. Det arbete som 
Socialstyrelsen har inlett på uppdrag av rege-
ringen har visat att det idag finns stora skillnader 
i tillgången till välfungerande hjälpmedel (dnr 
S2014/08959/FST). Det finns även ett behov av 
kunskapsutveckling inom hjälpmedelsområdet. 

Sverige har under många år varit ledande i ar-
betet med att stärka rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning globalt. Sverige svarar 
också inom många områden väl upp till de krav 
som ställs i konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 

6.5 Politikens inriktning 

Hinder för människors delaktighet i samhället 
ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rätt-
visa. Flickor, pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i 
vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och 
tillgänglighet.  

Det svenska samhället bygger på respekt för 
de mänskliga rättigheterna, där alla människors 
lika värde och enskilda människors frihet och 
värdighet står i centrum (skr. 2009/10:166).  

Funktionshinderspolitiken omfattar de sek-
torsövergripande insatser som syftar till att 
identifiera och undanröja hinder för full delak-
tighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvill-
kor för flickor, pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning samt insatser för att före-
bygga och bekämpa diskriminering. 

Eftersom funktionshinderspolitiken är tvär-
sektoriell bedrivs huvuddelen av insatserna inom 
andra utgiftsområden än i utgiftsområde 9. 
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En ny funktionshinderspolitik  

Funktionshinderspolitiken ska syfta till att 
främja förutsättningar för fullt åtnjutande av 
mänskliga rättigheter för flickor, pojkar, kvinnor 
och män med funktionsnedsättning och ska ses 
som en del i arbetet med att implementera FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Arbetet med jämlikhet i 
levnadsvillkor och samhällets gemensamma an-
svarstagande är fortsatt angelägna frågor. Den 
nuvarande strategin för funktionshinders-
politiken avslutas år 2016. Regeringen inleder 
därför under 2016 ett arbete med en ny 
funktionshinderspolitik. 

En mer jämlik tillgång till hjälpmedel  

God tillgång till funktionella hjälpmedel är en 
förutsättning för att personer med funktions-
nedsättning ska kunna vara delaktiga i samhälls-
livet.  

Huvudmännen, dvs. kommuner och lands-
ting, är skyldiga att erbjuda habilitering, rehabi-
litering och hjälpmedel. Staten har en viktig roll 
på hjälpmedelsområdet genom nationellt kun-
skapsstöd, statistikförsörjning m.m. 

Tillgången till hjälpmedel varierar stort över 
landet liksom regler och avgifter. Regeringen vill 
arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälp-
medel över landet och minskade skillnader i av-
gifter och regelverk. Regeringen inleder därför 
ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk 
och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. 

Bidrag för glasögon till barn och unga 

Varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller 
funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsätt-
ningarna att utveckla sin potential och kunna 
delta på lika villkor såväl i skolan som på fritiden. 
I dag råder det stora skillnader i landstingens 
bidragsgivning för standardglasögon till barn och 
unga. Alla landsting ger bidrag till stan-
dardglasögon eller kontaktlinser efter recept av 
ögonläkare till barn i åldern 0–7 år. Subventions-
graden varierar och det är få landsting som ger 
bidrag för glasögon till barn och unga över 8 år. 
Regeringen avser att fr.o.m. 2016 avsätta 120 
miljoner kronor per år för att även barn och 

unga i åldern 8–19 år ska få bidrag för glasögon 
på motsvarande sätt som barn i åldern 0–7 år. 

Stöd till funktionshindersorganisationer 

Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning slår fast att personer med 
funktionsnedsättning och deras organisationer 
aktivt ska involveras i beslutsprocesser angående 
statens åtgärder för att genomföra de rättigheter 
som slås fast i konventionen. Regeringen anser 
att stödet till funktionshindersorganisationerna 
är viktigt för att uppfylla detta åtagande och 
avser att avsätta ytterligare 6 miljoner årligen 
kronor för detta ändamål.  

6.6 Budgetförslag 

6.6.1 3:1 Myndigheten för delaktighet 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling 3:1 Myndigheten för 
delaktighet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
38 115 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 693 

 
2015 

 
Anslag 

 
53 169 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
52 994 

2016 Förslag 57 178      

2017 Beräknat 57 803 2   

2018 Beräknat 58 778 3   

2019 Beräknat 59 908 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 57 180 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 57 182 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 57 184 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för del-
aktighets (MFD) förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minska med 131 000 kronor 
2016 jämfört med 2015 för att bidra till att finan-
siera prioriterade satsningar (prop. 2014/15:1 
Förslag till statens budget, finansplan och 
skattefrågor avsnitt 8.2.1).  
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Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:1 
Myndigheten för delaktighet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 53 169 53 169 53 169 53 169 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 140 4 764 5 739 6 871 

Beslut -131 -130 -130 -132 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  57 178 57 803 58 778 59 908 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga föränd-
ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 57 178 000 kronor anvi-
sas under anslaget 3:1 Myndigheten för delaktighet 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 57 803 000 kronor, 58 778 000 kro-
nor respektive 59 908 000 kronor. 

6.6.2 3:2 Bidrag till 
handikapporganisationer 

Tabell 6.4 Anslagsutveckling 3:2 Bidrag till 
handikapporganisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
182 742 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
182 742 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
182 742 

2016 Förslag 188 742      

2017 Beräknat 188 742      

2018 Beräknat 188 742      

2019 Beräknat 188 742      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till funktionshindersorganisationer för att stödja 
organisationerna i deras arbete för att personer 
med funktionsnedsättning ska uppnå full delak-
tighet och jämlikhet i samhället. 

Kompletterande information 

Reglerna för statsbidrag till funktionshinders-
organisationer finns i förordningen (2000:7) om 
statsbidrag till handikapporganisationer. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökar med 6 miljoner kronor årligen för 
att ytterligare stärka funktionshindersorganisa-
tionernas arbete. 

 
Tabell 6.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:2 
Bidrag till handikapporganisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 182 742 182 742 182 742 182 742 

Förändring till följd av:    

Beslut 6 000 6 000 6 000 6 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  188 742 188 742 188 742 188 742 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 188 742 000 kronor anvi-
sas under anslaget 3:2 Bidrag till handikapporga-
nisationer för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 188 742 000 kronor för 
respektive år. 
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7 Politik för sociala tjänster 

7.1 Omfattning 

Området omfattar omsorgen om äldre, verk-
samhet inom individ- och familjeomsorg inklu-
sive familjerätt och stöd till föräldrar i föräldra-
skapet, samt insatser till personer med funk-
tionsnedsättning.  

Kommunerna ansvarar för insatser enligt i 
huvudsak socialtjänstlagen (2000:453), förkortad 
SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, förkortad LVU, lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
förkortad LVM, lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, förkortad 
LSS och föräldrabalken. Verksamheten 
finansieras främst genom kommunal skatt, 
statsbidrag och avgifter. Generella statsbidrag till 
kommunerna fördelas via anslaget 1:1 
Kommunal ekonomisk utjämning, utgifts-
område 25 Allmänna bidrag till kommunerna. 
För kostnader enligt LSS finns det ett särskilt 
utjämningssystem (anslag 1:2 Statligt utjäm-
ningsbidrag för LSS-kostnader, utgiftsområdet 
25 Allmänna bidrag till kommuner). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
till huvuduppgift att utöva tillsyn över hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten, pröva enskildas 
klagomål mot hälso- och sjukvården och social-
tjänsten samt genomföra viss tillståndsprövning. 
Syftet med tillsynen är att granska att befolk-
ningen får vård och omsorg som är säker, har 
god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och 

förordningar. Tillsynen ska bedrivas strategiskt 
och effektivt samt på ett enhetligt sätt i landet.1 

7.2 Utgiftsutveckling 

Under perioden 2016 till 2019 beräknas utgif-
terna för området Politik för sociala tjänster öka 
med ca 330 miljoner kronor. Utgifterna för 
statlig assistansersättning som är den största 
utgiftsposten beräknas öka med ca 2,5 miljarder 
kronor. Regeringens satsning på ökad beman-
ning inom äldreomsorgen pågår till och med 
2018 och därför beräknas anslaget Stimulans-
bidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken 
minska med 2 miljarder kronor mellan 2018 och 
2019. Utgifterna inom området beräknas 2015 
till 29,5 miljarder kronor. Det understiger 
anvisade medel med 139 miljoner kronor. 
Utgifterna för 2014 blev 602 miljoner kronor 
högre än anvisade medel.  
  

 
 
                                                      
1 Förordning med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 

(2013:176). 
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Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom Politik för sociala tjänster 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

4:1 Inspektionen för vård och omsorg 623 634 637 638 586 597 609 

4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 302 323 297 530 532 523 523 

4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 315 267 280 267 267 267 267 

4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 23 794 25 369 25 369 26 344 27 218 28 113 28 849 

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 1 605 1 420 1 367 2 765 2 501 2 533 534 

4:6 Statens institutionsstyrelse 837 880 862 893 927 977 1 015 

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 451 457 414 789 799 799 799 

4:8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och 
ungdomsvården 212 180 203 32 0 0 0 

4:9 Ersättningsnämnden 41 39 40 7 0 0 0 

4:10 Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 15 18 18 24 24 24 25 

Summa Politik för sociala tjänster 28 195 29 587 29 488 32 289 32 854 33 832 32 620 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 

7.3 Mål för politik för sociala tjänster 

Politiken för sociala tjänster omfattar följande 
övergripande av riksdagen beslutade mål: 

Omsorg om äldre människor (delavsnitt 7.5) 

Äldre ska 

– kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i 
samhället och över sin vardag, 

– kunna åldras i trygghet och med bibehållet 
oberoende, 

– bemötas med respekt, samt  

– ha tillgång till god vård och omsorg. 

Individ- och familjeomsorg (delavsnitt 7.6) 

– att stärka förmågan och möjligheten till 
social delaktighet för människor i ekono-
miskt och socialt utsatta situationer, och  

– att stärka skyddet för utsatta barn. 

 
 

Personer med funktionsnedsättning  
(delavsnitt 7.7) 

– en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund, 

– att samhället utformas så att människor 
med funktionsnedsättning i alla åldrar blir 
fullt delaktiga i samhällslivet, och  

– jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning. 

7.4 Resultatredovisning – 
övergripande verksamheter 

Flera satsningar pågår för att öka förut-
sättningarna för en stärkt och mer kunskaps-
baserad socialtjänst. Det handlar om verk-
samhetsöverskridande satsningar som har bäring 
på flera av de nationella målen inom social-
tjänstens områden. Rådet för styrning med kun-
skap avseende hälso- och sjukvård och social-
tjänst (Rådet för styrning med kunskap) och 
Huvudmannagruppen för behovsanpassad styr-
ning med kunskap avseende hälso- och sjukvård 
och socialtjänst (Huvudmannagruppen) har bl.a. 
inrättats. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

131 

7.4.1 Brister inom socialtjänsten är ofta 
relaterade till personalsituationen 
och brister i samverkan1 

Varje år den 1 mars överlämnar IVO en tillsyns-
rapport till regeringen. Tillsynsrapporten inne-
håller en sammanfattande analys av de viktigaste 
iakttagelserna i arbetet med tillsyn under det 
gångna verksamhetsåret och bygger på den 
information som kommer fram i IVO:s samlade 
tillsynsarbete. I tillsynsrapporten för 2014 redo-
visade IVO att de brister som återkom inom 
flera områden och som bedömdes som viktiga ur 
patientens och brukarens perspektiv är personal- 
och kompetensrelaterade samt består i otill-
räcklig eller utebliven samverkan. Många brister  
kan t.ex. kopplas till personalkontinuitet och 
svårigheter med tillgång till rätt kompetens inom 
exempelvis äldreomsorgen. Särskilt drabbas de 
patienter eller brukare som tillhör en riskgrupp, 
det vill säga sjuka äldre, personer med 
funktionsnedsättning eller på annat sätt utsatta 
vuxna och barn. Inom socialtjänsten bedöms 
situationen som bekymmersam och på vissa håll 
alarmerande, framför allt beroende på 
svårigheten att rekrytera socialsekreterare och 
att behålla erfarna socialsekreterare inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. Oklara 
ansvarsförhållanden mellan aktörer orsakar 
brister i samverkan och planering av vård och 
omsorg. Svaga grupper drabbas särskilt hårt när 
samverkan mellan aktörer inte fungerar 
tillfredsställande, exempelvis barn och unga 
inom kedjan socialtjänst–primärvård–BUP och 
missbrukare i kedjan primärvård–socialtjänst–
psykiatri.2 

7.4.2 Förbättrad statlig styrning med 
kunskap 

Syftet med att stärka statens styrning med 
kunskap är att ge förbättrade förutsättningar för 
de lokalt verksamma som har i uppdrag att i 
dialog med patienter och brukare ge vård och 
insatser som vilar på bästa tillgängliga kunskaper. 

 
 
                                                      
1

  

2 Tillsynsrapport De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och 

tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 (Inspektionen för vård och 

omsorg 2015). 

För att uppnå detta syfte krävs en utvecklad 
samverkan mellan den nationella, regionala och 
lokala nivån. Socialstyrelsen får centrala 
uppgifter i detta myndighetsgemensamma 
arbete, och för att öka samverkan mellan berörda 
aktörer har Rådet för styrning med kunskap och 
Huvudmannagruppen inrättats från och med 
den 1 juli 2015. Dessa förändringar förväntas 
bidra till att den statliga styrningen med kunskap 
blir samordnad, effektiv och anpassad till de 
behov professioner inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst samt huvudmän har. I myndig-
heternas arbete ska patienters och brukares 
kunskaper och erfarenheter beaktas. 

Inom ramen för de överenskommelser som 
regeringen har tecknat med Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har bl.a. regionala 
samverkans- och stödstrukturer byggts upp. 
Syftet är att stödja att tillgänglig och aktuell 
kunskap omsätts i praktiken samt att skapa 
förutsättningar för att systematisk kunskap 
genereras baserat på lokala uppföljningar och 
utvärderingar.  

I arbetet för att utveckla en kunskapsbaserad 
socialtjänst har också satsningar på att utveckla 
e-hälsa varit framträdande. Detta arbete har bl.a. 
inneburit ökade förutsättningar att få till stånd 
en systematiserad dokumentation och utarbeta 
gemensamma begrepp och termer samt att 
genom att använda digitaliseringens möjligheter 
öka vård- och omsorgspersonalens förutsätt-
ningar att bedriva ett arbete som baseras på 
relevant, aktuell och korrekt information. 

Kvalitetsutvecklingsarbetet inom socialtjänst-
en främjas också av Öppna jämförelser som ger 
information om socialtjänstens och hemsjuk-
vårdens kvalitet, resultat och effektivitet. Även 
utvecklingen av kvalitetsregister samt webbplatt-
formen Kunskapsguiden har bidragit till bättre 
möjligheter för förbättringsarbete. Därtill har 
också förändringar genomförts som syftar till en 
förbättrad statlig styrning med kunskap för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

Stöd till en evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten 

För att uppnå en god kvalitet i socialtjänsten 
behövs en välutvecklad samverkan mellan staten 
och ansvariga huvudmän i kommunsektorn.  

I överenskommelsen med SKL om en 
sammanhållen omsorg om de mest sjuka äldre, 
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som pågick 2010–2014, har inriktningen varit att 
stödja kommuner och landsting och andra 
aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt 
och systematiskt förbättringsarbete inom vården 
och omsorgen om äldre personer. Medel har 
använts bl.a. för att stimulera och uppmuntra en 
stärkt samverkan mellan kommuner och 
landsting och på sätt skapa en regional 
stödstruktur. 

Regeringen har sedan 2011 tecknat överens-
kommelser med SKL om stöd till en evidens-
baserad praktik för god kvalitet inom social-
tjänsten. I syfte att fortsätta stödja kvalitets-
utvecklingen har regeringen även under 2015 
tecknat en sådan överenskommelse med SKL 
(dnr S2015/00317/FST). I detta arbete är 
utvecklingen av regionala stödstrukturer central. 
Stödstrukturerna kan rymmas inom olika 
aktörer såsom FoU-enheter eller läns- och 
regionförbund. De har till uppgift att skapa 
förutsättningar för att systematisk kunskap 
genereras baserat på lokala uppföljningar och 
utvärderingar. Därutöver ska de regionala 
stödstrukturerna också vara en dialogpart 
gentemot den nationella nivån i frågor som rör 
kunskapsutveckling och styrning med kunskap 
samt vara ett utvecklingsstöd för 
implementering av ny kunskap.  

I Statskontorets slutrapport (2014) avseende 
utvärderingen av överenskommelsen konstateras 
att stödstrukturer för kunskapsutveckling har 
byggts upp i samtliga län. Utvecklingsarbetet har 
lett till att ca 70 procent av landets socialchefer 
anser att stödstrukturerna i stor utsträckning 
fungerar som en arena för lokala och regionala 
prioriteringar och strategier inom 
välfärdsområdet. Statskontoret konstaterar ock-
så att det dock finns utvecklingsbehov, bl.a. 
behöver stödstrukturernas koppling till 
forskningen utvecklas. Vidare behövs insatser 
för att etablera kontaktvägar med privata 
utförare om stödstrukturerna ska kunna ge stöd 
till hela socialtjänsten.3 

 
 
                                                      
3 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – utvärdering av 

överenskommelsen mellan regeringen och SKL (Statskontoret 2014:18). 

Öppna jämförelser främjar det systematiska 
förbättringsarbetet 

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer 
som redovisas återkommande och som speglar 
verksamheter med avseende på kvalitet, resultat, 
jämlikhet och effektivitet. Jämförelserna är en 
del av den nationella styrningen med kunskap 
och har inom socialtjänsten och hemsjukvården i 
allt högre grad fått genomslag. De fungerar som 
ett av flera stöd för nationella aktörer, ansvariga 
huvudmän och utförare i arbetet med att främja 
en god vård och omsorg för den enskilde.  

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera 
kommuner och landsting att analysera sin verk-
samhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och 
effektivisera verksamheten.  

Socialstyrelsen konstaterar i slututvärderingen 
av det femåriga regeringsuppdraget att de upp-
satta målen för utvecklingsarbetet av jäm-
förelserna i allt väsentligt är uppnådda.4  Därut-
över konstateras att de Öppna jämförelserna 
numera fyller en central uppgift och efterfrågas 
av kommuner och utförare inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. Socialstyrelsens arbete med 
Öppna jämförelser bedrivs i samverkan med 
SKL och i samråd med Vårdföretagarna och 
Famna.  

Socialstyrelsen och SKL har även presenterat 
Öppna jämförelser av vården och omsorgen om 
äldre. Rapporten belyser kvaliteten på vården 
och omsorgen utifrån olika perspektiv och 
fokuserar på den sammanhållna vården och 
omsorgen.5 Resultaten från Öppna 
jämförelserna redovisas i avsnitt 7.5. 

E-hälsa och välfärdsteknologi 

Strategin för Nationell e-hälsa syftar till att 
förbättra informationshanteringen inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten till nytta för 
individen, personalen och beslutsfattarna inom 
hela sektorn. Under perioden 2010–2014 ingick 
e-hälsa i överenskommelsen mellan regeringen 
 
 
                                                      
4 Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010 – 2014 

(Socialstyrelsen 2015). 
5 Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre Jämförelser mellan 

kommuner och län (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting 2015). 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

133 

och SKL om en evidensbaserad praktik. Enligt 
SKL har satsningen på e-hälsa påskyndat 
digitaliseringen av vård- och omsorgssektorn 
och utvecklat nya e-tjänster som riktar sig till 
invånarna. 

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp 
kommunernas utvecklingsarbete med e-hälsa 
och trygghetslarm. I Socialstyrelsens uppfölj-
ningsrapport avseende 2014 konstateras att 
satsningen har varit viktig för e-hälsoutveck-
lingen i kommunerna. Stimulansmedlen har 
inneburit att utvecklingsinsatser kommit i gång 
eller tidigarelagts. Enligt Socialstyrelsen är det 
dock svårt att bedöma hur stor betydelse de har 
haft och hur utvecklingen skulle ha sett ut utan 
stimulansmedel. Behov av att effektivisera och 
utveckla socialtjänsten och ersätta gammal 
teknik med ny har funnits under tiden för 
satsningen exempelvis gäller det behovet att byta 
ut analoga trygghetslarm mot digitala.   

Nationell informationsstruktur och nationellt 
fackspråk (NI/NF) 

Som ett led i utvecklingen av en nationell 
informationsstruktur och ett nationellt 
fackspråk har Socialstyrelsen under 2014 haft ett 
fortsatt uppdrag att arbeta med den nationella 
informationsstrukturen och det nationella fack-
språket för socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Socialstyrelsen ska vidareutveckla, färdigställa, 
kvalitetssäkra och bidra till implementering. Det 
övergripande målet är en strukturerad och ända-
målsenlig dokumentation i socialtjänst och 
hälso- och sjukvård.  

I uppdraget ingick också att utveckla och 
bidra till införandet av en modell för 
socialtjänstens äldreomsorg, Äldres behov i 
centrum (ÄBIC). Modellen utgår från kvinnors 
och mäns behov inom olika livsområden och 
stödjer en rättssäker och likvärdig dokumen-
tation i hela kedjan - handläggning, utförande 
och uppföljning. Under 2014 fördelade 
Socialstyrelsen medel till kommuner som 
utbildade lokala processledare för utbildning och 
införande av ÄBIC. Cirka 230 kommuner har 
fattat beslut om att införa ÄBIC. Social-

styrelsens uppföljning visar att 26 procent av 
kommunerna använder ÄBIC.6 

Även handläggnings- och dokumentations-
systemet och arbetssättet Barns behov i centrum 
(BBIC) för socialtjänstens barn- och ungdoms-
vård har under 2014 vidareutvecklats av Social-
styrelsen enligt uppdrag i regleringsbrevet för 
2014.  Den nya versionen ska ge sociala barn- 
och ungdomsvården förutsättningar att stärka 
rättsäkerheten, öka delaktigheten för barn och 
unga, förenkla arbetet och bidra till systematisk 
uppföljning (se vidare under 7.6.2). 

Socialstyrelsen har under 2014 färdigställt en 
klassifikation av socialtjänstens insatser och 
aktiviteter (KSI) som bör dokumenteras på 
individnivå. KSI kan användas av handläggare, 
utförare, verksamhetsansvariga, verksamhets-
utvecklare samt ansvariga för uppföljning på 
lokal och nationell nivå.7 

7.4.3 Valfrihetssystem 

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att 
fördela stimulansbidrag till kommuner som är 
intresserade av att förbereda införandet av val-
frihetssystem eller vidareutveckla redan införda 
valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem, förkortad LOV. Enligt 
rapporten Stimulansbidrag LOV 2011–2014 har 
LOV införts i 155 kommuner. Nio av tio 
brukare gör ett aktivt val av utförare. Valfrihets-
system förutsätter välinformerade val och för de 
brukare som inte kan eller vill göra ett aktivt val 
bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård 
och omsorg. 

7.4.4 Stöd till anhöriga 

Kommunerna är sedan den 1 juli 2009 skyldiga 
att erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar eller stödjer en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har en funktions-

 
 
                                                      
6 Socialstyrelsens rapport om kommunernas arbete med e-hälsa 

(2014/1397/FST). 
7 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, Lägesrapport 

2014 (Socialstyrelsen 2015). 
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nedsättning. Socialstyrelsen följer årligen upp 
efterlevnaden av detta lagkrav i SoL och 
resultaten för 2014 visar att stödet till anhöriga 
successivt har vuxit fram i kommunerna men att 
kommunerna tillämpar bestämmelsen på olika 
sätt och i olika utsträckning. Tre fjärdedelar av 
kommunerna uppgav att den tillämpas inom 
äldreomsorgen. Motsvarande för funktions-
hindersverksamheten och individ- och 
familjeomsorgen är en fjärdedel. I princip alla 
kommuner och äldreomsorgsverksamheter 
uppgav att de har informationsmaterial om det 
stöd som anhöriga kan få. Den informella 
omsorg som utförs av anhöriga kvinnor och män 
är omfattande (ca 1,3 miljoner personer). De 
flesta av dessa är i yrkesverksam ålder. 
Socialstyrelsens undersökning visar att det 
generellt är fler kvinnor än män som ger omsorg, 
och bland yngre omsorgsgivare i förvärvsaktiv 
ålder är andelen kvinnor betydligt högre än män. 
Kvinnor upplever i högre grad än män att deras 
livskvalitet (t.ex. hälsa och ekonomi) påverkas 
negativt av deras omsorgsåtagande. Kommuner-
nas webbplats är det viktigaste forumet för 
information till anhöriga och till kommun-
medborgare. Kommunerna har inte i någon 
större utsträckning lyckats etablera samarbete 
med hälso- och sjukvården när det gäller stöd till 
anhöriga.8  

7.4.5 Samverkan med idéburna 
organisationer inom det sociala 
området 

Regeringen utbyter löpande erfarenheter och 
inhämtar synpunkter från idéburna organisa-
tioner inom det sociala området inom ramen för 
bl.a. Funktionshindersdelegationen, Pensionärs-
kommittén och Brukardelegationen. Sedan 2008 
bedrivs ett arbete inom ramen för överens-
kommelsen mellan regeringen, idéburna 
organisationerna inom det sociala området och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(dnr IJ2008/02397/UF) för att stärka de 

 
 
                                                      
8 Anhöriga som ger omsorg till närstående Fördjupad studie av 

omfattning och konsekvenser (Socialstyrelsen 2014) samt Stöd till 

personer som vårdar och stödjer närstående, Slutrapport 2014 

(Socialstyrelsen 2014). 

idéburnas roll som självständiga röstbärare och 
som aktörer inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen.  En partsgemensam arbetsgrupp har 
med stöd av ett nationellt kansli i uppdrag att 
göra överenskommelsen känd och att stödja 
initiativ till överenskommelser mellan parter på 
lokal nivå och att systematiskt och kontinuerligt 
följa upp överenskommelsens genomförande 
samt utveckla dess innehåll. Närmare 80 
idéburna organisationer – såväl riks-
organisationer, som paraply- och enskilda 
organisationer – har anslutit sig till 
överenskommelsen. Under överenskommelsens 
dryga sex år har antalet lokala och regionala 
överenskommelser om samverkan i såväl sociala 
som andra frågor ökat, men antalet är fort-
farande på en förhållandevis låg nivå i relation till 
antalet kommuner och andra berörda offentliga 
aktörer i landet.  

7.4.6 EU och övrigt internationellt arbete 

Sociala utvecklingskommissionen 
FN:s Sociala utvecklingskommission(CSocD) 
höll sin 53:e session i New York i februari 2015 
utifrån mötestemat Rethinking and strengthe-
ning social development in the comtemporary 
world. Kommissionen enades om ett antal 
resolutioner för vidarebefordran till Economic 
and Social Council (ECOSOC) för formellt 
antagande, varav en handlade om äldrefrågor och 
en om personer med funktionsnedsättning. 

Europa 2020-strategin   
Arbetet inom ramen för Europa 2020-strategin 
fortgår, där ett av målen är att främja social 
delaktighet, framför allt genom fattigdoms-
minskning. I april 2015 beslutade regeringen om 
Sveriges nationella reformprogram för 2015. 
Reformprogrammet är en årlig rapport till 
kommissionen om utvecklingen mot de nation-
ella mål som respektive medlemsland satt upp 
för att uppnå de EU-gemensamma målen i 
Europa 2020-strategin. När det gäller målet för 
social delaktighet redovisade Sverige att andelen 
kvinnor och män 20–64 år som är utanför arbets-
kraften minskat och var under 2014 ca 12,6 
procent. Detta är en minskning med ca 86 000 
personer sedan 2010. 
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Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt 
EU har beslutat att inrätta en europeisk fond för 
att ge stöd till de personer som har det sämst 
ställt (Europaparlamentet och rådets förordning 
[EU] nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har 
det sämst ställt). Fonden ska främja den sociala 
sammanhållningen, förbättra social delaktighet 
och därmed i slutändan bidra till målet att utrota 
fattigdomen i unionen genom att bidra till att 
uppnå Europa 2020-strategins mål att antalet 
personer som riskerar fattigdom och social 
utestängning ska minska med minst 20 miljoner, 
samtidigt som fonden ska komplettera struktur-
fonderna. Fonden omfattar ca 3,8 miljarder euro 
under perioden 2014–2020. Sverige har, i likhet 
med övriga EU:s medlemsländer, utformat ett 
nationellt program för att implementera fonden 
nationellt. 

Kommissionen godkände Sveriges operativa 
program för fonden i februari 2015. Det över-
gripande målet för det svenska operativa pro-
grammet är att socialt utsatta personers förut-
sättningar för social delaktighet och egenmakt 
ska öka.  

Sveriges anslag från fonden är under program-
perioden 7 miljoner euro. Fonden förutsätter en 
nationell medfinansiering med 15 procent. 
Fonden kommer i Sverige således att omfatta ca 
13 miljoner kronor årligen under de sju åren. 
Målgruppen för insatserna i Sverige är socialt och 
ekonomiskt utsatta EES-medborgare som vistas 
tillfälligt i Sverige, dvs. under högst tre månader, 
utan uppehållsrätt. Svenska EFS-rådet är förvalt-
ande myndighet för det svenska programmet. 
Närmare föreskrifter om fonden finns i 
förordningen (2014:1374) om förvaltning av 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har 
det sämst ställt. En nationell lanseringskonferens 
genomfördes i mars 2015 och en övervaknings-
kommitté för fonden har utsetts av regeringen. 

Avtal mellan Sverige och Rumänien 
Regeringen har under 2015 ingått ett samarbets-
avtal med Rumänien. Avtalet omfattar tre sam-
arbetsområden; barnrätt, jämställdhet samt 
sociala frågor i bred bemärkelse. Avtalet syftar 
till att byta erfarenheter och goda exempel mel-
lan länderna och underlätta samarbete mellan 
frivilligorganisationer i respektive land.  

 

7.4.7 Utsatta EES-medborgare som vistas 
tillfälligt i Sverige 

En särskild utredare, som ska fungera som 
nationell samordnare, ska stödja det arbete som 
utförs av myndigheter, kommuner, landsting 
och organisationer som möter utsatta EES-med-
borgare som vistas tillfälligt i Sverige, dvs. under 
högst tre månader, och som inte har uppehålls-
rätt (dir. 2015:9). I samordnarens uppdrag ingår 
bl.a. att främja erfarenhetsutbyte och samverkan 
mellan berörda aktörer som inom sina respektive 
ansvarsområden kommer i kontakt med dessa 
människor, främja kontakter mellan aktörer i 
Sverige och aktörer i de utsatta EES-medborgar-
nas hemländer samt sprida kunskap om EES-
medborgarnas rättigheter när de vistas tillfälligt i 
Sverige utan uppehållsrätt. Uppdraget är tids-
begränsat och syftet är att ge aktörerna stöd i 
deras arbete med att skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar för samverkan. Genom en för-
bättrad samverkan kan tillfälligt stöd som ges till 
individer i denna grupp utformas på ett ända-
målsenligt sätt. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 februari 2016.  

7.4.8 Analys och slutsatser 

Styrning med kunskap 
Förutsättningarna för en mer samlad och effek-
tiv statlig kunskapsstyrning har förbättrats gen-
om de förändringar som genomförts i och med 
Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) 
gällande styrning med kunskap. Förtroendevalda 
från kommuner och landsting ges genom dessa 
förändringar formellt delaktighet i statens styr-
ning med kunskap vilket ger bättre förutsätt-
ningar för att målen i enlighet med lagstiftningen 
ska uppfyllas.  

Stöd till en evidensbaserad praktik 
Arbetet med att främja en kunskapsbaserad 
socialtjänst har gjort framsteg vilket framgår av 
Statskontorets samlade bedömning av överens-
kommelsen om en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten. Utvärderingarna pekar mot att de 
regionala stödstrukturerna som etablerats runt 
om i landet har bidragit till verksamhetsutveck-
ling inom flera av socialtjänstens områden. De 
regionala stödstrukturerna har bl.a. bidragit till 
metodstöd och utbildningar riktade till 
kommunerna.  
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Utmaningar kvarstår dock, vilket kan 
exemplifieras av att det fortfarande saknas 
tydliga processer för brukarmedverkan samt en 
tydlig koppling till forskningen. Därutöver är 
arbetet med e-hälsa inte tillräckligt integrerat 
med övrigt utvecklingsarbete inom social-
tjänsten. Uppföljning från Statskontoret visar att 
huvudmännen i många län numera finansierar 
delar av stödstrukturen men att huvudmännens 
långsiktiga finansiering ännu inte är tillräckligt 
säkerställd.9  

Öppna jämförelser 
Arbetet med Öppna jämförelser har främjat ett 
tydligare fokus på socialtjänstens kvalitet och har 
förstärkt kunskapsbasen inom socialtjänstens 
olika verksamhetsområden. För att de Öppna 
jämförelserna i bättre utsträckning ska vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamheten 
behöver jämförelserna dock utvecklas. Arbetet 
bör i framtiden inriktas på att i högre 
utsträckning öka jämförelsernas relevans genom 
att i högre utsträckning redogöra för resultat 
samt förbättra och målgruppsanpassa jäm-
förelsernas presentation. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar behöver 
synliggöras och analyseras i högre utsträckning. 
Inga oskäliga könsskillnader ska förekomma i 
socialtjänstens verksamheter. Bedömningen av 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov 
av stöd och omsorg ska vara jämlik och jäm-
ställd. En grundläggande förutsättning för en 
sådan utveckling är att datatillgången inom 
socialtjänstens olika verksamhetsområden för-
bättras. Detta arbete bör bedrivas med ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i fokus.  

E-hälsa och välfärdsteknologi 
Regeringens stimulansmedel för utveckling av e-
hälsa i socialtjänsten har bidragit till ett positivt 
utvecklingsarbete i kommunerna.10 Fortfarande 
har dock kommunerna behov av stöd för fortsatt 
utveckling och införande av e-hälsa och 
välfärdsteknologi. Uppföljningar visar behov av 
kunskap och kompetens inom flera områden, 
t.ex. det juridiska regelverket, etiskt förhållnings-

 
 
                                                      
9 Överenskommelser som styrmedel (Statskontoret 2014). 
10 (dnr S2014/01397/FST). 

sätt och inte minst teknik.11 Det behövs utbygg-
nad av infrastruktur, bredband och mobila nät, 
samt utvärderingar av effekterna av införande av 
välfärdsteknologi och e-hälsa.  

Nationell informationsstruktur och nationellt 
fackspråk 
Socialstyrelsens arbete med utveckling och 
kvalitetssäkring av nationell informations-struk-
tur och nationellt fackspråk (NI/NF) har inne-
burit att kommunerna har infört och använder 
modellerna Äldres behov i centrum (ÄBIC) och 
Barns behov i centrum (BBIC). Uppföljningen 
visar dock att strukturerad dokumentation 
används i olika hög omfattning i socialtjänstens 
verksamheter.12 BBIC används i mycket hög 
omfattning jämfört med exempelvis ÄBIC. Det 
behövs därför en fortsatt utveckling av likvärdig 
och strukturerad dokumentation inom samtliga 
områden i socialtjänsten. För 2015 har 
Socialstyrelsen ett uppdrag att utveckla ÄBIC så 
att modellen ska kunna användas för alla kvinnor 
och män med funktionsnedsättning oavsett 
ålder. I uppdraget ingår också att utveckla en 
modell för kartläggning av anhörigas behov av 
stöd.  

Stöd till anhöriga 
Kommunernas stöd till anhöriga utvecklas 
successivt. Uppföljningen visar dock att be-
stämmelsen i SoL avseende stöd till anhöriga 
tillämpas på olika sätt och i olika utsträckning i 
socialtjänsten. Resultat visar också uppenbara 
skillnader mellan kvinnor och män som 
omsorgsgivare, där kvinnor i större utsträck-
ning än män tar ansvar för vård av anhöriga. 
Det finns därför behov av att uppmärksamma 
anhörigas situation inom hela socialtjänsten 
och även uppmärksamma könsrelaterade 
skillnader och vilka konsekvenser anhörig-
stödet får för bl.a. den ekonomiska jämställd-
heten och fördelningen av obetalt hem- och 
omsorgsarbete mellan kvinnor och män, se 
vidare om de jämställdhetspolitiska målen i 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering. 
 
 
                                                      
11 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, Lägesrapport 

2014 (Socialstyrelsen 2015). 
12 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, Lägesrapport 

2014 (Socialstyrelsen 2015). 
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7.5 Resultatredovisning – Omsorgen 
om äldre 

7.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen baseras på flera resultatindikatorer 
och bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna 
utgörs huvudsakligen av statistik, öppna jäm-
förelser, rapporter samt nationella enkät-
undersökningar. Följande resultatindikatorer 
används för att exemplifiera och följa utveck-
lingen inom äldreområdet för kvinnor och män: 

– andel av befolkningen som är 65 år eller 
äldre 

– andel personer 80 år eller äldre som får 
offentlig omsorg 

– andel personer 65 år och äldre med insatsen 
hemtjänst 

– andel personer 65 år och äldre boende i 
särskilda boendeformer 

– antal förväntade år med god hälsa 

– antal anmälningar enligt SoL 

Indikatorerna redovisas uppdelat på kön där det 
är relevant. 

Utvecklingen inom äldreomsorgen kan följas 
genom resultatet från Öppna jämförelser, tillsyn, 
genomförda kartläggningar, kvalitetsregister och 
uppdrag samt statistik när det gäller volym och 
kostnader. De statliga insatserna syftar till att ge 
äldre personer tillgång till en likvärdig och jämlik 
äldreomsorg oavsett kön och var de bor i landet 
och stärka kvaliteten i vården och omsorgen av 
de äldre. Utgångspunkter för de statliga insatser-
na bör vara jämställdhet, trygghet, delaktighet 
och inflytande. 

7.5.2 Resultat  

Andelen äldre i Sverige ökar. Det är de allra 
äldsta som blir fler. Mellan 2015 och 2030 beräk-
nas andelen av befolkningen som är 80 år och 
äldre öka från fem till sju procent.  

 

Tabell 7.2 Prognos för procentuell förändring av olika 
åldergruppers befolkningsandelar, 2015–2030 

Åldersgrupp Procentuell förändring   

0–19 6 %    

20–64 - 5 %    

65–79 - 4 %    

80- 43 %    

 
Att andelen äldre ökar beror delvis på att stora 
årskullar blir gamla och delvis på att medellivs-
längden ökar. År 2013 var den förväntade 
medellivslängden i riket 83,7 år för kvinnor och 
80,1 år för män. Det finns stora geografiska 
skillnader i medellivslängd och mellan högsta 
och lägsta kommunvärdet skiljer det 6,7 år. 
Andelen personer 80 år och äldre förväntas öka 
från 5,3 procent 2013 till 7,5 procent 2030. 
Enligt prognoser år 2012 förväntades att Sveriges 
befolkning i genomsnitt skulle leva 70,7 år med 
god hälsa. Sverige ligger i topp i jämförelse med 
andra OECD-länder, t.ex. Nederländerna 58,9 år 
och Finland 56,2 år. 

Andelen personer i åldrarna 80 år och äldre 
som får offentligt finansierad omsorg fortsätter 
att minska.13 Minskningen under 2008–2013 var 
större för kvinnor än för män: 2,9 respektive 2,1 
procentenheter. Denna utveckling sker samtidigt 
som andelen kvinnor i dessa åldrar som har 
hemtjänst ökade med 0,5 procentenhet och 
andelen bland män minskade med 0,3 procent-
enhet. Enligt socialtjänststatistiken hade vid 
mätningen i oktober 2014 drygt 221 600 
personer 65 år eller äldre hemtjänst. Det var 
2 000 fler än året innan och motsvarar 12 procent 
av befolkningen i åldersgruppen. Antalet hem-
tjänsttimmar per månad och person ökade med 
nära 15 minuter till i genomsnitt 24,1 timmar. 
Totalt antal hemtjänsttimmar var drygt 5,3 
miljoner timmar under oktober. Drygt 
88 700 personer, 5 procent av befolkningen i 
åldersgruppen, bodde permanent i särskilda 
boendeformer vilket är 300 personer färre jäm-
fört med året innan. 

Socialstyrelsen redovisade i lägesrapport 2015 
att vården och omsorgen av äldre förändras i 
olika riktning i kommunerna. I en jämförelse 

 
 
                                                      
13 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänst Lägesrapport 2015 (Socialstyrelsen 2015). 
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mellan 254 kommuner 2008 och 2013 hade 
andelen som fick särskilt boende minskat i 152 
kommuner (60 procent) samtidigt som en större 
andel fick hemtjänst. I 53 kommuner (21 
procent) minskade både andelen som fick 
särskilt boende och andelen som fick hemtjänst. 
I 33 kommuner (13 procent) ökade både andelen 
äldre som fick hemtjänst och andelen som fick 
särskilt boende. I 16 kommuner (6 procent) 
ökade andelen äldre i särskilt boende medan 
andelen med hemtjänst minskade.  

 
Tabell 7.3 Utveckling av andelen personer i särskilt boende 
samt med hemtjänst 
En jämförelse av 254 kommuner 2008 och 2013 

  Andelen i särskilt boende  

  Andel av 
kommuner-
na där det 
minskat 

Andel av 
kommuner-
na där det 
ökat 

 

Andel med 
hemtjänst 

Andel av 
kommuner
na där det 
minskat 

21 % 6 % 27 % 

 Andel av 
kommuner
na där det 
ökad 

60 % 13 % 73 % 

  81 % 19 %  

Källa: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänst 

Lägesrapport 2015 (Socialstyrelsen 2015) 

 
Socialstyrelsen analyserade de nästan 9 700 äldre 
som flyttade till särskilt boende under andra 
halvåret 2013. Av dessa var 5 048 kvinnor 80 år 
och äldre. Motsvarande siffra för män 80 år och 
äldre var 2 570. De kvinnor som flyttade till 
särskilt boende och som beviljats hemtjänst hade 
48 timmar (medianvärde) per månad och 
männen 43 timmar, vilket motsvarar 1,6 respek-
tive 1,4 timmar per dag. 

I sin tillsyn av äldreomsorgen under 2014 
konstaterade IVO att den äldres behov inte 
tillgodoses i tillräcklig utsträckning.14 Den 
bakomliggande orsaken till bristande kvalitet 
som uppmärksammats i tillsynen är sviktande 
personalkontinuitet och låg bemanning vissa 
tider på dygnet. Tillsynen visade att nattbeman-
ningen vid flera boenden var låg och att 

 
 
                                                      
14 Tillsynsrapport De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och 

tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 (Inspektionen för vård och 

omsorg 2015). 

hemtjänsten inte alltid hade den personal-
kontinuitet som är önskvärd för den äldres 
trygghet och behov. Utifrån detta resultat är 
regeringens bedömningar att satsningar på att 
stärka bemanningen inom den kommunala 
äldreomsorgen är angelägna. Under 2014 fattade 
IVO beslut i 618 lex Sarah-ärenden som rörde 
äldreomsorgen i hemtjänst och särskilt boende. 
Av anmälningarna rörde något fler anmälningar 
särskilt boende än hemtjänst. Inom hemtjänsten 
avsåg 107 av anmälningarna att beviljad insats 
inte utförts och 69 av anmälningarna att insatsen 
utförts felaktigt. När det gällde anmälningar som 
avsåg särskilt boende avsåg 73 anmälningar att 
beviljad insats inte utförts och 65 av anmälningar 
att insatsen utförts felaktigt. Även brister i 
bemötande är förhållandevis vanligt förekomm-
ande. IVO uppgav att 20 anmälningar avsåg 
brister i bemötande inom hemtjänsten medan 
motsvarande siffra för särskilt boende var 62.15 

Kostnadsutveckling 

Kommunernas sammanlagda kostnader för vård 
och omsorg om äldre var 109 miljarder kronor 
2014. Den största delen, 62,7 miljarder kronor, 
avsåg vård och omsorg om äldre i särskilt 
boende. Kostnaderna för vård och omsorg om 
äldre i ordinärt boende uppgick till 44,8 miljarder 
kronor 2014. Kostnaderna har ökat med 
4 miljarder kronor jämfört med 2013. 

 

 
 
                                                      
15 Statistik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO.) 
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Tabell 7.4 Kommunens kostnader för vård och omsorg om 
äldre 
Miljarder kronor 

 2011 2012 2013 2014  

Vård och omsorg 
i ordinärt boende 

37,9 39,7 42,0 44,8 

Vård och omsorg 
i särskilt boende 

59,3 60,4 61,3 62,7 

Öppen 
verksamhet 

1,5 1,5 1,5 1,6 

Totalt 98,8 101,7 104,9 109,1 
Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen Kommunernas och 
landstingens verksamhetsindelade bokslut 2014, Rikstotal, RS för kommuner. 

Statliga stimulansbidrag för att höja kvaliteten i 
vården och omsorgen om äldre 

Den tillfälliga satsningen på att förbättra vården 
och omsorgen om de mest sjuka äldre upphörde 
vid årsskiftet 2014/15. Inom överenskommelsen 
för 2014 inriktades statsbidraget om 1 001 
miljoner kronor på att stödja ett långsiktigt 
förbättringsarbete med fokus på en förbättrad 
kvalitet och en mer sammanhållen vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre. Av dessa medel 
har 840 miljoner kronor utbetalats i prestations-
ersättning till kommuner och landsting avseende 
användning av kvalitetsregister, god läkemedels-
användning samt sammanhållen vård och 
omsorg. Spridningen av kvalitetsregister i 
kommunal omsorg har ökat snabbt under åren 
som satsningen har pågått. Bland de kvalitets-
register som påvisat positiva resultat finns 
registret för Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens (BPSD). Behandlings-
metodiken bygger på en skattning av symptom 
som bemöts med åtgärder för att följas upp med 
en ny skattning. Resultat från deltagande verk-
samheter visar att god omvårdnad minskar 
behovet av antipsykotiska läkemedel och att 
fysisk aktivitet och personcentrerad aktivering 
ökar som omvårdnadsåtgärd vid användning av 
BPSD.16 Även Senior Alert som bygger på ett 
strukturerat, systematisk förebyggande arbets-
sätt där riskbedömning görs och där varje regi-
strerad risk ska leda till utredning och insatta 
åtgärder, visar på goda resultat. Landsting som 

 
 
                                                      
16 Slutrapport 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 

har en hög andel förebyggande åtgärder har bl.a. 
också en lägre andel trycksår och viktminsk-
ningar.17 

Andelen kvinnor och män 75 år och äldre, 
med hemtjänst eller insatsen särskilt boende, 
som har fått olämpliga läkemedel har minskat 
under 2014. För 2014 uppgår andelen till 11,4 
procent i jämförelse med andelen för 2013 som 
var 13,3 procent.18 

Fallskadorna bland äldre är dock oförändrade 
jämfört med 2013. Fallskador drabbar kvinnor i 
högre utsträckning än män. Av 1 000 kvinnor 
drabbas 69 av en fallskada medan motsvarande 
siffra för män är 48. I genomsnitt drabbas 947 av 
100 000 personer 65 år och äldre av fraktur på lår 
eller höft. För kvinnor är motsvarande siffra 
1 249 och för män drygt hälften, 656.19 Undvik-
bara fallolyckor medför stora samhällskostnader 
och ett stort lidande för den som drabbas. Med 
målet att kraftigt minska andelen undvikbara 
fallolyckor bedömer regeringen det som ange-
läget att strukturerat sammanställa och sprida 
kunskap om hur denna typ av fallolyckor kan 
förebyggas.  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Socialstyrelsen genomför brukarundersökningar 
och resultaten för 2014 års undersökning har 
redovisats i rapporten Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?. Socialstyrelsen har frågat alla 
äldre med äldreomsorg (hemtjänst eller särskilt 
boende) vad de tycker om sin vård och omsorg. 
År 2014 svarade 130 735 personer på enkäterna. 
Undersökningen har ett förhållandevis stort 
bortfall, ca 33 procent av målgruppen men hem-
tjänst och ca 45 procent av målgruppen inom 
särskilt boende. Inom hemtjänsten svarade något 
fler äldre 2014 jämfört med 2013 att personalen 
utför sina arbetsuppgifter mycket bra och inte 

 
 
                                                      
17 Slutrapport 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 
18 Vård och omsorg om äldre, Jämförelser mellan kommuner och län. 

Öppna Jämförelser 2014 (Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 

landsting). 
19 Vård och omsorg om äldre, Jämförelser mellan kommuner och län. 

Öppna Jämförelser 2014 (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting). 
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bara ganska bra. Ett gott utförande tycks också 
ha stor betydelse för att de äldre ska känna sig 
nöjda med sin hemtjänst. Däremot ansåg de 
äldre att det blivit svårare att få kontakt med 
hemtjänstpersonalen. Resultatet var också något 
sämre när det gäller om personalen hinner utföra 
tjänsterna åt de äldre, om personalen brukar 
komma i tid och om personalen meddelar 
tillfälliga förändringar i förväg.  

Andelen som kände förtroende för alla i 
personalen minskade med drygt två procent-
enheter även om 91 procent har förtroende för 
åtminstone de flesta. Det var också något färre 
som 2014 tycker att personalen alltid bemöter 
dem bra. 

Totalt svarade 89 procent att de sammantaget 
är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten.  
Generellt är kvinnor mindre nöjda än män med 
hur personalen utför sina arbetsuppgifter. De 
känner sig också i mindre utsträckning trygga 
med att bo hemma och har i lägre utsträckning 
förtroende för personalen som kommer hem till 
dem. De äldre som bor ihop med någon annan 
upplever i större utsträckning att de är mycket 
eller ganska trygga med sin hemtjänst jämfört 
med gruppen som bor ensamma. Två tredjedelar 
av gruppen äldre med hemtjänst är kvinnor, men 
det är endast 16 procent av dem som är 
sammanboende med någon vuxen jämfört med 
36 procent av männen. 2014 är det något färre 
som känner sig trygga med att bo hemma med 
stöd av hemtjänsten, förändringen är ca en 
procentenhet. 

På de särskilda boendena är det något fler 
2014 än 2013 som upplever att de alltid eller 
oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. 
Det är något färre 2014 jämfört med 2013 som 
tycker att maten smakar bra och som upplever 
att måltiderna på äldreboendet är en trevlig 
stund på dagen. Jämfört med 2013 är det också 
en mindre andel av de äldre på äldreboenden som 
har förtroende för alla i personalen. Minsk-
ningen är signifikant (drygt två procentenheter), 
även om 88 procent av de äldre har förtroende 
för flertalet i personalen. Nöjdheten var 
oförändrad, 83 procent svarade att de 
sammantaget är mycket eller ganska nöjda med 
sitt äldreboende. Kvinnor svarar något mindre 
positivt än män på flera av frågorna, till exempel 
om maten smakar bra samt om personalen har 
tillräckligt med tid att utföra sitt arbete. Kvinnor 
verkar i högre grad nöjda med aktiviteterna som 
erbjuds på äldreboendet. Fler kvinnor än män 

svarar också att de sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med äldreboendet. Skillnaden är 
dock endast en procentenhet och inte statistiskt 
signifikant. 

Utbildningsinsatser 

Omvårdnadslyftet 
Under perioden 2011–2014 fördelade Social-
styrelsen 974 miljoner kronor i stimulansbidrag 
till kommuner, i syfte att stimulera till en 
kompetenshöjning inom äldre- och funktions-
hindersomsorgen. Cirka 200 kommuner ansökte 
årligen om bidrag och totalt deltog omkring 
23 000 personer i någon utbildningsinsats. Mål-
gruppen var personal i behov av relevant 
gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden, under-
sköterskor och boendestödjare. Utnyttjande-
graden av fördelade medel ökade med åren, från 
40 procent 2011 till 68 procent 2014. Ett 50-tal 
kommuner inkluderade enskilda utförare i 
satsningen. Många har utbildats inom etik, 
gerontologi och geriatrik samt medicin och 
sjukvård. Omkring 10–20 kommuner per år 
använde statsbidraget för utbildning på yrkes-
högskole- eller högskolenivå, till övervägande del 
inom demensområdet. Statsbidraget inkluderade 
också en möjlighet att få premier för bästa 
resultat, baserat på att man ökat andelen 
personal med grundläggande kunskaper enligt 
tre olika mått. Totalt 60 kommuner kvalificerade 
sig för en eller fler premier.20  

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 
Socialstyrelsen upphandlade på regeringens upp-
drag en nationell ledarskapsutbildning för äldre-
omsorgens chefer. Utbildningen startade 2013 
och avslutas 2015. Utbildningens innehåll har 
bl.a. innefattat värdegrund, lagstiftning och 
ledarskap och omfattat 30 högskolepoäng. 
Hösten 2014 hade ca 1 075 ledare inom 
äldreomsorgen gått utbildningen. 

 
 
                                                      
20 Omvårdnadslyftet Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 

2011-2014 (Socialstyrelsen 2015) 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 

141 

Personer med demenssjukdom 

Det finns i dag omkring 160 000 personer som 
har någon form av demenssjukdom. Stödet till 
närstående har mycket stor betydelse eftersom 
många som får demenssjukdom bor kvar med 
stöd från familjen så länge det går. Social-
styrelsen har uppskattat att ca 66 000 personer 
med demenssjukdom bodde i särskilt boende 
2012. 

Socialstyrelsen samordnade på regeringens 
uppdrag 2013 och 2014 ett åtgärdsprogram om 
vård och omsorg för personer med nedsatt 
beslutsförmåga där även Myndigheten för 
delaktighet (MFD), IVO och Svenskt 
demenscentrum haft uppgifter. Programmets 
huvudsyfte var att främja ett personcentrerat 
förhållningssätt för att minimera eller helt 
undvika tvång och begränsningsåtgärder. 
Socialstyrelsen har i sitt arbete kunnat konstatera 
bl.a. att kunskapen om omfattningen av tvångs- 
och begränsningsåtgärder är bristfällig när det 
gäller dem som har hemtjänst, personlig 
assistans och anhörigvård.  

IVO pekar i rapporten Skapa trygghet utan 
tvång på att de genom resultat från tillsyn bl.a. 
ser att uttalade arbetsmetoder, uppföljning, 
riktlinjer och kompetens tyder på minskat 
användande av tvångs- och begränsnings-
åtgärder. IVO konstaterade även att personalen i 
de flesta fall känner till sin rapporterings-
skyldighet om missförhållanden enligt lex Sarah. 
Vidare konstaterade IVO att det finns allvarliga 
brister i bemanningen, särskilt inom särskilda 
boenden och demensboenden nattetid. 

MFD redovisar i rapporten Teknisk utveck-
ling inom vård och omsorg om personer med 
nedsatt beslutsförmåga att man under 2013 och 
2014 bl.a. bidragit ekonomiskt till försöksverk-
samheter i fem kommuner för att i praktiken 
testa teknikanvändning och miljöanpassningar. 
Goda exempel på arbete med välfärdsteknologi 
och miljöanpassningar, som stöd och inspiration 
till fortsatt verksamhetsutveckling i särskilt 
boende och daglig verksamhet har redovisats i en 
sammanställning. 

Svenskt Demenscentrum har utvecklat ett 
paket med t.ex. information, utbildning, hand-
ledning och handbok om hur man genom ett 

personcentrerat arbetssätt rent konkret 
förebygger och undviker tvång och begräns-
ningsåtgärder.21 Svenskt Demenscentrum har 
fortsatt arbetet med Demens ABC Guiden och 
Demens ABC Plus. Under 2014 har en fortsatt 
spridning av utbildningen skett och i december 
hade drygt 80 000 användare genomgått utbild-
ningen varav drygt 68 000 användare klarat 
kunskapstestet. 

7.5.3 Analys och slutsatser 

Målen för äldreomsorgen är övergripande. Inom 
äldrepolitiken kan resultaten ofta härröras från 
nationella satsningar och utvecklingsarbeten som 
går decennier tillbaka i tiden. Det kan vara svårt 
att mäta resultaten och måluppfyllelse på en 
nationell nivå. En förklaring till detta är att det är 
kommunerna och i viss mån landstingen som har 
huvudansvaret för planering, finansiering och 
utförandet av vården och omsorgen av äldre.  

Antalet förväntade år med god hälsa bland 
äldre i Sverige har kontinuerligt ökat sedan 
början av 2000-talet och Sverige ligger i topp i 
jämförelse med andra länder. Trots att den 
svenska äldreomsorgen också står sig mer än väl i 
jämförelse med andra länder bedömer regeringen 
att det finns ett antal utmaningar som behöver 
åtgärdas för att uppnå en mer tillfredsställande 
måluppfyllelse. Kvaliteten i äldreomsorgen 
måste höjas ytterligare. Äldre kvinnor och män 
ska ha tillgång till en jämställd, likvärdig och 
jämlik äldreomsorg oavsett var de bor.  

Antalet äldre kvinnor och män med hemtjänst 
ökade under året medan antalet äldre som bor i 
särskilt boende minskade. Jämförelser mellan 
kommuner de senaste 5 åren visar på en generell 
minskning av andelen äldre som fått särskilt 
boende samtidigt som en större andel fått 
hemtjänst. Undersökningar från Socialstyrelsen 
visar att män över 80 års ålder får färre timmar 
hemtjänst än kvinnor över 80 års ålder och även 
färre timmar hemtjänst än kvinnor och män i 
åldrarna 65–79 år. Det kan sannolikt delvis för-
klaras av att fler äldre män är sammanboende 
och därför beviljas färre timmar hemtjänst.  

 
 
                                                      
21 www.demenscentrum.se 
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Äldre med äldreomsorg är i dag överlag nöjda 
med hur personalen utför sina arbetsuppgifter. 
Många äldre tycker dock att det har blivit svårare 
att få kontakt med personalen. Resultat visar 
också att fler äldre i förhållande till föregående år 
tycker att personalen inte hinner utföra tjänster-
na. Även andelen äldre som kände förtroende för 
personalen minskade något.  

Skillnader i resultat mellan olika grupper 
verkar inte bero så mycket på kön eller på vem 
som fyller i enkäten, utan i första hand på om 
den äldre bor ihop med någon eller känner sig 
ensam. Kvinnor är, jämfört med män, ensam-
boende i högre omfattning och känner sig också 
i större utsträckning ensamma. De ensamboende 
med hemtjänst eller de som känner sig ensamma 
på äldreboendet svarar i mindre utsträckning 
positivt på frågorna i enkäterna. 

Uppfattningen att det är svårare att få kontakt 
med personalen och att personalen upplevs ha 
mindre tid att utföra tjänsterna styrks av 
uppgifter från IVO. IVO:s granskning av 
äldreomsorgen visar på att bakomliggande 
orsaker till bristande kvalitet som 
uppmärksammats i tillsynsarbetet är sviktande 
personalkontinuitet och låg bemanning vissa 
tider på dygnet. Bilden förstärks av den statistik 
som presenterats över anmälda missförhållanden 
– lex Sarah. En stor andel av anmälningarna till 
tillsynsmyndigheten rör personalens utförande 
av insatser och bemötande av äldre. 

7.6 Resultatredovisning – Individ- 
och familjeomsorg 

7.6.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultat och måluppfyllelse 
inom individ- och familjeomsorgen baseras på 
ett flertal indikatorer och bedömningsgrunder. 
De resultatindikatorer som används för att redo-
visa centrala resultat är bl.a. följande: 

– andel flickor och pojkar som varit placerade 
i familjehem eller hem för vård eller boende 
(HVB) under årskurs nio och har behörig-
het att söka till nationellt program i gym-
nasieskolan, 

– antal ensamkommande flickor och pojkar 
som kommit till Sverige och sökt asyl, 

– genomsnittligt antal vårddygn vid 
utskrivning (LVU och SoL) vid Statens 
institutionsstyrelse (SiS) särskilda ung-
domshem,  

– antal sociala hyreskontrakt i den sekundära 
bostadsmarknaden,  

– antal mottagare och utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd,  

– antal kommuner som gör systematiska 
uppföljningar av insatser för brottsoffer,  

– antal kommuner som använder standardise-
rade bedömningsinstrument för våld i nära 
relationer,  

– antal kommuner som har rutiner för att 
säkra skolgången för barn i skyddat boende,  

– antal kommuner som har insatser för 
personer som utövat våld. 

Bedömningsgrunder utgörs huvudsakligen av 
statistik, Öppna jämförelser och rapporter från 
myndigheter och organisationer. Ansvaret för 
verksamhetsområdet ligger huvudsakligen hos 
kommunerna. En rad olika åtgärder, såväl statliga 
som kommunala påverkar måluppfyllelse. Staten 
kan påverka kommunernas förutsättningar att 
bedriva individ- och familjeomsorg genom 
normering – i form av lagar, förordningar, före-
skrifter, vägledningar m.m., och genom att med 
tillsyn och exempelvis stimulansmedel bidra till 
kommunernas utvecklingsarbete.  

Utvecklingen inom individ- och familje-
omsorgen kan följas genom resultatet från 
Öppna jämförelser, tillsyn, genomförda kart-
läggningar och uppdrag samt statistik när det 
gäller volym och kostnader. De statliga insatser-
na syftar till att ge kvinnor, män, flickor och 
pojkar tillgång till ett likvärdigt, jämlikt och 
jämställt stöd från individ- och familjeomsorg 
oavsett var de bor i landet och att stärka 
kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkter för 
de statliga insatserna bör vara jämställdhet, 
jämlikhet, trygghet, delaktighet och inflytande. 
Olika faktorer i omvärlden, såväl inom Sverige 
som internationellt, påverkar förutsättningarna 
för verksamhetsområdet så som exempelvis 
utvecklingen på arbets- och bostadsmarknaden 
och stora flyktingströmmar. 
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7.6.2 Resultat 

Barn- och ungdomsvården 

Kostnadsutveckling 
Kommunernas kostnader för insatser till barn 
och unga var totalt 17,4 miljarder kronor 2014 
(16,3 miljarder kronor 2013, 15,5 miljarder 
kronor 2012). 
  
Tabell 7.5 Kommunens kostnader för insatser till barn och 
unga 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Institutionsvård 4,7 5,3 5,4 5,5 6,1 

Familjehemsvård 4,6 5,0 5,2 5,4 5,8 

Öppna insatser 4,6 4,7 4,9 5,4 5,5 

Totalt 13,9 15,0 15,5 16,3 17,4 
Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen Kommunernas och 
landstingens verksamhetsindelade bokslut 2014, Rikstotal, RS för kommuner. 

Regional samverkan stärker utvecklingen 
Inom ramen för överenskommelsen mellan 
regeringen och SKL om stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet i 
socialtjänstens område, som pågått sedan 2011, 
har regionala utvecklingsledare tillsatts i samtliga 
län. De har bl.a. stärkt det lokala och regionala 
utvecklingsarbetet med barns delaktighet, 
systematisk uppföljning, placerade barns hälsa 
och implementering av kunskapsstöd som 
Socialstyrelsen tagit fram. Under 2014 har minst 
900 familjehem utbildats utifrån Socialstyrelsens 
utbildningsmaterial och i 16 län har överens-
kommelser träffats mellan hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten om läkarundersökningar av 
alla placerade barn. 22 

Svårigheter hos kommunerna med att hantera 
anmälningar och utredningstider 
IVO:s tillsyn av 24 nämnders hantering av 
barnavårdsärenden under 2013 och 2014 visar att 
det i anmärkningsvärt stor utsträckning finns 
brister i nämndernas hantering av anmälningar 
och utredningar. Bristerna består bl.a. av att 
utredningar inte inleds trots att det funnit skäl 
att utreda, att utredningstider inte hålls och att 
dokumentationen i utredningar brister. Orsaker-
 
 
                                                      
22 Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik i socialtjänst  

slutrapport för 2014 (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 

na till bristerna identifieras vara bl.a. svårighet i 
att rekrytera och behålla kompetent personal, 
kompetensbrister och stress i arbetet.23    

Kompetensutveckling i den sociala barn- och 
ungdomsvården 
Sedan den 1 juli 2014 är det krav i SoL på 
behörighet för att få utföra vissa arbetsuppgifter 
i den sociala barn- och ungdomsvården. Social-
nämnden ska använda handläggare som har 
svensk socionomexamen eller annan relevant 
examen på grundnivå i högskolan eller som har 
en erkänd utländsk utbildning.  

Av handläggarna i landets kommuner har 
70 procent socionomutbildning och minst tre års 
erfarenhet av barnutredningar. Andelen varierar 
dock kraftigt mellan olika kommuner och är 
generellt sett lägre i kommuner med färre än 
15 000 invånare. Svårigheter att rekrytera och 
behålla erfarna socialsekreterare ökar även i 
större kommuner. Av kommunerna har 
37 procent en aktuell verksamhetsgemensam 
plan för handläggarnas kompetensutveckling 
som bygger på verksamhetens mål och analys av 
handläggarnas individuella kompetens. Andelen 
kommuner som har en sådan plan har sedan 
2013 ökat med 18 procent. 24  

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att fördela 
57 miljoner kronor årligen sedan 2013 i 
statsbidrag till kommunerna för att stärka 
kommunernas arbete med att utveckla 
kompetensen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården (dnr S2013/03877/FST). 255 
kommuner har rekvirerat medel under 2014 för 
att genomföra utbildnings- och kompetens-
utvecklande insatser och 4 344 handläggare och 
arbetsledare har deltagit i insatser som helt eller 
delvis finansierats av 2014 års statsbidrag. 25  

Socialstyrelsen fick i april 2015 av regeringen i 
uppdrag att ta fram och förvalta ett webbaserat 
stöd till yrkesintroduktion för nyanställda hand-
läggare, som kan användas lokalt och regionalt i 
introduktionsprogram, (dnr S2015/03337/FST). 
I samma regeringsbeslut fick Socialstyrelsen i 
 
 
                                                      
23 Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? (Inspektionen för 

vård och omsorg 2014). 
24 Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård (Socialstyrelsen 

2015). 
25 Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården 

redovisning av 2014 års satsning(Socialstyrelsen 2015). 
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uppdrag att anskaffa två uppdragsutbildningar på 
vardera 7,5 högskolepoäng till personal inom 
verksamhetsområdet. En utbildning ska rikta sig 
till socialsekreterare inom sociala barn- och 
ungdomsvården och en utbildning ska rikta sig 
till arbetsledare inom individ- och familje-
omsorgen. Utbildningarna beräknas starta under 
april respektive januari 2016. Syftet är att stärka 
den yrkesspecifika kompetensen och ledar-
skapet.  

Nationell samordnare för den sociala barn- och 
ungdomsvården 
En nationell samordnare tillsattes för den sociala 
barn- och ungdomsvården den 1 november 2014, 
(dnr S2014/06314/FST). Uppdraget sträcker sig 
t.o.m. den 30 april 2017. Samordnaren ska i 
dialog med minst 50 kommuner och andra 
relevanta aktörer stärka och stödja kommunerna 
i deras arbete med den sociala barn- och 
ungdomsvården. Samordnaren ska regelbundet 
rapportera sina iakttagelser och slutsatser till 
barn-, äldre- och jämställdhetsministern. Fram 
till den 12 augusti 2015 har samordnaren besökt 
6 kommuner samt haft många kontakter med 
andra viktiga aktörer. Den nationella samord-
naren har tillsammans med barn-, äldre- och 
jämställdhetsministern genomfört en nationell 
dialog om den sociala barn och ungdomsvården 
med flera berörda aktörer, t.ex. kommun-
representanter, myndigheter, Allmänna 
barnhuset, Föreningen Sveriges Socialchefer, 
SKL och fackliga organisationer. De kommuner 
som samordnaren hittills har besökt har 
upprättat handlingsplaner för att förbättra den 
socialal barn- och ungdomsvården. I de hand-
lingsplaner som är upprättade ingår ensam-
kommande barn.  

Utveckling av arbetssättet Barns behov i centrum 
Socialstyrelsen har under 2014 vidareutvecklat 
arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC) för 
systematisk uppföljning av verksamheten och 
reviderat och förenklat dokumentationen. 
Under 2015 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att 
lansera och bidra till införande av det nya BBIC. 
BBIC användes 2014 av 284 av landets 

kommuner.26 Socialstyrelsens Öppna jäm-
förelser för den sociala barn- och ungdoms-
vården avseende 2014 visar att 92 procent av 
kommunerna hade ordinarie licens för att 
använda BBIC, vilket kan jämföras med 81 
procent året innan. 

Placerade barn har sämre skolresultat men god 
delaktighet 
Av de ungdomar födda 1988–1996 som var 
placerade i familjehem eller HVB under hela 
årskurs 9 hade 55 procent behörighet att söka till 
nationellt program i gymnasieskolan. För 
motsvarande grupp ungdomar som är utrikes 
födda var andelen 39 procent. Uppgifterna 
omfattar endast barn med svenskt person-
nummer, inte asylsökande barn. Av samtliga 
ungdomar som avslutade grundskolan läsåret 
2013/2014 hade 87 procent behörighet att söka 
till nationellt program i gymnasieskolan.  

Av de ungdomar födda 1988–1993 som varit 
placerade i familjehem eller HVB hela åk 9 har 
28 procent avslutat gymnasieskolan med grund-
läggande behörighet till högskola. 27 

Antalet ensamkommande barn fortsätter öka 
Antalet ensamkommande barn som ansökte om 
asyl i Sverige ökade med 83 procent under före-
gående år, från 3 852 barn 2013 till 7 049 barn 
2014. Under 2014 ansökte 81 procent pojkar och 
19 procent flickor om asyl i Sverige. Närmare 90 
procent (87 procent) av de ärenden som 
prövades i Sverige (exkl. Dublinärenden och 
avskrivna ärenden) beviljades permanent uppe-
hållstillstånd.  

 
Tabell 7.6 Antal ensamkommande barn 
Antal ensamkommande barn som ansökte om asyl i Sverige 

År 2008 2010 2012 2014 

Antal barn 1 510 2 393 3 578 7 049 
Källa: Migrationsverkets aktuella statistik 

 
År 2014 kom ca 1 500 av de ensamkommande 
barnen från Afghanistan och 1 500 från Eritrea. 
Många barn kom även från Syrien och Somalia. 
De flesta ensamkommande barn placeras i ett 

 
 
                                                      
26 Från Enskilt ärende till nationell statistik, Barns behov i centrum 

(BBIC)(Socialstyrelsen 2015). 
27 Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård (Socialstyrelsen 

2015). 
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HVB. Antalet HVB för ensamkommande barn 
har ökat med anledning av det ökade antalet barn 
som kommer till Sverige. Vid utgången av 2014 
fanns 490 HVB för ensamkommande barn jäm-
fört med 378 vid slutet av 2013. Nystartade 
HVB för ensamkommande barn hade dock 
sämre kvalitet gällande bl.a. bemanning, led-
ningssystem och genomförandeplaner. 28  

Utredningen om tvångsvård för barn och unga 
Regeringen bereder förslagen som lämnats av 
utredningen om tvångsvård för barn och unga 
(S 2012:07) i delbetänkandet Boende utanför det 
egna hemmet – placeringsformer för barn och 
unga (SOU 2014:3). Med utgångspunkt i utred-
ningens förslag om att införa nya placerings-
former för barn och unga planerar regeringen att 
under hösten 2015 lämna förslag till riksdagen 
om en proposition om införandet av stöd-
boende.  

I juni 2015 lämnade utredningen sitt slut-
betänkande till regeringen Barns och ungas rätt 
vid tvångsvård Förslag till ny LVU 
(SOU 2015:71).  

Utveckligen för den statligt bedrivna 
ungdomsvården 
Under 2014 fanns 24 särskilda ungdomshem 
med totalt 647 platser, varav 56 särskilt avsatta 
för vår enligt lagen (1998:603)om verkställighet 
av sluten ungdomsvård förkortad LSU. 
Efterfrågan inom ungdomsvården steg under 
2014. Antalet vårddygn inklusive LSU var 
226 917 jämfört med 210 095 vårddygn 2013, 
vilket är en ökning med åtta procent. En relativt 
ny målgrupp för Statens institutionsstyrelse 
(SiS) är ensamkommande barn och ungdomar. 
Under 2014 tog SiS emot 139 ensamkommande 
barn och ungdomar, vilket utgjorde elva procent 
av alla intagningar under 2014.  

Totalt skrev under 2014 1 190 barn och 
ungdomar ut efter vård enligt LVU och 42 barn 
och ungdomar skrevs ut efter frivillig vård enligt 
SoL. Vid 28 procent av tillfällena var det flickor 
som skrevs ut och i 72 procent pojkar. I 
genomsnitt varade vården enligt LVU eller SoL i 
149 dygn. 

 
 
                                                      
28 Tillsynsrapport 2014 (Inspektionen för vård och omsorg 2015). 

Antalet ungdomar som skrevs in för vård 
enligt LSU ligger på en fortsatt låg nivå, 41 
ungdomar. 

Under 2014 frigavs 36 ungdomar varav en 
flicka och 35 pojkar. Den genomsnittliga straff-
tiden var åtta månader, vilket innebär en minsk-
ning med två månader jämfört med 2013.29  

Ersättning för vanvård i samhällsvården 
Ersättningsnämnden har under 2013 och 2014 
sammantaget mottagit 5 285 ansökningar.30 
Fram t.o.m. den 17 augusti 2015 hade beslut 
fattats i 4 087 ärenden och 1 934 ansökningar 
hade beviljats.31  Både när det gäller antalet 
inkomna ärenden och beviljandegraden är 
fördelningen mellan kvinnor och män jämn.32 

Myndighetens uppdrag är tidsbegränsat, 
ansökningstiden gick ut den 31 december 2014. 
Bedömningen var initialt att myndigheten skulle 
hantera samtliga ansökningar senast under 2015. 
Mot bakgrund av att det under ansökningstidens 
sista månad inkom betydligt fler ansökningar än 
beräknat, är det nödvändigt att förlänga Ersätt-
ningsnämndens verksamhet. Myndigheten kom-
mer att upphöra den 30 juni 2016.  

Familjerätt 

De familjerättsliga frågorna avser frågor inom 
socialtjänsten om vårdnad och vårdnads-
överflyttningar, barns boende och umgänge, 
fastställande av faderskap och föräldraskap samt 
samarbetsamtal och familjerådgivning. Området 
omfattar även utredning och stöd i samband 
med internationell adoption.  

Varje år berörs ca 50 000 barn av föräldrars 
separation. Över 90 procent av alla föräldrar som 
separerar har fortsatt gemensam vårdnad. En del 
av föräldrarna har en så svår konflikt att det inte 
är möjligt att samarbeta i frågor som rör barnet 
eller enas om barnets framtid. Enligt forskning 
får uppskattningsvis 10 000 barn årligen uppleva 

 
 
                                                      
29 SiS årsredovisning 2014 (Statens institutionsstyrelse 2015). 
30 Ersättningsnämndens årsredovisning 2014 (Ersättningsnämnden 

2015). 
31 Ersättningsnämndens webbsida 18 augusti 2015. 
32 Statistik och prognos avseende ansökningar och utbetalningar, 

Ersättningsnämndens webbsida den 13 april 2015. 
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att deras föräldrar strider i domstol.33 Antalet 
vårdnadsmål i domstol har ökat sedan år 2006 då 
den senaste lagreformen inom området genom-
fördes.34  

Under år 2014 var ca 6 900 barn (0–17 år) 
aktuella för utredningar om vårdnad, boende 
eller umgänge inom den kommunala social-
tjänsten jämfört med 7 200 barn under 2013. 
Antal barn som varit föremål för s.k. snabb-
upplysning från socialnämnden uppgick 2014 till 
ca 10 900 jämfört med 10 300 under 2013. Under 
den senaste femårsperioden har dessa ökat med i 
genomsnitt 3 procent per år. Under år 2014 
deltog föräldrar till ca 21 300 barn i åldrarna 0–17 
år i samarbetssamtal jämfört med 19 600 år 2013. 
Kommunerna har även ansvar för att bistå de 
föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, 
boende och umgänge i samband med en 
separation. Under 2014 tecknades ca 3 500 
sådana avtal, varav 55 procent gällde vårdnad, 21 
procent boende och resterande 24 procent 
umgänge. Under 2013 tecknades 3 700 avtal. 35 

Brister i barns delaktighet i utredningar om 
vårdnad, boende och umgänge 
Enligt Socialstyrelsen får barn i olika kommuner 
skilda förutsättningar att komma till tals i 
utredningar om vårdnad, boende och umgänge.36 
Cirka en fjärdedel av kommunerna använder 
ingen definierad metod eller manual för att 
underlätta för barnen i samtalen. Samtalsmiljön 
anpassas inte heller till barnen i alla kommuner.  

Utbildningsmaterial för samarbetssamtalen har 
tagits fram 
Socialstyrelsen har under 2014 haft i uppdrag att 
ta fram utbildningsmaterial om förstärkning av 
samarbetssamtalen och att sprida detta i syfte att 
utbilda samtalsledarna. Uppdraget redovisades i 
december 2014. Bakgrunden är att kommunerna 
från den 1 juli 2014 är skyldiga att bereda 
föräldrar möjlighet att i samarbetsamtal även ta 
upp frågor som rör barns försörjning.  

 
 
                                                      
33 Barnets bästa i vårdnadstvister (A.Rejmer 2014). 
34 Familjerätt 2014 (Socialstyrelsen 2015). 
35 Familjerätt 2014 (Socialstyrelsen 2015). 
36 Barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende och umgänge 

(Socialstyrelsen 2014). 

Försöksverksamhet med samverkansteam pågår 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats 
medel för att bedriva försöksverksamhet med 
tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn i 
samband med konflikt eller separation i form av 
samverkansteam (dnr S2014/03297/FST). För-
söksverksamheten pågår i ett antal kommuner 
till och med 2017 och bedrivs i dialog med 
Socialdepartementet.  

Brister i umgängesstödet 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen är social-
nämndens information om umgängesstödet 
otydlig och vissa socialnämnder har inte möjlig-
het att anpassa umgängesstödet till barnets 
behov.37 Detta medför att det lämnade um-
gängesstödet ibland anpassas till befintliga 
resurser i stället för till barnets behov. 

Antalet internationella adoptioner minskar över 
tid 
Antalet barn som adopteras till Sverige under 
året ligger på ungefär samma nivå som under 
föregående år. Sammantaget har dock antalet 
barn minskat kraftigt under de senaste åren. 
Under 2014 adopterades 345 barn till Sverige 
genom de auktoriserade adoptionssamman-
slutningarna, varav 130 flickor och 215 pojkar, 
jämfört med 341 barn under 2013, varav 127 
flickor och 214 pojkar. Under åren 2005–2009 
kom i genomsnitt 749 barn per år till Sverige 
genom adoption. Under åren 2010–2014 hade 
antalet sjunkit till i genomsnitt 469 barn per år.38 
I takt med att den ekonomiska och sociala 
situationen förbättras i ursprungsländer för-
bättras familjernas möjligheter att själva sörja för 
sina barn.  

Förbättrade förutsättningar för kommunerna 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 
(MIA) och Socialstyrelsen har pekat på behov av 
förbättrat stöd till föräldrar inför och efter en 
adoption.39 Socialstyrelsen slutförde under året 
ett uppdrag med syftet att ge kommunerna 

 
 
                                                      
37 Familjerätt - Kommunernas arbete med umgängestöd (dnr 

S2013/09138/FST). 
38 Årsredovisning för 2014 (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor 2015). 
39 Årsredovisning för 2014 (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor 2015). 
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förbättrade förutsättningar att genomföra 
medgivandeutredningar och förbereda föräldrar 
inför adoption.40  

Enskilda adoptioner 
MIA framför att enskilda adoptioner, dvs. 
adoptioner som inte behöver förmedlas via en 
auktoriserad adoptionssammanslutning, har ökat 
under senare år och tar allt mer utrednings-
resurser i anspråk. MIA framför dessutom att 
det vid enskilda adoptioner finns särskilda 
svårigheter att säkerställa att en adoption är till 
barnets bästa. Vidare fortsätter antalet 
adopterade som vill söka sitt ursprung av öka.41 

 Adoptionsförmedlingsverksamhetens utformning 
Allt färre barn adopteras från utlandet och i 
många kommuner är utredning och stöd i 
samband med adoption ett sällsynt ärende. 
Kommunernas utmaningar blir därför allt större, 
framför allt när det gäller kompetens. MIA 
framhåller att det finns skäl att överväga om den 
nuvarande adoptionsförmedlingsverksamheten 
är utformad på ett ändamålsenligt sätt 42 

Föräldrastöd 

Föräldrastödet syftar till att skapa goda 
förutsättningar i samhället för universellt och 
riktat stöd till föräldrar i föräldraskapet och i sin 
relation till varandra under barnets hela uppväxt. 
Föräldraskapsstödet är sektorsövergripande till 
sin natur och kräver samordnade insatser på alla 
områden där föräldrastöd berörs, baserat på 
bästa tillgängliga kunskap. 

Kunskap om föräldrastödets effekter har ökat 
Folkhälsomyndigheten rapporterade under året 
resultaten av en satsning med stimulansmedel på 
föräldrastödsområdet om 140 miljoner kronor 
till kommuner och lärosäten. Stimulansmedlen 
resulterade i ökad kunskap om effekter av 
föräldraskapsstödjande insatser och om ända-
målsenliga arbetssätt. Medlen resulterade också i 
 
 
                                                      
40 Föräldrars förberedelse inför adoption (Socialstyrelsen 2014) . 
41 Årsredovisning för 2014, (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor 2015). 
42 Årsredovisning för 2014 (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor 2015). 

ökad samverkan mellan föräldrastödjande 
aktörer och i ett ökat antal mötesplatser och 
hälsofrämjande arenor för föräldrar.43 Även 
Socialstyrelsen rapporterar under året om att 
kunskaperna om föräldrastödets effekter har 
ökat. Resultaten av en flerårig studie av föräldrar 
till barn med beteendeproblem visar på minskade 
beteendeproblem för barnen och minskad stress 
och depressionssymptom hos föräldrarna efter 
insatser i form av föräldrastödsprogram. 
Sammantaget visar resultaten att föräldra-
stödsprogram kan ha en viktig plats bland de 
riktade stödinsatser som socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården erbjuder barn och 
föräldrar för att minska risker för svårare psykisk 
ohälsa hos barn.44  Resultaten indikerar också att 
föräldrastöd skulle kunna vara hälsoekonomiskt 
motiverat när det vänder sig till föräldrar till barn 
med beteendeproblem.45 Kompetensen hos de 
aktörer som arbetar med föräldrastöd i landet 
har vidare ökat under året genom den utbildning 
i föräldrastödjande arbete vid Örebro universitet 
som regeringen givit Folkhälsomyndigheten i 
uppdrag att anordna.46 

Regional stödstruktur för föräldrastödet byggs upp 
Länsstyrelserna fick under året i uppdrag att 
etablera en regional stödstruktur för föräldra-
stödet. Alla länsstyrelser fick i uppdrag att under 
2014–2017 stödja kommuner, landsting och 
andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att 
utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, 
samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med 
barn i tonåren i respektive län. Ett arbete med 
gemensamt kvalitetssäkrat kunskaps- och 
kommunikationsunderlag har inletts. Uppdraget 
har förankrats lokalt och regionalt och regionala 
och lokala behov och förutsättningar har 
identifierats. Prioriterade områden för 
resterande del av satsningen har tagits fram.47 

 
 
                                                      
43 Slutredovisning av uppdrag kring ett utvecklat föräldrastöd 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 
44 Effekter av föräldrastöd (Socialstyrelsen 2014). 
45 Föräldrastöd – är det värt pengarna? (Folkhälsomyndigheten 2014) 

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering på 

uppdrag av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2014). 
46 Redovisning av uppdrag om utbildning i föräldrastödjande arbete 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 
47Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet 

(Länsstyrelsen i Örebro län 2015). 
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Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i 
det sociala trygghetssystemet. Rätten till bistånd 
bygger på en individuell behovsbedömning.  

Oförändrad nivå på utbetalningarna under 2014  
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd uppgick 
till 10,5 miljarder kronor under 2014 att jämföra 
med 10,8 miljarder kronor 2013. 48 (Se diagram 
7.1). Antalet personer som någon gång under 
2014 tog emot ekonomiskt bistånd uppgick till 
ca 410 600 (4,2 procent av befolkningen att 
jämföra med 4,3 procent året innan). Andelen 
kvinnor var något lägre än andelen män (48 
procent kvinnor och 52 procent män). 

 
Diagram 7.1 Utbetalt ekonomiskt bistånd och antal 
biståndsmottagare 1996–2014 
Miljoner kronor Antal 

 
Anmärkning: I beloppen för 1996–2011 ingår även utbetalningar av 
introduktionsersättning till flyktingar och andra skyddsbehövande. Statistiken bör 
dock tolkas försiktigt p.g.a. ändrad uppgiftsinsamling och den etableringsreform 
som trädde i kraft den 1 december 2010. Reformen innebar att flyktingar och 
andra skyddsbehövande och deras anhöriga som deltar i etableringsinsatser har 
rätt till statlig etableringsersättning, vilket reducerar behovet av ekonomiskt 
bistånd fr.o.m. 2011. 
Källa: Socialstyrelsen 

Den formaliserade samverkan har ökat 
Personer med behov av insatser från olika 
områden inom socialtjänsten ska enligt SoL få 
sina insatser samordnade av berörda aktörer. 
Andelen kommuner som samordnade sina 
insatser mellan olika verksamheter inom 

 
 
                                                      
48 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2014 (Socialstyrelsen 2015). 

kommunen ökade mellan 2012 och 2014. 
Andelen kommuner med samverkansrutiner 
mellan verksamheter med ekonomiskt bistånd 
och barn- och ungdomsvården ökade från 44 
procent 2012 till 57 procent 2014. Även andelen 
kommuner som hade en formaliserad samverkan 
med externa aktörer i enskilda ärenden fortsatte 
att öka 2014. Mest ökade andelen kommuner 
som hade överenskommelser om samverkan 
mellan verksamhet med ekonomiskt bistånd och 
öppenpsykiatrin; andelen ökade från 12 procent 
2012 till 39 procent 2014. När det gäller 
samverkan med Arbetsförmedlingen hade 40 
procent av kommunerna överenskommelser om 
samverkan jämfört med 21 procent 2012.49  

Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen (AF) 
har haft ett gemensamt uppdrag att kartlägga 
och sammanställa exempel på välfungerande 
samverkansformer på individnivå mellan social-
tjänsten och AF avseende personer med 
ekonomiskt bistånd samt sprida dessa exempel 
till berörda aktörer. Uppdraget har resulterat i 
ett webbaserat inspirationsmaterial.50 

Barnperspektiv i familjer med försörjningsproblem 
År 2014 använde 73 procent av kommunerna 
systematiskt en utredningsmall med barn-
perspektiv jämfört med 63 procent 2012. An-
delen kommuner som hade en aktuell skriftlig 
rutin för hur handläggare inom ekonomiskt 
bistånd ska hantera ärenden vid misstanke om 
att enskilda barn far illa ökade från 43 till 54 
procent under samma period.51 

I regleringsbrevet för 2014 fick Socialstyrelsen 
i uppdrag att undersöka beaktandet av barn-
perspektiv i handläggningen av ekonomiskt 
bistånd. Resultatet visar att barnperspektivet är 
svagt, att det finns oklarheter avseende 
begreppet, att det görs många likartade bedöm-
ningar och att besluten innehåller standard-
formuleringar. Uppdraget redovisades den 31 
december 2014. 

 
 
                                                      
49 Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1 God kvalitet i 

verksamheten – resultat, metod och indikatorer (Socialstyrelsen 2014). 
50 Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och 

Arbetsförmedlingen. Redovisning av regeringsuppdrag. (Socialstyrelsen 

och Arbetsförmedlingen 2015). 
51 Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1 God kvalitet i 

verksamheten – resultat, metod och indikatorer (Socialstyrelsen 2014). 
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Arbetslöshet vanligaste orsaken till behov av 
försörjningsstöd  
Enligt Socialstyrelsens statistik över försörj-
ningshinder och ändamål för ekonomiskt bi-
stånd är arbetslöshet den mest förekommande 
orsaken till behovet av ekonomiskt bistånd.52 Av 
biståndsmottagarna hade 47 procent arbetslöshet 
som huvudsakliga skäl till sitt 
försörjningshinder. Av dessa saknade ca 57 
procent arbetslöshetsersättning, medan 38 
procent hade otillräcklig ersättning och 5 
procent väntade på ersättning. Arbetshinder på 
grund av sociala skäl var det näst vanligaste 
försörjningshindret, 11 procent, och sjukskriv-
ning med läkarintyg det tredje mest före-
kommande, 9 procent. Majoriteten av de som 
var sjukskrivna med läkarintyg saknade sjuk-
penning, 78 procent. Med sociala skäl menas att 
personen saknar arbetsförmåga och är i behov av 
t.ex. arbetsträning eller annan social eller 
medicinsk rehabilitering. Därtill kommer ca 4 
procent som hade arbete, men otillräcklig arbets-
inkomst för att klara sin försörjning. Det är 
vanligare med arbetslöshet som försörjnings-
hinder bland ensamstående män (54 procent) än 
bland kvinnor (44 procent). Motsatt gäller 
sjukdom som är mer förekommande 
försörjningshinder för kvinnor (12 procent) än 
för män (8 procent). 

Majoriteten av kommunerna har 
arbetsmarknadsrelaterade åtgärder 
Omkring 90 procent av landets kommuner 
satsar på att erbjuda kommunalt finansierade 
arbetsmarknadsinsatser i någon form till 
personer med försörjningsstöd.53 Av landets 
kommuner kan 63 procent ge unga vuxna (18–24 
år) arbetsmarknadsinsatser inom en månad och 
64 procent av kommunerna kan erbjuda arbets-
marknadsinsatser till alla arbetslösa personer 
som är äldre än 24 år.  

Unga är överrepresenterade 
Unga är överrepresenterade bland dem som får 
sin försörjning genom ekonomiskt bistånd. Det 
är ingen större skillnad mellan män och kvinnor 
 
 
                                                      
52 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 

2013 (Socialstyrelsen 2014). 
53 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 

(Socialstyrelsen 2014). 

när det gäller mottagande av ekonomiskt bistånd 
bland de unga såväl som bland de äldre. Däremot 
är det stor skillnad beroende på var de är födda. 
För inrikes födda unga var andelen bistånds-
mottagare 5 procent och för utrikes födda 22 
procent (utrikes födda kvinnor 21 procent och 
utrikes födda män 24 procent). Se tabell 7.7. 
Jämfört med 1997, då biståndsmottagandet 
bland unga var som högst, har dock andelen 
unga som har bistånd nästan halverats.  
 
Tabell 7.7 Andelen unga vuxna (18–24 år) med ekonomiskt 
bistånd 2010–2014 
Procent 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Samtliga unga 
vuxna, 18–24 år 

9 8 8 8 7 

Varav: 

Kvinnor, inrikes 
födda 

 

6 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

Kvinnor, utrikes 
födda 

24 22 21 21 21 

Män, inrikes 
födda 

7 6 5 5 5 

Män, utrikes 
födda 

25 23 22 24 24 

Källa: Socialstyrelsen, Registret över ekonomiskt bistånd 

 
Under 2014 hade drygt 2 procent av de unga 
(18–24 år) långvarigt bistånd (minst 10 månader 
per år). Andelen är densamma bland kvinnor och 
män. Bland dessa unga var arbetslöshet betydligt 
vanligare som försörjningshinder än bland de 
äldre.  

Långvarigt biståndsmottagande ökar  
Andelen långvariga biståndsmottagare (bistånd i 
minst 10 månader under kalenderåret) ligger 
fortsatt på en hög nivå. År 2014 fick 38 procent 
av biståndsmottagarna bistånd under minst tio 
månader av året (fördelningen mellan kvinnor 
och män är i stort sett jämn). Av de långvariga 
biståndsmottagarna var 38 procent inrikes födda 
och 62 procent utrikes födda. För utrikesfödda 
har vistelsetiden i Sverige en avgörande betydelse 
för biståndsmottagandets omfattning och längd. 
Ju kortare tid i Sverige, desto högre andel 
biståndsmottagande. 

Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd  
Antalet barn som levde i hushåll med 
ekonomiskt bistånd 2014 uppgick till ca 140 000, 
vilket var oförändrat jämfört med 2013. Se 
diagram 7.2. Andelen uppgick till 7 procent. 
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Andelen barn som levde i familjer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd uppgick till 2,6 procent.  

 
Diagram 7.2 Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd 
Antal  

 
Källa: Socialstyrelsen 

 

Färre ensamstående mödrar med ekonomiskt 
bistånd 
Under 2014 minskade andelen ensamstående 
mödrar med ekonomiskt bistånd. Andelen 
ensamstående mödrar med ekonomiskt bistånd 
uppgick till 21 procent av denna hushållstyp i 
befolkningen. Ekonomiskt bistånd är vanligast 
förekommande i denna hushållstyp. Under 
mitten av 1990-talet uppgick andelen till 37 
procent av de personer som tog emot ekono-
miskt bistånd. Drygt tio år senare hade andelen 
sjunkit till 19 procent, sannolikt till följd av det 
förbättrade läget på arbetsmarknaden. År 2008 
började dock andelen att något öka igen. Mot-
svarande andel under 2014 är 8 procent för 
ensamstående män med barn och 3 procent för 
sammanboende par med barn. 

Fritidspeng 
En bestämmelse om fritidspeng infördes i SoL 
den 1 juli 2014. Enligt Socialstyrelsens enkät till 
kommunerna hade 74 procent av de kommuner 
som besvarat enkäten (svarsfrekvens 87 procent) 
betalat ut fritidspeng under perioden 1 juli till 31 
december 2014.54 Enligt rapporten har 
 
 
                                                      
54 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Beskrivning av 

kommunernas arbete medreformen (Socialstyrelsen 2015). 

fritidspengen exempelvis använts till avgifter för 
idrott, medlemskap i kulturskola eller musik-
skola och till inköp av utrustning förknippad 
med aktiviteten. Flertalet av kommunerna har 
betalat ut fritidspengen direkt till hushållen som 
därefter har verifierat kostnaden med kvitto från 
arrangören. Sammantaget hade 1 683 barn fått 
fritidspeng och genomsnittligt utbetalt belopp 
per barn uppgick till ca 1 000 kronor. Total 
utbetalt belopp uppgick till 1,7 miljoner kronor. 
Uppgifterna baseras dock på kommunernas egna 
uppskattningar vilket gör att de ska tolkas med 
försiktighet. Statsbidrag till kommunerna upp-
gick till 40,5 miljoner kronor under andra halvår 
2014, beräknat på en målgrupp på ca 25 000 barn. 
Av Socialstyrelsen rapport framgår att kom-
munerna betonar vikten av att stärka barnens 
situation i hushåll med ekonomiskt bistånd. 
Flera kommuner menar att kriterierna för fri-
tidspeng är alltför snäva, vilket gör att behoven 
hos många barn i ekonomiskt utsatta familjer 
inte går att tillgodose. Det finns kommuner som 
lyfter fram fördelar med riktade insatser som 
fritidspeng. Andra anser att en höjning av riks-
normen i försörjningsstödet skulle vara att 
föredra i stället för fritidspeng. 

Missbruks- och beroendevården 

Den 1 november 2014 hade 19 030 personer en 
frivillig insats i form av bistånd som avser 
boende, individuellt behovsprövad öppen insats 
eller heldygnsvård och 324 personer var föremål 
för tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall, förkortad LVM. 1 
november 2014 var totalt 2 418 personer inom 
heldygnsvård enligt SoL eller LVM och av dessa 
utgjorde kvinnor 27 procent. Jämfört med 2013 
har antalet personer med insatser, förutom 
tvångsvårdade personer enligt LVM, minskat. 
Samtidigt ökade kommunernas kostnader för 
missbruks- och beroendevård och uppgick 2014 
till 6,6 miljarder kronor. 

Utvecklingen visar att antalet vårddygn på 
institutioner för frivillig vård stadigt minskat. 
Under den senaste femårsperioden (2010–2014) 
minskade antalet vårddygn med 9 procent. 
Minskningen förklaras både av att färre antal 
personer beviljats heldygnsvård och antal 
vårddygn per inskrivning minskat. Även antal 
personer inom socialtjänstens öppenvård har 
minskat under perioden. När det gäller tvångs-
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vård enligt LVM har antalet vårddygn ökat 
under senaste femårsperioden. Ökningen har 
skett i lika stor utsträckning bland både män och 
kvinnor.55 Utvecklingen när det gäller hälso- och 
sjukvårdens insatser visar att under perioden 
2010–2013 har antalet kvinnor och män som 
vårdas för alkoholrelaterade sjukdomar och 
alkoholförgiftningar ökat. Även antalet vårdade 
för narkotikarelaterade sjukdomar har ökat. 
Ökningen har skett bland både kvinnor och 
män, men ökningen har varit större bland 
kvinnor.  
 
Tabell 7.8 Kommunens kostnader för missbruksvård 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Institutionsvård 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 

Familjehemsvård 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Öppna insatser 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 

Totalt 5,8 5,9 6,0 6,2 6,6 
Källa: Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen Kommunernas och 
landstingens verksamhetsindelade bokslut 2010 -  2014, Rikstotal, RS för 
kommuner. 

Samverkan  
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och 
kommuner ålagda att ingå överenskommelser 
om samarbete när det gäller personer med 
missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och 
dopning. År 2014 hade 15 landsting ingått 
överenskommelser med ungefär 40 procent av 
kommunerna. Spridningen är stor mellan länen 
avseende hur många kommuner som i dagsläget 
omfattas av en överenskommelse. Alla landsting 
utom ett har inhämtat synpunkter från brukare 
vid utformningen av överenskommelserna. När 
det gäller samverkan mellan huvudmännen på 
individnivå genom upprättande av samordnad 
individuell plan har 34 procent av kommunerna 
rutiner för att delge information om en sådan 
plan. Antal kommuner som har rutiner för 
samverkan inom socialtjänsten t.ex. med 
verksamheterna ekonomiskt bistånd, den sociala 
barn- och ungdomsvården eller äldreomsorgen 
har ökat under perioden 2011–2014. Vanligast är 
samverkan med ekonomiskt bistånd (70 

 
 
                                                      
55 Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser 

2014 (Socialstyrelsen 2015). 

procent) och minst vanligt är samverkan med 
äldreomsorgen (35 procent).56  

Tillgänglighet 
I allt fler kommuner får den enskilde en tid till 
ett första besök till socialtjänsten inom tre dagar. 
Andelen har ökat från 4 procent 2011 till 16 
procent 2014. Vanligast är att kommunen kan 
erbjuda ett första besök inom 4–7 dagar (63 
procent). När det gäller stöd till närstående 
vuxna och barn erbjuder 70 procent av kom-
munerna stöd till vuxna anhöriga och 67 procent 
stöd till barn. Motsvarande siffror för beroende-
mottagningar som bedrivs gemensamt av kom-
mun och landsting är 80 procent respektive 47 
procent.57   

Kunskapsbaserad verksamhet 
När det gäller användning av kunskapsbaserade 
metoder för bedömning och intervention visar 
en utvärdering av utvecklingsarbetet Kunskap till 
praktik (samarbete mellan regeringen och SKL 
åren 2009–2014) att användningen av sådana 
metoder inom både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ökat under perioden.58 En majoritet 
av kommunerna (89 procent) anger att de 
använder standardiserade bedömnings-
instrument som underlag för insatser och 38 
procent följer upp insatser på individnivå. Endast 
15 procent anger att de följer upp verksamhetens 
resultat på gruppnivå och drygt hälften av dessa 
har använt resultaten för verksamhetsutveckling. 
En större andel av beroendemottagningarna 
anger att de följer upp verksamheten på 
gruppnivå. Kommunernas samarbete med FoU-
verksamhet, universitet eller högskola har 
minskat något sedan 2013. År 2014 uppgav 49 
procent av kommunerna att de hade ett sådant 
samarbete.  

Statligt bedriven missbruksvård 
SiS drev under 2014 elva institutioner med totalt 
345 planerade platser för vård enligt LVM, detta 
är samma antal som 2013. Antalet vårddygn var 

 
 
                                                      
56 Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevården 

(Socialstyrelsen 2014). 
57 Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevården 

(Socialstyrelsen 2014). 
58 Utvärdering av Kunskap till praktik Slutrapport (Lunds universitet 

2015). 
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156 815, vilket är en ökning med 17 procent 
jämfört med 2013. Kvinnor som vårdas med stöd 
av LVM har i genomsnitt något fler vårddygn än 
män och är i genomsnitt något yngre än männen. 
Antalet intagningar bland män ökade med 14 
procent och bland kvinnor med 10 procent.  

Majoriteten av de kvinnor och män som 
besvarat en intervju vid utskrivningen från SiS 
LVM-hem upplever att de fått ett bra bemötande 
vid ankomsten (67 procent) och de allra flesta 
har känt sig trygga under tiden de varit där (90 
procent). När de tillfrågas om hur de trivts på 
institutionen svarar hälften av klienterna att de 
trivts bra, en dryg fjärdedel svarar att de trivts 
dåligt. Det klienterna oftast upplever som bra är 
institutionspersonalen. Nästan 70 procent av 
såväl kvinnorna som männen tycker att per-
sonalen tagit sig tid när de behövt prata. 
Majoriteten upplever också att de fått bra stöd av 
personalen (75 procent av kvinnorna och 66 
procent av männen). Tre fjärdedelar av klienter-
na säger också att viljan att bli drogfri ökat under 
placeringen och majoriteten anser att LVM-
placeringen varit nödvändig för att bryta deras 
missbruk.59  

Hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden  

Över hälften av kommunerna uppger att de har 
ett underskott på bostäder och att det är breda 
grupper som inte blir godkända på ordinarie 
bostadsmarknad. Cirka 40 procent av kom-
munerna har aktuella riktlinjer för bostads-
försörjningen.60   

Den sekundära bostadsmarknaden, när kom-
munerna hyr eller äger lägenheter och hyr ut 
dessa till personer som av olika anledningar inte 
kan få en bostad på den ordinarie bostads-
marknaden, ökar. Nio av tio kommuner har en 
sekundär bostadsmarknad. Mellan åren 2008 och 
2013 har antalet sociala hyreskontrakt ökat från 
11 700 till 16 386. Det är en ökning med ca 45 
procent på sex år. Antalet barn i den sekundära 

 
 
                                                      
59 Årsredovisning Statens institutionsstyrelse (Statens 

institutionsstyrelse 2014). 
60 Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014 (Boverket 2014:35). 

bostadsmarknaden har ökat kraftigt från 1984 
barn år 2011 till 4 789 barn år 2013.61  

Boverket fick i regleringsbrevet för 2015 i 
uppdrag att beräkna och analysera kommunernas 
kostnader för den sekundära bostadsmarknaden 
och kommunernas kostnader för personer som 
inte har en egen bostad. Uppdraget redovisades 
till regeringen 31 augusti 2015. Enligt rapporten 
beräknas kommunernas kostnader för boende-
lösningar för hemlösa uppgå till 5,3 miljarder 
kronor årligen utifrån tillgängliga siffror om 
hemlöshetens omfattning.  Enligt rapporten 
beräknas kostnaderna för den del av boende-
lösningarna som görs genom så kallade sociala 
kontrakt, dvs. den sekundära bostadsmarknaden, 
uppgå till 1,8 miljarder kronor per år utifrån 
aktuella siffror om den sekundära bostads-
marknadens omfattning.62  

Antalet vräkningar fortsätter att minska. År 
2013 verkställdes 2 532 vräkningar och år 2014 
hade siffran sjunkit till 2 225. Även antalet barn 
som berörs av vräkningar har minskat från 504 
barn år 2013 till 459 barn år 2014.63 

 
Tabell 7.9 Barn berörda av vräkning 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal barn i 
registrerade 
ansökningar 

 
 

2 274 

 
 

2 570 

 
 

2 722 

 
 

2 277 

 
 

2 380 

 
 

1 978 

Antal barn 
berörda av 
verkställda 
avhysningar 

 
 
 

618 

 
 
 

632 

 
 
 

663 

 
 
 

569 

 
 
 

504 

 
 
 

459 
Källa: Kronofogdemyndighetens aktuella statistik. 

 
Andel kommuner som har aktuell, skriftlig och 
på ledningsnivå beslutat rutin för att förebygga 
vräkning av barnfamiljer har ökat från 39 
procent år 2012 till 47 procent år 2014.64   

I januari 2015 rapporterade länsstyrelserna ett 
regeringsuppdrag de haft under perioden 2012–
2014 att stödja kommunerna i planeringen av 
arbetet med att motverka hemlöshet. Läns-
styrelserna har gett stöd till kommunerna i att 
utveckla verktyg för att motverka utestängning 

 
 
                                                      
61 Den sekundära bostadsmarknaden (Socialstyrelsen 2015). 
62 Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför 

den ordinarie bostadsmarknaden (Boverket 2015). 
63 Kronofogdemyndighetens aktuella statistik. 
64 Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarkanden (Socialstyrelsen 2014). 
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från bostadsmarknaden och hemlöshet. Exempel 
på det är: riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
regional samverkan, ägardirektiv till allmän-
nyttan och vräkningsförebyggande arbete.65  
Länsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2015 i 
uppdrag att under 2015 ge fortsatt stöd till kom-
munerna för att underlätta inträde på bostads-
marknaden för resurssvaga kvinnor och män och 
för personer som i övrigt har svårt att varaktigt 
etablera sig på bostadsmarknaden, motverka 
hemlöshet och förebygga avhysningar med ett 
särskilt fokus på familjer med barn. Läns-
styrelserna ska särskilt föra fram behovet av att i 
ägardirektiv även betona de kommunala bostads-
företagens sociala och allmännyttiga roll. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 
2016. 

Stöd till brottsutsatta 

För fjärde året i rad har Socialstyrelsens 
genomfört Öppna jämförelser av kommuner-
nas stöd till brottsutsatta. De flesta kommuner 
erbjuder biståndsbeslutade insatser till vålds-
utsatta vuxna (81 procent) och barn som 
utsatts för eller bevittnat våld (93 procent). 48 
procent av kommunerna har kartlagt omfatt-
ningen av våld mot vuxna i kommunen och 56 
procent kan ta fram uppgifter om antalet 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld som 
fått insatser.  

När det gäller våld i nära relationer är 
förändringarna jämfört med tidigare år är 
tämligen små och skillnaderna mellan länen är 
fortsatt stora på flera viktiga områden. Ett 
område där utvecklingen går långsamt är barns 
situation i skyddat boende. 2015 har 17 procent 
av kommunerna rutiner för att säkra barnens 
skolgång jämfört med 14 procent 2014. Till de 
positiva resultaten hör en fortsatt kraftig ökning 
av kommunernas användande av standardiserade 
bedömningsinstrument från 49 procent 2014 till 
69 procent 2015 (37 procent 2013). Den kraftiga 
ökningen på relativt kort tid kan delvis förklaras 
av den satsning som genomförts inom det 
kompetensstöd som utvecklats av Social-
styrelsen och länsstyrelserna i samarbete inom 

 
 
                                                      
65 Hemlöshet – en fråga om bostäder (Länsstyrelserna 2015). 

ramen för de årliga utvecklingsmedel som 
fördelas av Socialstyrelsen för att kvalitets-
utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och 
barn, barn som bevittnat våld samt våldsutövare.  

En positiv utveckling är också att allt fler 
kommuner följer upp resultaten av bistånds-
beslutade insatser på individnivå. När det gäller 
våldsutsatta vuxna har siffran ökat från 31 
procent 2014 till 36 procent 2015, och när det 
gäller våldsutsatta barn och barn som har 
bevittnat våld från 51 procent 2014 till 
55 procent 2015. 

Områden där utvecklingen går långsamt eller 
inte förändrats alls är t.ex. uppföljning och 
dokumentation. Det är exempelvis väldigt få 
kommuner som gör systematiska uppföljningar 
av resultaten på gruppnivå. Siffran ligger oför-
ändrat på 6 procent både när det gäller barn och 
vuxna.  

Stödinsatser för våldsutsatta barn 
Socialstyrelsen har under året avrapporterat ett 
uppdrag att utveckla bedömningsinstrument och 
stödinsatser för personer utsatta för våld av 
närstående (dnr S2012/04385/FST). På uppdrag 
av Socialstyrelsen har en forskargrupp undersökt 
stödet till barn som upplevt våld i familjen. 
Gruppen har också utvecklat och prövat en 
metod för att samla in underlag för att bedöma 
risken för att barn ska utsättas för våld i sin 
familj. Resultatet visar att det borde göras risk- 
och skyddsbedömningar i ca tio procent av alla 
nya ärenden inom BUP och Socialtjänsten samt i 
en majoritet av de ärenden där barn har kontakt 
med skyddade boenden eller andra institutioner. 
Hög arbetsbelastning, personalomsättning och 
bristande beredskap att hantera våld hindrar 
dock såväl BUP som socialtjänsten från att 
genomföra kartläggning och intervjuer, vilket 
gör det svårt att identifiera de barn som behöver 
insatser. Brister i samverkan mellan olika 
instanser gör också att även när en kartläggning 
av barnets psykiska ohälsa genomförs är det 
sällsynt att resultatet påverkar valet av insats för 
barnet.  

Insatsen Skyddat boende 
Socialstyrelsen har tagit fram ett antal kvalitets-
indikatorer för att kontinuerligt kunna följa och 
utvärdera insatsen skyddat boende på nationell 
nivå. Indikatorerna mäter bl.a. personaltillgång, 
tillgänglighet och omfattningen av kunskaps-
baserad verksamhet. En undersökning som 
genomfördes vintern 2014–2015 och som 
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omfattar 130 boenden, varav ca 78 procent drevs 
av ideella föreningar, 15 procent av kommuner 
och 7 procent av privata aktörer, visar att de 
flesta skyddade boenden har en hög säkerhets-
medvetenhet, skriftliga rutiner inom flera viktiga 
områden och upprättar genomförandeplaner i 
enlighet med  bestämmelserna i SoL. Områden 
för utveckling är, enligt Socialstyrelsen, 
samverkan både med andra enheter inom 
socialtjänsten och med polisen och hälso- och 
sjukvården.  

Arbete med våldsutövare 
Insatser till personer som utövat våld är en viktig 
del i det förebyggande arbetet mot våld i nära 
relationer. Socialstyrelsens Öppna jämförelser 
för 2015 visar att 62 procent av kommunerna har 
aktuell information om kommunens insatser till 
kvinnor och män som utövat våld, vilket är 
samma siffra som 2014. Socialstyrelsen som har 
haft i uppdrag att utveckla metoder och 
vägledning för arbetet med personer som utövar 
våld mot närstående kan delvis redovisa positiva 
resultat bl.a. när det gäller internetbaserad 
behandling och partnerkontakt. Partnerkontakt 
är en arbetsmetod för att värna om den vålds-
utsatta personens och dennes eventuella barns 
säkerhet under den tid våldsutövaren går i 
behandling för det våld han eller hon har utövat i 
relationen.  Samtidigt visar erfarenheterna att det 
finns svårigheter att införa metoderna i 
socialtjänstens arbete och svårigheter att mo-
tivera målgruppen att medverka. 

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 
Varje år dödas i genomsnitt 5–6 barn och ca 17 
kvinnor avlider till följd av ett brott av en 
närstående, enligt Brottsförebyggande rådet 
(Brå) och Socialstyrelsens dödsfallsutredningar. 

Sett ur ett längre perspektiv är det en relativt 
kraftig minskning av antalet dödsfall, men senare 
år har antalet dödsfall till följd av brott varit 
konstant för både barn och vuxna. Social-
styrelsen, som enligt lag ska utreda dödsfallen 
för att finna strukturella brister i myndig-
heternas hantering, rapporterar årligen till 
regeringen. Statskontoret har 2014 genomfört en 
granskning av utredningsverksamheten vid 
Socialstyrelsen. Granskningen ligger till grund 
för ett pågående arbete inom Regeringskansliet 
för att bedöma vilka åtgärder som kan behöva 
genomföras för att effektivisera utrednings-
verksamheten.  
 

Utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet 
mot våld i nära relationer  
Socialstyrelsen har under perioden 2012–2014 
haft regeringens uppdrag att fördela utveck-
lingsmedel för att ge stöd till våldsutsatta 
kvinnor, till barn som utsatts för eller 
bevittnat våld och till våldsutövare. Social-
styrelsen har vidare haft i uppdrag att till-
sammans med länsstyrelserna skapa ett 
nationellt och regionalt kunskaps- och metod-
stöd för att utveckla kvaliteten i arbetet. För 
uppdragets genomförande har det årligen 
avsatts 109 miljoner kronor, varav 70 miljoner 
fördelats till kommunerna och 20 miljoner till 
ideella organisationer. En slutrapport av upp-
draget, inklusive en oberoende granskning och 
brukarundersökning som genomförts av Umeå 
Centre for Evaluation Research (UCER) har 
lämnats till regeringen i maj 2015. Av redo-
visningen framgår att kommunernas arbete går 
framåt. Dock finns det betydande skillnader 
över landet när det gäller vilket stöd vålds-
utsatta barn och vuxna, barn som bevittnat 
våld samt våldsutövare kan få. Utvärderingen 
av medelsfördelningen till kommunerna visar 
också att de prestationsinriktade bidragen del-
vis kan ha bidragit till att befästa skillnader 
genom att kommuner som haft svårare att leva 
upp till prestationskraven, i mindre utsträck-
ning tar del av utvecklingsmedlen. Även det 
resurskrävande ansökningsförfarandet och 
kraven på återrapportering kan ha avhållit 
kommuner från att söka. 

 Prostitution och människohandel 

Uppdrag som genomförts för att kartlägga och 
samla kunskap om prostitutionens omfattning i 
Sverige och resultat av de insatser som genom-
förts för att utveckla samordning och samverkan 
mot människohandel redovisas under utgifts-
område 13 Jämställdhet och nyanlända invand-
rares etablering.  

I skrivelsen Åtgärder för att stärka barnets 
rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige (skr. 
2013/14:91) presenterades en ny handlingsplan 
för skydd av barn mot människohandel, 
exploatering och sexuella övergrepp under 2014–
2015 (se avsnitt 8.4.2).  

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i 
regleringsbrevet för 2015 förnyat uppdrag att 
fortsätta sitt arbete att på nationell nivå stödja 
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samordningen av arbetet mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. 

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2015 ett 
utvidgat uppdrag att samordna det arbete som 
bedrivs mot sådan människohandel som syftar 
till avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångs-
arbete eller annan verksamhet i en situation som 
innebär nödläge för den utsatte. Regeringen 
anser att det är angeläget att barnrätts-
perspektivet uppmärksammas vid genom-
förandet av uppdrag om människohandel.  

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2014 i 
uppdrag att utveckla samordningen och sam-
verkan mot människohandel där barnperspek-
tivet särskilt ska uppmärksammas 
(dnr S2014/01695/FST). En förbättrad 
samverkan mellan berörda myndigheter syftar 
till att förebygga och bekämpa människohandel 
och ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och 
identifiera dels barn som är utsatta för eller 
riskerar att utsättas för människohandel, dels 
barn som är indirekt drabbade av 
människohandel. Uppdraget gäller även under 
2015.  

7.6.3 Analys och slutsatser 

Barn- och ungdomsvården  

Det sker mycket utvecklingsarbete i den sociala 
barn- och ungdomsvården. IVO:s tillsyn visar 
dock generellt på vissa svårigheter för kom-
munerna att leva upp till lagstiftningen gällande 
hantering av anmälningar och utredningar. 
Orsaken till detta beskrivs bl.a. vara problem 
med att rekrytera och behålla personal samt en 
stressig arbetssituation. Tillräcklig statistik 
saknas för att tillfredsställande följa utveck-
lingen, gällande såväl anmälningar som insatser. 
Avsaknaden av personnummer eller samord-
ningsnummer för asylsökande barn och unga gör 
att kvalitetssäkrad statistik för placerade barn 
och unga inte kan redovisas. Det saknas kunskap 
kring om den sociala barn- och ungdomsvården 
ger flickor och pojkar likvärdigt stöd och skydd 
oavsett kön.  

Den minskade personalstabiliteten tenderar 
att sprida sig till större kommuner från att varit 
mest förekommande i mindre kommuner. 
Attraktiviteten i yrket behöver stärkas och 
svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet 
av yrket behöver motverkas. Socionomutbild-

ningen bedöms inte fullt ut rusta för arbetet 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
Övergången från utbildning till yrkesutövning 
behöver överbryggas med bra yrkesintroduk-
tion. Den relativt höga andelen socialsekreterare 
med kortare erfarenhet av yrket behöver tillgång 
till närvarande och aktivt ledarskap.  

Iakttagelser från den nationella samordnaren 
för den sociala barn- och ungdomsvården 
kommer vara betydelsefulla för att bidra till 
bättre kunskap om vilka åtgärder som behöver 
vidtas av olika aktörer för att utveckla verk-
samhetsområdet.  

Regeringens satsningar på introduktion och 
kompetensutveckling för personal i den sociala 
barn- och ungdomsvården och uppdraget till den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och 
ungdomsvården syftar till att bidra till att 
riksdagens mål om att stärka skyddet för utsatta 
barn ska uppnås.  

BBIC har vidareutvecklats för att bidra till 
systematisk uppföljning och för att användas i 
socialtjänstens förbättringsarbete inom ramen 
för en evidensbaserad praktik. Det är viktigt att 
BBIC används i verksamheten och att 
kommuner använder resultaten från syste-
matiska uppföljningar för verksamhetsutveck-
ling. 

Skolresultaten för placerade barn och unga är 
inte tillfredsställande. Att klara skolan är en 
viktig skyddsfaktor för framtida gynnsam ut-
veckling.  

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten behöver stärkas, bl.a. utifrån 
Socialstyrelsens redovisning av att användningen 
av psykofarmaka är mycket hög bland placerade 
barn och ungdomar i jämförelse med jämnåriga i 
befolkningen, se avsnitt 4 Hälso- och sjukvårds-
politik.  

Mottagandet av ensamkommande barn 
Den stora ökningen av ensamkommande barn 
ställer höga krav på kommunernas mottagande. 
Cirka hälften av alla barn som placeras i HVB 
eller familjehem är ensamkommande och såväl 
placeringsformer som innehållet i det stöd som 
ges behöver vara anpassat för det individuella 
barnets behov i syfte att ge dem god integration 
för en gynnsam utveckling. Detta ställer krav på 
samverkan mellan socialtjänst, skolväsende, 
arbetsmarknadsåtgärder och civilsamhället. 
Nuvarande mottagningssystem ger inte 
kommunerna tillräckligt bra planeringsförutsätt-
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ningar för ett långsiktigt mottagande av god 
kvalitet. Tillsynen av HVB visar att det är 
vanligare med brister vid HVB för ensam-
kommande barn än för andra HVB, vilket kan 
bero på det höga trycket på placeringsplatser 
som medfört en mycket snabb expansion av 
verksamheten.  

Den statligt bedrivna ungdomsvården 
Efterfrågan på platser inom SiS särskilda ung-
domshem har ökat markant under 2014. SiS har 
öppnat tillfälliga platser men har i perioder inte 
alltid omgående kunnat anvisa plats vid förfrågan 
från socialtjänsten. Även differentieringen av 
ungdomsvårdens platser har medfört att SiS vid 
något tillfälle inte omedelbart kunnat anvisa plats 
anpassad efter den unges behov. En gemensam 
planering av vården, genomförande och vård-
planering efter avslutad vistelse mellan SiS och 
kommunens socialtjänst är avgörande för det 
långsiktiga resultatet. 

Familjerätt, internationell adoption och 
föräldrastöd 

Regeringen har sett behov av en förbättrad, 
effektivare och mer ändamålsenliga organisering 
på nationell nivå av frågor som rör vissa 
familjerättsliga frågor, internationella adoptioner 
och föräldrastöd. Med utgångspunkt i den 
remitterade departementspromemorian Samord-
nat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) 
har därför regeringen samlat det statliga ansvaret 
för frågorna i en myndighet. Förändringen redo-
görs närmare för i avsnittet Politikens inriktning.  

Familjerätt 
Antalet mål om vårdnad, boende och umgänge 
har ökat under de senaste åren. Det är en 
oroande utveckling bl.a. då allvarliga konflikter 
mellan föräldrar i många fall medför negativa 
konsekvenser för de barn som är involverade. En 
viktig uppgift för 2014 års vårdnadsutredning En 
utvärdering av 2006 års vårdnadsreform (dir. 
2014:84) är att ta ställning till hur föräldrars 
möjlighet att nå samförståndslösningar i sådana 
mål kan utvecklas och förbättras. Utredningens 
förslag kommer att vara värdefulla bidrag till 
bättre kunskap om vilka åtgärder som kan 
behöva vidtas för att undvika att konflikter 
mellan föräldrar hamnar i domstol. 

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge 
ska på ett ändamålsenligt sätt ta till vara barnets 

rätt och göra det möjligt för barnet att komma 
till tals vid bedömningen av vad som är bäst för 
honom eller henne. Barnet behöver till exempel 
information för att kunna sätta sig in i frågan 
och överblicka konsekvenserna av ett eventuellt 
ställningstagande. Enligt rapporten Barns del-
aktighet i utredningar om vårdnad, boende och 
umgänge (Socialstyrelsen 2014) behöver vissa 
kommuner utveckla sina metoder för 
barnsamtal, särskilt när det gäller små barn.  

Om det framkommer att barn far illa ska 
domstol och socialnämnd alltid göra en riskbe-
dömning. Det har dock gjorts gällande att risk-
bedömningar om att barnet far illa görs i för liten 
utsträckning och att de riskbedömningar som 
görs i vissa fall är bristfälliga. 2014 års 
Vårdnadsutredning (dir. 2014:84) har till uppgift 
att ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas för att riskbedömningar görs i tillräcklig 
utsträckning och att dessa bedömningar är av 
hög kvalitet. Utredaren ska bl.a. ta ställning till 
om det finns behov av att utveckla metodstöd.  

Internationell adoption 
Det kraftigt minskade antalet barn som adopte-
ras till Sverige har visat sig ställa höga och ibland 
svårförenliga krav på huvudmän och auktori-
serade adoptionssammanslutningar, t.ex. i fråga 
om adoptionsspecifik kompetens.  

Föräldrastöd 
Samverkan och kompetens hos föräldra-
stödjande aktörer har ökat, det finns ökad 
kunskap om stödets effekter och föräldrastöd 
används i ökad utsträckning som insats. 
Ökningarna har dock skett från relativt låga 
nivåer och det är många föräldrar som inte 
erbjuds stöd.  

Ekonomiskt bistånd 

Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till behov 
av ekonomiskt bistånd. Unga, ensamstående 
kvinnor med barn och utrikes födda är över-
representerade bland biståndsmottagarna. An-
delen långvariga biståndsmottagare ökar i alla 
åldrar och är i stort sett jämnt fördelat mellan 
män och kvinnor. Det krävs breda och lång-
siktiga lösningar för att motverka denna utveck-
ling.  

En särskild utredare har haft i uppdrag att 
utreda och föreslå hur stöd och krav avseende 
arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt 
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bistånd kan utvecklas. Utredaren har lämnat sitt 
betänkande Arbetslöshet och ekonomiskt bi-
stånd (SOU 2015:44). 

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på 
respekt för människornas självbestämmande och 
integritet (1 kap. 1 § SoL). Bestämmelsen om 
fritidspengen i SoL är utformad på ett sådant sätt 
att den begränsar barnets möjligheter att fritt 
välja aktiviteter.  

Insatser ska vara av god kvalitet (3 kap. 3 § 
SoL). Det är därför angeläget att arbetet baseras 
på bästa tillgängliga kunskap om vilka arbetssätt 
och insatser som bidrar till långsiktiga lösningar 
på människors försörjningsproblem. Social-
styrelsens Öppna jämförelser kan bidra positivt 
till denna utveckling. Socialstyrelsen har i upp-
drag att utveckla en modell för systematisk upp-
följning av socialtjänstens arbete med mottagare 
av ekonomiskt bistånd (dnr S2014/06131/FST). 
Uppdraget pågår under två år och ska slutredo-
visas till Regeringskansliet senast den 15 juni 
2016.  

En sida av den fria rörligheten inom EES-
området är att allt fler människor som lever i svår 
fattigdom och utanförskap i sina hemländer 
söker sig till Sverige i hopp om att hitta försörj-
ning här. Kommunernas ansvar för personer 
som vistas tillfälligt i Sverige är begränsat och 
insatser till stöd för dessa personer ser olika ut.  

Missbruks- och beroendevården   

Det krav på samverkan som infördes i SoL och 
hälso- och sjukvårdslagen fr.o.m. den 1 juli 2013 
har fortfarande inte fått fullt genomslag i landet. 
I vissa län omfattas majoriteten av kommunerna 
av sådana överenskommelser, medan andelen är 
betydligt mindre i andra län. I några län saknas 
överenskommelser. Det är därför angeläget att 
huvudmännen fortsätter sitt utvecklings- och 
förankringsarbete för att utforma tydliga och 
ändamålsenliga överenskommelser med 
kommunerna i länet. Det har skett en positiv 
utveckling när det gäller samverkan inom 
kommunernas socialtjänst, men det finns behov 
av fortsatt utveckling av samverkan mellan 
missbruks- och beroendevården och 
äldreomsorgen, särskilt mot bakgrund av ökat 
riskbruk bland äldre. En samordnad individuell 
plan är angelägen för att individer med komplexa 
behov ska erbjudas samordnade insatser utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

För att ta till vara motivation till förändring är 
det viktigt att missbruks- och beroendevården är 
snabbt tillgänglig. Allt fler kommuner kan er-
bjuda ett första besök till socialtjänsten inom tre 
dagar från att den enskilde fått kontakt, men 
fortfarande erbjuder majoriteten av kommuner-
na ett första besök först inom 4–7 dagar. 

Utvärdering av utvecklingsarbetet Kunskap 
till praktik visar en ökad användning av kun-
skapsbaserade metoder inom missbruks- och 
beroendevården. En majoritet av verksamheterna 
använder standardiserade bedömningsinstru-
ment som underlag för insatser.  

SiS verksamhet präglades av mycket hög 
beläggning 2014, vilket gjorde det svårt för 
myndigheten att erbjuda plats omgående. Det är 
svårt att hitta någon eller några enkla orsaker till 
förändringen. Andelen yngre ökar inom LVM-
vården och dessa årskullar är stora. Klient-
grupperna förändras och det finns i dag en större 
andel personer som missbrukar opiater jämfört 
med tidigare. 

Hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden  

Antal personer som berörs av vräkning minskade 
under 2014 vilket är positivt, inte minst när det 
gäller familjer med barn. Kunskapen om 
effektiva metoder och arbetssätt för att 
motverka och förebygga hemlöshet bedöms ha 
ökat genom insatser från den tidigare hem-
löshetssamordnaren och genom länsstyrelsernas 
stöd till kommunerna för att motverka vräkning 
och hemlöshet.  

Länsstyrelsernas fortsatta uppdrag att ge stöd 
till kommunerna i arbetet med att underlätta 
inträde på bostadsmarknaden, motverka hemlös-
het och förebygga avhysningar syftar till att 
bidra till att riksdagens mål att stärka förmågan 
och möjligheten till social delaktighet för männi-
skor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer 
uppnås. 

Arbetet för att motverka hemlöshet är mer 
utvecklat i kommuner med bostadsbrist och där 
hemlöshet förekommer. Socialtjänsten tar 
genom s.k. sociala kontrakt och andra tillfälliga 
boendelösningar ett allt större ansvar för per-
soner som inte kommer in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Trösklarna för att etablera 
sig på bostadsmarknaden är i flera fall höga och 
det ställs ofta krav på fast anställning och 
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inkomst som står i relation till hyran eller en 
kontantinsats till bostadslån.  

Det saknas könsuppdelad statistik om hem-
lösheten vilket gör det svårt att analysera 
hemlöshetsfrågorna ur ett jämställdhets-
perspektiv.  

Stöd till brottsutsatta  

Socialstyrelsens Öppna jämförelser av kom-
munernas stöd till brottsutsatta visar att det 
pågår ett utvecklingsarbete inom flera viktiga 
områden, men fortfarande är skillnaderna mellan 
kommunerna stora. Ett område som uppvisar 
stora brister och där ingen nämnvärd utveckling 
skett över tid är stödet till barn som upplevt våld 
i familjen.  

Den samlade utvärderingen av Socialstyrelsens 
uppdrag under perioden 2012–2014 att fördela 
utvecklingsmedel och tillsammans med läns-
styrelserna skapa ett nationellt och regionalt 
kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet 
visar dock att en stabil struktur för kunskaps-
spridning och normeringsarbete skapar bättre 
förutsättningar för att utveckla ett kvalitativt och 
likvärdigt stöd över landet till våldsutsatta 
kvinnor, till barn som utsatts för eller bevittnat 
våld och till våldsutövare. 

Målet med utvecklingsmedlen till kommuner-
na har varit att kvaliteten i socialtjänstens stöd 
till kommunerna ska utvecklas och bli mer lik-
värdig över landet. Socialstyrelsens utvärdering 
av utvecklingsmedlen visar att kvaliteten har 
höjts. Det kunskaps- och metodstöd som Social-
styrelsen och länsstyrelserna har skapat på 
nationell och regional nivå har starkt bidragit till 
en positiv utveckling.  

Det finns nu en struktur för att nå ut till 
professionen med normering och kunskapsstöd 
på området våld i nära relationer där Läns-
styrelsernas roll som kunskapsförmedlare har 
blivit tydlig. Den bilden förstärks av den 
oberoende utvärdering av utvecklingsmedlen 
som genomförts. Den övergripande slutsatsen av 
Socialstyrelsens och länsstyrelsernas utvärdering 
är dock att även om kommunernas arbete går 
framåt, finns det fortsatt skillnader över landet.  

Insatserna inom området har även haft betyd-
else för det jämställdhetspolitiska målet Mäns 
våld mot kvinnor, se utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etable-
ring.  

Prostitution och människohandel  

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att 
under 2011–2015 arbeta med samordning för att 
motverka prostitution och människohandel för 
sexuella och andra ändamål där barnrätts-
perspektivet särskilt ska uppmärksammas. 2014 
identifierades inom ramen för uppdraget 102 
barn i åldrarna 3–17 år som möjliga offer för 
människohandel. Av dessa var flickorna främst 
utsatta för människohandel för sexuella ändamål 
medan pojkarna i högre grad var utsatta för 
kriminalitet, tiggeri och arbete. En tredjedel av 
barnen kom från länder inom EU och en 
tredjedel var ensamkommande asylsökande barn. 
Den kunskap som tagits fram behöver komma 
till användning inom alla de myndigheter och 
organisationer som möter barnen. Den stora 
ökningen av gruppen ensamkommande barn 
innebär en särskild utmaning.  

7.7 Resultatredovisning – Personer 
med funktionsnedsättning  

7.7.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De bedömningsgrunder som används för att 
redovisa resultat är följande: 

– Öppna jämförelser inom området Stöd till 
personer med funktionsnedsättning, 

– tillsyn av IVO, främst rapporterna Kan jag 
leva som andra? (2015) och Skapa trygghet 
utan tvång (2015), 

– uppdragsrapporter, främst Kartläggning 
och analys av vissa insatser enligt LSS – 
Delredovisning av regeringsuppdrag 
(Socialstyrelsen, 2015) 

– uppföljningar och analyser, främst 
rapporter från Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF), 

– antal personer med insatser enligt LSS och 
kostnader för detta, 

– antal anmälningar enligt SoL och LSS, 

– antal personer och antal beviljade timmar 
med assistansersättning och kostnader för 
assistansersättning, och 

– antal personer som beviljats bilstöd och 
kostnader för bilstöd. 
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En rad olika åtgärder, såväl statliga som 
kommunala och landstingskommunala påverkar 
måluppfyllelsen. Inom avsnittet Funktions-
hinderspolitik (avsnitt 6) redovisas främst det 
sektorsövergripande arbetet för att genomföra 
och följa upp funktionshinderspolitiken och en 
del sektorsövergripande åtgärder. I detta avsnitt 
redovisas stödinsatser till personer med funk-
tionsnedsättning. Det avser främst insatser enligt 
SoL och LSS, inklusive assistansersättning enligt 
socialförsäkringsbalken, men även bilstöd och 
övriga statliga stöd. De insatser som görs inom 
dessa områden genomförs framför allt av 
kommuner som är huvudmän för insatser enligt 
SoL och LSS. Staten är ansvarig för assistans-
ersättningen och bilstödet. Statens möjligheter 
att styra kommunerna – förutom genom 
lagstiftning – är genom tillsyn, öppna jämförel-
ser, föreskrifter och allmänna råd, nationella 
riktlinjer och statliga satsningar som syftar till att 
främja bättre kvalitet i stödinsatserna. 

7.7.2 Resultat 

Insatser och kostnader enligt socialtjänstlagen 
och LSS 

Fler personer med insatser enligt LSS  
Insatser enligt LSS ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Enligt Sveriges officiella statistik Personer med 
funktionsnedsättning – insatser enligt LSS 
(Socialstyrelsen 2010, 2013 och 2014) fick fler 
personer insatser och antalet insatser enligt LSS 
fortsatte att öka. Den 1 oktober 2014 hade ca   
67 400 personer insatser enligt LSS från kom-
munerna. Det var ca 2 000 personer fler än året 
innan och ca 5 300 fler än 2010. Av dem som fick 
insatser var 42 procent kvinnor och 58 procent 
män. Männen var fler än kvinnorna i nästan alla 
åldrar. Det var ingen skillnad jämfört med 2013 
och 2010. 

Sammanlagt beviljades ca 110 500 insatser från 
kommunerna till dessa personer. Det var ca 
2 600 insatser fler än året innan och ca 4 500 fler 
än 2010.  

 
 
 
 
 

De stödinsatser som ökade 2014 var framför 
allt bostad med särskild service för vuxna och 
daglig verksamhet. Fördelningen mellan kvinnor 
och män för dessa insatser är i stort sett 
densamma som gäller för det totala antalet 
personer som har insatser. För stödinsatserna 
ledsagarservice, korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet och korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år har tendensen varit minskande. 

Cirka 31 600 LSS-insatser gavs till barn eller 
ungdomar 2014. Av dessa gavs 95 procent till 
barn eller ungdomar i åldrarna 7–22 år.  
Flickorna svarar för 37 procent av insatserna och 
pojkarna för 63 procent. För barn eller ung-
domar i åldrarna 7–22 år var korttidsvistelse den 
vanligaste insatsen. Därefter följer insatsen kort-
tidstillsyn för ungdomar över 12 år.  

Antal timmar personlig assistans per vecka 
enligt LSS från kommunerna varierar från några 
enstaka timmar per vecka till upp mot 100 
timmar per vecka. Enligt Lägesrapport 2015 
(Socialstyrelsen) hade ca 25 procent av dem med 
personlig assistans enligt LSS beviljats högst 20 
timmar per vecka och ca 75 procent hade över 20 
timmar per vecka. 

Kommunernas kostnader för LSS (inklusive 
de 20 första timmarna för den statliga assistans-
ersättningen som beviljas av Försäkringskassan) 
uppgick 2014 till ca 45 miljarder kronor. Jämfört 
med 2010 har kostnaderna ökat med ca 7 
miljarder kronor.  

Insatser enligt socialtjänstlagen 
Personer med funktionsnedsättning kan, utöver 
insatser enligt LSS, få insatser enligt SoL. Det 
avser dels personer som inte tillhör målgruppen i 
LSS, dels personer som behöver insatser enligt 
båda lagarna. Vanliga insatser enligt SoL är 
hemtjänst (ca 15 700 personer), boendestöd (ca 
20 300 personer), trygghetslarm (ca 8 100 
personer) och särskilt boende (ca 3 900 
personer). Personer som fick insatser enligt SoL 
bodde vanligtvis i ordinärt boende. Fler kvinnor 
än män fick hemtjänst, boendestöd och 
trygghetslarm enligt SoL. Däremot beviljades 
fler män än kvinnor bostad med särskild service. 
Antalet inom parentes avser den 1 oktober 2014 
enligt registerdata från Socialstyrelsen. Jämfört 
med året innan ökade antalet personer för varje 
angiven insats. 
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Kommunernas kostnader för insatser enligt 
SoL och kostnader för hälso- och sjukvård för de 
vårdinsatser som kommunerna svarar för 
uppgick 2014 till 12,1 miljarder kronor vilket kan 
jämföras med 9,1 miljarder kronor 2010. 

Öppna jämförelser  

Sedan 2010 genomförs öppna jämförelser inom 
området stöd till personer med funktions-
nedsättning. Antalet indikatorer har utvecklats 
successivt. Sedan 2012 jämförs stöd som ges 
enligt LSS. Ett urval av de indikatorer som 
samlats in under 2014 och 2015 redovisas här. 

Hög kompetens hos LSS-handläggare 
Kompetensen inom socialtjänstens handläggning 
av LSS är fortsatt hög, och i oktober 2014 
utfördes 94 procent av samtliga handläggnings-
timmar av handläggare med socionomexamen. 
Andel timmar LSS-handläggning utförda av 
handläggare som arbetat längre än ett år uppgick 
till 79 procent. 

För att öka kunskapen om rättssäker hand-
läggning och om lagens möjligheter att ge den 
enskilde goda och jämlika levnadsvillkor har 
Socialstyrelsen haft i uppdrag att från universitet 
och högskolor samt enskilda utbildnings-
anordnare upphandla en utbildning för hand-
läggare av ärenden enligt LSS. Första utbild-
ningsomgången startade hösten 2014. Enligt en 
lägesrapport Nationell LSS-utbildning för hand-
läggare (Socialstyrelsen, oktober 2014) hade 261 
personer anmält sig till utbildningen hösten 
2014. 

Bostäder med särskild service enligt LSS 
I 98 procent av boendeenheterna (gruppbostäder 
och servicebostäder) som tillhandahöll bostäder 
med särskild service enligt LSS hade samtliga 
kvinnor och män i november 2013 en särskilt 
utsedd stödperson bland personalen som tog ett 
ansvar för den enskilda personen. I 96 procent av 
enheterna hade samtliga boenden privat badrum 
och privat kök. I 90 procent av gruppbostäderna 
hade de boende tillgång till ett gemensamt 
vardagsrum dygnet runt. 

I 84 procent av boendeenheterna hade 
samtliga boende aktuella genomförandeplaner. 
Samtliga personer med en aktuell genom-
förandeplan hade varit delaktiga i utformandet 
eller uppföljningen av planen i 88 procent av 
boendeenheterna. En genomförandeplan tydlig-

gör för den enskilde och för personalen vad som 
ska göras, vem som ska göra det samt när och 
hur. Att den boende eller en företrädare för 
denne är med och upprättar planen stärker den 
enskildes inflytande. 

För att främja ökad delaktighet kan boende-
enheterna bedriva olika former av aktiviteter. I 
45 procent av boendeenheterna genomfördes 
gemensamma möten minst en gång i månaden 
och i 22 procent av enheterna fanns en förslags-
låda där de boende kunde lämna synpunkter och 
önskemål. 

I 60 procent av enheterna hade samtliga i 
personalgruppen som varit anställda minst ett år 
en aktuell och individuell kompetens-
utvecklingsplan. Vid 73 procent av enheterna 
fanns en aktuell och skriftlig rutin vid händelse 
av våld mellan brukare. 

Daglig verksamhet och möjlighet till arbete 
Insatsen daglig verksamhet enligt LSS bör enligt 
lagens förarbeten generellt ha som mål att 
utveckla deltagarnas möjligheter till förvärvs-
arbete. Endast en mindre andel kommuner (17 
procent) hade en skriftlig och på ledningsnivå 
beslutad rutin för att minst en gång per år pröva 
möjligheten till arbete eller praktik. Andelen 
ökade under 2014. Drygt 10 procent av kom-
munerna hade haft personer som gått från daglig 
verksamhet till någon form av skyddat arbete 
(OSA anställningar och anställningar hos 
Samhall AB) och 22 procent av kommunerna 
hade haft personer som gått från daglig verk-
samhet till förvärvsarbete. 

För personer med psykiska funktionsned-
sättningar, som haft biståndsbedömda syssel-
sättningsinsatser enligt SoL, var andelen högre. I  
26 procent av kommunerna hade någon gått till 
skyddat arbete och i 35 procent av kommunerna 
fanns det personer som gått till förvärvsarbete. 

Andelen kommuner som erbjuder insatser för 
att bidra till en meningsfull sysselsättning 
(strukturerad sysselsättning, öppen verksamhet 
och arbetslivsinriktad rehabilitering) för 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
ökade under 2014. Resultaten visar att i oktober 
2014 erbjöd 89 procent av kommunerna 
strukturerad sysselsättning, 80 procent erbjöd 
öppen verksamhet och 39 procent erbjöd 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Den enskilde kunde oftast påverka valet av 
ledsagare 
Ledsagarservice kan vara en betydelsefull insats 
för att öka delaktigheten i samhället. Insatsen 
ska ha karaktären av personlig service och an-
passas efter de individuella behoven. I 96 procent 
av kommunerna kunde den enskilde i oktober 
2014 påverka vem som skulle vara ledsagare. I 83 
procent av kommunerna betalade kommunerna 
för ledsagarnas omkostnader. 

Brister i kommunernas uppföljning av beslut 
Det är av stor betydelse att fattade beslut följs 
upp för att säkerställa att de som får insatser 
enligt LSS får sina behov tillgodosedda och att de 
genom insatserna tillförsäkras goda levnads-
villkor. Den totala andelen beslut om LSS-
insatser som följdes upp inom ett år under 2014 
ökade. 34 procent av besluten om bostad med 
särskild service, 57 procent av besluten om 
ledsagarservice och 37 procent av besluten om 
daglig verksamhet följdes upp inom ett år. 
Variationerna över landet var kraftiga. Störst 
skillnader fanns i storstadsregionerna, där mellan 
0 och 100 procent följdes upp inom ett år.  

Ett 70-tal kommuner följer inte upp något 
beslut om bostad med särskild service och ett 
40-tal följer inte upp något beslut om daglig 
verksamhet inom ett år.  

Överenskommelser om samverkan  
Många personer med funktionsnedsättning 
behöver insatser från flera aktörer, och stödet 
behöver ofta samordnas. För detta behövs 
rutiner för samverkan. Allt fler kommuner har 
samverkansöverenskommelser. Ökningen är 
särskilt stor när det gäller överenskommelser 
med barnhabiliteringen och barnpsykiatrin, där 
andelen enligt Lägesrapporten för 2015 nära 
fördubblats under de senaste tre åren. Däremot 
är andelen låg när det gäller samverkan i enskilda 
ärenden med Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan, 19 procent. Andelen ökade 
något under 2014. 

 
 
 
 

Tillsyn 

Låg kunskap om lex Sarah 
De flesta anmälningar rör, enligt Socialstyrelsen, 
bemötande och beviljade insatser som är 
felaktigt utförda. Även fysiskt våld och över-
grepp från personal eller medboende före-
kommer, liksom psykiska övergrepp och kränk-
ningar. De allvarliga missförhållanden som 
anmäls enligt lex Sarah beror enligt IVO oftast 
på brister i rutiner och riktlinjer. 

Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg 
i verksamheterna, enligt den senaste tillsyns-
rapporten från IVO. Myndigheten redovisar i 
rapporten Skapa trygghet utan tvång (2014) att 
personalen i verksamheterna inte alltid tänker på 
att tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder 
skulle kunna innebära risk för ett missför-
hållande, och således borde rapporteras. 

Hänsyn tas som regel till barns och ungdomars 
åsikter och synpunkter 
IVO konstaterar i Tillsynsrapport – De 
viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och till-
ståndsprövning verksamhetsåret 2014 att 
bostäder för barn eller ungdomar enligt LSS för 
det mesta fungerar bra. IVO bedömer att en 
majoritet av verksamheterna tar hänsyn till barns 
och ungdomars åsikter och synpunkter. Av de 
inspekterade verksamheterna bedöms 86 procent 
göra det fullt ut, medan resterande verksamheter 
åtminstone delvis tar hänsyn till barnen och de 
ungas åsikter. Kunskapen om att den unge bör 
ha en genomförandeplan är enligt IVO väl 
etablerad. Men verksamheterna behöver ändå 
förbättra innehåll samt användande och upp-
följning av genomförandeplanerna. 

Både positiva inslag och brister i inspekterade 
bostäder för vuxna 
Under 2013 och 2014 har IVO genomfört tillsyn 
av 30 kommunala bostäder med särskild service 
för vuxna med funktionsnedsättning i 30 
kommuner. Syftet med tillsynen var att granska 
hur verksamheterna arbetar för att brukarna ska 
komma till tals, bli lyssnade till och utöva 
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inflytande över insatsernas genomförande. I 
rapporten Kan jag leva som andra? (2015) redo-
visas att brukarna trivs i bostäderna. Personalen i 
verksamheten är engagerad och arbetar 
stödjande när det handlar om personernas behov 
och önskemål. Det finns i många bostäder också 
väl utvecklade mötesformer som stärker 
brukarnas delaktighet, inflytande och självbe-
stämmande. Brister som observerats är att en 
tredjedel av boendena samlokaliserats med 
exempelvis särskilt boende för äldre och dag-
verksamhet med inriktning mot demens-
sjukdom. Personal vid flera boenden behöver en 
tydligare inriktning i sin utbildning för att 
garantera att brukarna får stöd, service och 
omsorg utifrån sina behov. I flera verksamheter 
har IVO även konstaterat att bemanningen är 
bristfällig och behöver ses över.  

Olaga tvång och begränsningar i boenden enligt 
LSS  
IVO har på uppdrag av regeringen granskat 
verksamheter där vuxna personer med nedsatt 
beslutsförmåga bor eller vistas, bl.a. bostäder 
med särskild service för vuxna enligt LSS (dnr 
S2014/08615/FST). I rapporten Skapa trygghet 
utan tvång (2014) konstateras att det är en stor 
utmaning för personalen att ge personer med 
nedsatt beslutsförmåga så mycket frihet och 
självbestämmande som möjligt. För detta krävs 
enligt IVO personal med rätt kompetens och 
utbildning. I granskningen har IVO konstaterat 
en tydlig skillnad i kompetens och metod-
medvetenhet mellan å ena sidan särskilda 
boenden för äldre och demensboenden och å 
andra sidan LSS-boenden. LSS-boenden be-
mannas med personal med lägre kompetens än i 
övriga boenden trots att människor ofta lever 
större delen av sitt liv i dessa boenden. Det 
framkom även att det fanns störst brister i LSS-
boendena när det gällde skriftliga rutiner eller 
riktlinjer på området skydds-, tvångs- och be-
gränsningsåtgärder. 

IVO har också kunnat konstatera att det 
förekommer olagliga tvångs- och begräns-
ningsåtgärder i form av kollektiva begränsningar 
i de boendes hemmiljö. Det kan avse lås på 
kylskåp, frys, lådor och skåp i gemensamma 
lokaler. Andra tvångs- och begränsningsåtgärder 
som förekommer är inlåsning, omhändertagande 
av mobiltelefon och användande av positione-
ringsbälte. IVO har identifierat att det många 
gånger handlar om ett glapp mellan de teoretiska 

kunskaperna om hur tvångs- och begräns-
ningsåtgärder är reglerade i lagarna och hur de 
sedan tillämpas i praktiken.  
De allra flesta av verksamheterna har ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
där riskanalys och uppföljning av verksamheten 
ingår. 

Kartläggningsuppdrag 

Insatser enligt LSS är inte likvärdiga 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen 
kartlagt och analyserat ett antal insatser enligt 
LSS (dnr S2014/00177/FST). I rapporten Kart-
läggning och analys av vissa insatser enligt LSS 
(Socialstyrelsen, 2015) konstaterar myndigheten 
att insatserna ledsagarservice, avlösarservice i 
hemmet, korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet, bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
enligt LSS inte är likvärdiga i landet. Kommuner-
na avgränsar insatserna på olika sätt. De insatser 
som innehåller flest avgränsningar är ledsagar-
service men avgränsningen av insatsens omfatt-
ning, dvs. hur ofta och i vilken omfattning 
insatsen ges, varierar mest för insatsen korttids-
vistelse. En stor del av riktlinjerna innehåller 
avgränsningar som är formulerade så att de 
riskerar att bli styrande. Det finns därför en risk 
att kommunerna inte gör en individuell bedöm-
ning av den enskildes behov. 

För att leva upp till målsättningen att den 
enskilde ska få möjlighet att leva som andra 
behöver stödet och stödformerna, enligt Social-
styrelsen, ändras i takt med att samhället och 
livsvillkoren för människor i allmänhet föränd-
ras. 

Assistansersättningen 

Assistansreformen har inneburit ökad valfrihet, 
större inflytande och bättre livskvalitet för 
många personer med mycket omfattande 
funktionsnedsättningar.  

Antalet assistansberättigade personer, som har 
legat relativt stabilt de senaste åren, ökade 2014 
med ca 300 personer se tabell 7.10. Tendensen 
enligt Försäkringskassans prognos för inne-
varande år att antalet personer fortsatt kommer 
att öka. Även antalet timmar steg 2014 och 
prognosen är att de fortsätter att öka. 
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På grund av ökat antal timmar, ökat antal 
assistansberättigade personer och höjd schablon 
har kostnaderna ökat för assistansersättningen. 
År 2014 steg kostnaderna med ca 1,5 miljarder 
kronor. Sedan 2004 har kostnaderna ökat med ca 
16 miljarder kronor, se tabell 7.10. 

Kvinnor får assistansersättning i mindre om-
fattning än män och kvinnor får färre timmar än 
män. Förhållandet de senaste åren är 46 procent 
kvinnor och 54 procent män. När det gäller 
antalet timmar hade männen 3,5 timmar i veckan 
mer än kvinnorna i december 2014. 

Inom ramen för ett uppdrag om jämställd-
hetsintegrering i 2014 års regleringsbrev har 
Försäkringskassan genomfört bl.a. en större ana-
lys när det gäller könsskillnader inom assistans-
ersättning. Försäkringskassan kunde inte kon-
statera att de könsskillnader som finns i  
ersättningen beror på osaklighet i beslut, 
handläggning eller bemötande hos myndigheten. 
De iakttagelser som gjordes kräver dock, enligt 

myndigheten, mer fördjupning för att säkert 
kunna dra några slutsatser i denna del.  

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att 
under 2015 analysera och redovisa orsaker till att 
det genomsnittliga antalet beviljade timmar per 
vecka och person som antalet personer inom 
assistansersättningen ökar (dnr S2014/02108/FST). 
Redovisningen ska vara uppdelad på kön, 
åldersgrupper och personkrets. Försäkrings-
kassan ska även redogöra för regionala 
skillnader. 

Regeringen har de senaste åren initierat ett 
antal uppdrag i syfte att få till stånd en bättre 
kontroll och en mer rättssäker hantering av 
ersättningen. Inspektionen för social-
försäkringen (ISF) har även på eget initiativ 
genomfört ett antal granskningar. Nedan följer 
några resultat av ISF:s granskningar och ett 
kontrolluppdrag till Försäkringskassan. 

 
 

 
 
Tabell 7.10 Kostnader för assistansersättning, antal personer som hade assistans i december månad och antal beviljade 

timmar per vecka i genomsnitt samma månad 2004-2014 
 

År Kostnad  
totalt  
(mdkr) 

varav  
stat  
(mdkr) 

varav  
kommun 
(mdkr) 

Kostnads-
ökning  
jämfört  

med året 
innan  
(mdkr) 

Schablon-
belopp 

Antal  
personer  

med  
beviljad 

assistans 

Antal timmar 
per vecka  

och  
person  

i genomsnitt 

Antal timmar 
per vecka 

och person i 
genomsnitt 
för kvinnor 

Antal timmar 
per vecka 

och person i 
genomsnitt 

för män 

2004 12,7 10,0 2,7 1,6 205 12 500 99 97 101 

2005 14,3 11,3 3,0 1,6 212 13 400 101 99 103 

2006 16,1 12,9 3,2 1,8 219 14 100 103 101 105 

2007 18,2 14,7 3,5 2,1 228 14 900 106 104 108 

2008 19,9 16,0 3,9 1,7 237 15 300 108 107 110 

2009 21,8 17,6 4,2 1,9 247 15 700 110 109 112 

2010 23,2 18,9 4,3 1,4 252 15 900 113 112 114 

2011 24,3 19,9 4,4 1,1 258 16 000 116 114 116 

2012 25,9 21,4 4,5 1,6 267 15 900 118 117 120 

2013 27,1 22,5 4,7 1,2 275 15 900 121 120 123 

2014 28,6 23,8 4,8 1,5 280 16 200 124 122 126 

Antal personer och antal beviljade assistanstimmar/vecka avser beviljad assistansersättning i december månad. 

Källa: Årlig statistik från Försäkringskassan 
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Kommunens kostnader för assistansersättningen 
ISF har i rapporten Kommunernas kostnader för 
assistansverksamhet (Rapport 2014:23) under-
sökt hur kommunerna följer upp vilka kostnader 
de använder assistansersättningen till och i vilken 
mån de drabbas av ett underskott eller får ett 
överskott. Granskningen visar att Försäkrings-
kassan men framförallt SKL i sina prognoser för 
löner till personliga assistenter generellt ligger 
över utfallet. ISF konstaterar att kommunerna i 
allmänhet inte har en tillräckligt detaljrik 
redovisning för att kunna beräkna sina kostnader 
för den del av verksamheten som assistans-
ersättningen ska täcka. Kostnadsläget varierar 
stort bland kommunerna och flera kommuner 
uppger att deras kostnader för att utföra 
personlig assistans understiger timschablonen. 
Det finns enligt ISF skäl för regeringen att 
ompröva den nuvarande konstruktionen baserad 
på en timschablon. 

Återkrav i assistansersättningen 
ISF har i en skrivelse Återkrav i 
assistansersättning (2014) analyserat den nu-
varande hanteringen av återbetalning av 
assistansersättning och de problem den medför. 
ISF konstaterar att återkravsutredningar av-
seende assistansersättning i stora delar inte följer 
Försäkringskassans styrande dokument för hur 
en återkravsutredning ska genomföras. Den 
nuvarande formen för utbetalning av assistans-
ersättning, där assistansersättning betalas ut i 
förskott, svarar också dåligt mot reglerna om 
återkrav i socialförsäkringsbalken, är krånglig att 
administrera för myndigheten och brister i 
transparens för de försäkrade. ISF anser därför 
att det är positivt att Försäkringskassan avser att 
införa efterskottsbetalning av ersättningen. 

Bättre kontroll 
Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen 
redovisat ett antal åtgärder för att säkerställa en 
bättre kontroll och en mer rättssäker hantering 
av assistansersättningen. (dnr S2014/00398/FST). 
Av redovisningen Försäkringskassans arbete för 
att åstadkomma bättre kontroll och större 
rättsäkerhet i administrationen av assistans-
ersättningen, framkommer bl.a. att det finns 
brister i de medicinska underlagen som behövs 
vid bedömning av rätten till assistansersättning. 
Myndigheten anser även att underlagen för de 
fördjupade medicinska utredningarna behöver 
justeras för att ge den medicinska information 
som behövs inom assistansersättning. För att 

öka kvaliteten i de medicinska underlagen 
kommer Försäkringskassan ta fram ett läkar-
utlåtande för assistansersättning, genomföra en 
granskning av medicinska underlag inom 
assistansersättning och fortsätta att samverka 
med hälso- och sjukvården. 

Försäkringskassan planerar enligt redovis-
ningen att genomföra en övergång från 
förskottsbetalning till efterskottsbetalning efter-
som efterskottsutbetalning av assistansersättning 
är huvudregel enligt socialförsäkringsbalken. 
Vidare planerar Försäkringskassan en utveckling 
av smarta kontroller och en stor driftsättning av 
ett nytt it-stöd för assistansersättning. Det nya 
it-stödet ska innehålla ett handläggningsstöd 
som täcker upp lagkrav och maskinella 
kontroller.  

För att verka för ökad likformighet i bedöm-
ningarna avser Försäkringskassan enligt 
redovisningen bl.a. att utöver beviljandefre-
kvenser och genomsnittligt beviljade assistans-
timmar kontinuerligt följa upp beviljandet av 
dubbelassistans och förhöjt timbelopp för olika 
län/kontor. Ytterligare en åtgärd är fortsatta 
analyser av orsakerna till att vissa län/kontor 
över tid tenderar att i väsentligt högre respektive 
mindre utsträckning bevilja nya ansökningar 
respektive assistanstimmar. 

Redovisning av uppdrag att följa upp utfallet av 
Försäkringskassans beslut om assistans-
ersättning 

ISF har haft i uppdrag att följa utfall av beslut 
om statlig assistansersättning (dnr 
S2012/03548/FST). Uppdraget delredovisades i 
december 2012 – Utfall av beslut om statlig 
assistansersättning, Rapport 2012:18. Resultatet 
och behov av åtgärder redovisades för social-
utskottet i februari 2013 enligt ett tillkänna-
givande från riksdagen (bet. 2011/12:SoU13, 
rskr 2011/12:201). I slutet av oktober 2014 slut-
redovisade ISF uppdraget – Assistansersättning 
och kommunala stöd till personer med 
funktionsnedsättning, Rapport 2014:19. Den 
sammantagna bilden är enligt ISF att de som har 
störst behov också är de som får assistans-
ersättning och att de flesta som blir av med sin 
assistanserättning får andra stöd. Nedan redo-
visas ytterligare resultat.  
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Nyansökningar 
Antalet nya ansökningar om assistansersättning 
har ökat under den studerade perioden. Sam-
tidigt har andelen bifall på nya ansökningar 
minskat och från och med 2008 är andelen avslag 
större än andelen bifall. Bland de som fick avslag 
fanns personer som inte omfattades av 
personkretsarna för att beviljas assistans-
ersättning eller insatser enligt LSS. En del 
ansökte inte heller för grundläggande behov. Det 
kan enligt ISF tyda på att en del ansökningar kan 
ha gjorts till följd av större medvetenhet om att 
ersättningen finns utan att ha kunskap om 
kriterierna för att beviljas ersättningen. En annan 
möjlig orsak till att andelen avslag ökade kan ha 
varit det successiva förtydligandet av hur de 
grundläggande behoven ska definieras och be-
räknas.  

I genomsnitt hade ca 60 procent av dem som 
fick avslag minst en insats enligt LSS eller SoL 
nästföljande år. 

Omprövningar 
Vid en omprövning var det vanligaste beslutet 
att det beviljades fler timmar per vecka. Endast 
en liten andel av de granskade besluten ledde till 
färre timmar per vecka. 

Indragningar 
Antalet personer som får sin assistansersättning 
indragen har ökat de senaste åren framför allt 
2008–2010. För 2011–2013 har antalet legat kvar 
på samma nivå. Det kan enligt ISF tyda på att 
bl.a. tvåårsomprövningarna nu bidrar till en 
högre nivå på antal indragningar. När alla 
ärenden är tvåårsomprövade borde antalet in-
dragningar återigen minska och stabilisera sig på 
en lägre nivå. 

Efter 2009 hade i genomsnitt knappt 75 
procent någon insats enligt LSS året efter indrag-
ning, varav runt 70 procent i genomsnitt hade 
personlig assistans enligt LSS. Mellan 30 och 50 
personer per år får varken insatser enligt SoL 
eller LSS nästföljande år. Det kan bero på att 
personen är i behov av sjukvård, att personens 
hälsotillstånd har förbättras eller att 
Försäkringskassan har uppmärksammat ändrade 
förhållanden och att personen därmed inte har 
rätt till fortsatt stöd.  

Orsaker till förändringarna 
ISF menar att det rättsfall som kom från Högsta 
Förvaltningsdomstolen 2009 (RÅ 2009 ref 57), 
och som slog fast hur grundläggande behov 

enligt 9 a § LSS ska tolkas, kan ha påverkat 
utfallet av Försäkringskassans beslut. Det är 
dock oklart i vilken omfattning. En anledning är 
att Försäkringskassan sedan 2006 stegvis för-
tydligat hur de grundläggande behoven ska be-
dömas och beräknas. Försäkringskassan har 
under samma tidsperiod också vidtagit en rad 
åtgärder som möjliggör en alltmer enhetlig och 
likartad bedömning av rätten till assistans-
ersättning.  

Förtydliganden av hur bedömningen ska göras 
leder ofta till omfördelning av tid, främst mellan 
grundläggande behov och övriga behov. 

Åtgärder 
Regeringen bedömer att ISF:s granskning har 
bidragit till ökad kunskap om utfallet av 
Försäkringskassans beslut om assistansersätt-
ning. Den har även bidragit till att klargöra om 
och i vilken utsträckning andra insatser getts till 
personer som fått sin assistansersättning in-
dragen eller fått avslag på en ansökan. 
Redovisningen ger en komplex men också ny-
anserad bild av utvecklingen.  

Som en direkt följd av ISF:s rapport har 
regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att 
kartlägga och analysera insatsen personlig 
assistans enligt LSS eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans. Syftet är att 
få ökade kunskaper om personlig assistans som 
beviljas av kommunerna (dnr S2014/00177/FST). 
Uppdraget har redovisats den 1 september 2015. 

Regeringen kommer att fortsätta arbetet i 
denna fråga, se Politikens inriktning. Riksdagen 
har i ett tillkännagivande till regeringen (bet. 
2011/12:SoU13, rskr 2011/12:201) framhållit att 
det är angeläget att regeringen återkommer till 
riksdagen med en bedömning av att ISF:s 
redovisning och eventuella behov av åtgärder för 
att upprätthålla intentionerna i LSS. Regeringen 
bedömer mot bakgrund av ovanstående att 
tillkännagivandet är slutbehandlat.  

Bilstöd 

Det statliga bilstödet består av fyra bidragsdelar; 
grundbidrag, anskaffningsbidrag, anpassnings-
bidrag och bidrag till körkortsutbildning. 
Fordonet ska möjliggöra ett aktivt och själv-
ständigt liv för personer med funktions-
nedsättning. Ett väl fungerande bilstöd kan leda 
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till ökad delaktighet för dem som inte kan 
använda allmänna kommunikationer. 

Det är mest vanligt att föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning beviljas bilstöd och det är 
vanligare att män får bilstöd än kvinnor. 

Efterfrågan på bilstöd har ökat de senaste 
åren. Kostnaderna ökade fram till 2013 men 
avtog 2014. Det bidrag inom förmånen som står 
för den största ökningen är anpassningsbidraget. 
Ökningen kan delvis förklaras av den tekniska 
utvecklingen. Anpassningsbidragets andel min-
skade däremot något 2014 och utgjorde ca 73 
procent av de totala kostnaderna. Både antalet 
personer som fick anpassningsbidrag och det 
utbetalade medelbeloppet minskade. I genom-
snitt har medelbeloppet för anpassningsbidraget 
ökat med 6 procent de senaste tio åren, men 
2014 minskade det med drygt 11 procent 
jämfört med 2013. En möjlig orsak till detta är 
de förändringar som skett vid bedömningen av 
anpassningsbidragets storlek, bl.a. ett förtydlig-
ande om hur kostnaden för anpassningen ska 
vägas in och att Försäkringskassan, i den mån 
det är möjligt, ska ha tillgång till kostnadsförslag 
från flera företag. 
 
Tabell 7.11 Antal personer som beviljats bilstöd 2008–
2014, fördelning av bilstöd mellan kvinnor och män samt 
fördelning av bilstöd mellan olika grupper (%) 
 

 2008 2010 2012 2013 2014 

Kostnader mkr 200 259 343 368 315 

Personer som 
beviljats stöd 

1 520 1 680 1 790 1 870 2 020 

Andel stöd 
kvinnor, % 

43 46 44 44 46 

Andel stöd män, 
% 

57 54 56 56 54 

Grupp 1, % 22 27 31 32 30 

Grupp 2, % 10 12 11 9 10 

Grupp 3, % 17 16 17 16 15 

Grupp 4, % 3 2 2 2 3 

Grupp 5, % 47 44 38 42 43 
Grupp 1 Person med funktionsnedsättning under 65 år som behöver ett fordon för 
att kunna försörja sig. 
Grupp 2 Person med funktionsnedsättning under 65 år som tidigare beviljats 
bidrag enligt grupp 1. 
Grupp 3 Person med funktionsnedsättning som inte tillhör grupperna 1 och 2 som 
fyllt 18 men inte 50 år 
Grupp 4 Förälder med funktionsnedsättning med barn under 18 år. 
Grupp 5 Förälder till barn med funktionsnedsättning om föräldern bor tillsam-
mans med barnet. 
Källa: Försäkringskassans årsredovisning och officiella statistik. 
 

 
Regeringen har tidigare aviserat att det finns ett 
behov av att reformera bilstödet. Inom 
Regeringskansliet har det tagits fram en 

promemoria – Ett reformerat bilstöd 
(Ds 2015:9) – som har remissbehandlats. Syftet 
med förslagen är att öka den enskildes 
incitament att köpa en bil som på förhand är 
utrustad, av högre kvalitet och därmed mer 
hållbar och trafiksäker, vilket leder till ett 
minskat behov av efteranpassad utrustning. 
Förslagen syftar även till att förbättra 
förutsättningar för konkurrens mellan utförare 
av anpassningsåtgärder. Bland annat ska 
kostnadsförslag från minst två utförare av en 
aktuell anpassning ligga till grund för beslut om 
anpassningsbidrags storlek och Försäkrings-
kassan ska kunna neka anpassningsbidrag vid 
olämpligt fordonsval. 

7.7.3 Analys och slutsatser 

Det finns inget som tyder på att kommunerna 
generellt sett drar ned på insatser enligt LSS eller 
SoL. Kostnaderna ökar liksom antalet som får 
insatser. Däremot finns en tendens att vissa 
insatser minskar i omfattning, t.ex. 
ledsagarservice och korttidsvistelse. Social-
styrelsen har i en kartläggning och analys av 
insatserna ledsagarservice, bostad med särskild 
service, avlösarservice i hemmet och korttids-
vistelse utanför det egna hemmet vidare kon-
staterat att insatserna inte är likvärdiga i landet. 
Kommunerna avgränsar insatserna på olika sätt. 
Tillsynen redovisar därutöver en del brister som 
bl.a. avser kompetensen hos personalen i 
särskilda boendeformer samt tvångs- och be-
gränsningsåtgärder i vissa boenden. 

Personlig assistans är för många människor 
med mycket omfattande funktionsnedsättningar 
avgörande för att kunna leva ett bra liv och vara 
delaktiga i samhället. Rätt använd kan insatsen 
tillförsäkra personerna goda levnadsvillkor och 
ge den enskilde stort inflytande över utform-
ningen av stödet. Det är därför angeläget att 
fortsatt värna insatsen personlig assistans. 

Regeringen ser problem med likvärdigheten 
inom LSS och assistansersättningen, liksom 
jämlikheten och rättsäkerheten. Stöden är inte 
alltid ändamålsenligt anpassade till olika former 
av funktionsnedsättningar och den tekniska 
utvecklingen som ägt rum inom området. Det 
finns inte heller tillräckligt goda alternativ till 
personlig assistans. Regeringen ser även problem 
med att det kan vara betydande skillnader mellan 
hur kvinnor och män, flickor och pojkar beviljas 
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stödinsatser. Kostnadsutvecklingen inom assi-
stansersättningen är starkt oroande. Volym-
ökningarna har varit stora och betydande belopp 
har tillförts årligen. Det är angeläget att assi-
stansersättningen görs ekonomiskt hållbar. 

Även om kostnaderna för bilstödet sjönk 
förra året jämfört med tidigare år, är det fortsatt 
angeläget att bilstödet används mer effektivt. 
Det är även betydelsefullt att andra problem som 
har redovisats i utredningen om ett reformerat 
bilstöd åtgärdas. 

7.8 Politikens inriktning 

Socialtjänsten ska främja den enskilde individens 
ekonomiska och sociala trygghet och bidra till 
att skapa jämlikhet i levnadsvillkor. Politiken ska 
också bidra till jämställdhet genom att undanröja 
oskäliga skillnader baserad på kön gällande 
bemötande, behovsbedömning, innehåll och om-
fattning av socialtjänstinsatser. På så sätt möjlig-
görs människors delaktighet och förutsättningar 
att aktivt delta i samhällsgemenskapen. Insatser 
inom socialtjänsten ska präglas av bästa tillgäng-
liga kunskap, god kvalitet samt utgå och ut-
formas utifrån den enskildes behov och förut-
sättningar.  

Det förekommer skillnader i delaktighet och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och flickor 
och pojkar inom ramen för socialtjänstens om-
råde. Regeringens uttalade politiska ambition är 
att minska oskäliga skillnader baserade på kön 
gällande bemötande, behovsbedömning och 
insatsers innehåll och omfattning inom social-
tjänst eller verksamhet med stöd av LSS. Bedöm-
ningen av kvinnors, mäns, flickors och pojkars 
behov av stöd och omsorg ska vara jämlik och 
jämställd. Regeringen ser behov av att analysera 
skillnader i bemötande, bedömning och av 
insatser inom socialtjänstens område. 

Inom flera yrken i socialtjänsten är det svårt 
att rekrytera personal och stora pensions-
avgångar väntar. Regeringen har som ambition 
att föra en politik för ökad jämlikhet, jäm-
ställdhet och ökad sysselsättning. Därmed är 
satsningar inom social- och jämställdhetspolitik 
nödvändiga.  

Förbättrade förutsättningar för insatser av god 
kvalitet 

Alla ska erbjudas en likvärdig socialtjänst där 
omsorgen och insatserna ges med respekt för 
individens specifika behov och integritet. In-
satserna ska vara av god kvalitet. Genom 
evidensbaserad praktik baseras insatserna på 
bästa tillgängliga kunskap och bygger på både 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom 
ska de tillgängliga resurserna användas på ett 
effektivt sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga 
vård och omsorg till alla som har rätt till insatser 
från socialtjänsten. För att uppnå detta krävs att 
en rad förutsättningar är på plats. Regeringen 
stödjer på olika sätt en sådan utveckling. Ett 
viktigt steg är den förstärkning som sker i och 
med att kraven på den statliga styrningen med 
kunskap förtydligas och samverkan mellan 
myndigheter med centrala roller för denna 
styrning regleras i en förordning. Företrädare för 
kommuner och landsting ges härigenom formell 
delaktighet i statens styrning med kunskap. 
Målet är att en utvecklad samverkan mellan 
staten och ansvariga huvudmän i kommun-
sektorn ska bidra till bättre förutsättningar att 
uppnå en god kvalitet inom socialtjänsten.  

De stödstrukturer som byggts upp i syfte att 
stödja kunskapsutvecklingen på regional och 
lokal nivå kan även fortsättningsvis vara en 
struktur som bidrar till att utveckla social-
tjänstens verksamheter lokalt och regionalt. De 
regionala stödstrukturerna kan även fortsätt-
ningsvis fungera som ett forum för dialog mellan 
den nationella nivån och den lokala och regionala 
nivån. Att stödstrukturernas arbete med att 
stödja och ansvara för att tillgänglig och aktuell 
kunskap omsätts i praktiken samt att skapa 
förutsättningar för att systematisk kunskap kan 
genereras är en central del i arbetet mot en mer 
kunskapsbaserad socialtjänst. 

Arbetet med Öppna jämförelser har en central 
roll i det systematiska kvalitets- och förbätt-
ringsarbetet. De öppna jämförelserna innebär 
möjligheter till att både synliggöra vad som 
åstadkommits samt att redovisa hur verksam-
heter bör utvecklas för att förbättra resultaten. 
Öppna jämförelser syftar således både till att 
vara ett verktyg i förbättringsarbetet men också 
till att stärka den nationella kunskapsutveck-
lingen. Kvaliteten och användbarheten av Öppna 
jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av 
verksamheterna avgörs i hög grad av vilket data-
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underlag som finns tillgängligt. Öppna 
jämförelser behöver ses över ur ett jämställdhets-
perspektiv och resultaten från den befintliga 
officiella statistiken behöver analyseras på ett 
mer jämställdhetsintegrerat sätt.  

Vidare är det centralt att nationella kunskaps-
stöd omsätts i praktiken. Inom socialtjänstens 
verksamhetsområden saknas delvis tillräckliga 
förutsättningar för att utveckla kunskap och 
bedriva en effektiv verksamhetsutveckling, t.ex. i 
form av såväl tid och resurser för fortbildning, 
reflektion som dokumentation och forskning. 
Regeringen avser därför att på olika sätt 
förstärka dessa förutsättningar.  

Kunskapssatsning inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning 

Regeringen avser att 2016 avsätta 200 miljoner 
kronor för en kunskapssatsning riktad till 
verksamheter inom äldre och funktionshinders-
omsorgen. Satsningen avser bl.a. komplettera 
bemanningssatsningen inom äldreomsorgen men 
också pågående utbildningsinsatser inom LSS 
området. 

Satsningen kommer att möjliggöra stöd till 
kommunerna att fortsätta och utveckla kom-
petenssatsningar riktad till baspersonal inom 
äldre och funktionshindersområdet. Sats-
ningen möjliggör även utvecklingsinsatser för att 
långsiktigt minska strategiskt viktiga kunskaps-
luckor bl.a. vad gäller det fallförebyggande 
arbetet och insatser inom demensområdet. 
Satsningen möjliggör också utvecklingen av en 
ny nationell utbildning riktade till bas-personal, 
särskilt inom funktionshinders-området. Inom 
dessa insatser ska ett jämställdhetsperspektiv 
integreras, särskilt inom biståndsbedömningen 
där skillnader uppmärksammats.  

Utveckling av samverkan med idéburna 
organisationer inom det sociala området 

De senaste årens arbete inom ramen för bl.a. 
överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt de idéburna 
organisationerna inom det sociala området har 
inneburit en positiv, om än långsam, utveckling 
av antalet lokala och regionala överens-
kommelser om samverkan i sociala och andra 
frågor. Kunskapen är dock fortfarande för-

hållandevis låg bland statliga och kommunala 
myndigheter om vad överenskommelsen innebär 
och hur samverkan med idéburna organsationer 
kan se ut. Arbetet för att stärka de idéburnas roll 
som självständiga röstbärare och aktörer inom 
hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen 
behöver vidareutvecklas och effektiviseras. 
Regeringen avser att i nära dialog med de 
idéburna organisationerna se över formen och 
organisationen för hur detta kan ske.  

EU:s fond för europeiskt bistånd till dem som har 
det sämst ställt 

Som ett led i att bidra till EU2020-målet om 
fattigdomsminskning ska fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt i Sverige 
stödja åtgärder riktade till de personer som vistas 
tillfälligt i Sverige. Målet är att insatserna ska 
bidra till att dessa personers förutsättningar för 
social delaktighet och egenmakt ska öka.  
Aktiviteterna inom ramen för fonden kan vara 
samhällsorienterande eller hälsofrämjande in-
satser. Insatserna ska anpassas för män och 
kvinnor utifrån målgruppens olika villkor. Ideell 
sektor och offentliga aktörer kan efter ansökan 
bli stödmottagare inom ramen för fonden. 
Fonden ska komplettera strukturfonderna. 
Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för 
fonden.  

Regeringen har även presenterat ett åtgärds-
paket som rör denna målgrupp, bl.a. har ett sam-
arbetsavtal med Rumänien slutits (se närmare 
under 7.8.2). 

7.8.1 Omsorgen om äldre 

Vården och omsorgen om äldre kvinnor och 
män utgör en central del av välfärdspolitiken och 
berör många människor. Målsättningen är att 
äldre personer med behov av omsorg ska ha 
tillgång till en rättvis, likvärdig och jämlik 
äldreomsorg oavsett var i landet de bor. 

Äldre har rätt att få och ska erbjudas omsorg 
utifrån sina individuella behov och på lika villkor 
för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och 
meningsfullt liv som möjligt. Äldreomsorgen ska 
bygga på respekt för äldre kvinnors och mäns 
självbestämmanderätt och integritet vilket inne-
bär att äldre kvinnor och män ska ha inflytande 
över sina liv och vara delaktiga i utformandet av 
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sin omsorg. Äldreomsorgen ska vara jämställd.  
Den omsorg som äldre kvinnor och män får ska 
vara av lika god kvalitet oavsett kön. 

Regeringens äldrepolitik syftar till att säker-
ställa att dessa åtaganden följs och att de får gen-
omslag i lagstiftning och andra offentliga 
åtaganden. 

En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen 

En nationell kvalitetsplan ska tas fram för 
äldreomsorgen. Syftet är att inom strategiskt 
viktiga områden långsiktigt säkra en god kvalitet 
och förstärkt effektivitet i äldreomsorgen. Ut-
gångspunkter för arbetet är jämlikhet, trygghet, 
delaktighet samt inflytande. Arbetet ska stärka 
utvecklingen av en jämlik och jämställd äldre-
omsorg. 

En utredare har bl.a. fått i uppdrag att föreslå 
åtgärder inom äldreomsorgen som höjer 
kvaliteten och ökar effektiviteten, tryggar 
personalförsörjningen, hittar flexiblare former 
för beslut om äldreomsorg, ökar användningen 
av välfärdsteknologi och analyserar och ser över 
de särskilda boendeformerna (dir. 2015:72). 

Ökad bemanning i omsorgen 

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 
2016–2018 för att öka bemanningen med målet 
att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka 
tryggheten för de äldre samt förbättra 
förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och 
jämlik äldreomsorg i hela landet. Äldre personer 
i behov av vård och omsorg ska kunna lita på att 
vården och omsorgen är av god kvalitet och att 
det finns tilläckligt med personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet för att utföra den. 
Många av de centrala faktorer som påverkar 
kvaliteten och effektiviteten inom äldre-
omsorgen är relaterade till bemanningen och 
tillgången till personal. Regeringens satsning 
består därför i att öka bemanningen inom äldre-
omsorgen. 

En ökad bemanning inom äldreomsorgen kan 
skapa utrymme för personalen att tillbringa mer 
tid med den äldre, men också ge större möjlig-
heter för personalen att bidra till en gemensam 
utveckling av verksamheten. På så sätt kan sats-
ningen bidra till att skapa trygghet och öka 
kvaliteten för de äldre. Att öka bemanningen kan 

också förväntas bidra till en förbättrad arbets-
miljö för personalen.  

Ökad attraktivitet för arbete inom äldreomsorgen 

Äldreomsorg är en personalintensiv verksamhet 
och tillgången till personal utgör en central 
faktor för kvaliteten och effektiviteten. Redan 
idag visar IVO:s tillsyn att många brister inom 
socialtjänsten kan kopplas till bristande 
personalkontinuitet och svårigheter med tillgång 
till rätt kompetens inom exempelvis 
äldreomsorgen. En förbättrad etablering av 
nyanlända kan bidra till att delvis tillgodose det 
kommande behovet av arbetskraft inom bl.a. 
äldreomsorgen. Andelen unga som söker till 
gymnasiets vård- och omsorgsprogram har 
stadigt sjunkit under en lång rad av år. För att 
klara personalförsörjningen är det en angelägen 
och prioriterad framtidsfråga att öka intresset för 
arbete inom äldreomsorgen.  

Ökad attraktivitet handlar till stora delar om 
att kunna erbjuda ett kvalificerat arbete med 
goda möjligheter till personlig utveckling och en 
god arbetsmiljö med möjligheter att kunna på-
verka sin egen arbetssituation. Det handlar också 
om att allmänhetens bild - och i synnerhet unga 
människors bild av arbetet inom äldreomsorgen 
- i grunden behöver förändras. Dagens 
teknikutveckling och nya organisationslösningar 
skapar goda förutsättningar att göra arbetet 
inom äldreomsorgen till ett modernt yrke, vilket 
på ett tydligare sätt behöver kommuniceras ut 
till unga människor som står i begrepp att välja 
yrke. En modern arbetsplats bör även känne-
tecknas av en jämn könsfördelning och ökade 
ansträngningar behövs för att få fler män att 
arbeta inom äldreomsorgen.  

Regeringens avsikt är att inom ramen för 
kvalitetsplanen främja en god framtida personal-
försörjning.  

Stärkt stöd till personer med demenssjukdom  

Demenssjukdomarna har omfattande konse-
kvenser för den enskilde, för närstående och för 
hela samhället. För att möta behovet hos mål-
gruppen och de samhällsekonomiska kon-
sekvenserna av det snabbt ökande antalet 
personer som lever med demenssjukdom krävs 
en bred kunskapshöjning i samhället. Samord-
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ning av och ett mer strukturerat och målsatt 
utvecklingsarbete behöver också komma till 
stånd mellan de många samhällssektorer och 
aktörer som berörs av frågan. Regeringen avser 
att avsätta medel 2016–2018 för att genomföra 
ett kartläggningsarbete i syfte att få underlag för 
att bygga upp ett långsiktigt, målinriktat och 
koordinerat arbete inom demensområdet. 

Fallskadeförebyggande arbete 

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till 
flest dödsfall, flest antal inläggningar på 
sjukhus och flest antal besök på akutmottag-
ningar. Under 2013 omkom 1 662 personer i 
fallolyckor, över 70 000 blev inlagda i sluten 
sjukhusvård och över 270 000 uppsökte ett 
akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. 
Fallolyckor är också en av de olyckstyper som 
ökar snabbast av alla. Samhällskostnaderna för 
fallolyckor uppgick 2012 till 24,6 miljarder 
kronor. 

Kunskaper om hur fallskadorna bland äldre 
kan förebyggas eller minskas behöver få bättre 
spridning. Regeringen avser därför att avsätta 
medel för 2016–2018 för fallskadeförebyggande 
arbete.  

Investeringsstöd till bostäder för äldre 

Befolkningen har ökat kraftigt i Sverige och 
bostadsbyggandet behöver öka avsevärt för att 
möta behovet av bostäder. Medellivslängden 
ökar och andelen 65 år och äldre förväntas 
utgöra ca 23 procent av den totala befolkningen 
2030. Regeringen har därför aviserat insatser för 
att stimulera ett ökat bostadsbyggande, se vidare 
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-
försörjning och byggande samt konsument-
politik. I denna bostadspolitiska satsning ingår 
investeringsstöd för hyresbostadsbyggande, 
kommunala incitament för ett ökat bostads-
byggande, stöd till renovering och energi-
effektivisering i det befintliga beståndet samt 
stöd till äldrebostadsbyggande.  

Tillgången till bostäder för äldre är en central 
fråga för att klara den demografiska 
utvecklingen. Tillgången till en plats i särskilt 
boende är central för den som behöver sådan. 
Det behöver även finnas ändamålsenliga 
bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden för 

att säkerställa äldre personers olika behov. 
Regeringen avser därför att införa ett nytt 
investeringsstöd. Stödet ska stimulera 
ombyggnation och nybyggnation av särskilt 
boende samt bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden som riktar sig till personer 
över 65 år. Denna del av stödet begränsas till 
hyresbostäder. Stödet ska även lämnas för att 
främja kvarboende för äldre genom mindre 
anpassningar av gemensamma utrymmen i det 
befintliga bostadsbeståndet. Denna del omfattar 
fastigheter där bostäderna är upplåtna med 
hyres- eller bostadsrätt.  Syftet med investerings-
stödet är att öka antalet bostäder för äldre och 
därigenom förbättra tillgängligheten samt öka 
möjligheterna till gemenskap och trygghet för 
äldre personer. 

7.8.2 Individ- och familjeomsorg 

Barn- och ungdomsvården 

Regeringens mål att Sverige ska vara ett av de 
bästa länderna att växa upp i är utgångspunkt för 
den sociala barn- och ungdomsvården. Verk-
samhetsområdet har en viktig uppgift att 
utjämna skillnader så att flickor och pojkar får 
likvärdiga och jämställda uppväxtvillkor. Tidiga 
insatser i samverkan mellan exempelvis social-
tjänst, förskola/skola samt hälso- och sjukvård 
kan vara avgörande för att främja goda levnads-
villkor för flickor och pojkar och vända en 
negativ utveckling för en enskild individ. 

Samhället har ett extra stort ansvar för flickor 
och pojkar som växer upp i samhällets vård. Den 
sociala barn- och ungdomsvården är en viktig 
aktör, men helhetsperspektiv och samverkan 
med bl.a. hälso- och sjukvård och förskola/skola 
är viktigt för att ge ett sammansatt stöd till 
flickor och pojkar, unga män och unga kvinnor, i 
utsatta livssituationer.  

Regeringens målsättning är att regionala och 
lokala skillnader i tillgång till stöd till barn och 
unga i utsatthet ska minska och regeringen avser 
att stödja kommunernas arbete med att utveckla 
verksamheten med mål att nå ett likvärdigt stöd 
över hela landet.  

För att stödja kommunerna i deras arbete med 
att göra socialtjänsten mer känd och tillgänglig 
för barn och unga har Socialstyrelsen och Barn-
ombudsmannen i uppdrag att utforma anpassad 
information till barn och unga som bygger på 
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barnens erfarenheter och bl.a. tillgängliggöra 
informationen på en nationell webbplats. 
Myndigheterna har också i uppdrag att utforma 
en modell för att lyssna på barn i familjehem. 
Målsättningen är att på ett kontinuerligt och 
strukturerat sätt inkludera barnens upplevelser 
och förslag till åtgärder i det långsiktiga ut-
vecklingsarbetet. Myndigheterna ska lämna en 
redogörelse för utvecklingsarbetet senast den 
1 december 2015. För regeringen är det 
angeläget att fortsatt stärka barnperspektivet och 
synliggöra flickors och pojkars egna erfarenheter 
för en trygg och säker vård. 

Kompetens och stabilitet 
Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller 
riskerar att fara illa är ett av socialtjänstens 
svåraste uppdrag. För de anställda inom social-
tjänsten handlar arbetet många gånger om att 
göra kvalificerade bedömningar och fatta svåra, 
och för flickor och pojkar och deras föräldrar, 
mycket ingripande beslut. Det kräver goda 
förutsättningar. Samtidigt rapporteras om svårig-
heter att rekrytera och behålla erfaren personal, 
och om tidsbrist och stress i arbetet. Det är 
angeläget att vända utvecklingen och förbättra 
förutsättningarna att göra ett bra arbete. 
Regeringens satsar därför 250 miljoner kronor 
per år 2016–2019 för att förbättra förutsätt-
ningarna för socialtjänstens arbete i den sociala 
barn- och ungdomsvården. Medlen ska i 
huvudsak gå till att stärka bemanningen, samt till 
satsningar på kompetens och kvalitet. Det är 
viktigt att beakta de iakttagelser som den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och 
ungdomsvården gör inom ramen för sitt 
uppdrag.  

Regeringen ser det som angeläget att fortsätta 
satsningen på kompetensutveckling och ge stöd 
till huvudmännen i syfte att bidra till trygg och 
säker vård för flickor och pojkar och ökad 
kompetens och stabilitet hos personalen. En ut-
bildningssatsning planeras starta 2016 med till-
gång till vidareutbildning för socialsekreterare 
och arbetsledare.  

Glappet mellan den kunskap som socionom-
utbildningen ger och den kompetens som 
behövs för yrkesutövningen i den sociala barn- 
och ungdomsvården behöver minska.  Från och 
med 2016 kommer Socialstyrelsen tillhandahålla 
ett webbaserat stöd till yrkesintroduktion som 
kan användas lokalt och regionalt i yrkes-
introduktionsprogram.  

Ensamkommande barn 
Det stora antalet ensamkommande barn innebär 
ett stort åtagande för kommunerna för att uppnå 
ett bra långsiktigt mottagande. Det är angeläget 
att ensamkommande barn alltjämt placeras uti-
från vad som är det bästa för barnet och att 
samverkan mellan berörda myndigheter inten-
sifieras. Regeringen ser det som angeläget att det 
finns goda förutsättningar för ett bra 
mottagande och vill stärka kommunernas förut-
sättningar att ge insatser av god kvalitet för de 
barn och ungdomar som söker skydd i Sverige. 
(Se vidare under utgiftsområde 13 Jämställdhet 
och nyanlända invandrares etablering). 
Regeringen anser att samverkan mellan myndig-
heter utgör en viktig faktor i stödet till utsatta 
barn. 

För att underlätta kommunernas mottagande 
vill regeringen förenkla regelverket, minska den 
administrativa bördan samt förbättra planerings-
förutsättningarna för kommunerna.  Differentie-
rade schabloner för statlig ersättning för boende-
kostnader vid mottagande av ensamkommande 
barn kommer att införas. Schablonerna ska ge 
förutsättningar för att kvalitet, trygghet och 
säkerhet i boendet för ensamkommande barn 
säkerställs utifrån gällande lagstiftning. Därut-
över föreslår regeringen flera åtgärder med syfte 
att förbättra kommunernas möjligheter att ta 
emot nyanlända flyktingar och skapa bättre 
förutsättningar att ge praktiskt stöd och hjälp i 
anslutning till mottagandet. Bland annat höjs 
den generella ersättningen till kommunerna för 
mottagandet av nyanlända. (Se vidare under 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering.) 

 
Stärkt barnrättsperspektiv i tvångsvård 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga 
(LVU-utredningen) lämnade i februari 2014 
delbetänkandet Boende utanför det egna hem-
met (SOU 2014:3) med bl.a. förslag på en ny 
placeringsform, boende för stöd och tillsyn 
(stödboende). Stödboende är bl.a. tänkt att 
kunna vara en lämplig placeringsform för de 
ensamkommande barn och unga som inte har ett 
vård- och behandlingsbehov utan mer behov av 
boende, stöd av olika slag och tillsyn.  

För närvarande bereds inom Social-
departementet en lagrådsremiss avseende 
införandet av stödboende inom Socialdeparte-
mentet. En proposition planeras att lämnas till 
riksdagen under hösten 2015. Regeringen 
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bedömer att lagändringar kan träda i kraft under 
2016. 

I juni 2015 lämnade utredningen slut-
betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård 
(SOU 2015:71). Förutom förslag till ny lag, som 
tydligare utgår från barns och ungas rättigheter, 
har utredningen lämnat förslag inom en rad 
områden, bl.a. hälso- och sjukvården, 
beslutsprocessen i socialnämnd och domstol, 
skyddsåtgärder vid de särskilda ungdoms-
hemmen, trygghet och stabilitet för långsiktigt 
placerade barn, ett förbättrat stöd till barn som 
lämnar samhällsvården och uppföljning och 
utvärdering av vården. Slutbetänkandet bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 

Den nationella samordnaren för den sociala- barn 
och ungdomsvården  
Den nationella samordnarens uppdrag fortsätter 
under 2016 och hon ska regelbundet rapportera 
till barn-, äldre- och jämställdhetsministern vilka 
iakttagelser hon gör utifrån sina kommunbesök. 
Samordnarens iakttagelser kommer att vara 
betydelsefulla för att bidra till bättre kunskap om 
vilka åtgärder som kan behöva vidtas av olika 
aktörer för att utveckla området. 

Beläggningen på de särskilda ungdomshemmen 
SiS behöver ha kapacitet för att ta emot 
ungdomar när efterfrågan är som störst. Under 
2014 och 2015 har efterfrågan ökat så markant 
att SiS under perioder har haft svårt att 
omedelbart anvisa plats. Regeringen kommer 
särskilt följa beläggningssituationen på hemmen. 
Det är också angeläget att SiS fortsätter att 
stärka samarbetet med kommunens socialtjänst 
för att få till en gemensam planering i varje 
ärende, det gäller såväl vårdplaneringen, 
genomförandet av vården som vårdplaneringen 
efter avslutad vistelse på SiS.   

Familjerätt 

Regeringens mål om att Sverige ska vara ett av de 
bästa länderna för barn att växa upp i är en viktig 
utgångspunkt för de familjerättsliga frågorna. 
Verksamheten inom den kommunala familje-
rätten bidrar till detta mål, särskilt när det gäller 
stöd till barn och föräldrar som är eller riskerar 
att bli involverade i allvarliga konflikter i sam-
band med föräldraseparation.  

En central uppgift för den kommunala 
familjerätten är att ge föräldrar som separerar 

stöd och hjälp med att fatta välinformerade 
beslut med barnets bästa i fokus. Målsättningen 
är att bidra till att föräldrarna kan nå samför-
ståndslösningar. I fall där detta inte är möjligt, 
och föräldrarnas konflikter måste lösas av 
domstol, ska familjerätten tillhandahålla under-
lag av sådan kvalitet att domstolarna kan fatta väl 
grundade och rättsäkra beslut med utgångspunkt 
i barnets bästa. Familjerättens verksamhet 
behöver därför bedrivas med metoder och 
arbetsformer baserade på beprövad och väl 
grundad kunskap. 

Vårt samhälle rymmer olika typer av familje-
konstellationer, något som påverkar det familje-
rättsliga arbetet. Mer än vart femte barn växer 
upp i en annan familjekonstellation än kärn-
familjen. Det finns ensamstående föräldrar, barn 
som bor växelvis, familjer som uppfattar sig som 
stjärnfamiljer eller regnbågsfamiljer och många 
fler konstellationer. Familjer lever även under 
olika villkor beroende på social bakgrund, eko-
nomisk situation, etnicitet och andra faktorer. 
En modern familjerätt behöver ha kunskap om 
de olika behov som barn och föräldrar har för att 
kunna bemöta och stödja barn och föräldrar 
utifrån denna kunskap. En modern familjerätt 
arbetar alltid med barnets bästa i fokus.  

Behov av ett samordnat kunskapsbaserat arbete 
med familjerättsliga frågor 
Den kommunala familjerätten är beroende av 
aktuell och väl grundad kunskap om metoder 
och arbetsformer, både vad gäller förebyggande 
insatser och utredning. Det kan handla om att 
bereda möjlighet för föräldrar att inom ramen 
för samarbetssamtal få bättre kunskaper i frågor 
som gäller barns försörjning. Ett annat exempel 
avser familjerättens arbete med riskbedömningar 
där kunskapsbehovet idag är stort. Det har bl.a. 
gjorts gällande att riskbedömningar om att 
barnet far illa idag görs i för liten utsträckning 
och att de riskbedömningar som görs i vissa fall 
är bristfälliga.  

Utmaningen inom familjerättsområdet på 
statlig nivå handlar inte enbart om att stimulera 
utveckling av ny kunskap utan även om att 
förvalta och förmedla kunskap till profession 
och andra berörda aktörer. Som ett led i att 
effektivisera det kunskapsbaserade arbetet inom 
familjerättsområdet har regeringen samlat det 
statliga ansvaret för familjerättsliga frågor, 
familjerådgivning, föräldraskapsstöd och inter-
nationella adoptioner i en och samma myndig-
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het. Som central kunskapsmyndighet på området 
har myndigheten en betydelsefull roll vad gäller 
såväl kunskapsutveckling som kunskaps-
förmedling. Förebyggande insatser riktade mot 
föräldrar som riskerar att hamna i allvarliga 
konflikter kommer att vara ett särskilt prioriterat 
område. 

Ett stärkt barnperspektiv inom familjerätten 
Bestämmelser som rör vårdnad, boende och 
umgänge ska präglas av ett tydligt barnrätts-
perspektiv. Det innebär bl.a. att den kommunala 
familjerätten och domstolar ska beakta barnets 
rätt att komma till tals i familjerättsliga ärenden. 
Här finns vissa utmaningar. Socialstyrelsen har i 
rapporten Barns delaktighet i utredningar om 
vårdnad, boende och umgänge pekat på 
förbättringsområden såsom att yngre barn i vissa 
kommuner inte erbjuds enskilda samtal och att 
metoder och hjälpmedel för att underlätta för 
barnen att komma till tals inte används i 
tillräcklig omfattning. 2014 års Vårdnads-
utredning har bl.a. i uppdrag att utreda hur 
barnets rätt att komma till tals kan stärkas. 
Utredningen lämnar sitt betänkande i oktober 
2016. 

Ytterligare en viktig fråga rör barnets rätt till 
umgänge med den förälder som han eller hon 
inte bor tillsammans med. Bättre information 
och ett mer ändamålsenligt umgängesstöd till 
föräldrar och barn kan bidra till att barns behov 
bättre tillgodoses. 

Internationella adoptioner 

Under den senaste tioårsperioden har det skett 
stora förändringar på det internationella 
adoptionsområdet. Adoptionsärendena är å ena 
sidan färre till antalet men å andra sidan mer 
komplexa. Det krävs därmed allt högre 
kompetens, något som har visat sig svårt att 
upprätthålla för aktörerna i adoptionsprocessen. 
På nationell nivå samlar regeringen mot den 
bakgrunden ansvaret för frågor om internationell 
adoption i en myndighet tillsammans med frågor 
om familjerätt och föräldraskapsstöd (se vidare 
7.8.2 Ett samlat statligt ansvar för familjerättsliga 
frågor inom socialtjänsten, föräldraskapsstöd 
och internationell adoption). 

Föräldraskapsstöd 

Det är angeläget att skapa bättre förutsättningar 
för ett mer jämlikt, jämställt och tillgängligt 
föräldraskapsstöd. Det som regeringen tidigare 
kallade föräldrastöd kommer fortsättningsvis 
benämnas föräldraskapsstöd eftersom det stöd 
som avses är olika typer av stöd i utförandet av 
föräldraskapet. Förändringen sker i samband 
med inrättandet av Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd (se avsnitt 7.11). Familjer 
ser olika ut och har olika behov. Stödet behöver 
uppfattas som relevant och bättre svara mot 
behoven som finns i dagens moderna familjer. 
Föräldraskapsstödet behöver på ett tydligare sätt 
bidra till ett mer jämställt föräldraskap, inte 
minst genom att möta föräldrars behov av stöd i 
sin relation till varandra och i sina ambitioner att 
leva jämställt. 

Barnets relation till sina föräldrar och för-
äldrarnas relation till varandra är avgörande för 
barnets utveckling och barnets möjligheter att 
tillgodogöra sig sina rättigheter. Barnets vård-
nadshavare har huvudansvaret för att tillgodose 
dess behov och säkerställa de rättigheter som 
barnet har. Barn och unga själva anser att det 
viktigaste för att må bra är att ha föräldrar som 
engagerar sig, avsätter tid, bryr sig och lyssnar. 
Det är angeläget att föräldrars behov av stöd i 
föräldraskapet och i sin relation till varandra 
tillgodoses.  

Föräldraskapsstöd kan beskrivas som en 
aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns 
hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utveck-
ling, som stärker föräldrars sociala nätverk eller 
relation till varandra.  

Regeringens mål är att alla föräldrar ska 
erbjudas universellt och riktat stöd i föräldra-
skapet och i sin relation till varandra under 
barnets hela uppväxt. Målet är kopplat till 
regeringens övergripande mål om att Sverige ska 
vara ett av de bästa länderna att växa upp i.  

Föräldraskapsstödsområdet är sektors-
övergripande och kräver samordnade insatser på 
alla områden där föräldraskapsstöd berörs. 
Åtgärderna syftar till att skapa goda 
förutsättningar i samhället för sådana sektors-
övergripande samordnade insatser på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Den regionala stödstrukturen för föräldra-
skapsstöd på länsstyrelserna fortsätter att byggas 
upp. Genom att samla familjerättliga frågor inom 
socialtjänsten, föräldraskapsstöd och inter-
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nationell adoption skapas en förbättrad, 
effektivare och mer ändamålsenlig organisering 
på nationell nivå. 

Ett samlat statligt ansvar för familjerättsliga 
frågor inom socialtjänsten, föräldraskapsstöd och 
internationell adoption 

Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (2014/15:100) sin avsikt att samla 
det statliga ansvaret för vissa familjefrågor hos 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 
(MIA), i enlighet med den överföring av medel 
från Socialstyrelsen respektive Folkhälso-
myndigheten till MIA som riksdagen beslutat 
om (bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). 
Regeringen har genom beslut om ändring i 
instruktionen för MIA (SFS 2015:390) samlat 
det statliga ansvaret för vissa familjefrågor hos 
MIA med ikraftträdande den 1 september 2015. 
I syfte att bättre spegla det utökade ansvars-
område som Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor har fått anser regeringen att 
myndigheten bör byta namn.  

Sverige ska vara ett av de bästa länderna i 
världen att växa upp i. Ett samlat statligt ansvar 
för familjerättsliga frågor inom socialtjänsten, 
föräldraskapsstöd och internationella adoptioner 
ger bättre förutsättningarna för ett tydligt 
barnrättsperspektiv. Ett samlat ansvar ger bättre 
möjligheter för en helhetssyn på olika 
barnfamiljers situation, förutsättningar och be-
hov med utgångspunkt i barnets bästa.  

Ett samlat statligt ansvar i en och samma 
myndighet skapar dessutom bättre förutsätt-
ningar för ett mer jämlikt, jämställt och till-
gängligt stöd till barn och föräldrar inom de be-
rörda verksamhetsområdena som bättre svarar 
mot de behov som finns i dagens moderna 
familjer.  Dagens familjer ser olika ut och har 
olika behov. Många barn växer t.ex. upp i en 
annan familjekonstellation än i kärnfamiljen. Det 
finns ensamstående föräldrar, barn som bor 
växelvis, stjärnfamiljer och regnbågsfamiljer m.fl. 
konstellationer. Det finns föräldrar som lever i 
socialt eller ekonomiskt utsatta situationer. Allt 
fler föräldrar i Sverige är i dag födda i utlandet.  

Ekonomiskt bistånd 

Det ekonomiska biståndet är det yttersta 
skyddsnätet för kvinnor och män som saknar 
andra möjligheter till försörjning. Många av de 
reformer som regeringen genomför, som till 
exempel höjt underhållsstöd för ensamstående, 
borttagande av den bortre parentesen i sjuk-
försäkringen, höjd a-kassa och åtgärder för fler 
kvinnor och män i utbildning och jobb kommer 
leda till ett minskat behov av ekonomiskt 
bistånd. Regeringens insatser för att nå målet om 
EU:s lägsta arbetslöshet är därutöver de viktiga-
ste åtgärderna för att minska behovet av ekono-
miskt bistånd. 

En grundpelare i SoL är att verksamheten ska 
bygga på respekt för människornas själv-
bestämmande och integritet. Bestämmelsen om 
fritidspeng är emellertid utformad på ett sådant 
sätt att den begränsar flickors och pojkars rätt 
att fritt välja hur de vill använda sin fritid. 
Bestämmelserna om fritidspeng i SoL föreslås 
därför upphöra att gälla och de 81 miljoner 
kronor som avsatts för fritidspengen föreslås i 
stället användas för att höja barnnormen i 
försörjningsstödet. Därutöver satsar regeringen 
ytterligare 100 miljoner kronor för att höja 
barnnormen. Tillsammans med satsningar på 
musik- och kulturskolan, på idrotts-
föreningarnas verksamhet samt förbättringar av 
arbetslöshetsförsäkringen, slopad bortre 
tidsgräns i sjukförsäkringen, höjningen av 
underhållsstödet och grundnivån i föräldra-
penningen ger detta förbättrade förutsättningar 
för barn i ekonomiskt utsatta familjer.  

Sommarlovsstöd 

Alla barn ska ha möjlighet till bra aktiviteter på 
sommarlovet. Därför avsätts 200 miljoner 
kronor per år 2016–2019 för ett statligt sommar-
lovsstöd. Stödet betalas ut till kommuner som 
satsar på att utveckla kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. 
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Utsatta EES-medborgare i Sverige 

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för 
utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i 
Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa ut-
satthet och tiggeri. Åtgärdspaketet innehåller 
insatser för ökad samverkan inom EU och med 
Rumänien och Bulgarien. Ett samarbetsavtal har 
slutits med Rumänien. Avtalet omfattar tre sam-
arbetsområden: barnrätt, jämställdhet samt 
sociala frågor i bred bemärkelse. Avtalet syftar 
till att byta erfarenheter och goda exempel 
mellan länderna och underlätta samarbete mellan 
frivilligorganisationerna i respektive land.  

Missbruks- och beroendevården 

Vård och stöd av kvinnor och män med 
missbruk och beroende ingår i regeringens 
samlade strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings-, och tobakspolitiken, den s.k. 
ANDT-strategin. Övriga insatser inom ANDT-
området beskrivs i avsnitt 5, Folkhälsopolitik. 

En väl fungerande samverkan på både 
organisations- och individnivå liksom 
lättillgängliga insatser i form av s.k. lågtröskel-
verksamheter, har stor betydelse för att nå 
grupper som lever i en socialt och hälsomässigt 
utsatt situation till följd av tung beroende-
problematik, ofta i kombination med psykisk 
ohälsa. I prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad 
tillgänglighet inom missbruks- och beroende-
vården avviserar regeringen att det är angeläget 
att följa upp det krav på samverkan mellan 
huvudmännen som infördes i SoL och hälso- 
och sjukvårdslagen fr.o.m. den 1 juli 2013. 
Regeringen avser att i enlighet med tidigare 
regeringsbeslut (dnr S2014/02933/FST) under 
2016 fortsätta stödja ett lokalt utvecklingsarbete 
som syftar till att stärka den medicinska 
säkerheten för personer som omhändertas enligt 
lagen (1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer m.m.  

För att insatser ska samordnas och utformas 
utifrån varje persons specifika behov, krävs även 
samverkan på individnivå. Här utgör samordnad 
individuell plan (s.k. SIP) ett viktigt verktyg. 
Många kommuner och landsting arbetar redan 
idag systematiskt med att erbjuda kvinnor och 
män med sammansatta behov en sådan gemen-
sam vårdplanering i enlighet med SoL och hälso- 
och sjukvårdslagen, men för att lagstiftningen 

ska få fullt genomslag krävs en fortsatt 
implementering hos flera huvudmän. 

Även inom socialtjänsten finns behov av en 
väl fungerande samverkan. Äldre personer, och 
framför allt äldre kvinnor, är en grupp med 
ökande riskfylld alkoholkonsumtion. Därför är 
samarbetet mellan missbruks- och beroende-
vården och äldreomsorgen ett angeläget utveck-
lingsområde. Under 2015 har regeringen fortsatt 
stödja utvecklingen av ett förstärkt barn- och 
föräldraperspektiv inom missbruks- och be-
roendevården. Kunskapen om hur riskbruk och 
beroende av både alkohol och narkotika påverkar 
närstående och särskilt barn har ökat och det är 
angeläget att denna kunskap genomsyrar den 
fortsatta utvecklingen inom området.  

I april 2015 publicerade Socialstyrelsen 
reviderade riktlinjer för vård och stöd av 
personer med missbruk och beroende. Tre nya 
områden har inkluderats i de reviderade rikt-
linjerna – ungdomar, läkemedelsberoende och 
psykosociala stödinsatser. Även närstående upp-
märksammas. Dessa riktlinjer utgör en viktig 
utgångspunkt för en fortsatt utveckling inom 
området.  

 Spelberoende omfattas inte av riktlinjerna, 
men det finns evidens för att flera av de be-
handlingsmetoder som omfattas av riktlinjerna 
även är verksamma för behandling av spel-
beroende. Se även avsnitt 5, Folkhälsopolitik. 

Hemlöshet och utstängning från 
bostadsmarknaden 

Regeringens arbete för att motverka hemlöshet 
har fokus på att underlätta inträdet på bostads-
marknaden och att undvika vräkning, framförallt 
avseende familjer med barn. Ett stort antal 
personer är beroende av hjälp av socialtjänsten 
för att hitta mer eller mindre tillfälliga boende-
lösningar. Regeringen ser behov av ett fortsatt 
arbete med att undersöka och förbättra förut-
sättningarna för etablering på bostadsmarknaden 
(se vidare utgiftområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik). 

Stöd till brottsutsatta 

Det pågår ett viktigt arbete runt om i landet för 
att kvalitetsutveckla stöd till brottsutsatta, men 
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skillnaderna mellan kommunerna är stora. 
Bristande samordning av samhällets insatser 
innebär stora problem för dem som är utsatta för 
våld och i behov av stöd och skydd.  

Regeringens bedömning är att det behövs en 
bättre samordning på för att öka effektiveten, 
kvaliteten och långsiktigheten i kommunernas 
insatser för brottsutsatta.  

Öppna jämförelser (Socialstyrelsen 2015) 
visar att det finns stora brister när det gäller 
socialtjänstens dokumentation och uppföljning 
av insatserna. Det är därför svårt att dra konkreta 
slutsatser om hur arbetet har bidragit till att 
utveckla stöd och skydd eller om det lett till 
minskat våld. Likaså saknas kunskap om hur 
man effektivt sprider metoder så de kommer till 
användning i kommunerna. 

Det är regeringens bedömning att kunskapen 
om våld i nära relationer, om mäns våld mot 
kvinnor och om andra brottsofferfrågor behöver 
öka generellt i samhället. Socialtjänsten är en 
viktig aktör i detta arbete. Effektiva metoder för 
att förebygga och upptäcka våld och för att 
stödja och hjälpa dem som utsätts för våld 
behöver ges ökad spridning. Det är därför viktigt 
att det finns en långsiktig och stabil struktur för 
kunskapsöverföring och kompetensuppbyggnad. 
Regeringen avser därför fortsätta att avsätta 
utvecklingsmedel för att upprätthålla och 
vidareutveckla det kompetensstöd som Social-
styrelsen och länsstyrelserna har skapat på 
nationell och regional nivå. 

Öppna jämförelser om brottsoffer visar för 
fjärde året i rad på allvarliga brister i kommuner-
nas stöd till barn som utsatts för våld eller som 
har bevittnat våld. Insatser för att förbättra 
barnens situation är angelägna och har uppmärk-
sammats såväl i den nationella samordnarens 
slutbetänkande Våld i nära relationer – en 
folkhälsofråga (SOU 2014:49) som i betänkan-
det Nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 
(SOU 2015:55). 

Socialstyrelsen bedriver, enligt lagen 
(2007:606) om utredningar avseende vissa döds-
fall när barn avlidit till följd av brott och när 
vuxen avlidit till följd av brott av närstående eller 
f.d. närstående, dödsfallsutredningar. Utred-
ningarna syftar till att ge underlag för förslag till 
åtgärder som förebygger att barn far illa och som 
förebygger att kvinnor och män utsätts för våld 
eller andra övergrepp av närstående eller f.d. när-
stående.  

Statskontoret, som har granskat utrednings-
verksamheten, konstaterar i sin slutrapport att 
det finns flera grundläggande problem med 
dagens verksamhet. Det pågår i Social-
departementet ett arbete med att utreda vilka 
förändringar som behöver göras för att ut-
redningsverksamheten avseende vissa dödsfall 
ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.  

Prostitution och människohandel 

Prostitution och människohandel berör många 
av samhällets områden, exempelvis rättsväsendet, 
migration, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, 
sociala frågor, mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet. Kunskap om förebyggande arbete och 
verksamma metoder för att utveckla stöd och 
skydd för dem som är utsatta behöver utvecklas. 
(Se vidare utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering). Flickor och 
pojkar som är eller riskerar att falla offer för 
människohandel behöver särskilt stöd och 
skydd.  

7.8.3 Stödinsatser till personer med 
funktionsnedsättning 

Målen för funktionshinderspolitiken är tydliga. 
Kvinnor, män, flickor och pojkar med funk-
tionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i 
vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och 
tillgänglighet. Hinder för människors delaktig-
het i samhället ska därför rivas. Det är en fråga 
om jämlikhet och rättvisa.  

Det svenska samhället bygger på respekt för 
de mänskliga rättigheterna, där alla människors 
lika värde och enskilda människors frihet och 
värdighet står i centrum (skr. 2009/10:166). 
Regeringen ser arbetet med stöden till personer 
med funktionshinder som en viktig del av 
arbetet med att förverkliga FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. God kvalitet, kompetens, lika-
behandling och rättssäkerhet ska prägla stöd-
verksamheterna, liksom en helhetssyn när det 
gäller stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning.  
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Stöd och service enligt LSS och 
assistansersättning 

LSS och särskilt assistansreformen har på ett 
avgörande sätt förbättrat levnadsvillkoren för 
kvinnor, män, flickor och pojkar med om-
fattande funktionsnedsättningar. Assistansen har 
gett möjlighet till delaktighet i samhällslivet och 
bidragit till att livsförhållandena blivit mer 
jämlika för människor som har stort behov av 
stöd för att klara de grundläggande behoven. 
Regeringen anser därför att det är angeläget att 
värna dessa reformer.  

LSS innehåller även nio andra stöd- och 
serviceinsatser. Regeringen anser att det är ange-
läget att dessa är ändamålsenligt utformade för 
dem som inte är berättigade till personlig assi-
stans och att dessa insatser också kan utgöra 
fullgoda alternativ till personlig assistans. 

Regeringen kan dock konstatera att det finns 
ett antal problem. Det rör bl.a. kostnads-
utvecklingen och bristfällig lagstiftning inom 
assistansersättningen, resursfördelningen mellan 
de kvinnor och män som får assistansersättning 
och de som beviljas andra insatser, insyn i 
utförande av personlig assistans för dem som 
beviljas assistansersättning samt rättssäkerhet, 
likvärdighet och kvaliteten i insatserna enligt 
LSS. Det finns även avgörande skillnader mellan 
flickor och pojkar samt mellan kvinnor och män 
när det gäller tillgång till och omfattning av 
insatser. Problemen i LSS och assistans-
ersättningen gör att en översyn av lagstift-
ningarna behövs och regeringen kommer därför 
att fortsätta arbetet i denna fråga.  

Assistansersättningens nivå 
Regeringen anser att schablonbeloppet för 
timersättningen till utförare av personlig 
assistans (räknat per timme) ligger för högt (se 
anslag 4:4 Kostnader för statlig assistans-
ersättning). 

Regeringen avser att korrigera detta de 
närmaste åren. För att uppnå en stabil och förut-
sägbar förändring kommer schablonbeloppet att 
för varje år räknas upp med 1,4 procent. 

Kompetenssatsning för handläggare 
För verksamhet som regleras enligt LSS pågår en 
kompetenssatsning för handläggare. Utbild-
ningen omfattar 7,5 högskolepoäng med tonvikt 
på den allmänna inriktningen i LSS samt 
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Regeringen avser att 

fortsätta denna satsning (se även avsnitt 7.8 
under rubriken Kunskapssatsning inom om-
sorgen om äldre och personer med funktions-
nedsättning). 

Socialstyrelsen har även i uppdrag att utveckla 
och sammanställa ett kunskapsunderlag när det 
gäller stöd till personer med funktionsned-
sättning. I uppdraget ingår att planera för att på 
ett ändamålsenligt sätt sprida den kunskap som 
tas fram till berörda aktörer. Uppdraget ska 
redovisas senast den 1 december 2015. 

Bilstöd 

Bilstödet är en betydelsefull förmån för att 
främja delaktigheten i samhället för kvinnor, 
män, flickor och pojkar med funktionsnedsätt-
ning. Det är därför angeläget att stödet används 
så att det på bästa sätt kommer den enskilde 
personen till del. 

Regeringen avser att under våren 2016 lämna 
en proposition till riksdagen om förändrade 
regler i bilstödet. 

Stödverktyg 

Kvalitetsregistret Beteendemässiga och Psykiska 
Symtom vid Demens (BPSD) används för att 
förbättra vården och omsorgen för personer med 
demenssjukdom. Användningen av BPSD-
registret har visat sig vara framgångsrik då den 
minskar behovet av tvingande åtgärder, ökar 
kvinnor och mäns välbefinnande och utvecklar 
personalens arbetssätt. 

Regeringen har beviljat Minneskliniken vid 
Skånes Universitetssjukhus medel för att under 
2015 utveckla och implementera ett stödverktyg, 
likt BPSD-registret, inom verksamheter där det 
bor och vistas kvinnor och män med kognitiv 
funktionsnedsättning. Samtidigt har Social-
styrelsen i uppdrag att utveckla och samman-
ställa ett kunskapsunderlag inom verksamhets-
området stöd till personer med funktions-
nedsättning. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 december 2015. 

Samordning av insatser 

Sverige ska vara ett av världens bästa länder att 
växa upp i för alla flickor och pojkar. I dag skiljer 
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sig förutsättningar och tillgång till rättigheter 
stort. Enligt flera studier upplever barn och unga 
med funktionsnedsättning en lägre grad av 
delaktighet och inflytande än andra barn och 
unga. Många upplever sig t.ex. ha mycket be-
gränsat inflytande i beslut som rör deras liv. De 
upplever inte heller att skolan alltid ger dem det 
stöd de behöver. Många barn och unga vittnar 
också om en passiv fritid, och social isolering. 
(Handisam 2014). Hur barn och unga med 
funktionsnedsättning upplever sin situation 
skiljer sig även åt mellan flickor och pojkar.  

Regeringen anser att det är angeläget att stärka 
kunskapen och medvetenheten om rättigheter 
bland flickor och pojkar med funktions-
nedsättning men också bland deras föräldrar och 
andra vuxna som arbetar i deras närhet. Som ett 
led i detta avser regeringen att initiera en sats-
ning som syftar till att stärka stödet till barn och 
unga med funktionsnedsättning.  

Satsningen ska omfatta 1) en systematisk 
utvärdering och utveckling av befintliga samord-
ningsmetoder i kommuner och landsting i syfte 
att uppnå en strukturellt stärkt samordning för 
barn och unga med funktionsnedsättningar som 
har flera stöd, omsorgs- och vårdkontakter. 
Satsningen avser därutöver att omfatta 2) 
metodutveckling kring ett strukturellt 
föräldrastöd samt till 3)utveckling av arbetsätt 
och metoder som ökar barnens och de ungas 
egna inflytande och självbestämmande. Fokus 
ska ligga på unga med funktionsnedsättning som 
är på väg ut i vuxenlivet. 

Hjälpmedel  

Tillgången till hjälpmedel varierar stort över 
landet liksom regler och avgifter. Regeringen vill 
arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälp-
medel över landet och minskade skillnader i 
avgifter och regelverk. Regeringen inleder därför 
ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk 
och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel 
(se även avsnitt 6 Funktionshinderpolitik). 

7.9 Lagförslag avseende avskaffande 
av fritidspeng enligt 
socialtjänstlagen 

Ärendet och dess beredning 

I regeringens budgetproposition för 2015 före-
slogs att den s.k. fritidspengen i SoL (2001:453), 
förkortad SoL, avskaffas fr.o.m. den 1 januari 
2015. Vid riksdagens behandling av 
budgetpropositionen avstod socialutskottet från 
att behandla förslaget. I en promemoria (dnr 
S2015/03614/FST) som tagits fram inom Social-
departementet föreslås ett avskaffande av den 
s.k. fritidspengen i SoL fr.o.m. 1 januari 2016. 
Promemorian har remissbehandlats. Det 
lagförslag som remitterats och remissinstanserna 
framgår av bilaga 2. En sammanställning av 
remissyttrandena finns tillgängligt i 
Socialdepartementet (dnr S2015/03614/FST).  

Lagrådet 

Förslaget till ändringar i SoL är av sådan karaktär 
att de i och för sig bör granskas av Lagrådet. Ett 
avskaffande av fritidspengen är dock 
författningstekniskt och även i övrigt av sådan 
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse. Lagrådets yttrande över förslaget har 
därför inte inhämtats.  

Nuvarande reglering 

I 4 a kap. SoL finns det sedan den 1 juli 2014 
bestämmelser om ersättning för barns kostnader 
för fritidsaktiviteter. Bestämmelserna innebär i 
huvudsak att hushåll med barn i årskurs 4–9 har 
rätt till ersättning för fritidsaktiviteter 
(fritidspeng) om hushållet vid ansökan har 
försörjningsstöd och har haft försörjningsstöd 
under minst sex månader den senaste 
tolvmånadersperioden. Barnets fritidsaktiviteter 
ska vara regelbundna och ledarledda samt främja 
ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. I 2 
kap. socialtjänstförordningen(2001:937) anges 
bl.a. att fritidspengen uppgår till högst 
3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. 
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Förslag om ändring i socialtjänstlagen 

 
Regeringens förslag: Bestämmelserna om 
fritidspeng i 4 a kap. socialtjänstlagen (2001:453) 
ska upphöra att gälla.   

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Majoriteten av de 36 

remissinstanser som har yttrat sig är positiva 
eller har ingen uppfattning om förslaget som 
sådant. Gnosjö kommun, Gullspångs kommun, 
Malmö kommun, Nässjö kommun, Simrishamns 
kommun, Södertälje kommun, Umeå kommun, 
Uppsala kommun, Akademikerförbundet SSR, 
Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare, och 
Landsorganisationen (LO), Sociala Missionen 
och Sveriges Kommuner och Landsting är positiva 
till förslaget. Många remissinstanser framför 
emellertid att ett avskaffande av fritidspengen 
bör åtföljas av förstärkning av det ekonomiska 
biståndet för barn och att det är viktigt att denna 
höjning kommer barnen till del. Malmö kom-
mun betonar vikten av en översyn av riksnormen 
för samtliga biståndsmottagare för att möjlig-
göra de positiva effekter som beskrivs som 
avsedda med förändringen. Simrishamns kom-
mun ser positivt på förslaget då det bedöms i 
större omfattning ligga i linje med SoL:s 
intentioner om jämställdhet, självbestämmande 
och egenansvar än vad fritidspengen gör. 
Fritidspengen har p.g.a. sin detaljreglering varit 
svårarbetad, såväl informativt som 
administrativt, samtidigt som den också upplevts 
som en återgång till ”gamla tiders fattigvård”. 
Socialstyrelsen tillstyrker förslaget med förbehåll 
för att den bör ersättas av en särskild behovspost 
för barns särskilda behov i försörjningsstödet. 
Barnombudsmannen avstyrker förslaget och 
anser att målgruppen istället bör utökas och att 
det finns anledning att se över lagstiftningen för 
att stärka barnrättsperspektivet i handläggning 
av ekonomiskt bistånd. I en sådan översyn bör 
enligt Barnombudsmannen övervägas om fler 
bestämmelser som öronmärker stödinsatser 
riktade till barn bör införas utöver fritidspengen. 
Myndigheten för delaktighet avstyrker förslaget. 
Myndigheten menar att det behövs mer kunskap 
om vilka effekter dagens system med en särskild 
fritidspeng har för exempelvis barn med 
funktionsnedsättning, innan det finns möjlighet 

att värdera behovet av förändringar. Föreningen 
Sveriges Socialchefer menar att fritidspengen bör 
vara kvar för en längre tid och att det är 
angeläget att på annat sätt säkra barns rätt till 
fritidsaktiviteter. Justitieombudsmannen före-
språkar en annan utformning av övergångs-
bestämmelsen. Inspektionen för vård och omsorg 
anser att författningsförslaget bör ändras vad 
gäller det som sägs om lagakraft. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
föreslår att bestämmelserna om fritidspeng i 4 a 
kap. SoL ska upphöra att gälla. Den utformning 
som fritidspengen har överensstämmer inte med 
intentionerna i SoL och dess principer om den 
enskildes ansvar och självbestämmande. 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 
2015 att de medel som avsatts för fritidspengen i 
stället skulle användas för att finansiera en 
höjning av barndelen i riksnormen för barn i 
åldrarna 7–18 år. Regeringen har i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
aviserat att regeringen i budgetpropositionen för 
2016 kommer att föreslå att bestämmelserna om 
fritidspeng upphör att gälla från och med den 1 
januari 2016 och att medlen istället avsätts till att 
höja riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år.  

Enligt Socialstyrelsens enkät till kommunerna 
hade 74 procent av de kommuner som besvarat 
enkäten (svarsfrekvens 87 procent) betalat ut 
fritidspeng under perioden 1 juli till 31 december 
2014. Enligt rapporten har fritidspengen exem-
pelvis använts till avgifter för idrott, medlemskap 
i kulturskola eller musikskola och till inköp av 
utrustning förknippad med aktiviteten. Flertalet 
av kommunerna har betalat ut fritidspengen 
direkt till hushållen som därefter har verifierat 
kostnaden med kvitto från arrangören. Samman-
taget hade 1 683 barn fått fritidspeng och gen-
omsnittligt utbetalt belopp per barn uppgick till 
ca 1 000 kronor. Total utbetalt belopp uppgick 
till 1,7 miljoner kronor. Uppgifterna baseras 
dock på kommunernas egna uppskattningar 
vilket gör att de ska tolkas med försiktighet. 
Statsbidrag till kommunerna uppgick till 40,5 
miljoner kronor under andra halvåret 2014, 
beräknat på en målgrupp på ca 25 000 barn och 
maximal ersättning om 3 000 kronor per år. För 
2015 uppgår statsbidraget till 81 miljoner 
kronor.  

Av Socialstyrelsen rapport framgår att kom-
munerna betonar vikten av att stärka barnens 
situation i hushåll med ekonomiskt bistånd. 
Flera kommuner menar att kriterierna för fri-
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tidspeng är alltför snäva, vilket gör att behoven 
hos många barn i ekonomiskt utsatta familjer 
inte går att tillgodose. Det finns kommuner som 
lyfter fram fördelar med riktade insatser som 
fritidspeng. Andra anser att en höjning av riks-
normen i försörjningsstödet skulle vara att före-
dra istället för fritidspeng. 

Fritidspengen får endast betalas ut till barn i 
årskurs 4–9 och som lever i hushåll med 
försörjningsstöd i minst sex månader. 
Fritidsaktiviteterna ska vara regelbundna och 
ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i 
samhällets gemenskap. Enligt regeringens 
mening är det av största vikt att barn i 
ekonomiskt utsatta familjer ges förutsättningar 
att utöva fritidsaktiviteter som andra barn. Det 
är emellertid viktigt att stödet till barn i 
ekonomiskt utsatta familjer utformas så att det 
möjliggör för familjerna att själv välja hur deras 
barn ska tillbringa sin fritid i stället för enligt 
vissa angivna kriterier. En generell förstärkning 
av det ekonomiska biståndet är därför att före-
dra.  

Parallellt med de här föreslagna lagändringar-
na bedrivs därför ett arbete inom Regerings-
kansliet med förordningsändringar avseende 
riksnormen. Avsikten är att de medel som av-
satts för fritidspengen i stället används för att 
förstärka det ekonomiska biståndet för barn i 
åldern 7–18 år.  

Barnombudsmannen avstyrker förslaget och 
anser att målgruppen i stället bör utökas och att 
det finns anledning att se över lagstiftningen för 
att stärka barnrättsperspektivet i handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Det är enligt regeringens 
mening viktigt att barnperspektivet tillämpas vid 
utredningar om ekonomiskt bistånd. I Social-
styrelsens allmänna råd ges exempel på hur detta 
kan ske, t.ex. genom att socialnämnden beräknar 
kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå 
om det är en förutsättning för att barn ska kunna 
delta i fritidsaktiviteter. Utöver rätten till för-
sörjningsstöd finns dessutom en rätt till bistånd 
till livsföringen i övrigt vilket innebär att 
socialnämnden kan ge bistånd till skäliga kost-
nader för t.ex. rekreation, om det finns särskilda 
skäl. Möjlighet finns t.ex. för den enskilde att 
ansöka om bistånd för att kunna betala en 
aktivitet i förskott som inte ryms inom en 
normal månadsbudget. 

Det är angeläget att göra satsningar på andra 
områden i samhället som underlättar för både 
flickor och pojkar att bedriva en aktiv fritid och 

inte minst viktigt är att underlätta för barn i 
ekonomiskt och socialt utsatta livssituationer. 
Regeringen föreslår därför att 100 miljoner 
kronor avsätts 2016 som bidrag för att främja 
låga taxor i den kommunala musik- och kultur-
skolan. Syftet med bidraget är att göra den 
kommunala musik- och kulturskolan mer till-
gänglig och jämlik. Vidare har regeringen tillsatt 
en utredning med uppdrag att ta fram förslag till 
en nationell strategi för den kommunala musik- 
och kulturskolan (Dir 2015:46).  

De ideella krafterna inom idrottsrörelsen och 
det breda föreningslivet gör ovärderliga insatser 
för att engagera och aktivera barn och unga. I 
budgetpropositionen för 2016 föreslår 
regeringen att stödet till idrotten ökas med 133 
miljoner kronor för att hålla tillbaka avgifterna 
inom barn- och ungdomsidrotten och 64 
miljoner kronor för att stärka förutsättningarna 
för nyanlända barn och ungdomar och vuxna att 
delta i idrottsaktiviteter (se utg. omr. 17, avsnitt 
2.6.5). Regeringen föreslår också att 200 
miljoner kronor årligen avsätts under 2016–2019 
för ett statligt sommarlovsstöd. Stödet betalas ut 
till kommuner som satsar på att utveckla 
sommarlovsaktiviteter som är möjliga för alla att 
delta i, oavsett ekonomi (se utg. omr. 9, avsnitt 
7.8.2) 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Lagförslagen träder i kraft 
den 1 januari 2016. Äldre föreskrifter gäller fort-
farande för en ansökan om ersättning för 
kostnader för barns fritidsaktiviteter som har 
kommit in före ikraftträdandet. 

 

 
Promemorians förslag: Skiljer sig från 

regeringens förslag. Promemorians förslag 
innebär att äldre föreskrifter ska gälla för en 
ansökan som har prövats före ikraftträdandet 
och att detsamma gäller mål och ärenden om 
sådan ersättning till dess att domen eller beslutet 
har vunnit laga kraft.  

Remissinstanserna: Justitieombudsmannen 
förespråkar en annan utformning av övergångs-
bestämmelsen. Justitieombudsmannen menar att 
det inte är helt enkelt att bilda sig en uppfattning 
om innebörden av den föreslagna övergångs-
bestämmelsen. Justitieombudsmannen exem-
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plifierar med en situation då socialnämndens 
handläggning av en ansökan dragit ut på tiden 
och att nämnden inte hinner fatta ett beslut före 
den 1 januari 2016 eller att en domstol strax före 
årsskiftet 2015/16 har återförvisat en ansökan till 
nämnden för prövning i sak. Justitie-
ombudsmannen framför att en sådan osäkerhet 
om hur övergångsbestämmelsen ska tillämpas 
torde kunna undvikas om man i stället låter de 
äldre bestämmelserna gälla beträffande en an-
sökan om fritidspeng som har gjorts före den 1 
januari 2016. Inspektionen för vård och omsorg 
anser att formuleringen bör ändras avseende det 
som sägs om laga kraft. 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 
januari 2016. Regeringen föreslår övergångs-
bestämmelser som innebär att äldre föreskrifter 
fortfarande ska gälla för en ansökan om fritids-
peng som har kommit in före ikraftträdandet.  

Detta innebär även att obehörigen eller 
felaktigt utbetald fritidspeng får återkrävas efter 
lagens ikraftträdande och att bestämmelserna om 
fritidspeng också ska tillämpas i mål och ärenden 
som avser sådana ansökningar om ersättning 
som har kommit in före lagens ikraftträdande. 

Förutsättningarna för att få fritidspeng fram-
går av 4 a kap. 1 § SoL. Rätten till ersättning för-
utsätter bl.a. att det finns en kostnad för barnets 
deltagande i fritidsaktiviteter. Däremot anger 
inte bestämmelsen huruvida ersättningen ska 
betalas ut i förskott eller i efterskott mot upp-
visande av kvitto eller liknande. Det är alltså upp 
till respektive socialnämnd att utforma egna 
administrativa rutiner för denna typ av ärenden. 

Vid tillämpning av övergångsbestämmelsen är 
frågan huruvida kostnaden för barnets 
fritidsaktiviteter har uppkommit före eller efter 
ikraftträdandet av betydelse. Normalt torde en 
sådan kostnad kunna anses ha uppkommit i 
samband med att barnet påbörjat en avgifts-
belagd fritidsaktivitet. Enligt Socialstyrelsens 
enkät till kommunerna framgår att fritidspengen 
oftast utbetalas till den enskilde i förhand som 
sedan får verifiera kostnader i efterskott. Ett 
sådant förfarande torde underlätta för hushållet 
att betala för aktiviteten i förväg eller i samband 
med start och innebär också att hushållet inte 
behöver lägga ut egna pengar för avgiften i 
förhand. Vanligtvis utbetalas således fritidspeng 
för en aktivitet som ska påbörjas i nära framtid 
och inte en aktivitet som redan pågått under en 
tid.  

Följdändringar 

Till följd av förslaget om avskaffande av 
bestämmelserna om ersättning för barns 
kostnader för fritidsaktiviteter föreslås följd-
ändringar i 9 kap. 1 § SoL om återkrav m.m. och 
i 16 kap. 3 § SoL om överklagande och verk-
ställighet av beslut.  Borttagandet av bestäm-
melserna i SoL om fritidspeng kommer även att 
medföra följdändringar i socialtjänstförord-
ningen (2001:937).  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
I och med avskaffandet av fritidspengen kommer 
det bidrag på 81 miljoner kronor som betalas ut 
av Socialstyrelsen från anslaget 4.7 till 
kommunerna för detta ändamål att upphöra. 
Samtidigt upphör kommunernas kostnader för 
fritidspengen, varför förslaget sammantaget inte 
får några ekonomiska konsekvenser för kom-
munerna. Regeringen avser att istället använda 
medlen för fritidspeng till att höja riksnormen 
för barn i åldrarna 7–18 år.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret 
Förslaget innebär att ett åliggande för kom-
munerna tas bort vilket främjar det kommunala 
självstyret.  

Konsekvenser för barnet 
Ett avskaffande av fritidspengen utan att 
samtidigt vidta andra åtgärder skulle i sig minska 
möjligheterna för barn i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter. 
Parallellt med de här föreslagna lagändringarna 
bedriver därför regeringen ett arbete med 
förordningsändringar avseende riksnormen i 
försörjningsstödet, som innebär en förstärkning 
av det ekonomiska biståndet för barn. En 
höjning av barnnormen i försörjningsstödet ger 
barnfamiljer med tillfälligt behov av för-
sörjningsstöd och inte endast barnfamiljer som 
lever i långvarigt biståndberoende en generell 
ekonomisk förstärkning. Dessa förordnings-
ändringar bör planeras att träda i kraft samtidigt 
med de föreslagna lagändringarna. Detta ger, 
tillsammans med regeringens ovan nämnda in-
satser för att förbättra möjligheten att bedriva en 
aktiv fritid, på ett bättre sätt de ekonomiskt 
utsatta familjerna möjlighet att själva besluta om 
vilka fritidsaktiviteter som barnet ska delta i. 
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Författningskommentar 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 
9 kap. 1 § 
Paragrafen har ändrats till följd av upphävandet 
av 4 a kap., dvs. med anledning av avskaffandet 
av bestämmelserna om ersättning för barns 
kostnader för fritidsaktiviteter. Övervägandena 
finns i avsnitt Förslag om ändring i social-
tjänstlagen. 
 
16 kap. 3 § 
Paragrafen har ändrats till följd av upphävandet 
av 4 a kap., dvs. med anledning av avskaffandet 
av bestämmelserna om ersättning för barns 
kostnader för fritidsaktiviteter. Övervägandena 
finns i avsnitt Förslag om ändring i socialtjänst-
lagen. 

Övergångsbestämmelser 

Bestämmelserna om ersättning för kostnader för 
barns fritidsaktiviteter ska upphöra att gälla vid 
utgången av december 2015. Äldre föreskrifter 
gäller fortfarande för en ansökan om ersättning 
för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har 
kommit in före ikraftträdandet.  

Övergångsbestämmelserna innebär även att 
obehörigen eller felaktigt utbetald fritidspeng får 
återkrävas även efter lagens ikraftträdande och 
att bestämmelserna om fritidspeng även fort-
sättningsvis ska tillämpas i mål och ärenden som 
avser sådana ansökningar om ersättning som har 
kommit in till socialnämnden före lagens ikraft-
trädande.  

Förutsättningarna för att få fritidspeng fram-
går av 4 a kap. 1 § SoL. Rätten till ersättning 
förutsätter bl.a. att det finns en kostnad för 
barnets deltagande i fritidsaktiviteter. Däremot 
anger inte bestämmelsen huruvida ersättningen 
ska betalas ut i förskott eller i efterskott mot 
uppvisande av kvitto eller liknande. Det är alltså 
upp till respektive socialnämnd att utforma egna 
administrativa rutiner för handläggning av denna 
typ av ärenden. Vid tillämpning av över-
gångsbestämmelsen är således frågan huruvida 
kostnaden för barnets fritidsaktiviteter har upp-
kommit före eller efter ikraftträdandet av be-
tydelse. Normalt torde en sådan kostnad kunna 

anses ha uppkommit i samband med att barnet 
påbörjat en avgiftsbelagd fritidsaktivitet. 

7.10 Nytt namn för Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor 

Ärendet och dess beredning 

Mot bakgrund av de senaste årens stegvisa arbete 
med att reformera myndighetsstrukturen och 
effektivisera kunskapsstyrningen inom hälso- 
och sjukvårdens och socialtjänstens områden 
identifierade regeringen i budgetpropositionen 
för 2014 ett behov av att analysera vissa 
angränsande familjefrågor (prop. 2013/14:1, 
utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, s. 181). Syftet med analysen var att 
belysa möjligheten till en mer ändamålsenlig och 
effektiv organisation inom berörda familjefrågor.  

Inom Socialdepartementet har promemorian 
Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 
2014:17) utarbetats. Där föreslogs att Myndig-
heten för internationella adoptionsfrågor (MIA) 
ombildas till att bli ansvarig myndighet för 
familjerättsliga frågor om vårdnad, boende och 
umgänge inom socialtjänsten samt därtill när-
liggande frågor om förebyggande stöd i form av 
t.ex. samarbetssamtal och familjerådgivning, för 
frågor om fastställande av faderskap och för-
äldraskap samt för föräldrastödjande insatser i 
olika sammanhang och för olika behov. Myndig-
heten föreslogs också överta Socialstyrelsens an-
svar för frågor som internationell och nationell 
adoption. De lagförslag som remitterats framgår 
av Ds 2014:17, s.7 f.  

Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (2014/15:100) sin avsikt att i 
enlighet med den överföring av medel från 
Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndig-
heten till MIA som riksdagen beslutat om (bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71) samla det 
statliga ansvaret för vissa familjefrågor hos MIA. 
Regeringen beslutade vidare om uppdrag till 
MIA om att förbereda inordnandet av aktuella 
uppgifter (dnr S2015/02884/FST) samt om 
uppdrag till Folkhälsomyndigheten (dnr 
S2015/02886/FST) och Socialstyrelsen (dnr 
S2015/02885/FST) om att förbereda över-
förande av desamma. Med utgångspunkt i för-
slagen i ovan nämnda promemoria har 
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regeringen genom beslut om ändring i 
förordningen (2007:1020) med instruktionen för 
MIA samlat det statliga ansvaret för vissa 
familjefrågor hos MIA. Ändringen trädde ikraft 
den 1 september 2015 genom SFS 2015:390. 
Nödvändiga följdändringar har även gjorts i 
andra berörda myndigheters instruktioner.  

Lagförslag i promemorian Samordnat ansvar 
för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) och en 
förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 3. 

Lagrådet 

Regeringen anser att namnbytet inte kan anses 
vara av sådan art att ytterligare remittering av 
frågan är nödvändig. Något yttrande från Lag-
rådet har inte inhämtats då lagförslagen för-
fattningstekniskt och även i övrigt är av sådan 
beskaffenhet att Lagrådets granskning skulle 
sakna betydelse. 

Nytt namn för Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor 

 
Regeringens förslag: Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor (MIA) ska byta 
namn till Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd. De hänvisningar till MIA som 
finns i lag ska ersättas med hänvisningar till 
Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd.  

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer inte 

med regeringens. I promemorian föreslogs att 
MIA skulle byta namn till Myndigheten för 
familjerätt och adoption.  

Remissinstanserna: Ungefär en fjärdedel av 
de remissinstanser som har yttrat sig avseende 
förslagen i promemorian har lämnat synpunkter 
även på namnförslaget. En genomgående 
invändning mot förslaget är att myndighetens 
ansvar för frågor som rör föräldrastöd inte 
framgår av namnet. Det framförs exempelvis av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, Stiftelsen Allmänna barnhuset och bl.a. 
Härnösands kommun och Trollhättans kommun. 
Angående frågan om det statliga ansvaret för 
nationella adoptioner framför Stockholms 

kommun att nationella adoptioner har fler 
beröringspunkter med socialtjänstens övriga 
verksamhetsgrenar och därför bör kvarstå inom 
Socialstyrelsens ansvarsområden.  

Skälen för regeringens förslag: I syfte att 
bättre spegla de utökade uppgifter som 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 
har fått, anser regeringen att myndigheten bör 
byta namn. Regeringen anser att namnet Myn-
digheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
tydligare sammanfattar myndighetens ansvars-
områden än det i promemorian föreslagna 
namnet. Det stöd som avses är stöd i föräldra-
skapet, till skillnad från exempelvis ekonomiska 
stöd från samhällets sida som föräldrar kan ha 
rätt till. Av det skälet anser regeringen att be-
greppet föräldraskapsstöd bör användas.  

Namnbytet föranleder att ändringar görs i 
lagen (1997:191) med anledning av Sveriges 
tillträde till Haagkonventionen om skydd av 
barn och samarbete vid internationella adop-
tioner, i lagen (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling och i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

Bakgrund  
Det övergripande syftet med den ändring som 
föranleder föreslaget namnbyte är att skapa en 
förbättrad, mer effektiv och ändamålsenlig statlig 
samordning avseende familjerättsliga frågor 
inom socialtjänsten, föräldraskapsstöd och inter-
nationella adoptioner.  

Förändringen innebär att MIA blir ansvarig 
myndighet för familjerättsliga frågor om vård-
nad, boende och umgänge inom socialtjänsten 
samt därtill närliggande frågor om förebyggande 
stöd i form av t.ex. samarbetssamtal och 
familjerådgivning, för frågor om fastställande av 
faderskap och föräldraskap samt för föräldra-
skapsstödjande insatser i olika sammanhang. 
Myndigheten behåller sitt tidigare ansvar inom 
området internationell adoption samt övertar 
Socialstyrelsens ansvar för frågor som rör ut-
redning och stöd till föräldrar i samband med 
internationell adoption. Ansvaret för nationell 
adoption flyttas inte från Socialstyrelsen såsom 
föreslogs i promemorian då detta område be-
döms ha en nära koppling till den sociala barn- 
och ungdomsvården.  

Samhällets stöd till föräldrar och barn, med 
barnets bästa i fokus, är ett prioriterat område 
för regeringen. Det samlade statliga ansvaret i en 
och samma myndighet skapar bättre förut-
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sättningar för ett mer jämlikt, jämställt och 
tillgängligt stöd till barn och föräldrar. En större 
helhetssyn ökar förutsättningarna för att erbjuda 
stöd till barn och föräldrar som bättre svarar mot 
de varierande behov som finns hos dagens 
moderna familjer. Det stöd som samhället 
erbjuder inom ramen för den kommunala 
familjerätten, föräldraskapsstöd och inter-
nationella adoptioner behöver baseras på bästa 
tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet 
samt ta hänsyn till olika barns och föräldrars 
situation, förutsättningar och behov. En viktig 
förutsättning för detta är ett samordnat och 
kunskapsbaserat arbete på nationell nivå. Genom 
att samla det statliga ansvaret avseende dessa 
frågor i en och samma myndighet ges bättre 
förutsättningar till kunskapsstyrning där 
huvudmän och yrkesverksamma inom området 
är de primära målgrupperna. Ett samlat statligt 
ansvar för de aktuella verksamhetsområdena ger 
bättre förutsättningar för sektorsövergripande 
föräldraskapsstöd och samordnade insatser. 
Detta ökar möjligheterna för ett preventivt 
arbete där risker så som eskalerande konflikter 
mellan föräldrar tidigt kan motverkas genom 
stödinsatser. 

Genom att såsom beskrivs ovan samla det 
statliga åtagandet hos en myndighet upphör 
också den tidigare uppdelningen av ansvaret 
inom den internationella adoptionsprocessen 
mellan Socialstyrelsen och MIA adoptions-
frågor. Det skapar en mer sammanhållen 
adoptionsprocess där kompetens kan samlas och 
resurser användas mer effektivt. 

Ikraftträdande 

 
Regeringens förslag: Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2016.  

 

Konsekvenser 

Namnbytet bedöms inte medföra några 
ekonomiska konsekvenser 

Författningskommentarer 

De lagändringar som föreslås innebär endast att 
hänvisningar till Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor ersätts med hänvisningar till 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps-
stöd. Därtill har det gjorts vissa språkliga 
justeringar i förslaget om ändring i lagen om 
internationell adoptionsförmedling. 

7.11 Budgetförslag 

7.11.1 4:1 Inspektionen för vård och 
omsorg 

Tabell 7.12 Anslagsutveckling 4:1 Inspektionen för vård 
och omsorg 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
623 115 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
36 845 

 
2015 

 
Anslag 

 
634 065 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
637 280 

2016 Förslag 638 458      

2017 Beräknat 585 774 2   

2018 Beräknat 596 763 3   

2019 Beräknat 608 865 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 578 686 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 578 720 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 578 721 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Inspektionen för vård 
och omsorgs förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 7.13 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 2 576 - - - 

Prognos 2015 2 000 - - - 

Budget 2016 - - - - 

 
Intäkterna för offentligrättslig verksamhet avser 
avgifter för tillstånd rörande blodverksamhet 
och verksamhet som rör insamling, kontroll, 
framställning, förvaring och distribution av 
vävnader och celler. 
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Regeringens överväganden 

I budgetpropositionerna för 2013 och 2014 
ökades anslaget temporärt under åren 2013-
2016. Till följd av dessa temporära förstärkningar 
beräknas anslaget från 2017 och framåt minska 
med 60 miljoner kronor.  

Anslaget föreslås minska med 3,45 miljoner 
kronor 2016 jämfört med 2015 för att bidra till 
att finansiera prioriterade satsningar (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
och skattefrågor avsnitt 8.2.1). 

 
Tabell 7.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:1 
Inspektionen för vård och omsorg 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 634 065 634 065 634 065 634 065 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 843 15 705 27 856 41 279 

Beslut -3 450 -63 996 -65 158 -66 479 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  638 458 585 774 596 763 608 865 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 638 458 000 kronor an-
visas under anslaget 4:1 Inspektionen för vård och 
omsorg för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 585 774 000 kronor, 
596 763 000 kronor respektive 608 865 000 
kronor. 

 
 
 
 

7.11.2 4:2 Vissa statsbidrag inom 
funktionshindersområdet 

Tabell 7.15 Anslagsutveckling 4:2 Vissa statsbidrag inom 
funktionshindersområdet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
302 438 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
16 491 

 
2015 

 
Anslag 

 
322 554 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
297 054 

2016 Förslag 530 014      

2017 Beräknat 531 514      

2018 Beräknat 522 514      

2019 Beräknat 522 514      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 

– rådgivning och annat personligt stöd enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, 

– statsbidrag till tolktjänst, 

– bidrag till utrustning för elektronisk kom-
munikation, 

– bidrag till nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 

– verksamhet samt avveckling av verksamhet 
vid Hjälpmedelsinstitutet, 

– verksamhet med service- och signalhundar, 

– insatser för attitydförändring på arbets-
marknaden, 

– insatser för familjer med barn med om-
fattande funktionsnedsättning,  

– granskning av hur Sverige lever upp till 
Förenta nationernas konvention om 
mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, 

– kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
funktionshindersområdet,  

– statistikutveckling inom funktionshinders-
området, 

– Synskadades riksförbund för anskaffning 
och placering av ledarhundar för 
synskadade och därmed sammanhängande 
åtgärder, 

– statsbidrag för viss verksamhet inom funk-
tionshindersområdet, 
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– bidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud för 
personer med psykisk funktions-
nedsättning, anslaget får även användas för 
vissa administrativa utgifter kopplade till 
bidragsgivningen, 

– att förebygga skador för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar, samt 

– för insatser riktade till personer med 
demens och kognitiva funktionsnedsätt-
ningar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen avser att från och med 2016 avsätta 
120 miljoner kronor per år för att barn och unga 
i åldern 8–19 år ska få bidrag för glasögon på 
motsvarande sätt som barn i åldern 0–7 år. För 
detta ändamål ökas detta anslag med 120 
miljoner kronor. 

De 104,46 miljoner kronor, som under 2015 
utgjort den statliga finansieringen av verk-
samheten med personligt ombud genom anslaget 
4:1 Personligt ombud under utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, flyttas 
till detta anslag. Skälen till detta är att det 
förväntas leda till bättre överblick och 
förutsättningar för användningen av de medel 
som finansierar de verksamheter som vänder sig 
till personer med funktionsnedsättning. Anslags-
strukturen blir därmed den samma som inom 
äldreområdet och socialtjänstområdet där in-
satserna samlats till ett sakanslag. Denna för-
ändring förväntas inte påverka förutsättningarna 
för verksamheten med personligt ombud. Detta 
anslag ökas därmed med 104,46 miljoner kronor 
och anslaget 4:1 Personligt ombud upphör.  

I budgeten för 2014 beslutade riksdagen om 
en fyraårig satsning på stärkt likvärdighet och 
säkerhet för insatser inom LSS. Avsatta medel 
för satsningen varierar mellan åren och för 2016 
innebar det en minskning av anslaget med 9,5 
miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

I budgeten för 2014 beslutades om en tillfällig 
förstärkning av anslaget 4:7 Bidrag till utveckling 
av socialt arbete m.m. under 2014 och 2015 med 
1 miljon kronor för de idéburna organisationer-
nas arbete med regionala överenskommelser 
inom det sociala området. Denna insats finansie-
rades från detta anslag och i och med att sats-
ningen upphör ökas detta anslag med 1 miljon 
kronor och anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av 
socialt arbete m.m. minskas med motsvarande be-
lopp. 

Anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder 
inom äldrepolitiken föreslås i denna proposition 
ökas med 2 miljoner kronor för Anhörig-
centrums arbete med att ge stöd till anhöriga 
med barn med funktionsnedsättning. Insatsen 
finansieras från detta anslag och därför minskas 
anslaget med 2 miljoner kronor. 

Verksamheten vid Ersättningsnämnden be-
räknas fortsätta till och med 30 juni 2016 och 
därmed kommer även en del ersättning enligt 
lagen (2012:663) om ersättning på grund av 
övergrepp eller försummelser i samhällsvården 
av barn och unga i vissa fall betalas ut under 
2016. Delar av finansieringen för detta ändamål 
hämtas från detta anslag. Anslaget minskas 
därför med 6,5 miljoner kronor och anslaget 4:8 
Ersättning för vanvård i den sociala barn- och 
ungdomsvården ökas med motsvarande belopp. 

Sammantaget innebär det att anslaget ökas 
med 207,46 miljoner kronor för 2016 jämfört 
med 2015. 
 
Tabell 7.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:2 
Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 322 554 322 554 322 554 322 554 

Förändring till följd av:    

Beslut 105 000 106 500 97 500 97 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag 102 460 102 460 102 460 102 460 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  530 014 531 514 522 514 522 514 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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Regeringen föreslår att 530 014 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom 
funktionshindersområdet för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 531 514 000 
kronor, 522 514 000 kronor respektive 
522 514 000 kronor. 

7.11.3 4:3 Bilstöd till personer med 
funktionsnedsättning 

Tabell 7.17 Anslagsutveckling 4:3 Bilstöd till personer med 
funktionsnedsättning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
315 172 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
39 204 

 
2015 

 
Anslag 

 
266 995 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
280 345 

2016 Förslag 266 995      

2017 Beräknat 266 995      

2018 Beräknat 266 995      

2019 Beräknat 266 995      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera utgifter 
för bilstöd till personer med funktionsnedsätt-
ning enligt socialförsäkringsbalken och lagen 
(2010:111) om införande av socialförsäkrings-
balken. 

Regeringens överväganden 

Kostnaden för att anpassa bilar för personer med 
funktionsnedsättning har under flera år ökat 
betydligt mer än kostnadsutvecklingen i övrigt. 
Regeringen avser att under 2016 lämna förslag 
till riksdagen om hur denna utveckling kan bry-
tas.  
 

Tabell 7.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
4.3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 266 995 266 995 266 995 266 995 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  266 995 266 995 266 995 266 995 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 266 995 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:3 Bilstöd till personer med 
funktionsnedsättning för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 266 995 000 kro-
nor för respektive år. 

7.11.4 4:4 Kostnader för statlig 
assistansersättning 

Tabell 7.19 Anslagsutveckling 4:4 Kostnader för statlig 
assistansersättning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
23 793 880 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-1 141 335 

 
2015 

 
Anslag 

 
25 369 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
25 369 000 

2016 Förslag 26 344 000      

2017 Beräknat 27 218 000      

2018 Beräknat 28 113 000      

2019 Beräknat 28 849 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statlig 
assistansersättning till personer med funktions-
nedsättningar enligt socialförsäkringsbalken och 
lagen (2010:111) om införande av socialförsäk-
ringsbalken. 
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Kompletterande information 

I förordningen (1993:1091) om assistans-
ersättning finns ytterligare bestämmelser om 
assistansersättningen.  

Antalet personer som har rätt till assistans-
ersättning, behovets omfattning (antal timmar) 
och timschablonen är de faktorer som styr ut-
gifternas storlek. Timbeloppet för 2016 är 288 
kronor. För 2015 var det 284 kronor. 

Regeringens överväganden 

Assistansersättningsutredningens förslag till ny 
modell för assistansersättning (Förändrad assi-
stansersättning – en översyn av ersättnings-
systemet, SOU 2014:9) har inte bedömts möjligt 
att genomföra utan ytterligare utredning. 
Regeringen kommer att arbeta vidare med 
frågan. 

I avvaktan på en ny modell eller ett nytt sätt 
att beräkna ersättningens nivå har regeringen 
beslutat om nya föreskrifter för schablon-
beloppet för timersättningen till utförare i för-
ordningen (1993:1091) om assistansersättning. 
Dessa innebär sammanfattningsvis att schablon-
beloppet för timersättning till utförare för varje 
år räknas upp med 1,4 procent. Försäkrings-
kassans uppgift att lämna förslag till schablon-
belopp upphör därmed. 

Skälet till detta är liksom för de två senaste 
åren att schablonbeloppet är för högt beräknat i 
förhållande till arbetskostnader för vårdbiträden 
och personliga assistenter samt för övriga 
kostnader (dvs. administration, kompetens-
utveckling, assistansomkostnader m.m.).  

För 2016 har regeringen mot bakgrund av 
ovan beslutat att fastställa schablonbeloppet för 
assistansersättningen till 288 kronor per timme. 
Det innebär att schablonbeloppet räknas upp 
med 1,4 procent (4 kronor) jämfört med 2015. 

Det leder till att statens förväntade utgifter för 
2016–2019 blir lägre än om regeringen utgått 
från den ordning som gällt tidigare. I här-
ledningstabellen under rubriken Beslut acku-
muleras skillnaden i beloppen mellan den gamla 
och den nya ordningen. 

 
Tabell 7.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:4 
Kostnader för statlig assistansersättning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 421 000 24 421 000 24 421 000 24 421 000 

Förändring till följd av:    

Beslut -1 000 000 -2 034 000 -3 288 000 -3 980 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 1 568 000 3 023 000 4 699 000 5 779 000 

Volymer 1 355 000 1 808 000 2 281 000 2 629 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  26 344 000 27 218 000 28 113 000 28 849 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 26 344 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:4 Kostnader för statlig 
assistansersättning för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 27 218 000 000 
kronor, 28 113 000 000 kronor respektive 
28 849 000 000 kronor. 
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7.11.5 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder 
inom äldrepolitiken 

Tabell 7.21 Anslagsutveckling 4:5 Stimulansbidrag och 
åtgärder inom äldrepolitiken 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 604 539 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
140 241 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 420 260 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 367 188 

2016 Förslag 2 765 000      

2017 Beräknat 2 501 358      

2018 Beräknat 2 532 990      

2019 Beräknat 533 530      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att 

– genom riktade insatser ge bättre förutsätt-
ningar för en ökad bemanning och kvalitet i 
omsorgen,  

– öka kunskap och kompetense inom äldre-
området, 

– främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
inom äldreområdet, 

– öka antalet platser i särskilt boende samt att 
stimulera fram nya boendeformer för ett 
tryggt boende för äldre, 

– stödja och utveckla anhöriga och närståen-
des insatser, 

– fördela statsbidrag till pensionärsorganisa-
tioner, 

– fördela statsbidrag till organisationer som 
vårdar och hjälper närstående. 

Bemyndigande och ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och 
åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 653 000 000 
kronor 2017–2019. 

 

 
Skälen till regeringens förslag: Regeringen 

avser att besluta om bidrag till forskning om 
äldre som ska utlysas av Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Vidare avser 
regeringen införa ett investeringsstöd för att  
stimulera ombyggnation och nybyggnation av 
särskilt boende samt bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden som riktar sig till personer 
över 65 år. Denna del av stödet begränsas till 
hyresbostäder. Stödet ska även lämnas för 
mindre anpassningar av gemensamma utrymmen 
i det befintliga bostadsbeståndet. Denna del 
omfattar fastigheter där bostäderna är upplåtna 
med hyres- eller bostadsrätt. 

 

 
 
 

Tabell 7.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 525 702 633 936 500 000    

Nya åtaganden 392 763 165 064 470 000    

Infriade åtaganden -284 529 -299 000 -317 000 -259 000 -194 000 -200 000 

Utestående åtaganden 633 936 500 000 653 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 670 000 500 000 653 000    
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Regeringens överväganden 

Myndigheten för vårdanalys har från och med 
2015 fått ett vidgat uppdrag till att omfatta hela 
socialtjänstens område och den verksamhet som 
bedrivs med stöd av lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade. Finansieringen för 
det vidgade uppdraget hämtas från detta anslag 
som 2015 minskades med 2,4 miljoner kronor. 
Regeringen föreslår att anslaget för 2016 ska 
minska med ytterligare 2,4 miljoner kronor för 
samma ändamål. Anslaget 1:1 Myndigheten för 
vårdanalys ökades 2015 för ändamålet med 2 
miljoner kronor och regeringen föreslår för 2016 
att anslaget ökas med ytterligare 2 miljoner 
kronor. 

För åren 2013–2015 finansierades delar av 
verksamheten vid Ersättningsnämnden från 
detta anslag. Från och med 2016 föreslås 
finansieringen för detta ändamål upphöra. Detta 
anslag ökar därmed med 19,75 miljoner kronor 
och anslaget 4:9 Ersättningsnämnden minskas 
med motsvarande belopp.  

Detta anslag har också tillfälligt minskats med 
9,4 miljoner kronor under åren 2013–2015 som 
en del i finansieringen av ersättningen som utgår 
från anslaget 4:8 Ersättning för vanvård i den 
sociala barn – och ungdomsvården. Dessa medel 
återförs så att detta anslag från och med 2016 
ökas med 9,4 miljoner kronor. 

Arbetet med att minska alkohol- och tobaks-
konsumtionen och att stoppa missbruket av nar-
kotika och dopningsmedel bedrivs i enlighet 
med den strategi som riksdagen fattade beslut 
om den 30 mars 2011 (prop. 2010/11:47, bet. 
2010/11:SoU8, skr. 2010/11:203). Strategi-
perioden löper till och med 2015 men finansie-
ring av insatserna i strategin sträckte sig endast 
till 2014. För att finansiera insatserna för 2015 
finansierades arbetet genom att detta anslag 
minskades med 185 miljoner kronor och att 
anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, 
dopning, tobak, samt spel ökades med mot-
svarande belopp. De medel motsvarande 185 
miljoner kronor som tillfälligt tillfördes anslaget 
under 2015 föreslår regeringen från 2016 att de 
återförs till detta anslag och att anslaget 6:2 
Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, 
tobak, samt spel minskas med motsvarande 
belopp. 

 
 

I budgetpropositionen för 2014 beslutade 
riksdagen om ett införande av en fritidspeng för 
barn i familjer med försörjningsstöd. En konse-
kvens av detta beslut var att detta anslag tillfälligt 
minskades under 2015 med 20 miljoner kronor 
och att anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av 
socialt arbete m.m. ökades med motsvarande 
belopp. Regeringen föreslår i denna proposition 
att fritidspengen avskaffas och att detta anslag 
därmed ökas med 20 miljoner kronor.  

Regeringen föreslår vidare att detta anslag 
ökas med 2 miljoner kronor för Anhörig-
centrums arbete med att ge stöd till anhöriga 
med barn med funktionsnedsättning. Insatsen 
finansieras genom att anslaget 4:2 Vissa stats-
bidrag inom funktionshindersområdet minskas 
med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att satsningen på ökad 
bemanning och kvalitet i äldreomsorgen utökas 
med 1 000 miljoner kronor. Med tidigare avsatta 
medel för ändamålet så beräknas satsningen 
omfatta 2 000 miljoner kronor per år under åren 
2016–2018. Detta anslag föreslås för ändamålet 
öka med 1 000 miljoner kronor. 

I syfte att öka antalet bostäder för äldre avser 
regeringen att införa ett nytt investeringsstöd. 
Detta anslag föreslås för ändamålet öka med 150 
miljoner kronor.  

Regeringen avser vidare att 2016 avsätta 200 
miljoner kronor för en kunskapssatsning riktad 
till verksamheter inom äldre och funktions-
hindersomsorgen. Detta anslag föreslås för 
ändamålet ökas med 200 miljoner kronor. 

Anslaget föreslås därutöver minska med 
178,93 miljoner kronor för angelägna reformer 
inom andra områden. 

Sammantaget innebär regeringens förslag att 
anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken ökas med 1 404,82 miljoner kronor 
för 2016 jämfört med 2015. 
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Tabell 7.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:5 
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 360 180 1 360 180 1 360 180 1 360 180 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 217 820 954 178 985 810 -1 013 650 

Överföring 
till/från andra 
anslag 187 000 187 000 187 000 187 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 765 000 2 501 358 2 532 990 533 530 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 2 765 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:5 Stimulansbidrag och 
åtgärder inom äldrepolitiken för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
2 501 358 000 kronor, 2 532 990 000 kronor 
respektive 533 530 000 kronor. 

7.11.6 4:6 Statens institutionsstyrelse 

Tabell 7.24 Anslagsutveckling 4:6 Statens 
institutionsstyrelse 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
837 256 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
50 859 

 
2015 

 
Anslag 

 
880 154 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
862 027 

2016 Förslag 893 202      

2017 Beräknat 927 341 2   

2018 Beräknat 976 686 3   

2019 Beräknat 1 015 306 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 893 383 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 893 719 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 893 719 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens institutions-
styrelses förvaltningsutgifter. Anslaget får även 
användas för utgifter för Statens institutions-
styrelses (SiS) uppgift att initiera och stödja 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 
myndighetens verksamhetsområde. 

Kompletterande information 

SiS är förvaltningsmyndighet för de hem som 
avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (särskilda ung-
domshem) och lagen (1998:603) om verkställig-
het av sluten ungdomsvård samt 22 och 23 §§ 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM-hem). Verksamheten är indelad i 
ungdomsvård, sluten ungdomsvård och miss-
bruksvård. Ungdomsvården och missbrukarvår-
den finansieras till omkring två tredjedelar med 
avgifter, medan sluten ungdomsvård finansieras 
helt via myndighetens anslag. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 7.25 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 - 1 606 000 2 412 000 -806 000 

Prognos 2015 - 1 647 000 1 678 000 -31 000 

Budget 2016 - 1 656 000 1 656 000 0 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minska med 2,186 miljoner 
kronor 2016 jämfört med 2015 för att bidra till 
att finansiera prioriterade satsningar (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
och skattefrågor avsnitt 8.2.1). 
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Tabell 7.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:6 
Statens institutionsstyrelse 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 880 154 880 154 880 154 880 154 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 15 234 49 269 98 356 137 048 

Beslut -2 186 -2 082 -1 824 -1 896 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  893 202 927 341 976 686 1 015 306 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 893 202 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:6 Statens institutionsstyrelse 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 927 341 000 kronor, 976 686 000 
kronor respektive 1 015 306 000 kronor. 

7.11.7 4:7 Bidrag till utveckling av socialt 
arbete m.m. 

Tabell 7.27 Anslagsutveckling 4:7 Bidrag till utveckling av 
socialt arbete m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
451 040 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
68 675 

 
2015 

 
Anslag 

 
457 215 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
414 272 

2016 Förslag 789 115      

2017 Beräknat 799 315      

2018 Beräknat 799 315      

2019 Beräknat 799 315      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att stimu-
lera utvecklingen av socialt arbete genom  

– evidensbaserad praktik i socialtjänsten, 

– medel för insatser i syfte att motverka våld 
mot kvinnor, 

– att påskynda utvecklingen av öppna 
jämförelser och brukarinflytande, 

– satsning för att motverka hemlöshet,  

– att stärka förutsättningarna för och upp-
följning av den sociala barn- och ungdoms-
vården samt andra särskilda tillfälliga åtgär-
der i samma syfte, 

– insatser för att förstärka missbrukarvården, 

– kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
området,  

– bidrag för att utveckla samverkan med idé-
burna organisationer,  

– bidrag till statistiska undersökningar samt 

– att fördela statsbidrag till vissa organisa-
tioner inom det sociala området, 

– programmet för fonden för europeiskt bi-
stånd till dem som har det sämst ställt 
2014–2020 samt för statlig medfinansiering 
av programmet samt 

– stöd till kommunerna för sommarlovs-
aktiviteter. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade i budgeten för 2012 om en 
satsning inom den sociala barn- och ungdoms-
vården. Delar av denna satsning var tidsbe-
gränsade till åren 2013–2015 och därför föreslås 
detta anslag minska med 18 miljoner kronor. 

Regeringen föreslår i denna proposition en 
satsning i den sociala barn- och ungdomsvården 
under åren 2016–2019 med 250 miljoner kronor 
per år. Anslaget föreslås ökas för detta ändamål 
med 250 miljoner kronor. 

I budgeten för 2014 beslutade riksdagen om 
ett införande av en fritidspeng för familjer med 
barn med försörjningsstöd. Regeringen föreslår 
dock i denna proposition att fritidspengen från 
och med 2016 avskaffas och att resurserna som 
avsatts för detta ändamål på detta anslag i stället 
förs till det generella statsbidraget till kommu-
nerna för en höjning av barnnormen i 
försörjningsstödet. Detta anslag föreslås därför 
minska med 81 miljoner kronor och anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning inom 
utgiftsområde 25 ökas med motsvarande belopp. 

Regeringen avser att under hösten 2015 lämna 
en proposition till riksdagen med förslag om en 
ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn 
(stödboende) inom den sociala barn- och ung-
domsvården som beräknas träda i kraft under 
2016. Placeringsformen beräknas innebära lägre 
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kostnader för kommunerna och därför föreslår 
regeringen att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning inom utgiftsområde 25 minskas med 
13,6 miljoner kronor och att detta anslag ökas 
med motsvarande belopp. 

Delar av verksamheten vid Ersättnings-
nämnden finansieras sedan 2013 från detta 
anslag. Verksamheten vid Ersättningsnämnden 
beräknades pågå till och med 2015. På grund av 
ett stort antal inkomna ärenden till nämnden i 
slutet av 2014 behöver dock verksamheten 
fortsätta till och med den 30 juni 2016. För detta 
ändamål finansieras verksamheten vid Er-
sättningsnämnden under första halvåret 2016 
från detta anslag med 6,7 miljoner kronor. 
Övriga medel motsvarande 13,3 miljoner kronor 
återgår till detta anslag. Mot bakgrund av detta 
föreslås detta anslag öka med 13,3 miljoner 
kronor och anslaget 4:9 Ersättningsnämnden 
minskas med motsvarande belopp. Av samma 
skäl som nämns ovan så finns det behov av att 
ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning 
på grund av övergrepp eller försummelser i 
samhällsvården av barn och unga i vissa fall 
fortsatt betalas ut under 2016. Delar av 
finansieringen för detta ändamål hämtas från 
detta anslag. Anslaget minskas därför med 25 
miljoner kronor och anslaget 4:8 Ersättning för 
vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 
ökas med motsvarande belopp. 

I budgeten för 2014 beslutades om en tillfällig 
förstärkning av detta anslag under 2014 och 2015 
med 1 miljon kronor för de idéburna organisa-
tionernas arbete med regionala överens-
kommelser inom det sociala området. Denna 
insats finansierades från anslag 4:2 Vissa stats-
bidrag inom funktionshindersområdet och i och 
med att satsningen upphör minskas detta anslag 
med 1 miljon kronor och anslaget 4:2 Vissa 
statsbidrag inom funktionshindersområdet ökas 
med motsvarande belopp. 

Regeringen avser att avsätta 200 miljoner 
kronor per år 2016–2019 för satsning på 
sommarlovsstöd. För detta ändamål ökas detta 
anslag med 200 miljoner kronor. 

Anslaget föreslås därutöver minska med 50 
miljoner kronor för angelägna reformer inom 
andra områden. 

Sammantaget innebär regeringens förslag att 
anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete 
m.m. ökas med 301,9 miljoner kronor för 2016 
jämfört med 2015. 
 

Tabell 7.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:7 
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 487 215 487 215 487 215 487 215 

Förändring till följd av:    

Beslut 301 900 312 100 312 100 312 100 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  789 115 799 315 799 315 799 315 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 789 115 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av 
socialt arbete m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 799 315 000 kronor 
för respektive år. 

7.11.8 4:8 Ersättning för vanvård i den 
sociala barn- och ungdomsvården 

Tabell 7.29 Anslagsutveckling 4:8 Ersättning för vanvård i 
den sociala barn- och ungdomsvården 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
211 851 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
153 149 

 
2015 

 
Anslag 

 
180 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
203 000 

2016 Förslag 31 500      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera utgifter 
för ersättning enligt lagen (2012:663) om ersätt-
ning på grund av övergrepp eller försummelser i 
samhällsvården av barn och unga i vissa fall. 
Anslaget får även användas för utgifter för resor, 
ersättning till vittnen för förlorad inkomst samt 
utgifter för psykologiskt stöd i anslutning till 
prövning av sökandes rätt till ersättning. 
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Regeringens överväganden 

Enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund 
av övergrepp eller försummelser i samhällsvår-
den av barn och unga i vissa fall har personer 
som utsatts för övergrepp eller försummelser av 
allvarlig art i samband med att de varit omhän-
dertagna för samhällsvård under perioden den 
1 januari 1920 till och med den 31 december 
1980 rätt till ersättning. Ersättning lämnas med 
schablonbelopp om 250 000 kronor. Ersätt-
ningsnämnden handlägger och beslutar i er-
sättningsfrågorna efter det att ansökan lämnats 
till nämnden. 

Myndighetens uppdrag är tidsbegränsat, 
ansökningstiden gick ut den 31 december 2014. 
Initialt var bedömningen att myndigheten skulle 
hantera samtliga ansökningar senast under 2015. 
Mot bakgrund av att det under ansökningstidens 
sista månad inkom betydligt fler ansökningar än 
beräknat, är det nödvändigt att förlänga Er-
sättningsnämndens verksamhet till den 30 juni 
2016. Av samma skäl som nämns ovan så finns 
det behov av att en del ersättning enligt lagen 
(2012:663) om ersättning på grund av övergrepp 
eller försummelser i samhällsvården av barn och 
unga i vissa fall betalas ut under 2016. 
Regeringen bedömer att efterfrågan på anslaget 
under 2016 kommer uppgå till 31,5 miljoner 
kronor. Finansieringen av detta sker genom en 
tillfällig minskning med 25 miljoner kronor av 
anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete 
m.m. och med 6,5 miljoner kronor av anslaget 
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinders-
området. 

Detta anslag har tillfälligt ökats med 9,4 
miljoner kronor under åren 2013–2015. Dessa 
medel återförs så att anslaget 4:5 Stimulansbidrag 
och åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 9,4 
miljoner kronor. 
 

Tabell 7.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:8 
Ersättning för vanvård i den sociala barn- och 
ungdomsvården 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 180 000 180 000 180 000 180 000 

Förändring till följd av:    

Beslut  -180 000 -180 000 -180 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer -148 500    

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  31 500 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 31 500 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:8 Ersättning för vanvård i 
den sociala barn- och ungdomsvården för 2016. 

7.11.9 4:9 Ersättningsnämnden 

Tabell 7.31 Anslagsutveckling 4:9 Ersättningsnämnden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
41 184 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
9 659 

 
2015 

 
Anslag 

 
39 315 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
39 591 

2016 Förslag 6 701      

2017 Beräknat 0    

2018 Beräknat 0    

2019 Beräknat 0    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Ersättningsnämndens 
förvaltningsutgifter. 
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Regeringens överväganden 

Ersättningsnämnden som bildades den 1 januari 
2013 ska, enligt lagen (2012:663) om ersättning 
på grund av övergrepp eller försummelse i sam-
hällsvården av barn och unga i vissa fall, hand-
lägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det 
att ansökan lämnats till nämnden. Myndighetens 
uppdrag är tidsbegränsat, ansökningstiden gick 
ut den 31 december 2014. Initialt var bedöm-
ningen att myndigheten skulle hantera samtliga 
ansökningar senast under 2015. Mot bakgrund 
av att det under ansökningstidens sista månad 
inkom betydligt fler ansökningar än beräknat, är 
det nödvändigt att förlänga Ersättnings-
nämndens verksamhet. Myndigheten kommer 
att upphöra den 30 juni 2016. 

Verksamheten vid Ersättningsnämnden 
finansieras under 2016 genom att 6,7 miljoner 
kronor av de 20 miljoner kronor som hämtats 
som finansiering från anslaget 4:7 Bidrag till 
socialt arbete m.m. ligger kvar på anslaget. Övriga 
medel återgår till de anslag som bidragit till 
finansieringen. Det innebär att anslaget 4:7 
Bidrag till socialt arbete m.m. ökas med 13,3 
miljoner kronor, att anslaget 4:5 Stimulansbidrag 
och åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 19,75 
miljoner kronor och att detta anslag minskas 
med motsvarande belopp. 

Anslaget till Ersättningsnämnden pris- och 
löneuppräknas inte. 
 
Tabell 7.32 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:9 
Ersättningsnämnden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 39 315 39 315 39 315 39 315 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0 

Beslut -32 615 -39 315 -39 315 -39 315 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  6 701 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 6 701 000 kronor anvisas 
under anslaget 4:9 Ersättningsnämnden för 2016. 

7.11.10  4:10 Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

Tabell 7.33 Anslagsutveckling 4:10 Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
14 699 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
658 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 905 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 904 

2016 Förslag 23 727      

2017 Beräknat 23 893 2   

2018 Beräknat 24 152 3   

2019 Beräknat 24 611 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 23 641 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 23 509 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 23 508 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter 
för Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd. Anslaget får även användas för 
utbetalning av statsbidrag till auktoriserade 
adoptionssammanslutningar och till de adopte-
rades organisationer. 

Kompletterande information 

I förordningen (2008:1239) finns bestämmelser 
om statsbidrag till auktoriserade adoptionssam-
manslutningar och riksorganisationer för adop-
terade. 

Regeringens överväganden 

Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (2014/15:100) sin avsikt att i 
enlighet med den överföring av medel från 
Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndig-
heten till Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor som riksdagen beslutat om (bet. 
2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71) samla det 
statliga ansvaret för vissa familjefrågor hos 
Myndigheten för internationella adoptions-
frågor. 

Regeringen har beslutat att Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor ska vara ansvarig 
myndighet för vissa familjerättsliga frågor inom 
socialtjänsten, internationella adoptionsfrågor 
och föräldraskapsstöd från och med 
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den 1 januari 2016. Myndigheten föreslås 
därmed byta namn till Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd. 

Förändringen innebär att det ansvar och de 
uppgifter som Socialstyrelsen och Folkhälso-
myndigheten haft inom ovanstående områden 
överförts till Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor. Till följd av det ökades detta 
anslag 2015 med 6,7 miljoner kronor. Anslaget 
8:1 Socialstyrelsen minskades med 5 miljoner 
kronor och anslaget 2:1 Folkhälsomyndigheten 
minskades med 1,7 miljoner kronor. För 2016 
föreslår regeringen att detta anslag ökas med 
ytterligare 1,6 miljoner kronor. Anslaget 8:1 
Socialstyrelsen minskas med ytterligare 1 miljon 
kronor och att anslaget 2:1 Folkhälsomyndig-
heten minskas med ytterligare 0,6 miljoner 
kronor.  

Sammantaget innebär det att detta anslag från 
2016 ökats med 8,3 miljoner kronor jämfört med 
2014. 

 
Tabell 7.34 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
4:10 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 905 21 905 21 905 21 905 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 327 564 936 1 370 

Beslut 1 495 1 424 1 311 1 336 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  23 727 23 893 24 152 24 611 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 23 727 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:10 Myndigheten för familje-
rätt och föräldraskapsstöd för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 23 893 000 
kronor, 24 152 000 kronor respektive 24 611 000 
kronor. 
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8 Barnrättspolitik

8.1 Omfattning 

Barnrättspolitiken omfattar frågor med utgångs-
punkt i de mänskliga rättigheterna som ska till-
försäkras målgruppen barn under 18 år, enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-
konventionen) och andra internationella över-
enskommelser. Barnrättspolitiken syftar till att 
tillvarata och stärka barns, såväl flickors som 
pojkars, rättigheter med utgångspunkt i barn-
konventionen.  

Barnrättspolitiken är sektorsövergripande. 
Detta innebär att barnets rättigheter och intres-
sen ska genomsyra all politik liksom alla verk-
samheter som berör barn. Inom området finns 
myndigheten Barnombudsmannen som har till 
uppgift att företräda barnets rättigheter och 
intressen samt att bevaka och driva på genom-
förandet av barnkonventionen.  

 
 
 

8.2 Utgiftsutveckling 
 
Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Barnrättspolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Barnrättspolitik        

5:1 Barnombudsmannen 24 24 23 24 25 25 25 

5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om 
barnets rättigheter i Sverige 23 34 29 34 28 22 22 

Summa Barnrättspolitik 48 58 52 58 52 47 48 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 9 

198 

8.3 Mål för området 

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga 
ska respekteras och ges möjlighet till utveckling 
och trygghet samt delaktighet och inflytande (se 
avsnitt 3.4). Målet grundar sig bl.a. på de åtagan-
den som Sverige gjort genom att ratificera barn-
konventionen och syftar till att främja och 
skydda barnets rättigheter och intressen i sam-
hället. Målet innebär att varje flicka och pojke 
ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

8.4 Resultatredovisning 

8.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna för barnrättspolitiken ska 
kopplas dels till innehållet i politikens målsätt-
ning och dels till de områden och åtgärder som 
har varit särskilt angelägna enligt regeringen 
(prop. 2014/15:1). Dessa är: 

– Strategiskt angreppssätt på nationell, 
regional, lokal samt EU- och övrig 
internationell nivå för att tillförsäkra barn 
deras rättigheter. 

– Uppmärksamma barns och ungas egna 
åsikter, fortsätta lyssna på barn själva. 

– Skydd av barn mot exploatering, våld och 
övergrepp. 

– Stöd och skydd för ekonomiskt och socialt 
utsatta barn. 

 
Regeringens mål för barnrättspolitiken har inom 
ramen för uppföljningssystemet Max18 brutits 
ned i sex områden: ekonomi, hälsa, utbildning, 
trygghet, delaktighet samt stöd och skydd. 
Barnombudsmannen har utvecklat det webbase-
rade uppföljningssystemet Max18 som visar 
statistik och information som gör det möjligt att 
följa hur flickors och pojkars levnadsvillkor ut-
vecklas och hur flickors och pojkars rättigheter 
tillgodoses i Sverige.  

En helhetsbild och en indikation på utveck-
lingen av barns och ungas levnadsvillkor sker 
återkommande i en skrivelse till riksdagen. En 
sådan redovisning lämnades till riksdagen under 
2014 i skrivelsen Åtgärder för att stärka barnets 
rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige (skr. 
2013/14:91). Av skrivelsen framgår att de flesta 

barn i Sverige växer upp under förhållandevis 
goda förhållanden men att det samtidigt finns 
grupper av barn som inte får sina rättigheter 
tillgodosedda i lika hög utsträckning än andra. 
En mer detaljerad redovisning av barns och 
ungas levnadsvillkor inom områden som eko-
nomisk utsatthet, stöd och skydd presenteras i 
senare avsnitt. 

8.4.2 Resultat 

Nedan presenteras en redovisning av de mest 
centrala åtgärderna som regeringen har vidtagit 
för att främja barnets rättigheter på internatio-
nell, nationell, regional och lokal nivå. 

Det strategiska barnrättsarbetet 

Ett tydligt barnrättsperspektiv ska genomsyra 
det sektorsövergripande arbetet med att 
genomföra regeringens barnrättspolitik. För det 
krävs ett systematiskt och strategiskt arbete. 
Utgångspunkten för ett sådant arbete är den av 
riksdagen godkända Strategin för att stärka bar-
nets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232, bet. 
2010/11:SoU3, rskr. 2010/11:35). Strategin är ett 
verktyg för staten, kommuner och landsting i 
arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. 
Ett strategiskt angreppssätt ska också prägla 
arbetet med barnets rättigheter inom EU och på 
övrig internationell nivå. 

Internationell nivå 

Den 19 till 21 november 2014 genomfördes ett 
högnivåmöte i FN:s generalförsamling (GA) 
med anledning av barnkonventionens 25-års-
jubileum. Regeringen medverkade med en dele-
gation. Regeringen och Permanent mission of 
Japan bjöd också in till ett sidoevenemang, Stop 
Violence Against Children, i samarbete med 
Child Fund, Plan, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, 
Unicef och World vision. FN:s generalförsam-
ling beslutade i december 2014 bl.a. om en reso-
lution om barnets rättigheter (A/RES/69/157). 
Resolutionen behandlar bl.a. genomförandet av 
barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll, 
frågan om att främja och skydda barnets rättig-
heter och diskriminering av barn.  Vidare be-
handlades vilka framsteg som gjorts och vilka 
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utmaningar som finns i arbetet med att skydda 
barn från diskriminering och att överkomma 
ojämlikheter. GA beslutade genom resolutionen 
om en FN-studie om frihetsberövade barn. I 
december 2014 beslutade GA även om en reso-
lution om att skydda barn mot mobbning 
(A/RES/69/158). Sverige har under 2014 kom-
municerat svar till FN:s kommitté för barnets 
rättigheter (barnrättskommittén) angående 
kommitténs frågor (s.k. list of issues) om insat-
ser och åtgärder för att genomföra barnets rät-
tigheter med anledning av Sveriges femte perio-
diska rapport till barnrättskommittén om 
genomförandet av barnets rättigheter 2007–
2012. Med utgångspunkt i de svar som Sverige 
lämnat höll barnrättskommittén en dialog med 
den svenska delegationen i januari 2015. I mars 
2015 publicerade barnrättskommittén sina sam-
manfattande kommentarer (CRC/C/SWE/ 
CO/5). De rekommendationer som kommittén 
lämnar är inte juridiskt bindande, men har 
betydelse som vägledning för Sveriges arbete 
med konventionen. 

Inom EU 

Ett exempel på svenska insatser inom EU på 
barnrättsområdet är de rådsslutsatser om främ-
jande och skydd av barnets rättigheter som har 
presenterats av det italienska ordförandeskapet 
och förhandlats samt antagits under 2014. I 
rådslutsatserna betonas exempelvis barnets ställ-
ning som rättighetsinnehavare, principen om 
barnets bästa och barnets rätt att höras. Sverige 
välkomnade rådslutsatserna, då de bedömdes 
kunna bidra till ett strategiskt arbete med att 
stärka barnets rättigheter inom EU i linje med 
regeringens barnrättspolitiska inriktning. 

Inom Europarådet 

Prioriterade områden i Europarådets strategi för 
barnets rättigheter 2012–2015 är att främja barn-
vänliga system och tjänster, motverka alla former 
av våld mot barn, garantera rättigheter för barn i 
utsatta situationer och att främja barns och 
ungas delaktighet. Europarådet har antagit re-
kommendationer och så kallade guidelines inom 
en rad områden. Dessa omfattar bland annat 
Guidelines on Child-Friendly Justice, Guidelines 
on Child-Friendly Health, Recommendation on 

Social Services Friendly to Children and Fami-
lies, Recommendation on Integrated National 
Strategies for the Protection of Children from 
Violence och Recommendation on Participation 
of Children and Young People under the age of 
18. Under 2014 beslutade Europarådets minis-
terkommitté om att tillsätta en expertkommitté 
om barnets rättigheter (DECS-ENF). Expert-
kommittén har till uppgift att rapportera om 
genomförandet av ovan nämnda strategi samt att 
ta fram ett utkast till ny strategi för 2016–2019. 

Strategiskt arbete på nationell, regional och lokal 
nivå 

Barnkonventionen som svensk lag 
Regeringen aviserade under 2014 i regeringsför-
klaringen att ett arbete ska påbörjas med att göra 
barnkonventionen till svensk lag. Den 19 feb-
ruari 2015 beslutade regeringen om tilläggs-
direktiv (dir. 2015:17) till Barnrättighetsutred-
ningen (S 2013:08) om att lämna förslag till en 
lag om inkorporering av barnkonventionen. I 
tilläggsuppdraget ingår att belysa vilka principer 
som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt 
mellan barnkonventionens bestämmelser och 
svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens 
bestämmelser kan få genomslag vid en sådan 
konflikt. Utredaren ska också belysa vilken väg-
ledning som kan behövas för uttolkning av kon-
ventionen. Vidare har utredaren i uppdrag att 
lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva 
vidtas vid en inkorporering av barnkonven-
tionen. Tilläggsuppdraget innebar en förlängning 
av uppdraget som i sin helhet ska redovisas 
senast den 28 februari 2016. 

Ökad kunskap om barns rättigheter  
Ett tydligt barnrättsperspektiv ska genomsyra 
det sektorsövergripande arbetet med att 
genomföra regeringens barnrättspolitik och 
strategin för att stärka barnets rättigheter är ett 
verktyg för staten, kommuner och landsting i 
arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. 
Barnombudsmannen har därför under 2012–
2014 haft regeringens uppdrag att sprida och 
kommunicera strategin för att stärka barnets 
rättigheter, Pejling och dialog (dnr 
S2011/08293/FST). Uppdraget redovisades i 
januari 2015. Uppdraget i sin helhet syftade bl.a. 
till att sprida kunskap om strategin som ett 
verktyg att säkerställa och stärka barnets rättig-
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heter i berörda verksamheter, att driva på arbetet 
i dialog med kommuner, landsting och statliga 
myndigheter. Vidare syftade uppdraget till att 
skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte för 
kommuner, landsting och statliga myndigheter 
och att erbjuda stöd till dessa. I uppdraget ingick 
att sprida goda exempel på arbetssätt och meto-
der för att omsätta barnets rättigheter i prakti-
ken.  

Grundläggande i de 50 s.k. pejlingarna av 
kommuner och landsting som Barnombuds-
mannen genomfört inom ramen för uppdraget 
har varit att lyssna på barn och unga och deras 
erfarenheter av samhällets stöd inom det område 
som ska pejlas i den aktuella kommunen, lands-
tinget eller myndigheten. I pejlingarna har Barn-
ombudsmannen mött totalt 268 barn och unga 
som sedan har fått möjlighet att på olika sätt 
framföra sina synpunkter och förslag till 
beslutsfattare. Pejlingarna har tydliggjort hur 
barn och unga upplever att verksamheten funge-
rar i praktiken och vad som kan bli bättre. 

Barnombudsmannen konstaterar i sin rapport 
att de 50 pejlingarna har resulterat i att besluts-
fattare generellt sett blivit mer medvetna om 
värdet av att lyssna på barn och de har på olika 
sätt sett till att öka barnrättsperspektivet i sina 
verksamheter. Enligt rapporten har insatserna 
resulterat i att beslutsfattare på olika sätt har 
tagit till sig den nationella strategin och dess 
innehåll. Andelen som känner till den nationella 
strategin och vet vad den innehåller har ökat 
mellan år 2012 och 2014. År 2012 kände 17 pro-
cent av beslutsfattare på kommunal nivå till 
strategin, 2014 hade andelen ökat till 25 procent. 
Barnombudsmannen uppger att det är en något 
högre andel av dem som har pejlats som känner 
till nationella strategin och vet vad den innehål-
ler. Verksamheterna efterlyser dock mer stöd 
bl.a. i hur barnets rättigheter kan omsättas i 
praktiken, i att samtala med barn och unga och i 
uppföljning av arbetet med barnets rättigheter. 

Barns rättigheter på regional och lokal nivå 
Kommuner och landsting spelar en viktig roll för 
att tillgodose barnets rättigheter. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län fick därför under 2014 regering-
ens uppdrag att i samverkan med övriga länssty-
relser, i samråd med Barnombudsmannen samt i 
dialog med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) bl. a. lämna förslag på hur länsstyrelserna 
skulle kunna utgöra en regional stödstruktur för 
att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses på 

lokal och regional nivå. Uppdraget redovisades i 
december 2014. Länsstyrelsen föreslår i sin rap-
port hur sådana regionala stödstrukturer skulle 
kunna utformas.  

Metodutveckling 
Under 2014 fick Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor och Barnombudsman-
nen regeringens uppdrag att under perioden 
2014–2016 stärka och sprida kunskap bland be-
slutsfattare och yrkesverksamma på kommun- 
och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och 
ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som 
praktik och hur man på ett meningsfullt sätt kan 
föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor 
och unga män (dnr U2014/03843/UC). En 
slutrapport ska lämnas senast den 15 mars 2017 
till Regeringskansliet (Utbildningsdeparte-
mentet). 

Dialoger 
Regeringen är angelägen om att vara uppmärk-
sam på nya företeelser som kan påverka barnets 
livsvillkor negativt för att vid behov bemöta dem 
med effektiva åtgärder. Det krävs därför en stän-
dig dialog inte bara med myndigheter, kommu-
ner och landsting, utan också med det civila 
samhället och inte minst med barn och unga. 
Regeringen har därför bland annat i samband 
med dialogen med barnrättskommittén under 
2015 haft dialoger med barnrättsorganisationer. 
Regeringen har även fört dialog med SKL under 
året. 

Bättre kunskap om hur flickor och pojkar får sina 
rättigheter tillgodosedda 

De rättigheter som barn har enligt barnkon-
ventionen omfattar alla barn utan åtskillnad eller 
diskriminering. Barnombudsmannen har under 
året vidareutvecklat det webbaserade uppfölj-
ningssystemet Max18 för att underlätta uppfölj-
ning och dialog på lokal, regional och nationell 
nivå.  

Av Max 18 framgår skillnader mellan flickor 
och pojkar inom barnrättsligt viktiga områden. 
Skolresultat är ett sådant område. Flickor preste-
rar i genomsnitt bättre än pojkar i skolan. De får 
bättre betyg och uppnår bättre resultat på na-
tionella prov i skolan som mäter kunskapsnivån 
inom olika områden.  

Ett annat område där skillnader mellan pojkar 
och flickor är tydliga är psykisk ohälsa. Flickor 
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rapporterar oftare än pojkar psykiska och psyko-
somatiska besvär och skattar även i lägre grad sin 
egen hälsa som god. Flickor vårdas i högre grad 
än pojkar för självförvållade skador, medan poj-
kar är överrepresenterade i självmordsstatistiken. 
Se avsnitt 5.4. 

Uppmärksamma barns och ungas egna åsikter 
samt fortsätta lyssna på barn själva 

Regeringen har gett flera uppdrag till relevanta 
myndigheter i syfte att ta fram och sprida meto-
der för delaktighet och ökat inflytande för barn. 
Under 2014 lyssnade regeringen till barn och 
unga med erfarenhet av psykisk ohälsa vid mö-
ten som Barnombudsmannen genomförde inom 
ramen för sin årsrapportering 2014. Mot bak-
grund av vad barn och unga framförde och 
Barnombudsmannens årsrapport fick Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att 
bli tillgänglig för barn i psykiatrisk tvångsvård. 
Det har bl.a. blivit obligatoriskt för IVO att 
prata med barn och unga under myndighetens 
inspektioner.  

Socialstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera 
skillnader i tvångsåtgärder riktade mot flickor 
och pojkar samt att ta fram information riktad 
till barn och unga om deras rättigheter när de 
vårdas inom psykiatrin. Socialstyrelsen konstate-
rade att det av olika skäl är svårt att dra säkra och 
generaliserbara slutsatser om varför flickor är 
överrepresenterade när det gäller vidtagna 
tvångsåtgärder. Myndigheten ger emellertid 
olika förslag på hur denna fråga kan undersökas 
vidare. Myndigheten har också utformat infor-
mationsmaterial till barn och unga som tvångs-
vårdas om deras rättigheter. 

Kränkande behandling och trakasserier i skolan 
Barnombudsmannen har under perioden 2013– 
2014 mött och lyssnat på 51 flickor och 38 poj-
kar i åldrarna 7–20 som har erfarenhet av kränk-
ande behandling och/eller trakasserier i skolan. 
Mötena har skett inom ramen för regeringsupp-
draget att inhämta barns och ungas åsikter och 
erfarenheter av kränkande behandling och tra-
kasserier (dnr S2014/00395/FST), Pejling och 
dialog och Barnombudsmannens tematiska 
arbete under 2014 som presenterades i den 
årsrapport som överlämnades till regeringen i 
mars 2015. I årsrapporten, Välkommen till 
verkligheten, presenteras flickors och pojkars 

erfarenheter och upplevelser av det stöd som 
finns att få när barn utsätts för kränkningar och 
trakasserier i skolan. Här framgår bland annat att 
rutiner och riktlinjer om hur huvudmännen ska 
utreda och arbeta med kränkningar och 
trakasserier är otydliga och att barn inte alltid 
känner till vilka myndigheter de kan vända sig till 
för att anmäla sådana händelser. 

Barnombudsmannens årsrapport har bidragit 
med ökad kunskap om barns egna perspektiv på 
skolors och huvudmäns förebyggande arbete 
mot mobbning. 

Lyssna på barn  
Barnombudsmannen har inom ramen för ett 
regeringsuppdrag (dnr S2013/03876/FST) även 
träffat barn och unga med erfarenhet av familje-
hemsplacering. Arbetet utgör en del av ett 
gemensamt uppdrag med Socialstyrelsen som 
syftar till att ta fram en modell för att lyssna på 
barn i familjehem. Resultaten från träffarna med 
barn och unga har sammanställts i en rapport 
som delredovisades i april 2014. Rapporten har 
legat till grund för framtagandet av modeller som 
ska pilottestas av Socialstyrelsen. Uppdraget ska 
slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 
2015. 

Barnombudsmannen redovisade i mars 2014 
regeringsuppdraget att vidareutveckla metoder 
för att långsiktigt och inom sina prioriterade 
områden lyssna på barn med olika typer av 
funktionsnedsättning och specifikt barn med 
kommunikationssvårigheter. Resultatet av den 
undersökning Barnombudsmannen genomfört 
visar att metoderna för delaktighet som finns 
inte fullt ut är anpassade för dessa grupper av 
barn.   

Stöd och skydd för barn i ekonomisk utsatthet 

Under de senaste åren har den disponibla in-
komsten i reala termer ökat för samtliga barn-
hushållstyper. Samtidigt har andelen barnhushåll 
som fått det sämre i relativa termer ökat något 
över tid. Barnombudsmannens uppföljnings-
system för barnrättspolitiken Max18 presenterar 
ett antal olika mått på ekonomisk utsatthet som 
tillsammans ger en bild av barns ekonomiska 
situation. Två av måtten presenteras här. Indi-
katorn låg inkomststandard visar hur stor andel 
barn som lever i hushåll där inkomsterna inte 
räcker till för att betala boende och de mest nöd-
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vändiga levnadsomkostnaderna. Indikatorn eko-
nomiskt utsatta familjer definieras som de hus-
håll med en disponibel inkomst per konsum-
tionsenhet som är lägre än 60 procent av median-
inkomsten för samtliga hushåll.  

Sedan 1990-talet har andelen barn som bor i 
familjer med låg inkomststandard minskat, för 
att sedan ligga på en relativt konstant nivå under 
2000-talet. Risken för en generellt lägre levnads-
standard avseende både relativa och absoluta 
mått ökar om föräldrarna är ensamstående, har 
en lägre utbildningsnivå, är yngre eller utrikes-
födda. Risken för utrikes födda är högre om 
familjen bott i Sverige i mindre än fem år.  

Under samma period har andelen barn som 
lever i ekonomiskt utsatta familjer ökat och var 
19 procent under 2013. Det finns även för detta 
mått stora skillnader beroende på vilken famil-
jetyp barnen lever i. Av följande diagram framgår 
exempelvis att en högre andel av de barn som 
bor med en ensamstående mor (och eventuell 
styvförälder) lever i ekonomiskt utsatta familjer 
än vad som är fallet för barn som lever i andra 
hushålltyper. 

 
Diagram 8.1 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer 
 

 
Källa: Max18, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), SCB  

 
Under 2013 levde över sex procent av alla barn i 
Sverige i familjer som någon gång under året 
mottagit ekonomiskt bistånd.   

Statistik från Kronofogdemyndigheten visar 
att andelen barn som berörs av vräkning minskat 
mellan åren 2008 och 2013, från 38 till 27 barn 
per 100 000.  

Länsstyrelserna i Västerbottens och Skåne län 
har haft regeringens uppdrag under 2014 att 

genom en försöksverksamhet anpassad till lokala 
förhållanden stötta kommunerna i deras arbete 
med att ta fram kommunala handlingsplaner mot 
ekonomisk utsatthet bland barn. Länsstyrelserna 
har utarbetat ett metodstöd till kommunerna om 
hur man kan ta fram, utveckla och följa upp 
kommunala handlingsplaner mot ekonomisk 
utsatthet. 

Länsstyrelsernas verksamhet visade att många 
kommuner arbetar med barnets rättigheter men 
med ett bredare fokus. Övervägande del av de 
insatser som görs mot ekonomisk utsatthet 
bland barn är av lindrande och kompensatorisk 
karaktär. De utmaningar som finns enligt läns-
styrelserna är bl.a. att barns behov bedöms olika 
beroende på vilken kommun som barnet bor i 
samt att det behövs mer kunskap om barnkon-
ventionen för att rättigheterna ska få genomslag i 
kommunalpolitikens övergripande mål. Uppdra-
get redovisades den 31 december 2014.  

I regleringsbrevet för 2014 fick Socialstyrelsen 
i uppdrag att undersöka beaktandet av barnper-
spektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd. 
Myndigheten har utfört fallstudier på kommunal 
nivå samt föreslagit åtgärder som ska leda till att 
barnperspektivet beaktas i högre utsträckning. 
Resultatet visar att barnperspektivet är svagt, att 
det finns oklarheter avseende begreppet, att det 
görs många likartade bedömningar och att be-
sluten innehåller standardformuleringar. Upp-
draget redovisades den 31 december 2014.  

Socialstyrelsen fick också i uppdrag att 
genomföra en översyn av öppna jämförelser i 
syfte att kartlägga om ytterligare variabler gäl-
lande ekonomisk utsatthet bland barn kan tas 
fram. Fler variabler behövs för att få en mer en-
hetlig och komplett bild av barn i ekonomisk 
utsatthet i landets kommuner. Socialstyrelen har 
tagit fram indikatorer för bland annat andel barn 
i familjer med ekonomiskt bistånd och andel 
barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bi-
stånd. Under 2013 var det cirka 140 000 barn 
som levde i familjer som någon gång under året 
mottagit ekonomiskt bistånd och 53 000 barn 
levde i familjer med långvarigt ekonomiskt bi-
stånd. Uppdraget redovisades i myndighetens 
årsredovisning för 2014. 

För ytterligare information om barnhushål-
lens ekonomiska situation se utg.omr. 12 avsnitt 
3.5. 
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Stärkt skydd för barn mot människohandel, 
exploatering och sexuella övergrepp 

2014 lämnade regeringen över skrivelsen Åtgär-
der för att stärka barnets rättigheter och upp-
växtvillkor i Sverige (skr. 2013/14:91) till riks-
dagen. I denna presenterades en handlingsplan 
för skydd av barn mot människohandel, exploa-
tering och sexuella övergrepp. I jämförelse med 
tidigare handlingsplan omfattar den nya hand-
lingsplanen även andra former av exploatering 
och övergrepp utöver sexuell exploatering, 
såsom exempelvis människohandel och utnytt-
jande av barn i tiggeri eller i kriminell verksam-
het.   

I handlingsplanen redovisas en sammanfatt-
ning av de mest relevanta åtgärderna under i 
huvudsak perioden 2007–2013 samt nya åtgärder 
för 2014–2015. Åtgärderna syftar till att öka 
kunskapen om barns utsatthet för människo-
handel, exploatering och sexuella övergrepp, att 
öka effektiviteten i arbetet för att skydda flickor 
och pojkar mot dessa kränkningar samt att för-
bättra och utveckla det internationella samar-
betet när det gäller dessa frågor. Inom ramen för 
handlingsplanen fick Länsstyrelsen i Stockholms 
län regeringens uppdrag att vara nationell sam-
ordnare kring dessa frågor med särskilt fokus på 
att säkerställa flickors och pojkars rättigheter. 
Uppdraget delredovisades i maj 2015.  

Länsstyrelsen i Stockholms län har bland an-
nat genomfört en nationell konferens mot män-
niskohandel, exploatering och sexuella över-
grepp.  Information till allmänheten om exploa-
tering och sexuella övergrepp mot barn i sam-
band med turism och resande, Resekurage, har 
även tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms 
län på uppdrag av regeringen. Även kunskaps-
höjande insatser och framtagande av utbild-
ningsmaterial som riktar sig till professionen 
inom offentlig sektor samt till hotell- och taxi-
branschen har skett.  Spridning och implemente-
ring av framtagna utbildningar som riktar sig till 
hotell- och taxibranschen har startat under våren 
och kommer att fortsätta under 2015.  

Inom ramen för handlingsplanen till skydd för 
barn mot människohandel, exploatering och 
sexuella övergrepp fick även Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset medel av regeringen för att bl.a. an-
vända materialet som har utarbetats av 
Europarådet för deras informationsinsats ”One 
in Five” och anpassa denna till svenska förhål-
landen. Europarådets informationsinsats ”One 

in Five” har som huvudsakligt syfte att ge barn 
och unga, föräldrar och yrkesgrupper som möter 
dessa grupper kunskap och verktyg för att arbeta 
med tidig upptäckt och förebyggande insatser 
kring sexuella övergrepp. 

Europarådets konvention om skydd för barn 
mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, 
den så kallade Lanzarotekonventionen, trädde i 
kraft den 1 oktober 2013 i Sverige och en första 
övergripande rapport till Lanzarotekommittén 
lämnades i början av 2014. Härefter kommer en 
process inledas där Sverige tillsammans med 
övriga stater svarar på enkäter med fokus på ett 
mindre antal bestämmelser i konventionen. 
Sverige har fortsatt arbetet i Lanzarotekommit-
tén som bevakar efterlevnaden av Europarådets 
konvention om skydd för barn mot sexuell ex-
ploatering och sexuella övergrepp. Kommittén 
har bland annat arbetat med ett förslag till ytt-
rande om artikel 23 i konventionen som reglerar 
kontakt med barn i sexuellt syfte, s.k. grooming. 

Våld och kränkningar 

Sverige var det första landet i världen som för-
bjöd barnaga. Den senaste nationella kartlägg-
ningen om barnmisshandel som genomfördes 
2011 av Karlstad universitet och Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset visade att nio av tio föräld-
rar inte tycker att det är rätt att slå sina barn. 
Men för vissa barn är våld en del av vardagen. 
Sammantaget hade över 13 procent av de tillfrå-
gade eleverna blivit slagna av sina föräldrar eller 
annan vuxen i hemmet. Av dessa hade nästan tre 
procent blivit slagna många gånger.  

Enligt uppföljningssystemet Max18 uppgav så 
mycket som 16 procent av barnen att de utsatts 
för kränkande behandling i skolan någon gång i 
månaden eller oftare år 2011/2012. 

Barnombudsmannen har under 2014 samtalat 
med barn och unga som har erfarenheter av 
kränkningar. Resultaten med förslag på förbätt-
ringar redovisades för regeringen (Socialdepar-
tementet) i årsrapporten för 2015, Välkommen 
till verkligheten.  

Det har påtalats i flera offentliga utredningar 
att det finns ett behov av ett kunskapscentrum 
för frågor om våld mot barn. Socialstyrelsen 
redovisade under 2015, efter en utlysning bland 
universitet och högskolor på regeringens upp-
drag, vilket lärosäte som bör få uppgiften att 
bilda ett nationellt centrum för kunskap om våld 
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och andra övergrepp mot barn. Regeringen har i 
enlighet med myndighetens förslag beslutat att 
Linköpings universitet ska få samla och sprida 
kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. 
Linköpings universitet ska främja tvärprofes-
sionell kunskapsutveckling kring våld och andra 
övergrepp mot barn samt stimulera och stödja 
samverkan. 

Regeringen är mycket engagerad i det inter-
nationella arbetet mot barnaga. I 46 av världens 
länder finns ett förbud mot alla former av barn-
aga. Sverige har tagit en proaktiv roll i det inter-
nationella arbetet för ett fullständigt förbud mot 
barnaga i världens länder. Sverige anordnade en 
högnivåkonferens, Childhood Free from Corpo-
ral Punishment, i Stockholm våren 2014. 
Österrike kommer att följa upp Sveriges initiativ 
med ett liknande evenemang i Wien 2016. Under 
2014 var det åtta länder som införde ett fullstän-
digt förbud mot barnaga. 

Barnombudsmannens verksamhet 

Barnombudsmannen har drivit på och bevakat 
rättigheterna för barn och unga som är utsatta 
för kränkningar och trakasserier i skolan. Resul-
tatet presenterades i myndighetens årsrapport 
för 2015, Välkommen till verkligheten. Myndig-
heten har också arbetat med rättigheterna för 
barn och unga som upplevt psykisk ohälsa och 
behöver stödinsatser med utgångspunkt i års-
rapporten för 2014, Bryt tystnaden. Barn och 
unga som medverkat i arbetet har presenterat 
sina råd och tankar för de högsta beslutsfattarna 
i landstingen. 

Dialogmöten har hållits med myndigheter och 
organisationer. Barnrättsdagarna 2014 om psy-
kisk ohälsa bland barn som myndigheten anord-
nade med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 
Barnrättsakademin hade över 800 deltagare. 
Barnombudsmannen har under 2014 utarbetat 
en tilläggsrapport till regeringens rapport till 
FN:s barnrättskommitté som överlämnades till 
kommittén i mars 2014.  

Vid FN:s tortyrkommittés granskning av 
Sverige i november 2014 framhöll kommittén 
myndighetens årsrapport för 2013, Från insidan. 
Kommittén krävde att isoleringen av barn på 
särskilda ungdomshem, i arrest och häkte ska 
upphöra.  

I februari 2015 inkom Barnombudsmannen 
med en skrivelse till regeringen med anledning av 

att myndigheten kallat Statens skolverk, 
Migrationsverket, Socialstyrelsen och Polismyn-
digheten till överläggning i frågan kring asyl-
sökande ensamkommande barn. Skrivelsen be-
handlar tre områden där Barnombudsmannen 
anser att dessa barns rättigheter inte tillgodoses: 
barn som försvinner, anvisning och uppföljning 
samt mottagande och omhändertagande. Barn-
ombudsmannen föreslog ett nationellt initiativ 
för att säkerställa barnens rättigheter och att 
regeringen därför ska ge berörda myndigheter i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
förebygga att de ensamkommande barnen för-
svinner.  

Under 2014 fortsatte Barnombudsmannen 
arbetet med att bli mer tillgänglig för barn och 
unga. Myndigheten har producerat filmer, publi-
cerat barns egna digitala berättelser, uppdaterat 
barnkonventionen på lättläst svenska och 
genomfört flera chattar med barn och unga. 
Antalet besökare på myndighetens särskilda 
webbsidor för barn och unga har återigen ökat 
markant. År 2013 hade webbsidorna anpassade 
för barn och unga 44 891 besökare och år 2014 
var antalet besökare 74 595. 

8.4.3 Analys och slutsatser 

Barns rättigheter står högt på såväl den inter-
nationella som den nationella agendan. Barns 
rättigheter utvecklas alltmer på den internatio-
nella arenan och det är av vikt att Sverige bidrar 
till och följer den internationella utvecklingen.  

Arbetet med och tillämpningen av barnets 
rättigheter i Sverige har också utvecklats, vilket 
Barnombudsmannens undersökningar visar. 
Strategin som ska vara en utgångspunkt har bli-
vit mer känd genom det arbete Barnombuds-
mannen genomfört på uppdrag av regeringen. 
Samtidigt konstaterar både Barnombudsmannen 
och länsstyrelserna att det finns ett behov av 
fortsatt stöd på nationell, regional och lokal nivå.  

Det är i kommuner och landsting som de 
flesta verksamheter som rör barn finns. Det är 
också där beslut fattas som har direkt inverkan 
på barns vardag och deras livssituation. Besluts-
fattare och olika yrkesgrupper ska ha kunskap 
om barns levnadsvillkor och om hur barnets 
rättigheter kan omsättas i beslut och åtgärder 
som rör barn och följa upp sådana beslut och 
åtgärder ur ett barnrättsperspektiv. 
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Barnombudsmannens uppföljningssystem 
Max18 gör det möjligt att visa på grupper av 
barn som av olika skäl inte får sina rättigheter 
tillgodosedda inom barnrättsligt intressanta 
områden. Systemet behöver emellertid utvecklas, 
såväl vad gäller fler indikatorer som möjligheten 
att identifiera grupper av barn vars levnadsför-
hållanden är svåra att kartlägga genom Max18.  

Av de över 2 miljoner barn som lever i Sverige 
växer de flesta upp under goda levnadsvillkor. 
Det är av vikt att alla barns behov och rättigheter 
tillgodoses och det finns flickor och pojkar vars 
uppväxtvillkor behöver förbättras. 

Regeringens arbete mot människohandel med 
barn, exploatering och sexuella övergrepp är 
priorierat och pågår inom olika politikområden. 
Under 2014 har regeringen bl.a. följt upp åtgär-
derna i handlingsplanen. Av de slutrapporter 
som kommit in under 2014 och under våren 
2015 kan det konstateras att kunskapen på om-
rådet ökat och att spridningen till både allmän-
heten och myndigheter ökat, att samordningen 
intensifierats och att det internationella arbetet 
fortsatt att utvecklas. Det finns dock ett stort 
behov av att fylla kunskapsluckor när det gäller 
tillämpning av befintlig kunskap och samordning 
mellan relevanta aktörer. 

Under 2013 levde så många som över sex pro-
cent av alla barn i Sverige i familjer som någon 
gång under året mottagit ekonomiskt bistånd. 
Över två procent av barnen lever i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är angeläget 
att arbetet med att förebygga och stävja negativa 
följder av ekonomisk utsatthet fortsätter att 
utvecklas inom landsting och på kommunal nivå.  

Alla barn har rätt till skydd mot våld. Sverige 
var det första landet i världen som förbjöd barn-
aga. De allra flesta föräldrar tycker inte att det är 
rätt att slå sina barn. Men för vissa barn är våld 
en del av vardagen. Sverige ska vara ett före-
gångsland men vi har också stora möjligheter 
och därtill ett ansvar att påverka andra länder 
som fortfarande inte skyddar barn mot våld. 
Enligt Max18 är var sjätte elev i skolan utsatt för 
kränkande behandling. Flickor och pojkar upp-
gav att de i lika hög grad utsatts för kränkande 
behandling i skolan.  

Barnrättighetsutredningens betänkande och 
förslag på lag om inkorporering av barnkon-
ventionen kommer att utgöra en viktig utgångs-
punkt i det fortsatta arbetet med flickors och 
pojkars rättigheter. Vidare kommer de rekom-
mendationer, som Sverige fått från barnrätts-

kommittén under 2015 (Concluding observa-
tions on the fifth periodic report of Sweden) tas 
med i det fortsatta arbetet i Regeringskansliet. 
Samverkan mellan olika aktörer och dialog med 
det civila samhället är av betydelse för framgång i 
arbetet med barnets rättigheter och behöver 
ytterligare förstärkas. 

8.5  Politikens inriktning 

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att 
växa upp i. Varje flicka och pojke ska kunna 
känna sig trygg och ges de bästa förutsättning-
arna för att utveckla sin potential, att växa som 
en fritt tänkande människa och kunna delta på 
egna villkor i samhällsutvecklingen. Barnets 
rättigheter ska följas och främjas. 

Inom barnrättspolitiken initieras och samord-
nas processer för att intentionerna och bestäm-
melserna i barnkonventionen ska genomsyra alla 
delar av regeringens politik och prägla alla sam-
hällsområden som berör barn. För det krävs det 
både ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt 
arbete men också särskilda punktinsatser riktade 
mot specifika målgrupper och med tydliga mål-
sättningar. Relevanta insatser kan ske inom flera 
olika politikområden, exempelvis inom rätts-
väsendet, hälso- och sjukvårdspolitiken, folk-
hälsopolitiken, miljöpolitiken, kulturpolitiken, 
socialpolitiken, migrationspolitiken och utbild-
ningspolitiken. 

Regeringen avser att under 2016 särskilt lyfta 
fram bl.a. följande områden: 

– Ett strategiskt och systematiskt arbete 
inom EU- och på övrig internationell nivå 
för att tillförsäkra barn deras rättigheter. 

– Ett strategiskt och systematiskt arbete på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
tillförsäkra barn deras rättigheter. 

– Skydd av barn mot människohandel, 
exploatering och sexuella övergrepp. 

– Skydd av barn mot våld. 

– Förebygga ekonomisk utsatthet bland barn. 

Ett strategiskt och systematiskt arbete inom EU- 
och övrig internationell nivå 

Regeringen är angelägen om att bidra till att 
driva på arbetet med att stärka barnets rättig-
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heter på internationell nivå. Sverige ska också 
fortsatt följa den internationella utvecklingen 
avseende tolkning och tillämpning av barnkon-
ventionen. EU är en viktig arena för att främja 
barnets rättigheter. Sverige ska arbeta aktivt för 
konkreta åtgärder inom unionen med utgångs-
punkt i Lissabonfördraget, enligt vilket skyddet 
av barnets rättigheter är ett av unionens huvud-
mål.  

Regeringen avser att fortsatt prioritera frågor 
som rör skyddet av barn från våld och övergrepp 
i andra internationella sammanhang. Dialog, 
erfarenhetsutbyte och samarbete mellan länder 
ska bidra till att öka skyddet mot våld och över-
grepp mot barn. Sverige bevakar och driver även 
på dessa frågor i sammanhang som till exempel 
Europarådets framtagande av en ny strategi och i 
de av EU:s rådsarbetsgrupper som behandlar 
frågor om barnets rättigheter. 

Regeringen har under 2015 ingått ett sam-
arbetsavtal med Rumänien. Avtalet omfattar tre 
samarbetsområden; barnrätt, jämställdhet samt 
sociala frågor i bred bemärkelse. Avtalet syftar 
till att byta erfarenheter och goda exempel mel-
lan länderna samt att underlätta samarbete mel-
lan frivilligorganisationer i respektive land.  

Ett strategiskt och systematiskt arbete på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
tillförsäkra barn deras rättigheter 

Rekommendationer från barnrättskommittén 
En viktig del av arbetet med att skydda och 
främja varje flickas och varje pojkes rättigheter är 
den svenska rapporteringen till FN:s kommitté 
för barnets rättigheter (barnrättskommittén) 
som övervakar hur staterna efterlever sina inter-
nationella åtaganden på området samt de syn-
punkter och rekommendationer som Sverige tar 
emot från dessa organ.  

Kommitténs synpunkter och rekommenda-
tioner är inte juridisk bindande men har  bety-
delse som vägledning för regeringens arbete med 
barnkonventionen på nationell nivå. De slutsat-
ser och rekommendationer som lämnades av 
barnrättskommittén till Sverige i mars 2015 ska, 
där det är relevant, vara en utgångspunkt i det 
fortsatta arbetet med att följa och främja barnets 
rättigheter i Sverige. Barnrättskommitténs slut-
satser och rekommendationer ska spridas till 
berörda aktörer.  

Inkorporering 
Regeringen har påbörjat arbetet med att göra 
barnkonventionen till lag för att ytterligare 
stärka barnets rättigheter i Sverige. Barnrättig-
hetsutredningen (S 2013:08) har i uppdrag att 
lämna förslag till en lag om inkorporering samt 
att redovisa en kartläggning inom särskilt ange-
lägna områden av hur tillämpningen av lagar och 
andra föreskrifter överensstämmer med barnets 
rättigheter enligt FN:s konvention om barnets 
rättigheter och de tilläggsprotokoll som Sverige 
tillträtt. 

Utredningen har identifierat fyra områden 
som särskilt angelägna: barn i migrationsproces-
sen, stöd och service till barn med vissa funk-
tionsnedsättningar inom ramen för LSS, barn 
som bevittnat våld inom familjen och barn som 
utsatts för våld inom familjen. 

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till rege-
ringen senast den 28 februari 2016 och kommer 
att utgöra en grund för regeringens fortsatta 
arbete med barnets rättigheter.  

Ökad kunskap om barnets rättigheter 
Åtgärder och beslut inom all offentlig verksam-
het som rör barn ska genomsyras av ett barn-
rättsperspektiv. Detta gäller inte minst lokala 
och regionala verksamheter. Det är i kommuner 
och landsting som de flesta verksamheter som 
rör barn finns, det är där beslut fattas som har 
direkt inverkan på barns vardag och deras livs-
situation.  

Den av riksdagen antagna strategin för att 
stärka barnets rättigheter i Sverige, som ska vara 
en utgångspunkt i arbetet med barnets rättig-
heter, har blivit mer känd.  De undersökningar 
som Barnombudsmannen genomfört visar att 
utvecklingen går framåt, men att det samtidigt 
finns ett stort behov av fortsatt stöd på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Erfarenheter från andra länder visar att en in-
korporering av barnkonventionen aktualiserar 
frågan om hur barnets rättigheter kan och bör 
omsättas i praktiken av offentliga aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå. För att barn-
konventionen som lag ska få avsedd effekt och 
för att förbättra tillämpningen av lagstiftningen 
är det av vikt att öka kunskapen om vad kon-
ventionen innebär på alla nivåer inte minst bland 
barn och unga själva.  

Regeringen avser därför att fortsätta det lång-
siktiga strategiska och systematiska arbetet för 
att barnkonventionen ska genomsyra alla delar 
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av regeringens politik och prägla alla samhälls-
områden som rör barn genom att öka kunskapen 
om barnets rättigheter och stärka barnrättsper-
spektivet på alla nivåer. Regeringen anser också 
att det är särskilt angeläget att barn och unga får 
kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i 
praktiken. 

Dialoger 
Regeringen är angelägen om att vara uppmärk-
sam på nya företeelser som kan påverka barnets 
livsvillkor negativt för att vid behov bemöta dem 
med effektiva åtgärder. Det krävs därför en stän-
dig dialog inte bara med myndigheter, kommu-
ner och landsting, utan också med det civila 
samhället, den privata sektorn och inte minst 
med barn och unga. Regeringen vill därför skapa 
en mer kontinuerlig dialog med barnrättsorgani-
sationerna, SKL, andra centrala aktörer samt 
barn och unga. 

Uppföljning av barnrättspolitiken 
I propositionen om strategi för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) angavs 
att strategin kommer att ses över och följas upp 
med jämna mellanrum för att säkerställa att den 
är effektiv och användbar för att stärka barnets 
rättigheter. Strategin har varit verksam i fem år 
och regeringen anser att det finns skäl att se över 
och följa upp strategin. 

Uppföljning av insatser och åtgärder ingår i 
arbetet med att stärka barnets rättigheter. Ett 
strategiskt viktigt instrument för detta är det 
webbaserade uppföljningssystemet Max18. 
Systemet gör det möjligt att se hur många barn 
som befinner sig i vissa utsatta situationer och 
identifiera grupper av barn som av olika skäl inte 
får sina rättigheter tillgodosedda.  

För att bättre kunna följa insatser och åtgär-
der inom barnrättspolitiken behöver systemet 
utvecklas och spridas.  

Skydd av barn mot människohandel, exploatering 
och sexuella övergrepp 

Inget barn i Sverige ska utsättas för människo-
handel, exploatering eller sexuella övergrepp.  
Regeringens handlingsplan för skydd av barn 
mot människohandel, exploatering och sexuella 
övergrepp för perioden 2014–2015 (skr. 
2013/14:91) har inneburit åtgärder som följs upp 
kontinuerligt.  

Under 2016 avser regeringen att göra en upp-
datering av handlingsplanen för perioden 2016–
2018 med förnyade insatser för skydd av barn.  

Vidare ska Sverige aktivt följa och delta i det 
internationella samarbetet på området. 

Skydd av barn mot våld 

Alla barn har rätt till skydd mot våld enligt barn-
konventionen. Skydd mot våld är en grundläg-
gande förutsättning för trygghet, tillit, och livs-
kvalitet liksom för barnets personliga utveckling 
och framgång i livet.  

För att kunna anpassa förebyggande insatser 
krävs att Sverige kontinuerligt följer förekoms-
ten av våld och kränkningar samt beteenden och 
attityder bland både barn och unga och föräldrar. 
Den senaste nationella kartläggningen av 
kroppslig bestraffning och annan kränkande 
behandling som utfördes av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset och Karlstad universitet genomfördes 
2011.    

Linköpings universitet har fått i uppdrag av 
regeringen att samla och sprida kunskap om våld 
och andra övergrepp mot barn. Universitetet ska 
främja tvärprofessionell kunskapsutveckling och 
stimulera och stödja samverkan. Linköpings 
universitet ska årligen lämna förslag på insatser 
till regeringen.    

 Sverige var det första landet i världen som 
förbjöd barnaga och vårt land är ett föregångs-
land och en katalysator vad gäller barnets rättig-
heter, i synnerhet vad gäller förbud mot barnaga. 
Regeringen har tagit en proaktiv roll i det inter-
nationella arbetet för ett fullständigt förbud mot 
barnaga i världens länder. Regeringens målsätt-
ning är att arbetet ska bidra till att fler länder 
inför ett förbud mot barnaga. Under 2016 
kommer Österrike att anordna en liknande 
konferens om barnaga som Sverige arrangerade 
2014 och regeringen avser att ta aktiv del i kon-
ferensen.  

Det är regeringens avsikt att fortsätta priori-
tera arbetet med att skydda barn mot våld. För-
utom insatser inom ramen för barnrättspolitiken 
krävs det insatser inom flera olika politikområ-
den.  
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Förebygga ekonomisk utsatthet bland barn 

Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs 
för barnets fysiska, psykiska och sociala ut-
veckling enligt barnkonventionen. Föräldrar eller 
de som är ansvariga för barnet har huvudansvaret 
och staten ska vid behov ge stöd till föräldrarna.  

Det ekonomiska biståndet är det yttersta 
skyddsnätet för föräldrar som saknar möjligheter 
till försörjning. Att minska utanförskap och 
effekterna av ekonomisk utsatthet för flickor 
och pojkar är en prioriterad fråga för regeringen.   
Det är angeläget att kommunernas arbete med 
att förebygga och stävja negativa följder av eko-
nomisk utsatthet fortsatt utvecklas. Det metod-
stöd som länsstyrelserna i Västerbottens och 
Skåne län har utarbetat till kommunerna om hur 
man kan ta fram, utveckla och följa upp 
kommunala handlingsplaner mot ekonomisk 
utsatthet bör därför spridas till landets kommu-
ner. 

Det är regeringens avsikt att fortsätta arbetet 
med att förebygga ekonomisk utsatthet bland 
barn. Förutom insatser inom ramen för barn-
rättspolitiken krävs det insatser inom flera olika 
politikområden. 

8.6 Budgetförslag 

8.6.1 5:1 Barnombudsmannen 

Tabell 8.2 Anslagsutveckling 5:1 Barnombudsmannen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
24 312 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-17 

 
2015 

 
Anslag 

 
23 910 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
23 299 

2016 Förslag 24 289      

2017 Beräknat 24 512 2   

2018 Beräknat 24 868 3   

2019 Beräknat 25 309 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 24 289 000 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 24 291 000 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 24 290 000 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Barnombudsmannens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minska med 61 000 kronor 
2016 jämfört med 2015 för att bidra till att 
finansiera prioriterade satsningar (prop. 
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan 
och skattefrågor avsnitt 8.2.1). 

 
Tabell 8.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 5:1 
Barnombudsmannen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 23 910 23 910 23 910 23 910 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 440 663 1 018 1 461 

Beslut -61 -61 -60 -62 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 289 24 512 24 868 25 309 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga föränd-
ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 24 289 000 kronor anvi-
sas under anslaget 5:1 Barnombudsmannen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 24 512 000 kronor, 24 868 000 kronor res-
pektive 25 309 000 kronor. 
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8.6.2 5:2 Insatser för att förverkliga 
konventionen om barnets rättigheter 
i Sverige 

Tabell 8.4 Anslagsutveckling 5:2 Insatser för att förverkliga 
konventionen om barnets rättigheter i Sverige 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
23 370 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
9 891 

 
2015 

 
Anslag 

 
33 761 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
28 640 

2016 Förslag 33 761      

2017 Beräknat 27 761      

2018 Beräknat 22 261      

2019 Beräknat 22 261      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får används för utgifter för att förverk-
liga barnets rättigheter i Sverige med utgångs-
punkt i barnkonventionen. 

Regeringens överväganden 

Tabell 8.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 5:2 
Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättig-
heter i Sverige 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 33 761 33 761 33 761 33 761 

Förändring till följd av:    

Beslut  -6 000 -11 500 -11 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  33 761 27 761 22 261 22 261 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga föränd-
ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 33 761 000 kronor anvi-
sas under anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga 
konventionen om barnets rättigheter i Sverige för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 27 761 000 kronor, 22 261 000 kronor och 
22 261 000 kronor. 
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9 Forskning under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning 

9.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar anslagen 7:1 Forsk-
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvalt-
ning och 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd: Forskning.   

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-
färd (Forte) finansierar grundforskning och 
behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet och 
inom social- och folkhälsovetenskap. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

9.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling Forskning under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Forskningspolitik        

7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Förvaltning 33 29 28 34 34 35 35 

7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning 520 511 505 506 512 521 531 

Summa Forskningspolitik 553 540 533 539 546 555 566 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Enligt regeringens proposition Forskning och 
innovation (prop. 2012/13:30) har Forte och 
Vetenskapsrådet delat ansvar inom sina respek-
tive forskningsområden för en forskningssats-
ning inom området åldrande och hälsa samt för 
vårdforskning. 

Forte ingår fr.o.m. den 1 juli 2015 i Rådet för 
styrning med kunskap (se förordningen 
(2015:155) om statlig styrning med kunskap 
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst). 
Rådet ska bl.a. vara ett forum för samverkan 
kring strategiska frågor om kunskapsutveckling 
och nyttiggörandet av forskning och inno-
vationer avseende hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 

Forte har vidare regeringsuppdrag på särskilda 
områden. 

9.3 Mål 

Regeringens mål för forskningspolitiken är att 
Sverige ska vara en framstående forsknings-
nation, där forskning och innovation bedrivs 
med hög kvalitet och bidrar till samhällets ut-
veckling och näringslivets konkurrenskraft 
(utg.omr. 16 avsnitt 9.6). Av propositionen 
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30 s. 
16–17, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151) 
framgår vidare att det är nödvändigt att strävan 
efter kvalitet i form av vetenskaplig excellens, 
nyttiggörande och relevans ska finnas inom hela 
forskningssystemet. 

9.4 Resultatredovisning 

Regeringens uppföljning av forskningspolitikens 
mål redovisas under utg.omr. 16 Utbildning och 
universitetsforskning.  

9.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Grunden för bedömning av Fortes resultat är 
myndighetens redovisning av sin verksamhet, 
inklusive de processer som Forte har för utlys-
ningar och krav för att få forskningsmedel, be-
dömningar av ansökningar, granskningar och 
utvärderingar av forskning m.m. Ansöknings-

tryck i förhållande till beviljat forskningsstöd ger 
en bild av konkurrensen om forskningsstöd. 
Nyttiggörande av forskningsresultat bedöms 
bl.a. utifrån Fortes olika insatser för att kom-
municera forskningsresultat med olika mål-
grupper. Det nya ansöknings- och projekthante-
ringssystemet Prisma som togs i drift den 1 
januari 2015 kommer successivt att möjliggöra 
mer systematiska redovisningar av biblio-
metriska mått som publiceringar och citeringar 
av vetenskapliga artiklar samt av nyttiggörande 
av forskningsresultat i övrigt.  

Det pågår arbete hos bl.a. Vetenskapsrådet 
(VR) och Verket för innovationssystem 
(Vinnova) med att utveckla metoder för att följa 
upp forskningens kvalitet, relevans och nyttig-
görande samt forskningens samverkan med det 
omgivande samhället.  

Det är generellt sett svårt att mäta målupp-
fyllelse för forskningspolitiken och resultatet av 
forskning inom olika områden. Forsknings-
resultat kan komma till nytta för annan forsk-
ning eller för samhället i övrigt, men det kan ta 
många år och effekterna är svåra att avgränsa och 
mäta. 

9.4.2 Resultat 

Forskningsmedel 

Forte fördelar forskningsbidrag efter utlysning 
och ansökan i öppen konkurrens. Under 2014 
fick Forte in totalt drygt 1 800 ansökningar 
totalt om forskningsstöd till en summa av 7,1 
miljarder kronor. Myndigheten beviljade 592 
miljoner kronor till 307 ansökningar. Under den 
senaste femårsperioden har antalet ansökningar 
ökat och antalet beviljade varit relativt konstant. 

Forte stöder forskning på många olika sätt. 
Medel beviljas till treåriga forskningsprojekt, till 
sexåriga s.k. programstöd, och till långsiktiga 
satsningar på starka forskningsmiljöer, s.k. 
Forte-center, som kan ges stöd i upp till tio år. 
Myndigheten prioriterar stödformer som särskilt 
riktar sig till yngre forskare, bl.a. juniorforskar-
bidrag som ges för fyra år med en högre genom-
snittlig bidragsstorlek. Forte beviljar vidare 
medel till forskarskolor och s.k. postdok-ansök-
ningar. Stöd till postdok ger yngre, nydispute-
rade forskare möjlighet att i nära anslutning till 
sin doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. 
Forte ger också bidrag till forskningsvistelser i 
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utlandet, resor, gästforskare, nätverk samt kon-
ferenser och symposier. Drygt 70 procent av 
ansökningarna om forskningsbidrag gäller 
projekt.  Forte bedömer ansökningar om 
projektbidrag och juniorforskarbidrag i två steg. 
Först bedöms en skiss, därefter en fullständig 
ansökan. 

Hur mycket forskningsstöd som går till olika 
bidragsformer, områden eller lärosäten liksom 
utlysningarnas inriktning varierar mellan åren. 
Därför görs en redovisning nedan både för 2014 
och för femårsperioden 2010–2014.  

Forskningsmedel fördelat på områden 

Fortes forskningsmedel har ökat totalt, liksom 
medlen fördelade på vart och ett av Fortes tre 
forskningsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Av diagram 9.1 framgår att forskningsbidragen 
till området välfärd har ökat mest 2010-2014. 
 
Diagram 9.1 Årligen beviljade forskningsmedel av Forte 
2010–2014 fördelade områdena hälsa, arbetsliv och välfärd 
Miljoner kronor 

 
Källa: Forte 

Forskningsstöd fördelat på lärosäten 

Hur mycket forskningsstöd som går till olika 
lärosäten beror på många olika faktorer. De 
största mottagarna av forskningsstöd från Forte 
under 2010–2014 var Karolinska institutet, följt 
av Stockholms, Göteborgs och Umeå univer-
sitet.  

Utvärderingar och kvalitet 

Forte fördelar forskningsmedel efter utlysning 
och ansökan i öppen konkurrens. Forte strävar 
efter att öka andelen internationella bedömare. 

Forte har ett tydligt krav på att resultat från den 
forskning som stöds publiceras i internationellt 
kvalitetsgranskade tidskrifter som tillämpar fri 
tillgång för alla (open access).  

Forte genomför regelbundet utvärderingar av 
svensk forskning med hjälp av internationella 
granskare. Syftet är att värdera forskningens 
kvalitet och identifiera kunskapsluckor och 
brister. Under hösten 2015 väntas en rapport 
med utvärdering av forskning om arbetsorgani-
sation. 

Könsperspektiv på forskningsstöd  

Forte ska främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män inom sitt verksamhetsområde, och 
fr.o.m. den 1 juni 2015 även verka särskilt för att 
ett genusperspektiv får genomslag i forskningen.  

Könsfördelningen i forskningsstöd beror på 
många olika faktorer, bl.a. utlysningarnas inrikt-
ning, om män och kvinnor söker forskningsstöd 
i samma utsträckning, i vilken utsträckning unga 
eller mer etablerade forskare söker, och därmed 
den relativa konkurrensen om medel. Dessa 
faktorer varierar över åren.  

Bedömargruppernas sammansättning och 
kompetens kan också ha betydelse för hur 
forskningsmedel beviljas. Sammantaget är 47 
procent, av bedömarna i Fortes tio berednings-
grupper kvinnor. 

Av forskare som sökt bidrag hos Forte (alla 
stödformer) har andelen kvinnor ökat från 56 
procent 2010 till 60 procent 2014. Det är en 
mycket jämn könsfördelning i  andelen skisser 
som går vidare till fullständiga ansökningar, 
liksom i andelen av dessa som beviljas. Andelen 
ansökningar som har beviljats projektmedel 
sammantaget 2010–2014 är lika för män och 
kvinnor.  

Det är små könsskillnader i utbetalt forsk-
ningsstöd. Av Fortes sammanlagda utbetalda 
forskningsstöd på 2,2 miljarder kronor under 
perioden 2010–2014 gick 47 procent till kvinnor 
och 53 procent till män, vilket innebär knappt 
150 miljoner kronor mindre till kvinnor jämfört 
med män.  

Det finns vissa skillnader i könsfördelning av 
utbetalt forskningsstöd 2010–2014 av olika 
bidragstyper och i hur stora bidrag som beviljas 
under hur lång tid. Juniorforskarbidrag och 
postdokbidrag söks av fler kvinnor än män och 
beviljades i proportion till ansökningarna. Båda 
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bidragen är enligt Forte viktiga för att stödja 
karriärutveckling bland kvinnor.  

Mer medel betalades ut till anställning till 
kvinnor än män (tidigare bidrag som gavs till 
forskarassistenter och till professurer). Av de 
utbetalda projektmedlen gick något mer till män 
än till kvinnor. Bidrag till program och centra 
gick till män i större utsträckning än till kvinnor.  
 
Tabell 9.2 Utbetalt forskningsbidrag 2010–2014 i miljoner 
kronor för olika bidragstyper, fördelat på andel kvinnor och 
män. 

     

 Utbetalt 
stöd  

Andel 

till kvinnor 

Andel  

till män 

 

Anställningar  33 70 30  

Junior-
forskarbidrag 

46 72 28  

Postdoc 99 74 26  

Projekt 1 279 48 52  

Program 372 35 65  

Centra 371 43 57  

Samtliga  2 200 47 53  
Källa: Forte  

 
Även om könsfördelningen i genomsnitt är jämn 
är andelen av bidragsbeloppet som går till män 
högre för de mer långsiktiga stödformerna, med 
mer pengar. Detta kan naturligtvis bero på 
många olika faktorer, som hur könsfördelningen 
ser ut bland sökandena och vilken erfarenhet och 
meritering kvinnor och män har.  

 Andelen kvinnor som mottagare av forsk-
ningsstöd varierade mellan lärosätena 2010-2014, 
från 60 procent för Uppsala universitet och 
Lunds universitet till drygt 20 procent för 
Karlstad universitet. 

Strategi och analys 

Forte har tagit fram en strategisk agenda för 
2015–2018. Vidare initierade Forte under 2013 
en internationell utvärdering av svensk forskning 
inom området arbetsorganisation. Forte har 
medverkat i  arbetet med att följa upp de strate-
giska satsningarna från den forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen 2008. 

Myndigheten har sett över utlysningssystem, 
beredningsprocesser och administrativa stöd-
system. Forte har beslutat införa en mer rätts-
säker och effektiv beredningsorganisation från 
den 1 januari 2016. Kompetensförsörjningen ses 

över bl.a. utifrån Fortes utvidgade internationella 
uppdrag, och mot bakgrund av digitalisering av 
ansöknings- och projekthantering samt kom-
mande generationsväxling. 

Det nya ansöknings- och projekthanterings-
systemet Prisma togs i drift av Forte den 1 
januari 2015. Prisma utvecklas av VR, och är 
gemensamt för forskningsfinansiärerna VR, 
Formas och Forte. 

Samverkan och samarbete 

Forte samverkar med övriga statliga forsknings-
finansiärer på flera olika sätt.  Forte och Vinnova 
har under 2014 träffat en överenskommelse om 
samverkan och samfinansiering av innovativa 
projekt inom vård och omsorg. Vidare sam-
verkar Forte med myndigheter och andra 
aktörer. 

Forte arbetar för att främja internationalise-
ring av svensk forskning och samarbetar med 
utländska forskare och finansiärer. Forte deltar i 
flera nordiska samarbeten och har ett ökande 
engagemang på internationell och europeisk 
nivå, bl.a. inom ramen för Sveriges bilaterala 
samarbetsavtal med Indien och Kina och till 
följd av uppdrag i samband med EU:s åttonde 
ramprogram Horisont 2020. Forte deltar också i 
flera av EU:s s.k. Joint Programming Initiative 
(JPI). 

Kommunikation och nyttiggörande 

Forte bidrar till forskares kunskapsförmedling 
genom att ge bidrag till publicering, nätverk, 
resor och internationella konferenser i Sverige.  

Forte kommunicerar och samverkar med olika 
målgrupper om forskningsbehov och nyttig-
görande av forskningsresultat. Under 2014 har 
Forte arbetat för att utveckla formerna för 
kommunikation, samverkan och nyttiggörande, 
bl.a. utifrån två regeringsuppdrag. Forte har 
inventerat internationella erfarenheter, och 
genomfört en undersökning bland patient- och 
brukarorganisationer om deras behov av forsk-
ning. Forte samarbetar med brukar-, bransch- 
och intresseorganisationer samt med Föreningen 
Sveriges Socialchefer. Forte har blivit medlem i 
den Nationella samverkansgruppen för kun-
skapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).  
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Under 2014 har myndigheten anordnat och 
bidragit till seminarier och konferenser, in-
formerat om forskning i nyhetsbrev, på sociala 
medier och genom forskningsmagasinet Forte. 
Fortefinansierad forskning presenteras på nätet i 
form av teman inom samhällsrelevanta ämnes-
områden. Myndighetens webbplats har under 
2014 haft drygt 200 000 externa besök, vilket är 
en fortsatt ökning jämfört med tidigare år. Forte 
är också delägare i forskningsportalen forsk-
ning.se. 

9.4.3 Analys och slutsatser 

Forte har fått många nya uppdrag efter propo-
sitionen Forskning och innovation (prop. 
2012/13:30) och har genomfört dessa väl. Rege-
ringen ser positivt på Fortes arbete med strate-
gisk agenda, analys och utvärderingar, på den 
översyn som Forte har gjort av ekonomiredovis-
ning, arbetsformer och verksamhet inklusive 
personalförsörjning och kompetensbehov samt 
på att Forte har beslutat införa en mer rättssäker 
och effektiv beredningsorganisation från den 1 
januari 2016.  

Forte arbetar aktivt med jämställdhet, och 
sammantaget är könsfördelningen jämn såväl i 
ansökningar och utbetalt forskningsstöd, som i 
beredningsorganisation och ledningsgrupp. 

Forte har beviljat stöd till forskning inom ar-
bete, miljö och hälsa som bl.a. bidragit till rege-
ringens övergripande prioriteringar av miljö och 
klimat.  

Forte har vidareutvecklat formerna för ökad 
kommunikation med olika intressenter i rele-
vanta delar av forskningsfinansieringsprocessen. 
Forte har fortsatt att förbättra tillgängligheten 
till forskningsresultat och att utveckla sin webb-
plats.  

Forte samverkar och samarbetar på ett till-
fredsställande sätt med andra aktörer inom sitt 
ansvarsområde både nationellt och internatio-
nellt. Forte främjar på olika sätt internationalise-
ringen av svensk forskning. 

Regeringen anser att Forte uppfyller uppsatta 
krav och mål och att myndighetens verksamhet 
fungerar väl. Forte har dock under en följd av år 
successivt fått nya uppdrag och ökade forsk-
ningsanslag, samtidigt som förvaltningsanslaget 
varit i stort sett oförändrat.  

9.5 Politikens inriktning 

Politikens inriktning för forskning redovisas 
under utg.omr. 16 avsnitt 9.6. 

9.6 Budgetförslag 

9.6.1 7:1 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Förvaltning 

Tabell 9.3 Anslagsutveckling 7:1 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Förvaltning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 33 328  
Anslags- 
sparande -539 

2015 Anslag 28 735 1 
Utgifts- 
prognos 27 840 

2016 Förslag 33 618    

2017 Beräknat 33 999 2   

2018 Beräknat 34 593 3   

2019 Beräknat 35 268 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 33 619 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 33 621 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 33 621 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärds förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Forte har under ett antal år fått nya uppdrag och 
ökade forskningssatsningar, samtidigt som för-
valtningsanslaget i princip har varit oförändrat. 
Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att 
anslaget 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd: Förvaltning ökas med 4 500 000 
kronor 2016. Från och med 2017 beräknas för 
samma ändamål 4 500 000 kronor per år. 

Finansiering föreslås ske genom att anslaget 
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning minskas med motsvarande belopp. 

Anslaget föreslås minska med 73 000 kronor 
för att bidra till att finansiera prioriterade sats-
ningar (prop. 2014/15:1 Förslag till statens bud-
get, finansplan och skattefrågor avsnitt 8.2.1). 
Från och med 2017 beräknas anslaget minskas 
med 73 000 kronor per år för samma ändamål.   
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Anslaget har för perioden 2016–2019 beräk-
nats enligt följande. 

 
Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:1 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 28 735 28 735 28 735 28 735 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 456 786 1 300 1 886 

Beslut 4 427 4 478 4 558 4 647 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 33 618 33 999 34 593 35 268 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 33 618 000 kronor an-
visas under anslaget 7:1 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Förvaltning för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
33 999 000 kronor, 34 593 000 kronor respektive 
35 268 000 kronor. 

9.6.2 7:2 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Forskning 

 
Tabell 9.5 Anslagsutveckling 7:2 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Forskning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 519 535  
Anslags- 
sparande 7 138 

2015 Anslag 511 374 1 
Utgifts- 
prognos 505 623 

2016 Förslag 505 732    

2017 Beräknat 511 648 2   

2018 Beräknat 520 747 3   

2019 Beräknat 530 874 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 505 753 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 505 782 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 505 782 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att finan-
siera forskning om arbetsliv, socialvetenskap och 
folkhälsovetenskap samt kostnader för utvärde-
ringar, beredningsarbete, kommunikations-

insatser, konferenser, vissa resor och seminarier 
som är kopplade till forskningsstödet. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minska med 1 295 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar (prop. 2014/15:1 Förslag till statens 
budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 
8.2.1).  

Minskningen av anslaget med 4 500 000 
kronor 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd: Forskning finansierar motsvarande 
ökning av anslaget 7:1 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Förvaltning som föreslås 
ovan.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräk-
nats enligt följande. 

 
Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:2 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 511 374 511 374 511 374 511 374 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 153 6 115 15 288 25 530 

Beslut          -5 795 -5 841 -5 915 -6 030 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 505 732 511 648 520 747 530 874 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 505 732 000 kronor an-
visas under anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Forskning för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
511 648 000 kronor, 520 747 000 kronor respek-
tive 530 874 000 kronor. 
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9.6.3 Bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst  
1 000 000 000 kronor 2017–2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den forsk-

ning som Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd finansierar ges vanligen i form av 
flerårigt stöd. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 7:2 Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst  
1 000 000 000 kronor 2017–2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 9.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 827 149 946 334  959 960 – – – 

Nya åtaganden 637 921 525 000 500 000 – – – 

Infriade åtaganden -518 736 -511 374 -510 000 -480 000 -335 000 -185 000 

Utestående åtaganden 946 334 959 960 949 960 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 973 000 961 000 1 000 000 – – – 
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1 Sammanfattning av promemorian 
Kostnadsfria läkemedel för barn 
(Ds 2014:42) 

I denna promemoria föreslås att lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska 
ändras. Ändringarna innebär att läkemedel och 
andra förmånsberättigade varor som avses i 15–
18 §§ lagen om läkemedelsförmåner m.m. ska 
vara kostadsfria för en förmånsberättigad person 
som inte har fyllt 18 år. Dessutom ska förbruk-
ningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen 
ett läkemedel eller för egenkontroll av medicine-
ring vara kostnadsfria för en förmånsberättigad 
person som har fyllt 18 år. Vidare ska lagen änd-
ras så att nuvarande gemensamma kostnadsredu-

cering för barn tas bort. Därutöver ska nuva-
rande krav i 19 § om att förbrukningsartiklar 
behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller 
för egenkontroll av medicinering ska förskrivas 
på grund av sjukdom och att förskrivningen ska 
ha gjorts av läkare eller tandläkare eller av någon 
annan som Socialstyrelsen förklarat behörig 
därtill flyttas till 18 § tredje punkten. 

Vidare görs bedömningen att de författnings-
ändringar som behövs för att en motsvarande 
kostnadsfrihet som ovan föreslagits också ska 
gälla för barn som omfattas av andra bestämmel-
ser än de som finns i lagen om läkemedelsför-
måner, bör genomföras genom förordningsänd-
ringar. 
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2 Lagförslag i Ds 2014:42 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. 

Härigenom föreskrivs att 5, 18 och 19 §§ och rubriken närmast före 19 § 
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §1 
Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga kost-

nader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§. 
Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana 
varor. 

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor 
som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första in-
köpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den 
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna. 

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala 
mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kro-
nor (kostnadstaket). 

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte 
överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen 
kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta be-
lopp, utgör kostnadsreduceringen 

1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger 
kostnadstaket, 

2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger 
kostnadstaket, och 

3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger 
kostnadstaket. 

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 
2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala 
ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden. 

Vad som sägs i andra–femte styck-
ena gäller inte för varor som avses i 
18 § 3, som är kostnadsfria enligt 
19 §. 

Har en förälder eller har föräldrar 
gemensamt flera barn under 18 år i sin 
vård, tillämpas bestämmelserna i 
andra–femte styckena gemensamt för 
barnen. Kostnadsreducering gäller 
under ett år räknat från första inköps-
tillfället även för barn som under 
denna tid fyller 18 år. Med förälder 

Andra–femte styckena gäller inte 
varor som är kostnadsfria enligt 19 §. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:927. Ändringen innebär bl.a. att sjunde stycket tas bort. 
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avses även familjehemsförälder. Som 
förälder räknas även den som en föräl-
der stadigvarande sammanbor med och 
som är eller har varit gift med eller har 
eller har haft barn med föräldern. 

18 §2 
Läkemedelsförmånerna skall, när 

beslut fattas enligt 7 §, omfatta 
Läkemedelsförmånerna ska, när 

beslut fattas enligt 7 §, omfatta 
1. varor på vilka 3 § läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig och som för-

skrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor, 
2. förbrukningsartiklar som behövs 

vid stomi och som förskrivs av läkare 
eller av annan som Socialstyrelsen 
förklarat behörig därtill, och 

2. förbrukningsartiklar som behövs 
vid stomi och som förskrivs av läkare 
eller av annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan 
förskrivning, och 

3. förbrukningsartiklar som behövs 
för att tillföra kroppen ett läkemedel 
eller för egenkontroll av medicine-
ring. 

3. förbrukningsartiklar som en 
förmånsberättigad på grund av sjuk-
dom behöver för att tillföra kroppen 
ett läkemedel eller för egenkontroll 
av medicinering och som förskrivs av 
läkare, tandläkare eller någon annan 
som Socialstyrelsen förklarat har behö-
righet till sådan förskrivning. 

 
Särskilda bestämmelser om vissa 
varor 

Särskilda bestämmelser om kost-
nadsfrihet och om vissa varor 

19 §3 
Förbrukningsartiklar som avses i 

18 § 3 skall tillhandahållas kostnads-
fritt om de på grund av sjukdom för-
skrivs av läkare eller tandläkare eller 
av någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat behörig därtill. 

Förmånsberättigade varor som avses 
i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria för en 
förmånsberättigad person som inte har 
fyllt 18 år. 

Dessutom ska varor som avses i 18 § 
3 vara kostnadsfria för en förmånsbe-
rättigad person som har fyllt 18 år. 

                       
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2003:76. 
3 Senaste lydelse 2003:76. 
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3 Remissinstanser till Ds 2014:42 

Migrationsverket, Datainspektionen, Försäk-
ringskassan, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen, 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, In-
spektionen för vård och omsorg, Statskontoret, 
E-hälsomyndigheten, Gotlands kommun, 
Stockholms läns landsting, Uppsala läns lands-
ting, Södermanlands läns landsting, Östergöt-
lands läns landsting, Jönköpings läns landsting, 
Kronobergs läns landsting, Kalmar läns lands-
ting, Blekinge läns landsting, Skåne läns lands-
ting, Hallands läns landsting, Västra Götalands 

läns landsting, Värmlands läns landsting, Örebro 
läns landsting, Västmanlands läns landsting, 
Dalarnas läns landsting, Gävleborgs läns lands-
ting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands 
läns landsting, Västerbottens läns landsting, 
Norrbottens läns landsting, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Rädda Barnen, Sveriges läkarför-
bund, Sveriges Farmaceuter, Vårdförbundet, 
Unionen Farmaci och Hälsa, Sveriges Apoteks-
förening, Läkemedelsindustriföreningen, För-
valtningsrätten i Falun, Kammarrätten i Stock-
holm, Handikapporganisationen. 
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4 Lagrådsremissens lagförslag 

4.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m.  

dels att 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 19 § ska sättas närmast före 20 §, 
dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §1 
Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga kost-

nader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§. 
Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana 
varor. 

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor 
som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första in-
köpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den 
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.  

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala 
mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kro-
nor (kostnadstaket). 

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte 
överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen 
kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta be-
lopp, utgör kostnadsreduceringen  

1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger 
kostnadstaket,  

2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger 
kostnadstaket, och  

3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger 
kostnadstaket.  

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 
2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala 
ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.  

Vad som sägs i andra–femte styck-
ena gäller inte för varor som avses i 
18 § 3, som är kostnadsfria enligt 
19 §. 

Har en förälder eller har föräldrar 
gemensamt flera barn under 18 år i sin 
vård, tillämpas bestämmelserna i 
andra–femte styckena gemensamt för 
barnen. Kostnadsreducering gäller 

Andra–femte styckena gäller inte 
varor som är kostnadsfria enligt 19 §.  

 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2012:927. Ändringen innebär bl.a. att sjunde stycket tas bort. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 9 B i la ga  1  

10 

under ett år räknat från första inköps-
tillfället även för barn som under 
denna tid fyller 18 år. Med förälder 
avses även familjehemsförälder. Som 
förälder räknas även den som en föräl-
der stadigvarande sammanbor med 
och som är eller har varit gift med eller 
har eller har haft barn med föräldern. 

 
 Särskilda bestämmelser om kostnads-

frihet  

19 §2 
Förbrukningsartiklar som avses i 

18 § 3 skall tillhandahållas kostnads-
fritt om de på grund av sjukdom för-
skrivs av läkare eller tandläkare eller 
av någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat behörig därtill. 

Förmånsberättigade varor som av-
ses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria för 
en förmånsberättigad person som vid 
inköpstillfället inte har fyllt 18 år. 

 
 
Varor som avses i 18 § 3 ska även 

vara kostnadsfria för en förmånsbe-
rättigad person som vid inköpstillfället 
har fyllt 18 år. 

                       
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 

och som har haft rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket 
behåller denna rätt under ett år räknat från första inköpstillfället. 

3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december 
2015 och som före den 1 januari 2016 haft rätt till kostnadsreducering med 
stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett 
år räknat från första inköpstillfället. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2003:76. 
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4.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i lagen 
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
i stället för lydelsen enligt lagen (2015:000) om ändring i lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse 

 
Lydelse enligt prop. 2014/15:91 Föreslagen lydelse 

18 § 
Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta 
1. varor på vilka 18 kap. 2 § läke-

medelslagen (2015:000) är tillämplig 
och som förskrivs enbart i födelse-
kontrollerande syfte av läkare eller 
barnmorskor, 

1. varor för vilka det med stöd av 
18 kap. 2 § läkemedelslagen 
(2015:000) har föreskrivits att läkeme-
delslagen helt eller delvis ska gälla och 
som förskrivs enbart i födelsekon-
trollerande syfte av läkare eller barn-
morskor, 

2. förbrukningsartiklar som be-
hövs vid stomi och som förskrivs av 
läkare eller av annan som Socialsty-
relsen förklarat behörig därtill, och 

 
3. förbrukningsartiklar som behövs 

för att tillföra kroppen ett läkemedel 
eller för egenkontroll av medicine-
ring. 

2. förbrukningsartiklar som en 
förmånsberättigad behöver vid stomi 
och som förskrivs av läkare eller 
någon annan som Socialstyrelsen 
förklarat har behörighet till sådan 
förskrivning, och  

3. förbrukningsartiklar som en 
förmånsberättigad på grund av sjuk-
dom behöver för att tillföra kroppen 
ett läkemedel eller för egenkontroll 
av medicinering och som förskrivs av 
läkare, tandläkare eller någon annan 
som Socialstyrelsen förklarat har behö-
righet till sådan förskrivning. 
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5 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde  
2015-05-29 
 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Per Virdesten samt justitierådet Anita 
Saldén Enérus. 
 
Kostnadsfria läkemedel för barn  
 
Enligt en lagrådsremiss den 21 maj 2015 (Social-
departementet) har regeringen beslutat inhämta 
Lagrådets yttrande över förslag till  
1. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkeme-
delsförmåner m.m., 
2. lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring 
i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rätts-
sakkunniga Zandra Milton, biträdd av departe-
mentssekreteraren Ellen Jones. 
 
Förslagen föranleder följande yttrande av Lag-
rådet: 
 
Förslaget till lag om ändring i lagen om läke-
medelsförmåner m.m. 
 
Övergångsbestämmelserna 
 
Lagrådet förordar att punkterna 2 och 3 i över-
gångsbestämmelserna formuleras så att de an-
knyter till de förhållanden som råder vid lagens 
ikraftträdande.  
 
Förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i 
lagen om läkemedelsförmåner m.m. 

 
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 
 

 
 



 

Bilaga 2 

Förslag till avskaffande 
av fritidspeng 

 
Bilaga till avsnitt 7.9 i  

utgiftsområde 9 
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Bilaga 2 

Förslag till avskaffande av fritidspeng 
 

Bilaga till avsnitt 7.9 i  
utgiftsområde 9 

Innehållsförteckning 

 

1 Lagförslag i promemorian förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng .................................... 5 

2 Förteckning över remissinstanser avseende promemorian Förslag till ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelser om 
fritidspeng ............................................................................................................... 7 
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1 Lagförslag i promemorian förslag till ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av 
bestämmelserna om fritidspeng  

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)1 
dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla, 
dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
1 §2 

Om någon genom oriktiga 
uppgifter eller genom underlåtenhet 
att lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § eller fritidspeng enligt 
4 a kap. 1 § betalats ut obehörigen 
eller med för högt belopp, får 
socialnämnden återkräva vad som 
har betalats ut för mycket. 

Om någon genom oriktiga 
uppgifter eller genom underlåtenhet 
att lämna uppgifter eller på annat sätt 
förorsakat att ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § betalats ut 
obehörigen eller med för högt 
belopp, får socialnämnden återkräva 
vad som har betalats ut för mycket. 

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant 
ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde 
ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för 
mycket. 

16 kap. 
3 §3 

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om 
nämnden har meddelat beslut i fråga om 

– ansökan enligt 2 a kap. 8 §, 
– bistånd enligt 4 kap. 1 §, 
– fritidspeng enligt 4 a kap. 1 §,  
– vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §, 
– förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §, 
– medgivande enligt 6 kap. 6 §, 
– medgivande enligt 6 kap. 12 §, 
– återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §, 
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller 
– avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§. 
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En 

förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska 
verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av 

4 a kap. 1 § 2014:468 rubriken till 4 a kap. 2014:468. 

4 a kap. 2 § 2014:468 

4 a kap. 3 § 2014:468 
2 Senaste lydelse 2014:468. 
3 Senaste lydelse 2014:468. 
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På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 
1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för 

kostnader för barns fritidsaktiviteter som har prövats före ikraftträdandet. 
Detsamma gäller mål och ärenden om sådan ersättning till dess att målet eller 
ärendet har vunnit laga kraft. 
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2 Förteckning över remissinstanser avseende promemorian 
Förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende 
avskaffande av bestämmelser om fritidspeng 

Riksdagens ombudsmän, Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i 
Karlstad, Diskrimineringsombudsmannen, Konsumentverket, Inspektionen 
för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Myndigheten för handikappolitisk 
samordning Handisam, Barnombudsmannen, Statskontoret, Skolverket, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Institutet för 
social forskning vid Stockholms universitet SOFI, Malmö Högskola, Arvika 
kommun, Askersunds kommun, Bodens kommun, Bollebygds kommun, 
Botkyrka kommun, Dorotea kommun, Gnosjö kommun, Gotlands kommun, 
Gullspångs kommun, Göteborgs kommun, Haparanda kommun, Hofors 
kommun, Malmö kommun, Mörbylånga kommun, Nacka kommun, 
Nykvarns kommun, Nässjö kommun, Ragunda kommun, Simrishamns 
kommun, Stenungsunds kommun, Stockholms kommun, Södertälje 
kommun, Timrå kommun, Umeå kommun, Uppsala kommun, Vännäs 
kommun, Västerås kommun, Åmåls kommun, Åtvidabergs kommun, 
Övertorneå kommun, Akademikerförbundet SSR, Barnens rätt i samhället 
(Bris), Föreningen Sveriges socialchefer, Idéburna organisationer med social 
inriktning (Forum), Landsorganisationen i Sverige, Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer, Nätverket mot socialt utanförskap, Majblommans 
riksförbund, Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare, Riksidrottsförbundet, 
Rädda Barnen, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Sociala 
Missionen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga 
Stadsmission, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kvinno- och 
tjejjourers riksförbund, Sveriges Kulturskoleråd, Sveriges Makalösa föräldrar, 
Verdandi och Vision. 
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1 Lagförslag i departementspromemorian Samordnat ansvar 
för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av 
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges 
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid inter-
nationella adoptioner ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor (MIA) är central-
myndighet enligt kon-ventionen och 
fullgör de upp-gifter som ankommer 
på en sådan myndighet, om inte 
något annat följer av lag eller annan 
författning. 

Myndigheten för familjerätt och 
adoption är centralmyndighet enligt 
konventionen och fullgör de upp-
gifter som ankommer på en sådan 
myndig-het, om inte något annat 
följer av lag eller annan författning. 

MIA utfärdar intyg enligt artikel 
23 i konventionen när adoptionen 
har ägt rum i Sverige eller när ett 
utländskt adoptionsbeslut har om-
vandlats här i landet enligt artikel 27 
i konventionen och 5 § denna lag. 

Myndigheten förfamiljerätt och 
adoption utfärdar intyg enligt artikel 
23 i konventionen när adoptionen 
har ägt rum i Sverige eller när ett 
utländskt adoptionsbeslut har om-
vandlats här i landet enligt artikel 27 
i konventionen och 5 § denna lag. 

 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015. 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2004:768. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling 

Härigenom föreskrivs att 4–5, 6 a, 7, 8 a–c, 9–10, 12 och 14 §§ lagen 
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §2 
Den eller de som vill adoptera ett 

barn från utlandet skall anlita en 
sammanslutning som avses i 3 §. 
Detta gäller dock inte enstaka fall av 
adoption som avser släktingbarn 
eller där det annars finns särskilda 
skäl att adoptera utan förmedling av 
en auktoriserad sammanslutning. 
Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor (MIA) skall i sådana 
fall innan barnet lämnar landet pröva 
om för-farandet är godtagbart 

Den eller de som vill adoptera ett 
barn från utlandet ska anlita en sam-
manslutning som avses i 3 §. Detta 
gäller dock inte enstaka fall av 
adoption som avser släktingbarn 
eller där det annars finns särskilda 
skäl att adoptera utan förmedling av 
en auktoriserad sammanslutning. 
Myndigheten för familjerätt och 
adoption ska i sådana fall innan bar-
net lämnar landet pröva om förfa-
randet är godtagbart. 

5 §3 
MIA avgör frågor om auktorisa-

tion och har tillsyn över de auktori-
serade sammanslutningarna. 

Myndigheten för familjerätt och 
adoption avgör frågor om auktori-
sation och har tillsyn över de aukto-
riserade sammanslutningarna. 

6 a §4 
En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas auktori-

sation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, i viss 
del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land, under 
förutsättning att  

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig regle-
ring av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer för 
internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner,  

2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en funge-
rande administration kring internationell adoptionsverksamhet,  

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner 
från det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett sak-
kunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som 
främsta riktmärke,  

4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de 
fördelar sig,  

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2004:769. 
3 Senaste lydelse 2004:769. 
4 Senaste lydelse 2009:289. 
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5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt 
bedöms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adop-
tionssamarbete med det andra landet, och  

6. sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som 
sammanslutningen bedriver, inte äventyrar förtroendet för adoptionsverk-
samheten. 

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med inter-
nationell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land eller 
med viss adoptionskontakt i ett annat land, får bedriva verksamhet i det landet 
endast om behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd till det, 
eller har förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens verk-
samhet i landet. 

I ärenden om auktorisation enligt 
denna paragraf ska MIA samråda 
med den svenska utlandsmyndig-
heten i det andra landet, om det inte 
är uppenbart obehövligt, samt vid 
behov med barnrättsorganisationer 
som verkar i det andra landet. 

I ärenden om auktorisation enligt 
denna paragraf ska Myndigheten för 
familjerätt och adoption samråda med 
den svenska utlandsmyndigheten i 
det andra landet, om det inte är 
uppenbart obehövligt, samt vid 
behov med barnrättsorganisationer 
som verkar i det andra landet. 

7 §5 
Auktorisation enligt 6 § får ges för 

högst fem år och auktorisation enligt 
6 a § får ges för högst två år. Har en 
ny ansökan ingivits till MIA innan 
tidigare auktorisation löpt ut gäller 
tidigare auktorisationsbeslut i 
avvaktan på MIA:s beslut. Auktori-
sationen får även förenas med andra 
villkor som har betydelse för bedri-
vande av verksamheten, såsom vad 
som skall gälla om inbetalning av 
avgifter samt redovisning. 

Auktorisation enligt 6 § får ges för 
högst fem år och auktorisation enligt 
6 a § får ges för högst två år. Har en 
ny ansökan ingivits till Myndigheten 
för familjerätt och adoption innan 
tidigare auktorisation löpt ut gäller 
tidigare auktorisationsbeslut i av-
vaktan på beslut från Myndigheten för 
familjerätt och adoption. Auktorisa-
tionen får även förenas med andra 
villkor som har betydelse för bedri-
vande av verksamheten, såsom vad 
som ska gälla om inbetalning av av-
gifter samt redovisning. 

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad samman-
slutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för inter-
nationell adoptionsförmedling. 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2004:769. 
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8 a §6 
Sammanslutningen skall skynd-

samt meddela MIA sådana föränd-
ringar i sammanslutningens verk-
samhet i Sverige och i utlandet samt 
sådana förändringar i politiska, juri-
diska eller andra förhållanden i ut-
landet som kan ha betydelse för för-
medlingsverksamheten. 

Sammanslutningen ska skyndsamt 
meddela Myndigheten för familjerätt 
och adoption sådana förändringar i 
samman-slutningens verksamhet i 
Sverige och i utlandet samt sådana 
förändringar i politiska, juridiska 
eller andra förhållanden i utlandet 
som kan ha betydelse för förmed-
lingsverksamheten. 

8 b §7 
En auktoriserad sammanslutning 

är skyldig att dokumentera förmed-
lingsverksamheten. Dokumenta-
tionen skall utvisa beslut och åtgär-
der som vidtas i ärenden samt fak-
tiska omständigheter och händelser 
av betydelse. Dokumentationen skall 
bevaras så länge den kan antas ha 
betydelse för den som förmedlats för 
adoption genom sammanslutningen, 
eller för honom eller henne närstå-
ende personer.  

Kopia av handlingar som avser en 
viss adoption skall skickas till den 
socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Om sammanslutningen upp-hör 
med sin förmedlingsverk-samhet, 
skall dokumentation av förmedlings-
verksamheten överlämnas till MIA 
för förvaring. 

En auktoriserad sammanslutning 
är skyldig att dokumentera förmed-
lingsverksamheten. Dokumenta-
tionen ska utvisa beslut och åtgärder 
som vidtas i ärenden samt faktiska 
omständigheter och händelser av 
betydelse. Dokumentationen ska 
bevaras så länge den kan antas ha 
betydelse för den som förmedlats för 
adoption genom sammanslutningen, 
eller för honom eller henne närstå-
ende personer. 

Kopia av handlingar som avser en 
viss adoption ska skickas till den 
socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § 
andra stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Om sammanslutningen upphör 
med sin förmedlingsverksamhet, ska 
dokumentation av förmedlingsverk-
samheten överlämnas till Myndig-
heten för familjerätt och adoption för 
förvaring. 

8 c §8 
Den som en sammanslutnings 

handlingar i förmedlings-verksam-
heten rör skall på begäran, så snart 
som möjligt, tillhandahållas efterfrå-
gade handlingar för läsning eller av-
skrivning på stället eller i avskrift 
eller kopia, om det inte kan antas att 
en annan enskild per-son lider men. 

Frågor om utlämnande enligt 

Den som en sammanslutnings 
handlingar i förmedlings-verksam-
heten rör ska på begäran, så snart 
som möjligt, tillhandahållas efter-
frågade handlingar för läsning eller 
avskrivning på stället eller i avskrift 
eller kopia, om det inte kan antas att 
en annan enskild person lider men. 

Frågor om utlämnande enligt 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2004:769. 
7 Senaste lydelse 2004:769. 
8 Senaste lydelse 2004:769. 
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första stycket prövas av den som 
ansvarar för handlingarna. Anser 
denne att någon handling eller en del 
av en handling inte bör lämnas ut 
skall han eller hon genast med eget 
yttrande överlämna frågan till MIA 
för prövning. 

första stycket prövas av den som 
ansvarar för handlingarna. Anser 
denne att någon handling eller en del 
av en handling inte bör lämnas ut ska 
han eller hon genast med eget ytt-
rande överlämna frågan till Myn-
digheten för familjerätt och adoption 
för prövning. 

9 §9 
MIA har rätt att inspektera en 

auktoriserad sammanslutningsverk-
samhet och får inhämta de upplys-
ningar och ta del av de handlingar 
som behövs för tillsynen. 

Myndigheten för familjerätt och 
adoption har rätt att inspektera en 
auktoriserad sammanslutningsverk-
samhet och får inhämta de upplys-
ningar och ta del av de handlingar 
som behövs för tillsynen. 

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs 
vid inspektionen. 

9 a §10 
MIA får förelägga en auktoriserad 
sammanslutning att avhjälpa brister i 
förmedlingsverksamheten. 

Myndigheten för familjerätt och 
adoption får förelägga en auktorise-
rad sammanslutning att avhjälpa 
brister i förmedlingsverksamheten. 

10 §11 
Auktorisation att arbeta med in-

ternationell adoptionsför-medling i 
Sverige skall återkallas, om de förut-
sättningar som anges i 6 § inte längre 
finns. Sådan auktorisation skall också 
återkallas om sammanslutningen inte 
tillhandahåller MIA begärda upplys-
ningar eller handlingar enligt 9 § eller 
följer myndighetens beslut enligt 
9 a §. Detsamma gäller om sam-
manslutningen inte förmedlat något 
barn under de senaste två åren, om 
det inte finns särskilda skäl. 

Auktorisation att arbeta med in-
ternationell adoptionsför-medling i 
ett annat land skall återkallas, om de 
förutsättningar som anges i 6 eller 
6 a § inte längre finns. 

En auktorisation skall vidare åter-
kallas, om sammanslutningen inte 

Auktorisation att arbeta med in-
ternationell adoptionsför-medling i 
Sverige ska återkallas, om de förut-
sättningar som anges i 6 § inte längre 
finns. Sådan auktorisation ska också 
återkallas om sammanslutningen inte 
tillhandahåller Myndigheten för 
familjerätt och adoption begärda 
upplysningar eller handlingar enligt 
9 § eller följer myndighetens beslut 
enligt 9 a §. Detsamma gäller om 
sammanslutningen inte för-medlat 
något barn under de senaste två åren, 
om det inte finns särskilda skäl.  

Auktorisation att arbeta med in-
ternationell adoptionsför-medling i 
ett annat land ska återkallas, om de 
förutsättningar som anges i 6 eller 
6 a § inte längre finns.  

En auktorisation ska vidare åter-

 
 
                                                      
9 Senaste lydelse 2004:769. 
10 Senaste lydelse 2004:769. 
11 Senaste lydelse 2004:769. 
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uppfyller villkor som uppställts för 
auktorisationen. 

kallas, om sammanslutningen inte 
uppfyller villkor som uppställts för 
auktorisationen. 

12 §12 
Om en auktoriserad sam-man-

slutning har vägrat adoptionsför-
medling i ett visst fall, får MIA på 
begäran av den eller dem som söker 
adoption uppdra åt sammanslut-
ningen att ändå förmedla adop-
tionen. 

Om en auktoriserad sam-man-
slutning har vägrat adoptionsför-
medling i ett visst fall, får Myndig-
heten för familjerätt och adoption på 
begäran av den eller dem som söker 
adoption uppdra åt sam-
manslutningen att ändå förmedla 
adoptionen. 

14 §13 
MIA:s beslut enligt 4 § tredje me-

ningen, 6 §, 6 a § första stycket, 7 § 
första stycket, 9 a och 10 §§ får 
överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs 
vid överklagande till kammarrätten.  

Beslut av Myndigheten för familje-
rätt och adoption enligt 4 § tredje 
meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 
7 § första stycket, 9 a och 10 §§ får 
överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs 
vid överklagande till kammarrätten. 

I fråga om överklagande av MIA:s 
beslut enligt 8 c § andra stycket gäl-
ler bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

I fråga om överklagande av beslut 
av Myndigheten för familjerätt och 
adoption enligt 8 c § andra stycket 
gäller bestämmelserna i 6 kap. 7–
11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). 

MIA:s beslut i övrigt får inte över-
klagas 

Beslut av Myndigheten för familje-
rätt och adoption i övrigt enligt denna 
lag får inte överklagas. 

 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015. 

 
 
                                                      
12 Senaste lydelse 2004:769. 
13 Senaste lydelse 2009:465. 
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1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 
13 § 

Sekretess gäller hos Myndigheten 
för internationella adoptionsfrågor 
(MIA) i ärende om sådana frågor för 
uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften 
röjs. Motsvarande sekretess gäller för 
handlingar som lämnats över till 
MIA för förvaring enligt 8 b § tredje 
stycket lagen (1997:192) om inter-
nationell adoptionsförmedling. 

Sekretess gäller hos Myndigheten 
för familjerätt och adoption i ärende 
om sådana frågor för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider 
men om uppgiften röjs. Motsvarande 
sekretess gäller för handlingar som 
lämnats över till Myndigheten för 
familjerätt och adoption för förvaring 
enligt 8 b § tredje stycket lagen 
(1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling. 

För uppgift i en allmän handling 
gäller sekretessen i högst femtio år. 

För uppgift i en allmän handling 
gäller sekretessen i högst femtio år. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015. 
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Remissinstanser till Ds 2014:17 

Riksdagens ombudsmän (JO), Riksrevisionen, 
Svea Hovrätt, Halmstads tingsrätt, Kammarrät-
ten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Falun, 
Justitiekanslern (JK), Domstolsverket, Försäk-
ringskassan, Socialstyrelsen, Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), Folkhälsomyndig-
heten, Myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor (MIA), Barnombudsmannen (BO), 
Arbetsgivarverket, Länsstyrelsen Norrbotten, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Statskontoret, 
Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Statist-
iska centralbyrån (SCB), Statens skolverk, Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
Lunds universitet, Rättssociologiska enheten, 
Umeå universitet, Sociologiska institutionen, 
Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden, 
Ekerö kommun, Eskilstuna kommun, Gävle 
kommun, Göteborgs kommun, Hammarö 
kommun, Hedemora kommun, Helsingborgs 
kommun, Håbo kommun, Härnösands kom-
mun, Kungsbacka kommun, Kiruna kommun, 
Lomma kommun, Malmö kommun , Mora 
kommun, Norrköpings kommun, Piteå kom-
mun, Sollentuna kommun, Stockholms kom-
mun, Strömstads kommun, Trollhättans kom-
mun, Timrå kommun, Vetlanda kommun, Växjö 

kommun, Västerviks kommun, Västerås kom-
mun, Landstinget i Kronobergs län, Landstinget 
i Stockholms län, Akademikerförbundet SSR, 
Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenskt 
Näringsliv, Sveriges Akademikers Centralorga-
nisation (SACO), Sveriges Kommuner och 
Landsting, Tjänstemännens Centralorganisation 
(TCO), Adopterade Etiopiers och Eritreaners 
förening (AEF), Adopterade Koreaners förening 
(AKF), Adoptionscentrum, Adoptionsföre-
ningen La Casa (ALC), Allmänna barnhuset, 
Barnen framför allt – adoptioner, Barnens rätt i 
samhället (BRIS), Barnens Vänner – interna-
tionell adoptionsförening (BV), Familjeföre-
ningen för internationell adoption (FFIA), 
Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR), 
Föreningen pappaliv, Föreningen Sveriges 
kommunala familjerådgivare (KFR), Föreningen 
Sveriges socialchefer, Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer (LSU), Organisationen 
för vuxna adopterade och fosterbarn (AFO), 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjou-
rer i Sverige (ROKS), Rädda barnen, Sveriges 
Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), 
Sveriges makalösa föräldrar och Mansjouren i 
Stockholms län. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 
 
 

10 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 

3 

 
Förslag till statens budget för 2016 

 
 
 
 

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

 
 

Innehållsförteckning 

 

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 7 

2 Lagförslag ................................................................................................................ 9 
2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...................... 9 

3 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ........................... 13 
3.1 Omfattning ....................................................................................... 13 
3.2 Utgiftsutveckling ............................................................................. 13 
3.3 Mål för utgiftsområdet .................................................................... 14 
3.4 Resultatredovisning ......................................................................... 14 
3.4.1 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... 14 
3.4.2 Resultat ............................................................................................. 15 
3.5 Analys och slutsatser ....................................................................... 29 
3.6 Årlig revision .................................................................................... 31 
3.7 Politikens inriktning ........................................................................ 31 
3.8 Förslag om borttagande av den bortre tidsgränsen i 

sjukförsäkringen............................................................................... 34 
3.8.1 Ärendet och dess beredning ............................................................ 34 
3.8.2 Bakgrund .......................................................................................... 34 
3.8.3 Regeringens överväganden och förslag ........................................... 38 
3.8.4 Konsekvenserna av förslagen .......................................................... 43 
3.8.5 Författningskommentar .................................................................. 47 
3.9 Förslag om borttagande av samordningsregel mellan  

boendetillägg och bostadstillägg ..................................................... 48 
3.10 Budgetförslag ................................................................................... 48 
3.10.1 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ........................................ 48 
3.10.2 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. ...................................... 51 
3.10.3 1:3 Handikappersättning ................................................................. 52 
3.10.4 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. .................................................. 53 
3.10.5 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet ................... 53 
3.10.6 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen .......................................... 54 
3.10.7 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader .................................... 57 
3.10.8 2:1 Försäkringskassan ...................................................................... 58 
3.10.9 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen ......................................... 59 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 10 

4 

Bilaga Förteckning över remissinstanserna avseende promemorian Avskaffande av 
den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Ds 2015:17 

 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 

5 

 

 
Tabellförteckning 

 
Anslagsbelopp ................................................................................................................... 7 
Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och funktionsnedsättning ..................................................................... 13 
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgiftsområde 10 Ekonomisk 

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ............................................... 14 
Tabell 3.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 10 Ekonomisk 

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ............................................... 14 
Tabell 3.4 Andelen ensamstående bland personer med sjuk- och  

aktivitetsersättning, långtidssjukskrivna och övriga befolkningen ................... 21 
Tabell 3.5 Disponibla inkomsten för en ensamstående med två barn före och efter 

övergången till arbetslivsintroduktion ................................................................ 43 
Tabell 3.6 Reformens effekter för statens budget ......................................................... 46 
Tabell 3.7 Anslagsutveckling 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ...................... 48 
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 Sjukpenning och 

rehabilitering m.m. ............................................................................................... 50 
Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. .................... 51 
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 Aktivitets- och 

sjukersättningar m.m. ........................................................................................... 52 
Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Handikappersättning.............................................. 52 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 Handikappersättning...... 52 
Tabell 3.13 Anslagsutveckling 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. ............................... 53 
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 Arbetsskadeersättningar 

m.m. ....................................................................................................................... 53 
Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning inom det statliga  

personskadeskyddet ............................................................................................. 53 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 Ersättning inom det 

statliga personskadeskyddet ................................................................................ 54 
Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ...................... 54 
Tabell 3.18 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för 

sjukskrivningsprocessen ....................................................................................... 56 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 1:6 Bidrag för 

sjukskrivningsprocessen ....................................................................................... 57 
Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader ................. 57 
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för1:7 Ersättning för höga 

sjuklönekostnader ................................................................................................ 57 
Tabell 3.22 Anslagsutveckling 2:1 Försäkringskassan .................................................. 58 
Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet ................................................................................... 58 
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 Försäkringskassan .......... 59 
Tabell 3.25 Anslagsutveckling 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen ..................... 59 
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 Inspektionen för 

socialförsäkringen ................................................................................................. 60 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 10 

6 

 

 
Diagramförteckning 

 
Diagram 3.1 Ohälsotalet uppdelat på sjuk- och rehabiliteringspenning  

(Sjp-delen) respektive sjuk- och aktivitetsersättning (SA), 2000–2019 ............ 15 
Diagram 3.2 Ohälsotalet 2014 efter ålder och kön ....................................................... 15 
Diagram 3.3 Sjukpenningtalet för kvinnor och män sedan 1995 ................................. 16 
Diagram 3.4 Antal pågående sjukfall, kvinnor och män, 2000–2015 ........................... 16 
Diagram 3.5 Sjukpenningtalet för kvinnor och män per län ........................................ 17 
Diagram 3.6 Sjukfrånvaro i olika sektorer ..................................................................... 17 
Diagram 3.7 Sjukfrånvaron som andel av anställda i åldern 20–64 år, 1990-2014,  

för EU15 ................................................................................................................ 17 
Diagram 3.8 Andelen pågående sjukfall med psykiatrisk diagnos för kvinnor och 

män, under ett år eller mer ................................................................................... 18 
Diagram 3.9 Andel kvinnor och män som återvänt till sjukförsäkringen inom 15 

månader efter att de lämnat sjukförsäkringen ..................................................... 18 
Diagram 3.10 Antalet nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättning,  

2003–2014 .............................................................................................................. 20 
Diagram 3.11 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för gruppen med  

sjuk- och aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna, i relation till övriga 
befolkningen .......................................................................................................... 21 

Diagram 3.12 Andel män och kvinnor som återvänt till sjukförsäkringen inom  
15 månader efter det att de lämnat sjukförsäkringen ......................................... 36 

Diagram 3.13 Pågående sjukfall för kvinnor och män .................................................. 45 
 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 

7 

 

1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om ändring i 

socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1, 3.8 och 
3.9), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivnings-
processen ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
2 700 000 000 kronor 2017 och 2018 
(avsnitt 3.10.6), 

 
 
 
 

3. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
om en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår 
till högst 140 000 000 kronor för att till-
godose Försäkringskassans behov av lik-
viditet i utbetalning av ersättning för vård i 
andra länder (avsnitt 3.10.8), 

4. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygg-
het vid sjukdom och funktionsnedsättning 
enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 43 503 000 

1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50 334 250 

1:3 Handikappersättning 1 370 000 

1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 3 121 000 

1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 35 658 

1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 907 000 

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 360 000 

2:1 Försäkringskassan 8 171 906 

2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 65 467 

Summa  109 868 281 
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken1 
dels att 27 kap. 24 a och 35 a §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 27 kap. 20, 24, 32 och 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap. 

12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1 och 9 §§, 103 e kap. 3 § och 110 kap. 6 § ska 
ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 103 d kap. 9 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 kap. 
20 § 

Sjukpenning kan lämnas för dagar 
i en sjukperiod så länge den för-
säkrade uppfyller förutsättningarna 
för rätt till sjukpenning inom den tid 
som anges i 21–24 a §§. 

Sjukpenning kan lämnas för dagar 
i en sjukperiod så länge den för-
säkrade uppfyller förutsättningarna 
för rätt till sjukpenning inom den tid 
som anges i 21–24 §§. 

24 § 
Sjukpenning på fortsättningsnivån 

lämnas för högst 550 dagar om sjuk-
penning på normalnivån inte kan 
lämnas på grund av det som före-
skrivs i 21 §. Detta gäller även för 
dagar i en ny sjukperiod under förut-
sättning att sjukpenning för maximalt 
antal dagar inte redan har lämnats. 

Sjukpenning på fortsättningsnivån 
lämnas om sjukpenning på normal-
nivån inte kan lämnas på grund av 
det som föreskrivs i 21 §. Detta 
gäller även för dagar i en ny sjuk-
period. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse av 27 kap. 24 a § 2011:1513. 
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32 § 
Om en sjukperiod börjar inom 

fem dagar från det att en tidigare 
sjukperiod har avslutats ska bestäm-
melserna i 20–24 a och 27 §§ tilläm-
pas som om den senare sjukperioden 
är en fortsättning på den tidigare 
sjukperioden. 

Om en sjukperiod börjar inom 
fem dagar från det att en tidigare 
sjukperiod har avslutats ska bestäm-
melserna i 20–24 och 27 §§ tillämpas 
som om den senare sjukperioden är 
en fortsättning på den tidigare 
sjukperioden. 

51 §2 
Vid beräkningen av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt 

arbetsförmåga enligt 46–49 §§ ska dagar i sjukperioder läggas samman om 
färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna. 

Vid beräkning av antalet dagar ska 
det bortses från dagar under vilka den 
försäkrade har deltagit i det arbets-
marknadspolitiska programmet arbets-
livsintroduktion och fått aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. 

 

28 a kap. 
15 §3 

När det enligt 27 kap. 20–24 a §§ 
kan lämnas sjukpenning på normal-
nivån eller fortsättningsnivån, ska 
även sjukpenning i särskilda fall 
kunna lämnas. 

När det enligt 27 kap. 20–24 §§ 
kan lämnas sjukpenning på normal-
nivån eller fortsättningsnivån, ska 
även sjukpenning i särskilda fall 
kunna lämnas. 

31 kap. 
10 §4 

Hel rehabiliteringspenning för dag motsvarar kvoten mellan  
– den försäkrades beräkningsunderlag enligt 28 kap. 7 § 1 eller 2 och  
– 365. 
Vid beräkningen ska bestämmel-

serna i 27 kap. 21–24 a, 26 och 32 §§ 
samt 28 kap. 10 och 11 §§ tillämpas. 

Vid beräkningen ska bestämmel-
serna i 27 kap. 21–24, 26 och 32 §§ 
samt 28 kap. 10 och 11 §§ tillämpas. 

31 a kap. 
12 §5 

När det kan lämnas rehabilite-
ringspenning på den nivå som 
föreskrivs i 27 kap. 21–24 a §§, ska 
även rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall kunna lämnas. 

När det kan lämnas rehabilite-
ringspenning på den nivå som 
föreskrivs i 27 kap. 21–24 §§, ska 
även rehabiliteringspenning i sär-
skilda fall kunna lämnas. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2013:747. 
3 Senaste lydelse 2011:1513. 
4 Senaste lydelse 2010:2005. 
5 Senaste lydelse 2011:1513. 
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103 c kap. 
4 §6 

Boendetillägg kan lämnas till den som omfattas av 2 § och som 
1. får sjukpenning enligt 27–

28 a kap.,  
2. får rehabiliteringspenning enligt 

31 eller 31 a kap., eller  
3. deltar i det arbetsmarknadspoli-

tiska programmet arbetslivsintroduk-
tion och får aktivitetsstöd. 

1. får sjukpenning enligt 27–
28 a kap., eller 

2. får rehabiliteringspenning enligt 
31 eller 31 a kap. 

103 d kap. 
1 §7 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– ersättningsnivåer i 2–4 §§, 
– bidragsgrundande inkomst i 5 och 6 §§, 
– minskning av boendetillägg i 7 §, 
– andelsberäkning vid partiell ersättning i 8 §, och 
– samordning med bostadsbidrag 

och bostadstillägg i 9 §. 
– samordning med bostadsbidrag i 

9 §. 

Samordning med bostadsbidrag 
och bostadstillägg 

Samordning med bostadsbidrag8  

9 §9 
Boendetillägget enligt 8 § ska 

minskas med de belopp som lämnas 
som 

1. preliminärt bostadsbidrag enligt 
98 kap., och 

2. bostadstillägg till make enligt 
100–102 kap. 

Om boendetillägg lämnas till båda 
makarna ska boendetillägget till 
vardera maken minskas med halva 
det preliminära bostadsbidraget 
enligt första stycket 1. 

Boendetillägget enligt 8 § ska 
minskas med det belopp som lämnas 
som preliminärt bostadsbidrag enligt 
98 kap. 

 
 
 
Om boendetillägg lämnas till båda 

makarna ska boendetillägget till 
vardera maken minskas med halva 
det preliminära bostadsbidraget 
enligt första stycket. 

103 e kap. 
3 §10 

Boendetillägget får räknas om utan föregående underrättelse om den 
bidragsgrundande inkomsten enligt 103 d kap. 6 § ändras. 

Det som anges i första stycket gäller också när ändring sker av 
– förmånsnivån i de förmåner som 

anges i 103 c kap. 4 §, 
– förmånsnivån i de förmåner som 

anges i 103 c kap. 4 §, eller 
 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2011:1513. 
7 Senaste lydelse 2011:1513. 
8 Senaste lydelse 2011:1513. 
9 Senaste lydelse 2012:599. 
10 Senaste lydelse 2011:1513. 
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– preliminärt bostadsbidrag enligt 
98 kap., eller 

– bostadstillägg till make enligt 
100–102 kap. 

– preliminärt bostadsbidrag enligt 
98 kap. 

110 kap. 
6 §11 

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande 
förmåner:  

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock 
särskilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §. 

2. Sjukpenning i fall som avses i 
27 kap. 24 a § 3 eller där den för-
säkrade annars på grund av sjuk-
domen är förhindrad eller har 
synnerliga svårigheter att göra en 
ansökan. 

2. Sjukpenning i fall där den för-
säkrade på grund av sjukdomen är 
förhindrad eller har synnerliga 
svårigheter att göra en ansökan. 

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att 
det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning. 

Om vårdbidrag eller handikappersättning har beviljats för begränsad tid får 
den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta 
har gjorts.  

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns 
beträffande  

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,  
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,  
3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,  
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och  
5. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och 
9 §§ och 103 e kap. 3 § och i övrigt den 1 februari 2016. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före 
ikraftträdandet. 

3. För den som före den 1 februari 2016 har påbörjat deltagande i 
arbetslivsintroduktion gäller 27 kap. 51 § och 103 c kap. 4 § i den äldre 
lydelsen. 

 

 
 
                                                      
11 Senaste lydelse 2013:747. 
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3 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjuk-
dom och funktionsnedsättning omfattar sjuk-
penning, rehabiliteringspenning, sjuk- respektive 
rehabiliteringspenning i särskilda fall, boendetil-
lägg, närståendepenning, medel för köp av 
arbetshjälpmedel m.m., aktivitets- och sjuk-
ersättning, handikappersättning, ersättning vid 

arbetsskador och inom det statliga person-
skadeskyddet, bidrag för sjukskrivningsproces-
sen samt ersättning för höga sjuklönekostnader. 
Utgiftsområdet omfattar även myndigheterna 
Försäkringskassan och Inspektionen för social-
försäkringen (ISF). Här behandlas också inter-
nationellt samarbete på socialförsäkringsom-
rådet.  

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning        

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 32 300 37 093 36 983 43 503 46 896 49 350 50 949 

1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50 828 50 087 50 662 50 334 50 104 49 996 50 962 

1:3 Handikappersättning 1 331 1 351 1 359 1 370 1 400 1 439 1 491 

1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 3 610 3 358 3 393 3 121 2 985 2 869 2 763 

1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 40 38 38 36 34 32 30 

1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 3 056 3 014 2 767 2 907 2 902 2 902 2 902 

1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader – – – 360 360 360 360 

Summa Ersättning vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 91 164 94 941 95 202 101 631 104 681 106 948 109 457 

Myndigheter        

2:1 Försäkringskassan 7 811 8 030 7 809 8 172 8 237 8 379 8 545 

2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 61 64 63 65 66 68 69 

Summa Myndigheter 7 873 8 095 7 871 8 237 8 303 8 446 8 614 

Totalt för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och funktionsnedsättning 99 036 103 035 103 073 109 868 112 984 115 394 118 071 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgifts-
område 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-
nedsättning 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 100 474 100 474 100 474 100 474 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 148 246 397 565 

Beslut 1 679 1 798 1 862 1 984 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 712 1 963 3 656 5 792 

Volymer 6 855 8 504 9 006 9 257 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsom-
råden – – – – 

Övrigt – – – – 

Ny ramnivå  109 868 112 984 115 394 118 071 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 3.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-
nedsättning 
Miljoner kronor 

   2016 

Transfereringar 1 101 036 

Verksamhetsutgifter 2 8 816 

Investeringar 3 17 

Summa ramnivå 109 869 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

3.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområdet är att frånvaron från 
arbete på grund av sjukdom ska ligga på en lång-
siktigt stabil och låg nivå (prop. 2008/09:1 utg. 
omr. 10 avsnitt 2.3, bet. 2008/09:SfU1, rskr. 
2008/09:138). Den förra regeringen har i prop. 
2009/10:1 valt att precisera målet. Det innebär 
mer specifikt att:  

– sjukfrånvaron inte ska variera mer än inom 
ramen för normala säsongsvariationer,  

– osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron 
inte ska förekomma,  

– nivån på sjukfrånvaron ska vara i linje med 
motsvarande system och förmåner inom 
EU och OECD. 

Utöver målet för utgiftsområdet föreslår 
regeringen i denna proposition ett 
jämställdhetspolitiskt verksamhetsmål med 
innebörden att skillnaden i sjukpenningtal 
mellan kvinnor och män ska minska (se avsnitt 
3.7).  

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De centrala indikatorer som används för att 
redovisa resultaten inom utgiftsområdet är föl-
jande: 

– Ohälsotalet – antal heldagar per år som 
personer i åldern 16–64 år i genomsnitt har 
sjukpenning, rehabiliteringspenning eller 
sjuk- och aktivitetsersättning. 

– Sjukpenningtalet – antal heldagar per år 
som personer i åldern 16–64 år i genomsnitt 
har sjuk- eller rehabiliteringspenning. 

– Antal pågående sjukfall. 

– Antal nybeviljade sjukersättningar och 
aktivitetsersättningar. 

Dessa indikatorer kan även användas för att göra 
regionala jämförelser och illustrera säsongs-
variationer i sjukfrånvaron. Utöver detta görs 
även en internationell jämförelse av hur den 
svenska sjukfrånvaron förhåller sig till 
sjukfrånvaron i länderna i EU151 med hjälp av 
arbetskraftsundersökningarna (AKU). Samtliga 
indikatorer redovisas efter kön. De huvudsakliga 
källorna för uppföljning av indikatorerna är 

 
 
                                                      
1 I denna benämning ingår följande länder: Frankrike, Österrike, Belgien, 

Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Grekland, Irland, Italien, 

Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Storbritannien och Sverige. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 

15 

Försäkringskassans redovisningar, rapporter från 
ISF samt uppgifter från Statistiska centralbyrån. 

3.4.2 Resultat 

Resultatredovisningen inleds med en redovisning 
av sjukfrånvarons utveckling, där även 
Försäkringskassans och andra relevanta aktörers 
arbete med sjukskrivningsprocessen redovisas. 
Därefter lämnas en redovisning av resultaten för 
den samlade verksamheten på Försäkringskassan 
och ISF. Även internationellt samarbete inom 
socialförsäkringen redovisas i detta avsnitt. 

Sjukfrånvarons utveckling 

Ohälsotalet – den totala sjukfrånvaron – ökar  
Den totala sjukfrånvaron mätt som ohälsotalet 
uppgick i juni 2015 till nära 28 dagar. För 
kvinnor uppgick ohälsotalet till 33 dagar och för 
män till 22 dagar. Kvinnor står således för en 
betydligt större del av sjukfrånvaron än män. 

Ohälsotalet uppvisade under åren 2003–2013 
en kontinuerlig minskning. Numera ökar det 
svagt. Ökningen förklaras både av att fler sjukfall 
startar och av att sjukfallens varaktighet ökar. 

 
Diagram 3.1 Ohälsotalet uppdelat på sjuk- och rehabilite-
ringspenning (Sjp-delen) respektive sjuk- och aktivitetser-
sättning (SA), 2000–2019 
Dagar  

 
Källa: Försäkringskassan.  
Anm: Prognos fr.o.m. juli 2015. 

 
Sammansättningen av antalet utbetalade dagar 
med sjuk- och rehabiliteringspenning respektive 
sjuk- och aktivitetsersättning har förändrats. 
Antalet personer som har sjukersättning har 
minskat, vilket till stor del kan förklaras av att 
nybeviljandet av ersättningen har varit lågt i 

kombination med att många personer övergår 
från sjukersättning till ålderspension. Eftersom 
antalet sjukfall och därmed antalet som har sjuk- 
eller rehabiliteringspenning samtidigt har ökat, 
innebär det sammantaget att det har skett en 
omfördelning inom ohälsotalet mellan antalet 
personer som har sjuk- och rehabiliterings-
penning respektive sjuk- och aktivitetsersätt-
ning, se diagram 3.1. I diagrammet framgår även 
att nuvarande ökning av ohälsotalet väntas plana 
ut och stabiliseras på en nivå om 29 dagar i slutet 
av prognosperioden. 
 
Diagram 3.2 Ohälsotalet 2014 efter ålder och kön  
Dagar  

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
Som framgår i diagram 3.2 ökar ohälsotalet kraf-
tigt med ålder. Exempelvis är ohälsotalet nästan 
tre gånger så högt bland 50–59-åringar som 
bland 30–39-åringar. Det gäller både för kvinnor 
och män. Vad som också framgår i diagrammet 
är att kvinnor har ett högre ohälsotal än män i 
samtliga åldersgrupper förutom bland de yngsta 
försäkrade, individer i åldern 16–19 år.  

Sjukpenningtalet och antalet pågående sjukfall ökar 
Sedan 2011 ökar sjukpenningtalet i snitt med 
13 procent på årsbasis. I juni 2015 uppgick sjuk-
penningtalet till 10 dagar, uppdelat på 13 dagar 
för kvinnor och 7 dagar för män. Sjukpenning-
talet var som högst 2002 (18,6) och nådde sin 
lägsta notering i slutet av 2010 (6,0).  

De senaste årens ökning kan sägas bestå av två 
olika faser. Den första fasen kännetecknades av 
att det framför allt var personer som återvände 
till sjukförsäkringen efter att först ha tvingats 
lämna ersättningen från sjukförsäkringen. Detta 
kan närmast beskrivas som en mekanisk och 
förväntad effekt till följd av ändringarna i regel-
verket 2008. Ökningen därefter (från 2012) är 
däremot sammansättningsmässigt en annan och 
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kan inte längre förklaras av att personer återvän-
der. Ökningen förklaras i stället av att antalet 
helt nya sjukfall stiger och att dessa sjukfall blir 
längre. 

 
Diagram 3.3 Sjukpenningtalet för kvinnor och män sedan 
1995  
Rullande 12-månadersvärde  

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
Antalet pågående sjukfall har varierat kraftigt 
under de två senaste decennierna. I början av 
2000-talet uppgick det totala antalet till över 
300 000 per månad. Därefter minskade antalet 
till som lägst knappt 100 000 per månad 2010. 
Antalet pågående sjukfall har sedan dess ökat 
och uppgick i april 2015 till 186 000. Andelen 
kvinnor bland sjukfallen är 65 procent. Det är ett 
förhållande som varit relativt konstant över tid. 
Forskning påvisar att det finns ett stort antal 
faktorer både i och utanför arbetet som ökar 
risken för kvinnor att bli sjukskrivna. Resultaten 
indikerar att kvinnors högre sjukfrånvaro i 
många fall har inslag av såväl medicinska som 
sociala och ekonomiska aspekter, och att både 
faktorer i arbetsmiljön och fördelningen av 
obetalt hem- och omsorgsarbete bidrar till skill-
naden i sjukfrånvaro mellan könen.2 
 

 
 
                                                      
2 Se bl.a. Försäkringskassans rapport, Kvinnors sjukfrånvaro 2013, och 

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings rapporter 

Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar (2013) och Arbetsmiljöns 

betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom (2014). 

Diagram 3.4 Antal pågående sjukfall, kvinnor och män, 
2000–2015 
  

 
Källa: Försäkringskassan. 

Sjukfallens varaktighet ökar 
Utvecklingen av sjukfallens varaktighet över tid 
kan beskrivas med hjälp av medianlängden för 
sjukfall längre än 14 dagar. Bland sjukfall i 
gruppen anställda med sjuklön (den antals-
mässigt största gruppen) som startade under 
2014 uppgick medianen till omkring 49 dagar. 
Det utgör en ökning om ca 8 dagar i fallängd 
jämfört med 2009. Sjukfallen pågår fortfarande 
längst för arbetslösa, i genomsnitt ca 170 dagar.  

Störst regionala skillnader i sjukfrånvaro för 
kvinnor 
Sjukpenningtalet skiljer sig åt mellan olika län. 
Skillnaden mellan den högsta respektive lägsta 
länsvisa noteringen i sjukpenningtalet i juni 2015 
uppgick till 7 dagar för kvinnor och 3 dagar för 
män. Således är det bland kvinnorna som de 
största regionala skillnaderna finns. För både 
kvinnor och män är sjukfrånvaron högst i 
Jämtlands län och lägst i Östergötlands län. 
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Diagram 3.5 Sjukpenningtalet för kvinnor och män per län 
Dagar  

 
Källa: Försäkringskassan.  
Anm: Sorterat efter nivån för kvinnor. 

Sjukfrånvaron är högst i kommuner och landsting  
Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan olika sektorer. 
Högst är sjukfrånvaron i kommuner och lands-
ting, medan den är lägst inom staten. Under de 
senaste åren har knappt 40 procent av alla 
sjukskrivna varit anställda i offentlig sektor, 
vilket är en överrepresentation då andelen 
offentliganställda av det totala antalet anställda är 
ca 30 procent. 

 
Diagram 3.6 Sjukfrånvaro i olika sektorer  
Procent sjukfrånvarande kvartal 1 2015  

Källa: kortperiodisk sysselsättningsstatistik, SCB. 

Svensk sjukfrånvaro i nivå med EU-genomsnittet  
Enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
ligger den svenska sjukfrånvaron i nivå med EU-
genomsnittet. Den svenska sjukfrånvaron har 
dock varierat betydligt mer över tid jämfört med 
EU-genomsnittet. I Sverige har kvinnorna högre 
sjukfrånvaro än vad kvinnor inom EU i genom-
snitt har, vilket delvis kan bero på att arbets-
kraftsdeltagandet bland kvinnor i Sverige 
generellt sett är högre än bland kvinnor i andra 
EU-länder. För män i Sverige gäller däremot att 

de har ungefär samma sjukfrånvaro som EU-
genomsnittet för män. 
 
Diagram 3.7 Sjukfrånvaron som andel av anställda i åldern 
20–64 år, 1990-2014, för EU15 
Procent  

 
Källa: AKU, SCB samt LFS, Eurostat. 

 

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka  
Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa, i form 
av bl.a. ångest och depressioner, har ökat under 
senare år och är i dag den vanligaste sjukskriv-
ningsorsaken för både kvinnor och män.  

Risken för att bli sjukskriven på grund av 
psykisk ohälsa är högre för kvinnor än för män. 
För både kvinnor och män är risken att bli sjuk-
skriven till följd av psykisk ohälsa högst i åldern 
30–39 år och ännu något högre för personer med 
barn i åldern 3–12 år. Personer i yrken med nära 
kontakt med brukare av olika typer av välfärds-
tjänster eller andra personliga tjänster (s.k. kon-
taktyrken) har en högre genomsnittlig risk att bli 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Risken 
är lika hög för kvinnor som för män, men 
eftersom kvinnor i större utsträckning arbetar i 
dessa yrken är det fler kvinnor som drabbas.3 
Den genomsnittliga varaktigheten för sjukfall är 
generellt sett längre vid psykisk ohälsa än vid 
sjukfall som t.ex. beror på sjukdomar i rörelse-
organen. Detta är en orsak till att de psykiatriska 
diagnosernas andel av de pågående sjukfallen 
ökar och att de sammantaget utgör den största 
diagnosgruppen både för kvinnor och män. Som 
framgår i diagram 3.8 har andelen pågående 
sjukfall med psykiatrisk diagnos som är ett år 

 
 
                                                      
3 Socialförsäkringsrapport 2014:4. Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. En 

studie av Sveriges befolkning 16–64 år. 
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eller längre ökat med 16 procentenheter för 
kvinnor sedan 2005, till 46 procent. Motsvarande 
ökning för män är 15 procentenheter, till 40 
procent. Andelsökningen för psykiatriska 
diagnoser har också varit högre för sjukfall ett år 
eller längre än för sjukfall under kortare tid än 
ett år, för såväl kvinnor som män. 

 
Diagram 3.8 Andelen pågående sjukfall med psykiatrisk 
diagnos för kvinnor och män, under ett år eller mer  
  

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
ISF har genomfört en studie om hur sjukförsäk-
ringens utformning och tillämpning förhåller sig 
till de senaste årens utveckling med en stigande 
andel sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser.4 I 
rapporten konstateras att det ofta är svårare att 
fastställa arbetsförmågan för personer med en 
psykiatrisk sjukdom än för personer med en 
fysisk åkomma. Dessutom påverkar psykiatrisk 
sjukdom funktioner som är väsentliga för de 
flesta arbeten. Byte av arbetsuppgifter eller andra 
anpassningar ökar inte förutsättningarna för 
arbete på samma sätt som vid till exempel rygg-
besvär. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och väl-
färd (Forte) publicerade under våren 2015 
rapporten Arbete, psykisk ohälsa och sjukskriv-
ning – en kunskapsöversikt. Kunskapsöversikten 
visar att det vetenskapliga underlaget för vilken 
åtgärd som mest effektivt underlättar återgång i 
arbete efter en sjukskrivning på grund av psykisk 
ohälsa är vagt. Däremot finns det flera veten-
skapligt dokumenterade faktorer i arbetet, så 
kallade friskfaktorer, som kan reducera risken 

 
 
                                                      
4 ISF:s rapport Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser. Rapport 

2014:22. 

för psykisk ohälsa och som kan användas i det 
förebyggande arbetet. Kunskapsöversikten visar 
att effekten på den psykiska hälsan är likartad 
när kvinnor och män utsätts för samma faktorer 
i arbetet. Det finns belägg för att påfrestningar 
på jobbet i form av psykiskt ansträngande arbete, 
höga krav, låg kontroll, obalans mellan ansträng-
ning och belöning samt rollkonflikter kan knytas 
till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskaps-
översikten visar tydligt att arbetsplatsen måste 
vara involverad för att en medarbetare som varit 
sjukskriven för psykisk ohälsa ska komma till-
baka i arbete på ett bra sätt, oavsett orsaken till 
sjukskrivningen.  

Många återvänder efter att ha lämnat 
sjukförsäkringen vid den bortre tidsgränsen  
Sedan årsskiftet 2009/2010 har personer lämnat 
sjukförsäkringen – antingen på grund av den 
bortre tidsgränsen i försäkringen eller på grund 
av att den tidsbegränsade sjukersättningen har 
avskaffats – vid uppskattningsvis 100 000 till-
fällen.  

Många av dem som tvingats lämna sjukförsäk-
ringen på grund av den bortre tidsgränsen åter-
vänder efter en tid hos Arbetsförmedlingen till 
Försäkringskassan och får då åter sjukpenning. 
Andelen som återvände (inom 15 månader) var 
närmare 60 procent i gruppen som hade lämnat 
försäkringen vid årsskiftet 2009/2010. Andelen 
som återvänder till Försäkringskassan och får 
sjukpenning har ökat över tid. En högre andel 
kvinnor än män återvänder. 

 
Diagram 3.9 Andel kvinnor och män som återvänt till sjuk-
försäkringen inom 15 månader efter att de lämnat sjukför-
säkringen  
Andel, (procent)  

 
Källa: Försäkringskassan.  
Anm: Andel som återvänt för 2014 är underskattade eftersom tidsramen för att 
räknas som återvändare är 15 månader lång. 
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Cirka 10 000 personer har lämnat sjukförsäk-
ringen en andra gång till följd av den bortre 
tidsgränsen.  I denna grupp (maxtid 2 i diagram 
3.9) har nästan 80 procent återvänt till 
Försäkringskassan och fått sjukpenning igen. 
Även bland dessa var andelen kvinnor högre än 
andelen män. Under 2015 beräknas i genomsnitt 
mellan 1 000 och 1 100 personer per månad 
förlora sin sjukpenning på grund av den bortre 
tidsgränsen.  

Begränsningarna i det antal sjukpenningdagar 
som kan betalas ut har lett till en försämrad 
ekonomisk situation för många försäkrade. 
Detta framgår av Försäkringskassans redovis-
ning av inkomstutvecklingen för de personer 
som berörts av begränsningarna under åren 
2010–2012.5 Rapporten visar att andelen perso-
ner som fått försörjningsstöd från kommunerna 
har ökat efter att individerna inte längre haft rätt 
till ersättning från sjukförsäkringen. Denna 
utveckling gäller för både kvinnor och män.  

Försäkringskassans rapport visar också att 
relativt många i de äldre åldersgrupperna har 
tagit ut den allmänna ålderspensionen i samband 
med att de inte längre kan få ersättning från 
sjukförsäkringen vid den bortre tidsgränsen. År 
2012 gällde detta 27 procent av kvinnorna och 29 
procent av männen i åldersgrupperna 61–64 år. 
Ett uttag av ålderspension före 65 års ålder 
innebär att pensionen för resten av livet blir lägre 
än om pensionen hade börjat tas ut vid 65 års 
ålder.  

Aktivitetsförmågeutredning 
Försäkringskassan bedriver en pilotverksamhet 
för att vidareutveckla metoder och instrument 
för bedömning av arbetsförmåga, s.k. 
aktivitetsförmågeutredning (AFU). Med 
anledning av tillkännagivande från riksdagen 
(bet. 2012/13:SfU10, rskr 2012/13:277) om 
metoder för bedömning av arbetsförmåga har 
ISF på regeringens uppdrag granskat vissa delar 
av bedömningsinstrumentet AFU. Syftet med 
granskningen har varit att undersöka om be-
dömningsmodellen i AFU tillgodoser kravet på 
en individuell prövning i varje enskilt ärende och 
om AFU är förenligt med en bedömning mot 

 
 
                                                      
5 Försäkringskassan – Socialförsäkringsrapport 2014:12: Sjukfrånvarons 

utveckling Delrapport 1, 2014. 

arbeten som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden. 

ISF anser att det finns betydande fördelar med 
AFU. Utredningen ger god transparens avse-
ende vad som bedöms och hur det bedöms. En 
sådan öppenhet och tydlighet gynnar den för-
säkrades möjligheter till delaktighet i utred-
ningen och bedömningen. Standardiseringen 
bidrar även till möjligheter att bygga bort oöns-
kad variation i tillämpningen av sjukförsäk-
ringen.  

Vidare anser ISF att informationen i AFU-
utlåtandet kan ge goda förutsättningar för att 
göra en individuell prövning av det enskilda 
ärendet. I huvudparten av de granskade ärendena 
bedömer ISF att en individuell prövning har 
gjorts, dvs. att bedömningen har gjorts i 
förhållande till den enskilde och inte i för-
hållande till en ”normal referensperson” eller 
andra försäkrade med liknande sjukdomar eller 
skador. I vart tjugonde ärende hade Försäk-
ringskassan inte tagit hänsyn till nya, och för 
bedömningen betydelsefulla, uppgifter i AFU-
utlåtandet. Det gör att det finns tveksamheter i 
prövningen av dessa ärenden. 

ISF bedömer att metoden har betydande för-
delar men att det behövs åtgärder beträffande 
Försäkringskassans handläggning både före och 
efter en AFU. 

Det finns stora variationer i om handläggare 
använder sig av möjligheten att beställa en AFU 
eller inte. Dessutom anser ISF att Försäkrings-
kassan inte i tillräcklig utsträckning använder sig 
av sina medicinska rådgivare och försäkrings-
specialister vid bedömningen av de AFU som 
kommer in till Försäkringskassan. ISF anser 
därför att det behövs tydliga riktlinjer och en 
kontinuerlig kompetensutveckling som ger 
handläggarna det stöd som behövs för att man 
ska uppnå en mer enhetlig handläggningsprocess 
vid en AFU. 

När det gäller det kunskapsunderlag som 
tagits fram beträffande olika yrkens tolerans för 
funktionsnedsättningar anser ISF att det finns 
brister. De olika komponenterna i underlaget är 
ännu inte validerade, vilket innebär att det är 
osäkert om underlaget speglar de krav som den 
svenska arbetsmarknaden ställer på arbetstagare. 
Dessutom är kunskapsunderlaget inte färdigut-
vecklat och det finns inte någon säkerställd för-
valtning av det.  

ISF konstaterar att det har funnits farhågor 
om att kunskapsunderlaget, som endast ska vara 
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en referensram, ska få en normerande roll vid 
bedömning av arbetsförmågan gentemot arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmark-
naden. Detta har inte kunnat studeras av ISF på 
grund av att det av Försäkringskassans doku-
mentation oftast inte framgår om och hur 
kunskapsunderlaget har använts.  

Regeringen bedömer att AFU är väl förenligt 
med att kunna göra en individuell bedömning i 
varje enskilt ärende. I fråga om de brister ISF har 
påtalat i Försäkringskassans arbete avser 
regeringen att hantera dessa inom ramen för sin 
styrning av Försäkringskassan. Härmed anser 
regeringen att riksdagens tillkännagivande är 
slutbehandlat. 

Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning 
ökar  
Allt sedan mitten av 2011 har det skett en – om 
än svag – ökning av nybeviljandet av sjukersätt-
ning. Under 2014 nybeviljades totalt 13 144 
personer sjukersättning (57 procent kvinnor och 
43 procent män). Uppgången beror bl.a. på att 
fler personer har sjukpenning, varav vissa efter 
en tid får sjukersättning. Trots ökat nybeviljande 
fortsätter det totala antalet personer med 
sjukersättning att minska. Det beror på att 
relativt många personer med sjukersättning 
samtidigt övergår till ålderspension. Under 2014 
var det nära 26 700 personer vars sjukersättning 
upphörde på grund av att de fyllde 65 år.  

Försäkringskassan har undersökt den rättsliga 
kvaliteten i beslut om sjukersättning.6 Gransk-
ningsresultaten visar att det finns en betydande 
förbättringspotential, både när det gäller utred-
ning och bedömning av rätten till sjukersättning.  

För aktivitetsersättningen har ett högt nybe-
viljande i kombination med relativt lågt utflöde 
medfört att antalet personer med denna ersätt-
ning har ökat allt sedan aktivitetsersättningen 
infördes 2003. I december 2014 hade ca 34 500 
personer aktivitetsersättning varav ca 16 200 
unga kvinnor och 18 400 unga män. Av dessa 
hade 83 procent ersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga och 17 procent för förlängd skol-
gång. Omkring 70 procent av alla som har 
aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 

 
 
                                                      
6 Beslutsunderlag och beslut i sjukersättningsärenden. Rättslig 

kvalitetsuppföljning. Rättslig uppföljning 2015:4, Försäkringskassan. 

gör det på grund av psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning.  

Tidigare ökade inflödet till aktivitetsersätt-
ningen främst av nybeviljande för förlängd skol-
gång. Numera är det i stället ett aningen högre 
nybeviljande för nedsatt arbetsförmåga, vilket 
uppgick till ca 54 procent av det totala nybevil-
jandet för 2014.  

Trenden med allt fler unga med aktivitets-
ersättning7 återfinns även i ett flertal andra 
OECD-länder, inklusive våra grannländer. 
Orsaken till den generella ökningen är dock inte 
helt klarlagd.  
 
Diagram 3.10 Antalet nybeviljanden av sjuk- och aktivitets-
ersättning, 2003–2014 
  

Källa: Försäkringskassan. 

Lägre inkomststandard bland långtidssjukskrivna 
och personer med sjuk- och aktivitetsersättning 8  
Bland personer med sjuk- och aktivitetsersätt-
ning beräknas inkomststandarden (medianen) 
2015 motsvara 74 procent av inkomststandarden 
för den övriga befolkningen. Jämförs kvinnor 
respektive män som har sjuk- och aktivitets-
ersättning har män totalt sett en lägre 
ekonomisk standard. Det beror till viss del på att 
män som har sjuk- och aktivitetsersättning i 

 
 
                                                      
7 Ersättningar som i de länderna motsvarar aktivitetsersättning. 
8 I avsnittet redogörs översiktligt för den ekonomiska situationen för 

personer med sjuk- och aktivitetsersättning (SA) samt långvarigt 

sjukskrivna (>180 dagar). I avsnittet redovisas beräkningar gjorda i 

SCB:s FASIT-modell baserat på ett urval från 2013 som är framskrivet till 

år 2015. Med SA-tagare avses personer som någon gång under 

kalenderåret haft sjuk- och/eller aktivitetsersättning. Med långvarigt 

sjuka avses personer som under kalenderåret haft minst 180 nettodagar 

sjuk- eller rehabiliteringspenning. 
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högre utsträckning än kvinnor som har sjuk- och 
aktivitetsersättning är ensamstående (se tabell 
3.4). Ensamstående har generellt sett en lägre 
inkomststandard än sammanboende. En 
majoritet av alla personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning är ensamstående, vilket är en 
faktor som i sig bidrar till att dessa personer 
generellt, både kvinnor och män, sammantaget 
får en svårare ekonomisk situation än den övriga 
befolkningen.  

När det gäller den ekonomiska standarden 
bland långvarigt sjukskrivna så motsvarar den 
87 procent av den övriga befolkningens median-
värde. Generellt sett har långtidssjukskrivna 
kvinnor en lägre ekonomisk standard än lång-
tidssjukskrivna män. Liksom i gruppen med 
sjuk- och aktivitetsersättning är det de 
ensamstående som har den lägsta inkomst-
standarden.  

Bland personer som är långtidssjukskrivna är 
hälften sammanboende och hälften ensam-
stående. Detta förhållande gäller både för 
kvinnor och män. Sjukfrånvarande med hemma-
varande barn har en lägre ekonomisk standard än 
sjukfrånvarande utan barn, se diagram 3.11. För 
ytterligare information om barnhushållens 
ekonomiska situation se utgiftsområde 12, 
Ekonomisk trygghet för familjer och barn. 

 
Diagram 3.11 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för 
gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning och 
långtidssjukskrivna, i relation till övriga befolkningen  
  

 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i FASIT, SCB. 
Anm: Urvalet för ensamstående män med lång sjukskrivning och hemmavarande 
barn är för litet för att resultat ska kunna redovisas. 

 

Tabell 3.4 Andelen ensamstående bland personer med sjuk- 
och aktivitetsersättning, långtidssjukskrivna och övriga 
befolkningen 
Procent 

 Män Kvinnor Total 

Sjuk- och 
aktivitetsersättning 

61 48 53 

Långtidssjukskrivna 53 48 50 

Övriga befolkningen 33 36 35 

Källa: Socialdepartementets beräkningar i FASIT, SCB. 

Skillnaden mellan kvinnor och män i beviljandet 
av arbetsskadelivränta har ökat 
Under de senaste åren har den andel av ansök-
ningar om arbetsskadelivränta som har beviljats 
stigit och under 2014 uppgick beviljandefrekven-
sen till nära 57 procent. Ökningen är störst för 
män, vilket medför att skillnaden i beviljandefre-
kvens mellan kvinnor (ca 50 procent) och män 
(ca 62 procent) har ökat jämfört med 2013. När 
det gäller nybeviljandet sett till antal arbets-
skadelivräntor så har det också ökat något under 
2014 jämfört med 2013. 

Antalet anmälda arbetsolyckor och arbets-
sjukdomar har ökat fyra år i rad. När det gäller 
arbetssjukdomar svarar belastningsskador för 
ungefär hälften av samtliga anmälningar. Andra 
vanliga orsaker är organisatoriska och sociala 
faktorer, som också har ökat under de senaste 
fyra åren. Drygt var fjärde anmälan om arbets-
sjukdom uppges vara orsakad av organisatoriska 
eller sociala faktorer, dvs. den psykosociala 
arbetsmiljön. En tredjedel av den totala 
ökningen av anmälda arbetssjukdomar återfinns 
inom sektorerna vård och omsorg samt sociala 
tjänster, där kvinnors anmälningar ökar mest. 

Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) har i uppdrag att göra 
kunskapssammanställningar avseende arbets-
miljöns betydelse för uppkomst av sjukdomar 
och ska då särskilt beakta kvinnors arbetsmiljö. 
Hittills har fyra rapporter sammanställts. Den 
första, som publicerades 2013, handlade om 
sömnstörningar. Två rapporter publicerades 
2014, avseende arbetsmiljöns betydelse för 
symptom på depression och utmattnings-
depression respektive ryggproblem. En rapport 
om arbetsmiljöns betydelse för hjärt-
kärlsjukdom har publicerats i augusti 2015. 

0 20 40 60 80 100 120 140

Utan barn

Med barn

Utan barn

Med barn

Utan barn

Med barn

Utan barn

Med barn

Män

Kvinnor

Samtliga

M
än

Kv
in

no
r

M
än

Kv
in

no
r

Sa
m

m
an

bo
en

de
En

sa
m

st
åe

nd
e

To
ta

l

Övriga befolkningen Sjuka>180 dagar SA



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 10 

22 

Försäkringskassan har i en rapport till 
regeringen9 redovisat bedömningen att SBU:s 
kunskapsöversikter så gott som alltid används 
vid handläggning av ärenden inom de besvärs-
områden som täcks av kunskapsöversikterna.  

Minskat antal avslag och indrag av ersättning  
För sjukpenning har såväl antalet avslag på 
ansökan om ersättning som antalet indrag av 
ersättning minskat kraftigt sedan 2009, både i 
relativa och absoluta termer. Under 2014 upp-
gick andelen avslag till 1,5 procent (andelen är i 
princip densamma för båda könen). Vad gäller 
indragen har de nästan halverats både till antal 
och andel sedan 2009, till ca 5 300. Andelen 
indrag är något högre för män än för kvinnor.  

Cirka en procent av alla sjukfall avslutas i dag 
genom att sjukpenningen dras in. Denna andel 
har varit oförändrad mellan 2013 och 2014. 

Även för sjukersättning har andelen avslag 
minskat mellan 2012 och 2014. Under 2014 
uppgick andelen avslag på ansökan om sjuk-
ersättning till 27 procent för både kvinnor och 
män.  

 
Minskat antal omprövningar och överklaganden10  
Vad gäller sjukpenningärenden har antalet om-
prövningar hos Försäkringskassan och över-
klaganden till förvaltningsdomstol11 fortsatt att 
minska under 2014. Antalet omprövningar 
minskade med 19 procent mellan 2013 och 2014, 
vilket enligt Försäkringskassan troligen beror på 
att det har fattats allt färre negativa beslut avse-
ende förmånen. Antalet överklaganden till för-
valtningsdomstol har minskat med ca 14 procent 
under samma period. Jämförs utfallet för 2014 
med antalet överklaganden 2012 handlar det om 
en minskning av antalet överklaganden med ca 
42 procent.  

Även avseende sjuk- och aktivitetsersättning 
fortsatte antalet överklaganden till förvaltnings-
domstol att minska under 2014. Jämfört med 
utfallet för 2012 noteras en minskning i antalet 
överklaganden med 46 procent.  
 
 
                                                      
9 Kunskapsöversikter beträffande arbetsmiljöns betydelse för uppkomst 

av sjukdom (S2014/1356/SF). 
10 Eventuella skillnader mellan könen vad beträffar omprövningar och 

överklaganden går inte att utläsa i Försäkringskassans årsredovisning. 
11 I statistiken om överklagade sjukpenningärenden ingår även 

graviditetspenning.  

För såväl sjukpenningbeslut som beslut om 
sjuk- och aktivitetsersättning har andelen beslut 
som har ändrats genom överklagande till förvalt-
ningsdomstol minskat med två procentenheter 
under perioden.12  

Sjuklönesystemet  
Riksdagen har i tillkännagivande (bet. 
2005/06:SfU1, rskr. 2014/15:90 mom 10) 
tillkännagett som sin mening vad utskottet an-
fört om att en utvärdering av sjuklönesystemets 
effekter för småföretagare bör komma till stånd 
under 2006.  

Frågan om sjuklönesystemet har behandlats 
av den parlamentariskt tillsatta kommittén om 
hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslös-
het (S 2010:04)(dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 
2012:26 och dir. 2012:90), som har haft i upp-
drag att se över de allmänna försäkringarna vid 
sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete 
slutredovisades i mars 2015 (SOU 2015:21). 
Regeringen kan konstatera att kommittén inte 
har lämnat några förslag vad avser sjuklönesy-
stemet. Kommitténs bedömning är att ekono-
miska och juridiska drivkrafter är effektiva 
verktyg för att arbetsgivare ska ta ansvar för 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö. De positiva effek-
terna måste emellertid vägas mot de negativa 
effekter som ökade drivkrafter kan ge upphov 
till. Blir arbetsgivarens kostnader för sjukfrån-
varo och rehabiliteringsinsatser för stora, ökar 
riskerna att personer med hälsoproblem och svag 
anknytning till arbetsmarknaden får svårare att 
hitta en anställning.  

En ny ersättning för höga sjuklönekostnader 
beslutades av riksdagen i december 2014 efter 
förslag i budgetpropositionen för 2015 (volym Ia 
Förslag till statens budget för 2015, finansplan 
och skattefrågor, avsnitt 7.4). Den nya ersätt-
ningen som trädde i kraft den 1 januari 2015 är 
utformad efter en differentierad modell som 
beaktar att sjukfrånvaron ser olika ut bland olika 
stora arbetsgivare. Syftet är att minska den börda 
arbetsgivares sjuklönekostnader kan utgöra. Det 
är särskilt de små företagen med höga sjuklöne-
kostnader som ska avlastas denna börda. I 

 
 
                                                      
12 För sjukpenning har ändringsfrekvensen minskat från 20,2 procent till 

18,2 procent. För sjuk- och aktivitetsersättning har andelen minskat från 

19,8 procent till 17,7 procent.  
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propositionen framgår att en uppföljning av 
reformen och dess effekter är nödvändig på sikt 
för att bl.a. tillse att regeländringen får avsedd 
effekt bl.a. när det gäller konsekvenser för 
företag. 

Mot bakgrund av kommitténs ställnings-
tagande och den nyligen införda ersättningen 
finner inte regeringen anledning att nu vidta 
ytterligare åtgärder. Härmed anser regeringen att 
tillkännagivandet är slutbehandlat. 

Översyn av förmånerna handikappersättning och 
vårdbidrag  
Socialdepartementet tillsatte den 1 januari 2013 
en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift 
att göra en översyn av regler och tillämpning av 
förmånerna bilstöd till personer med funk-
tionsnedsättning, handikappersättning och 
vårdbidrag för barn med funktionshinder (dnr 
S2012/09134/SF). Syftet med översynen är att 
stöden ska göras mer förutsägbara, rättssäkra 
och hållbara över tid för att därigenom 
åstadkomma ett mer sammanhållet och 
ändamålsenligt system för ersättning och för 
merkostnader för personer med funktions-
nedsättning. Arbetet med översynen av 
handikappersättning och vårdbidrag för barn 
med funktionshinder fortskrider i Regerings-
kansliet. 

Aktörer i sjukförsäkringen 

Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen  
Försäkringskassan är som försäkringsgivare en 
central aktör i sjukskrivningsprocessen. Myndig-
heten ska bedöma den försäkrades arbets-
förmåga och pröva rätten till ersättning från 
sjukförsäkringen. Myndigheten ska även klar-
lägga den sjukskrivnes behov av rehabilitering 
och samordna de åtgärder som kan behövas, och 
som andra aktörer har ansvar för. Enligt mål i 
regleringsbrevet ska Försäkringskassan verka för 
en väl fungerande sjukskrivningsprocess.13 

Uppföljningar visar att kvaliteten är god i de 
beslut där Försäkringskassan nekar sjukpenning. 
Det finns däremot förbättringspotential i bifalls-
besluten både vad gäller bedömningen av 

 
 
                                                      
13 Försäkringskassans regleringsbrev för budgetåret 2015.  

arbetsförmågans nedsättning (framför allt från 
dag 180) och efterlevnaden av gällande regelverk, 
där beslut för närvarande fattas alltför sent. 

Uppföljningar av sjukskrivningsprocessen 
visar att färre bedömningar sker i rätt tid. Enligt 
en studie från ISF14 har andelen sjukfall som av-
slutas i samband med tidsgränserna minskat 
sedan 2012, vilket innebär att sjukperioderna blir 
längre. Enligt ISF är förlängningen av sjuk-
perioderna generell och omfattar såväl män som 
kvinnor som är sjukskrivna med olika diagnoser. 
Vidare konstateras att Försäkringskassan under 
senare år i allt mindre utsträckning prövar rätten 
till ersättning vid dag 90 respektive 180 i enlighet 
med regelverket. 

Försäkringskassans egna analyser visar på 
samma mönster. År 2012 gjordes bedömning-
arna vid dag 90 i ca 70 procent av samtliga 
ärenden och bedömningarna vid dag 180 i 
76 procent av alla ärenden. År 2014 hade andelen 
bedömningar vid dag 90 respektive dag 180 
sjunkit till ca 35 procent.15  

Vidare visar uppföljningar att Försäkrings-
kassan använder försäkringsmedicinska utred-
ningar i liten utsträckning. Av de anslagna 
medlen om 250 miljoner kronor förbrukades 
115 miljoner kronor under 2014. Det finns också 
stora regionala variationer i Försäkringskassans 
beställningar av försäkringsmedicinska utred-
ningar.  

I en av Försäkringskassans rättsliga kvalitets-
uppföljningar av sjukfall som nått den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen framgår att i cirka 
en tredjedel av sjukfallen som avslutats på grund 
av den bortre tidsgränsen hade myndigheten inte 
tagit ställning till den enskildes behov av rehabi-
litering.  I de fall sådana insatser hade planerats 
blev de ofta försenade. Försäkringskassan har 
även funnit brister vad gäller utredningen av de 
medicinska förutsättningarna för att klara ett på 
arbetsmarknaden normalt förekommande 
arbete. Möjligheterna till omställning till annat 
arbete på arbetsmarknaden har vidare inte 
beaktats tillräckligt. 

Försäkringskassan har under 2014 inte kunnat 
fokusera på utredning och samordning av insat-
ser för återgång i arbete i den utsträckning myn-

 
 
                                                      
14 Tidsgränserna i sjukförsäkringen, Rapport 2015:5. 
15 Sjukfrånvarons utveckling, Delrapport 1, 2015, Försäkringskassan. 
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digheten har önskat. Ett högt inflöde av nya 
sjukfall, en organisationsförändring och ett nytt 
arbetssätt uppges vara anledningar till detta. 
Handläggningstiderna har under 2014 ökat 
något för sjukpenning medan de i stort sett är 
oförändrade för sjukersättning.  

Förvaltningskostnaderna för förmåner inom 
sjukförsäkringen har dock ökat och uppgick 
2014 till omkring 4 miljarder kronor.  

Samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
gemensamma uppdrag avseende tidiga och aktiva 
insatser för sjukskrivnas återgång i arbete är en 
central del i den arbetslivsinriktade rehabilite-
ringen. Målsättningen är att den arbetssökande 
ska finna, få och behålla ett arbete. Myndighet-
ernas samarbete består av två delar: gemensam 
kartläggning och aktiva insatser. Gemensam 
kartläggning är ett arbetssätt för samarbetet 
mellan myndigheterna som syftar till att identifi-
era individens förutsättningar och behov utifrån 
ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv. 
De aktiva insatserna ska stödja målsättningen 
om övergång eller återgång till arbete. Inom 
ramen för samverkan är Arbetsförmedlingens 
samlade utbud av tjänster tillgängligt. 

Under 2014 initierades färre gemensamma 
kartläggningar än tidigare år. Under 2014 
genomfördes knappt 17 000 gemensamma kart-
läggningar, vilket kan jämföras med 2013 då ca 
21 600 kartläggningar genomfördes. Under 
januari – maj 2015 har ca 7 500 kartläggningar 
genomförts, vilket är i nivå med antalet kartlägg-
ningar som genomfördes under motsvarande 
period 2014. Cirka 73 procent av personerna 
som var föremål för kartläggning under 2014 
hade sjukpenning och av dessa var 66 procent 
kvinnor och 34 procent män. Kartläggningarna 
sker allt senare i sjukfallen och genomförs till 
viss del som en delförberedelse för programmet 
arbetslivsintroduktion. 37 procent av kartlägg-
ningarna genomfördes mellan dag 730 och 914 i 
sjukfallen. 

Under 2014 påbörjade 12 650 personer aktiva 
insatser, varav 63 procent kvinnor och 
37 procent män. Majoriteten utgörs av arbetslösa 
sjukskrivna medan andelen anställda sjukskrivna 
har minskat. Cirka 50 procent av dem som 
lämnat samverkan efter en arbetslivsinriktad 
insats gick till arbete eller utbildning 90 dagar 
efter insatsen 2014. Cirka 20 procent av delta-

garna gick till program med aktivitetsstöd eller 
var öppet arbetslösa. 

Den effektutvärdering som Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan har genomfört har 
inte kunnat påvisa några tydliga effekter i termer 
av minskad sjukfrånvaro eller ökad arbets-
förmåga för deltagarna jämfört med en kontroll-
grupp. Däremot finns vissa indikationer på 
positiva effekter i form av att kvinnor som tidigt 
fick del av samverkan snabbare kom tillbaka till 
arbete eller studier.16  

När det gäller aktivitetsersättning lämnade 
430 kvinnor och män ersättningen under 2014 
efter avslutad arbetslivsinriktad insats. Drygt 240 
av de 430 personerna var i arbete eller utbildning 
90 dagar efter avslutad arbetslivsinriktad insats.  

Samordningsförbund  
Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansi-
ell samordning av rehabiliteringsinsatser ger 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 
kommuner och landsting möjlighet att genom 
samordningsförbund vidta åtgärder för individer 
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
för att uppnå eller förbättra sin förmåga att ut-
föra förvärvsarbete. Samordningsförbunden kan 
prioritera insatser för målgruppen genom att 
t.ex. initiera och finansiera särskilda rehabilite-
ringsinsatser eller rehabiliteringsprojekt samt 
verka för en effektiv rehabiliteringsprocess 
genom en utvecklad samverkan mellan myndig-
heterna. 

Vid utgången av 2014 fanns det 85 samord-
ningsförbund, vilka omfattade 240 av Sveriges 
290 kommuner. I ytterligare 18 kommuner plan-
eras bildandet av samordningsförbund under 
2016. 

Under 2014 omfattades ca 39 000 personer av 
samordningsförbundets insatser17. Av dessa är 
52 procent kvinnor och 48 procent män. Män är 
således överrepresenterade i förhållande till sin 
andel av det totala antalet sjukfall. Cirka 8 700 
personer har avslutat en insats under 2014 och av 
dessa arbetade eller studerade ca 35 procent i 
någon omfattning i anslutning till att insatsen 
har avslutats.  
 
 
                                                      
16 Det förstärkta samarbetets effekter. Utvärdering av Arbets-

förmedlingens och Försäkringskassans förstärkta rehabiliterings-

samarbete – uppföljning nr 2, 2015. 
17 Uppföljning av finansiell samordning, Försäkringskassan, 2015. 
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Sedan 2011 har Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen i uppdrag att särskilt prio-
ritera unga med aktivitetsersättning inom ramen 
för samordningsförbundens verksamhet.  När 
det gäller aktivitetsersättning för nedsatt 
arbetsförmåga har drygt 6 procent av alla som 
har denna ersättning under 2014 deltagit i 
insatser i samordningsförbundens regi. Cirka 
20 procent av deltagarna med aktivitetsersättning 
har gått vidare till arbete eller studier efter 
avslutad insats.  

Hälso- och sjukvårdens insatser  
Hälso- och sjukvården har en viktig roll i sjuk-
skrivningsprocessen på grund av sitt ansvar att 
dels tillhandahålla medicinsk behandling och 
rehabilitering, dels bedöma patientens medi-
cinska tillstånd och leverera medicinska utlåtan-
den som underlag för Försäkringskassans be-
dömning av den försäkrades arbetsförmåga och 
behov av rehabilitering. 

God tillgänglighet till effektiv och kunskaps-
baserad vård, behandling och rehabilitering via 
primärvården är centralt för att motverka ohälsa 
och sjukskrivning, samt bidra till en väl funge-
rande sjukskrivningsprocess. Hälso- och sjuk-
vården och då främst primärvården är tidigt 
involverade i ett sjukfall då även ställning tas till 
behovet av sjukskrivning. Det är av stor vikt att 
det finns en ändamålsenlig primärvård med 
tillgång till alla, för den enskilde, relevanta 
kompetenser. Läkarna har en viktig roll i sjuk-
skrivningsprocessen givet den betydelse läkarens 
intyg har för bedömning av rätten till ersättning 
och vikten att denna bedömning blir korrekt. 

Rehabiliteringsgarantin 
Genom statens överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) om den så 
kallade rehabiliteringsgarantin stimulerar staten 
hälso- och sjukvårdens utbud av kunskapsbase-
rade behandlingar. De behandlingsmetoder och 
diagnosgrupper som inkluderas i rehabiliterings-
garantin är multimodal rehabilitering (MMR) 
vid icke specifika rygg- och nackbesvär samt 
kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig eller 
medelsvår psykisk ohälsa. 

Utvärdering av behandlingar inom rehabili-
teringsgarantin i Region Skåne visar på positiva 
effekter i form av lägre sjukfrånvaro efter KBT-
behandling för de patienter som inte var sjuk-
skrivna när behandlingen påbörjades. KBT-be-
handling av de personer som redan var sjuk-
skrivna gav emellertid ingen effekt på sjukfrån-

varon. Multimodal rehabilitering (MMR) upp-
visade negativa effekter i form av ökad sjukfrån-
varo18. 

Riksrevisionen har granskat överenskommel-
serna mellan staten och Sveriges kommuner och 
Landsting från ett styrningsperspektiv19. I 
rapporten görs bedömningen att prestations-
baserade överenskommelser kan leda till att 
målet om likvärdig vård i hela landet riskeras.  

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen 
redovisat beräkningar på landstingens faktiska 
kostnader för genomförda behandlingar inom 
ramen för rehabiliteringsgarantin20. För såväl 
KBT som MMR är de faktiska kostnaderna 
enligt Socialstyrelsens beräkningar lägre än den 
ersättning som landstingen får från rehabilite-
ringsgarantin. 

Inom ramen för rehabiliteringsgarantin har 
medel reserverats för ny forskning, den så 
kallade Rehsam-satsningen. Forte har fått i upp-
drag att göra en vetenskaplig bedömning av 
forskningsresultaten från Rehsam-satsningen.  

Sjukskrivningsmiljarden 
Överenskommelsen mellan staten och SKL som 
ingåtts i syfte att skapa en kvalitetssäker och 
effektiv sjukskrivningsprocess, den s.k. sjuk-
skrivningsmiljarden, fokuserar bl.a. på att hälso- 
och sjukvården ska bidra till en jämställd 
sjukskrivningsprocess, att det ska ske en ut-
veckling av arbetet med patienter som har 
psykisk ohälsa samt att samverkan mellan hälso- 
och sjukvården och andra relevanta aktörer i 
sjukskrivningsprocessen ska ske tidigt. Nu-
varande överenskommelse gäller för åren 2014–
2015. 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har 
kartlagt och analyserat landstingens arbete med 
sjukskrivningsfrågan inom ramen för sjukskriv-
ningsmiljarden.21 Myndigheternas övergripande 
slutsats är att arbetet med nuvarande incita-
mentsmodell endast har lett till en begränsad 

 
 
                                                      
18 Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, ISF 

2014:12. 
19 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och 

sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20). 
20 Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar, 

Socialstyrelsen 2014-10-05.  
21 Landstingens arbete med sjukskrivningsfrågan. Kartläggning och 

analys, Socialstyrelsen och Försäkringskassan 2015. 
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integration av sjukskrivningsfrågan på olika 
nivåer inom hälso- och sjukvården. Sjukskriv-
ningsmiljarden har bidragit till att sätta sjuk-
skrivningsfrågan i fokus och till ett mer struktu-
rerat arbete. Samtidigt upplever sjukvårds-
företrädare incitamentsmodellen som en pålaga 
vilken har lett till undanträngningseffekter 
gentemot andra områdessatsningar. Social-
styrelsen och Försäkringskassan bedömer att 
incitamentsmodellen skulle behöva utvecklas 
ytterligare för att stödja landstingen mer 
effektivt i deras arbete med att utveckla en 
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-
process.  

Försäkringsmedicinska utredningar 
I dag kan Försäkringskassan beställa försäk-
ringsmedicinska utredningar från landstingen. 
Detta regleras sedan 2010 genom överenskom-
melser mellan staten och SKL. Överenskom-
melserna är emellertid frivilliga, vilket innebär att 
landsting inte är ålagda att genomföra för-
säkringsmedicinska utredningar.  

FörMed-utredningen har i betänkande För 
kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 
2015:17) lämnat förslag på hur behovet av kvali-
ficerade försäkringsmedicinska utredningar 
bättre ska tillgodoses. Utredningen föreslår att 
det i lag regleras att landstingen ska få ansvar för 
att utföra de försäkringsmedicinska utredning-
arna. Betänkandet har remitterats och en majo-
ritet av remissinstanserna tillstyrker förslagen. 
Frågan bereds i Regeringskansliet. 

Arbetsgivares insatser 
Arbetsgivaren har en central roll både vad avser 
att förebygga sjukfrånvaro och i fråga om 
anställdas rehabilitering vid sjukdom. Arbets-
givaren är bl.a. skyldig att se till att det i verk-
samheten finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksam-
het och ska även svara för att de åtgärder vidtas 
som behövs för en effektiv rehabilitering. Att 
arbeta för och värna en god arbetsmiljö – och 
därigenom förebygga sjukfrånvaro – är centralt.  

Som tidigare nämnts visar Fortes kunskaps-
översikt vilken viktig roll arbetsgivaren har och 
att arbetsplatserna måste involveras för att sjuk-
skrivna ska komma tillbaka i arbete efter sjuk-
skrivning. Regeringen har under våren 2015 
inlett samtal med arbetsmarknadens parter för 
att diskutera både den stigande sjukfrånvaron 
och vilka åtgärder som kan vidtas för att vända 
utvecklingen.  

Arbetsplatsnära stöd  
Sedan den 1 april 2014 finns ett bidrag riktat till 
arbetsgivare för att ge möjlighet att köpa arbets-
platsnära stödinsatser till anställda i syfte att 
förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall 
underlätta arbetstagarens återgång i arbete.  Med 
en arbetsplatsnära stödinsats avses en utredande 
insats för en arbetstagare som har eller riskerar 
att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjuk-
domar och skador samt att initiera åtgärder för 
arbetstagarens återgång i arbete. Stödinsatsen 
kan anordnas av företagshälsovården eller annan 
anordnare med likvärdig kompetens. Bidraget 
syftar till att underlätta för arbetsgivaren att ta 
sitt rehabiliteringsansvar och ska stödja arbets-
givaren att vidta tidiga och anpassade åtgärder. 
Under 2014 genomförde Försäkringskassan 
informationsinsatser om det arbetsplatsnära 
stödet riktade till bl.a. arbetsgivare och arbets-
givarorganisationer, fackföreningar och före-
tagshälsovård.  

Nästan 550 arbetsgivare ansökte om bidraget 
2014 och drygt 10 200 arbetsplatsnära stödinsat-
ser har genomförts. Knappt tre fjärdedelar av alla 
insatser avser kvinnor. Det är framför allt kom-
munala arbetsgivare som använt sig av bidraget. 
Drygt hälften av totalsumman av utbetalda 
bidrag har gått till denna sektor, ca 25 procent 
till företag och organisationer, 17 procent till 
landsting och knappt 5 procent till statliga myn-
digheter. Den kommunala sektorn har högst 
andel kvinnliga mottagare av insatserna, 
86 procent. Endast bland företag och organisa-
tioner har en majoritet (58 procent) av insats-
erna riktats till män. 

Myndigheten Försäkringskassan 

Försäkringskassan genomgick under 2014 en 
omorganisation där ledning och styrning av 
verksamheten har gått från fokus på ett internt 
produktionsinriktat perspektiv till att i större 
utstäckning utgå från individens behov. Verk-
samheten styrs numera utifrån medborgarnas 
behov inom sex livssituationer, såsom att ha 
tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, att leva med 
funktionsnedsättning samt att vänta eller ha 
barn. Från och med 2014 utgör även de s.k. 
kundlöftena, som handlar om att myndigheten 
ska bli mänskligare, enklare och tryggare, grun-
den för Försäkringskassans arbete. Arbetssättet 
Lean, som innebär en strävan efter ständiga för-
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bättringar, utgör numera en integrerad del i 
verksamheten. 

Svårbedömd kvalitetsutveckling 
Försäkringskassan bedrev under 2014 ett arbete 
för att utveckla den systematiska kvali-
tetsuppföljningen. Myndigheten har tagit fram 
en ny kvalitetsdefinition som syftar till att i 
större utsträckning mäta kvaliteten utifrån kun-
dernas behov, givet det utrymme som lagstift-
ningen tillåter. Därutöver har en modell för 
systematisk kvalitetsutveckling tagits fram. 
Arbetet har inneburit vissa utmaningar och den 
nya modellen har ännu inte kommit på plats i alla 
delar. Det är med anledning av detta inte möjligt 
att för 2014 göra en sammantagen helhets-
bedömning av kvaliteten. Av de indikatorer som 
finns att tillgå visar emellertid flera att kvaliteten 
har utvecklats positivt. Tillgängligheten i telefon 
har förbättrats under den andra halvan av 2014 
och JO-anmälningar samt skadeståndsansök-
ningar var färre 2014 än 2013. Det finns emeller-
tid även indikatorer som pekar på en mindre 
positiv utveckling av kvaliteten. Handläggnings-
tiderna har försämrats för ett antal förmåner och 
bedömningarna inom ramen för sjukförsäkring-
ens regelverk görs i mindre utsträckning i rätt tid 
än tidigare.  

Medborgarnas förtroende för Försäkringskassan 
Försäkringskassan har under de senaste åren 
bedrivit ett aktivt arbete för att öka medborgar-
nas förtroende för myndigheten och för social-
försäkringen. Försäkringskassans egna under-
sökningar visar också på en positiv utveckling av 
förtroendet. Sedan 2010 har Försäkringskassans 
s.k. nöjd-kund-index ökat från 51 till 62. Män är 
överlag mer nöjda med Försäkringskassan än 
kvinnor, men under 2014 har nöjd-kund-index 
ökat även för kvinnor. Externa undersökningar 
ger en mer varierad bild över utvecklingen av 
förtroendet.  

Ökad digitalisering 
Försäkringskassan har sedan lång tid arbetat med 
standardisering och digitalisering, och under 
2014 har myndigheten fortsatt att vidareutveckla 
sina självbetjäningstjänster. Utvecklingen av 
automatiserad handläggning av föräldrapenning 
har slutförts, vilket bedöms ha bidragit till bättre 
service, effektivare ärendeflöden och lägre kost-
nader för verksamheten. Det pågår även flera 
projekt för automatisering av olika förmåner, 
exempelvis handläggning av aktivitetsstöd och 

delar av sjukförsäkringen. Vidare har Försäk-
ringskassan tillsammans med hälso- och sjukvår-
den fortsatt att utveckla de digitala tjänsterna för 
att skicka medicinsk information elektroniskt 
mellan vårdgivare och Försäkringskassan. 

Ökade volymer påverkar administrationen 
Under de senaste åren har ärendevolymerna ökat 
inom framför allt sjukförsäkringen men även 
inom föräldraförmånerna och assistansersätt-
ningen. Volymökningarna har inneburit en 
högre arbetsbelastning och högre tryck på admi-
nistrationen inom aktuella förmåner.  

Jämställdhetsintegrering på myndigheten  
Försäkringskassan bedriver sedan 2013 ett jäm-
ställdhetsarbete inom ramen för regeringens 
projekt för jämställdhetsintegrering av myndig-
heter, JiM (se utgiftsområde 13 avsnitt 5.4.2). 
Jämfört med många andra myndigheter har 
Försäkringskassan kommit långt i arbetet och 
har under året vidtagit ytterligare ett flertal 
åtgärder inom ramen för detta projekt. 
Myndigheten har bl.a. tagit fram en modell för 
jämställdhetsintegrering avseende styrningen 
inom myndigheten, genomfört fördjupade 
analyser av osakliga könsskillnader, genomlyst 
utbildningar ur ett jämställdhetsperspektiv och 
tagit fram ett metodstöd för att handläggare ska 
kunna utreda om våld mot kvinnor är en bakom-
liggande orsak till sjukskrivning. Aktiviteterna 
har genomförts i syfte att skapa förutsättningar 
för ett hållbart och långsiktigt arbete med 
jämställdhetsintegrering.  

Internationellt samarbete inom socialförsäkringen 
– samordning av sociala trygghetssystem  

Sverige är en del av en internationell värld, vilket 
avspeglas i socialförsäkringssystemen. Ett exem-
pel på detta är det faktum att av de närmare 
7,8 miljoner personer som enligt Försäkrings-
kassan var försäkrade 2014 var 17 procent födda 
i ett annat land än Sverige. Av dessa personer var 
drygt en tredjedel födda inom EU/EES, främst 
Norden. Ett annat exempel är att ca 122 000 
pensionärer som bor utomlands fick pension 
från Sverige 2014. De flesta av dessa personer 
bor i Finland, Tyskland, Danmark eller Norge. 
Sammantaget kan det konstateras att rörligheten 
till och från Sverige är betydande. 

Under 2014 tillsattes en särskild utredning 
(S 2014:17) om svensk social trygghet i en inter-
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nationell värld. Utredaren ska se över försäk-
ringsvillkoren i de svenska sociala trygghets-
systemen och tillämpningen av villkoren. Med 
social trygghet avses här förmåner inom social-
försäkringen, arbetslöshetsförsäkringen samt 
hälso- och sjukvården. Översynen ska göras 
utifrån de nya förutsättningar som globali-
seringen ger i en unionsrättslig och internationell 
kontext. Syftet är att ta fram ett tydligt, hållbart 
och lättillgängligt regelverk avseende försäk-
ringstillhörighet. Regelverket ska skapa goda 
förutsättningar för gränsöverskridande person-
rörlighet samt en effektiv och rättsäker myndig-
hetsadministration.  

Sverige genomförde under 2014 förhandlingar 
om socialförsäkringsavtal med Filippinerna. 
Förhandlingarna är nu avslutade och avsikten är 
att ett avtal ska undertecknas under hösten 2015 
för att sedan godkännas av riksdagen.  

Europeiska kommissionen har angett att den i 
slutet av 2015 kommer att lägga fram ett förslag 
till ett lagstiftningspaket i syfte att underlätta 
arbetskraftens rörlighet och stödja medlems-
staternas arbete mot fel och missbruk av regel-
verket. Paketet kommer bl.a. att omfatta en 
riktad översyn över valda delar av samordnings-
reglerna för social trygghet (Europaparlamentets 
och rådets förordning [EG] nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen). Kommissionen har bjudit 
in medlemsstaterna att vara delaktiga i arbetet 
med att utarbeta förslagen. Med anledning av 
detta har regeringen inlett ett arbete i syfte att 
verka för att frågor som är av stor betydelse för 
Sverige omfattas av förslagen. 

Regeringen vill verka för ordning och reda på 
arbetsmarknaden. Rätten för alla EU-med-
borgare att fritt röra sig och arbeta var de vill 
inom EU är en hörnsten för det europeiska 
samarbetet. Regeringen har i detta sammanhang 
uppmärksammat att det finns utrymme för för-
bättrade kontroller t.ex. när det gäller 
socialavgifter och hanteringen av s.k. A1-intyg 
(intyg om försäkringstillhörighet). Mot bak-
grund av detta har regeringen inlett ett arbete 
med att se över myndigheternas hantering av 
A1-intyg, både vid utfärdande och inlämnade av 
intyg, och har under 2014 gett ISF i uppdrag att 
kartlägga och analysera myndigheternas 
tillämpning av lagvalsreglerna i artikel 12 
(utsändning) och 13 (arbete i flera 
medlemsstater) i förordningen 883/2004. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 
2015. 

Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen  

Under 2014 lämnade ISF 26 rapporter till 
regeringen. Av dessa ligger 14 huvudsakligen 
inom området systemtillsyn och 12 inom 
området effektivitetsgranskning. Den årliga 
rapporten ingår inte i denna indelning. Under 
2014 publicerade ISF dessutom en arbetsrapport, 
tre skrivelser och två så kallade working paper på 
den externa webbplatsen. Under 2014 har sju 
vetenskapliga artiklar blivit publicerade. För-
måner inom sjukförsäkringen utgör det största 
fokusområdet i myndighetens granskningar.  

För närvarande bereder regeringen två betän-
kanden av betydelse för ISF:s verksamhet, dels 
betänkandet från Utredningen om personupp-
giftsbehandlingen vid ISF (Inbyggd integritet 
inom Inspektionen för socialförsäkringen [SOU 
2014:67]), dels betänkandet från Utredningen 
om tillsyn inom socialförsäkringsområdet 
(Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas 
klagomål och det allmänna ombudet inom 
socialförsäkringen [SOU 2015:46]). Den första 
utredningen har analyserat behovet av en särskild 
lagreglering för behandling av personuppgifter 
för tillsyns- och granskningsverksamheten vid 
ISF. I betänkandet föreslås bl.a. att en ny 
registerlag för ISF införs och att ISF medges 
direktåtkomst till den s.k. socialförsäkrings-
databasen vid Försäkringskassan. Betänkandet 
har remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet.  

I betänkandet som lämnades av Utredningen 
om tillsyn inom socialförsäkringsområdet i april 
2015 föreslås ISF få ett utökat tillsynsuppdrag. 
ISF bör enligt utredningen få möjlighet att utöva 
generell tillsyn, inte enbart systemtillsyn, vilket 
innebär att inspektionen kan välja den tillsyns-
form myndigheten finner lämplig. Det föreslås 
även att ISF inom ramen för det utökade till-
synsuppdraget ska ta emot klagomål från en-
skilda och utreda dessa. Betänkandet är för när-
varande föremål för remissbehandling.  
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3.5 Analys och slutsatser 

Sjukfrånvarons utveckling 
Regeringen bedömer att målet om en långsiktigt 
låg och stabil sjukfrånvaro inte kan anses vara 
uppfyllt. Sjukfrånvaron varierar fortfarande 
alltför mycket. Sedan 2010 har sjukfrånvaron 
stigit kontinuerligt och prognosen gör gällande 
att sjukfrånvaron kommer att fortsätta öka, med 
kraftigt ökande kostnader som följd. Regeringen 
är oroad över utvecklingen och anser att ytterli-
gare åtgärder för att bryta den ökande sjukfrån-
varon är nödvändiga.  

Nu, liksom vid tidigare ökningar, är det kvin-
nors sjukfrånvaro som ökar mest. Antalet nybe-
viljanden av sjuk- respektive aktivitetsersättning 
fortsätter också att öka. Därtill har längden på 
sjukfallen ökat under de senaste åren. Samman-
taget medför detta att den totala sjukfrånvaron, 
som under nära tio års tid har minskat, nu i 
stället ökar svagt.  

Utvecklingen är bekymmersam, inte minst 
mot bakgrund av att den nuvarande uppgången i 
sjukskrivningar har många likheter med den 
stora uppgången i sjukfrånvaro som skedde vid 
millennieskiftet. Då liksom nu handlar det till 
stor del om kvinnor med psykiatriska diagnoser 
som blir sjukskrivna. Medelåldern för sjuk-
skrivning är dessvärre lägre denna gång – det är 
yngre personer med längre tid i arbetslivet 
framför sig som blir sjukskrivna.  

Försäkringskassan har på uppdrag av 
regeringen gjort en analys av sjukfrånvarons 
variationer över tid. Analysen baseras på en 
omfattande genomgång av befintlig forskning 
samt egna analyser. Slutsatsen är att det inte är 
möjligt att peka ut en enskild faktor som 
förklarar hela sjukfrånvarons variation under de 
senaste decennierna. Variationen i sjukfrånvaron 
har uppkommit på grund av en mängd faktorer 
som samspelar med varandra i upp- och ned-
gångar. Exempel på sådana komponenter är 
förändringar i regelverket, samspelet med för-
tidspensions-/sjukersättningssystemet, politiska 
mål och uppdrag, socialförsäkringsadministra-
tionens förutsättningar att möta och hantera 
förändringar samt attityder och ageranden hos 
de olika aktörerna (de försäkrade, Försäkrings-
kassan, arbetsgivare, hälso- och sjukvården samt 
Arbetsförmedlingen). En slutsats i Försäkrings-
kassans rapport är att det inte skett några 
förändringar i folkhälsan som kan förklara den 
stora variationen i sjukfrånvarons nivå. Samtidigt 

visar andra undersökningar att det finns en 
tendens både i Sverige och internationellt av 
ökande psykisk ohälsa, särskilt bland unga 
människor. Se vidare utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och arbetsliv. Denna tendens mot 
ökande psykisk ohälsa leder till att nivån för 
sjukfrånvaron höjs långsiktigt. Den förklarar 
däremot inte de kraftiga variationerna.  

Försäkringskassan lyfter också fram några 
underliggande faktorer som har stor betydelse 
för sjukfrånvarons nivå: arbetslivets krav samt 
attityder och beteendeförändringar. Ett allt mer 
krävande arbetsliv bidrar till att accentuera 
trender av ökande sjukfrånvaro, samt motsatt, 
att motverka nedgångarna i sjukfrånvaro. Vidare 
förstärker människors attityder till ohälsa, sjuk-
skrivning och arbetsförmåga redan pågående 
upp- respektive nedgångar i sjukfrånvaro.22  

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är 
den fortsatt vanligaste sjukskrivningsorsaken för 
både kvinnor och män. Dessvärre är det veten-
skapliga underlaget för vilken åtgärd eller rehabi-
litering som är mest effektiv vid psykisk ohälsa 
svagt. Det är emellertid vetenskapligt belagt att 
arbetsgivarens medverkan är av stor betydelse 
för återgång i arbete.  

Två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor. 
Mycket tyder på att en kombination av flera 
samverkande faktorer bidrar till skillnaden. 
Bland dessa faktorer finns kvinnors större ansvar 
för det obetalda arbetet i hemmet, den omstän-
digheten att kvinnodominerade yrken ofta är 
mer människonära än mansdominerade yrken 
och att kvinnor oftare än män arbetar i yrken 
och sektorer med sämre upplevd psykosocial 
arbetsmiljö.23  

Ökningen av nybeviljandet av sjukersättning 
drivs främst av utvecklingen för sjukpenningen. 
När antalet personer som uppbär sjukpenning 
samt varaktigheten i sjukfallen ökar, så ökar på 
sikt också antalet nybeviljade sjukersättningar, 
eftersom personer som har längre sjukfall i högre 
grad tenderar att få en stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga som berättigar till sjukersättning. 
Bland annat av den anledningen är det bekym-

 
 
                                                      
22 Analys av sjukfrånvarons variation – Väsentliga förklaringar av upp- 

och nedgång över tid. Socialförsäkringsrapport 2014:17. 
23 Socialförsäkringsrapport 2014:4. Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. En 

studie av Sveriges befolkning 16–64 år. 
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mersamt att sjukfallen både ökar och tenderar att 
bli längre.  

För unga med aktivitetsersättning är det också 
ett bekymmersamt faktum att få av dessa perso-
ner går vidare till utbildning och arbete. Det är 
angeläget att de personer som har förutsätt-
ningar att utveckla en arbetsförmåga får det stöd 
de behöver av olika aktörer för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed får de 
också förutsättningar att genom lönearbete 
kunna bli mer självständiga. Det finns ett behov 
av fler insatser och bättre stöd för att vända 
trenden med ett högt antal unga personer som 
uppbär aktivitetsersättning.  

Det finns en betydande förbättringspotential, 
både när det gäller utredning och bedömning av 
rätten till sjukersättning. Det är angeläget att 
Försäkringskassan vidtar relevanta åtgärder för 
att förbättra kvaliteten i handläggningen av dessa 
ärenden. 

Sjukfrånvaro och jämställdhet 
Det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv är enligt regeringens bedöm-
ning svårt att uppfylla givet sjukfrånvarons skeva 
könsfördelning. Sjukfrånvaro försvårar såväl en 
jämn fördelning av makt och inflytande och 
möjligheten att vara en aktiv medborgare, som 
möjligheten att ge och få omsorg på lika villkor 
och möjligheten till ekonomisk självständighet. 
(Se regeringens jämställdhetspolitiska mål, och 
delmål, utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering).  

Försäkringskassan arbetar aktivt med jäm-
ställdhetsintegrering i sin verksamhet och har 
vidtagit ett flertal åtgärder för att bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten har 
på ett positivt sätt inkluderat jämställdhets-
perspektivet i den strategiska inriktningen och i 
den årliga verksamhetsplaneringen. Försäkrings-
kassan har även analyserat förekomsten av oav-
siktliga könsskillnader i handläggningen, och 
genomlyst sina internutbildningar ur ett köns-
perspektiv. Ett ytterligare resultat av myndighet-
ens arbete med jämställdhetsintegrering är att 
handläggare numera utbildas i att utreda om våld 
i nära relationer är en orsak till ohälsa.  

Sjukskrivningsprocessen och dess aktörer 
Sjukskrivningsprocessens olika aktörer har alla 
viktiga uppgifter och kan på olika sätt bidra till 
målet om en låg och stabil sjukfrånvaro. Det 
gäller särskilt Försäkringskassan, arbetsgivarna 

samt hälso- och sjukvården. Aktörernas attityder 
och ageranden är bl.a. av betydelse för att säkra 
dels att rätt person är i försäkringen, dels att 
tidiga insatser genomförs för att förebygga sjuk-
dom och sjukskrivningar. 

De prövningar som ska ske enligt gällande 
regelverk genomförs inte i avsedd utsträckning. 
Att prövningarna sker i rätt tid är av central 
betydelse för att upprätthålla ett aktivt förhåll-
ningssätt i sjukskrivningsprocessen och ta till-
vara människors arbetsförmåga, vilket bidrar till 
en mer stabil utveckling av sjukfrånvaron. Det 
kan vidare konstateras att den bortre tids-
gränsen, dvs. dag 914 i sjukfallet, har inneburit 
att många försäkrade har varit tvungna att lämna 
sjukförsäkringen utan att deras arbetsförmåga 
har förbättrats. Det ekonomiska skydd som 
sjukförsäkringen syftar till att ge vid arbets-
oförmåga har, till följd av tidsgränsen i försäk-
ringen, uteblivit. Det faktum att 70-80 procent 
av de personer som har lämnat sjukförsäkringen 
till följd av den bortre tidsgränsen har återvänt 
till försäkringen, indikerar att vidtagna insatser 
inte har varit tillräckliga för att förbättra arbets-
förmågan hos dessa personer.  

Enligt ett mål i Försäkringskassans 
regleringsbrev ska myndigheten verka för en väl 
fungerande sjukskrivningsprocess som präglas av 
att rätt person får rätt åtgärd i tid så att fler 
personer återfår arbetsförmågan och ges 
förutsättningar att återgå i arbete. Mot bakgrund 
av att bl.a. sjukfrånvaron ökar, bedömningarna 
av sjukskrivnas arbetsförmåga görs i minskande 
utsträckning och att rehabiliteringsinsatser 
vidtas allt senare i sjukfallen bedömer regeringen 
att målet inte kan anses vara uppfyllt.  

Myndigheten bör rikta mer kraft på att åstad-
komma en väl fungerande sjukskrivningsprocess 
och det är angeläget att Försäkringskassan ytter-
ligare stärker handläggningen av sjukförsäkrings-
ärenden. Stora volymökningar inom bl.a. sjuk-
försäkringen har bidragit till ett hårt tryck på 
sjukförsäkringshandläggningen, vilket är en av 
orsakerna till att myndigheten haft svårt att 
genomföra sitt uppdrag fullt ut. En sjukskriv-
ningsprocess där bedömningar och prövningar 
görs enligt gällande regelverk är viktig för att 
motverka en stigande varaktighet i sjukfallen. 
Det är angeläget att Försäkringskassan åstad-
kommer en stärkt handläggning och samtidigt 
hanterar antalet sjukförsäkringsärenden som 
förväntas fortsätta att öka. I det arbetet ingår 
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även att stävja sjukfrånvaron på myndigheten 
som också ökat de senaste åren. 

De stimulansmedel som tillförts landstingen 
genom sjukskrivningsmiljarden och rehabilite-
ringsgarantin har bidragit till att sjukskrivnings-
frågan är mer uppmärksammad än tidigare inom 
hälso- och sjukvården. Däremot kan det 
konstateras att behandlingsinsatser inom 
rehabiliteringsgarantin i vissa fall uppvisar 
negativa effekter i form av ökad sjukfrånvaro. 
Det kan bl.a. bero på att varken avslutad 
sjukskrivning eller återgång i arbete är 
utfallsmått för hälso- och sjukvårdens insatser. 
Det finns anledning att ytterligare stödja hälso- 
och sjukvårdens insatser på detta område. 

3.6 Årlig revision 

Försäkringskassan har i årsredovisningen för 
2014 fått en revisionsberättelse med reservation 
gällande beställningsbemyndigande. Reserva-
tionen avser regeringens efterlevnad av gällande 
regler. Regeringen har sett över rutinerna för 
detta. 

3.7 Politikens inriktning 

Regeringens politik syftar till att göra sjukför-
säkringen mera trygg, effektiv och förutsägbar. 
Utgångspunkten är att försäkringen ska ge den 
trygghet som försäkrade har rätt att förvänta sig 
samt att den försäkrade snabbt ska återkomma 
till arbete. Ersättning från sjukförsäkringen ska 
lämnas under den tid det behövs för att återfå 
arbetsförmågan. Den försäkrade ska erbjudas 
stöd för rehabilitering och omställning och den 
enskilda människans förmåga ska bättre tas till 
vara. Att alla som har förmåga är i arbete bidrar 
till regeringens mål om en låg och stabil sjuk-
frånvaro liksom målet att Sverige ska ha lägst 
arbetslöshet i EU 2020.  

De allmänna socialförsäkringarna är en central 
del i den svenska välfärdsmodellen och har under 
lång tid framgångsrikt bidragit till att motverka 
ekonomisk utsatthet. De har också bidragit till 
en rättvisare fördelning av de ekonomiska resur-
serna och medverkat till både social samman-
hållning och god ekonomiskt tillväxt. För 
regeringen är det centralt att fortsatt värna starka 

offentliga trygghetssystem. Samtidigt förutsätter 
socialförsäkringssystemens långsiktiga legiti-
mitet tydliga krav och en effektiv kontroll. 

Den stigande sjukfrånvaron är oroande. Att 
bryta utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron 
är en av regeringens mest prioriterade frågor. 
Utmaningen är stor och ytterst angelägen. 
Bedömningen är att det behövs åtgärder på bred 
front och av olika aktörer för att sjukfrånvaron 
ska kunna stabiliseras. Regeringen avser att vidta 
ett flertal åtgärder under mandatperioden. Till 
exempel finns det anledning att återkomma till 
förslag som den parlamentariska social-
försäkringsutredningen har lämnat i sitt 
slutbetänkande Mer trygghet och bättre 
försäkring (SOU 2015:21). Åtgärder inom 
arbetsmiljö, hälso- och sjukvård, familjepolitik, 
jämställdhet och arbetsmarknad bidrar till 
förbättrad hälsa och bättre möjligheter för 
människor att stanna kvar i eller återkomma till 
arbete.  

Försäkringskassan är en av de viktigaste 
aktörerna för att komma till rätta med 
utvecklingen. En korrekt regeltillämpning samt 
god samverkan med de aktörer som svarar för 
själva insatserna för återgång i arbete är 
grundläggande för en väl fungerande sjuk-
försäkring. Ingen mår bra av en passiv 
sjukskrivning.  

Regeringen avser att se över möjligheterna för 
långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid 
med bibehållen sjukersättning. Rehabiliterings-
garantin som infördes av den förra regeringen 
har i utvärderingar visat sig endast i mycket 
begränsad utsträckning bidra till minskad 
sjukfrånvaro. Regeringen ser därför över 
rehabiliteringsgarantins utformning.  

Jämställdhetspolitisk målsättning   
Regeringen är en feministisk regering, som sätter 
jämställdheten i centrum både i det nationella 
och internationella arbetet. Regeringen har som 
uttryck för sina ambitioner inom jämställdhets-
området formulerat mål, indikatorer och åtgär-
der på en rad områden.  

Kvinnors sjukfrånvaro är i dag 85 procent 
högre än mäns och har över tid också uppvisat 
större variationer än mäns. Regeringen föreslår 
därför ett jämställdhetspolitiskt verksamhetsmål 
med innebörden att skillnaderna i sjukfrånvaro 
mellan kvinnor och män, mätt som sjuk-
penningtal, ska minska. 
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Regeringens aktiva jämställdhetsarbete bedöms 
kunna få positiva effekter på sjukfrånvarons 
utveckling. 

Avskaffande av den bortre tidsgränsen  

Ersättningen från sjukförsäkringen ska ge trygg-
het och lämnas under den tid det tar att återfå 
arbetsförmågan. Införandet av en tidsgräns för 
hur länge sjukpenning kan lämnas innebär en 
avvikelse från denna princip. Konsekvensen har 
blivit att kvinnor och män som ännu inte återfått 
sin arbetsförmåga, eller som inte är så medi-
cinskt färdigbehandlade att de kan medverka i 
arbetslivsinriktad rehabilitering, förlorat sin 
sjukpenning och i stället hänvisats till Arbets-
förmedlingen.  

En stor andel av dem som på så vis har 
tvingats lämna ersättningen från sjuk-
försäkringen blir s.k. återvändare, dvs. de åter-
kommer till sjukförsäkringen och Försäkrings-
kassan och får sjukpenning efter en tid hos 
Arbetsförmedlingen. Den bortre tidsgränsen 
vare sig främjar rehabiliteringsprocessen eller 
garanterar att de försäkrade får rätt hjälp hos rätt 
myndighet eller annan aktör. Mot denna 
bakgrund lämnar regeringen i denna proposition 
förslag om att avskaffa den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen fr.o.m. den 1 februari 2016. Se 
vidare avsnitt 3.8. 

Medel till Försäkringskassan  

Försäkringskassan är en av de viktigaste aktö-
rerna i sjukskrivningsprocessen. En grund-
läggande uppgift för myndigheten är att bedöma 
den försäkrades arbetsförmåga.  I bedömningen 
ingår även att ta vara på människors arbets-
förmåga och förmåga till omställning för att 
undvika långvariga sjukskrivningar. Detta är 
särskilt viktigt när den bortre tidsgränsen av-
skaffas.  

En väl fungerande sjukförsäkring som 
resulterar i en sjukfrånvaro på en låg och stabil 
nivå förutsätter att Försäkringskassan både har 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag och sedan 
också fullgör det.  

Regeringen kan konstatera att det finns brister 
i Försäkringskassans utrednings- och bedöm-
ningsarbete. De lagstadgade bedömningarna av 
de sjukskrivnas arbetsförmåga görs inte i till-

räcklig utsträckning och de sjukskrivnas möjlig-
heter till återgång i arbete, rehabilitering och 
omställning tas inte tillräckligt till vara. Bristerna 
måste åtgärdas, inte minst för att motverka att 
varaktigheten i sjukfallen ökar till följd av till-
kortakommanden i handläggningen.  

Flera år med stigande volymer inom framför 
allt sjukförsäkringen har ökat trycket på Försäk-
ringskassans administration. Myndigheten har i 
dag svårt att utföra sitt uppdrag inom sjukför-
säkringen fullt ut. Regeringen har förståelse för 
att höga volymer tynger handläggningen, men 
vill samtidigt betona att det även i tider med 
höga volymer är viktigt att värna försäkringen 
och att den försäkringsmässiga prövningen görs i 
enlighet med gällande regelverk. 

För att stärka handläggningen av sjukförsäk-
ringen föreslår regeringen att Försäkringskassan 
tillskjuts 128 miljoner kronor i höständrings-
budgeten för 2015 och 250 miljoner kronor 
årligen från och med 2016.  

Försäkringsmedicinska utredningar 

Försäkringsmedicinska utredningar är ett verk-
tyg för Försäkringskassan att bättre kunna ta 
ställning till arbetsförmågan i samband med 
bedömningen av rätten till ersättning.  

Regeringen kommer i sin styrning av 
Försäkringskassan att verka för en ökad och mer 
enhetlig användning av försäkringsmedicinska 
utredningar. Det är viktigt att myndigheten 
använder de möjligheter som finns att vid behov 
komplettera befintliga medicinska utlåtanden 
med försäkringsmedicinska utredningar. 

Ansvaret för de försäkringsmedicinska utred-
ningarna har utretts och förslag har lämnats i 
betänkandet För kvalitet – Med gemensamt 
ansvar (SOU 2015:17). Betänkandet har 
remitterats och en majoritet av remissinstanserna 
tillstyrker utredningens förslag om att 
landstingen ska få ett lagstiftat ansvar för att 
utföra de försäkringsmedicinska utredningarna. 
Frågan bereds för närvarande i Regerings-
kansliet.  

Ökade medel till samordningsförbunden 

Regeringen bedömer att rehabiliteringsinsatserna 
behöver utvecklas. Det kan vara nödvändigt att 
arbetslivsinriktade, medicinska och sociala 
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rehabiliteringsinsatser samordnas för att 
förbättra individens arbetsförmåga. Genom 
samordningsförbunden ges Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting 
möjlighet att åstadkomma samordnade rehabili-
teringsinsatser av såväl arbetslivsinriktad som 
medicinsk och social karaktär, inriktade mot att 
stärka individens förmåga till förvärvsarbete. För 
att motverka långtidssjukskrivningar behöver 
ofta flera behov hanteras effektivt och 
samordnat. Det talar för att i ökad utsträckning 
använda samordningsförbunden för att 
åstadkomma ett ändamålsenligt stöd för dem 
som är långtidssjukskrivna.  

I denna proposition föreslår regeringen att 
medlen till samordningsförbunden ökas för att 
fler förbund ska kunna bildas och för att stärka 
stödet för långtidssjukskrivna och unga med 
aktivitetsersättning. 

Borttagande av samordningsregel mellan 
boendetillägg och bostadstillägg  

En person som har haft tidsbegränsad sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning har i vissa fall 
rätt till boendetillägg. Boendetillägget minskas 
med de belopp som eventuellt betalas ut som 
preliminärt bostadsbidrag och som bostadstil-
lägg till make eller sambo. Avsikten med denna 
samordning har varit att undvika en situation där 
två bidrag täcker samma boendekostnader. För-
säkringskassan har uppmärksammat regeringen 
på att behovet av samordning mellan den försäk-
rades egna boendetillägg och makens bostadstil-
lägg saknar grund då det redan vid beräkningen 
av boendetillägg respektive bostadstillägg tas 
hänsyn till att de försäkrade är makar. 
Regeringen föreslår därför i denna proposition 
att den nu gällande samordningen mellan 
boendetillägget och bostadstillägget tas bort, se 
vidare avsnitt 3.9. Ändringen föreslås gälla från 
och med den 1 januari 2016. 

Ändrad ersättningsgrad för närståendepenning 

Närståendepenning är en dagersättning som kan 
ges till en försäkrad för att vårda en närstående 
person som är så sjuk att sjukdomen är ett på-
tagligt hot mot hans eller hennes liv. Ersätt-
ningen kan i dag ges med hel, halv eller en 
fjärdedels omfattning. Gällande övriga dag-

ersättningar inom socialförsäkringen (som 
exempelvis sjukpenning och graviditetspenning) 
kan dessa även lämnas med tre fjärdedels 
ersättning. Att närståendepenning inte kan 
lämnas med denna omfattning är en 
inkonsekvens i regelverket som regeringen avser 
att ändra. 

Internationella socialförsäkringsfrågor  

Regeringen anser att en effektiv och ändamåls-
enlig samordning av sociala trygghetsförmåner 
mellan länder är en förutsättning för att ta till 
vara de möjligheter som globaliseringen ger i 
form av ökad handel, ekonomiskt utbyte och 
människors möjligheter att kunna arbeta och bo 
i olika länder. Samordningen av de sociala trygg-
hetssystemen ska förenkla för människor att ta 
med sig intjänade socialförsäkringsrättigheter 
mellan olika länder. Det underlättar för företag 
att verka internationellt och bidrar till att stärka 
Sveriges konkurrenskraft. 

Inom EU/EES finns ett utvecklat regelverk 
som syftar till att förverkliga den fria rörligheten 
genom samordning av medlemsländernas sociala 
trygghetssystem24. Regelverket är under ständig 
utveckling och Europeiska kommissionen har 
angett att den i slutet av 2015 kommer att lägga 
fram ett paket i syfte att underlätta arbets-
kraftens rörlighet och motverka fel och miss-
bruk. Paketet kommer bl.a. att omfatta en riktad 
översyn över valda delar av samordningsreglerna 
för social trygghet. Regeringens uppfattning är 
att dessa regler bör utvecklas på ett sätt som 
både värnar enskildas rättigheter och medlems-
staternas rätt att själva utforma sina socialförsäk-
ringssystem, särskilt med hänsyn till medlems-
staternas behov av att värna de nationella trygg-
hetssystemens långsiktiga finansiella hållbarhet. 
Rätten för alla medborgare att fritt röra sig och 
arbeta var de vill inom EU måste värnas. Samti-
digt ska inte regelverket kunna tillämpas på ett 
sätt som leder till försämrade villkor för arbets-
tagare eller kunna utnyttjas på ett annat otillbör-
ligt sätt. 

 
 
                                                      
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 10 

34 

Regeringen anser att regelverket om försäk-
ringsvillkoren ska vara tydligt, hållbart och 
lättillgängligt liksom skapa goda förutsättningar 
för gränsöverskridande rörlighet samt en effektiv 
och rättsäker myndighetsadministration. 
Kommande förslag från utredningen om trygg-
hetssystemen och internationell rörlighet 
(S2014:17), vilka ska lämnas under 2016, utgör 
en viktig beståndsdel i arbetet med att skapa ett 
ändamålsenligt regelverk.  

För regeringen är det även viktigt att arbetet 
med att underlätta och främja den fria rörlig-
heten mellan de nordiska länderna fortsätter och 
utvecklas. 

De gränsöverskridande rörelsemönstren har 
förändrats även utanför EU/EES. För att ytterli-
gare stärka konkurrenskraften och stå sig väl i en 
global värld bör Sverige därför fortsätta att ingå 
bilaterala socialförsäkringsavtal med länder ut-
anför EU/EES i situationer där det finns ett 
behov av samordning av social trygghet. 
Regeringen verkar för att nya avtal ska ingås och 
avtalsförhandlingar pågår för närvarande med 
Filippinerna, Japan och Kina. 

Ett av regeringens uttalade mål i regerings-
förklaringen 2014 var att förnya och stärka 
arbetet med Gemensamt ansvar: Sveriges politik 
för global utveckling. Regeringen ska arbeta för 
att stärka bl.a. grundläggande social trygghet 
internationellt och avser att återkomma med en 
skrivelse till riksdagen under våren 2016. 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 
Skatteverket har centrala roller för att samord-
ningen inom EU/EES och gentemot länder 
utanför EU/EES fungerar och utvecklas på ett 
bra, effektivt och ändamålsenligt sätt. Förutse-
barhet och information till enskilda är nyckel-
frågor. Myndigheternas verksamheter bör 
präglas av kontinuerlig utveckling och myndig-
hetssamverkan kring dessa frågor. 

3.8 Förslag om borttagande av den 
bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen  

3.8.1 Ärendet och dess beredning 

En arbetsgrupp i Socialdepartementet har tagit 
fram promemorian Avskaffande av den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) 
vilken har remitterats till ett antal myndigheter 

och organisationer den 30 mars 2015. En 
förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga. Remissyttrandena och en samman-
ställning av remissvaren finns tillgängliga i 
Socialdepartementet (dnr S2015/02330/SF).  

3.8.2 Bakgrund 

Gällande regelverk 

Tidsbegränsningen av sjukpenning  
Sjukpenning lämnas till den vars arbetsför-
måga är nedsatt med minst en fjärdedel på 
grund av sjukdom. Antalet dagar som en för-
säkrad i normalfallet kan få sjukpenning är 
begränsat till 914. Sjukpenning på normalnivå, 
vilket motsvarar ca 80 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten (SGI), kan 
betalas för 364 dagar inom en ramtid av de 450 
närmast föregående dagarna. Den som fått 
sjukpenning på normalnivå i 364 dagar kan 
därefter få sjukpenning på fortsättningsnivå, ca 
75 procent av SGI:n, under ytterligare 550 
dagar. Om den försäkrade har en allvarlig 
sjukdom, kan han eller hon emellertid få 
sjukpenning på normalnivå utan tidsbegräns-
ning så länge arbetsförmågan med anledning av 
den allvarliga sjukdomen är nedsatt med minst 
en fjärdedel. Rehabiliteringspenning till 
försäkrade som är sjukskrivna och genomgår 
rehabilitering betalas ut med samma belopp 
och har samma tidsbegränsning som sjuk-
penning på normal- respektive fortsättnings-
nivå. När en försäkrad har fått sjukpenning för 
den maximala tiden om 914 dagar erbjuds han 
eller hon att delta i det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetslivsintroduktion 
(ALI) hos Arbetsförmedlingen. ALI pågår i 
längst tre månader och inkluderar individuellt 
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser för 
den som behöver förbereda sig för ett arbete 
eller för ett annat arbetsmarknadspolitiskt 
program. Under tiden i ALI får deltagaren 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Den 
som uppfyller villkoren för arbetslöshets-
ersättning får, vid en anvisning till ett arbets-
marknadspolitiskt program på heltid, ett 
aktivitetsstöd som motsvarar vad som skulle 
ha betalats som arbetslöshetsersättning, dvs. 
högst 910 kronor och lägst 365 kronor per dag 
före skatt. Den som inte skulle ha varit 
berättigad till arbetslöshetsersättning och har 
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fyllt 25 år får i stället aktivitetsstöd med 
223 kronor per dag före skatt.  

I vissa undantagsfall kan en försäkrad som fått 
914 dagar med sjukpenning få fler dagar med 
sjukpenning på fortsättningsnivå. När så är fallet 
finns ingen tidsbegränsning och den försäkrades 
eventuella deltagande i ALI skjuts då på fram-
tiden. De situationer när fler dagar med sjuk-
penning på fortsättningsnivå kan betalas ut är:  

– när den försäkrades arbetsförmåga är ned-
satt med minst en fjärdedel till följd av en 
godkänd arbetsskada,  

– när han eller hon är intagen på sjukhus,  

– när sjukdomen medför en avgörande för-
lust av verklighetsuppfattningen och för-
mågan att orientera sig så att den försäkrade 
inte kan tillgodogöra sig information,  

– när en återgång i arbete eller ett deltagande i 
ett arbetsmarknadspolitiskt program skulle 
medföra risk för allvarlig försämring av 
sjukdomen, eller 

– när det i annat fall på grund av sjukdomen 
är oskäligt att inte ge sjukpenning.  

Reglerna om ramtid innebär att en försäkrad 
som fått sjukpenning i 914 dagar i normalfallet 
kan få sjukpenning igen först efter ca 
3 månader, dvs. efter en tid som ungefär mot-
svarar ett eventuellt deltagande i ALI. Det rör 
sig således om en slags karenstid innan sjuk-
penning på normalnivån kan lämnas på nytt. 

Fasta tidsgränser för att pröva arbetsförmåga 
Det är Försäkringskassan som bedömer om 
den sjukskrivnes arbetsförmåga är nedsatt och 
fattar beslut om huruvida individen har rätt till 
sjukpenning. Denna bedömning görs utifrån 
fasta tidsgränser, den s.k. rehabiliterings-
kedjan, som styr när och i förhållande till 
vilket eller vilka arbeten som arbetsförmågan 
ska prövas. 

Under de första 90 dagarna i en sjukperiod 
bedöms arbetsförmågan i förhållande till det 
vanliga arbetet eller annat lämpligt arbete som 
den försäkrades arbetsgivare tillfälligt erbjuder. 
Från och med den 91:a dagen i sjukperioden ska 
hänsyn även tas till om den försäkrade kan ut-
föra något annat arbete hos arbetsgivaren, som 
denne erbjuder. Från och med den 181:a dagen 
ska det dessutom bedömas om den försäkrade 
kan försörja sig själv genom sådant arbete som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden 

eller genom annat lämpligt arbete som är till-
gängligt. Om det finns särskilda skäl, eller om 
det i annat fall kan anses oskäligt, kan sjukpen-
ning betalas ut även om den försäkrade bedöms 
ha en arbetsförmåga i ett arbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden. Från och 
med dag 366 ska arbetsförmågan bedömas i 
förhållande till arbete som är normalt förekom-
mande på arbetsmarknaden om det inte kan 
anses oskäligt. 

Rehabiliteringskedjan kan tillämpas i alla delar 
bara när den försäkrade har en arbetsgivare. För 
egna företagare bedöms arbetsförmågan i 
relation till det egna arbetet och från och med 
dag 181 även i förhållande till arbete som är 
normalt förekommande på arbetsmarknaden. 
För arbetslösa bedöms arbetsförmågan alltid 
mot arbete som är normalt förekommande på 
arbetsmarknaden. Även när rätten till sjuk-
penning i särskilda fall ska prövas görs bedöm-
ningen mot arbete som är normalt före-
kommande på arbetsmarknaden. 

För att kunna bedöma arbetsförmågans ned-
sättning enligt rehabiliteringskedjan måste man 
veta var i rehabiliteringskedjan den försäkrade 
befinner sig. Om han eller hon inte har haft 
några sjukperioder tidigare, motsvarar den första 
dagen i sjukperioden dag ett i rehabiliterings-
kedjan. Har den försäkrade däremot tidigare haft 
sjukpenning eller någon annan ersättning som 
ingår i en sjukperiod ska sjukperioderna läggas 
samman om det har gått färre än 90 dagar mellan 
dem. Den försäkrade hamnar då redan från 
början längre fram i rehabiliteringskedjan. Vid 
sammanläggning av sjukperioder ska man dock 
bortse från dagar under vilka den försäkrade har 
deltagit i ALI och fått aktivitetsstöd eller ut-
vecklingsersättning. 

Efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning 
De personer som oavsett anledning lämnar 
sjuk- eller aktivitetsersättning får tillbaka sin 
SGI om de hade en sådan innan de beviljades 
ersättningen. Däremot kan de enligt huvud-
regeln få sjukpenning först efter tre månader 
för den del som avser den nedsatta arbets-
förmåga för vilken de tidigare hade sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Det rör sig således om en 
karenstid. Under vissa förutsättningar kan 
dock sjukpenning betalas redan i direkt an-
slutning till det att sjuk- eller aktivitetsersätt-
ningen upphör. Det gäller försäkrade som 
uppfyller antingen villkoren för fler dagar med 
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sjukpenning på normalnivå, dvs. nedsatt 
arbetsförmåga med minst en fjärdedel på 
grund av allvarlig sjukdom, eller något av 
undantagsfallen för fler dagar med sjuk-
penning på fortsättningsnivå. 

Härutöver finns ytterligare regler som gäller 
enbart för dem som lämnar aktivitetsersätt-
ningen på grund av att de fyller 30 år eller som 
tidigare lämnade tidsbegränsad sjukersättning 
med anledning av att de fått maximalt antal 
månader med denna ersättning. Reglerna innebär 
i huvudsak följande: När ersättningsperioden 
löper ut kan dessa försäkrade, på samma sätt 
som sjukskrivna som fått sjukpenning i 914 
dagar, delta i ALI och få aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning under tiden i programmet. 
Om de inte har någon SGI att få tillbaka, eller 
enligt 28 a kap. 19 § socialförsäkringsbalken 
(SFB), har en SGI som understiger 
80 300 kronor, kan de i stället för SGI-baserad 
sjukpenning ha rätt till sjukpenning i särskilda 
fall, vilket är en bosättningsbaserad förmån som 
betalas ut med högst 160 kronor per dag. 
Sjukpenning i särskilda fall lämnas i övrigt 
utifrån i stort sett samma villkor som annan 
sjukpenning. De försäkrade i fråga kan även få 
ett boendetillägg till aktivitetsstödet när de 
deltar i ALI eller om de får sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning i någon form. Boende-
tillägget är en bosättningsbaserad skattefri 
månadsersättning som inte är pensions-
grundande. Storleken på boendetillägget beror 
bl.a. på den försäkrades civilstånd och antal barn. 

Hur fungerar gällande regelverk? 

Antalet personer som tvingats lämna ersättningen 
från sjukförsäkringen till följd av den bortre 
tidsgränsen 
Sedan årsskiftet 2009/2010 har personer 
tvingats lämna ersättningen från sjukförsäk-
ringen vid uppskattningsvis 100 000 tillfällen 
på grund av den bortre tidsgränsen i försäk-
ringen eller på grund av att den tidsbegränsade 
sjukersättningen har avskaffats. Ca 10 000 
personer har tvingats lämna ersättningen från 
sjukförsäkringen en andra gång. Sedan juli 
2015 har även personer lämnat ersättningen en 
tredje gång. 

Många av dem som tvingats lämna ersätt-
ningen från sjukförsäkringen på grund av den 
bortre tidsgränsen återvänder till Försäkrings-

kassan och får sjukpenning. Andelen som åter-
vände (inom 15 månader) uppgick till närmare 
60 procent i årsskiftesgruppen 2009/2010. Års-
skiftesgruppen bestod till allra största delen av 
personer som hade fått sjukpenning i minst två 
och ett halvt år. I gruppen ingick nästan 9 500 
kvinnor och 4 800 män. De som tvingades lämna 
ersättningen från sjukförsäkringen under resten 
av 2010 och 2011 (ca 31 500 kvinnor och 13 400 
män) hade huvudsakligen haft tidsbegränsad 
sjukersättning. Andelen av dessa som återvände 
till Försäkringskassan och fick sjukpenning 
uppgick till ca 50 procent, varav en något högre 
andel kvinnor än män. En förklaring till att det 
var en lägre andel återvändare bland de personer 
som lämnade 2010–2011 än i årsskiftesgruppen 
2009/10 är att de som hade haft sjukersättning 
på garantinivån och inte hade någon 
sjukpenninggrundande inkomst att få tillbaka 
inte kunde få sjukpenning oavsett om de 
fortfarande saknade arbetsförmåga eller inte. 
Andelen som återvänder till Försäkringskassan 
och får sjukpenning har ökat över tid. 

 
Diagram 3.12 Andel män och kvinnor som återvänt till 
sjukförsäkringen inom 15 månader efter det att de lämnat 
sjukförsäkringen 
Andel, procent  

 
Källa: Försäkringskassan.  
*Andel som återvänt för 2014 är underskattade eftersom tidsramen för att räknas 
som återvändare är 15 månader lång. 

 
I den grupp som har tvingats lämna sjukförsäk-
ringen en andra gång (maxtid 2 i diagram 3.12) 
återvänder nästan 80 procent till Försäkrings-
kassan och får återigen sjukpenning. 

Ca 1 000–1 100 personer per månad beräknas i 
genomsnitt lämna sjukpenning på grund av den 
bortre tidsgränsen under 2015. För åren 2016–
2018 väntas antalet bli 1 300–1 700 i genomsnitt 
per månad, varav ca 200 personer förväntas 
behöva lämna ersättningen för andra gången.  
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Inkomstutvecklingen för de personer som inte 
längre kan ersättning från sjukförsäkringen  
Begränsningarna i det antal sjukpenningdagar 
som kan betalas ut har lett till en försämrad 
ekonomisk situation för många försäkrade. 
Detta framgår av Försäkringskassans redovis-
ning av inkomstutvecklingen för de personer 
som berörts av begränsningarna under åren 
2010–2012. Rapporten visar att andelen som fått 
försörjningsstöd från kommunerna ökade efter 
det att de inte längre hade rätt till ersättning från 
sjukförsäkringen. Denna utveckling gäller för 
både kvinnor och män.  

Rapporten visar också att relativt många i de 
äldre åldersgrupperna har tagit ut den allmänna 
ålderspensionen i samband med att de inte längre 
har kunnat få ersättning från sjukförsäkringen 
vid den bortre tidsgränsen. År 2012 gällde detta 
29 procent av männen och 27 procent av 
kvinnorna i åldersgrupperna 61–64 år. Tidigt 
uttag av ålderspension, dvs. före 65 års ålder, 
innebär att pensionen blir livslångt lägre jämfört 
med om pensionen hade tagits ut vid 65 års 
ålder. 

Av rapporten framgår vidare att den genom-
snittliga årsinkomsten (lön och offentliga trans-
fereringar) sjönk för flertalet i de redovisade 
grupperna det år som de inte längre kunde få 
ersättning från sjukförsäkringen. För de 
personer som återvände till sjukpenning åter-
ställdes emellertid inkomsterna året efter. Den 
genomsnittliga årsinkomsten för de personer 
som inte återgick till sjukpenning var däremot 
fortsatt lägre än året innan det år dessa lämnade 
försäkringen. Samtidigt ökade förvärvsinkoms-
terna för dessa personer. Sannolikt kan denna 
ökning hänföras till en mindre grupp personer 
som har övergått till ett arbete efter att de inte 
längre haft rätt till ersättning från sjukförsäk-
ringen. 

Programmet arbetslivsintroduktion  
De personer som fått maximalt antal dagar med 
sjukpenning eller inte längre haft rätt till aktivi-
tetsersättning för att de har fyllt 30 år ges möj-
lighet att delta i programmet arbetslivsintro-
duktion (ALI) hos Arbetsförmedlingen. Pro-
grammets syfte är att ge individanpassade insat-
ser av utredande, vägledande eller orienterande 
karaktär för att förbereda inför ett arbete eller 
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.  

Under perioden januari 2010 till juni 2014 
deltog ca 80 000 personer i ALI. Ungefär 

68 procent av deltagarna är kvinnor och flest 
deltagare finns i åldersintervallet 40–49 år. 
Generellt är aktivitetsnivån låg och Arbetsför-
medlingens uppföljningar har visat att en 
majoritet har en aktivitetsnivå på högst fem 
timmar i veckan. Vissa deltagare deltar inte alls i 
aktiva insatser under programtiden. Den främsta 
orsaken till detta är ohälsa. I oktober 2013 var  
32 000 personer av dem som avslutat ALI in-
skrivna vid Arbetsförmedlingen, varav drygt 
15 000 var inskrivna som arbetslösa. Övriga 
deltog framför allt i arbete med stöd.  

Den generella bilden är att ju längre tid som 
gått efter avslutad ALI desto fler personer 
återvänder till Försäkringskassan och får återigen 
sjukpenning.25  

Insatser i samarbete mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 
Människor ska få rehabilitering och, när så be-
hövs, stöd för omställning för att kunna ta till 
vara sin arbetsförmåga. Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om 
tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas åter-
gång i arbete är en central del i den arbetslivsin-
riktade rehabiliteringen. Målsättningen är att den 
arbetssökande ska finna, få och behålla ett 
arbete. Samarbetet består av två delar, gemensam 
kartläggning och aktiva insatser. Gemensam 
kartläggning är ett arbetssätt för samarbetet 
mellan myndigheterna som syftar till att identifi-
era individens förutsättningar och behov utifrån 
ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv. 
De aktiva insatserna ska stödja målsättningen 
om övergång eller återgång till arbete. Inom 
ramen för samverkan är Arbetsförmedlingens 
samlade utbud av tjänster tillgängligt. Resultaten 
av detta samarbete redovisas i avsnitt 3.4.2. 
 
 
 

 
 
                                                      
25 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014.  
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3.8.3 Regeringens överväganden och 
förslag 

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen 

 
Regeringens förslag: Begränsningen av förmåns-
tiden med sjukpenning på fortsättningsnivån till 
550 dagar ska avskaffas. Även bestämmelsen om 
att sjukpenning i normalfallet inte lämnas för de 
tre första kalendermånader som följer på en 
period då en försäkrad har haft sjuk- eller 
aktivitetsersättning ska avskaffas. Motsvarande 
förändringar ska göras beträffande sjukpenning i 
särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabi-
literingspenning i särskilda fall. Det ska även 
göras nödvändiga följdändringar i vissa andra 
bestämmelser om sjukpenning. Bestämmelsen 
om att det vid beräkning av dagar i rehabilite-
ringskedjan ska bortses från dagar i arbetslivs-
introduktion ska tas bort. Detsamma ska även 
gälla bestämmelsen om att boendetillägg kan 
lämnas till den som deltar i arbetslivs-
introduktion. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Förslaget tillstyrks bland 

andra av Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Handikappförbunden, Sveriges Kommuner och 
Landsting. Myndigheten för delaktighet tillstyrker 
förslaget och framhåller att rehabilitering av 
funktionshindrade kan dra ut på tiden.  Diskri-
mineringsombudsmannen anser att förslaget är 
positivt ur jämställdhetssynpunkt eftersom de 
flesta som inte kan få sjukpenning till följd av 
tidsgränsen är kvinnor. Detta har lett till försäm-
rad ekonomi och att försäkrade i en del fall blivit 
beroende av sin partner för sitt uppehälle. Även 
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
accepterar förslaget, men hade föredragit att den 
maximala tiden med sjukpenning hade förlängts 
med ett år och att det därefter skulle vara möjligt 
att bevilja tidsbegränsad sjukersättning. 
Försäkringskassan ser risker med att avskaffa den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, eftersom 
tidigare erfarenheter visar att regelförändringar 
inom sjukförsäkringen har förstärkt den redan 
pågående utvecklingen av sjukfrånvaron. Arbets-
förmedlingens bedömning är att det finns risk för 
att längden på sjukfallen inom överskådlig tid 

kommer att öka till följd av förslaget, då det inte 
längre finns något krav på överlämning till 
Arbetsförmedlingen efter dag 914 i sjukskriv-
ningen. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
anser att ett avskaffande av den bortre tids-
gränsen i sjukförsäkringen är möjligt men då 
under förutsättning att Försäkringskassan upp-
rätthåller tidsgränserna vid dag 90, 180 och 365 
och prövar arbetsförmågan i enlighet med regel-
verket. Granskningar från Försäkringskassan 
och ISF visar att det kan ifrågasättas om så är 
fallet. Institutet för arbetsmarknadspolitisk och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) avstår 
från att yttra sig om den bortre tidsgränsen ska 
avskaffas eller inte. Däremot anser IFAU att det 
finns mycket forskning som tyder på att utflödet 
ur sjukförsäkringen – liksom den närbesläktade 
arbetslöshetsförsäkringen – ökar i samband med 
olika tidsgränser. IFAU föreslår därför att andra 
kontrollstationer införs om den bortre tidsgrän-
sen avskaffas. Svenskt Näringsliv anser att det är 
allvarligt att föreslå ett avskaffande av den bortre 
tidsgränsen utan att samtidigt lämna förslag om 
hur de försäkrades arbetsförmåga ska tas till vara 
och bedömas efter 2,5 års sjukskrivning. Ett 
avskaffande av den bortre tidsgränsen kan inne-
bära att attityderna till sjukskrivningarna på-
verkas, så att det än en gång blir mer accepterat 
att sjukskriva mycket långa perioder. Arbets-
givarverket anser att förslaget riskerar att bidra 
till fler långa sjukfall och anser att det bör kom-
pletteras med bedömningstidpunkter liknande 
dem som finns i rehabiliteringskedjans första år. 
Saco är kritisk mot förslaget och framför att även 
om intentionerna med förslaget är goda så leder 
en avskaffad tidsgräns till längre sjuk-
penningperioder och minskad återgång i arbete. 

Skälen för regeringens förslag: Den bortre 
gränsen i sjukförsäkringen bör tas bort. Denna 
tidsgräns innebär enligt huvudregeln att sjuk-
penning kan lämnas för högst 914 dagar: 364 
dagar på normalnivån 80 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten (SGI) och 550 
dagar på fortsättningsnivån 75 procent av SGI. 
De som inte längre kan få sjukpenning hänvisas 
till det arbetsmarknadspolitiska programmet 
arbetslivsintroduktion (ALI). Efter deltagande i 
detta program i minst 87 dagar kan de på nytt få 
sjukpenning i maximalt 914 dagar. 

Många av dem som hänvisats till ALI har varit 
för sjuka för att kunna delta i någon meningsfull 
arbetsmarknadspolitisk insats. Myndigheterna 
har i många fall känt till att så har varit fallet, 
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men det restriktiva regelverk som funnits har 
inte gett utrymme för att lämna sjukpenning för 
längre tid. 

För många har övergången från sjukpenning 
till aktivitetsstöd inneburit en betydligt lägre 
ersättning. Av Arbetsförmedlingens redovisning 
framgår att de personer som hänvisats till ALI 
har haft svårt att tillgodogöra sig insatsen på 
grund av oro för den egna ekonomin.  

Huvuddelen av dem som inte längre haft rätt 
till sjukpenning efter 914 dagar blir s.k. åter-
vändare, dvs. de återkommer till Försäkrings-
kassan och får sjukpenning efter tiden i ALI. 
Andelen som återvänder har ökat och perso-
nerna tenderar att återvända snabbare. Ett stort 
antal individer som återvänt har uppnått maxi-
malt antal dagar med sjukpenning flera gånger. 
Att på detta sätt behöva byta förmån innebär 
ökad administration för Försäkringskassan och 
för den enskilde kan det innebära en period utan 
ersättning innan den nya förmånen betalas ut. 

Ett betydande antal återvänder dock inte till 
sjukpenning eller sjukersättning och kan inte 
heller ta del av stöd från Arbetsförmedlingen. 
Dessa riskerar att hamna i ett permanent utan-
förskap. För många innebär det att de måste få 
hjälp av kommunen i form av försörjningsstöd. 
Alla har dock inte rätt till försörjningsstöd 
eftersom hushållets totala ekonomi beaktas vid 
bestämmande av rätten till detta stöd. Det inne-
bär att personen kan bli beroende av sin partner 
för sitt uppehälle. Av dem som tvingats lämna 
sjukförsäkringen är en stor majoritet kvinnor 
och det finns därför, som Diskriminerings-
ombudsmannen påpekat, en viktig jämställdhets-
aspekt avseende utformningen av regelverket. 
Personer i de äldre åldersgrupperna har i många 
fall valt att ta ut sin ålderspension i förtid, vilket 
medför en lägre ålderspension för resten av livet. 

Ett antal remissinstanser har framfört reser-
vationer mot ett borttagande av den bortre tids-
gränsen i sjukförsäkringen. Framför allt framförs 
att ett sådant borttagande riskerar att öka sjuk-
frånvaron och särskilt de långa sjukskrivnings-
perioderna. Det finns därför skäl att utveckla 
motiven bakom förslaget. 

Syftet med sjukförsäkringen är att ge ekono-
misk kompensation för inkomstförlust vid 
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Det 
är regeringens uppfattning att ersättning ska 
lämnas från sjukförsäkringen så länge individens 
arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. 
Arbetsmarknadspolitiska insatser genom 

Arbetsförmedlingen ska komma i fråga för den 
som kan tillgodogöra sig sådana insatser. Det är 
inte rimligt att – som nu sker – hänvisa män-
niskor som inte har förutsättningar att tillgodo-
göra sig Arbetsförmedlingens insatser till myn-
digheten. Arbetsmarknadspolitiska insatser och 
aktivitetsstöd ska inte användas som ett alterna-
tivt sätt att försörja människor som på grund av 
sjukdom saknar arbetsförmåga och förutsätt-
ningar för arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det är heller inte hållbart med ett regelverk 
som innebär att människor hamnar i en rund-
gång med två och ett halvt år långa sjukperioder 
med avbrott för tre månaders vistelse i ALI där 
aktivitetsnivån ofta är mycket låg. En del av dem 
som nu tvingats lämna ersättningen från sjukför-
säkringen gör det för tredje gången.  

Riksdagens tillkännagivande angående 
rehabilitering tillbaka till arbete 
Riksdagen beslutade den 14 mars 2013 att till 
regeringen ge till känna att denna skulle åter-
komma med förslag som säkerställer att män-
niskor som behöver rehabiliteringsinsatser för 
återgång i arbete får det i god tid innan de når 
den bortre gränsen för sjukpenning. (bet. 
2012/13: SfU6, rskr. 2012/13:174). En rättslig 
kvalitetsuppföljning som Försäkringskassan 
gjorde våren 2015 visar att i närmare en tredjedel 
av de fall som avslutas på grund av den bortre 
tidsgränsen har inte förutsättningarna för reha-
bilitering klarlagts före det att den bortre tids-
gränsen nåtts, än mindre har rehabiliteringsåt-
gärder genomförts26. Att det hittills inte varit 
möjligt att säkerställa att människor får 
rehabiliteringsinsatser innan de tvingats lämna 
ersättningen från sjukförsäkringen på grund av 
den bortre tidsgränsen är ytterligare ett skäl att 
avskaffa denna. Genom förslaget att avskaffa den 
bortre tidsgränsen anser regeringen att 
tillkännagivandet är slutbehandlat. 

Den bortre tidsgränsens betydelse för 
sjukfrånvaron 
Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 
började tillämpas den 1 januari 2010. Efter denna 
tidpunkt har sjukfrånvaron stigit med 

 
 
                                                      
26 Försäkringskassan. Rättslig uppföljning 2015:03, Sjukpenningärenden 

som avslutas för att dagarna tar slut, s. 13ff. 
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67 procent. Det är därför svårt att tro att den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har haft 
någon betydande positiv effekt på sjukfrånvaron.  

Det kan tvärtom inte uteslutas att förekoms-
ten av en bortre tidsgräns på ett negativt sätt 
påverkat sjukfrånvaron. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har tvingats lägga resurser 
sent i sjukskrivningsperioden för att åstad-
komma bästa möjliga övergång mellan myndig-
heterna, i många fall för individer som saknat 
förutsättningar att tillgodogöra sig arbetsmark-
nadspolitiska insatser. En risk med tidsgränser är 
att åtgärder inte vidtas förrän tidsgränsen närmar 
sig. I detta fall har den bortre tidsgränsen 
kommit mycket sent i sjukskrivningsprocessen, 
vilket i sig kan ha försenat nödvändiga insatser. 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
återrapportering av rehabiliteringssamverkan 
visar att en stor andel av samverkansinsatserna 
vidtas nära eller i anslutning till dag 914. Detta 
kan tala för att den bortre tidsgränsen styr 
resurser bort från tidiga insatser. Försäkrings-
kassans rättsliga kvalitetsuppföljning av sjuk-
penningärenden27, vilka avslutats för att dagarna 
tar slut, visar att en stor andel, 62 procent, har 
fått gemensam kartläggning som ett sätt att 
lämna över personer till Arbetsförmedlingen.  

Riksdagens tillkännagivande angående tidsgränser 
i sjukförsäkringen 
Riksdagen har i ett tillkännagivande (bet. 
2014/15:SfU1 rskr. 2014/15:46 Mom. 4) uttalat 
att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska vara 
kvar. Med anledning av ovan nämnda skäl anser 
dock regeringen att den bortre tidsgränsen bör 
avskaffas. Härmed anser regeringen också att 
tillkännagivandet är slutbehandlat. 

Stöd för återgång i arbete 
Som Arbetsförmedlingen framhållit har sannolikt 
ALI inneburit en positiv kontakt för många som 
hänvisats dit. För en mindre andel av deltagarna i 
ALI har insatserna också hjälpt dem att komma 
tillbaka till arbetslivet. De allra flesta har dock 
återvänt till Försäkringskassan och fått 
sjukpenning på nytt. Regeringen anser inte att 
det är rimligt att mer än 100 000 personer ska 

 
 
                                                      
27 Försäkringskassan. Rättslig uppföljning 2015:03, Sjukpenningärenden 

som avslutas för att dagarna tar slut, s.12. 

tvingas lämna ersättningen från sjukförsäkringen 
för att ett mindre antal ska kunna hjälpas tillbaka 
till arbetslivet. Det måste vara möjligt att erbjuda 
stöd för återgång i arbete, även i frånvaro av en 
bortre tidsgräns, långt före 2,5 års sjukskrivning.  

I denna budgetproposition lämnar regeringen 
förslag om kraftigt ökade resurser till Försäk-
ringskassan i syfte att myndigheten ska kunna 
göra tidiga bedömningar av den enskildes ned-
sättning av arbetsförmågan och behov av rehabi-
litering.  

Regeringen för också samtal med arbetsmark-
nadens parter och är beredd att vidta de ytterli-
gare åtgärder som kan behövas för att förebygga 
sjukfrånvaro och bistå enskilda individer som 
behöver rehabilitering och omställning.  

Flera remissinstanser, t.ex. Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF) och Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) har efterlyst andra kontrollstationer då 
den bortre tidsgränsen och ALI avskaffas. Även 
den rättsliga kvalitetsuppföljning som gjorts av 
Försäkringskassan28, och som omnämns ovan, 
talar för behovet av någon typ av kontroll-
stationer. Försäkringskassan konstaterar i sin 
uppföljning att det finns brister, både när det 
gäller bedömningen av rätten till ersättning för 
individen och när det gäller hur Försäkrings-
kassan utreder den försäkrades rehabiliterings-
behov och samordnar rehabiliteringsinsatser. 
Detta gäller särskilt i de fall då en person inte 
längre kan fortsätta i tidigare arbete utan en 
omställning till annat arbete behövs. 

Regeringen anser att det är viktigt att Försäk-
ringskassan har ett aktivt förhållningssätt och att 
det finns en individuellt anpassad uppföljnings-
plan för varje långtidssjukskriven person liksom 
att Försäkringskassan säkerställer att åtgärder 
vidtas när det är behövligt. Det är svårt att se vad 
en lagreglering avseende kontrollstationer vid 
fasta tidpunkter skulle innehålla utöver 
Försäkringskassans nuvarande ansvar. En regle-
ring av fasta kontrollstationer riskerar att med-
föra icke-flexibla aktiviteter och uppföljningar. 
Bedömningar och åtgärder kan då komma att 
skjutas upp till de olika bedömningstillfällena. 

 
 
                                                      
28 Försäkringskassan. Rättslig uppföljning 2015:03, Sjukpenningärenden 

som avslutas för att dagarna tar slut. 
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Detta var vad som i stor utsträckning hände vid 
den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen. 

Mot denna bakgrund anser regeringen att det 
är olämpligt att lagstifta om de metoder som 
myndigheterna ska använda. Däremot avser 
regeringen att återkomma till Försäkringskassan 
avseende behovet av åtgärder för att säkerställa 
att Försäkringskassan gör de bedömningar som 
följer av gällande regelverk och att människor 
som är i behov av det får stöd för rehabilitering 
och omställning. Ett sådant arbete måste avse 
såväl Försäkringskassans eget arbete som sam-
verkan med Arbetsförmedlingen och andra aktö-
rer.  

Regeringen föreslår således att den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas. För-
utom sjukpenning avser detta även rehabilite-
ringspenning, sjukpenning i särskilda fall och 
rehabiliteringspenning i särskilda fall.  

 

Avskaffad karens efter sjuk- eller 
aktivitetsersättning 
Den 1 januari 2010 infördes även en begränsning 
för den som haft sjuk- eller aktivitetsersättning 
och vill ansöka om sjukpenning. Begränsningen 
innebär att sjukpenning i normalfallet inte 
lämnas de första tre månaderna efter det att en 
period med sjuk- eller aktivitetsersättning har 
avslutats. En försäkrad, vars rätt till 
aktivitetsersättning har upphört på grund av att 
den försäkrade fyllt 30 år, kan i stället övergå till 
ALI för att prövas mot Arbetsförmedlingens 
insatser. Under tiden i ALI kan den försäkrade 
få aktivitetsstöd och boendetillägg. 

Regeringen anser att även denna begränsning i 
möjligheterna att få sjukpenning bör tas bort. 
Om den försäkrade är arbetsoförmögen på 
grund av sjukdom, bör sjukpenning eller sjuk-
penning i särskilda fall lämnas. Den försäkrade 
som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilite-
ring bör få dessa insatser samt rehabiliterings-
penning eller rehabiliteringspenning i särskilda 
fall. 

Följdändringar 
Regeringens förslag föranleder även följd-
ändringar i 27 kap. 20 och 32 §§ samt i 110 kap. 
6 § socialförsäkringsbalken. 

Genom regeringens förslag bortfaller behovet 
av det arbetsmarknadspolitiska programmet ALI 
och därmed även behovet av en bestämmelse om 
att boendetillägg kan lämnas under tid i detta 
program. 

Vid beräkning av hur många dagar som har 
förflutit i den s.k. rehabiliteringskedjan finns en 
bestämmelse om att det ska bortses från dagar då 
personen deltagit i ALI och fått aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning. Även denna be-
stämmelse tas bort. 

Upphörande av programmet 
arbetslivsintroduktion 

 
Regeringens bedömning: Från och med den 1 
februari 2016 bör det inte vara möjligt att på-
börja deltagande i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet arbetslivsintroduktion. Samtidigt 
bör det vara möjligt för den som före nämnda 
datum redan har påbörjat deltagande i program-
met arbetslivsintroduktion att fullfölja det-
samma. 

 

 
Promemorians bedömning: Överensstäm-

mer med regeringens förslag, dock inte vad gäller 
ikraftträdandetidpunkten. 

Remissinstanserna: Nästan samtliga remiss-
instanser som yttrat sig om arbetsgruppens be-
dömning delar denna. Inspektionen för social-
försäkringen (ISF) anser dock att programmet 
borde finnas kvar, men att deltagarna borde få 
ersättning från sjukförsäkringen. 

Skälen för regeringens bedömning: Det 
arbetsmarknadspolitiska programmet arbets-
livsintroduktion (ALI) infördes för att de 
personer som till följd av tids- och åldersgränser 
i sjukförsäkringen inte längre kunde få ersättning 
från sjukförsäkringen ändå skulle kunna få en 
försörjning och hjälp tillbaka till arbetslivet. I 
och med att regeringen nu föreslår att begräns-
ningarna i sjukförsäkringen ska tas bort upphör 
även behovet av det särskilda programmet ALI. 
De personer som redan har påbörjat deltagande i 
programmet när begränsningarna i sjukförsäk-
ringen avskaffas, bör dock ha möjlighet att full-
följa ALI om de så önskar. 

Det är programmet ALI och de särskilda 
ersättningsreglerna vid deltagande i detta 
program som upphör. Den som är i behov av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och 
tjänster från Arbetsförmedlingen kommer även 
fortsättningsvis kunna ta del av dessa, t.ex. 
arbetsförberedande insatser inom ramen för 
samverkan mellan Försäkringskassan och 
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Arbetsförmedlingen, oavsett tid med sjuk-
penning. De metoder som använts och den 
erfarenhet som byggts upp inom ALI bör 
således kunna tas till vara i den övriga 
verksamheten. 

Mot bakgrund av ovanstående bör föränd-
ringar göras i förordningen (2000:634) om 
arbetsmarknadspolitiska program och förord-
ning (1996:1100) om aktivitetsstöd. Följdänd-
ringar kommer även att göras i övriga relevanta 
förordningar. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: De nya bestämmelserna ska 
träda i kraft den 1 februari 2016 och sjukpenning 
ska kunna lämnas för dagar från och med den 
tidpunkten. Äldre föreskrifter ska fortfarande 
gälla för sjukpenning och andra berörda för-
måner som avser tid före ikraftträdandet. För 
den som före ikraftträdandet har påbörjat 
arbetslivsintroduktion ska dagar med tid i 
nämnda program inte räknas med vid beräkning 
av dagar i rehabiliteringskedjan. Den som efter 
ikraftträdandet deltar i arbetslivsintroduktion 
ska kunna beviljas boendetillägg enligt de tidi-
gare gällande föreskrifterna. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag, dock inte vad gäller 
ikraftträdandetidpunkten. I promemorian 
föreslogs att ändringarna skulle träda i kraft den 
1 januari 2016. 

Remissinstanserna: Försäkringskassan anser 
att tiden mellan beslut om förändringen och 
ikraftträdandet är för kort med tanke på de 
svårigheter enskilda försäkrade kan ha att över-
blicka konsekvenserna av valet att fullfölja 
arbetslivsintroduktionen (ALI) eller att ansöka 
om ersättning från sjukförsäkringen. 

Skälen för regeringens förslag: De nya 
reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016. 
Med tanke på att många försäkrade gör en bety-
dande ekonomisk förlust genom den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen så bör även sådana 
försäkrade som nått den bortre tidsgränsen före 
ikraftträdandet ha möjlighet att återigen få sjuk-
penning från och med ikraftträdandet av de nya 
bestämmelserna. Motsvarande bör gälla för dagar 
som infaller från och med avskaffandet av 

begränsningen till ersättning efter en tid med 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Möjligheten att återigen få sjukpenning bör 
gälla oavsett om personen har påbörjat ALI eller 
inte. Under tid som en person deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program och får 
aktivitetsstöd är personens sjukpenninggrund-
ande inkomst (SGI), enligt 26 kap. 13 och 19 §§ 
SFB, vilande. Om en person som påbörjat ALI i 
stället vill ha sjukpenning, måste personen först 
skrivas ut från ALI, så att den sjuk-
penninggrundande inkomsten kan aktiveras 
innan sjukpenning enligt de nya bestämmelserna 
kan lämnas.  

En del personer som påbörjat ALI före den 1 
februari 2016 och som fortfarande deltar i pro-
grammet vid ikraftträdandet kan delta i aktiva 
arbetsmarknadspolitiska insatser och kan även 
vilja fortsätta dessa. För vissa kan det också 
innebära ekonomiska fördelar att fullfölja ALI. 
Det är bl.a. av dessa anledningar av största vikt 
att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
tydligt informerar den enskilde om de alternativ 
som finns och vad som blir följden för den en-
skilde om denne fullföljer ALI respektive väljer 
att ansöka om sjukpenning. Detta är särskilt 
viktigt då avsikten är att ALI som programform 
ska upphöra och att inga personer ska skrivas in i 
eller återinträda i ALI från och med den 1 
februari 2016. 

Bestämmelsen om att det vid beräkning av hur 
många dagar som förflutit i rehabiliteringskedjan 
ska bortses från dagar i ALI, bör fortsätta att 
tillämpas från ikraftträdandet även för de 
personer som före nämnda datum har påbörjat 
sitt deltagande i programmet. Det bör även vara 
möjligt att beviljas boendetillägg enligt äldre 
bestämmelser för den som från och med ikraft-
trädandet väljer att fortsätta sitt deltagande i 
ALI. 

Regeringens förslag avviker något från försla-
get i promemorian vad gäller ikraftträdandetid-
punkten. Regeringen anser i likhet med Försäk-
ringskassan att de individer som är i ALI när de 
nya reglerna träder i kraft bör få rimlig tid att 
välja om de vill fullfölja ALI eller omedelbart 
ansöka om sjukpenning på nytt. 
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3.8.4 Konsekvenserna av förslagen 

Konsekvenser för individen 

Personer som har haft sjukpenning maximalt 
antal dagar erbjuds i dag möjlighet att delta i 
ALI. Det har framkommit att detta för många 
innebär minskade inkomster. I vissa fall behöver 
människor komplettera sin försörjning med 
försörjningsstöd under tiden de befinner sig i 
ALI. Arbetsförmedlingen har i tidigare rapporter 
framfört att Arbetsförmedlingen får lägga 
mycket tid på ekonomisk rådgivning för de 
personer som deltar i ALI. Människors oro för 
den egna ekonomin försvårar också arbetet med 
rehabilitering. Förslagen i denna promemoria 
innebär således en ökad trygghet för enskilda 
försäkrade som är långvarigt sjuka. Detta ger, i 
sin tur, bättre förutsättningar för rehabilitering 
och återgång i arbete. 

De negativa effekterna med nuvarande regel-
verk är särskilt påtagliga för de personer som 
inte har kvalificerat sig för full ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen. I tabell 3.5 illustreras 
detta med ett typfall. Typfallet avser en ensam-
stående person med två barn i åldrarna 14 och 16 
år, en månadshyra på 6 000 kronor samt kostna-
der för hushållsel och hemförsäkring om totalt 
400 kronor. Personens sjukpenning antas vara 
densamma som genomsnittet för samtliga som 
har haft sjukpenning längre tid än ett år. Efter 
914 dagar avslutas sjukpenningen och personen 
övergår till ALI. Personen får aktivitetsstöd med 
365 kronor per dag. Det framgår att personens 
disponibla inkomst, dvs. inkomst efter skatt, är 
19 600 kronor så länge han/hon får sjukpenning. 
Under de tre månader personen deltar i ALI är 
den disponibla inkomsten avsevärt lägre, 14 900 
kronor. Det framgår att personens inkomster är 
så låga att han/hon har rätt till ekonomiskt 
bistånd med 1 900 kronor per månad under 
förutsättning att personen inte har några 
tillgångar så som lägenhet, bil eller sparande. 

 

Tabell 3.5 Disponibel inkomst för en ensamstående med två 
barn före och efter övergången till arbetslivsintroduktion 
Kronor per månad, avrundade belopp 

Inkomstslag  Under tiden 
med sjuk-

penning  

Under tiden 
med 

aktivitets-
stöd  

Sjukpenning/aktivitets-
stöd 

 15 200 7 700 

Barnbidrag  2 300 2 300 

Bostadsbidrag  3 100 3 500 

Underhållsstöd  3 100 3 100 

Skatt  -4 100 -1 700 

Disponibel inkomst  19 600 14 900 

Ekonomiskt bistånd  0 1 900 

Källa: Socialdepartementets beräkningar. 

Konsekvenser för myndigheterna 

Försäkringskassan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
samarbetar löpande för att underlätta över-
gången från sjukförsäkring till aktivt arbets-
sökande eller arbete. En del i detta samarbete är 
att kartlägga rehabiliteringsbehovet för de per-
soner som närmar sig den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen. Behovet av kartläggningar och 
aktiva rehabiliteringsinsatser kommer att finnas 
kvar. Genom att den bortre tidsgränsen tas bort 
får Försäkringskassan större utrymme att 
fokusera på insatser tidigare i ett sjukfall.  

I anslutning till att en person uppnår den 
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen vidtar 
Försäkringskassan ett antal aktiviteter i syfte att 
underlätta övergången till ALI. I och med av-
skaffandet av den bortre tidsgränsen försvinner 
dessa aktiviteter, vilket leder till minskad admi-
nistration. Administrationen underlättas också 
av att det inte längre är aktuellt att handlägga 
ansökningar om att få rätt till fler dagar med 
sjukpenning efter dag 914 i sjukfallet. Administ-
rationen minskar dessutom genom att utbetal-
ning av aktivitetsstöd till personer som finns i 
ALI upphör, när programmet avskaffas. Ytterli-
gare en faktor som minskar administrationen är 
att antalet nya sjukfall blir färre när inflödet av 
s.k. återvändare upphör.  

Samtidigt beräknas förslagen leda till att För-
säkringskassan från och med 2016 kommer att 
behöva administrera ca 7 000 fler sjukfall. Detta 
leder till ökade administrativa kostnader för 
Försäkringskassan. De administrativa kostna-
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derna ökar också på grund av förändringar i it-
stöd m.m.  

Den totala effekten är svår att bedöma. 
Bedömningen är att besparingar och kostnader 
huvudsakligen tar ut varandra, vilket medför att 
Försäkringskassans totala förvaltningskostnader 
är oförändrade till följd av de här föreslagna 
förändringarna. 

Arbetsförmedlingen 
Till följd av förslagen i denna proposition kom-
mer personer som tidigare skulle ha deltagit i 
programmet ALI fortsättningsvis kunna beviljas 
ersättning inom sjukförsäkringen eller övergå till 
Arbetsförmedlingen i samband med en 
individuell prövning. Då de föreslagna föränd-
ringarna inom sjukförsäkringen medför att de 
målgrupper som ALI är avsett för upphör före-
slås även att programmet avskaffas. 

Många av dem som tidigare påbörjat ALI har 
direkt eller snart efter att programmet avslutats 
avaktualiserats från Arbetsförmedlingen då de på 
grund av ohälsa saknat tillräcklig arbetsförmåga 
för att kunna stå till arbetsmarknadens för-
fogande. Många har också varit inskrivna som 
arbetssökande med förhinder att söka arbete 
och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden 
i förekommande arbete.  Andelen som inte går 
vidare till arbete, utbildning eller andra insatser 
vid Arbetsförmedlingen har ökat med tiden. De 
föreslagna ändringarna förväntas medföra att 
dessa individer, som inte bedömts ha arbetsför-
måga, framöver inte kommer att övergå till 
Arbetsförmedlingen. Samtidigt har vissa kvar-
stått inom ramen för Arbetsförmedlingens verk-
samhet och fått del av insatser efter att ALI 
avslutats. För personer med behov av stöd för att 
lämna sjukförsäkringen och kunna arbeta kom-
mer det att vara möjligt att få insatser inom 
ramen för samverkan mellan Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan eller genom 
samordningsförbund. Det är angeläget att 
personer som kan övergå till arbete gör detta i så 
stor utstäckning som möjligt. Därför kommer 
det även fortsatt att finnas ett omfattande behov 
av rehabiliteringsinsatser hos Arbetsförmed-
lingen eller genom samordningsförbund för 
sjukskrivna personer som genom rehabiliterings-
insatser bedöms kunna återfå arbetsförmågan 
och lämna sjukförsäkringen. 

Förslagen bedöms medföra ett minskat 
resursbehov för Arbetsförmedlingen mot-

svarande 72 miljoner kronor 2016 och 
78 miljoner kronor från och med 2017. 

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) 
noterar att det i promemorian saknas en analys 
och bedömning av konsekvenser för arbetslös-
hetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen. För 
rätt till arbetslöshetsersättning krävs bl.a. att ett 
arbetsvillkor ska vara uppfyllt inom en ramtid 
om 12 månader. Ramtiden är vanligtvis de 12 
månader som närmast föregår arbetslöshetens 
inträde. När ramtiden ska bestämmas räknas 
dock inte s.k. överhoppningsbar tid, exempelvis 
tid under vilket sjukdom är styrkt. Över-
hoppningsbar tid får dock uppgå till längst fem 
år. Begränsningsregeln har motiverats med att 
arbetslöshetsförsäkringen är en omställnings-
försäkring och att det arbete som kvalificerar för 
ersättning inte ska ligga alltför långt tillbaka i 
tiden.  

Bestämmelserna om överhoppningsbar tid i 
arbetslöshetsförsäkringen är inte utformade i 
förhållande till bestämmelserna i sjukförsäk-
ringen. Ett avskaffande av den bortre tidsgränsen 
i sjukförsäkringen innebär förvisso att personer 
kan få ersättning från sjukförsäkringen under en 
längre tid än i dag. Om sjukfallet varar längre än 
fem år, kan det få till följd att den sökande inte 
uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning. 
Det är dock redan i dag tid under vilket sjukdom 
är styrkt, inte sjukpenningen i sig, som utgör 
överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäk-
ringen. Konsekvenserna av ett avskaffande av 
tidsgränsen i sjukförsäkringen bör, för arbetslös-
hetsförsäkringen, därför vara begränsade. 

Allmänna förvaltningsdomstolar 
Den som inte är nöjd med Försäkringskassans 
beslut kan, efter omprövning, överklaga beslutet 
till allmän förvaltningsdomstol. År 2013 inkom 
totalt 3 421 sjukpenning- eller graviditets-
penningärenden och 2 129 ärenden som rörde 
sjukersättning till förvaltningsrätterna. 
Detaljerad statistik avseende dessa ärenden 
saknas. Därför går det inte att med någon 
exakthet uppskatta hur ärendemängden påverkas 
av de förslag som lämnas i denna promemoria. 
Bedömningen är dock att förslagen bör leda till 
något färre ärenden. I första hand bör detta gälla 
ärenden där den försäkrade har fått avslag på sin 
begäran om flera dagar med sjukpenning på 
fortsättningsnivå, eftersom propositionens 
förslag medför att detta inte längre är aktuellt. 
Sjukpenning på fortsättningsnivån kan i dag 
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beviljas efter ansökan för fler än 550 dagar bl.a. 
om det skulle framstå som oskäligt att inte betala 
sjukpenning (27 kap. 24 a § socialförsäkrings-
balken). År 2013 avslog Försäkringskassan 121 
sådana ansökningar. Det kan inte uteslutas att 
antalet ärenden som rör sjukersättning minskar 
till följd av förslaget. Behovet av stadigvarande 
försörjning med sjukersättning är inte lika akut 
för den försäkrade när han eller hon genom 
avskaffandet av den bortre tidsgränsen kan 
känna sig trygg med sin försörjning.  

Sammantaget bedöms antalet ärenden hos de 
allmänna förvaltningsdomstolarna minska något. 
Detta kan frigöra resurser till andra sjuk-
penningärenden, vilket i sin tur kan förkorta 
handläggningstiderna för dessa. 

Konsekvenser för jämställdhet och integration 

Sjukskrivningar, inklusive långtidssjukskriv-
ningar, är vanligare bland kvinnor än män. I 
diagram 3.13 framgår att antalet sjukfall under 
perioden 2010 till 2014 har ökat för både kvinnor 
och män. Där framgår även att kvinnors sjuk-
skrivningar ökat i en snabbare takt än mäns.  

 
Diagram 3.13 Pågående sjukfall för kvinnor och män 
  

 
Källa: Försäkringskassan. 

 
En majoritet av dem som uppnår den maximala 
tiden för sjukpenning i sjukförsäkringen är 
kvinnor, och av dem som uppnår maxtiden en 
andra gång är andelen kvinnor ännu högre. 
Eftersom kvinnors sjukskrivningar ökar i högre 
takt än mäns kommer andelen kvinnor som 
uppnår den maximala tiden för sjukpenning att 
bli högre med tiden om inte den bortre tidsgrän-
sen tas bort. 

Som ovan nämnts har många av dem som inte 
fått ersättning från sjukförsäkringen efter att ha 

nått den bortre tidsgränsen fått en ekonomisk 
försämring. Kvinnor i den aktuella gruppen har 
lägre inkomster än män och kan därför ha 
svårare att hantera inkomstsänkningar. Samtidigt 
har andelen personer med behov av ekonomiskt 
bistånd ökat mer bland männen. 

Ett borttagande av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen borde ge både kvinnor och 
män bättre förutsättningar för rehabilitering 
eftersom åtgärder anpassade efter individens 
behov kan tidigareläggas när resurser nu frigörs. 
Att den oro för den egna ekonomin som 
förknippas med den bortre tidsgränsen reduceras 
förbättrar också förutsättningarna för rehabili-
tering. 

Sammantaget bedöms avskaffandet av den 
bortre tidsgränsen ge ett positivt bidrag till jäm-
ställdheten.  

Förslagen bedöms inte ge någon effekt på 
integrationen.  

Samtidigt bör det uppmärksammas att 
kvinnor och män, enligt flertalet studier, bedöms 
olika inom sjukvården och i rehabiliterings-
sammanhang. Detta gäller även utrikes födda. 
Därför är det viktigt att Försäkringskassan är 
särskilt uppmärksam i denna fråga så att både 
kvinnor och män i den här aktuella gruppen 
oavsett födelseland får samma möjligheter till 
rehabilitering.  

Konsekvenser för statens budget  

Dagens system med en bortre tidsgräns i sjuk-
försäkringen och en möjlighet att först efter 90 
dagars karenstid kunna återvända och få sjuk-
penning har inneburit att antalet långa sjukfall 
har begränsats samtidigt som antalet korta sjuk-
fall har ökat. Antalet långa sjukfall har hållits 
nere genom att någon sjukpenning inte har be-
talats ut under 90 dagar, trots att personerna 
saknat arbetsförmåga. Avskaffandet av den 
bortre tidsgränsen leder till att dessa personer 
kan få sjukpenning utan uppehåll. Antalet 
sjukfall beräknas även öka till följd av att tids-
gränsen ger upphov till ett faktiskt utflöde av 
sjukfall som nu kan förväntas upphöra. Följakt-
ligen beräknas avskaffandet av den bortre tids-
gränsen leda till att antalet långa sjukfall succes-
sivt ökar. Samtidigt förväntas inflödet av nya 
sjukfall att dämpas.  

Sammantaget beräknas reformen leda till ca  
7 000 fler pågående sjukfall i slutet av 2016.  
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För beräkningarna har antagits att 
sannolikheten för att sjukfall avslutas vid 
tidpunkten för den bortre tidsgränsen antar 
samma mönster som gällde innan den bortre 
tidsgränsen infördes. Detta beräknas medföra 
ökade utgifter för sjukpenning m.m. 
motsvarande 880 miljoner kronor under 
införandeåret 2016, 1 070 miljoner kronor 2017, 
1 110 miljoner kronor 2018 och 1 200 miljoner 
kronor 2019.  

En utgångspunkt för beräkningarna är att de 
personer som beviljas sjukersättning enligt 
dagens regler kommer att beviljas sjukersättning 
även efter avskaffandet av den bortre tids-
gränsen. I dag tycks dock förekomsten av en 
tidsgräns påskynda nybeviljandet av sjuk-
ersättning. En avskaffad tidsgräns beräknas 
därför leda till en något lägre nybeviljandenivå. 
Utgifterna för sjukersättning beräknas minska 
med 63 miljoner kronor under 2016 och med 
127 miljoner kronor per år 2017–2019. 

Under den tid personer deltar i ALI utbetalas 
aktivitetsstöd. Avskaffandet av den bortre 
tidsgränsen och avskaffandet av ALI ger därför 
upphov till minskade utgifter för aktivitetsstöd. 
Utgifterna beräknas minska med ca 442 miljoner 
kronor 2016, 555 miljoner kronor 2017, 
608 miljoner kronor 2018 och 641 miljoner 
kronor 2019. Kostnaderna för arbetsmark-
nadspolitiska program beräknas minska med 
4 miljoner kronor 2016 och med 6–7 miljoner 
kronor per år 2017–2019. Förslaget beräknas 
även leda till minskade förvaltningsutgifter för 
Arbetsförmedlingen motsvarande 72 miljoner 
kronor 2016 och 78 miljoner kronor 2017. 

Sammantaget beräknas de föreslagna föränd-
ringarna leda till att utgifterna för statens budget 
ökar med ca 298 miljoner kronor 2016. För åren 
därefter beräknas utgiftshöjningarna till runt 
300 miljoner kronor per år. 

Borttagandet av den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen innebär att fler personer kan 
fortsätta få sjukpenning. Dessa personer 
kommer därmed inte att hänvisas till arbetslivs-
introduktionen vid Arbetsförmedlingen. 
Borttagandet av den bortre tidsgränsen innebär 
därmed att antalet arbetslösa minskar. Eftersom 
det också skett ett utflöde av personer till arbete 
dels i samband med att den bortre tidsgränsen 
uppnåtts, dels efter deltagande i arbetslivs-
introduktionen bedöms det också leda till att 
något färre personer kommer i arbete. Den 
berörda gruppen är dock förhållandevis liten 

eftersom de flesta som uppnått den bortre 
tidsgränsen i nuvarande system har återvänt till 
sjukförsäkringen efter en tid. 

 
Tabell 3.6 Reformens effekter för statens budget 
Miljoner kronor 

Anslag 2016 2017 2018 2019 

Sjukpenning och rehabili-
tering m.m.1 

880 1 070 1 110 1 200 

Aktivitets- och sjukersätt-
ningar m.m.2 

-63 -127 -127 -127 

Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader 

-72 -78 -78 -78 

Bidrag till arbetslöshetser-
sättning och aktivitets-
stöd3 

-442 -555 -608 -641 

Kostnader för arbetsmark-
nadspolitiska program och 
insatser 

-4 -6 -6 -7 

Summa 298 304 290 347 
1. Inklusive statliga ålderspensionsavgifter. 
2. Inklusive statliga ålderspensionsavgifter. 
3. Inklusive statliga ålderspensionsavgifter. 

Konsekvenser för kommuner 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i 
två rapporter undersökt kommunernas kostna-
der för ekonomiskt bistånd på grund av att män-
niskor inte kunnat få ersättning från sjukförsäk-
ringen till följd av den bortre tidsgränsen. I 
rapporterna beräknas kommunernas kostnader 
för denna grupp till ca en procent av de totala 
kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Det 
innebär drygt 100 miljoner kronor, av totalt ca 
10 miljarder kronor, per år. Förslaget beräknas 
därför minska kommunernas kostnader med ca 
100 miljoner kronor per år. 

Förslaget bedöms inte påverka det kommu-
nala självstyret. 

Konsekvenser för EU och internationella 
organisationer 

Förändringar i sjukförsäkringen såsom bort-
tagandet av den bortre tidsgränsen ska prövas 
mot de av Sverige ratificerade ILO-konvention-
erna. Enligt dessa konventioner ska det bland 
annat finnas en sjukförsäkring som inte får göras 
beroende av visstidsanställning, försäkring eller 
betalning av avgifter, samtidigt som antalet 
karensdagar inte får överstiga tre dagar. Enligt 
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den av Sverige ratificerade konventionen nr 130, 
artikel 26 ska utgivandet av kontanta sjukför-
måner inte understiga 52 veckor. En förändring 
av dagens system där den bortre gränsen tas bort 
är helt i enighet med ILO:s konventioner, vilka 
Sverige således även fortsättningsvis kommer att 
fullgöra.  

Förslaget bedöms vara förenligt med Sveriges 
internationella åtaganden och bedöms i övrigt 
inte medföra några EU-rättsliga konsekvenser. 

Konsekvenser för arbetsgivarna  

Arbetsgivarens roll i sjukskrivningsprocessen 
påverkas inte. Förslaget bedöms således inte ha 
några konsekvenser för företagen och andra 
arbetsgivare.  

3.8.5 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken 

27 kap. 20 § 
Ändringen innebär att hänvisningen till 24 a § tas 
bort eftersom paragrafen upphör att gälla. 

 
27 kap. 24 § 
I bestämmelsen regleras att sjukpenning på fort-
sättningsnivån kan lämnas om sjukpenning på 
normalnivån inte längre kan lämnas på grund av 
det som föreskrivs i 21 §. Ändringen innebär att 
begränsningen till att sjukpenning kan lämnas i 
högst 550 dagar tas bort och att sjukpenning på 
fortsättningsnivån därigenom kan lämnas så 
länge som förutsättningarna i övrigt för rätt till 
sjukpenning är uppfyllda.  

 
27 kap. 32 § 
Ändringen innebär att hänvisningen till 24 a § tas 
bort eftersom paragrafen upphör att gälla. 
 
27 kap. 51 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om när 
dagar i olika sjukperioder ska läggas samman vid 
beräkning av hur lång tid en försäkrad har haft 
nedsatt arbetsförmåga (rehabiliteringskedjan). 
Ändringen innebär att andra stycket tas bort och 
därigenom ska Försäkringskassan vid beräkning 
enligt första stycket inte längre bortse från 
sådana dagar under vilken den försäkrade del-

tagit i arbetslivsintroduktion och fått aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning. 

 
28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 § samt 31 a kap. 12 § 
Ändringarna innebär att hänvisningarna till 
27 kap. 24 a § tas bort eftersom paragrafen 
upphör att gälla. 

 
103 c kap. 4 § 
Ändringen innebär att punkten 3 tas bort och 
därmed att boendetillägg inte kan lämnas till den 
som deltar i arbetslivsintroduktion och får akti-
vitetsstöd. 
 
103 d kap. 1 och 9 §§ samt 103 e kap. 3 § 
Eftersom samordning inte längre ska göras med 
bostadstillägg har hänvisningarna till detta tillägg 
tagits bort (se avsnitt 3.9). 

 
110 kap. 6 § 
I paragrafen regleras undantag från kravet i 4 § 
på att den som vill begära en förmån måste an-
söka om denna. Ändringen i första stycket 2 inne-
bär att hänvisningen till 27 kap. 24 a § tas bort 
eftersom nämnda lagrum upphör att gälla. 
Ansökan om sjukpenning kan dock alltjämt 
underlåtas av den som på grund av sjukdom är 
förhindrad eller har synnerliga svårigheter att 
göra en ansökan. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

I första punkten anges att 103 d kap. 1 och 9 §§ 
samt 103 e kap. 3 § ska träda i kraft 1 januari 
2016 och att de övriga ändringarna ska träda i 
kraft den 1 februari 2016.  

Enligt andra punkten gäller äldre föreskrifter 
för förmåner som avser tid före ikraftträdandet. 
Med stöd av denna bestämmelse kan t.ex. sjuk-
penning beviljas enligt 27 kap. 24 a § även efter 
ikraftträdandet om det avser sjukfrånvaro före 
den 1 februari 2016. 

Regleringen i tredje punkten avser sådana för-
säkrade som före ikraftträdandet har påbörjat 
deltagande i arbetslivsintroduktion (ALI).  
För dessa ska det vid beräkning efter ikraft-
trädandet av hur många dagar som har förflutit i 
rehabiliteringskedjan bortses från dagar i ALI. 
Denna beräkning kan således avse dagar i ALI 
som inträffat såväl före som efter ikraftträdan-
det. Avseende dagar före ikraftträdandet kan det 
handla om dagar i programperioder som av-
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slutats före detta datum. Regleringen innebär 
även att den som efter ikraftträdandet deltar i 
ALI kan beviljas boendetillägg. 

3.9 Förslag om borttagande av 
samordningsregel mellan 
boendetillägg och bostadstillägg 

Ärendet och dess beredning  

Försäkringskassan har i skrivelsen Fler förslag 
för minskat krångel januari 2014 (dnr 
2011/11077/SF) föreslagit att boendetillägg från 
och med den 1 januari 2015 inte ska samordnas 
med makes bostadstillägg. Därefter har förslaget 
bearbetats inom Socialdepartementet och beretts 
under hand med Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. 

 
 

Regeringens förslag: Boendetillägg ska inte sam-
ordnas med makes bostadstillägg. Ändringen ska 
träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre 
föreskrifter ska fortfarande gälla för 
boendetillägg som avser tid före ikraftträdandet. 

 

 
Försäkringskassans förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag, dock inte vad gäller 
ikraftträdandetidpunkten.  

Skälen för regeringens förslag: En person 
som har haft tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning har i vissa fall rätt till boen-
detillägg. Boendetillägget för en försäkrad som 
är gift eller sammanboende uppgår till  
42 000 kronor per år, vilket är hälften av vad en 
ensamstående har rätt till. Boendetillägget 
minskas med de belopp som betalas ut som 
preliminärt bostadsbidrag och som bostadstil-
lägg till make eller sambo. Avsikten med denna 
samordning är att undvika en situation där två 
bidrag täcker samma boendekostnad (prop. 
2011/12:1, s. 80 f.). I skrivelsen Fler förslag för 
minskat krångel januari 2014, framför Försäk-
ringskassan att det redan vid beräkningen av 
boendetillägg respektive bostadstillägg tas hän-
syn till att de försäkrade är makar. Detta innebär 
att var och en endast får ersättning för sina egna 
boendekostnader. Mot bakgrund av vad som 
framförts konstaterar regeringen att de argu-
ment som har föranlett samordningen mellan 

den försäkrades boendetillägg och makens 
bostadstillägg saknar grund. Regeringen föreslår 
därför att den nu gällande samordningen mellan 
boendetillägget och bostadstillägget tas bort. 
Förslaget berör den som är berättigad till 
boendetillägg och har en make som är berättigad 
till bostadstillägg. 

Ändringen föreslås gälla från och med den 1 
januari 2016. Äldre föreskrifter bör fortfarande 
gälla för boendetillägg som avser tid före ikraft-
trädandet. 

3.10 Budgetförslag 

3.10.1 1:1 Sjukpenning och rehabilitering 
m.m. 

Tabell 3.7 Anslagsutveckling 1:1 Sjukpenning och 
rehabilitering m.m.  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
32 299 964 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-12 964 

 
2015 

 
Anslag 

 
37 092 700 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
36 983 100 

2016 Förslag 43 503 000 2     

2017 Beräknat 46 896 000      

2018 Beräknat 49 350 000      

2019 Beräknat 50 949 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 4 187 000 tkr avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2016 sedan 
hänsyn tagits till regleringsbeloppet för 2013 som uppgick till 325 178 tkr. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för sjuk-
penning, rehabiliteringspenning, närstående-
penning och arbetshjälpmedel enligt socialför-
säkringsbalken och lagen (2010:111) om infö-
rande av socialförsäkringsbalken. Anslaget får 
vidare användas för utgifter för boendetillägg 
och sjukpenning respektive rehabiliteringspen-
ning i särskilda fall enligt socialförsäkrings-
balken. Anslaget får dessutom användas för 
utgifter som kan uppkomma med anledning av 
vissa bestämmelser i sjuklönesystemet, nämligen 
den s.k. sjuklönegarantin, det särskilda högrisk-
skyddet och det s.k. högkostnadsskyddet mot 
sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om 
sjuklön. Anslaget får även användas för utgifter 
för återbetalningspliktiga studiemedel avseende 
studerandes sjukperioder enligt studiestödslagen 
(1999:1395). Därtill får anslaget användas för 
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utgifter för ersättning för skada orsakad av del-
tagare i arbetslivsinriktad rehabilitering, arbets-
hjälpmedel m.m. Anslaget får också användas för 
utgifter för statliga ålderspensionsavgifter enligt 
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. 

Kompletterande information 

Bestämmelserna om ersättning för skada orsakad 
av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering 
finns i förordningen (1980:631) om ersättning av 
allmänna medel för skada orsakad av deltagare i 
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbets-
livsinriktad rehabilitering m.m. 

Regeringens överväganden 

Sjukpenning 
Utgiftsutvecklingen för sjukpenningen styrs dels 
av antalet ersatta dagar, dels av medelersätt-
ningen. Antalet dagar påverkas av förändringar 
inom regelverk och regelverkets tillämpning och 
administration. Utöver detta har framför allt 
demografiska förändringar, utvecklingen på 
arbetsmarknaden samt frånvaroförändringar på 
individnivå betydelse för utvecklingen. Den 
genomsnittliga ersättningen påverkas framför 
allt av ersättningsnivån samt löneutvecklingen.  

Nedan redogörs för regeringens bedömning 
av utvecklingen framöver som i sin tur ligger till 
grund för utgiftsprognoserna.  

En central bestämningsfaktor för den framtida 
volymutvecklingen är hur många sjukfall som 
startar. Inflödet, i termer av nya sjukfall som blir 
minst 30 dagar, har ökat ända sedan 2010 i en 
relativt hög takt. År 2014 ökade inflödet med ca 
8 procent till 335 000 fall. Ökningen väntas fort-
sätta framöver. År 2015 prognostiseras antalet 
nya sjukfall öka med ca 8 procent på årsbasis och 
åren därefter med något avtagande ökningstakt. 
Inflödet antas åren 2018–2019 gå mot en relativ 
ökningstakt som motsvarar den som gäller för 
arbetskraften. Även sjukfallens varaktighet be-
räknas öka under 2015 och ytterligare något 
under 2016, för att därefter vara konstant på 
2016 års nivå. 

Antalet sjukpenningdagar beräknas uppgå till 
57,2 miljoner nettodagar under 2015 och 65,5 
miljoner nettodagar 2016. Medelersättningen per 
nettodag för sjukpenning har för 2015 beräknats 
till 556 kronor och för 2016 till 565 kronor per 

dag. Nyckelfaktorer i sammanhanget är hur 
många sjukfall som kommer att starta framöver 
samt i vilken takt sjukfallen kommer att avslutas.  

Utgifterna för sjukpenningen inklusive statlig 
ålderspensionsavgift för 2016 beräknas till 41 173 
miljoner kronor. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas utgifterna till 44 376, 46 643 respektive 
48 083 miljoner kronor. 

Rehabiliteringspenning 
Om en försäkrad påbörjar en arbetslivsinriktad 
rehabilitering, kan Försäkringskassan bevilja re-
habiliteringspenning. Utgiftsutvecklingen för 
rehabiliteringspenning styrs till största delen av 
samma faktorer som sjukpenningutgifterna. 
Utgiftsutvecklingen påverkas också av i vad mån 
Försäkringskassan bedömer behovet av rehabi-
litering och påbörjar samordnade rehabilite-
ringsinsatser. 

För 2015 beräknas utgifterna, inklusive statlig 
ålderspensionsavgift, uppgå till ca 1 510 miljoner 
kronor. Antalet rehabiliteringsdagar beräknas 
uppgå till ca 2,8 miljoner nettodagar under 2015 
och 3,3 miljoner nettodagar 2016. Medel-
ersättningen per nettodag för rehabiliterings-
penning har för 2015 beräknats till 497 kronor 
och för 2016 till 505 kronor. 

Utgifterna för rehabiliteringspenningen inklu-
sive statlig ålderspensionsavgift för 2016 beräk-
nas till 1 822 miljoner kronor. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas utgifterna till 1 993, 2 166 
respektive 2 305 miljoner kronor. 

Arbetshjälpmedel m.m. 
Försäkringskassan har särskilda medel för köp av 
arbetstekniska hjälpmedel, läkarutlåtanden och 
läkarundersökningar samt för särskilt bidrag och 
för ersättning för resor till och från arbetet. 
Försäkringskassan har främst använt medlen för 
köp av arbetstekniska hjälpmedel. I övrigt har 
medlen använts för bl.a. utgifter för läkar-
utlåtanden samt för bidrag till resor. Försäk-
ringskassans behov av att köpa medicinska 
underlag och utlåtanden för att bedöma rätten 
till ersättning och behovet av rehabilitering har 
minskat sedan 2011. Behovet av sådana kom-
pletterande underlag och utlåtanden tillgodoses i 
stället inom ramen för den allmänna hälso- och 
sjukvården via en överenskommelse mellan 
regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting.  

För 2015 beräknas 169 miljoner kronor för-
brukas. För 2016 beräknas utgifterna till 
175 miljoner kronor. För 2017, 2018 och 2019 
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beräknas utgifterna till 181, 187 respektive 
193 miljoner kronor. 

Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i 
särskilda fall 
Den 1 januari 2012 infördes förmånerna sjuk-
penning i särskilda fall och rehabiliterings-
penning i särskilda fall. Förmånerna kan lämnas 
till en försäkrad som helt eller delvis har fått 
tidsbegränsad sjukersättning under det högsta 
antalet månader som sådan ersättning kan betalas 
ut. Ersättningarna kan också lämnas till försäk-
rade vars rätt till aktivitetsersättning upphör till 
följd av att han eller hon fyller 30 år. 

Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning 
i särskilda fall kan lämnas till en försäkrad som 
saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), 
eller till en försäkrad som har en låg SGI. 

Utgifterna för 2015 beräknas uppgå till 
49 miljoner kronor. Utgifterna för sjukpenning 
respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 
beräknas till 51 miljoner kronor för 2016. För 
2017, 2018 respektive 2019 beräknas utgifterna 
till 51, 51 respektive 52 miljoner kronor. 

Boendetillägg 
Den 1 januari 2012 infördes förmånen boende-
tillägg. Denna förmån kan lämnas till en försäk-
rad som fått tidsbegränsad sjukersättning under 
det högsta antal månader som sådan ersättning 
kan lämnas, om den försäkrade får sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukpenning i särskilda 
fall eller rehabiliteringspenning i särskilda fall. 
Boendetillägg kan även lämnas om den försäk-
rade deltar i det arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet arbetslivsintroduktion (ALI) och upp-
bär aktivitetsstöd. Boendetillägg kan också 
lämnas till en person vars aktivitetsersättning 
upphör till följd av att han eller hon fyller 30 år. 

Utgifterna för 2015 beräknas uppgå till 
87 miljoner kronor. Utgifterna för boendetillägg 
beräknas till 92 miljoner kronor för 2016. För 
2017, 2018 respektive 2019 beräknas utgifterna 
till 98, 100 respektive 101 miljoner kronor. 

Närståendepenning 
Närståendepenning utbetalas till den som avstår 
från förvärvsarbete för att vårda en närstående 
svårt sjuk person. Utgiftsutvecklingen för när-
ståendepenningen styrs av antal ersatta dagar 
samt löneutvecklingen.  

 
 
 

För 2015 beräknas utgifterna, inklusive statlig 
ålderspensionsavgift, uppgå till 180 miljoner 
kronor. Utgifterna för närståendepenningen 
inklusive statlig ålderspensionsavgift beräknas till 
190 miljoner kronor för 2016. För 2017, 2018 
respektive 2019 beräknas utgifterna till 197, 203 
respektive 215 miljoner kronor. 

 
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 34 610 700 34 610 700 34 610 700 34 610 700 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 234 500 1 454 500 1 526 500 1 648 500 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 831 000 1 537 000 2 290 000 3 097 000 

Volymer 6 826 800 9 293 800 10 922 800 11 592 800 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  43 503 000 46 896 000 49 350 000 50 949 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Den utgiftspåverkan avskaffandet av den bortre 
tidsgränsen har på anslaget redovisas i tabell 3.8 
(beslutsraden). Avskaffandet av tidsgränsen 
beräknas medföra ökade utgifter på anslaget om 
880 miljoner kronor för 2016. Vidare innebär 
den höjda dagersättningen till sjukskrivna 
arbetslösa att utgifterna ökar med 426 miljoner 
kronor 2016. 

Regeringen föreslår att 43 503 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Sjukpenning och reha-
bilitering m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 46 896 000 000 
kronor, 49 350 000 000 kronor respektive 
50 949 000 000 kronor. 
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3.10.2 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar 
m.m. 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:2 Aktivitets- och 
sjukersättningar m.m.  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
50 827 531 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-178 076 

 
2015 

 
Anslag 

 
50 086 629 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
50 661 885 

2016 Förslag 50 334 250 2     

2017 Beräknat 50 104 200      

2018 Beräknat 49 996 000      

2019 Beräknat 50 962 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 7 385 555 tkr avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2016 sedan 
hänsyn tagits till regleringsbeloppet för 2013 som uppgick till 550 501 tkr. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för aktivitets- 
och sjukersättning, bostadstillägg till personer 
med aktivitets- och sjukersättning samt för 
kostnader för sysselsättning av vissa personer 
med aktivitets- och sjukersättning enligt social-
försäkringsbalken och lagen (2010:111) om 
införande av socialförsäkringsbalken. Anslaget 
får dessutom användas för utgifter för statlig 
ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om 
statlig ålderspensionsavgift. 

Regeringens överväganden 

Aktivitets- och sjukersättning 
Aktivitetsersättning betalas ut till personer i 
åldrarna 19–29 år och sjukersättning till personer 
i åldrarna 30–64 år. Utgiftsutvecklingen för 
aktivitetsersättning och sjukersättning är fram-
för allt beroende av utvecklingen av antalet sjuk-
skrivningar, den demografiska utvecklingen samt 
utvecklingen av prisbasbeloppet. 

Nuvarande utgiftsutveckling påverkas i hög 
grad av att många inte längre kommer att få 
sjukersättning på grund av att de fyller 65 år, i 
kombination med att nybeviljandet är lågt i för-
hållande till utflödet. Den del av sjukfrånvaron 
som ersätts med sjukpenning bedöms öka de 
närmaste åren. Detta förväntas också påverka 
utgifterna för sjukersättning och aktivitets-
ersättning, eftersom en viss andel av personer 
med sjukpenning övergår till sjukersättning eller 
aktivitetsersättning.  

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättning 
inklusive statlig ålderspensionsavgift för 2016 
beräknas till 45 321 miljoner kronor. För 2017, 
2018 respektive 2019 beräknas utgifterna till 44 
945, 44 686 respektive 45 497 miljoner kronor. 

Bostadstillägg till personer med aktivitets- och 
sjukersättning 
Syftet med bostadstillägg för personer med akti-
vitets- eller sjukersättning (BTP) är att förbättra 
förutsättningarna för skälig bostadsstandard för 
dem med låg ersättning. Utgiftsutvecklingen för 
BTP styrs av antal personer med aktivitets- och 
sjukersättning. Utöver detta styrs det också av 
utvecklingen för prisbasbeloppet, boende-
kostnaderna och av medelersättningen. 

Utgifterna för 2016 beräknas till 4 985 
miljoner kronor. För 2017, 2018 respektive 2019 
beräknas utgifterna till 5 130, 5 280 respektive  
5 434 miljoner kronor. 

Kostnader för sysselsättning av vissa personer med 
aktivitets- och sjukersättning 
Sedan 1999 finns en särskild ersättning till ar-
betsgivare som anställer personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande med begränsad 
återstående arbetsförmåga om 25 procent. Det 
ska i första hand vara fråga om ersättning för an-
ställning på den ordinarie arbetsmarknaden med 
hjälp av lönebidrag. Om inte detta kan ske inom 
sex månader, ska berörda personer kunna be-
redas anställning hos Samhall AB. Utvecklingen 
av utgifterna för detta särskilda stöd styrs av an-
talet personer som bereds sysselsättning,  
faktureringsrutiner på Samhall AB och arbets-
marknadsmyndigheterna, retroaktiva utbetal-
ningar samt storleken på stödet till arbetsgivarna 
i varje enskilt fall. 

Utgifterna för 2016 beräknas till 28 miljoner 
kronor. För 2017, 2018 respektive 2019 beräknas 
utgifterna till 29, 30 respektive 31 miljoner 
kronor.  
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Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 50 026 629 50 026 629 50 026 629 50 026 629 

Förändring till följd av:    

Beslut 177 750 113 000 113 000 113 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -130 946 338 104 1 189 504 2 416 615 

Volymer 260 817 -373 533 -1 333 133 -1 594 244 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  50 334 250 50 104 200 49 996 000 50 962 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

  
De utgiftsförändringar som föranleds av beslut 
redovisas i tabell 3.10. Höjningen av den 
inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetser-
sättningen beräknas öka utgifterna på anslaget 
med 240 miljoner kronor 2016. Vidare beräknas 
avskaffandet av den bortre tidsgränsen innebära 
minskade kostnader på anslaget om 63 miljoner 
kronor.  

Regeringen föreslår att 50 334 250 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Aktivitets- och 
sjukersättningar m.m. för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 50 104 200 000 
kronor, 49 996 000 000 kronor respektive  
50 962 000 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.3 1:3 Handikappersättning 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Handikappersättning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 330 767 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 233 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 351 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 359 000 

2016 Förslag 1 370 000      

2017 Beräknat 1 400 000      

2018 Beräknat 1 439 000      

2019 Beräknat 1 491 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för handi-
kappersättningar enligt socialförsäkringsbalken 
och lagen (2010:111) om införande av social-
försäkringsbalken. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna för handikappersättning uppgick 
2014 till 1 331 miljoner kronor. För innevarande 
år beräknas utgifterna till 1 359 miljoner kronor. 

Antalet personer med handikappersättning 
uppgick under 2014 till 63 626. Det är något fler 
kvinnor (34 021) än män (29 605) som har 
handikappersättning. 
 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:3 Handikappersättning  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 351 000 1 351 000 1 351 000 1 351 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -6 000 7 000 32 000 70 000 

Volymer 25 000 42 000 56 000 70 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 370 000 1 400 000 1 439 000 1 491 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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Regeringen föreslår att 1 370 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Handikappersättning 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 1 400 000 000 kronor, 1 439 000 000 
kronor respektive 1 491 000 000 kronor. 

3.10.4 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 

Tabell 3.13 Anslagsutveckling 1:4 Arbetsskadeersättningar 
m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 609 752 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-26 752 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 358 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 393 000 

2016 Förslag 3 121 000  2    

2017 Beräknat 2 985 000      

2018 Beräknat 2 869 000      

2019 Beräknat 2 763 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 230 000 tkr avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2016 sedan hänsyn 
tagits till regleringsbeloppet för 2013 som uppgick till -10 490 tkr  

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för arbets-
skadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. 
socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre 
lagstiftning. Arbetsskadeersättning kan lämnas i 
form av bl.a. livränta till den skadade, ersättning 
för tandvård samt begravningshjälp och livränta 
till efterlevande. 

Anslaget får dessutom användas för utgifter 
för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen 
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna inom arbetsskadeförsäkringen har de 
senaste åren reducerats betydligt. Detta beror 
främst på färre nybeviljade arbetsskadelivräntor i 
kombination med att ett större antal personer 
som har livränta uppnått 65 års ålder. Denna 
utveckling bedöms fortsätta även de kommande 
åren.  

 
 
 
 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 358 000 3 358 000 3 358 000 3 358 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 18 000 80 000 143 000 205 000 

Volymer -255 000 -453 000 -632 000 -800 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 121 000 2 985 000 2 869 000 2 763 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 3 121 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Arbetsskadeersättningar 
m.m. för 2016. För 2017, 2018 respektive 2019 
beräknas anslaget till 2 985 000 000 kronor, 
2 869 000 000 kronor respektive 2 763 000 000 
kronor. 

3.10.5 1:5 Ersättning inom det statliga 
personskadeskyddet 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning inom det 
statliga personskadeskyddet  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
39 868 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
960 

 
2015 

 
Anslag 

 
38 244 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
37 544 

2016 Förslag 35 658 2     

2017 Beräknat 33 915      

2018 Beräknat 32 160      

2019 Beräknat 30 371      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 958 tkr avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2016 sedan hänsyn 
tagits till regleringsbeloppet för 2013 som uppgick till -21 tkr.  

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för ersätt-
ningar inom det statliga personskadeskyddet 
enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkrings-
balken samt motsvarande äldre lagstiftning. 
Anslaget får också användas för utgifter för 
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krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 
och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt mot-
svarande äldre lagstiftning. Anslaget får dess-
utom användas för utgifter för statlig ålders-
pensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig 
ålderspensionsavgift. 

Regeringens överväganden 

Ersättning för det statliga personskadeskyddet 
beräknas bli något lägre de kommande åren. 
Detta främst på grund av att livräntor enligt 
äldre lagstiftning upphör. 
 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 244 38 244 38 244 38 244 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 100 500 1 600 3 500 

Volymer -2 686 -4 829 -7 684 -11 373 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  35 658 33 915 32 160 30 371 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 35 658 000 kronor anvi-
sas under anslaget 1:5 Ersättning inom det statliga 
personskadeskyddet för 2016. För 2017, 2018 
respektive 2019 beräknas anslaget till 33 915 000 
kronor, 32 160 000 kronor respektive 30 371 000 
kronor. 
 
 
 
 

3.10.6 1:6 Bidrag för 
sjukskrivningsprocessen 

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag för 
sjukskrivningsprocessen  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 055 709 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
101 790 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 014 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 767 457 

2016 Förslag 2 907 000      

2017 Beräknat 2 902 000      

2018 Beräknat 2 902 000      

2019 Beräknat 2 902 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
och bidrag till berörda aktörer i sjukskrivnings-
processen. Medlen avser rehabiliteringsgarantin, 
bidrag för arbetet med sjukskrivningsprocessen 
inom hälso- och sjukvården, arbetsplatsnära stöd 
riktat till arbetsgivare samt till försäkringsmedi-
cinska utredningar. Medlen avser även rehabilite-
ringsinsatser i samarbete mellan Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen, finansiell sam-
ordning genom samordningsförbund samt vissa 
förvaltningskostnader. Därtill avser medlen 
utgifter för kunskapsutveckling för sjukskriv-
ningsprocessen och åtgärder för en effektiv sjuk-
skrivningsprocess. 

Regeringens överväganden 

Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäk-
ringskassan och Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
samarbetar löpande för att underlätta över-
gången från ersättning via sjukförsäkringen till 
aktivt arbetssökande och nytt arbete. För 2015 
avsattes 738 miljoner kronor till samarbete 
mellan Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen och dessa bedöms bli förbrukade i sin 
helhet. För att förstärka samordnade rehabilite-
ringsinsatser i samarbete med kommuner och 
landsting föreslår regeringen att 29 miljoner 
kronor överförs till Finansiell samordning 
genom samordningsförbund.  

Utgifterna för samarbetet mellan Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen beräknas till 
709 miljoner kronor för 2016.  
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Finansiell samordning genom 
samordningsförbund 
Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansi-
ell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(Finsam) infördes 2004 med syfte att ge ytterli-
gare möjligheter till samverkan inom rehabilite-
ringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av 
samordningsförbund och är en frivillig sam-
verkan mellan Försäkringskassan, Arbetsför-
medlingen, landsting samt en eller flera 
kommuner. Vid utgången av 2014 fanns det 85 
samordningsförbund, vilka omfattar 240 av 
landets 290 kommuner. I ytterligare 18 kommu-
ner planeras det att bildas samordningsförbund 
under 2016.  

Av resurserna till den finansiella sam-
ordningen ska Försäkringskassan bidra med 
statens andel motsvarande hälften av medlen. 
Landsting och kommuner ska bidra med var sin 
fjärdedel. För 2015 avsattes 280 miljoner kronor 
till samordningsförbundens verksamhet och 
dessa medel bedöms bli förbrukade i sin helhet. 

För att fler samordningsförbund ska kunna 
bildas, och för att förstärka rehabiliteringsinsat-
serna för långtidssjukskrivna och unga med 
aktivitetsersättning föreslår regeringen att med-
len från och med 2016 ökas med 59 miljoner 
kronor.  

Utgifterna för 2016 beräknas till 339 miljoner 
kronor.  

Finansiell samordning mellan Försäkringskassan 
och hälso- och sjukvården 
Sedan 2008 är det möjligt att bedriva finansiell 
samordning mellan Försäkringskassan och 
hälso- och sjukvården. Överenskommelser har 
ingåtts inom samtliga landsting. Vidtagna insat-
ser syftar till att utveckla en mer effektiv sjuk-
skrivningsprocess mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan samt förbättra kvaliteten 
på medicinska beslutsunderlag.  

För 2015 avsattes 30 miljoner kronor som be-
döms förbrukas i sin helhet. Dessa medel är ett 
komplement till de medel som avsätts inom 
ramen för den s.k. sjukskrivningsmiljarden. 
Eftersom det ges stimulansmedel till hälso- och 
sjukvården genom sjukskrivningsmiljarden, och 
för att förstärka rehabiliteringsinsatserna för 
långtidssjukskrivna och unga med aktivitets-
ersättning, föreslår regeringen att medlen för 
finansiell samordning mellan Försäkringskassan 
och hälso- och sjukvården överförs till finansiell 
samordning genom samordningsförbund.  

Åtgärder för en effektiv sjukskrivningsprocess 
Medlen används för att förbättra kunskapen om 
hur insatser enligt metoden supported employ-
ment kan påskynda en arbetsmarknadsetablering 
för unga.  

Utgifterna för 2015 beräknas till 39 miljoner 
kronor. Utgifterna för 2016 beräknas till 
5 miljoner kronor. 

Bidrag till hälso- och sjukvården 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting träffade i december 2013 en överenskom-
melse som gäller för 2014 och 2015 om insatser 
för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-
process (den s.k. sjukskrivningsmiljarden). 
Regeringen avser att under hösten 2015 ingå en 
ny överenskommelse med Sveriges Kommuner 
och Landsting.  

Utgifterna för 2016 beräknas till 1 000 
miljoner kronor.  

Försäkringsmedicinska utredningar 
För en rättssäker prövning av rätten till ersätt-
ning från sjukförsäkringen behöver Försäkrings-
kassan i vissa fall begära in kompletterande 
medicinska underlag från hälso- och sjukvården, 
s.k. försäkringsmedicinska utredningar, utöver 
det läkarintyg som utfärdats av den försäkrades 
behandlande läkare. Underlagen ska ge en för-
djupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser 
för individens funktionstillstånd och förmåga till 
aktivitet. Det kan därigenom ligga till grund för 
Försäkringskassans bedömning av den för-
säkrades arbetsförmåga.  

Regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting har sedan 2010 ingått överenskom-
melser om ersättning till landsting som levererar 
fördjupade medicinska utredningar till Försäk-
ringskassan. Nuvarande överenskommelse gäller 
för 2014 och 2015 och omfattar 200 miljoner 
kronor per år. Regeringen och Sveriges Kom-
muner och Landsting har dessutom sedan 2013 
ingått överenskommelse om ersättning till 
landsting som ingår i en pilotverksamhet med 
aktivitetsförmågeutredningar. Regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting har förlängt 
överenskommelsen att gälla för 2015 och den 
omfattar 50 miljoner kronor.  

Utgifterna för 2016 för de båda överenskom-
melserna och eventuellt ny lagstiftning när det 
gäller ansvaret för de försäkringsmedicinska 
utredningarna beräknas till 250 miljoner kronor.  
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Rehabiliteringsgarantin 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) har för 2015 ingått en överenskom-
melse om medicinsk rehabilitering i form av 
evidensbaserade rehabiliteringsinsatser i syfte att 
åstadkomma återgång i arbete. Överenskommel-
sen omfattar totalt 750 miljoner kronor för 2015, 
varav 712 miljoner kronor för genomförda be-
handlingar. Rehabiliteringsgarantin har endast 
haft begränsade effekter på försäkrades återgång 
i arbete. Samtidigt finns det ett stort behov av att 
stärka handläggningen av sjukförsäkringen på 
Försäkringskassan. Som framgår under utgifts-
område 9 föreslår regeringen fortsatta satsningar 
inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med 
de tillskott som aviserades i ekonomiska 
vårpropositionen föreslår regeringen satsningar 
på totalt ca 2,3 miljarder kronor 2016. Mot 
bakgrund av detta föreslår regeringen att det förs 
250 miljoner kronor från rehabiliteringsgarantin 
till anslaget 2:1 Försäkringskassan från och med 
2016. Regeringen avser att för 2016 ingå en ny 
överenskommelse med SKL om rehabiliterings-
garantin.  

Utgifterna för 2016 beräknas till 500 miljoner 
kronor.  

Arbetsplatsnära stöd 
Sedan april 2014 finns ett bidrag riktat till arbets-
givare för köp av arbetsplatsnära stöd för åter-
gång i arbete (förordning [2014:67] om bidrag 
till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd 
för återgång i arbete). Syftet med bidraget är att 
underlätta för arbetsgivare att ta sitt rehabilite-
ringsansvar så att den anställdes arbetsförmåga 
tidigt kan tillvaratas på arbetsplatsen och på så 
sätt öka möjligheterna till att tidigt återgå i 
arbete. För 2015 avsattes 50 miljoner kronor till 

arbetsplatsnära stöd och dessa medel bedöms 
förbrukas i sin helhet. 

Utgifterna för 2016 beräknas till 100 miljoner 
kronor.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskriv-
ningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget 

används bland annat för utgifter för statsbidrag 
och bidrag till berörda aktörer i sjukskrivnings-
processen. Bemyndigandet avser rehabiliterings-
garantin, bidrag för arbetet med sjukskrivnings-
processen inom hälso- och sjukvården samt 
försäkringsmedicinska utredningar.  

Regeringen avser att under 2016 ingå nya 
överenskommelser med Sveriges Kommuner  
och Landsting om rehabiliteringsgarantin och 
sjukskrivningsmiljarden som omfattar högst  
1 500 000 000 kronor. Sedan tidigare finns 
åtaganden om 3 000 000 000 kronor varav 
1 812 500 000 kronor beräknas infrias under 
2016.  

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyn-
digas att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till 
sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtagan-
den som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
2 700 000 000 kronor 2017 och 2018.  

 
 
Tabell 3.18 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen  
Tusental kronor 

  Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

      

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden  4 000 0001  3 250 000 3 000 000 – – 

Nya åtaganden  1 250 000 1 750 000 1 500 000 – – 

Infriade åtaganden  -2 000 000 -2 000 000  -1 812 500 -1 562 500 -1 125 000 

Utestående åtaganden  3 250 000 3 000 000  2 687 500 – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande  3 190 000  3 250 000  2 700 000 – – 
1Inklusive åtaganden som ingicks i december 2013 utan stöd av beställningsbemyndigande, men med förbehåll om riksdagens godkännande av budgetpropositionen för 
2014, 2015 och 2016 (dnr S2013/08821/SF och S20130/8822/SF). 
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Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019  
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 142 000 3 142 000 3 142 000 3 142 000 

Förändring till följd av:    

Beslut -235 000 -240 000 -240 000 -240 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 907 000 2 902 000 2 902 000 2 902 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 2 907 000 000 kronor an-
visas under anslaget 1:6 Bidrag för sjukskriv-
ningsprocessen för 2016. För 2017, 2018 
respektive 2019 beräknas anslaget till 
2 902 000 000 kronor, 2 902 000 000 kronor 
respektive 2 902 000 000 kronor. 

3.10.7 1:7 Ersättning för höga 
sjuklönekostnader 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:7 Ersättning för höga 
sjuklönekostnader  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 360 000      

2017 Beräknat 360 000      

2018 Beräknat 360 000      

2019 Beräknat 360 000      

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för sjuklöne-
kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att ett nytt anslag för för-
månen Ersättning för höga sjuklönekostnader 
förs upp på statens budget fr.o.m. 2016. År 2015 
budgeteras och redovisas förmånen på budgetens 
inkomstsida under inkomsttypen 8000 Utgifter 
som redovisas som krediteringar på skattekonto. 

Regeringen angav i 2015 års ekonomiska vårpro-
position (s 154 f.) att den avsåg att övergå till att 
budgetera och redovisa den aktuella förmånen 
som anslag. Den föreslagna förändringen beror 
på det nya regelverk för nationalräkenskaperna 
som infördes i september 2014 (ENS 2010). De 
nya reglerna innebär att vissa stöd i national-
räkenskaperna har omdefinierats från att utgöra 
en del av statens skatteinkomster till en del av 
statens utgifter, däribland förmånen Ersättning 
för höga sjuklönskostnader. Enligt 3 kap. 5 § 
budgetlagen (2011:203) ska utgifter inte budget-
eras och redovisas mot inkomsttitlar. De berörda 
stöden vilka definieras som utgifter i national-
räkenskaperna bör därför budgeteras och redovi-
sas på budgetens utgiftssida. Överföringen av 
stöd från inkomst- till utgiftssidan av statens 
budget motiverar en teknisk justering av utgift-
staket. Denna redovisas i Förslag till statens 
budget, finansplan m.m. avsnitt 5.2. För 2015 
uppgår skatteutgiften till 18 miljoner kronor.  
 
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 360 000 360 000 360 000 360 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  360 000 360 000 360 000 360 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
 

Regeringen föreslår att 360 000 000  kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Ersättning för höga 
sjuklönekostnader för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 360 000 000 kronor, 
360 000 000 kronor respektive 360 000 000 
kronor. 
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3.10.8 2:1 Försäkringskassan 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 2:1 Försäkringskassan  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
7 811 427 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-22 894 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 030 295 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
7 808 612 

2016 Förslag 8 171 906      

2017 Beräknat 8 237 068 2   

2018 Beräknat 8 378 630 3   

2019 Beräknat 8 545 011 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition  

2  Motsvarar 8 139 025 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 8 129 115 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 8 127 138 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Försäkringskassans 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för forskning inom socialförsäkringens område. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

För administration av egna resultatområden 
disponerar Försäkringskassan avgiftsinkomster. 
Dessa områden avser i huvudsak administration 
av ålderspension, familjebidrag och dagpenning 
till totalförsvarspliktiga samt ersättning från 
affärsdrivande verk.  

Försäkringskassan har även andra avgifts-
intäkter från bl.a. administration av statlig ford-
ran samt intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 
(1992:191) och övriga ersättningar. Försäkrings-
kassan får, utöver vad som anges i avgiftsförord-
ningen, utföra datorbearbetningar och tillhanda-
hålla tjänster inom systemutveckling, statistik 
m.m. mot ersättning. Avgifterna disponeras av 
myndigheten.  

 

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet  
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet  Intäkter Kostnader  Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2014  330 845 331 322 -477 

(varav tjänsteexport) 1 975 2 058 -83 

(varav intäkter från 
pensionsmyndigheten) 

 
316 981 

 
316 981 

 
0 

Prognos 2015 319 000 318 600 400 

(varav tjänsteexport) 4 200 3 800 400 

(varav intäkter från 
pensionsmyndigheten) 

 
302 000 

 
302 000 

 
0 

Budget 2015 319 000 318 600 400 

(varav tjänsteexport) 4 200 3 800 400 

(varav intäkter från 
pensionsmyndigheten) 

 
302 000 

 
302 000 

 
0 

Källa: Försäkringskassan. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 250 
miljoner kronor från och med 2016. Resurserna 
ska användas för att ge Försäkringskassan förut-
sättningar att åstadkomma en väl fungerande 
sjukskrivningsprocess. Försäkringskassan ska 
höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäk-
ringsärenden genom att stärka den försäkrings-
mässiga tillämpningen. Medlen förs från anslag 
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen. 

Bemyndigande om kredit 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskonto-
ret som inklusive tidigare utnyttjad kredit upp-
går till högst 140 000 000 kronor för att till-
godose Försäkringskassans behov av likviditet i 
utbetalning av ersättning för vård i andra länder. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndig-

hetens kredit behövs för att finansiera 
Försäkringskassans betalning av utländska 
vårdfakturor. Under 2013 övertog landstingen 
och kommunerna kostnadsansvaret för vissa 
ersättningar vid vård utomlands genom lagen 
(2013:514) om landstingens och kommunernas 
kostnadsansvar för viss vård i utlandet (se även 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, avsnitt 4.7.7). Försäkringskassan 
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kommer emellertid även fortsättningsvis att 
betala de utländska vårdfakturorna och först i 
efterhand kräva ersättning från berört landsting, 
på grund av att en viss utredning bör göras innan 
utbetalning sker. Krediten ges med stöd av 7 
kap. 6 § budgetlagen (2011:203). Den 
räntekostnad som uppstår ska betalas av 
landstingen. Regeringen bör därför bemyndigas 
att för 2016 besluta om en kredit i 
Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
utnyttjad kredit uppgår till högst 140 miljoner 
kronor för att tillgodose Försäkringskassans 
behov av likviditet i utbetalning av ersättning för 
vård i andra länder. 
 
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:1 Försäkringskassan  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 883 295 7 883 295 7 883 295 7 883 295 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 146 813 243 543 393 289 559 697 

Beslut 141 798 110 230 102 045 102 019 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 

 Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 171 906 8 237 068 8 378 630 8 545 011 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 8 171 906 000 kronor an-
visas under anslaget 2:1 Försäkringskassan för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 8 237 068 000 kronor, 8 378 630 000 kronor 
respektive 8 545 011 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.9 2:2 Inspektionen för 
socialförsäkringen 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 2:2 Inspektionen för 
socialförsäkringen  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
61 223 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 582 

 
2015 

 
Anslag 

 
64 219 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
62 818 

2016 Förslag 65 467      

2017 Beräknat 66 285 2   

2018 Beräknat 67 698 3   

2019 Beräknat 69 080 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 65 470 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 65 622 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 65 623 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Inspektionen för 
socialförsäkringens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Inspektionen för socialförsäkringens arbete 
bedöms bidra till att stärka och värna rättssäker-
heten samt effektiviteten inom socialförsäk-
ringsområdet.  Slutsatser i ISF:s rapporter ligger 
många gånger till grund för regeringens resultat-
bedömningar samt används ofta i samband med 
utarbetandet av reformer.  

Anslaget minskas med 3 miljoner kronor per 
år 2016–2019 för att finansiera motsvarande 
ökning av anslaget 1:2 Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, under utgifts-
området 9 i syfte att sammanställa kunskap om 
arbetsmiljöns betydelse för uppkomsten av sjuk-
domar, med särskilt beaktande av kvinnors 
arbetsmiljöer. 
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Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 64 219 64 219 64 219 64 219 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 410 2 227 3 486 4 868 

Beslut -162 -161 -7 -7 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  65 467 66 285 67 698 69 080 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 65 467 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Inspektionen för 
socialförsäkringen för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 66 285 000 kronor, 
67 698 000 kronor respektive 69 080 000 kronor. 
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1 Förteckning över 
remissinstanserna avseende 
promemorian Avskaffande av den 
bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen Ds (2015:17) 

Riksdagens ombudsmän (JO), Kammarrätten i 
Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, 
Domstolsverket, Försäkringskassan, Myndig-
heten för delaktighet, Inspektionen för 
socialförsäkring, Arbetsgivarverket, 
Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsförmed-
lingen, Svenska ILO-kommittén, Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Inspek-
tionen för arbetslöshetsförsäkring, Handikapp-
förbunden, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), Svenskt Näringsliv, Företagarna, Svensk 
Försäkring, Tjänstemännens centralorganisation 
(TCO), Sveriges Akademikers Central-
organisation (SACO), Landsorganisationen i 
Sverige (LO), AFA-försäkring, A-kassornas 
samorganisation, Fria Företagare. 

2 Instanser utanför remisslistan som 
inkommit med yttrande 

Reumatikerförbundet, Förhandlings- och 
samverkansrådet PTK, Lärarnas riksförbund, 
Småföretagarnas a-kassa, Kommunals a-kassa, 
Arbetslöshetskassan Vision, Lärarnas A-kassa, 
Arbetslöshetskassan Alfa, ST:s a-kassa, 
Akademikerförbundet SSR, Kyrkans 
akademikerförbund, Sveriges läkarförbund 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 

om en kredit i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår 
till högst 8 000 000 000 kronor för att 
tillgodose Pensionsmyndighetens behov av 
likviditet i handeln med fondandelar 
(avsnitt 2.6.5), 

2. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygg-
het vid ålderdom enligt följande upp-
ställning:  

 
 
 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Garantipension till ålderspension 14 343 700 

1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 11 915 900 

1:3 Bostadstillägg till pensionärer 8 499 300 

1:4 Äldreförsörjningsstöd 897 300 

2:1 Pensionsmyndigheten 528 050 

Summa  36 184 250 
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2  Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2.1 Omfattning 

Redovisningen av de allmänna pensionerna är 
uppdelad på två avsnitt i denna budget. Det är 
dels den inkomstgrundade ålderspensionen (in-
komst-, tilläggs- och premiepension), som redo-
visas under Ålderspensionssystemet vid sidan av 
statens budget, dels grundskyddet för äldre och 
ersättning till efterlevande som redovisas under 
detta utgiftsområde – Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom. Utgiftsområdet omfattar garanti-
pension, bostadstillägg till pensionärer, äldre-

försörjningsstöd samt efterlevandepensioner till 
vuxna, dvs. omställningspension, änkepension 
och särskild efterlevandepension. Utgiftsområ-
det omfattar även Pensionsmyndigheten.  

För att ge en mer fullständig bild av pensio-
närernas situation finns i viss utsträckning även 
inkomstgrundad pension med i resultatredo-
visningen under utgiftsområde 11. Den samlade 
bilden presenteras dock mer utförligt i avsnittet 
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Ersättning vid ålderdom        

1:1 Garantipension till ålderspension 16 539 15 879 15 745 14 344 13 064 12 297 12 003 

1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 13 035 12 460 12 427 11 916 11 555 11 177 10 713 

1:3 Bostadstillägg till pensionärer 8 493 8 926 8 666 8 499 8 231 7 999 7 822 

1:4 Äldreförsörjningsstöd 724 812 811 897 972 1 040 1 111 

Summa Ersättning vid ålderdom 38 791 38 077 37 649 35 656 33 823 32 513 31 648 

Myndigheter        

2:1 Pensionsmyndigheten 522 534 530 528 532 537 546 

Summa Myndigheter 522 534 530 528 532 537 546 

Totalt för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 39 313 38 611 38 179 36 184 34 355 33 050 32 193 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 015 38 015 38 015 38 015 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 10 17 26 

Beslut 389 387 386 386 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -1 392 -1 520 -2 019 -1 500 

Volymer -834 -2 537 -3 350 -4 734 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden – – – – 

Övrigt – – – – 

Ny ramnivå  36 184 34 355 33 050 32 193 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 35 656 

Verksamhetsutgifter 2 525 

Investeringar 3 3 

Summa ramnivå 36 184 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Mål för utgiftsområdet 

Målen för utgiftsområdet är: ”Kvinnor och män 
med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska 
garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efter-
levande make ska ges ett rimligt stöd för att klara 
omställningen efter ett dödsfall. Administration 
och förvaltning av ålderspensionssystemet ska 
bedrivas med låga kostnader och till nytta för 
pensionärer och pensionssparare. Informations-
givningen ska ge pensionsspararna goda möjlig-
heter att bedöma sin framtida pension och vad 
som påverkar den. Kunskapen om livs-

inkomstens betydelse för den framtida pensio-
nen ska öka för kvinnor och män.” (prop. 
2014/15:1 utg.omr. 11, bet. 2014/15:SfU2, rskr. 
2014/15:47) 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De centrala indikatorer som används för att 
redovisa resultaten inom utgiftsområdet är 
följande: 

– Den allmänna pensionen, utveckling och 
omfattning. 

– Risk för låg ekonomisk standard, utveck-
ling och omfattning. 

– De olika förmånernas utveckling och om-
fattning och deras bidrag till att garantera 
ett värdesäkrat grundskydd. 

– Efterlevandes ekonomiska standard i för-
hållande till andra gruppers ekonomiska 
standard. 

Indikatorerna avser grundskyddet för äldre och 
efterlevande. De flesta pensionärer som har 
garantipension och bostadstillägg har även in-
komstrelaterad pension. I viss utsträckning finns 
därför redovisning där denna ingår.  

Till den slutliga resultatbedömningen bidrar 
också utvecklingen inom anslagen samt hur 
administrationen på Pensionsmyndigheten har 
fungerat. De huvudsakliga källorna för upp-
följning av indikatorerna är Pensionsmyndig-
heten och Statistiska centralbyrån.  

2.4.2 Ersättning vid ålderdom 

Det finns i dag drygt två miljoner ålderspension-
ärer och antalet fortsätter att öka under de 
närmaste åren bl.a. till följd av den ökande 
medellivslängden. Den allt större gruppen 
pensionärer är i högsta grad heterogen och den 
ekonomiska standarden inom gruppen varierar 
därför stort. Allt fler ålderspensionärer har en 
tillräcklig intjänad inkomstgrundad pension och 
är därmed inte beroende av grundskyddet i form 
av garantipension, bostadstillägg och äldreför-
sörjningsstöd. Grundskyddet utgör nu knappt 
9 procent av pensionsutgifterna för dem över 
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65 år. Resterande 91 procent är inkomstgrundad 
ålderspension i form av inkomstpension, 
tilläggspension och premiepension som inte 
finansieras genom statens budget. Grundskyddet 
har en mycket stor betydelse för dem som får del 
av det och det är för många den enda eller 
åtminstone den huvudsakliga inkomstkällan. 

Grundskyddet är i sin helhet inkomstprövat, 
vilket innebär att det minskas när den inkomst-
grundade pensionen ökar. Det leder till mycket 
svaga incitament för att öka inkomsterna efter-
som ökad egen intjänad pension minskar 
inkomsterna från grundskyddet. I stor utsträck-
ning är det oundvikligt om man inte ska betala ut 
förmånerna även till dem som har en tillräcklig 
egen inkomstgrundad pension.  

Pensionärerna med de lägsta inkomsterna har 
haft den bästa utvecklingen 

Pensionärerna är som grupp inte homogen. 
Inkomsterna kan komma från många håll och 
också variera betydligt i storlek, precis som för 
befolkningen i övrigt. I allmänhet har dock in-
komster från den allmänna pensionen – garanti-
pension, inkomstpension, tilläggspension och 
premiepension – stor betydelse. Utvecklingen av 
den allmänna pensionen ger därför en god bild av 
den ekonomiska utvecklingen för en stor del av 
pensionärsgruppen och särskilt för pensionärer 
med låga eller medelhöga pensioner, eftersom de 
är mest beroende av den allmänna pensionen. 

Diagram 2.1 visar hur värdet av den allmänna 
ålderspensionen har förändrats för en ogift 
pensionär i fyra olika typfall under den senaste 
tioårsperioden. Utöver allmän pension har en 
mycket stor majoritet av pensionärerna andra 
inkomster, främst i form av tjänstepension men i 
många fall även kapitalinkomst och arbets-
inkomst. Diagrammet visar alltså inte hela 
bilden. I princip påverkar dock inte de komplet-
terande inkomsterna bilden av utvecklingen i 
diagram 2.1. Dock blir skillnaderna i nivå mellan 
grupperna betydligt större om man inkluderar 
alla inkomster. 

 

Diagram 2.1 Utveckling av allmän ålderspension efter skatt, 
2006–2015, 2014 års priser (Siffrorna i diagrammet avser 
utvecklingen 2006–2015) 
Kr/månad  

 
Källa: Pensionsmyndigheten 

 
Alla typfall har fått förbättringar under de 
senaste tio åren. Pensionärerna med de lägsta 
inkomsterna har procentuellt sett fått störst 
inkomstförbättring, 13 procent, sedan 2006. Det 
beror främst på de skattesänkningar för pensio-
närer som gjorts under senare år. 

Pensionärer med inkomstgrundad pension 
hade fram till 2009 fått successivt förbättrade 
pensioner. Som en följd av att den automatiska 
balanseringen aktiverades1 blev indexeringen 
lägre och inkomstpensionerna sänktes 2010, 
2011 och 2014. Skattesänkningar har under de 
åren motverkat minskningen i nettoinkomst 
även för personer med högre pensioner. 

Det inkomstprövade bostadstillägget har en 
stor betydelse för många pensionärer med små 
inkomster och förhållandevis höga bostads-
kostnader. Bostadstillägget är dock beroende av 
bostadskostnaden och ingår därför inte i redo-
visningen av inkomstutvecklingen i diagram 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
1 För en förklaring av automatisk balansering se avsnitt 1.3.1 i Ålders-

pensionssystemet vid sidan om statens budget. 
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För 2016 kommer inkomst- och tilläggs-
pensionerna att höjas med 4,2 procent. Det är 
den största reala ökningen av inkomstpension-
erna sedan följsamhetsindexeringen infördes. 
Garantipensionen är värdesäkrad och följer 
konsumentprisindex. Den negativa inflations-
takten innebär att garantipensionen före skatt 
minskar motsvarande förändringen av konsu-
mentprisindex, dvs. med 0,4 procent. Netto-
effekten blir dock positiv i och med den skatte-
sänkning som regeringen föreslår i denna propo-
sition. Därutöver fick de pensionärer som har 
minst marginaler en förbättring av bostads-
tillägget med ca 100 kronor per månad fr.o.m. 
september 2015. 

Allt fler kvinnor och män är pensionärer men allt 
färre av dem är beroende av garantipension 

Antalet ålderspensionärer ökar kontinuerligt och 
var drygt 470 000 personer fler 2014 än 2003. 
Det är antalet pensionärer med inkomstgrundad 
pension som ökar medan antalet med garanti-
pension minskar något. Denna trend finns både 
för kvinnor och för män, även om skillnaden i 
pensionssammansättning är stor (se diagram 
2.2).  

År 2014 hade 44 procent av kvinnorna en så 
pass hög inkomstgrundad pension att de inte 
fick någon garantipension. Motsvarande andel 
för männen var 83 procent. Den stora skillnaden 
i pensionssammanssättningen mellan kvinnor 
och män är främst en följd av att kvinnorna har 
haft ett lägre arbetskraftsdeltagande och en lägre 
arbetsinkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantipension betalas ut som ett komple-
ment till kvinnor och män med låg inkomst-
grundad pension. I takt med att den inkomst-
grundade inträdespensionen blir allt högre 
kommer därför andelen med garantipension 
bland ålderspensionärerna att minska. Den 
kommer dock att fortsätta att vara en viktig 
förmån för dem som har låg eller ingen inkomst-
grundad pension. År 2003 hade 77 procent av 
kvinnorna och 27 procent av männen någon 
garantipension. År 2014 hade andelen sjunkit till 
56 procent för kvinnorna och 17 procent för 
männen. 

Andelen som får garantipension är alltså högre 
för kvinnor än för män. Den är också högre 2013 
för utrikes födda (46 procent) än för inrikes 
(34 procent). Skillnaden var betydligt större 
mellan utrikes och inrikes födda män än kvinnor. 
Av utrikes födda män hade ca 29 procent 
garantipension jämfört med drygt 11 procent 
bland inrikes födda. Bland kvinnor var mot-
svarande andel 59 respektive 54 procent.2 Det 
beror på att utrikes födda i genomsnitt har 
arbetat färre år i Sverige och därmed har en lägre 
intjänad inkomstgrundad pension.  

Andelen som helt saknar inkomstgrundad 
pension och därför enbart har allmän pension i 
form av garantipension har under samma tids-
period minskat kraftigt för kvinnor från 
18 procent 2003 till 6 procent 2014. För män har 
motsvarande andel sjunkit från 3 till 2 procent. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
2 Beräknat i STAR-urvalet 2013. 
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Diagram 2.2 Antal och andel personer med inkomstgrundad pension och garantipension (siffrorna i staplarna avser procent) 
Antal   

 
Källa: Pensionsmyndigheten, STORE 

 
Andelen med garantipension minskar bland  
65-åriga kvinnor men ökar bland 65-åriga män 

Garantipension kan man tidigast få från och med 
65-årsdagen. Av diagram 2.3 framgår att 
46 procent av de 65-åriga kvinnorna och 
18 procent av de 65-åriga männen fick någon 
garantipension 2014. I förhållande till 2003 är 
andelen 65-åriga kvinnor med garantipension 
lägre 2014 medan andelen män är högre. Att 
andelen kvinnor med garantipension sjunker är 
en följd av att kvinnors arbetskraftsdeltagande 
och antal arbetade timmar har ökat under de 
senaste decennierna. De kvinnor som i dag fyller 
65 år har därför betydligt högre inkomstgrundad 
ålderspension (tilläggspension, inkomstpension 
och premiepension) än äldre kvinnor. Trots att 
andelen kvinnor som beviljas garantipension har 
minskat var det mer än 2,5 gånger fler kvinnor än 
män som beviljades garantipension 2014. Det 
beror på att kvinnors inkomstgrundade pension i 
genomsnitt är lägre än mäns. 

Även om andelen män som beviljas garanti-
pension är relativt liten så har den ökat något 
under senare år. Det kan till viss del förklaras av 
de senare årens balansering i inkomstpensions-
systemet. Uppgången kan till del också förklaras 
av att många av dem som invandrat från sent 
80-tal och framåt har arbetat färre år i Sverige i 
jämförelse med tidigare kohorter vilket medför 

att de får en lägre inkomstgrundad pension. 
Även det faktum att sysselsättningsgraden 
hamnade på en lägre nivå efter 90-talskrisen kan 
ha medfört att andelen män med garantipension 
ökar något. Till stor del finns samma effekter 
även bland kvinnor men i det fallet döljs effekt-
erna av det ökade arbetskraftsdeltagandet hos 
kvinnor. Ytterligare analys behövs för att få en 
klar bild av utvecklingen och vad som orsakar 
den. 

 
Diagram 2.3 Andel nybeviljad garantipension bland samtliga 
65-åringar, 2003–20141 

Procent  

 
Källa: Pensionsmyndigheten, STORE samt SCB 
1 Garantipension kan betalas ut fr.o.m. 65 års ålder. Därmed visas i diagrammet 
andelen i en kohort som har nybeviljats garantipension vid 65 års ålder. 
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Bostadstillägg betalas till allt färre men har en 
avgörande betydelse för pensionärer med små 
marginaler 

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) är en in-
komstprövad förmån som riktar sig till pension-
ärer med låga inkomster som har små marginaler 
när hyran är betald. Efter den höjning av 
bostadstillägget som gäller från den 1 september 
2015 betalas bostadstillägg ut med 95 procent av 
bostadskostnad upp till ett tak om 5 000 kronor. 
Därtill lämnas ett tillägg på 340 kronor per hus-
håll och månad. Därmed kan bostadstillägg be-
talas ut med som mest 5 090 kronor per månad. 
Det genomsnittliga belopp som betalades ut 
2014 var för kvinnor 2 500 kronor och för män 
2 000 kronor per månad.  

I takt med att gruppen pensionärer får allt 
högre inkomster minskar andelen pensionärer 
som får bostadstillägg trendmässigt. Tillfälliga 
undantag från den trenden uppkommer om 
inkomsterna sjunker. Antalet pensionärer som 
fick bostadstillägg ökade därför med 3,6 procent 
2014 till följd av balanseringen3 samma år. Av 
tabell 2.1 framgår att det var 285 000 kvinnor 
och män som fick bostadstillägg 2014. Det är en 
ökning med 10 000 personer sedan året innan. 

Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre in-
komster än män är det också fler kvinnor än män 
som får bostadstillägg. Av kvinnliga ålders-
pensionärer har 20 procent bostadstillägg medan 
motsvarande andel bland männen är 7 procent. 
Av de drygt 8 miljarder kronor som betalas ut i 
bostadstillägg går ca 80 procent till kvinnor. Till 
följd av kvinnors lägre inkomster är också 
medelbeloppet för bostadstillägg högre för 
kvinnor än för män. Medelbeloppet för båda 
könen ökar successivt, vilket främst kan hän-
föras till bostadskostnadsutvecklingen.  

Den enskilt viktigaste orsaken till en låg 
inkomst och därmed rätt till bostadstillägg är att 
vara ensamstående och omkring 90 procent av de 
som får bostadstillägg är ensamstående. Kvinnor 
lever längre i genomsnitt och det är därför fler 
ensamstående kvinnor än män bland dem som 
får bostadstillägg. Att kvinnor dominerar bland 
dem som får bostadstillägg beror alltså dels på 

 
 
                                                      
3 För mer information om balanseringen se Ålderspensionssystemet vid 

sidan av statens budget, avsnitt 1.3.1. 

att de i större utsträckning är ensamstående, dels 
på att de har en lägre pension. 

 
Tabell 2.4 Utvecklingen av andel och antal pensionärer med 
BTP samt medelbelopp 

 Andel av ålders-
pensionärerna 

Antal Medelbelopp 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

Kvinnor 28 20 256 000 220 000 2 000 2 500 

Män 8 7 56 000 65 000 1 500 2 000 
Källa: Pensionsmyndigheten, STORE 

 
Bostadstillägget är inkomstprövat mot i princip 
alla inkomster och mot förmögenhet. Det är 
därför en förmån som på ett effektivt sätt når de 
pensionärer som har de minsta ekonomiska 
marginalerna när bostadskostnaden är betald. I 
förhållande till övriga pensionsutbetalningar är 
utgiften för bostadstillägg av begränsad bety-
delse och motsvarar mindre än tre procent av 
utgifterna för övriga ålderspensioner. För dem 
som får bostadstillägg har det dock en mycket 
stor betydelse för deras ekonomiska standard 
och bidrar kraftigt till att minska andelen eko-
nomiskt utsatta. Av diagram 2.4 framgår att an-
delen kvinnor med låg ekonomisk standard 
minskar betydligt till följd av bostadstillägget.  

 
Diagram 2.4 Andelen personer 66 år och äldre med BTP 
som kommer över gränsen för låg ekonomisk standard med 
hjälp av BTP 
Procent  

 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i HEK 2013 

 
Efter förslag från regeringen har bostadstillägget 
höjts med upp till 100 kronor per månad fr.o.m. 
den 1 september 2015. Den förbättringen har 
förstärkt bostadstilläggets betydelse vad avser att 
lyfta personer över gränsen för låg ekonomisk 
standard 

Bostadstillägget har en mycket god fördel-
ningsprofil och är ett effektivt sätt att minska 
andelen ekonomiskt utsatta pensionärer. Den 
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exakta beräkningen innebär dock att regel-
systemet är detaljerat och komplicerat, vilket gör 
det mycket svårt för den enskilde pensionären 
att förstå, kontrollera och bedöma om man är 
berättigad till förmånen. Dessutom är det admi-
nistrativt resurskrävande, vilket i sin tur har lett 
till en relativt hög felfrekvens i hanteringen. Det 
finns därför skäl att göra en översyn i syfte att 
om möjligt förenkla reglerna utan att försämra 
fördelningsprofilen. Riksdagen har också riktat 
ett tillkännagivande till regeringen att överväga 
och se över bostadstillägget och det särskilda 
bostadstillägget (bet. 2014/15:SfU2 mom. 4, 
rskr. 2014/15:47). Regeringen har med anledning 
av ovanstående tillsatt en arbetsgrupp med upp-
gift att analysera det nuvarande systemets kon-
struktion och träffsäkerhet och möjligheter till 
förbättringar. Härmed anser regeringen att till-
kännagivandet är slutbehandlat. 

Få äldre är beroende av äldreförsörjningsstöd 

Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) är det yttersta 
grundskyddet för personer som har fyllt 65 år. 
Stödet är helt inkomstprövat och garanterar alla 
som har fyllt 65 år och bor i Sverige en skälig 
levnadsnivå. De som får ÄFS är de som inte får 
del av fullt grundskydd i form av garantipension 
och bostadstillägg. Det är främst personer som 
inte bott de 40 år i Sverige som krävs för hel 
garantipension och vars hushåll samtidigt inte 
har tillräcklig annan inkomst. Det är därför rela-
tivt få som får äldreförsörjningsstöd, knappt 
10 500 kvinnor och drygt 8 500 män, vilket är 
mindre än en procent av ålderspensionärerna. 
Drygt 7 procent av dem som fick ÄFS i maj 
2015 är födda i Sverige.  

Äldreförsörjningsstödet är skattefritt och 
består dels av ersättning till en viss skälig 
levnadsnivå, dels av ersättning för en skälig 
bostadskostnad. Syftet är att ge människor som 
inte kan försörja sig själva möjlighet att leva på 
en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån 
höjdes den 1 september 2015 vilket innebär att 
den för en ogift person är 5 462 kronor per 
månad när en skälig hyra är betald. Det beloppet 
är lägre än nivån för hel garantipension efter 
skatt.  

Som framgår av diagram 2.5 har antalet som 
får ÄFS ökat de senaste sju åren. 

 
 

Diagram 2.5 Utvecklingen av antalet personer med ÄFS 
Antal   

 
Källa: Pensionsmyndigheten, STORE 

 
Att antalet ökar beror delvis på att reglerna för 
rätt till hel folkpension (ersatt av garantipension) 
förändrades i och med anpassningar till följd av 
EES-avtalet på 1990-talet. För dem som är födda 
1937 eller tidigare kunde hel garantipension 
beviljas redan efter 10 års bosättning och de får 
därför garantipension i stället för ÄFS. 
Ökningen av antalet personer med ÄFS kommer 
därför att fortsätta till dess att alla har garanti-
pension enligt de bestämmelser som gäller för 
personer födda 1938 och senare. För att få full 
garantipension krävs alltså att man har varit 
bosatt i Sverige i minst 40 år.  

Ett annat skäl till ökningen är ökad invandring 
av skyddsskäl och ökad anhöriginvandring. 
Många av dem har inte tjänat in tillräcklig 
inkomstpension och har heller inte bott i Sverige 
tillräckligt länge för att kvalificera sig för full 
garantipension. Antalet personer som har behov 
av ÄFS förväntas därför öka även av det skälet 
under de kommande åren. Medelbeloppen 
minskade mellan 2003 och 2010 men har sedan 
dess ökat något varje år, till knappt 3 700 kronor 
per månad för kvinnor och drygt 2 600 kronor 
per månad för män men är fortfarande betydligt 
lägre än vid införandet 2003. 

Att antal och kostnader ökar är således inte 
ett tecken på att äldre generellt får det sämre 
utan orsakas av att fler över 65 inte omfattas av 
det ordinarie grundskyddet i form av garanti-
pension och bostadstillägg. 

Målkonflikten mellan ett starkt grundskydd och 
drivkrafter till arbete 

Resultatredovisningen visar betydelsen av ett 
starkt grundskydd för pensionärer med lägst 
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inkomster, då många äldre slipper vara ekono-
miskt utsatta tack vare grundskyddet. Grund-
skyddet finns dock för dem som inte kunnat 
tjäna in en tillräckligt stor egen inkomstgrundad 
pension och grundskyddet är därför inkomst-
prövat. För att det enbart ska riktas till gruppen 
med små eller låga inkomster behöver inkomst-
prövningen vara starkt progressiv, i annat fall 
kommer grundskyddet att gå även till personer 
med tillräcklig egen pension. 

Upp till grundskyddsnivån (garantipension 
och bostadstillägg) blir därför marginaleffekten 
mycket hög, vilket innebär att en extra intjänad 
inkomst ger ett mycket marginellt tillskott till 
pensionen efter skatt och med hänsyn tagen till 
bostadstillägg. Det innebär i sin tur att man 
måste tjäna in en betydande grad av inkomst-
grundad pension innan den totala pensionen 
efter skatt ger särskilt mycket mer än grund-
skyddsnivån. Effekten av att ha ett rimligt 
grundskydd är därmed att drivkrafterna till 
arbete är begränsade i pensionssystemet för dem 
som kommer att kunna bli berättigade till någon 
del av grundskyddet.  

En hög sysselsättning är en förutsättning för 
att upprätthålla välfärden och det är därför 
väsentligt att socialförsäkringssystemen så långt 
som möjligt innehåller drivkrafter för arbete. 
Det är viktigt att så många som möjligt har möj-
lighet att förbättra sin ekonomiska situation 
genom eget arbete. Höga marginaleffekter är 
därför inte önskvärda vare sig under förvärvslivet 
eller när den inkomstgrundade pensionen betalas 
ut.  

Samtidigt finns starka fördelningspolitiska 
skäl för ett bra grundskydd för den som inte har 
kunnat tjäna in egen pension – ett grundskydd 
som dock inte bör lämnas till dem som har egen 
förmåga att försörja sig. Enda sättet att helt 
undvika marginaleffekter är att grundskyddet 
inte trappas av och därmed betalas till alla. 

Sammantaget finns en inbyggd målkonflikt 
mellan målen om ett bra grundskydd och låga 
marginaleffekter. Ofrånkomligen går dessa inte 
fullt ut att kombinera. 

Fattigdom kan mätas på olika sätt 

Grundskyddet i pensionssystemet ska bidra till 
att upprätthålla en rimlig levnadsstandard för 
pensionärerna. När man undersöker grund-
skyddets funktion är det därför viktigt att se hur 

det påverkar den ekonomiska standarden och 
därmed andelen fattiga pensionärer. Fattigdom 
kan mätas i absoluta eller relativa termer där det 
sistnämnda mäter den ekonomiska standarden i 
relation till befolkningen i övrigt. Beroende på 
vilket mått som används blir också andelen 
fattiga och utvecklingen över tid olika. De olika 
måtten har olika för- och nackdelar och för att få 
en så fullständig och rättvisande bild som möjligt 
bör därför flera olika mått användas i analysen. 

Den absoluta fattigdomen bland pensionärer är 
relativt konstant över tid 

Ett sätt att mäta den absoluta fattigdomen är att 
mäta den materiella deprivationen. Materiell 
deprivation innebär att man inte har råd med 
minst tre av nio nödvändiga varor eller tjänster.4  
I diagram 2.6 framgår att den absoluta fattig-
domen bland pensionärer är relativt låg. Endast 
0,4 procent av kvinnorna och 0,1 procent av 
männen definieras som absolut fattiga. Nivån har 
varit tämligen konstant under mätperioden, 
2006–2012. 

Jämfört med övriga EU-länder är den absoluta 
fattigdomen mycket låg i Sverige. 
 
Diagram 2.6 Materiell deprivation bland män och kvinnor 
äldre än 65 i år i Sverige och i EU-27 
Procent 

Källa: Eurostat, EU-SILC 

 
 
                                                      
4 Saknar möjlighet att betala: hyra eller amorteringar/ränta på lån, 

tillräcklig värme i bostaden, en oväntad utgift, äta kött, fisk eller likvärdig 

måltid minst varannan dag, en veckas semester på annan ort, tv, telefon, 

tvättmaskin, och bil. 
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Den relativa fattigdomen bland pensionärer är 
högre och mer varierande över tid 

Även om den absoluta fattigdomen är låg bland 
dem i befolkningen som är äldre än 65 år så är 
bilden en annan när man mäter den relativa 
fattigdomen, dvs. hur den ekonomiska standar-
den utvecklas i jämförelse med standarden för 
befolkningen i övrigt. Den relativa fattigdomen 
mäts här som andelen med låg ekonomisk 
standard, dvs. andelen pensionärer som har en 
inkomst som understiger 60 procent av median-
inkomsten. Det innebär bl.a. att den relativa 
fattigdomen stiger om den övriga befolkningen 
får det bättre genom t.ex. skattesänkningar.  

Andelen pensionärer med låg ekonomisk 
standard har ökat över tid. Av diagram 2.7 fram-
går att den största ökningen har skett bland 
ensamstående kvinnor. Att ökningen är som 
störst och att den också varierar mest i den 
gruppen beror på att en stor andel av de ensam-
stående kvinnorna har inkomster som ligger 
mycket nära gränsen för låg ekonomisk 
standard. År 2015 beräknas en tredjedel av de 
ensamstående kvinnorna ha en inkomst som är 
1 000 kronor över eller under denna gräns. Det 
medför att det endast behövs relativt små 
förändringar av antingen deras egen inkomst 
eller av medianinkomsten i samhället för att de 
ska falla under eller komma över gränsen för låg 
ekonomisk standard. Den främsta förklaringen 
till nivåskiftet som syns i diagram 2.7 år 2007 är 
införandet av jobbskatteavdraget. Det medförde 
att medianinkomsten för samtliga åldrar ökade 
och därmed var det också fler i gruppen ensam-
stående kvinnor som är 66 år eller äldre som 
hamnade under gränsen för låg ekonomisk 
standard. 

 
 

Diagram 2.7 Andelen kvinnor och män med låg ekonomisk 
standard bland dem över 65 år1. Prognos 2014 och 2015 
Procent 

 
 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i HEK 2013 
1 Låg ekonomisk standard mäts som andelen personer som har en disponibel in-
komst per konsumtionsenehet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för 
samtliga i befolkningen. 

 
Sverige har också en högre andel med relativt 
sett låg ekonomisk standard jämfört med EU-
genomsnittet för relativ låg ekonomisk standard. 
Uppdelat på kvinnor och män visar det att det är 
kvinnorna som har en betydligt högre andel med 
låg ekonomisk standard, medan andelen män är 
lägre än EU-genomsnittet. 

Störst risk för låg ekonomisk standard bland 
ensamstående 

Som framgår av diagram 2.7 är den största risken 
för att få en låg ekonomisk standard att vara 
ensamstående. Det gäller även i gruppen som är 
yngre än 65 år. I diagram 2.8 visas också att äldre 
pensionärer har lägre ekonomisk standard än 
yngre och att kvinnor har lägre ekonomisk stan-
dard än män. Eftersom kvinnor i genomsnitt 
lever längre än män är också en stor andel äldre 
kvinnor ensamstående, vilket sammantaget ökar 
risken för låg ekonomisk standard. Ungefär 
hälften av alla pensionärer är ensamstående och 
två tredjedelar av dem är kvinnor.  
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Diagram 2.8 Andelen personer med låg ekonomisk standard 
i olika grupper, prognos 2015 
Procent  

 

 
 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK, 2013 

 
När gruppen ensamstående som är äldre än 65 år 
delas upp i undergrupper baserat på civilstånd 
(tabell 2.5) framgår att risken för låg ekonomisk 
standard är relativt hög för alla grupper, förutom 
för änklingar som har lägst risk för ekonomisk 
utsatthet.  

Bland de ensamstående är änkorna den största 
gruppen och de löper den största risken för låg 
ekonomisk standard.  

Gruppen ogifta skiljer sig från övriga grupper 
genom att det är en större andel med låg ekono-
misk standard bland männen än bland kvin-
norna. 

 
Tabell 2.5 Andelen ensamstående kvinnor och män äldre än 
65 år med låg ekonomisk standard fördelat på senast kända 
civilstånd, prognos 2015 

 Andel med låg ekonomisk standard, 
prognos 2015 

 Kvinnor Män 

Frånskild 17 12 

Änka/änkling 21 4 

Ogift 16 20 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK, 2013. Civilstånd okänt i ca 
6 procent, ej medräknat. 

Ett kortare förvärvsliv ökar risken för låg 
ekonomisk standard 

Som tidigare konstaterats riskerar en större andel 
kvinnor än män låg ekonomisk standard. Som 
framgår av tabell 2.6 är det också en större andel 
utrikes födda kvinnor och män som har låg eko-
nomisk standard. Till skillnad från inrikes födda 
är skillnaden mellan kvinnor och män marginell.  

Pensionen och dess nivå är en spegling av vad 
en individ har tjänat in under förvärvslivet. För 
den som har varit heltidsarbetande under hela sin 
förvärvsaktiva ålder blir den inkomstgrundade 
pensionen normalt sett tillräckligt hög för att 
inte ligga under gränsen för låg ekonomisk stan-
dard. De som ligger under denna gräns har som 
regel ett arbetsliv bakom sig som innehåller 
deltidsarbete, avbrott eller som av någon anled-
ning är kortare än normalt. För äldre kvinnor 
beror det på att kvinnor tidigare förvärvs-
arbetade i lägre grad och för utrikes födda 
kvinnor och män är det en lägre andel som har 
ett helt arbetsliv med intjänande bakom sig till 
följd av att man invandrat till Sverige senare i 
livet. 

 
Tabell 2.6 Andelen kvinnor och män äldre än 65 år med låg 
ekonomisk standard bland utrikes och inrikes födda, 
prognos 2015 

 Andel med låg ekonomisk standard, 
prognos 2015 

 Kvinnor Män 

Utrikes födda 66+ 26 25 

Inrikes födda 66+ 14 7 

Samtliga 66+ 15 9 

Utrikes födda 0-65 34 34 

Inrikes födda 0-65 13 11 

Samtliga 0-65 16 14 
Källa: Socialdepartementets beräkningar i HEK, 2013 

2.4.3 Analys och slutsatser – ersättning 
vid ålderdom 

Antalet ålderspensionärer ökar påtagligt vilket 
främst beror på att medellivslängden stadigt 
ökar. Detta medför att de samlade utgifterna för 
ålderspension också ökar. Ökningen av ut-
gifterna beror även på att pensionerna räknas 
upp drygt 4 procent vid årsskiftet 2015/16.  

Samtidigt som de inkomstgrundade pension-
erna ökar, förväntas utgifterna för grundskyddet 
till äldre att minska med 6 procent mellan 2015 
och 2016. Det beror till största delen på den 
relativt höga indexeringen av den inkomst-
grundade pensionen men även till viss del på att 
nuvarande deflation leder till att prisbasbeloppet 
för 2016 sänks vilket gör att vissa av ersätt-
ningarna inom grundskyddet sänks. Ytterligare 
en förklaring till de lägre utgifterna är att de nya 
pensionärer som träder in i systemet har betyd-
ligt högre pensioner än de som lämnar systemet 
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och därmed inte har behov av grundskyddet i 
samma omfattning som tidigare. 

Även om behovet av grundskyddet minskar 
visar analyserna att förmånerna har en mycket 
stor betydelse för att upprätthålla en rimlig eko-
nomisk standard för de som får dem och att de 
lyfter många pensionärer över gränsen för låg 
ekonomisk standard. 

Ett delmål för utgiftsområdet är att pensio-
närer med låg eller ingen inkomstgrundad 
pension ska garanteras ett värdesäkrat grund-
skydd. Att behovet av grundskydd minskar är 
positivt men inte i sig ett tecken på att målet är 
uppfyllt. För detta krävs också att de som får del 
av grundskyddet över tid faktiskt också behåller 
ett värdeskydd. 

Analyserna i detta avsnitt visar att den all-
männa pensionen efter skatt under de senaste tio 
åren har ökat realt på alla inkomstnivåer. De med 
lägst pensioner har haft den procentuellt sett 
bästa ekonomiska utvecklingen och har under 
denna period fått en real förbättring med 
13 procent. Eftersom målet för utgiftsområdet är 
att garantera ett värdesäkrat grundskydd anser 
regeringen därför att målet kan anses vara upp-
fyllt. 

Grundskyddet har också en omfördelande 
effekt på så sätt att förmånerna utgår till pensio-
närer med inga eller relativt låga inkomst-
grundade pensioner. Det innebär också att den 
största delen av grundskyddet går till kvinnor 
och därmed bidrar till att öka den ekonomiska 
jämställdheten. Se regeringens jämställdhets-
politiska mål, och delmål, utgiftsområde 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares etable-
ring. 

Analyserna visar också att den absoluta fattig-
domen bland kvinnor och män över 65 år är 
mycket låg, även om risken för låg ekonomisk 
standard har ökat under senare år. Både nivån 
och ökningen är störst för ensamstående äldre 
kvinnor.  

Inom ramen för den pågående översynen av 
pensionssystemet har Pensionsgruppen startat 
ett särskilt projekt med fokus på att åstadkomma 
mer jämställda pensioner. Orsakerna till kvin-
nors lägre pensioner ligger visserligen utanför 
pensionssystemet men det finns delar med an-
knytning till pensionssystemet där det finns skäl 
att närmare analysera möjligheter till åtgärder 
som bidrar till mer jämställda pensioner. Se 
vidare avsnittet Ålderspensionssystemet vid 
sidan av statens budget. 

2.4.4 Ersättning vid dödsfall 

Ersättning vid dödsfall omfattar anslaget Efter-
levandepensioner till vuxna. Inom anslaget finns 
omställningspension och änkepension. Båda 
förmånerna syftar till att ge ett rimligt skydd för 
efterlevande vid dödsfall. Förmånerna är emel-
lertid lite olika och speglar behovet för olika 
tidsåldrar och olika generationer. Änkepensio-
nen lämnas endast till efterlevande kvinnor och 
är till sin form livsvarig. Den speglar en tid då 
förvärvsmönstren för kvinnor och män i väsent-
lig grad var olika och kvinnor var ekonomiskt 
beroende av sina män. Det finns visserligen 
alltjämt skillnader i livsmönster mellan könen 
men det har skett stora förändringar, vilket 
motiverat en övergång till en könsneutral och 
tidsbegränsad omställningspension. Omställ-
ningspensionen är just en omställningsförsäkring 
som är tidsbestämd för att under tiden omedel-
bart efter ett dödsfall lämna ekonomiskt stöd för 
att underlätta omställningen från två till en in-
komst. Sammantaget kan sägas att änke-
pensionen är bakåtblickande medan omställ-
ningspensionen speglar nutid och framtid. 

Omställningspensionen betalas normalt ut till 
efterlevande kvinnor och män under en period 
på 12 månader, dock längst fram till dess att den 
efterlevande fyller 65 år.5  

Änkepension betalas ut till efterlevande kvin-
nor. Reglerna är bl.a. beroende av änkans ålder 
och tidpunkt för giftermålet. Änkepensionen 
avskaffades den 1 januari 1990, men kan genom 
långtgående övergångsregler fortfarande beviljas.  

Det finns även efterlevandepension till barn i 
form av barnpension och efterlevandestöd. 
Dessa förmåner redovisas under utgiftsområde 
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.  

Änkepensionen är fortfarande den dominerande 
efterlevandepensionen 

I december 2014 fanns drygt 287 000 kvinnor 
med änkepension och drygt 6 600 personer med 
omställningspension eller förlängd omställnings-
pension. Utgifterna för änkepension uppgick till 

 
 
                                                      
5 Om det finns barn i hushållet kan omställningspensionen betalas ut 

under längre tid. 
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drygt 12 miljarder kronor 2014 medan kostna-
derna för omställningspensionen var knappt 
0,7 miljarder kronor (inkl. förlängd omställ-
ningspension). Änkepensionen utgör således 
den största delen av kostnaderna för efter-
levandepensionen trots att den är under av-
veckling, och den kommer att fortsätta göra det i 
många år framöver. Att änkepensionen domine-
rar förklaras i hög utsträckning av att omställ-
ningspension ofta betalas ut under ett år medan 
änkepension betalas ut under fler år och i de 
flesta fall livsvarigt.  

Även om betydligt färre får omställnings-
pension är de belopp de får i genomsnitt högre. 
Under 2014 var medelbeloppet per månad för 
omställningspension ca 7 500 kronor för både 
kvinnor och män jämfört med ca 3 500 kronor 
för änkepension. 

Om man jämför den ekonomiska standarden 
för sammanboende kvinnor, kvinnor med änke-
pension samt ensamstående kvinnor som inte 
har efterlevandepension (diagram 2.9) ser man 
att de sammanboende kvinnorna har den högsta 
ekonomiska standarden. Kvinnor med änke-
pension har högre standard än övriga ensamstå-
ende kvinnor (ca 4 500 kronor per månad) före 
65 års ålder, men därefter krymper skillnaden 
(till ca 700 kronor per månad). Detta beror på 
att garantipensionsdelen av änkepensionen inte 
betalas ut efter 65 år och på att den inkomst-
relaterade änkepensionen för kvinnor födda 
1930 eller senare samordnas med kvinnans 
ålderspension i form av tilläggs- och inkomst-
pension. 

 
 
 
 
 

Diagram 2.9 Ekonomisk standard1 för änkor jämfört med 
övriga kvinnor, åldersstandardiserad 2013 
Kr/mån  

 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i STAR 2013 
1Individens ekonomiska standard är hushållets disponibla inkomst justerad efter 
familjestorlek. Åldersstandardiserat = justeringar har gjorts på grund av att änkorna 
är äldre än övriga grupper. 

Kvinnor har oftare inkomstrelaterad 
omställningspension än män 

Kvinnor har oftare än män inkomstrelaterad om-
ställningspension. Det beror på att pensionens 
storlek styrs av den avlidnes inkomst och 
eftersom män i genomsnitt har högre inkomster 
än kvinnor så får kvinnor högre inkomstrelate-
rad pension och att män i större utsträckning 
garantipension. Endast 9 procent av männen 
med omställningspension hade i juli 2015 en så 
hög inkomstrelaterad omställningspension att 
garantipension inte betalades ut. Motsvarande 
andel bland kvinnor uppgick till 29 procent.  

Andelen med enbart inkomstrelaterad om-
ställningspension ökar trendmässigt. Den lång-
siktiga ökningen beror till största delen på över-
gångsregler, men också på den reala inkomst-
ökning som successivt skett. De balanseringar 
som skett under senare år innebär dock även att 
pensionsrätterna skrivs ner. Det påverkar i sin 
tur den inkomstrelaterade omställningspensio-
nen som beräknas utifrån intjänad ålderspension. 
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Den ökande trenden har därför tillfällig brutits 
under de år som balanseringen verkat. Då även 
garantipensionsdelen tas i beaktande är den 
genomsnittliga omställningspensionen på samma 
nivå för kvinnor och män. 

 
Diagram 2.10 Andel med enbart inkomstrelaterad om-
ställningspension (inkl. förlängd omställningspension) 
2003–juli 2015 
Procent  

 
Källa: Pensionsmyndigheten, STORE 

Efterlevandepension höjer den ekonomiska 
standarden för ensamstående kvinnor och män 

För att undersöka om efterlevandepensionen 
underlättar omställningen från ett liv som sam-
manboende till ensamstående jämförs den eko-
nomiska standarden för sammanboende med 
ensamstående kvinnor och män med respektive 
utan omställningspension (se diagram 2.11). 
Ingen av grupperna har minderåriga barn. Av 
diagrammet framgår att kvinnor och män med 
omställningspension har en ekonomisk standard 
närmare sammanboende än övriga ensam-
stående. Såväl kvinnor som män med omställ-
ningspension hade 2013 en ekonomisk standard 
som var omkring 30 procent högre än för övriga 
ensamstående kvinnor och män.  

Liknande skillnad återfinns även för ensam-
stående kvinnor och män med barn som har 
omställningspension eller förlängd omställnings-
pension jämfört med övriga ensamstående med 
barn. 
 
 

Diagram 2.11 Ekonomisk standard1 för kvinnor och män 
under 65 år med omställningspension jämfört med 
sammanboende och övriga ensamstående 2013 
Kr/mån 

 
Källa: Socialdepartementet, beräkningar i HEK 2013 
1Individens ekonomiska standard är hushållets disponibla inkomst justerad efter 
familjestorlek. Åldersstandardiserat.  

2.4.5 Analys och slutsatser – ersättning 
vid dödsfall 

Regeringen bedömer att målet om att efter-
levande make ska ges ett rimligt ekonomiskt 
stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall 
kan anses vara uppfyllt.  

Utgiftsområdet inkluderar två olika förmåner 
som speglar olika tider och därmed är mycket 
olika till sin konstruktion. Änkepensionen är 
livsvarig och under avveckling sedan 1990 och är 
den dominerande utgiften. Omställningspensio-
nen ska i stället fungera som en omställ-
ningsförsäkring och den utgår från ett livs-
mönster där var och en har en egen försörjning. 
Eftersom förmånerna är så olika måste bedöm-
ningen av måluppfyllelse ske med hänsyn till 
detta.  

Både kvinnor och män med omställnings-
pension har en ekonomisk standard som ligger 
närmare sammanboendes ekonomiska standard 
än ensamståendes, vilket indikerar att stödet 
fyller sin funktion.  

I fråga om änkepensionen bidrar den till att 
änkor i genomsnitt har en något högre ekono-
misk standard än ensamstående kvinnor utan 
änkepension och kan därmed sägas uppfylla sitt 
syfte. Men det kan konstateras att trots att 
efterlevandepensionen i dominerande grad 
betalas ut till kvinnor, så är andelen med låg 
ekonomisk standard högst bland äldre ensam-
stående kvinnor och allra högst för änkor. 
Orsaken till detta ligger varken i pensionssyste-
met eller i systemet för efterlevandepension, 
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men det finns skäl att analysera hur väl systemet 
för efterlevandepension är konstruerat för att 
motverka en hög andel ekonomiskt utsatta äldre 
pensionärer. En sådan analys planeras inom 
ramen för Pensionsgruppens delprojekt om 
jämställda pensioner. 

2.4.6 Administration och förvaltning av 
ålderspensionssystemet – 
Pensionsmyndigheten  

Ökat förtroende för Pensionsmyndigheten 

Pensionsmyndigheten mäter årligen förtroendet 
för myndigheten och av den senaste mätningen 
framgår att förtroendet har ökat. Det finns även 
en positiv trend när det gäller hur många som 
tycker att Pensionsmyndigheten gör pension-
erna enklare. Förtroendet är väsentligt högre 
bland dem som varit i kontakt med myndigheten 
än bland dem som inte har varit det.  

Ökad kostnadseffektivitet inom 
pensionsadministrationen men kvarstående 
problem inom bostadstillägg  

Ärendehanteringen inom pensionsadministra-
tionen har fortsatt att automatiseras och 
kostnadseffektiviteten har förbättrats. Kompli-
cerade ärenden och ett ojämnt inflöde av 
ärenden har under året utgjort utmaningar för 
handläggningen av bostadstillägg och äldre-
försörjningsstöd. Problemen består i både långa 
handläggningstider och för låg kvalitet i be-
sluten. Pensionsmyndigheten bedömde tidigare 
att införandet av tillsvidarebeslut skulle effekti-
visera verksamheten, men det har ännu inte gett 
det förväntade resultatet. 

Från årsskiftet har myndigheten tillfört mer 
resurser och ökat personalstyrkan som hand-
lägger dessa ärenden. Detta har lett till att antalet 
pågående ärenden kunnat minskas väsentligt. 
Däremot innebär resursförstärkningen att styck-
kostnaden och produktivitet försämrats, åtmins-
tone tillfälligt.  

Förutom ökad bemanning har myndigheten 
även påbörjat ett nytt arbetssätt som bl.a. inne-
bär att färre handläggare arbetar i ett ärende 
vilket i sin tur innebär mindre antal överlämnan-
den mellan handläggarna. På sikt hoppas myn-

digheten att dessa åtgärder ska leda till ett bättre 
flöde i handläggningen och bättre kvalitet.  

Kvaliteten i återkravshandläggningen har för-
bättrats de senaste åren även om det återstår en 
bit till myndighetens egna interna målnivåer. 
Återkrav av bostadstillägg utgör det egentliga 
problemet och dessa utgör drygt 90 procent av 
alla återkravsärenden. Återkrav av övriga för-
måner fungerar väl.  

Under hösten 2014 genomförde Pensions-
myndigheten en analys avseende möjligheten att 
ytterligare integrera återkravshandläggningen 
inom bostadstillägg med handläggningen av bo-
stadstillägg. Genom en sådan integrering hoppas 
myndigheten kunna skapa en effektivare hand-
läggning med högre kvalitet och färre återkrav 
inom bostadstillägg. 

Höjda ambitioner i Pensionsmyndighetens 
informationsuppdrag 

Pensionsmyndigheten har inom ramen för sitt 
informationsuppdrag fått ett utökat konsument-
uppdrag. Regeringen har tilldelat Pensions-
myndigheten extra medel om 20 miljoner kronor 
årligen 2014–2017 för det arbetet. Inom det 
särskilda konsumentuppdraget har myndigheten 
gjort satsningar för att få fler pensionssparare att 
ta del av sin pensionsprognos. Detta har bl.a. 
skett inom ramen för kampanjen Prognos till 
alla, med bl.a. ett stort inslag av uppsökande 
verksamhet. Samtidigt har betydande effektivi-
seringar inom pensionsadministrationen kunnat 
användas för ökade satsningar på informations-
området. 

Myndigheten har utifrån sina prestationer 
under 2014 ett gott resultat inom samtliga 
kanaler där de möter pensionssparare och pen-
sionärer. Kundnöjdheten inom Pensionsmyndig-
hetens informationsområde är god och i nivå 
med tidigare år. Antalet kontakter har ökat 
särskilt för de digitala medierna: Pensions-
myndighetens hemsida, minpension.se och 
Facebook. Viktiga delar i måluppfyllelsen är 
myndighetens satsningar på att få pensions-
sparare att ta del av sin pensionsprognos, dels 
genom att förbättra informationen på min-
pension.se, dels genom kampanjen Prognos till 
alla. Myndigheten har även påbörjat en mål-
gruppsanpassning av informationen för att nå 
alla pensionssparare. 
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Jämställdhetsintegrering på myndigheten 

Pensionsmyndigheten bedriver sedan 2013 ett 
jämställdhetsarbete inom ramen för regeringens 
projekt för jämställdhetsintegrering av myndig-
heter, se utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering. I den kart-
läggning som gjorts har det inte kunnat påvisas 
några skillnader i bemötande, handläggning och 
beslut mellan kvinnor och män. Fokus kommer 
därför att ligga kvar på att identifiera och 
informera om vilka livsval som påverkar pensio-
nen. För den fortsatta jämställdhetsintegreringen 
av myndighetens har aktiviteter och målsätt-
ningar förts in i myndighetens strategiska plan, 
regleringsbrevsuppdrag, i budget- och verksam-
hetsplanering samt i uppdrags- och resultat-
dialog. 

Internationell samordning 

En samlad resultatredovisning angående inter-
nationell samordning av sociala trygghetssystem 
ges under utgiftsområde 10 avsnitt 3.4.2 för hela 
socialförsäkringsområdet gemensamt. 

2.4.7 Analys och slutsatser – 
Pensionsmyndigheten 

Ett delmål för utgiftområdet är att informa-
tionsgivningen ska ge pensionsspararen goda 
möjligheter att bedöma sin samlade framtida 
pension och vad som påverkar den. Ett annat 
delmål är att administration och förvaltning av 
ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga 
kostnader till nytta för pensionärer och pen-
sionssparare. Regeringens bedömning är att 
handläggningen av ålderspension och pensions-
relaterade förmåner i stort fungerar väl. 
Regeringen kommer även fortsättningsvis att 
följa utvecklingen när det gäller problemen vid 
handläggningen av bostadstillägg och återkrav 
när det gäller bostadstillägg. 

2.5 Politikens inriktning 

Ett stabilt pensionssystem ger trygghet och 
förutsägbarhet  

Den ekonomiska tryggheten för äldre är en 
central komponent i en välfärdsstat. Den ska inte 
bara ge faktisk trygghet för den som redan är 
gammal utan också ge ett trovärdigt löfte under 
förvärvslivet om att det kommer att finnas en 
ekonomisk trygghet även den dag dagens unga 
lämnar förvärvslivet. Löftet om att det även i 
framtiden finns en grundläggande pension är ett 
viktigt skäl för en allmän och obligatorisk 
pensionsförsäkring. För trovärdigheten i det 
löftet är en politiskt bred överenskommelse och 
ett finansiellt hållbart system väsentligt. Ett 
sådant system har Sverige. 

Även ett stabilt pensionssystem kräver under-
håll för att fungera optimalt och behålla tro-
värdigheten. Inom ramen för Pensionsgruppens 
arbete pågår sedan några år en bred översyn av 
olika delar av pensionssystemet. Det arbetet 
fortsätter och kommer att leda till förändringar 
men innebär inte att systemets grundläggande 
principer kommer att förändras.  

Arbete är grunden för en bra pension och för en 
rimlig grundtrygghet 

Arbete är grunden för all välfärd, för ett hållbart 
pensionssystem och för rimliga pensionsnivåer. 
Ett bra pensionssystem bygger därför på en hög 
sysselsättning. I det ligger också att arbetslivets 
längd matchar en allt längre levnadstid. Medel-
livslängden stiger relativt snabbt men kompense-
ras inte i tillräcklig grad av ett längre arbetsliv. 
Den utvecklingen är inte hållbar vare sig för 
samhället eller för våra pensioner. Ett starkt 
fokus för regeringen är därför arbete med åt-
gärder som förlänger arbetslivet och leder till fler 
arbetade timmar.  

Utträdesåldern från arbetslivet stiger men alla 
kan inte jobba längre och många som vill klarar 
inte att jobba längre med de villkor som gäller på 
arbetsmarknaden. Av särskild vikt är därför 
åtgärder som förbättrar möjligheten för fler att 
faktiskt kunna jobba längre. I arbetet för att fler 
ska kunna arbeta längre har arbetsmarknadens 
parter en viktig roll och överläggningar med 
parterna om ett längre arbetsliv är därför 
prioriterat. 
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Arbete är också det som möjliggör finansie-
ring av ett bra grundskydd för de äldre som inte 
har kunnat tjäna ihop en egen inkomstgrundad 
pension. Dessa pensionärer har normalt små 
inkomster och samtidigt inga egentliga möjlig-
heter att förbättra sin ekonomi. Ett rimligt 
skydd för den gruppen är en viktig beståndsdel i 
ett välfärdssystem. 

Grundskyddet är just en grund och det är där-
för inte fråga om höga ersättningsnivåer. Nivå-
erna behöver också vägas mot behovet av att 
upprätthålla drivkrafterna till arbete. Samtidigt 
måste grundskyddet alltid vara på en rimlig och 
stabil nivå. Med anledning av det är en stor del av 
grundskyddet prisindexerat så att köpkraften 
behålls och därför är också ett centralt mål för 
utgiftsområdet att kvinnor och män med låg 
eller ingen inkomstrelaterad pension ska garan-
teras ett värdesäkrat grundskydd. Regeringen 
kommer som tidigare ha fokus på att följa upp 
den faktiska ekonomiska utvecklingen för 
Sveriges pensionärer.  

Utvecklingen av den ekonomiska standar-
den för främst dem med låg pension har 
successivt förbättrats men alltjämt beskattas 
pensioner hårdare än lön. Den orättvisa skill-
naden mellan beskattningen av arbetsinkomster 
och pension bör därför avskaffas. I ett första steg 
föreslår regeringen i denna proposition att det 
förhöjda grundavdraget för äldre förstärks så att 
pensionärer inte beskattas högre än löntagare 
yngre än 65 år vid inkomster upp till ca 120 000 
kronor per år. Det förhöjda grundavdraget 
förstärks även för dem med pension upp till 
240 000 kronor per år. Under kommande år 
avser regeringen att ta ytterligare steg för att 
minska skatteskillnaderna. 

Skillnaderna i pension för kvinnor och män 
behöver minska 

Det allmänna pensionssystemet är könsneutralt. 
Pensionens storlek bestäms i huvudsak av livs-
inkomsten och ett delningstal som bestäms 
utifrån en gemensam medellivslängd hos kvinnor 
och män. En kvinna och en man med samma 
livsinkomst och samma ålder får därför samma 
pension. I genomsnitt har dock kvinnor lägre 
inkomst än män och får därför enligt livs-
inkomstprincipen också lägre pension. I be-
gränsad utsträckning kompenseras kvinnor med 
garantipension och bostadstillägg, som i domi-

nerande grad betalas ut till just kvinnor, men 
pensionsgapet mellan könen är ändå i genom-
snitt omkring 15 procent. 

Orsaken till pensionsgapet ligger i strukturer 
utanför pensionssystemet och i huvudsak är det 
där förändringar behöver ske. Lösningen ligger 
inte i att frångå livsinkomstprincipen i pensions-
systemet. Löneskillnaderna i arbetslivet består 
och eftersom förändringarna i arbetslivet går 
långsamt och pensionen är en spegling av arbets-
livet så kommer problemet med ojämställda 
pensioner att finnas kvar under åtskilliga decen-
nier. Detta är inte acceptabelt. 

Det allmänna pensionssystemet kan inte ses 
isolerat från omvärlden och systemet har också 
konstruerats utifrån vissa antaganden om om-
världen. Regeringen har mot den bakgrunden 
inom ramen för Pensionsgruppens arbete prio-
riterat en särskild översyn i syfte att inom ett 
antal delområden göra en analys över vad som 
påverkar pensionsgapet mellan kvinnor och män. 
Med utgångspunkt i detta ska också utredas vilka 
åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma mer 
jämställda pensioner. 

Internationell samordning 

En samlad redovisning av politikens inriktning 
angående internationell samordning av sociala 
trygghetssystem lämnas under utgiftsområde 10, 
avsnitt 3.7 för hela socialförsäkringsområdet 
gemensamt. 
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2.6 Budgetförslag 

2.6.1 1:1 Garantipension till 
ålderspension 

Tabell 2.7 Anslagsutveckling 1:1 Garantipension till ålders-
pension 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
16 539 279 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-457 493 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 878 500 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 745 300 

2016 Förslag 14 343 700      

2017 Beräknat 13 064 200      

2018 Beräknat 12 296 800      

2019 Beräknat 12 002 500      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för garanti-
pension till ålderspension samt särskilt pen-
sionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och 
lagen (2010:111) om införande av socialför-
säkringsbalken. 

Regeringens överväganden 

Till följd av att stora årskullar lämnar förvärvs-
livet ökar antalet ålderspensionärer kraftigt. De 
nya pensionärerna har i stor utsträckning in-
tjänad inkomstgrundad pension som dessutom 
uppgår till betydligt högre genomsnittligt belopp 
än de ålderspensionärer som lämnar systemet. 
Det medför att behovet av garantipension trend-
mässigt minskar. Antalet kvinnor och män som 
får garantipension har minskat med närmare 
100 000 under de senaste 10 åren och uppgick till 
786 000 under 2014. 

Till följd av den automatiska balanseringen har 
inkomstpensionerna sänkts, vilket lett till att den 
nedåtgående trenden för antalet personer med 
garantipension tillfälligt har brutits. År 2016 
ökar emellertid inkomstpensionerna med 
4,2 procent vilket innebär att statens utgifter för 
garantipension kommer att minska. Inkomst-
pensionerna beräknas öka även för åren därefter. 
Även om antalet som får garantipension tillfälligt 
ökat något så har storleken på den garanti-
pension som betalas ut i genomsnitt minskat. 
Utgifterna minskar därför trendmässigt i såväl 
reala som löpande termer.  

Tabell 2.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Garantipension till ålderspension 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 878 500 15 878 500 15 878 500 15 878 500 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -1 041 000 -1 498 900 -1 754 800 -1 652 600 

Volymer -493 800 -1 315 400 -1 826 900 -2 223 400 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 343 700 13 064 200 12 296 800 12 002 500 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 14 343 700 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Garantipension till 
ålderspension för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 13 064 200 000 kronor, 
12 296 800 000 kronor respektive 12 002 500 000 
kronor. 

2.6.2 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 

Tabell 2.9 Anslagsutveckling 1:2 Efterlevandepensioner till 
vuxna 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
13 035 233 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-89 108 

 
2015 

 
Anslag 

 
12 459 900 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
12 427 400 

2016 Förslag 11 915 900      

2017 Beräknat 11 555 400      

2018 Beräknat 11 176 900      

2019 Beräknat 10 712 700      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för omställ-
ningspension, förlängd omställningspension, 
särskild efterlevandepension och änkepension 
samt för utgifter för garantipension till dessa 
förmåner enligt socialförsäkringsbalken och 
lagen (2010:111) om införande av socialförsäk-
ringsbalken. 
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Regeringens överväganden 

Änkepensionen avskaffades 1990 och ersattes 
då av den tidsbegränsade och könsneutrala 
omställningspensionen. Mycket långtgående 
övergångsbestämmelser innebär dock att 
änkepensionen kommer att finnas kvar under 
decennier och fortfarande beviljas nya änke-
pensioner enligt det gamla systemet. Omställ-
ningspensionen är tidsbegränsad till i normal-
fallet ett år och betalas endast ut till efter-
levande som är yngre än 65 år medan änke-
pensionen ofta är livsvarig. Änkepensionen är 
därför i antal och kostnader dominerande och 
svarar för omkring 90 procent av utgifterna 
som belöper på anslaget.  

Antalet kvinnor som får inkomstgrundad 
änkepension var ca 300 000 år 2014 och minskar 
med ca 11 000 per år, medan antalet kvinnor och 
män som får inkomstgrundad omställnings-
pension var 3 800 under 2014. Tendensen för 
åren framöver är att antalet personer med änke-
pension kommer att minska i samma takt som 
tidigare och att antalet personer med omställ-
ningspension kommer att vara förhållandevis 
stabilt. Sammantaget innebär detta att utgifterna 
på anslaget sakta kommer att minska i såväl fasta 
som löpande termer.  

 
Tabell 2.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 459 900 12 459 900 12 459 900 12 459 900 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 18 900 951 500 1 346 600 1 731 200 

Volymer -562 900 -1 856 000 -2 629 600 -3 478 400 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  11 915 900 11 555 400 11 176 900 10 712 700 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 11 915 900 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Efterlevandepensioner 
till vuxna för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 11 555 400 000 kronor, 

11 176 900 000 kronor respektive 10 712 700 000 
kronor. 

2.6.3 1:3 Bostadstillägg till pensionärer 

Tabell 2.11 Anslagsutveckling 1:3 Bostadstillägg till 
pensionärer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 492 629 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-260 500 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 926 300 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 665 800 

2016 Förslag 8 499 300      

2017 Beräknat 8 231 400      

2018 Beräknat 7 999 000      

2019 Beräknat 7 821 700      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för bostads-
tillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg 
till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken 
och lagen (2010:111) om införande av social-
försäkringsbalken. 

Regeringens överväganden 

Bostadstillägget (BTP) är inkomstprövat och 
utgifterna är därför, förutom när det gäller 
bostadskostnaderna, beroende av ålderspension-
ärernas inkomster och förmögenheter. Med en 
långsiktig real inkomstutveckling har nya 
pensionärer allt högre pensioner och blir därför i 
genomsnitt allt mindre beroende av bostads-
tillägg. Trendmässigt minskar därför antalet 
personer som får bostadstillägg. Eftersom det 
finns en direkt koppling till pensionärernas 
inkomster har dock minskade pensioner till följd 
av den automatiska balanseringen lett till avbrott 
i den nedåtgående trenden och såväl antal som 
kostnader har därför ökat något under de senaste 
åren. Den långsiktiga trenden är dock ökade 
pensionsinkomster, vilket för de kommande 
åren åter innebär färre personer med bostads-
tillägg och lägre utgifter. 

Mörkertalet för BTP är sannolikt relativt 
stort, vilket innebär att fler än de som nu får 
BTP har rätt till det. Det innebär en viss osäker-
het för utgifterna eftersom förändrad kunskap 
och förändrade beteenden kan få en relativt stor 
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påverkan på antalet personer som får bostads-
tillägg. 

En ytterligare faktor som har inverkan på ut-
giftsutvecklingen är förändringen av bostads-
kostnaderna, vilka har haft en snabbare ut-
veckling än konsumentprisindex. 

 
Tabell 2.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 338 100 8 338 100 8 338 100 8 338 100 

Förändring till följd av:    

Beslut 371 000 369 000 370 000 370 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -365 700 -985 000 -1 607 100 -1 587 600 

Volymer 155 900 509 300 898 000 701 200 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 499 300 8 231 400 7 999 000 7 821 700 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 8 499 300 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Bostadstillägg till 
pensionärer 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 8 231 400 000 kronor, 
7 999 000 000 kronor respektive 7 821 700 000 
kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.4 1:4 Äldreförsörjningsstöd 

Tabell 2.13 Anslagsutveckling 1:4 Äldreförsörjningsstöd 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
723 767 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-3 167 

 
2015 

 
Anslag 

 
812 100 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
810 700 

2016 Förslag 897 300      

2017 Beräknat 972 100      

2018 Beräknat 1 040 200      

2019 Beräknat 1 110 900      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för äldreför-
sörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken. 

Regeringens överväganden 

Äldreförsörjningsstödet, som är inkomstprövat 
och avräknas krona för krona mot alla andra 
inkomster, är en garanti för en lägsta ekonomisk 
standard. I praktiken kan det lämnas till personer 
över 65 år som inte har en hel garantipension, 
vilket oftast är personer som har kommit till 
Sverige relativt sent i livet och därför inte kunnat 
tjäna in tillräcklig garantipension. 

Antalet kvinnor och män som får äldre-
försörjningsstöd har ökat under senare år och 
förväntas fortsätta att öka. Ett skäl till detta är 
att de nuvarande reglerna om rätt till garanti-
pension, som ger rätt till garantipension i för-
hållande till antal bosättningsår i Sverige, ännu 
inte har fått full genomslagskraft. Enligt äldre 
regler fick man del av hela grundskyddet efter 
10 års bosättning i Sverige. Personer födda före 
1938 omfattas av dessa äldre bestämmelser och 
har därför som regel en tillräckligt hög garanti-
pension för att inte få äldreförsörjningsstöd. I 
takt med att nya årskullar som inte omfattas av 
de äldre bestämmelserna tillkommer ökar antalet 
som kan få äldreförsörjningsstöd. Utöver detta 
förväntas ökade kostnader inom ramen för 
anslaget under kommande år till följd av ökade 
flyktingströmmar från bl.a. Syrien.  

 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 11 

28 

År 2014 fick 17 900 kvinnor och män äldre-
försörjningsstöd. I likhet med bostadstillägget 
finns sannolikt ett förhållandevis stort mörkertal 
när det gäller äldreförsörjningsstöd, som innebär 
att antalet personer och kostnader som belöper 
på anslaget och utgifterna potentiellt skulle 
kunna vara betydligt högre. 

 
Tabell 2.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:4 Äldreförsörjningsstöd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 805 100 805 100 805 100 805 100 

Förändring till följd av:    

Beslut 30 000 30 000 30 000 30 000 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -4 200 12 100 -3 600 9 400 

Volymer 66 400 124 900 208 700 266 400 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  897 300 972 100 1 040 200 1 110 900 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 897 300 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Äldreförsörjningsstöd 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 972 100 000 kronor, 1 040 200 000 
kronor respektive 1 110 900 000 kronor. 
 
 

2.6.5 2:1 Pensionsmyndigheten 

Tabell 2.15 Anslagsutveckling 2.1 Pensionsmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
521 983 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
26 061 

 
2015 

 
Anslag 

 
533 825 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
530 133 

2016 Förslag 528 050      

2017 Beräknat 532 139 2   

2018 Beräknat 536 716 3   

2019 Beräknat 545 618 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 528 073 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 526 074 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 526 074 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Pensionsmyndig-
hetens förvaltningsutgifter.  

Kompletterande information 

Pensionsmyndighetens verksamhet finansieras 
dels av anslag på statens budget, dels av de all-
männa pensionsfonderna (AP-fonderna) och 
dels av premiepensionssystemet, se tabell 2.16. 
Förvaltningsanslaget används för administration 
av garantipension, efterlevandepension till 
vuxna, bostadstillägg till pensionärer och äldre-
försörjningsstöd samt för vissa andra antals-
mässigt mindre pensionsrelaterade förmåner. 

 
 
 

 
Tabell 2.16 Finansiering av Pensionsmyndighetens administration 
Tusental kronor 

 2015 
Prognos 

2016 
Beräknat 

2017 
Beräknat 

2018 
Beräknat 

2019 
Beräknat 

Anslag förvaltningsanslag 530 133 528 050 532 139 536 716 545 618 

Avgiftsinkomster AP-fonderna 483 566 482 647 487 292 493 351 501 533 

Avgiftsinkomster premiepensionsfonderna1 342 788 350 005 356 090 360 518 366 497 

Summa 1 356 487 1 360 702 1 375 521 1 390 585 1 413 648 
1 Exklusive finansiering av amorteringar och ränta för premiepensionssystemets uppbyggnad. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Utgifterna för Pensionsmyndighetens admi-
nistration som avser inkomstgrundad ålders-
pension täcks av avgifter som tas ut från AP-
fonderna och premiepensionssystemet. I premie-
pensionssystemet ingår även kostnader för 
skulden i Riksgäldskontoret avseende den ränte-
kontokredit som byggdes upp i samband med 
bildandet av systemet. För att sprida dessa 
kostnader över flera generationer avbetalas 
skulden över en längre tid och ska vara slut-
amorterad 2018. 

 

Enligt förordning (2009:1173) med instruk-
tion för Pensionsmyndigheten ska myndigheten 
senast den 15 maj varje år lämna en samlad redo-
görelse och en framställan om ersättning för 
administrationen av ålderspensionssystemet. 
Redogörelsen och framställan ska omfatta dels 
administrationen av inkomstpension och til-
läggspension, som ska täckas genom uttag från 
Första-Fjärde AP-fonderna, dels administra-
tionen av premiepension. 

Redogörelsen ska även innefatta kostnader för 
administrationen av ålderspensionssystemet vid 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. 
Regeringen beslutar årligen om avgiftsuttaget 
från AP-fonderna och premiepensionssystemet. 

 
 

Tabell 2.17 Uppdragsverksamhet där intäkterna disponeras 
Tusental kronor, 2015 års prisnivå 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat (intäkt-kostnad)1 

Utfall 2014 985 998 961 250 24 748 

- varav AP-fonderna 487 504 462 756 24 748 

- varav premiepensionssystemet2 495 492 495 492 0 

- varav övriga intäkter 3 002 3 002 0 

    

Prognos 2015 825 703 1 011 548 -185 845 

- varav AP-fonderna 279 721 483 566 -185 845 

- varav premiepensionssystemet2 522 982 522 982 0 

- varav övriga intäkter 5 000 5 000 0 

    

Budget 2016 950 573 1 021 446 -70 873 

- varav AP-fonderna 452 389 477 137 -24 748 

- varav premiepensionssystemet2 493 1843 539 309 -46 1253 

- varav övriga intäkter 0 0 0 
Källa: Pensionsmyndigheten 
1 Resultatet från AP-fonderna regleras två år framåt i tiden. 
2 Inklusive kostnader för amortering och ränta för premiepensionssystemets uppbyggnad. 
3 Anledningen till att premiepensionssystemet beräknas få ett negativt resultat är att del av kostnaderna kommer att finansieras med ett upparbetat positivt resultat för 
det s.k. handelslagret, dvs. differenser mellan antagna försäljningslikvider och faktiskt utfall samt valutakursresultat från valutahandel. Det innebär att avgiftsuttaget 
från premiepensionsspararna (Intäkter) kan minskas. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande. 

 
Tabell 2.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:1 Pensionsmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 533 825 533 825 533 825 533 825 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 137 10 295 17 060 26 197 

Beslut -11 912 -11 981 -14 169 -14 404 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  528 050 532 139 536 716 545 618 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen förslår att 528 050 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Pensionsmyndigheten 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 532 139 000 kronor, 536 716 000 
kronor respektive 545 618 000 kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta om en kredit i Riksgälds-
kontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit 
uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att 
tillgodose Pensionsmyndighetens behov av 
likviditet i handeln med fondandelar. 

 
 
Skälen för regeringens förslag: Pensions-

myndigheten har en särskild kredit enligt 7 kap. 
6 § budgetlagen (2011:203). Krediten ska an-
vändas för att finansiera likviditetsbehovet i 
samband med den dagliga fondhandeln inom 
ramen för premiepensionssystemet. Behovet av 
krediten föranleds av det underskott som upp-
står på grund av samtidiga köp- och säljtransak-
tioner med olika likviddagar för fonderna och 
behovet av handelslager i syfte att effektivisera 
handeln. De faktorer som framför allt har bety-
delse för utvecklingen av behovet av krediten är 
antalet fondbyten, värdet av pensionsspararnas 
konton och tidsmässig koncentration av fond-
byten. För 2015 disponerar Pensionsmyndig-
heten en kredit för handel med fondandelar intill 
ett belopp av 8 000 000 000 kronor. Pensions-
myndigheten bedömer att storleken på krediten 
för 2016 kan ligga kvar på 2015 års nivå. 
Regeringen delar bedömningen och anser därför 
att krediten i Riksgäldskontoret för handel med 
fondandelar under 2016 bör uppgå till högst 
8 000 000 000 kronor. 



 

 

 

 

Jämställdhet och 
nyanlända invandrares 

etablering 
 
 

13 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 

3 

 
Förslag till statens budget för 2016 

 
 
 
 

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
 
 

Innehållsförteckning 

 

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9 

2 Jämställdhet och nyanlända  invandrares etablering........................................... 11 
2.1 Omfattning ....................................................................................... 11 
2.2 Utgiftsutveckling ............................................................................. 11 
2.3 Mål för utgiftsområdet .................................................................... 12 

3 Nyanlända invandrares etablering ....................................................................... 13 
3.1 Omfattning ....................................................................................... 13 
3.2 Utgiftsutveckling ............................................................................. 13 
3.3 Mål för utgiftsområdet .................................................................... 14 
3.4 Resultatredovisning ......................................................................... 14 
3.4.1 Sammanfattning av bilaga 1 ............................................................. 14 
3.4.2 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... 15 
3.4.3 Främjande av integration ................................................................. 16 
3.4.4 Statlig ersättning till kommuner vid flyktingmottagande ............. 17 
3.4.5 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare .................... 21 
3.4.6 Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ...................................... 22 
3.4.7 Lån till hemutrustning ..................................................................... 28 
3.4.8 EU- och internationellt arbete ........................................................ 29 
3.5 Analys och slutsatser ....................................................................... 29 
3.6 Politikens inriktning ........................................................................ 31 
3.7 Budgetförslag ................................................................................... 34 
3.7.1 1:1 Integrationsåtgärder .................................................................. 34 
3.7.2 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ........................ 35 
3.7.3 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare .............. 38 
3.7.4 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare1 ........... 39 
3.7.5 1:5 Hemutrustningslån .................................................................... 41 

4 Diskriminering...................................................................................................... 43 
4.1 Omfattning ....................................................................................... 43 
4.2 Utgiftsutveckling ............................................................................. 43 
4.3 Mål .................................................................................................... 44 
4.4 Resultatredovisning ......................................................................... 44 
4.4.1 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder ...................... 44 
4.4.2 Resultat ............................................................................................. 44 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 13 

4 

4.4.3 Analys och slutsatser ........................................................................ 50 
4.5 Politikens inriktning......................................................................... 51 
4.6 Budgetförslag .................................................................................... 52 
4.6.1 2:1 Diskrimineringsombudsmannen ............................................... 52 
4.6.2 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ........................ 53 

5 Jämställdhet ........................................................................................................... 55 
5.1 Omfattning ....................................................................................... 55 
5.2 Utgiftsutveckling .............................................................................. 55 
5.3 Mål för jämställdhetspolitiken ......................................................... 56 
5.4 Resultatredovisning .......................................................................... 56 
5.4.1 Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen ..... 56 
5.4.2 Resultat ............................................................................................. 57 
5.4.3 Analys och slutsatser ........................................................................ 66 
5.5 Politikens inriktning......................................................................... 67 
5.6 Budgetförslag .................................................................................... 72 
5.6.1 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder .................................................. 72 

 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 

5 

 

 
Tabellförteckning 

 
Anslagsbelopp ................................................................................................................... 9 
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering .......................................................................................... 11 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och 

nyanlända invandrares etablering ........................................................................ 12 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 13 Jämställdhet 

och nyanlända invandrares etablering ................................................................. 12 
Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Nyanlända invandrares etablering ........... 13 
Tabell 3.2 Kommunmottagande 2012–2014 .................................................................. 17 
Tabell 3.3 Länsvis mottagande 2014 .............................................................................. 18 
Tabell 3.4 Utbetalda ersättningar 2012–2014 ................................................................ 20 
Tabell 3.5 Antal personer som har anvisats plats för bosättning av 

Arbetsförmedlingen 2012–2014 .......................................................................... 22 
Tabell 3.6 Andel personer som har eller har haft en insats fördelat på hur länge de 

haft en etableringsplan ......................................................................................... 24 
Tabell 3.7 Andel personer som har eller har haft arbete under tiden i  
etableringsplan ................................................................................................................ 25 
Tabell 3.8 Utbildningsnivå bland deltagarna i etableringsuppdraget ........................... 27 
Tabell 3.9 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan. ............................................. 28 
Tabell 3.10 Beviljade hemutrustningslån m.m. .............................................................. 28 
Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:1 Integrationsåtgärder ............................................... 34 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  1:1 Integrationsåtgärder ...... 35 
Tabell 3.13 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna 

budgetproposition ................................................................................................ 35 
Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ..... 35 
Tabell 3.15 Mottagna nyanlända prognos 2015 – 2019 ................................................. 36 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  1:2 Kommunersättningar vid 

flyktingmottagande .............................................................................................. 37 
Tabell 3.17 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna 

budgetproposition ................................................................................................ 37 
Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 

invandrare .............................................................................................................. 38 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  1:3 Etableringsersättning till 

vissa nyanlända invandrare ................................................................................... 38 
Tabell 3.20 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna 

budgetproposition ................................................................................................ 38 
Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 

invandrare .............................................................................................................. 39 
Tabell 3.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning för insatser för 

vissa nyanlända invandrare ................................................................................... 40 
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  1:4 Ersättning för insatser för 

vissa nyanlända invandrare ................................................................................... 40 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 13 

6 

Tabell 3.24 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna 
budgetproposition ................................................................................................. 40 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:5 Hemutrustningslån ................................................. 41 
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  1:5 Hemutrustningslån ........ 41 
Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Diskriminering .......................................... 43 
Tabell 4.2 Inkomna anmälningar till DO fördelat på kön ............................................ 45 
Tabell 4.3 Antalet anmälningar per diskrimineringsgrund 2012–2014 ......................... 45 
Tabell 4.4 Antal inkomna och avslutade granskningsärenden om aktiva åtgärder 

2012–2014 .............................................................................................................. 46 
Tabell 4.5 Anslagsutveckling 2:1 Diskrimineringsombudsmannen ............................. 52 
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  2:1 

Diskrimineringsombudsmannen .......................................................................... 52 
Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ....... 53 
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  2:2 Åtgärder mot 

diskriminering och rasism m.m. ........................................................................... 53 
Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Jämställdhet............................................... 55 
Tabell 5.2 Chefer i offentlig och privat sektor ............................................................... 57 
Tabell 5.3 Styrelseledamöter i börsbolag 2002-2015 ..................................................... 57 
Tabell 5.4 Personer 16−79 år utsatta för misshandel efter plats 2011− 2013 ............. 61 
Tabell 5.5 Personer 16−79 år utsatta för misshandel efter relation till  
förövaren 2013 ................................................................................................................. 61 
Tabell 5.6 Personer 16−79 år utsatta för sexualbrott efter ålder 2013 ......................... 61 
Tabell 5.7 Anslagsutveckling 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ................................ 72 
Tabell 5.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 3.1 Särskilda jämställdhets- 
åtgärder ............................................................................................................................ 73 
Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  3:1 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder ............................................................................................ 73 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 

7 

 

 
Diagramförteckning 

 
Diagram 3.1 Antal nya, lämnat och antal kvarstående personer i etableringsuppdraget 

december 2010–2014 ............................................................................................ 26 
Diagram 5.1 Anmälda våldtäktsbrott mot vuxna och barn 2010–2014 ....................... 62 

 
 
 
 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 

9 

 

1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa 
nyanlända invandrare ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 2 000 000 000 kronor 2017–2026 
(avsnitt 3.7.4), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 

tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor 2017 (avsnitt 5.5.1), 

3. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering enligt 
följande uppställning: 

 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Integrationsåtgärder 73 780 

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 12 567 879 

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 5 048 000 

1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 2 682 914 

1:5 Hemutrustningslån 302 120 

2:1 Diskrimineringsombudsmannen 109 114 

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 47 919 

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 238 539 

Summa  21 070 265 
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2 Jämställdhet och nyanlända  invandrares 
etablering 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, 
politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik 
och myndigheterna Diskrimineringsombuds-
mannen och Nämnden mot diskriminering. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Utgifterna för 2014 inom utgiftsområdet blev 
0,8 miljarder kronor lägre än anvisade medel,  
vilket främst förklaras av lägre utbetalningar för  
dels kommunersättningar vid flykting–
mottagande, dels etableringsersättning och 

etableringslotsar. För 2015 beräknas utgifterna 
inom området bli 0,6 miljarder kronor lägre än 
budget till följd av lägre utgifter för dels 
kommunersättningar, dels etableringsersättning 
och ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare. För 2016 föreslår regeringen att 
totalt 21 miljarder kronor anvisas inom 
utgiftsområdet. Den högre nivån jämfört med 
2015 beror på ökade utgifter för 
kommunersättningar och för etablerings-
ersättning. För 2017 beräknas anslagen inom 
utgiftsområdet till 28 miljarder kronor för att 
sedan öka till 31 miljarder kronor för 2018 och 
därefter minska till 30 miljarder kronor 2019. 
 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Nyanlända invandrares etablering 11 812 16 440 15 806 20 675 27 979 30 849 29 553 

Diskriminering 137 136 136 157 154 152 154 

Jämställdhet 244 163 158 239 159 159 158 

Äldreanslag2 31 22 14 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering 12 225 16 761 16 114 21 070 28 292 31 159 29 864 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
2 Avser äldreanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 16 747 16 747 16 747 16 747 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 3 5 7 

Beslut 487 1 018 1 234 340 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsättningar -318 -409 -132 -214 

Volymer 5 357 12 160 14 622 14 339 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden 30 30 30 30 

Övrigt -1 234 -1 259 -1 347 -1 385 

Ny ramnivå  21 070 28 292 31 159 29 864 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

2.3 Mål för utgiftsområdet 

De av riksdagen beslutade målen inom utgifts-
området är följande: 
 
Integrationspolitik (avsnitt 3) 

– Lika rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund 

Politik mot diskriminering(avsnitt 4) 

– Ett samhälle fritt från diskriminering 

Jämställdhetspolitik (avsnitt 5) 

– Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv 

 
(För beslut om målen se prop. 2008/09:1 
utgiftsområde 13 avsnitten 3.3, 4.3 och 5.3, bet. 
2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115.) 
 
Resultatredovisningar lämnas under respektive 
avsnitt.

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar1 20 503 

Verksamhetsutgifter2 567 

Investeringar3 0 

Summa ramnivå 21 070 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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3 Nyanlända invandrares etablering 

3.1 Omfattning 

Området omfattar verksamhetsområden som rör 
allas lika rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 

nyanlända invandrares etablering i samhället, 
ersättning till kommunerna för flykting-
mottagande, hemutrustningslån samt insatser 
som främjar integration. 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Nyanlända invandrares etablering 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Nyanlända invandrares etablering        

1:1 Integrationsåtgärder 245 74 72 74 74 74 74 

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 6 968 9 511 9 297 12 568 17 762 21 280 22 034 

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 
invandrare 

2 685 4 029 3 784 5 048 6 369 6 046 4 622 

1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare 

1 743 2 593 2 435 2 683 3 500 3 263 2 675 

1:5 Hemutrustningslån 171 233 218 302 274 186 148 

Summa Nyanlända invandrares etablering 11 812 16 440 15 806 20 675 27 979 30 849 29 553 

Äldreanslag 

2015 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
integration av tredjelandsmedborgare 31 22 14 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 31 22 14 0 0 0 0 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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3.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för integrationspolitiken är lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund (se även 
avsnitt 2.3). 

Inriktningen för utgiftsområdet är att 
verksamhet och insatser som finansieras inom 
utgiftsområdet ska bidra till att ge nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande samt 
deras anhöriga förutsättningar att etablera sig 
och bli delaktiga i samhälls- och arbetslivet. 
Målet för integrationspolitiken uppnås i första 
hand genom generella åtgärder. För att nå målet 
behöver de generella åtgärderna kompletteras 
med riktade åtgärder som finansieras på 
utgiftsområde 13. 

3.4 Resultatredovisning 

Målet uppnås främst genom generella insatser 
som når ut till hela befolkningen. Resultat av 
insatser med betydelse för integrationen 
redovisas därför framför allt inom andra 
utgiftsområden. Detsamma gäller bedömningen 
av ansvariga myndigheters resultat i dessa delar. I 
detta avsnitt redovisas i huvudsak resultat av 
verksamheter och insatser som svarar mot 
inriktningen för utgiftsområdet avseende in-
satser för nyanländas etablering i samhälls- och 
arbetslivet. Redovisningen är strukturerad efter 
anslagsstrukturen inom utgiftsområdet. 

I bilaga 1 redovisar regeringen vissa resultat-
indikatorer för integrationens utveckling inom 
områdena arbetsmarknad, utbildning, hälsa och 
delaktighet och inflytande. Här redovisas en kort 
sammanfattning av resultaten. 

3.4.1 Sammanfattning av bilaga 1 

Arbetsmarknad 
Antalet i arbetskraften har ökat bland utrikes 
födda de senaste åren. Utrikes födda män har ett 
relativt arbetskrafttal som är i samma nivå som 
för inrikes födda män. Utrikes födda kvinnor har 
däremot den lägsta andelen i arbetskraften.  

Antalet sysselsatta har ökat kontinuerligt 
sedan 2010. Ökningen har skett bland både 
utrikes födda kvinnor och män. 

Arbetslösheten och sysselsättningsgraden 
bland utrikes födda påverkas av vistelsetid och 
grund för bosättning. Arbetslösheten bland 
utrikes födda är generellt högre än bland 
personer födda i Sverige. 

Utrikes födda kvinnor har i större ut-
sträckning ett heltidsarbete jämfört med inrikes 
födda kvinnor. En av tio utrikes födda kvinnor i 
sysselsättning uppger att de arbetar deltid men 
att de kan och vill gå upp i arbetstid. 

Utbildning 
Resultaten i skolan är beroende bl.a. av föräld-
rarnas utbildningsbakgrund, barnets kön och 
barnets ålder vid invandringstillfället. Andelen 
elever invandrade efter sju års ålder som har 
gymnasiebehörighet efter att ha avslutat årskurs 
nio är betydligt lägre bland dem som invandrar 
från länder utanför EU/EFTA än bland andra. 
Även om antalet utrikes födda som påbörjar 
högskolestudier trendmässigt ökar, finns det 
fortfarande en skillnad på knappt tio procent-
enheter mellan inrikes och utrikes födda vad 
gäller andelen behöriga till högskola. Kvinnor 
har bättre studieresultat än män. 

Sedan slutet av 1990-talet har antalet elever i 
sfi ökat och uppgick 2014 till 124 750. Antalet 
studerande är närmare tre gånger så högt som 
antalet nybörjare under ett år. Det beror på att 
många avbryter studierna för att sedan åter-
komma i flera perioder innan de slutligen lämnar 
med godkänt resultat. Sex av tio avslutar någon 
kurs med minst godkänt resultat två år efter 
kursstart. Andelen kvinnor som får godkänt på 
någon kurs är högre än för män. Andelen som 
avbryter studierna är högre bland män än bland 
kvinnor. 

Hälsa 
En större andel män än kvinnor uppger att de 
har ett gott hälsotillstånd oavsett bakgrund. 
Inrikes födda kvinnor har i större utsträckning 
än utrikes födda kvinnor bedömt sitt allmänna 
hälsotillstånd som gott medan det bland männen 
inte finns någon signifikant skillnad. 

Det är vanligare bland utrikes födda att ha 
sömnbesvär eller besvär med ängslan, oro och 
ångest. Bland utrikes födda kvinnor uppger mer 
än 40 procent att de har sömnbesvär och 37 
procent uppger att det känner ängslan, oro och 
ångest. 
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Delaktighet och inflytande 
Skillnaden i valdeltagande mellan inrikes och 
utrikes födda har ökat. 2014 var valdeltagandet 
bland utrikes födda 72 procent jämfört med 89 
procent för inrikes födda. Valdeltagandet är 
framför allt lågt bland de som kommer från 
Asien, Afrika och de delar av Europa som inte 
tillhör EU. 

3.4.2 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för resultatet av insatser 
inom utgiftsområdet baseras på återrappor-
teringar från de myndigheter som är ansvariga 
för genomförandet av insatserna, främst 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och 
länsstyrelserna. 
 

Nyanlända invandrares etablering 

Staten har sedan lång tid tillbaka ett särskilt 
ansvar för mottagande av nyanlända flyktingar 
och andra skyddsbehövande samt deras 
anhöriga. Verksamhet som är kopplad till detta 
ansvar finansieras främst under utgiftsområde 13 
Nyanlända invandrares etablering. 

Ansvaret för mottagande och insatser för 
nyanlända flyktingar och andra skydds-
behövande samt deras anhöriga är fördelat 
mellan flera olika statliga, kommunala och 
privata aktörer.  

Från den 1 december 2010 har staten genom 
Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för 
insatser för vuxna nyanlända invandrares 
etablering i arbets- och samhällslivet. Enligt 
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (etableringslagen) har 
nyanlända rätt till en etableringsplan med 
insatser som ska underlätta etableringen. 
Etableringsplanen ska minst innehålla utbildning 
i svenska för invandare (sfi), samhällsorientering 
och aktiviteter för att underlätta och påskynda 
den nyanländes etablering i arbetslivet. 
Nyanlända som deltar i etableringsinsatser har 
rätt till statlig etableringsersättning för sin 
försörjning. Arbetsförmedlingen beslutar om 
etableringsersättning medan Försäkringskassan 
betalar ut ersättningen. Försäkringskassan 
beslutar och betalar även ut tillägg till 
etableringsersättningen i form av etablerings-
tillägg och bostadsersättning. Arbetsför-
medlingen ansvarar för att anvisa nyanlända som 
har rätt till etableringsplan och som har anmält 
behov samt deras familjemedlemmar plats för 
bosättning i en kommun. 

Migrationsverket anvisar bosättning i en 
kommun till vidarebosatta (kvotflyktingar), 
minderåriga som kommer till landet utan 
medföljande vårdnadshavare (ensamkommande 
barn) och de nyanlända som omfattas av 
etableringslagen men som inte har rätt till 
etableringsplan, t.ex. på grund av sjukdom. 
Myndigheten beslutar också om och betalar ut 
statlig ersättning för mottagande av nyanlända 
till kommuner och landsting. 

Länsstyrelserna verkar för att det ska finnas 
beredskap och kapacitet hos kommunerna för 
att ta emot nyanlända. De verkar för regional 
samverkan och tecknar överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av nyanlända. 
Länsstyrelserna förhandlar också om 
mottagandet av ensamkommande barn, men det 
är Migrationsverket som tecknar överens-
kommelser med kommunerna om detta. 

Kommunerna tar emot nyanlända för 
bosättning. Kommunerna har också ansvar för 
mottagande av ensamkommande barn. 
Kommunerna tillhandahåller sfi och samhälls-
orientering, praktisk hjälp i samband med 
bosättning, särskilda introduktionsinsatser för 
nyanlända barn inom skola, förskola, fritidshem 
och andra insatser för att underlätta etablering i 
samhället. För dessa insatser får kommunerna en 
ersättning från staten. 

Landstingen svarar för insatser inom hälso- 
och sjukvård och genomför hälsounder-
sökningar för nyanlända. Vissa landsting har 
verksamhet med hälsokommunikatörer som är 
särskilt inriktade på nyanlända. 

Centrala studiestödsnämnden handlägger och 
beslutar i ärenden om hemutrustningslån för 
nyanlända.
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3.4.3 Främjande av integration 

Främjande av integration avser verksamhet och 
insatser som finansieras via anslaget 1:1 
Integrationsåtgärder. 

Stöd till riksorganisationer bildade på etnisk 
grund 

Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor fördelar stöd till organisationer 
bildade på etnisk grund. Syftet med stödet är att 
stärka organisationernas egna initiativ och 
verksamheter kring kultur, språk och identitet 
samt delaktighet i samhället. Stödet fördelas 
enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till 
organisationer bildade på etnisk grund. Under 
2014 har 54 organisationer av 70 som ansökt 
om bidrag fått del av stödet vilket är två färre 
jämfört med 2013 och sex färre jämfört med 
2012. Stödet uppgår årligen till totalt 19 miljoner 
kronor. 

Auktorisation av tolkar och tolkregister 

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av 
tolkar. Statliga myndigheter, kommuner och 
landsting är de huvudsakliga användarna av 
tolkar och inom rättsväsendet och sjukvården är 
det särskilt angeläget att det finns tillgång till 
auktoriserade tolkar. I det register över aukto-
riserade tolkar som Kammarkollegiet ansvarar 
för fanns 1 114 gällande auktorisationer fördelat 
på 1 050 personer vid utgången av 2014. 

Totalt ansökte 447 personer om att bli 
auktoriserad tolk under 2014 jämfört med 337 
under 2013. Av dessa fick 62 auktorisation av 
Kammarkollegiet vilket motsvarar 14 procent av 
ansökningarna. För 2013 var motsvarande andel 
15 procent och för 2012 var andelen 24 procent. 
Under de senaste åren har antalet personer som 
ansöker om auktorisation ökat samtidigt som 
andelen personer som blivit auktoriserade tolkar 
minskat. 

Kammarkollegiet har även i uppdrag att föra 
ett register över tolkar som genomgått en viss 
utbildning men som inte ansökt om 
auktorisation. För kostnaderna för registret 
disponerar Kammarkollegiet 500 000 kronor. 

Flyktingguider och familjekontakter 

Ett stimulansbidrag till kommunerna för att 
engagera flyktingguider och familjekontakter 
infördes 2013. Länsstyrelserna disponerar 11 
miljoner kronor för ändamålet. I Våränd-
ringsbudget för 2014 avsattes ytterligare 10 
miljoner kronor för verksamheten under 2014. 

Under 2014 inkom 129 ansökningar mot-
svarande drygt 69 miljoner kronor. Av dessa 
beviljades medel för 70 projekt i 63 kommuner. 
Den största utbetalda summan var 2 miljoner 
kronor och den lägsta 30 000 kronor. Av de 70 
beviljade ansökningarna under 2014 angav de 
flesta det civila samhällets organisationer som 
samverkanspart.  

Länsstyrelserna har granskat 25 projekt som 
beviljats medel och som påbörjat verksamhet 
under 2013. I granskningen har man identifierat 
tre typer av verksamhet som beviljats medel. I de 
flesta fall startades nya verksamheter, men ett 
antal projekt handlade om att utveckla och 
stödja verksamhet som organisationer i det civila 
samhället bedrev sedan tidigare. 

Uppföljning och utvärdering av integrationen 

Anslagsmedlen används för uppföljning av 
tillståndet för nyanlända och övriga utrikes 
födda inom områdena arbetsmarknad, trans-
fereringar, inkomster, boende, utbildning, hälsa 
och valdeltagande.  

Statistiska centralbyrån (SCB) får årligen 
900 000 kronor för att redovisa registerstatistik 
om integration på nationell, regional och lokal 
nivå på SCB:s hemsida. Statistiken publiceras 
grupperad efter kön, grund för bosättning, 
vistelsetid i landet m.m. 

Sfi-bonus har avvecklats 

Lagen (2010:538) om prestationsbaserad 
stimulansersättning inom utbildning i svenska 
för invandrare upphörde att gälla vid utgången av 
juli månad 2014 (prop. 2013/14:04, bet. 
2013/14:AU9, rskr 2013/14:368). 

Statens skolverk har ersatt kommunerna med 
85,2 miljoner kronor under 2014. Motsvarande 
för 2013 var 69,4 och för 2012 61,5 miljoner 
kronor. För 2014 tillfördes ytterligare 70 
miljoner kronor i Höständringsbudget för 2014 
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pga. av fler ansökningar än vad som beräknats. 
Ingen ersättning utbetalas fr.o.m. 2015. 

3.4.4 Statlig ersättning till kommuner vid 
flyktingmottagande 

Staten har ett ekonomiskt ansvar för 
flyktingmottagandet och ersätter kommunerna 
för kostnader som är relaterat till mottagandet av 
nyanlända flyktingar, andra skyddsbehövande 
samt deras anhöriga och ensamkommaden barn. 
Statlig ersättning till kommuner vid flykting-
mottagande finansieras via anslaget 1:2 
Kommunersättningar vid flyktingmottagande. 

Ersättning till kommuner och landsting för 
flyktingmottagandet regleras i förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar och i vissa avseenden även i 
förordningen (1990:927) om statlig ersättning 
för flyktingmottagande m.m. Merparten av 
ersättningarna utbetalas av Migrationsverket och 
en mindre del av länsstyrelserna. 

Utgifterna för ersättning till kommuner och 
landsting för flyktingmottagandet påverkas av 
antalet flyktingar och ensamkommande barn 
som får uppehållstillstånd och tas emot i en 
kommun. 

Kommunmottagandet har ökat kraftigt men är 
inte tillräckligt 

Under 2014 blev 45 836 personer mottagna i 
landets kommuner. Av dessa var 3 370 
ensamkommande barn. Jämfört med 2013 är det 
12 000 fler mottagna och jämfört med 2012 
15 000 fler. Antalet personer från 
Migrationsverkets anläggningsboenden är 
relativt konstant medan antalet från s.k. eget 
boende har tredubblats mellan 2012 och 2014. 

Mottagandet av ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd har jämfört med både 2013 
och 2012 ökat med 1 100 barn. Majoriteten av de 
mottagna ensamkommande barnen under 2014 
var pojkar och 22 procent var flickor. 

Könsfördelningen är mer ojämn än tidigare år 
i det totala flyktingmottagandet. Andelen 
kvinnor har minskat jämfört med 2013 och 2012. 
Av samtliga mottagna inklusive ensam-
kommande barn 2014 var 42 procent kvinnor 
jämfört med 47 procent 2013 och 45 procent 
2012. Detta kan förklaras med att det nu är 

många män som kommer ensamma från främst 
Syrien och Irak. Andelen anhöriga bland de 
kommunmottagna har också minskat mellan 
2013 och 2014 och är tillbaka på 2012 års nivå.  

Trots att kommunmottagandet stigit i 
samtliga län 2014 har ändå antalet personer som 
begärt men inte fått en bosättningsanvisning 
ökat. Som en konsekvens har nyanlända blivit 
kvar i Migrationsverkets anläggningsboende 
längre perioder. Insatser som syftar till att 
stimulera kommunerna att ta emot fler 
nyanlända har prövats. Till exempel infördes den 
1 januari 2014 en extra ersättning till kommuner 
på 15 000 kronor per nyanländ som tas emot 
efter anvisning. Reglerna för när etablerings-
planen upprättats har förändrats så att 
etableringsinsatserna och utbetalning av 
etableringsersättning sker först när individen 
blivit mottagen in en kommun, inte under den 
tid den nyanlände bor kvar i anläggningsboende. 

Två nationella samordnare besökte våren 2014 
samtliga län och förde dialog med kommunerna i 
syfte att främja ett ökat mottagande. 

Tabell 3.2 visar utvecklingen av kommunernas 
mottagande av flyktingar och andra skydds-
behövande samt deras anhöriga mellan 2012–
2014. 

 
Tabell 3.2 Kommunmottagande 2012–2014 
Antal mottagna med uppehållstillstånd efter kategori mottagen och 
varav ensamkommande barn 2012-2014 

Kategori mottagen 2012 2013 2014 

Personer från anläggningsboende 
(ABO) 6 003 5 939 6 624 

Personer från eget boende (EBO) 6 316 14 223 25 742 

Anhöriga som ansökt inom två år 1 4 383 11 354 10 917 

Vidarebosatta (kvotflyktingar) 1 687 1 801 1 972 

Övriga 402 480 581 

Varav ensamkommande barn 2 205  2 285  3 370 

Summa 18 791 33 797 45 836 
1 Från och med 1 januari 2014 har bestämmelserna ändrats så att en ansökan 
ska ha skett inom sex år från det att anknytningspersonen första gången blev 
mottagen i en kommun. 
Källa: Migrationsverket. 

Länsstyrelsernas arbete med överenskommelser 
om mottagande 

Länsstyrelsernas arbete 
Arbetsförmedlingen fastställer varje år efter 
samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket en fördelning av mottag-
ningsbehovet i varje län, s.k. länstal. 
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Länsstyrelserna ska med respektive länstal som 
riktvärde träffa överenskommelser med 
kommuner inom länet om mottagande för 
bosättning av nyanlända. Under 2014 hade 278 
kommuner tecknat överenskommelser om 
mottagande av nyanlända, jämfört med 276 
kommuner under 2013 och 273 kommuner 
under 2012. Överenskommelserna för 2014 
omfattade ca 8 500 anvisningsbara platser som 
Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket 
kunde använda för bosättningsanvisningar. 
Antalet anvisningsbara platser motsvarade ca 60 
procent av det behov som fastslagits i länstalen 
för 2014.  

Länsstyrelserna har under 2014 utbetalat 60 
miljoner kronor till insatser som syftar till att 
öka kommuners beredskap och kapacitet för 
flyktingmottagande. Under 2014 har insatser 
som underlättar bosättning prioriterats. Enligt 
länsstyrelserna har insatserna betydelse i 
uppdraget att verka för ökad kvalitet och 
kvantitet i kommuners flyktingmottagande. I 
Vårändringsbudget för 2014 tillfördes ytterligare 
medel om 20 miljoner kronor. Enligt 
länsstyrelsernas rapportering bidrog de extra 20 
miljonerna till att öka mottagningskapaciteten 
under 2014 med ca 2 000 platser. 

Mottagandet i länen 
Samtliga län har ökat sitt totala mottagande av 
nyanlända under 2014 jämfört med 2013. Det 
finns dock stora variationer i mottagande i 
landet, både mellan län och mellan kommuner 
inom samma län. Skillnader finns både vad gäller 
omfattning på mottagande och på typ av 
mottagande. Storstadslän har en hög andel som 
bosätter sig på egen hand. Den högsta andelen 
mottagna nyanlända i relation till befolkningen 
har Gävleborgs, Kronobergs, Blekinge, Kalmar 
och Södermanlands län. Lägst andel har 
Gotlands, Stockholms, Uppsala och Norr-
bottens län. Tabell 3.3 visar mottagandet länsvis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 3.3 Länsvis mottagande 2014 
Mottagande i länen 2014, antal och andel i procent av befolkning den 
31 december 2014 och av totalt mottagna i riket 2014 samt varav 
ensamkommande barn, antal och andel av mottagna i länet 

 Mottagna flyktingar och skydds-
behövande 

Varav ensam-
kommande barn 

Län Antal Andel av 
befolkn i 

länet  
% 

Andel av 
mottagna 

i riket  
% 

Antal Andel 
av 

mottag 
i län % 

Stockholm 5 599 0,25 12,2 417 7,4 

Uppsala 915 0,26 2,0 114 12,5 

Södermanland 2 169 0,77 4,7 87 4,0 

Östergötland 2 249 0,51 4,9 123 5,5 

Jönköping 2 229 0,65 4,9 116 5,2 

Kronoberg 1 611 0,85 3,5 119 7,4 

Kalmar 1 821 0,77 4,0 96 5,3 

Gotland 24 0,04 0,1 4 16,7 

Blekinge 1 204 0,78 2,6 66 5,5 

Skåne 5 556 0,43 12,1 465 8,4 

Halland 1 497 0,48 3,3 60 4,0 

Va Götaland 7 798 0,48 17,0 624 8,0 

Värmland 1 469 0,53 3,2 116 7,9 

Gävleborg 2 390 0,83 5,2 155 6,5 

Västmanland 1 869 0,71 4,1 77 4,1 

Dalarna 1 678 0,60 3,7 124 7,4 

Örebro 1 841 0,66 4,0 141 7,7 

Västernorrland 1 445 0,59 3,2 87 6,0 

Jämtland 826 0,65 1,8 61 7,4 

Västerbotten 995 0,38 2,2 177 17,8 

Norrbotten 651 0,26 1,4 141 21,7 

Hela riket 45 836 0,47 100 3 370 7,4 
Källa: Migrationsverket.  

Mottagandet av ensamkommande barn 
För mottagande av ensamkommande barn 
förhandlar länsstyrelserna utifrån länsvisa 
fördelningstal med kommunerna om 
mottagande. Migrationsverket träffar överens-
kommelser med kommunerna om mottagandet. 
I slutet av 2014 hade 288 av 290 kommuner en 
överenskommelse om mottagande av ensam-
kommande barn. Sedan den 1 januari 2014 har 
Migrationsverket utökad möjlighet att anvisa 
asylsökande ensamkommande barn till en 
kommun (prop. 2012/13:162, bet. 
2012/13:SfU11, rskr. 2013/14:2). En anvisning 
ska ske med barnets bästa som utgångspunkt. 
Andelen anvisning utifrån anknytning, t.ex. 
släkting, har ökat och motsvarade omkring 40 
procent av anvisningarna 2014. Anvisning utifrån 
anknytning sker utöver kommunernas 
överenskommelser om mottagande. När antalet 
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överenskomna platser är otillräckligt, vilket var 
fallet under hösten 2014, får anvisning ske 
utöver överenskommelser. 

Kommunala insatser 

Samhällsorientering 
Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån 
bedrivas på modersmålet eller ett annat språk 
som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk 
anlitas.  

De flesta kommuner (86 procent) anger att de 
främst ger samhällsorientering på modersmål. 
För att underlätta deltagande i samhälls-
orientering parallellt med andra etablerings-
insatser och för att kunna kombinera insatsen 
med arbete behöver samhällsorientering erbjudas 
på flexibla tider. Enligt länsstyrelsernas 
återrapportering om samhällsorientering för 
2014 erbjuder 23 procent av kommunerna 
samhällsorientering på kvällstid, 31 procent 
erbjuder intensivkurs och 25 procent erbjuder 
sommarkurs.  

I 40 procent av kommunerna väljer man att 
komplettera de 60 obligatoriska timmarna med 
ytterligare samhällsorientering. De komplette-
rande timmarna kan exempelvis innehålla för-
djupningar inom hälsa.  

Samverkan mellan kommuner och använ-
dandet av distanslösningar är en förutsättning 
för att fler ska kunna få samhällsorientering på 
sitt modermål. Det finns i dag flertalet exempel 
på olika typer av distanslösningar liksom 
exempel på samverkan mellan kommuner som 
också sträcker sig över stora geografiska 
områden.  

Den 1 maj 2013 utökades målgruppen för 
samhällsorientering till att även omfatta personer 
som inte omfattas av etableringslagen, se lag 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare.  

Uppgifterna om hur många i den utökade 
målgruppen som deltar i samhällsorientering är 
osäkra, men indikerar att deltagande är lågt. 
Under perioden 1 oktober 2013 till 31 
september 2014 uppskattas antalet deltagare i 
den utökade målgruppen till drygt 1 300 
personer, något fler kvinnor än män. 
Deltagandet är koncentrerat till ett fåtal 
kommuner. De flesta av dessa kommuner, 
87 procent, uppger att de erbjuder samhälls-
orientering till den utökade målgruppen men det 

är tydligt att få kommuner lyckas nå målgruppen 
och motivera dem att delta. Samhällsorientering 
för personer inom Arbetsförmedlingens etable-
ringsuppdrag redovisas närmare i avsnitt 3.4.6. 

Utbetalda ersättningar för flyktingmottagande har 
ökat 

Utgifterna 2014 för ersättningar för flykting-
mottagandet blev totalt ca 500 miljoner kronor 
lägre än anvisat anslag i budgetpropositionen för 
2014. Ett skäl till detta är att genomsnittlig 
dygnskostnad för mottagandet av ensam-
kommande barn och antalet avgjorda ärenden 
gällande ensamkommande barn blivit lägre än 
förväntat. Generellt är utgifterna svår-
prognosticerade.  

De sammanlagda utgifterna har dock ökat 
jämfört med tidigare år. Migrationsverket 
betalade under 2014 ut 6,9 miljarder kronor i 
ersättningar till kommuner och landsting för 
flyktingmottagande. Jämfört med 2013 är det en 
ökning med 1,4 miljarder kronor och jämfört 
med 2012 med 3 miljarder kronor. De ökade 
utgifterna jämfört med tidigare år beror på att 
fler flyktingar och skyddsbehövande blivit 
mottagna i kommunerna 2014 och att det också 
var ett stort mottagande 2013 (se tabell 3.2). 
Mottagandet ett år påverkar utgifterna två år 
framåt. Av tabell 3.4 framgår vilka ersättningar 
som betalats ut samt utvecklingen av utbetalda 
ersättningar under åren 2012–2014. 
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Tabell 3.4 Utbetalda ersättningar 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Extra ersättning mottagna 2010 1 6 2 0 

Ny schablonersättning 566 1 540 2 496 

Initialt ekonomiskt bistånd 69 128 172 

Prestationsbaserad ersättning 0 0 313 

Grundersättning 120 123 62 

Tidigare schablonersättning 2 693 0 0 

Särskilda kostnader för äldre, sjuka och 
funktionshindrade 

68 133 130 

Ensamkommande barn 2 072 3 201 3 404 

Vissa särskilda kostnader 60 76 80 

Hälso- och sjukvårdskostnader 193 295 249 

Extra ersättning mottagna 2007–2009 3 2 0 0 

Hyreskostnader 0 1 2 

Sfi för anläggningsboende 0 0 0 

Länsstyrelserna, beredskap och kapacitet 
för mottagande  

40 40 60 

Summa  3 889 5 539 6 968 
1 Kommunerna fick en extra ersättning för mottagna under 2010 fram till 
etableringsreformens ikraftträdande för att påskynda utlänningars etablering på 
arbetsmarknaden. Från och med 2014 utbetalas inte denna ersättning längre. 
2 Tidigare schablonersättning för mottagna före den 1 december 2010 utbetalas 
inte längre fr.o.m. 2013. 
3 Kommunerna fick en extra ersättning för mottagna 2007–2009 för att påskynda 
utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Från och med 2013 utbetalas inte 
denna ersättning längre. 
Källor: Migrationsverket och länsstyrelserna. 

Schablonersättning per mottagen person  
Schablonersättning betalas ut per mottagen 
person och avser kostnader för bl.a. mottagande 
i samband med bosättning, skola, förskola, sfi, 
samhällsorientering, tolkar och kommunala 
insatser som underlättar etablering. 2014 var 
schablonersättningen 83 100 kronor per person 
t.o.m. 64 års ålder respektive 52 000 kronor per 
person 65 år och äldre.  

Sammanlagt utbetalades knappt 2,5 miljarder 
kronor under 2014 vilket är ca 1 miljard mer än 
2013 och 1,3 miljarder mer än 2012. Schablon-
ersättning per mottagen person under 2014 
utgjorde 35,8 procent av utgifterna på anslaget. 
De ökade utgifterna för schablonersättning 
beror på det ökade mottagandet. 

Prestationsbaserad ersättning för mottagandet 
Den 1 januari 2014 förstärktes den statliga 
ersättningen till kommunerna genom införandet 
av en prestationsbaserad ersättning. Samtidigt 
justerades grundersättningen från tio till fem 
prisbasbelopp. Den förändrade ersättningen ska 
bidra till att kommuner tar emot fler personer 
från Migrationsverkets anläggningsboenden och 

fler kvotflyktingar samt stödja kommuner som i 
förhållande till sin befolkning har ett högt 
mottagande av nyanlända. Ersättningen betalas 
ut till kommuner som har en överenskommelse 
om flyktingmottagande. Prestationsbaserad 
ersättning utbetalades första gången under 2014 
med 313 miljoner kronor och utgjorde 4 procent 
av de totala utgifterna 2014 på anslaget. 
Införandet av prestationsbaserad ersättning 
medförde att fler kommuner skrev överens-
kommelser med länsstyrelserna om flykting-
mottagande efter årsskiftet 2013/2014. Vid 
årsskiftet hade 248 kommuner överens-
kommelser för 2014 som sedan under första 
halvåret 2014 ökade till 278. 

Ersättningar för mottagandet av ensamkommande 
barn 
Statens utgifter för ersättning vid mottagande av 
ensamkommande barn påverkas i hög 
utsträckning av hur barnen placeras och deras 
ålder vid mottagandet. Placering kan ske i hem 
för vård eller boende, s.k. HVB, eller i 
familjehem. Sammanlagt utbetalades 3,4 mil-
jarder kronor under 2014 vilket är ca 200 
miljoner mer än 2013 och ca 1,3 miljarder mer än 
2012. Ersättning för mottagandet av ensam-
kommande barn under 2014 svarade för 48,8 
procent av utgifterna och utgjorde den största 
utgiftsposten under anslaget. Andelen av de 
totala utgifterna har minskat något jämfört med 
2013 och 2012 då ersättning för mottagandet av 
ensamkommande barn utgjorde mer än hälften 
av utgifterna.  

För mottagna ensamkommande barn utöver 
kommunernas överenskomna platser, får 
kommunerna enligt dagens ersättningssystem 
återsöka faktiska kostnader för en placering 
utanför överenskomna platser. Genomsnittlig 
faktisk kostnad har stigit mellan 2013 och 2014. 
Högre kostnader kan till viss del förklaras av den 
snabba ökningen av antalet barn under 2014. 
Sammantaget har dygnskostnaderna för 
mottagande av ensamkommande barn ändå 
minskat, vilket är en orsak till att andelen av de 
totala utgifterna på anslaget har sjunkit. 

Övriga ersättningar 
Övriga ersättningar som kan utgå till kommuner 
och landsting för flyktingmottagandet utgjorde 
under 2014 10,8 procent av utgifterna.  

Varje kommun med överenskommelse om 
flyktingmottagande får en årlig grundersättning 
som 2014 var 222 000 kronor. Sammanlagt 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 

21 

utbetalades 61,7 miljoner kronor i grund-
ersättningar under 2014 och utgjorde 8,2 procent 
av övriga ersättningar. 

Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd avser 
att ersätta kommuner för kostnader för 
försörjningsstöd i samband med mottagandet 
och innan den nyanlände fått den första 
utbetalningen av etableringsersättning. 172,2 
miljoner kronor utbetalades under 2014 och 
utgjorde 22,8 procent av övriga ersättningar.  

Särskilda kostnader för äldre, sjuka och 
funktionshindrade avser personer som har 
nedsatt prestationsförmåga och inte får hel eller 
delvis etableringsersättning. Ersättning ges även 
för personer som inte kan försörja sig efter att 
etableringsplanen upphört om det beror på 
sjukdom eller funktionsnedsättning som 
personen hade när han eller hon togs emot i 
kommunen. Det kan även avse kostnader för 
stöd och hjälp i boendet samt omvårdnad. 
Ersättning lämnas även för ekonomiskt bistånd 
till personer i gymnasieskolan som är mellan 18 
och 21 år och saknar föräldrar i landet. 
Ersättningen ska bl.a. bidra till att underlätta 
mottagandet av personer som av olika skäl inte 
har tillräcklig förmåga att försörja sig själva. 
130,4 miljoner kronor utbetalades 2014 och 
utgjorde 17,3 procent av övriga ersättningar. Av 
detta avsåg 48,6 miljoner kronor ekonomiskt 
bistånd varav 6,4 miljoner kronor för ungdomar i 
åldern 18 till 21 år. 83,6 miljoner kronor avsåg 
kostnader för stöd och hjälp i boendet. 

Hälso- och sjukvårdskostnader avser kostnader 
för varaktig sjukvård under förutsättning att 
vissa villkor är uppfyllda. Ersättning kan också 
utgå för hälsoundersökning som görs inom 12 
månader från kommunmottagandet om per-
sonen inte genomgått en hälsoundersökning 
tidigare. 248,8 miljoner kronor utbetalades 2014 
och utgjorde 32,9 procent av övriga ersättningar. 

Hyreskostnader avser ersättning för kostnader 
för bostäder som kommunen haft innan en 
nyanländ flyttat in i syfte att underlätta 
kommunernas mottagande. Ersättning kan 
beviljas i mån av tillgängliga medel. 1,9 miljoner 
kronor utbetalades under 2014 och utgjorde 0,3 
procent av övriga ersättningar. 62 kommuner 
fick ersättning 2014 jämfört med 34 kommuner 
2013. Utbetald ersättning utgör 13 procent av 
avsatta medel för ändamålet och kommunerna 
har inte ansökt om ersättning i den utsträckning 
som förväntades. 

Sfi för anläggningsboende avser att ersätta 
kommuner som erbjuder sfi till personer med 
uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets 
anläggningsboenden i avvaktan på en 
kommunplacering. En etableringsplan upprättas 
först när den nyanlände flyttat till en kommun. 
Under tiden innan utflytting kan ske kan 
individen delta i kommunens undervisning i 
svenska. Medel tillfördes anslaget i Vår-
ändringsbudget för 2014. Fem kommuner 
ansökte om ersättning under 2014 varför endast 
0,3 miljoner kronor utbetalades. 

3.4.5 Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare 

Nyanlända som omfattas av etablerings-
uppdraget och som deltar i insatser enligt en 
etableringsplan har rätt till statlig etablerings-
ersättning och i vissa fall bostadsersättning eller 
etableringstillägg. Ersättningarna administreras 
av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Dessa ersättningar finansieras via anslag 1:3 
Etableringsersättning till vissa nyanlända 
invandrare.  

I december 2014 utbetalades etablerings-
ersättning till ca 36 400 personer, varav ca 14 750 
kvinnor och 21 670 män. Skillnaden jämfört med 
antalet kvarstående i etableringsuppdraget, som 
redovisas i avsnitt 3.4.6, beror bl.a. på att 
personer som är frånvarande på grund av 
sjukdom eller föräldraledighet inte får någon 
etableringsersättning utbetald. Medelersätt-
ningen per person var 6 260 kronor per månad. 
Medelersättningen var ungefär samma för 
kvinnor som för män. 

Av dem som hade rätt till etablerings-
ersättning, utbetalades i december 2014 
etableringstillägg till knappt 10 400 hushåll med 
hemmavarande barn. Medelbeloppet för etable-
ringstillägg var 2 326 kronor per månad under 
2014. Bostadsersättning utbetalades vid mot-
svarande tidpunkt till ca 7 100 ensamstående 
utan hemmavarande barn. En övervägande andel 
(77 procent) av dessa var män. Medelbeloppet 
för bostadsersättningen var 2 400 kronor per 
månad under 2014. Kvinnor hade ett något 
högre medelbelopp än män. 
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3.4.6 Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag om-
fattar bl.a. bosättning av nyanlända som har rätt 
till en etableringsplan och samordning och 
utformning av insatser i en etableringsplan. 
Etableringslotsar och insatser finansieras via 
anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och 
insatser för vissa nyanlända invandrare. 
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för 
uppdraget finansieras från utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv. Här redovisas 
dock inledningsvis viss verksamhet som är 
finansierad via Arbetsförmedlingens förvalt-
ningsanslag. 

Bosättning av nyanlända inom 
etableringsuppdraget  

Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag är att 
vid behov anvisa en nyanländ som har rätt till 
etableringsplan plats för bosättning i en 
kommun. Anvisningarna bygger på frivilliga 
överenskommelser om anvisningsbara platser 
som tecknas mellan länsstyrelser och 
kommuner. Vad som framkommer vid 
etableringssamtal och förutsättningar för arbete 
inom pendlingsavstånd ska vara utgångspunkten 
när Arbetsförmedlingen anvisar en plats för 
bosättning. Arbetsförmedlingen tillämpar sedan 
hösten 2014 en närhetsprincip i bo-
sättningsarbetet vilket innebär att Arbets-
förmedlingen strävar efter att kunna bosätta 
personer som bott på anläggningsboende i 
samma kommun eller region där de tidigare bott. 

Av de nyanlända som blev kommunmottagna 
under 2014 bosatte sig 80 procent på egen hand. 
Under perioden 2010–2014 har i genomsnitt 70 
procent av de nyanlända bosatt sig på egen hand 
och 30 procent efter anvisning. Såväl antalet som 
andelen personer som anmält behov av hjälp 
med bosättning har ökat det senaste året. Under 
2014 anmälde drygt 19 000 personer behov av 
anvisad bosättning. Under 2012 och 2013 var 
motsvarande siffror 8 000 respektive 15 500. 
Den 31 december 2014 bodde ca 10 200 personer 
med uppehållstillstånd i Migrationsverkets 
anläggningsboenden i väntan på kommun-
placering. Samtidigt hade drygt 12 000 personer, 
både i anläggningsboende och egenbosatta, 

pågående bosättningsärenden hos Arbetsför-
medlingen. 

Under 2014 omfattade 97 procent av 
bosättningsanvisningarna personer från 
anläggningsboende, jämfört med 81 procent 
2013. Ökningen beror på att Arbetsför-
medlingen sedan den 1 oktober 2014 prioriterar 
att anvisa personer bosatta i anläggnings-
boenden, framför personer som har ordnat 
bosättning på egen hand. Ungefär lika många 
kvinnor som män anvisades plats för bosättning, 
trots att det var färre kvinnor än män som 
anmälde behov. Den främsta orsaken är att 
Arbetsförmedlingen utifrån tillgängliga anvis-
ningsbara platser har anvisat fler familjer än 
ensamhushåll, vilka oftare består av män. 

 
Tabell 3.5 Antal personer som har anvisats plats för 
bosättning av Arbetsförmedlingen 2012–2014 
Efter kön och i anläggningsboende (ABO) respektive eget boende 
(EBO) 

  2012 2013 2014 

ABO     

 Kvinnor 1 578 1 787 2 752 

 Män 1 508 1 701 2 798 

ABO totalt  3 086 3 488 5 550 

EBO     

 Kvinnor 325 411 93 

 Män 296 409 91 

EBO totalt  621 820 184 

Totalt  3 707 4 308 5 734 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Mediantiden från det att en nyanländ beviljats 
uppehållstillstånd till anvisning om bosättning 
har fortsatt att öka för personer i anlägg-
ningsboende, från 117 dagar 2012 till 151 dagar 
2014. Ledtiderna har framför allt ökat för hushåll 
med barn och för hushåll med personer som har 
särskilda behov. Även andelen personer som 
tackat ja till en anvisning 2014 har ökat jämfört 
med tidigare år. Av dem som fått anvisning 2014 
tackade 76 procent ja. Motsvarande andel var 67 
procent 2013 och 63 procent 2012.  

Många väljer att under handläggningstiden 
avbryta sitt bosättningsärende och ordna 
bosättning på egen hand och avbrotten har ökat 
såväl för personer i eget boende som för 
personer i anläggningsboende. Under 2014 
avbröt varje månad i genomsnitt nio procent av 
personerna i anläggningsboende sitt bosätt-
ningsärende, jämfört med sex procent 2013. 
Efter att Arbetsförmedlingen ändrade 
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riktlinjerna att personer i anläggningsboende 
skulle prioriteras för anvisning fördubblades 
antalet avbrott bland egenbosatta, från 7 procent 
till 15 procent. En orsak till det ökade antalet 
avbrott bland personer på anläggningsboende är 
sannolikt regeländringen i förordningen 
(2010:409) om etableringsinsatser och 
etableringssamtal som trädde i kraft den 1 april 
2014 och som innebär att etableringsplan i 
normalfallet först upprättas när en person är 
kommunmottagen. 

Arbetsförmedlingens möjlighet att anvisa 
nyanlända plats för bosättning i en kommun är 
avhängigt de platser kommunerna erbjuder för 
mottagande. 

Samverkan och utveckling av arbetssätt inom 
etableringsuppdraget 

Arbetsförmedlingen ska samordna insatser i 
etableringsplanen och vara pådrivande gentemot 
andra aktörer i etableringsuppdraget. Den 
nationella samordningen sker huvudsakligen 
inom ramen för den s.k. Samverkans-
delegationen där representanter från 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Försäkringskassan, länsstyrelserna och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) ingår. 
Samverkansdelegationen har tillsammans tagit 
fram ett metodstöd, vilket syftar till att förbättra 
möjligheterna till samverkan på lokal nivå. 
Under 2014 har bl. a. det gemensamt framtagna 
metodstödet för lokala överenskommelser 
reviderats och implementerats.  

Riksrevisionen (RiR 2014:11) har påpekat att 
det inte sällan saknas en tydlig röd tråd och 
progression i etableringsplanerna och hur de 
genomförs. Arbetsförmedlingen har under 2014 
påbörjat ett arbete med att utveckla sitt 
arbetssätt inom etableringen. Syftet med 
utvecklingsarbetet är att tydliggöra kopplingen 
till arbete eller studier, ytterligare stärka 
anpassningen av insatserna och tillvaratagandet 
av kompetens samt att tydliggöra 
jämställdhetsperspektivet i etableringsplanerna. 
Det nya arbetssättet ska testas och kvalitets-
säkras under våren 2015. Arbetsförmedlingen 
ska enligt huvudregeln upprätta en etable-
ringsplan inom två månader från beslut om 
uppehållstillstånd eller dagen för inresan i landet. 

Från den 1 april 2014 har bestämmelserna för 
upprättande av plan ändrats för personer som 
har uppehållstillstånd och som bor i anlägg-
ningsboende. Förändringen innebär att etable-
ringsplanen upprättas först när en individ tagits 
emot i en kommun, eller inom ett år från 
folkbokföring för det fall en individ ännu bor på 
anläggningsboendet. Syftet med förändringen är 
att etableringsperioden istället ska användas 
samlat när individen blivit mottagen i en 
kommun och effektivare stödja individen till en 
snabb etablering. 

Insatser i etableringsplanerna 

Under 2014 använde Arbetsförmedlingen 
sammanlagt 1,7 miljarder kronor för ersättning 
till etableringslotsar och för insatser för vissa 
nyanlända invandrare. Av detta avsåg 600 
miljoner kronor ersättning till lotsarna vilket 
motsvarar 35 procent av anslaget. I Vår-
ändringsbudget för 2014 minskades medlen med 
70 miljoner kronor för att delfinansiera vissa 
satsningar för att öka kommunernas mot-
tagande. Utfallet för 2014 var totalt 218 miljoner 
kronor lägre än tilldelade medel för anslaget. 

Andelen som deltagit i olika insatser ökar ju 
längre tid de nyanlända har haft rätt till plan, se 
tabell 3.6. Även insatsernas koppling till 
arbetsmarknaden ökar över tid. 
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Tabell 3.6 Andel personer som har eller har haft en insats fördelat på hur länge de haft en etableringsplan 
Andel i procent i december 2012–2014 

  2012    2013    2014  

Arbetsförberedande 
insatser eller 
arbetsmarknadspolitiska 
program  Kv M Tot  Kv M Tot  Kv M Tot 

0-6 mån 70 78 74  70 78 74  66 77 73 

7-12 mån 86 94 90  85 92 89  84 92 89 

13-18 mån 94 98 96  92 96 94  90 94 92 

>18 månader 97 98 97  95 99 96  95 97 96 

Totalt 84 89 87  82 88 85  83 88 86 

Samhällsorientering 
   

0-6 mån 17 18 18  18 17 17  19 21 21 

7-12 mån 32 33 33  28 31 30  27 28 28 

13-18 mån 42 40 41  35 36 35  35 33 34 

>18 månader 50 53 52  41 39 41  37 39 38 

Totalt 32 32 32  28 27 28  29 29 29 

Utbildning i svenska för invandrare 
   

0-6 mån 55 57 56  54 56 55  55 60 58 

7-12 mån 82 88 85  80 86 83  77 80 79 

13-18 mån 93 94 94  90 92 91  85 89 87 

>18 månader 96 97 96  94 95 95  92 93 93 

Totalt 77 79 78  75 76 75  77 77 77 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Arbetsförberedande insatser  
Under etableringsplanens första sex månader har 
73 procent av deltagarna tagit del av en 
arbetsförberedande insats eller ett arbets-
marknadspolitiskt program. Färre kvinnor än 
män har tagit del av arbetsförberedande insatser 
eller arbetsmarknadspolitiska program. 

Det vanligaste arbetsmarknadspolitiska 
programmet var förberedande utbildning. Av 
dem som hade en etableringsplan i december 
2014 hade 70 procent deltagit i förberedande 
utbildning. Bland män var andelen 74 procent 
och bland kvinnor 64 procent. Förberedande 
utbildningar omfattar bland annat aktiviteter för 
att kartlägga yrkesbakgrunden eller hitta 
lämpligt yrkesområde, lära sig yrkesinriktad 
svenska eller förbereda sig på studier.  

Som en förberedande utbildning kan 
nyanlända inom etableringsuppdraget från 2014 
delta i särskilt anpassade sammanhållna 
utbildningar på folkhögskolor. Arbets-
förmedlingen anvisar deltagare till folkhög-
skoleutbildningarna som ska omfatta flera 
insatser som kan kombineras med varandra, bl.a. 

svenska samt orienterande och arbets-
förberedande insatser. Efterfrågan på utbild-
ningen har varit stor och under 2014 deltog cirka 
1 000 personer i utbildningen, varav drygt 
hälften kvinnor. Utbildningarna bedrevs på 66 
folkhögskolor. Enligt uppgift från Arbets-
förmedlingen hade drygt tre fjärdedelar av 
deltagarna högst förgymnasial utbildning. 
Folkhögskolorna har anpassat kursernas innehåll 
och utformning utifrån individens och gruppens 
förutsättningar och behov. För 2014 erhöll 
folkhögskolorna ersättning på totalt 54,5 
miljoner kronor för denna utbildning. 

Av dem som i december 2014 hade en 
etableringsplan hade 7 procent deltagit i arbets-
marknadsutbildning och 9 procent hade haft en 
arbetspraktik. Andelarna är i stort sett oför-
ändrade jämfört med 2013. Både vad gäller 
arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik är 
det en betydligt lägre andel kvinnor än män som 
tagit del av insatsen.  

Arbetsförmedlingen kan från och med 
februari 2013 erbjuda praktiskt basår och 
arbetsträning som insatser i etableringsplanen. 
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Under 2014 deltog 61 personer i praktiskt basår 
och drygt 2 100 personer hade tagit del av 
arbetsträning med handledare. Män och kvinnor 
har tagit del av insatsen i nästan samma 
omfattning.  

Det är möjligt att inom ramen för etablerings-
planen studera inom vuxenutbildningen, vilket 
fyra procent av samtliga nyanlända med en 
etableringsplan gjorde i december 2014. 

Under 2014 gav den förra regeringen 
Arbetsförmedlingen ett särskilt regerings-
uppdrag att utveckla metoderna för och öka 
omfattningen av validering av nyanlända 
invandrares kompetens. Arbetet har skett 
tillsammans med arbetsgivare, arbetssökande, 
leverantörer och branschorganisationer. 
Arbetsförmedlingen har bl.a. arbetat med att 
anpassa branschmodellerna för validering så att 
en tidig validering kan ske innan personen lärt 
sig svenska språket. Antalet nyanlända i 
etableringsuppdraget som fått sin kompetens 
validerad enligt branschmodeller har tredubblats 
från 115 under 2013 till 355 under 2014. Män är 
kraftigt överrepresenterade i alla former av 
valideringsinsatser. 

Arbete under etableringstiden 
Arbete parallellt med deltagande i etablerings-
insatser ökar möjligheterna att nå målen med 
etableringsplanen. Av dem som vid utgången av 
december 2014 hade en pågående etableringsplan 
var det totalt 14 procent som arbetade eller hade 
arbetat. Det är en ökning från 12 procent 2013. 
Det var tio procent som har eller hade haft ett 
instegsjobb, vilket är en ökning i förhållande till 
2013. Fyra procent har eller har haft ett 
nystartsjobb vilket är en ökning i förhållande till 
2013. Två procent har eller har haft ett arbete 
utan stöd, en minskning i förhållande till 2013. 
Det är genomgående en betydligt större andel 
män än kvinnor som har eller har haft ett arbete 
som insats i sin etableringsplan. 
 

Tabell 3.7 Andel personer som har eller har haft arbete 
under tiden i etableringsplan 
Andel i procent i december 2012–2014 

 2012 2013 2014 
 Kv M Tot Kv M Tot Kv M Tot 

Instegs-
jobb 4 9 6 4 12 8 5 14 10 

Nystarts-
jobb 1 4 3 1 5 3 2 6 4 

Arbete 
utan stöd 2 4 3 2 4 3 2 3 2 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Från den 1 augusti 2014 har lagen om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
ändrats så att en nyanländ invandrare som utan 
godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt 
arbete, inte längre har rätt till insatser eller 
etableringsersättning enligt lagen. Kravet gäller 
under förutsättning att den nyanlände har arbete 
eller har arbetssökande som huvudsaklig 
aktivitet i sin etableringsplan. Bakgrunden till 
förändringen är att det tidigare inte fanns någon 
skyldighet för den nyanlände att tacka ja till ett 
erbjudande om arbete. Vid utgången av 
december 2014 hade ännu ingen person fått sin 
etableringsplan avbruten på grund av att denne 
tackat nej till ett lämpligt erbjudet arbete. 

Arbetsförmedlingen har lämnat en återrapport 
till regeringen om bl.a. genomförandet av 
aktivitetsrapporten för nyanlända arbetslösa. 
Nyanlända inom etableringsuppdraget bedöms 
ofta ha behov av förberedande insatser med syfte 
att rusta individen för arbetsmarknaden, innan 
de är redo att aktivt söka arbete. Det är få 
nyanlända inom etableringsuppdraget som 
aktivitetsrapporterar. Samtidigt redovisar 
samtliga månatligen frånvaro från aktiviteter i 
etableringsplanen i en rapport som ligger till 
grund för Arbetsförmedlingens beslut om 
etableringsersättning. 

Etableringslotsar 
Vid utgången av december 2014 hade 82 
procent av alla personer med en etable-
ringsplan en etableringslots. Färre kvinnor än 
män tog stöd av en lots, 73 procent respektive 
89 procent. De nyanlända deltog i aktiviteter 
hos lotsen i genomsnitt 3,5 timmar i månaden. 
De vanligaste aktiviteterna som lotsen 
tillhandahöll var samhällsorienterande samtal, 
praktiskt stöd, fördjupad kartläggning samt 
coachande samtal.  
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Arbetsförmedlingen fattade den 20 februari 
2015 beslut om att avsluta tjänsten 
etableringslots. Anledningen till avslutandet av 
tjänsten var att kvaliteten i tjänsten inte kunde 
garanteras. 

Utbildning i svenska för invandrare 
Av dem som hade en etableringsplan i december 
2014 hade 77 procent deltagit i utbildning i 
svenska för invandrare (sfi). Andelen ökar med 
tid i etableringsuppdraget och nio av tio som 
haft en etableringsplan i 18 månader har studerat 
sfi. En generell beskrivning av utbildning i 
svenska för invandrare redovisas under 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning. 

Samhällsorientering 
Av dem med en etableringsplan i december 2014  
hade 29 procent deltagit i samhällsorientering, 
vilket är en minskning i förhållande till 
föregående år. Andelarna skiljer sig åt 
marginellt mellan kvinnor och män. 
Uppgifterna om hur många som deltar i 
samhällsorientering är osäkra. Länsstyrelserna 
har i sin återrapport om samhällsorientering 
jämfört uppgifter från Arbetsförmedlingen 
och kommunerna avseende deltagande i sam-
hällsorintering. Resultaten visar att 
kommunerna uppger betydligt fler deltagare i 
samhällsorientering än Arbetsförmedlingen. 
Enligt Arbetsförmedlingen är en orsak till att 
personerna inte registreras som deltagare i 
samhällsorientring att kommunerna ofta 
erbjuder samhällsorientering tillsammans med 
sfi och att aktiviteterna därför inte 
särredovisas i etableringsplanen. 

Deltagare i etableringsuppdraget 

Antalet personer med etableringsplan fortsätter öka 
Antalet personer i etableringsuppdraget 
fortsätter att öka till följd av den ökade 
flyktinginvandringen. Under 2014 tillkom i 
genomsnitt drygt 2 000 personer per månad i 
etableringsuppdraget och drygt 1 100 personer 
lämnade uppdraget.  

För att en person ska registreras som 
kvarstående i etableringsuppdraget ska denne ha 
deltagit i ett etableringssamtal eller ha ett beslut 
kopplat till etableringsuppdraget. I december 
2014 var 43 033 personer kvarstående i 
etableringsuppdraget. Av dessa var det 4 263 

personer som medverkade till att upprätta en 
etableringsplan eller väntade på att bli 
kommunmottagna och kunna påbörja insatser 
enligt en etableringsplan. I och med 
regeländringen den 1 april 2014 upprättas en 
etableringsplan först när en person blivit 
kommunmottagen. Enligt Arbetsförmedlingens 
återrapportering finns en underskattning av 
antalet kvarstående i etableringsuppdraget1. 
Utöver de som är registrerade som kvarstående 
uppskattades att ca 3 600 personer som fått 
uppehållstillstånd från och med 1 april 2014 
befann sig i anläggningsboende och hade deltagit 
i ett etableringssamtal utan att detta registrerats.  

 
Diagram 3.1 Antal nya, lämnat och antal kvarstående 
personer i etableringsuppdraget december 2010–2014 
Antal Antal 

 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

Utbildningsnivån och genomsnittsålder bland 
deltagarna i etableringsuppdraget har ökat 
Drygt två tredjedelar av deltagarna i 
etableringsuppdraget i december 2014 var under 
40 år. Jämfört med december 2013 har 
genomsnittsåldern ökat något. 

Personer som är 18–19 år har rätt till en 
etableringsplan om de saknar föräldrar i Sverige 
och i övrigt uppfyller kriterierna i etable-
ringslagen. I december 2014 var det drygt 530 
unga i åldrarna 18–19 år som omfattades av 
etableringsuppdraget. 

Den genomsnittliga utbildningsnivån bland 
deltagarna i etableringsuppdraget har ökat. 

 
 
                                                      
1 Arbetsförmedlingens återrapportering 2015 Etablering av vissa 

nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget 2015-05-04. 
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Andelen personer med eftergymnasial utbildning 
två år eller längre har ökat från 20 procent i 
december 2013 till 24 procent i december 2014. 
Andelen med förgymnasial utbildning kortare än 
nio år har minskat från 43 procent i december 
2013 till 35 procent i december 2014. Ökningen i 
utbildningsnivå gäller både kvinnor och män, 
men kvinnorna har fortfarande i genomsnitt en 
lägre utbildningsnivå än männen. Vanligaste 
utbildningsinriktningarna bland dem med 
eftergymnasial utbildning två år eller längre var 
inom samhällsvetenskap (inkl. juridik, handel 
och administration), hälso- och sjukvård, teknik 
och tillverkning samt pedagogik och 
lärarutbildning. Av dessa är det många som har 
utbildning inom yrken där det råder brist på 
utbildad och erfaren arbetskraft. Det handlar 
exempelvis om ingenjörer, lärare, tekniker och 
läkare. 
 
Tabell 3.8 Utbildningsnivå bland deltagarna i 
etableringsuppdraget 
Andel i procent efter kön i december 2014 (december 2013 inom 
parantes) 

Utbildningsnivå Kvinnor Män Totalt 

Förgymnasial utb < 9 år 41 (49) 30 (37) 35 (43) 

Förgymnasial utb 9 år 13 (12) 16 (15) 15 (14) 

Gymnasial utbildning 19 (18) 22 (21) 21 (20) 

Eftergymnasial utb högst två år 4 (3) 5 (4) 5 (4) 

Eftergymnasial utb mer än 2 år 22 (17) 27 (22) 24 (20) 

Forskarutbildning 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Summa 100 100 100 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

De flesta har en etableringsplan på heltid 
Etableringsplanen ska enligt huvudregeln 
omfatta aktiviteter på heltid. Aktiviteterna i 
planen ska anpassas efter individens behov. 
Planen får omfatta aktiviteter på deltid på 
grund av sjukdom eller nedsättning av den 
fysiska eller psykiska prestationsförmågan. 
Etableringsplanen får även vara på deltid om 
den nyanlände vårdar barn och uppbär 
föräldrapenning. Från den 1 augusti 2014 kan 
föräldrar som deltar i etableringsinsatser på 
deltid och samtidigt vårdar barn med 
föräldrapenning få sin etableringsplan förlängd 
(prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 
2013/14:368). 

Av 38 770 personer med en pågående 
etableringsplan i december 2014 var det knappt 
250 personer som hade en plan på deltid de flesta 
kvinnor och föräldraledighet var den vanligaste 

orsaken. Utöver dessa var det drygt 2 400 
personer som var förhindrade att delta i 
aktiviteter på grund av föräldraledighet, nästan 
alla var kvinnor. 

Ett fåtal personer hade en nedsatt 
etableringsplan på grund av sjukdom eller någon 
annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan, varav majoriteten var 
kvinnor. Drygt 220 personer med en 
etableringsplan var förhindrade att delta i 
aktiviteterna på grund av sjukdom, främst 
kvinnor Andelen personer som har en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga var 2 procent. 

Arbetsmarknadsstatus efter avslutad 
etableringsplan 

Av dem som lämnade etableringsuppdraget 
under 2014 arbetade eller studerade 29 procent 
90 dagar efter att planen avslutats. Detta är en 
ökning i förhållande till 2013 då andelen var 26 
procent. Det är inte lämpligt att jämföra 
resultatet avseende andelen i arbete eller 
studier för 2013 och 2014 med tidigare år, då 
enbart ett fåtal personer lämnade etable-
ringsuppdraget före 2013.  

Nystartsjobb är den vanligaste anställ-
ningsformen för dem som lämnade etable-
ringsuppdraget för arbete. Andelen med 
nystartsjobb ökade mellan 2013 och 2014. Det 
förbättrade resultatet beror framförallt på att 
män med eftergymnasial utbildning har fått 
nystartsjobb. Det är genomgående en betydligt 
lägre andel kvinnor än män som arbetar efter 
etableringsuppdraget och skillnaden har ökat 
jämfört med 2013.  

Andelen som studerar efter etablerings-
uppdraget är 8 procent och i princip oförändrad 
jämfört med 2013. Studier kan avse både 
högskolestudier och studier inom kommunal 
vuxenutbildning. Fler kvinnor än män studerade 
efter etableringsuppdraget. Av dem med kortare 
förgymnasial utbildning än nio år studerade 
enbart 5 procent 90 dagar efter avslutad etable-
ringsplan. 

Av ungdomar i åldrarna 20–24 år är det 36 
procent som arbetar eller studerar 90 dagar efter 
avslutad etableringsplan. Den högre andelen i 
förhållande till samtliga deltagare beror 
framförallt på att en större andel, 15 procent, 
studerar. Bland unga i åldrarna 20–24 år är det en 
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större andel (70 procent) av dem som lämnar 
etableringsuppdraget som enbart hade för-
gymnasial utbildning jämfört med samtliga som 
lämnat etableringsuppdraget (60 procent). 

Personer som har haft etableringsplan i 
maximal tid och är arbetslösa kan anvisas till 
jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin 
för ungdomar. Av dem som lämnade etable-
ringsuppdraget under 2014 var det 49 procent 
som var inskrivna i arbetsmarknadspolitiska 
program 90 dagar efter avslutad etableringsplan, 
varav nästan alla i jobb- och utvecklingsgarantin 
eller i jobbgarantin för ungdomar. 

 
Tabell 3.9 Status 90 dagar efter avslutad etableringsplan. 
Procent 2013 och 2014 

 2013 2014 
 Kv M Tot Kv M Tot 

Arbete/studier 19 31 26 21 36 29 

Varav       

-arbete med stöd 4 6 5 3 5 4 

-arbete utan stöd 3 6 5 3 7 5 

- nystartsjobb 5 12 9 5 18 13 

-avaktualiserad för 
studier 7 7 7 9 7 8 

Arb. markn. pgm 55 52 53 51 48 49 

Varav       

-Jobb- och 
utvecklingsgaranti 48 43 45 46 42 43 

-Jobbgaranti för 
ungdomar 5 6 5 4 4 4 

Öppet arbetslös 6 7 7 6 6 6 

Förhindrad att ta 
arbete direkt 6 3 4 10 3 6 

Övriga avakt-
ualiserade från AF 14 6 10 13 6 9 

Summa 100 100 100 100 100 100 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Stockholms universitet fick i samband med 
etableringsreformens ikraftträdande i uppdrag 
att utvärdera effekterna av reformen. Del-
rapporten presenterades den 15 april 2015 och 
slutrapporten ska presenteras i april 2016. Det 
huvudsakliga resultatet av delrapporten är att det 
inte finns någon skillnad i sannolikheten att vara 
sysselsatt ett till två år efter mottagandet mellan 
dem som mottagits precis före reformens 
genomförande och dem som mottogs precis 
efter att reformen trätt ikraft. Det är svårt att dra 
tillförlitliga slutsatser av resultaten eftersom de 
flesta som ingått i studien inte hade hunnit 

avsluta etableringsplanen när utfallet mättes, dvs. 
2012. 

3.4.7 Lån till hemutrustning 

Syftet med hemutrustningslånen är att 
nyanlända flyktingar ska få möjlighet att utrusta 
och möblera sin bostad när de blir mottagna i en 
kommun. Mål för handläggningstiden för 
hemutrustningslån är att den inte ska överstiga 
tre veckor. Verksamhet och insatser för 
hemutrustningslån finansieras via anslaget 1:5 
Hemutrustningslån. 

Utgifterna för hemutrustningslån påverkas av 
antalet kommunmottagna flyktingar samt hur 
stor andel av dessa som ansöker om lån. 
Utgifterna 2014 för hemutrustningslån blev ca 
25 miljoner kronor högre än anvisat anslag i 
budgetpropositionen för 2014. Huvudsakligt 
skäl är att antalet kommunmottagna flyktingar 
blev högre än vad som beräknades i budget-
propositionen för 2014. 

I tabell 3.10 framgår antal beviljade lån, 
utbetalat belopp, antal personer som beviljats lån 
samt antal efterskänkta lån 2012–2014. Antalet 
lån och antal personer skiljer sig åt eftersom 
ansökan om hemutrustningslån kan göras 
tillsammans. 

 
Tabell 3.10 Beviljade hemutrustningslån m.m. 
Antal nya beviljade lån efter bostadsform, utbetalat belopp, antal 
personer som beviljats lån efter kön samt antal personer med 
efterskänkta lån efter kön 2012–2014 

 2012 2013 2014 

Antal beviljade lån 4 754 6 818 11 091 

-Varav för möblerad bostad 644 801 1 149 

-Varav för omöblerad bostad 4 110 6 017 9 942 

Utbetalat belopp, miljoner kr 69 106 171 

Antal personer som beviljats lån 5 606 8 157 13 384 

-Varav kvinnor 2 707 3 921 5 332 

-Varav män 2 899 4 236 8 052 

Antal personer med efterskänkta 
lån 

1 513 2 270 1 627 

-Varav kvinnor 800 1 073 829 

-Varav män 713 1 197 798 
Källa: Centrala studiestödsnämnden. 

 
Under 2014 utbetalades 171 miljoner kronor i 
lån till 11 500 låntagare vilket är 65 miljoner 
kronor mer jämfört med 2013 och 102 miljoner 
kronor mer jämfört med 2012. Förklaring till 
ökningen är att fler nyanlända flyktingar har 
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tagits emot i kommunerna under 2014 jämfört 
med 2012 och 2013. Antalet ansökningar under 
2014 ökade med 59 procent jämfört med 2013 
och med 128 procent jämfört med 2012. Av de 
som under 2014 har beräknats varit berättigade 
att ansöka om lån har ca 25 procent ansökt om 
lån. Antalet låneberättigade har mellan 2013 och 
2014 ökat med 33 procent. 

Fördelningen mellan lån för omöblerad 
respektive möblerad bostad är relativt konstant 
men andelen lån för omöblerad bostad har ökat 
från 86 procent 2012 till 90 procent 2014. 

Utestående fordran för hemutrustningslånen 
uppgick per den 31 december 2014 till 1,4 
miljarder kronor. Fordran fördelas på 57 600 lån 
till totalt 76 000 låntagare.  

Det inbetalade skuldbeloppet inklusive räntor 
var 126 miljoner kronor 2014. Det är en 
minskning med 7,7 miljoner kronor jämfört med 
2013 och med 22 miljoner kronor jämfört med 
2012, vilket främst förklaras av att räntan har 
sjunkit och att antalet återbetalningsskyldiga 
minskat. 

Antalet låntagare som fått sina lån 
efterskänkta har minskat mellan 2013 och 2014. 
Främsta skälet är att CSN under 2013 
efterskänkt lån till låntagare som varaktigt 
utvandrat från Sverige och där CSN saknat 
kontakt med låntagaren i mer än tio år.  

Mer än hälften av de som fått lån efterskänkta 
under 2014 är äldre och saknar inkomst. Övriga 
orsaker till efterskänkning är främst sjukdom, 
funktionsnedsättning eller dödsfall. Något fler 
kvinnor än män har fått lån efterskänkta under 
2014 och 2012 medan det var tvärtom 2013. 

Handläggningstiden efter att ansökan kommit 
till CSN är ett fåtal dagar. Den totala 
handläggningstiden inklusive hantering hos 
kontaktpersonerna är mindre än tre veckor 
varför målet om handläggningstid är uppfyllt. 

3.4.8 EU- och internationellt arbete 

Europeiska integrationsfonden har ingått i EU:s 
ramprogram för solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar (SOLID). Europeiska 
integrationsfonden i Sverige har förvaltats av 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet). För programperioden 
2007–2013 tilldelades Sverige 140 miljoner 
kronor i projektmedel och ESF-rådet har beviljat 
medel till omkring 100 projekt. Fondens 

programperiod upphörde fr.o.m. 2014 och 
beslutade projektmedel för fondens program-
period utbetalas t.o.m. 2015. 

Fokus för det internationella samarbetet inom 
integrationsområdet har legat på stärkt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I EU har 
Sverige deltagit främst i nätverket för nationella 
experter National Contact Points on Integration 
(NCPI). Arbetet syftar till att stimlera och 
stödja medlemsstaternas verksamhet för att 
främja integrationen av lagligt bosatta 
tredjelandsmedborgare, dock utan någon 
harmonisering av medlemsstaternas lagar. 
OECD bedriver ett omfattande arbete med 
kunskapsbyggnad och jämförande uppföljning 
inom migrations- och integrationsfrågor i 
medlemsländerna. Regeringskansliet har under 
året deltagit i OECD:s arbetsgrupper Working 
Party on Migration (WPM) och Continuous 
Reporting System on Migration (SOPEMI). 
Inom det nordiska samarbetet har fokus legat på 
utbyte av policyerfarenheter samt jämförande 
uppföljning av utfallen för integration.  

3.5 Analys och slutsatser  

Kommunmottagande och bosättning 

Mottagandet av skyddsbehövande har ökat 
Antalet överenskommelser och anvisningsbara 
platser i kommunerna stämmer inte överens med 
behovet. Trots att antalet kommunmottagna 
nyanlända ökade i samtliga län under 2014 var 
det sammanlagda mottagandet inte tillräckligt i 
relation till behoven. De växande väntetiderna 
för nyanlända på anläggningsboende med 
uppehållstillstånd att bli mottagna i en kommun 
och få en bostad försenar etableringen i 
samhället och möjligheterna att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Samtidigt kan regeringen 
konstatera att mottagandet fortsatt är mycket 
ojämnt fördelat i landet och inte korrelerar med 
förutsättningar för etablering i arbets- och 
samhällslivet. 

Det stora antalet kommunmottagna 
nyanlända innebär stora möjligheter men också 
utmaningar för kommunerna. Läget för vissa 
kommuner, särskilt de som tar ett stort ansvar 
för både asylmottagandet och mottagandet av 
nyanlända, är ansträngt. Detta gäller inte minst 
inom skola, förskola och omsorg. Situationen 
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påverkas även av en bristande tillgång på 
bostäder, framför allt mindre lägenheter i 
tätorter eller där det finns tillgång till 
kollektivtrafik och samhällsservice. 

Fler ensamkommande barn kommer till Sverige 
Antalet asylsökande ensamkommande barn har 
ökat kraftigt och 2014 var antalet 83 procent 
högre än året innan.  

Även för ensamkommande barn har antalet 
överenskommelser med kommuner om 
mottagande ökat, utan att antalet platser 
motsvarar det totala behovet. I slutet av 2014 
hade i stort sett alla kommuner överens-
kommelser om platser för mottagande av 
ensamkommande barn, men omfattningen av 
mottagandet i kommunerna varierar. 

Migrationsverket anvisar enligt nya principer 
sedan den 1 januari 2014 (utökade möjligheter 
till anvisning, UMA). Det har medfört att 
anvisningarna i större utsträckning sker utifrån 
anknytning, t.ex. en släkting. För kommuner 
med stort mottagande av asylsökande och 
nyanlända flyktingar, kan anknytnings-
anvisningar också innebära utökat mottagande 
av ensamkommande barn. Det innebär 
sammantaget stora utmaningar för kommu-
nerna. Majoriteten av de ensamkommande 
barnen kommer till Sverige när de är 15–17 år 
och stannar oftast inom kommunens omsorg till 
21-årsdagen.  

Regeringens bedömning är att utvecklingen av 
antalet ensamkommande barn under 2014 och 
prognoserna för kommande år, gör det angeläget 
att se över de statliga ersättningarna för mot-
tagande. Det är viktigt att värna kvalitet och 
säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn 
och att detta sker utifrån barnets bästa, samtidigt 
som regeringen måste ta ansvar för regelverkens 
utformning, sammanlagd administrativ börda 
och effektiv användning av skattemedel. 

Etableringsuppdraget 

Antalet deltagare i etableringsuppdraget ökar 
Antalet deltagare i etableringsuppdraget har ökat 
kraftigt. Det ökade antalet deltagare innebär 
utmaningar för Arbetsförmedlingen. Det snabbt 
ökande antalet deltagare i uppdraget medför 
behov av att förenkla och effektivisera 
etableringsuppdraget. 

Målgruppens sammansättning har förändrats. 
Även om det fortfarande är en stor andel av de 
nyanlända som är lågutbildade, har andelen 
deltagare med eftergymnasial utbildning två år 
eller längre inom uppdraget ökat. Många 
nyanlända har både utbildning och erfarenhet i 
yrken där det råder brist på arbetskraft. 

Etableringsplanernas innehåll behöver utvecklas 
Det är av största vikt att etableringsperioden 
utnyttjas effektivt. Andelen som tar del av 
vuxenutbildning under etableringstiden är låg 
och få nyanlända lämnar etableringsuppdraget 
för att studera. Detta är särskilt oroande då det 
gäller kortutbildade unga med ett långt arbetsliv 
framför sig.  

Arbetsmarknadsperspektivet i etableringen 
har stärkts något genom att fler nyanlända 
arbetar inom ramen för etableringsplanerna, men 
det finns ett behov av att ytterligare öka 
arbetsmarknadsanknytningen i insatserna och 
inslagen av reguljär utbildning i planerna. 
Utbildning på folkhögskola har visat sig lämpade 
för nyanlända inom etableringsuppdraget och 
det har varit en stor efterfrågan på utbildningen 
vilket bedöms vara positivt för målgruppens 
möjlighet till fortsatta studier och etablering på 
arbetsmarknaden. 

Många nyanlända har deltagit i förberedande 
utbildningar. Dessa rymmer många olika typer 
av utbildningar och riktar sig både till 
lågutbildade och högutbildade. Det är angeläget 
att dessa utbildningar utformas utifrån de 
nyanländas behov och förutsättningar.  

Det är fortfarande en betydligt lägre andel 
kvinnor än män som tar del av arbets-
marknadsnära insatser och som lämnar etable-
ringsuppdraget för arbete. Dessutom är det 
nästan enbart kvinnor som är förhindrade att 
delta i insatser på grund av föräldraledighet. 
Utbildningsnivån i målgruppen har ökat, både 
bland kvinnor och bland män, vilket regeringen 
bedömer bör innebära bättre förutsättningar för 
att erbjuda kvinnor och män likvärdiga insatser. 
Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla sitt 
arbetssätt inom etableringsuppdraget främjar 
kvaliteten och arbetsmarknadsanknytningen i 
planerna. Regeringen bedömer att utveck-
lingsarbetet bör kunna bidra till ökad 
likvärdighet och ändamålsenlighet i de insatser 
som både kvinnor och män deltar i. Det är 
viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt 
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arbete med att utveckla och effektivisera sin 
verksamhet inom etableringsuppdraget.  

Etableringslotsarna en ineffektiv insats 
Systemet med etableringslotsar fungerar inte 
som det var avsett. Flera uppföljningar, bl.a. 
Riksrevisionens granskning av systemet, visar på 
allvarliga brister som indikerar att det inte är en 
effektiv insats. Arbetsförmedlingens beslut om 
att avsluta tjänsten visar också att lotsen inte har 
varit en ändamålsenlig insats.  

Uppföljning av reformen 
Etableringsreformen genomfördes för snart fem 
år sedan. Sedan ikraftträdandet har flera 
justeringar av uppdraget gjorts samtidigt som 
förutsättningarna för uppdraget har förändrats i 
andra avseenden. Sammantaget innebär detta att 
det är svårt att dra slutsatser om utvecklingen 
mellan åren. Förutsättningarna för uppföljning 
av etableringen av nyanlända har emellertid 
förbättrats genom att ansvaret samlats centralt 
hos Arbetsförmedlingen. 

Under 2014 har en större andel av de som 
lämnat etableringsuppdraget gått till arbete eller 
studier jämfört med 2013. Ökningen beror 
framförallt på att män med eftergymnasial 
utbildning har fått nystartsjobb. Samtidigt har 
utbildningsnivån bland deltagarna ökat vilket 
förbättrar möjligheterna till etablering på 
arbetsmarknaden. Under 2014 skedde även en 
generell förstärkning av den svenska 
arbetsmarknaden.  

Riksrevisionen presenterade i juni 2015 en 
slutrapport från sitt granskningsprogram 
Etablering och integration (RiR 2015:17). 
Riksrevisionen bedömer att statens insatser för 
nyanländas etablering inte är tillräckligt effektiva 
och att det krävs förändringar inom såväl 
integrationsområdet som angränsande politik-
områden. Regeringen avser att återkomma till 
riksdagen under hösten med en skrivelse med 
anledning av granskningsrapporten.  

3.6 Politikens inriktning 

De närmaste åren förväntas befolkningen i 
Sverige öka i snabbare takt än tidigare, främst till 
följd av oroligheter i omvärlden som gör att 
många människor ansöker om asyl i Sverige. 
Många av dem är i yrkesverksam ålder. Den 
snabbt växande befolkningen till följd av ökad 

invandring innebär stora möjligheter för Sverige 
och kan bidra till en växande och dynamisk 
ekonomi. Samtidigt innebär det också 
utmaningar.  

För att på sikt uppnå ambitionen att fler 
nyanlända ska komma i arbete eller utbildning 
under etableringstiden, krävs bl.a. fler bostäder. 
Väntetiderna för nyanlända att bli kommun-
mottagna har ökat påtagligt. Innan boendet är 
ordnat är det svårt att fokusera på att etablera sig 
i Sverige. Alla kommuner måste, utifrån sina 
förutsättningar, bidra till mottagandet. Utrikes 
föddas position på arbetsmarknaden måste 
stärkas. Etableringstiden är alltför lång, i 
synnerhet för kvinnor, och många nyanlända 
och andra utrikes födda har jobb under sin 
kompetensnivå. För att kunna korta etable-
ringstiden måste etableringsinsatserna fortsätta 
anpassas efter individers olika förutsättningar 
och behov och bedrivas med hög kvalitet. 
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
kommuner behöver utvecklas för att skapa 
bättre förutsättningar för lokalt och regionalt 
anpassade lösningar. Det är få som studerar 
inom vuxenutbildningen inom ramen för sin 
etableringsplan. För att etableringen inte ska 
försenas är det fortsatt viktigt att eventuell 
ohälsa uppmärksammas i ett tidigt skede i 
etableringsprocessen. Det civila samhället är en 
viktig resurs och tillgång för nyanländas 
etablering.  

I förslag till statens budget, finansplan m.m. 
avsnitt 1.7 presenterar regeringen en samlad 
politik för bättre mottagande och snabbare 
etablering. 

Hållbart mottagande i hela landet 

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar 
för samhället. Mottagandet är ojämnt fördelat 
mellan landets kommuner samtidigt som 
väntetiderna för att kunna bosätta sig i en 
kommun har ökat. För dem som beviljats 
uppehållstillstånd är bosättning i en kommun 
ett viktigt första led i processen för etablering 
på arbetsmarknaden.  

Alla kommuner måste ta ansvar för 
flyktingmottagandet, utifrån sina förutsättningar 
vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek 
och annat mottagande. Regeringen avser därför 
att föreslå en ny lag som innebär att alla 
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kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för 
bosättning i kommunen.  

I dag saknas ett helhetsperspektiv för 
mottagande och bosättning av asylsökande och 
nyanlända. Regeringen avser att föreslå åtgärder 
för att skapa ett sammanhållet system som 
skapar förutsättningar för en effektiv asyl- och 
återvändandeprocess, samtidigt som det främjar 
en snabb etablering i arbets- och samhällslivet 
för de personer som beviljas uppehållstillstånd, 
samt bidrar till att ge kommuner och landsting 
goda planeringsförutsättningar så att en 
långsiktighet i mottagandet kan främjas. Det 
ingår även att se över statens styrmedel liksom 
ersättningssystemet till kommuner och landsting 
för mottagande av asylsökande.  

Höjd ersättning till kommunerna för mottagande 
av nyanlända 
För att öka kommunernas möjligheter att ta 
emot nyanlända och bl.a. skapa bättre 
förutsättningar att ge praktisk hjälp och stöd i 
anslutning till mottagande och bosättning, 
ändras ersättningen till kommunerna från den 1 
januari 2016. Schablonersättningen per nyanländ 
som mottas i en kommun fr.o.m. 1 januari 2016 
föreslås höjas från 83 100 till 125 000 kronor för 
personer som inte fyllt 65 år. För personer över 
65 år föreslås ersättningen höjas från 52 000 till 
78 200 kronor. I samband med det tas den 
prestationsbaserade ersättningen bort. 

För att öka förutsättningarna för att 
kommunerna ska kunna tillhandahålla bostäder 
för nyanlända bör staten ersätta hyreskostnader 
som kan uppstå från det att kommunen anmäler 
en anvisningsbar plats inom en överens-
kommelse till dess att en nyanländ flyttat in. De 
begränsningar som i dag finns för ersättning för 
hyreskostnader för tomma lägenheter föreslås 
därför tas bort. 

Bättre förutsättningar för länsstyrelsernas arbete för 
ökat kommunmottagande 
Länsstyrelserna har en viktig roll i 
mottagandet av nyanlända och i bosättnings-
arbetet. Länsstyrelserna ansvarar bland annat 
för att teckna överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande och 
deras anhöriga. De kommande åren finns ett 
stort behov av att öka antalet anvisningsbara 
platser i kommunerna vilket innebär att 
länsstyrelsernas förhandlingsarbete behöver 
intensifieras. Länsstyrelsernas förvaltnings-

medel förstärks därför och samtidigt utökas de 
medel som länsstyrelsen kan använda för 
insatser i kommunerna för att skapa beredskap 
och tillräcklig mottagningskapacitet. 

Mottagande av ensamkommande barn 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen 
2015 behov av översyn av den statliga 
ersättningen för kommunernas boendekostnader 
vid mottagande av ensamkommande barn. För 
att underlätta kommunernas mottagande vill 
regeringen förenkla regelverket, minska den 
administrativa bördan samt förbättra 
planeringsförutsättningarna och förutsebarheten 
för kommunerna. Kostnaderna för mottagandet 
ska vara rimliga både i förhållande till barnens 
omsorgsbehov och i förhållande till statens 
samlade utgifter. Från den 1 juli 2016 respektive 
1 januari 2017 kommer ett statligt 
ersättningssystem med differentierade scha-
bloner för olika placeringsformer vid 
mottagande av ensamkommande barn att 
införas. Schablonerna ska ge förutsättningar för 
att kvalitet, trygghet och säkerhet i boendet samt 
vården och omsorgen för ensamkommande barn 
säkerställs utifrån gällande lagstiftning. 
Schabloner i stället för ersättning för faktiska 
kostnader innebär också att det skapas 
drivkrafter att hitta mer kostnadseffektiva 
placeringsalternativ, vilket bidrar till att dämpa 
kostnadsutvecklingen. 

Regeringen har även för avsikt att lämna en 
proposition till riksdagen under hösten 2015 om 
införande av en ny placeringsform, s.k. 
stödboende. Stödboende blir ett komplement till 
de befintliga placeringsformerna hem för vård 
eller boende (HVB) och familjehem. Med den 
nya placeringsformen kan kommunerna lättare 
hitta en placering som passar individen och 
flexibiliteten i kommunernas mottagande ökar. 
Placering av ensamkommande barn ska alltjämt 
ske utifrån en individuell bedömning av vad som 
är det bästa för barnet. Regeringen bedömer att 
denna lagändring kan träda i kraft under 2016. 

Snabbare etablering på arbetsmarknaden 

Arbete är den främsta nyckeln till etablering i 
Sverige. Arbete ger möjligheter att utveckla 
språket, få kunskap om det svenska samhället 
och få ett utökat nätverk. 
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Etableringsuppdraget står inför stora ut-
maningar som kräver flexibilitet och anpassning 
av verksamheten och av etableringsinsatserna. 
Nyanländas kunskaper och färdigheter måste tas 
tillvara på ett bättre sätt. Etableringsinsatserna 
behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och 
individanpassning för att kunna bidra till en 
kortare etableringstid. Det är angeläget att både 
kvinnor och män får del av effektiva insatser för 
etablering på arbetsmarknaden.  

Bättre förutsättningar för Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har en central roll för att 
uppnå regeringens mål om en snabbare 
etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. 
Det ökade antalet deltagare i etable-
ringsuppdraget innebär en utmaning för 
Arbetsförmedlingens verksamhet. Regeringen 
föreslår därför att det tillförs mer resurser till 
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 
etableringsuppdraget under 2016–2019 i syfte att 
förstärka arbetet att underlätta och påskynda 
den nyanländes etablering.  

Arbetsförmedlingens verksamhet och 
möjligheten till flexibilitet i myndighetens 
uppdrag påverkas i hög grad av utformningen av 
regelverket kring etableringsuppdraget. Den 
detaljreglering som finns inom etablerings-
uppdraget innebär att det många gånger inte är 
möjligt att anpassa insatserna i takt med att 
förutsättningar och behov ändras. Dessutom 
finns det bestämmelser som leder till omfattande 
administration. Regeringen avser att se över 
regelsystemet i syfte att minska onödig 
administrativ börda och skapa förutsättningar 
för en ökad flexibilitet och effektivitet i 
uppdraget. 

Effektivare insatser krävs för snabbare etablering 
En betydande del av medlen för 
etableringsinsatser har tidigare använts till 
etableringslotsar. Systemet med etableringslotsar 
har inte fungerat ändamålsenligt, vilket bland 
annat Riksrevisionen har konstaterat. Rege-
ringen avser att återkomma till riksdagen med 
nödvändiga lagändringar för att avskaffa 
systemet med etableringslotsar.  

De medel som varit avsedda för etable-
ringslotsar föreslås helt dras bort från anslaget 
1:4 Etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare från och med 2016. Samtidigt föreslås 
att medel förs till Arbetsförmedlingens 
förvaltningsanslag för etableringsuppdraget och 
tillbaka till anslaget 1:4 för att möjliggöra 

förstärkning av andra aktiviteter för att 
underlätta och påskynda den nyanländes 
etablering i arbetslivet. Många nyanlända har 
både utbildning och erfarenhet i yrken där det 
råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på 
den svenska arbetsmarknaden. Trots det har 
många svårt att få jobb och dessutom har många 
jobb under sin kompetensnivå. Det beror delvis 
på att arbetsgivare kan ha svårt att bedöma 
individens utbildning och kompetens. Det är 
viktigt att nyanlända får sin utbildning bedömd 
och sin kompetens validerad så snabbt som 
möjligt. Regeringen har därför tillsammans med 
arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen 
och andra berörda myndigheter fört samtal om 
åtgärder för att inom ramen för etable-
ringsuppdraget skapa snabbare vägar, s.k. 
snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända 
som har utbildning eller yrkeserfarenhet som 
efterfrågas i Sverige. Arbetet med att utforma 
snabbspår har påbörjats genom att samtal har 
förts med såväl kvinno- som mansdominerade 
branscher. Åtgärderna väntas leda till högre 
sysselsättning och lägre arbetslöshet. För att 
skapa förutsättningar för snabbspår ges 
möjlighet för arbetsmarknadens parter att 
ansöka om medel för främjande- och 
utvecklingsinsatser. Sådana medel kan 
exempelvis användas till översättning av 
valideringsmodeller till andra språk än svenska. 

Validering av kompetens och bedömning av 
utländsk utbildning, liksom vid behov olika slags 
kompletterande utbildningar, är av stor 
betydelse för etableringen på arbetsmarknaden 
och för att nyanländas kompetens ska kunna tas 
tillvara. Medel föreslås därför avsättas för 
förstärkta valideringsinsatser inom ramen för 
etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen ges 
också möjlighet att inom etableringsuppdraget 
erbjuda kortare kompletteringsutbildningar så 
att nyanlända med motsvarande svensk 
högskoleutbildning snabbare kan matchas mot 
arbete på den svenska arbetsmarknaden. 

Många nyanlända med uppehållstillstånd får i 
dag vänta allt för länge i Migrationsverkets 
anläggningsboenden på att bli kommun-
placerade. Regeringen anser att det är angeläget 
att väntetiden används på ett meningsfullt sätt så 
att individer ges möjlighet att påskynda inträdet 
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har 
under 2015 i uppdrag att bedriva en 
pilotverksamhet för att utveckla arbetsmetoder 
som avser tidig fördjupad kartläggning av 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 13 

34 

kompetens och att synliggöra behov av lämpliga 
fortsatta insatser för nyanlända med uppe-
hållstillstånd som vistas i Migrationsverkets 
anläggningsboenden. För att ta tillvara tiden 
efter att uppehållstillstånd beviljats fram till att 
kommunbosättning sker föreslås att medel 
avsätts under 2016–2019 för tidiga insatser i 
anläggningsboende. Den satsning som gjordes i 
Vårändringsbudget för 2015 med ytterligare 
medel för utbildning i svenska för invandrare 
(sfi) för personer med uppehållstillstånd i 
anläggningsboende, bör också fortsätta under 
2016–2019. För att kunna delta i undervisningen 
bör även kostnader för resor till sfi-
undervisning, om det finns behov av det, kunna 
ersättas. 

Möjligheten att få etableringsersättning samtidigt 
som lön inom etableringsplanen tas bort 
Nyanlända i etableringsuppdraget kan under sex 
månader arbeta inom ramen för sin 
etableringsplan utan att det påverkar 
etableringsersättningen. Det är viktigt att det 
finns starka incitament inom etablerings-
uppdraget att välja arbete, men samtidigt är det 
viktigt att ersättningssystemet uppfattas som 
legitimt. Regeringen bedömer att det inte är 
rimligt att full etableringsersättning utgår för 
samma tid som den enskilde har 
förvärvsinkomster och avser därför att ändra 
bestämmelserna avseende möjligheten till 
etableringsersättning vid arbete inom ramen för 
etableringsplanen. Möjligheten att ha ett arbete 
som inte ingår i etableringsplanen utan att den 
förvärvsinkomsten påverkar 
etableringsersättningen, ska fortsatt finnas kvar. 

Det civila samhället har en viktig roll för 
nyanländas etablering 

I kommunerna och det civila samhället finns 
många goda idéer och en stark vilja att 
engagera sig och bidra positivt till nyanlända 
invandrares etablering. Genom ömsesidiga 
möten ges nyanlända chans att tala svenska 
och lära sig mer om det svenska samhället. 
Dessutom kan nya kontakter skapas som 
bidrar till utökade nätverk både för de 
nyanlända och för de som bott i Sverige en 
längre tid eller är födda här. För att skapa mer 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar för det 
civila samhället att bidra till nyanländas 

etablering avsätter regeringen fortsatt 
ytterligare medel 2016–2019 till verksamhet 
med flyktingguider och familjekontakter. 

3.7 Budgetförslag 

3.7.1 1:1 Integrationsåtgärder 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:1 Integrationsåtgärder 
Tusental kronor 

2014 Utfall 244 979  
Anslags- 
sparande 37 150 

2015 Anslag 
 

73 930 
 

1 
Utgifts- 
prognos 72 092 

2016 Förslag 73 780    

2017 Beräknat 74 030    

2018 Beräknat 74 030    

2019 Beräknat 74 030    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
som stimulerar integrationsprocesserna i 
samhället och för uppföljning och utvärdering av 
integrationen. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökar med 350 000 kronor 2016 och 
ytterligare 250 000 kronor fr.o.m. 2017 då en 
tillfällig finansiering med anledning av 
förändringar i medborgarlagstiftningen upphör.  

I Vårändringsbudget för 2015 ökades medlen 
för verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter. Regeringen anser att det civila 
samhället har en viktig roll i arbetet med 
nyanländas etablering. För att förstärka 
verksamheten ytterligare föreslår regeringen att 
30 miljoner kronor tillförs anslaget för 2016 och 
40 miljoner kronor för respektive år 2017–2019. 

På anslaget disponerar Kammarkollegiet 
500 000 kronor för hantering av tolkregister. 
Regeringen anser att medlen bör överföras till 
anslag 1:2 Kammarkollegiet under utgiftsområde 
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. 
Regeringen föreslår därför att anslaget minskas 
med 500 000 kronor från och med 2016 varav 
400 000 kronor överförs till Kammarkollegiet 
och 100 000 kronor avser finansiering för flytt av 
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medel i enlighet med gällande finansierings-
principer. 

Regeringen föreslår att 73 780 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Integrationsåtgärder 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 74 030 000 kronor respektive år. 

 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Integrationsåtgärder 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 43 930 43 930 43 930 43 930 

Förändring till följd av:    

Beslut 29 850 30 100 30 100 30 100 

Förslag/beräknat 
anslag 73 780 74 030 74 030 74 030 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
I tabell 3.13 redovisas förändringar på anslaget 
under beslut summerat från tidigare 
budgetpropositioner samt förslag i denna 
budgetproposition, som påverkar anslagsnivån 
2016 och framåt. 
 
Tabell 3.13 Anslagspåverkan av beslut från tidigare 
budgetpropositioner och i denna budgetproposition 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Beslut från tidigare 
budgetpropositioner 350 - 9 750  

 

BP2016 

Flyktingguider och 
familjekontakter 

 

30 000 

 

10 000  

 

Överföring till 
Kammarkollegiet - 500   

 

3.7.2 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande 
Tusental kronor 

2014 Utfall 6 968 085  
Anslags- 
sparande 

 
462 917 

2015 Anslag 
 

9 510 532 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 296 879 

2016 Förslag 12 567 879    

2017 Beräknat 17 761 637    

2018 Beräknat 21 280 101    

2019 Beräknat 22 033 801    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommuner och landsting för utgifter i 
samband med mottagandet av nyanlända 
invandrare. 

Kompletterande information 

Ersättning betalas ut med stöd av förordningen 
(1990:927) om statlig ersättning för flykting-
mottagande och med stöd av förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. 

Regeringens överväganden 

Övergripande om utgiftsutvecklingen 
Från och med 2013 utbetalas ersättning till 
kommuner för flyktingmottagande i huvudsak 
enligt förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
Utgifternas utveckling under de senaste åren 
beskrivs i avsnitt 3.4.4. 

Utgifterna under 2015 beräknas bli ca 200 
miljoner kronor lägre än vad som anvisades i 
budgetpropositionen för 2015 inklusive 
Vårändringsbudget för 2015. Huvudskälet till 
det är att antalet kommunmottagna beräknas bli 
färre än vad som beräknades i samband med 
budgetpropositionen för 2015. 

Prognosen för antalet asylsökande ensam-
kommande barn under 2015 har ökat kraftigt. 
Längre handläggningstider gör att det får 
genomslag i antalet som får uppehållstillstånd 
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först från 2016 och framåt. Även under 2016 och 
2017 antas i prognosen att antalet asylsökande 
ensamkommande barn fortsätter att öka. Det 
ökande antalet ensamkommande barn får stor 
effekt på anslaget fler år framåt. 

Förändringar i antalet kommunmottagna 
För 2016 beräknas att ca 11 400 fler personer blir 
mottagna i kommunerna jämfört med beräkning 
i budgetpropositionen för 2015, vilket medför 
ökade utgifter under 2016. För 2017–2019 
beräknas utgifterna också öka pga. sammantaget 
fler kommunmottagna jämfört med antaganden i 
budgetpropositionen för 2015. Det ökande 
antalet ensamkommande barn får stort 
genomslag för utgifterna på anslaget. 
 
Tabell 3.15 Mottagna nyanlända prognos 2015 – 2019 
Beräknat i BP 2015 och i prognos i augusti 2015 

 
År Beräknat BP 2015 Prognos augusti 2015 

2015 59 500 54 500 

2016 70 200 81 600 

2017 67 100 74 000 

2018 52 800 50 200 

2019 - 40 000 
Källor: Migrationsverket och BP 2015. 

Förändring av vissa ersättningar till kommunerna 
för mottagande av nyanlända 
Antalet personer som tas emot i kommunerna 
förväntas öka under de närmaste två åren. För att 
öka kommunernas förutsättningar att ta emot 
nyanlända anser regeringen att ersättningen till 
kommunerna för mottagandet av nyanlända bör 
förändras i flera avseenden. Nedanstående 
förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 
2016. 

Kommunerna får en schablonersättning per 
mottagen person som omfattas av flykting-
mottagandet. Regeringen anser att schabloner-
sättningen för personer som inte fyllt 65 år bör 
höjas till 125 000 kronor och för personer som 
fyllt 65 år till 78 200 kronor. De höjda 
schablonersättningarna ska avse personer som 
tas emot i kommunerna fr.o.m. den 1 januari 
2016. För 2016 beräknas utgifterna för detta till 
1 071 miljoner kronor.  

Kommuner kan få ersättning för kostnader 
för att hålla bostäder i beredskap innan en 
person flyttat till kommunen från ett anlägg-
ningsboende. Regeringen anser att begräns-
ningen som finns i dag om högst 12 000 kronor 

bör tas bort. För 2016 beräknas det medföra 
utgifter om 28 miljoner kronor.  

Kommunerna kan få en särskild ersättning 
(prestationsbaserad ersättning) för flykting-
mottagandet. För att möjliggöra bl. a. en höjd 
generell schablonersättning för mottagandet 
anser regeringen att den prestationsbaserade 
ersättningen i sin helhet bör upphöra. För 2016 
beräknas utgifterna minska med 653 miljoner 
kronor.  

Förändringar av ersättning för mottagandet av 
ensamkommande barn 
Regeringen anser att systemet för ersättning till 
kommunerna för mottagande av ensam-
kommande barn behöver förändras. Ersättning 
bör i större utsträckning utgöras av schablon-
ersättningar jämfört med vad som sker i dag. 

Från den 1 juli 2016 föreslås att ersättning för 
överenskomna platser utgår med ett schablon-
belopp per dygn och mottaget barn som är olika 
beroende på om barnet blir placerat i HVB-hem 
eller familjehem. Från den 1 januari 2017 föreslås 
att motsvarande schablonersättningar införs för 
ej överenskomna platser. Regeringen planerar att 
under hösten 2015 lämna en proposition till 
riksdagen med förslag om införande av s.k. 
stödboende. Även denna placeringsform ska 
ersättas med ett schablonbelopp. Närmare 
bestämmelser om ersättningarna regleras i 
förordning. För 2016 beräknas utgifterna minska 
med 50 miljoner kronor.  

Fortsatt insats med sfi för anläggningsboende 
I Vårändringsbudget för 2015 tillfördes 50 
miljoner kronor för ersättning till kommunerna 
för sfi för personer med uppehållstillstånd som 
vistas i anläggningsboende i avvaktan på 
kommunplacering. Regeringen anser att 
motsvarande satsning ska fortsätta under 
perioden 2016–2019. Utgifterna för detta 
beräknas till 75 miljoner kronor årligen. Om 
behov finns att resa till sfi för att kunna delta, 
anser regeringen att individen bör få ersättning 
för skäliga resekostnader vilket tas upp under 
anslag 1:4 Ersättning för insatser för vissa 
nyanlända invandrare. 

Förstärkning av länsstyrelsernas medel för att 
skapa beredskap och kapacitet för mottagandet 
De kommande åren finns ett stort behov av att 
öka såväl antalet anvisningsbara platser för 
nyanlända i kommunerna som platser för 
ensamkommande barn, vilket innebär att 
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länsstyrelsernas förhandlingsarbete behöver 
intensifieras. De medel som länsstyrelserna kan 
använda för insatser i kommunerna för att skapa 
beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet 
bör därför ökas. För 2016 föreslår regeringen att 
20 miljoner kronor avsätts för detta. För 
perioden 2017–2019 beräknas utgifterna till 20 
miljoner kronor respektive år. Regeringen 
föreslår också att länsstyrelsernas förvalt-
ningsmedel förstärks (se utg. omr. 1 avsnitt 
8.6.1). 

Beräknat anslagsbehov 
Regeringen föreslår att 12 567 879 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Kommunersättningar 
vid flyktingmottagande för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 17 761 637 000 
kronor, 21 280 101 000 kronor respektive 
22 033 801 000 kronor. 
 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 450 532 9 450 532 9 450 532 9 450 532 

Förändring till följd av:    

Beslut 454 216 1 264 147 1 338 147 415 147 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -317 598 -408 518 -131 539 -213 726 

Volymer 4 230 574 8 701 321 11 868 806 13 627 693 

Överföring 
till/från andra 
anslag -109 000 -109 000 -109 000 -109 000 

Övrigt -1 140 845 -1 136 845 -1 136 845 -1 136 845 

Förslag/beräk-
nat anslag 12 567 879 17 761 637 21 280 101 22 033 801 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

I tabell 3.17 redovisas förändringar på anslaget 
under beslut summerat från tidigare budget-
propositioner samt förslag i denna budgetpro-
position, som påverkar anslagsnivån 2016 och 
framåt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 3.17 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna budgetproposition 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Beslut från tidigare budgetpropositioner  13 216 36 931 -59 000  

BP2016 

Förstärkning beredskap och mottagande 

  

20 000 

   

Höjd schablonersättning  1 071 000 1 532 000 329 000 -715 000 

Ingen begränsning för ersättning för tomhyror  28 000 -4 000 -5 000 -5 000 

Avskaffad prestationsbaserad ersättning  -653 000 -5 000 159 000 97 000 

Differentierade schabloner för ensamkommande barn  -50 000 -750 000 -400 000 -300 000 

Sfi för anläggningsboende  25 000  50 000  
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3.7.3 1:3 Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:3 Etableringsersättning till 
vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

2014 Utfall 2 684 917  
Anslags- 
sparande 

 
107 507 

2015 Anslag 
 

4 029 000 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 784 000 

2016 Förslag 5 048 000    

2017 Beräknat 6 369 000    

2018 Beräknat 6 046 000    

2019 Beräknat 4 622 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för etable-
ringsersättning enligt lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 

Regeringens överväganden 

Anslaget påverkas främst av antalet som 
omfattas av etableringsuppdraget. Utfallet under 
2015 beräknas bli 245 miljoner kronor lägre än 
vad som anvisades i budgetpropositionen för 
2015. Anledning till detta är att antalet deltagare 
i etableringsuppdraget beräknas bli färre än vad 
antogs i budgetpropositionen för 2015. 

För 2016 ökar antalet deltagare men utgifterna 
beräknas ändå bli 198 miljoner kronor lägre än 
vad som beräknades i budgetpropositionen för 
2015. Under 2017 fortsätter antalet deltagare att 
öka medan det förväntas minska under 2018 och 
2019.  

Regeringen anser att möjligheten att under 
sex månader arbeta inom ramen för en etable-
ringsplan och under samma tid få etable-
ringsersättning bör ändras. För 2016 beräknas 
detta minska utgifterna med 128 miljoner 
kronor.  

Regeringen bedömer att det inte föreligger 
behov av ett särskilt bemyndigande om 
ekonomiska åtaganden för anslaget. 

Regeringen föreslår att 5 048 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Etableringsersättning 
till vissa nyanlända invandrare för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
6 369 000 000 kronor, 6 046 000 000 kronor 
respektive 4 622 000 000 kronor. 

Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare  
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 029 000 4 029 000 4 029 000 4 029 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 136 568 110 216 120 216 154 216 

Volymer 873 432 2 220 784 1 887 784 429 784 

Överföring 
till/från andra 
anslag 107 000 107 000 107 000 107 000 

Övrigt -98 000 -98 000 -98 000 -98 000 

Förslag/ 
beräknat anslag 5 048 000 6 369 000 6 046 000 4 622 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
 

I tabell 3.20 redovisas förändringar på anslaget 
under beslut summerat från tidigare budget-
propositioner samt förslag i denna budgetpro-
position, som påverkar anslagsnivån 2016 och 
framåt. 
 
Tabell 3.20 Anslagspåverkan av beslut från tidigare 
budgetpropositioner och i denna budgetproposition 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Beslut från tidigare 
budgetpropositioner 264 568 648 -2 000  

BP2016  

Ändrade 
bestämmelser för 
etableringsers vid 
arbete -128 000 -27 000 12 000 34 000 
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3.7.4 1:4 Ersättning för insatser för vissa 
nyanlända invandrare1 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning för insatser 
för vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 743 442  
Anslags- 
sparande 

 
147 704 

2015 Anslag 
 

2 593 000 2 
Utgifts- 
prognos 

 
2 435 267 

2016 Förslag 2 682 914    

2017 Beräknat 3 500 001    

2018 Beräknat 3 263 301    

2019 Beräknat 2 674 822    
1 Anslaget har bytt namn från Ersättning till etableringslotsar och insatser för 
vissa nyanlända invandrare 

2 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
etableringslotsar, program och insatser för 
personer som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Ersättning för insatser 
för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 2 000 000 000 kronor 2017–2026. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Program och 
insatser för nyanlända invandrare omfattar 
fleråriga åtaganden och medför utgifter för 
kommande budgetår. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:4 
Ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 
kronor 2017–2026. 

Regeringens överväganden 

Anslaget påverkas framför allt av antalet som 
omfattas av etableringsuppdraget, vilket i sin tur 

påverkas av antalet kommunmottagna. Utfallet 
påverkas även av Arbetsförmedlingens anvisning 
till insatser inom ramen för etablerings-
uppdraget. 

Utfallet för 2015 beräknas bli knappt 300 
miljoner kronor lägre än vad som beräknades i 
budgetpropositionen för 2015. De minskade 
utgifterna beror främst på att 
Arbetsförmedlingen avslutade samtliga avtal 
med etableringslotsar i maj 2015. 

Avskaffandet av systemet med etablerings-
lotsar beräknas medföra att utgifterna på 
anslaget minskar med 481 miljoner kronor 2016, 
643 miljoner kronor 2017 och 534 miljoner 
kronor 2018. Av dessa medel föreslås för 2016 
att 100 miljoner kronor tillförs anslaget 1:1 
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader inom 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 
för att under 2016 finansiera ett ökat 
resursbehov för etableringsuppdraget. Övriga 
medel av beräknad utgiftsminskning bör 
användas på anslaget för att möjliggöra insatser 
för deltagare inom snabbspår samt förstärkning 
av andra aktiviteter för att underlätta och 
påskynda nyanländas etablering i arbetslivet. För 
2016 beräknas det medföra utgifter om 
sammantaget 376 miljoner kronor.  

Regeringen anser också att tidiga insatser för 
nyanlända som bor i anläggningsboende behöver 
utvecklas. För 2016 beräknas det medföra ökade 
utgifter om 32 miljoner kronor. Vidare anser 
regeringen att valideringsinsatser för nyanlända 
inom etableringsuppdraget behöver förstärkas. 
För 2016 beräknas det medföra ökade utgifter 
om 7 miljoner. 

Kommuner kan få ersättning för sfi för 
personer med uppehållstillstånd som vistas i 
Migrationsverkets anläggningsboenden i 
avvaktan på kommunplacering. För ett antal av 
dessa personer kan det finnas behov av att resa 
till kommunens sfi för att kunna delta. 
Regeringen anser att om det finns behov av att 
resa till sfi för anläggningsboende bör personen 
få skälig ersättning för detta. För perioden 2016–
2019 avsätter regeringen 25 miljoner kronor 
årligen för detta. 

Regeringen föreslår att 2 682 914 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Ersättning för insatser 
för vissa nyanlända invandrare för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
3 500 001 000 kronor, 3 263 301 000 kronor 
respektive 2 674 822 000 kronor. 
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Tabell 3.22 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2026 

Ingående åtaganden 1 261 830 2 363 221 763 221    

Nya åtaganden 2 035 104 700 000 1 970 000    

Infriade åtaganden -933 714 -2 300 000 -742 803 -993 119 -700 000 -297 299 

Utestående åtaganden 2 363 221 763 221 1 990 418    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 600 000 3 500 000 2 000 000    

 
 

Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 710 000 2 710 000 2 710 000 2 710 000 

Förändring till följd av:    

Beslut -255 018 -423 312 -287 312 -291 312 

Volymer 252 932 1 238 313 865 613 281 134 

Överföring 
till/från andra 
anslag 28 000 28 000 28 000 28 000 

Övrigt -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 2 682 914 3 500 001 3 263 301 2 674 822 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
I tabell 3.24 redovisas förändringar på anslaget 
under beslut summerat från tidigare budget-
propositioner samt förslag i denna budgetpro-
position, som påverkar anslagsnivån 2016 och 
framåt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 3.24 Anslagspåverkan av beslut från tidigare budgetpropositioner och i denna budgetproposition 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Beslut från tidigare budgetpropositioner  -114 018 -265 294 149 000  

BP2016  

Resor till sfi för anläggningsboende 

  

25 000 

   

Avskaffande av etableringslots  -481 000 -162 000 109 000 89 000 

Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser  376 000 156 000 -110 000 -83 000 

Förstärkt validering  7 000 3 000   

Tidiga insatser i anläggningsboende  32 000  -12 000 -10 000 

Överföring till Arbetsförmedlingen för 2016  -100 000 100 000   
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3.7.5 1:5 Hemutrustningslån 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:5 Hemutrustningslån 
Tusental kronor 

2014 Utfall 170 560  
Anslags- 
sparande 

 
-10 169 

2015 Anslag 233 269 1 
Utgifts- 
prognos 

 
217 580 

2016 Förslag 302 120    

2017 Beräknat 273 982    

2018 Beräknat 185 863    

2019 Beräknat 148 098    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för lån till 
nyanlända invandrare för inköp av 
hemutrustning. 

Kompletterande information 

Hemutrustningslånen beviljas med stöd av 
förordningen (1990:1361) om lån till hemut-
rustning för flyktingar och vissa andra ut-
länningar. 

Regeringens överväganden 

Omfattningen av låneverksamheten bestäms 
främst av antalet kommunmottagna nyanlända 
och i vilken utsträckning de väljer att ansöka om 
lån. 

Utfallet under 2015 beräknas bli ca 16 mil-
joner kronor högre än anslaget som anvisades i 
budgetpropositionen för 2015. De högre 
utgifterna beror i huvudsak på att fler än 
beräknat ansökt om lån. För 2015 föreslås i 
höständringsbudget för 2015 att anslaget tillförs 
motsvarande medel. 

Antalet kommunmottagna beräknas öka för 
2016 och 2017 jämfört med vad som beräknades 
i budgetpropositionen för 2015. Det medför att 
fler personer kan ansöka om hemutrustningslån. 
Lånebenägenheten är svårberäknad och beror i 
stor utsträckning på vilka länder de 
låneberättigade personerna kommer från. 
Andelen som ansöker om lån har skrivits upp 
och sammantaget med att antalet som blir 
kommunmottagna antas bli fler under de 
närmaste åren, kan utlåningen antas bli högre för 

2016 och 2017. Under 2018 och 2019 antas 
utlåningen minska. 

Regeringen föreslår att 302 120 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Hemutrustningslån för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 273 982 000 kronor, 185 863 000 kronor 
respektive 148 098 000 kronor. 

 
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:5 Hemutrustningslån 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 217 469 217 469 217 469 217 469 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 1 000 1 000 1 000 
Överföring till/från 
andra anslag 4 000 4 000 4 000 4 000 

Övrigt 79 651 51 513 -36 606 -74 371 

Förslag/ 
beräknat anslag 302 120 273 982 185 863 148 098 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
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4 Diskriminering 

4.1 Omfattning 

Området omfattar åtgärder för att förebygga och 
motverka diskriminering på grund av kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Området omfattar Diskriminerings-
ombudsmannens (DO) och Nämnden mot 
diskriminerings verksamhet som finansieras från 
anslag 2:1 Diskrimineringsombudsmannen. 

Vidare ingår åtgärder mot diskriminering, 
rasism, främlingsfientlighet och andra former av 
intolerans och insatser för att stärka homo- och 
bisexuellas samt transpersoners rättigheter som 
finansieras från anslag 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m. 

 

4.2 Utgiftsutveckling 

År 2016 beräknas utgifterna inom området öka 
med 19 miljoner kronor till följd av satsningar 
för att stärka arbetet mot diskriminering på 
nationell, regional och lokal nivå, för att 
förebygga och motverka rasism och liknande 
former av fientlighet samt för att förstärka 
statsbidraget till organisationer för 
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Diskriminering 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Diskriminering        

2:1 Diskrimineringsombudsmannen 96 98 98 109 111 113 115 

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 41 39 38 48 44 39 39 

Summa Diskriminering 137 136 136 157 154 152 154 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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4.3 Mål 

Målet för regeringens politik mot diskriminering 
är (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 
2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115): 

– Ett samhälle fritt från diskriminering. 

4.4 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas resultaten av åtgärder 
som bidragit till målsättningen om ett samhälle 
fritt från diskriminering.  

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom 
diskrimineringsområdet utgår från:  

– Lagstiftningsarbete inom diskriminerings-
området. 

– Internationellt arbete för att främja lika 
rättigheter och möjligheter. 

– Diskrimineringsombudsmannens (DO) 
insatser utifrån diskrimineringslagen 
(2008:567) och lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen.  

– Andra statliga insatser för att motverka och 
förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter. 

– Insatser för att sprida kunskap och utveckla 
arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och 
andra former av intolerans.  

– Insatser för att stärka homo- och 
bisexuellas samt transpersoners rättigheter. 

 

Underlaget för bedömningarna utgörs främst av 
redovisningar och rapporter från de myndigheter 
som haft särskilda regeringsuppdrag inom 
området. I bedömningen vägs även resultat från 
utredningar in. Vidare påverkar insatser på 
regional och lokal nivå bedömningen av andra 
statliga insatser för att motverka och förebygga 
diskriminering. 

 

4.4.2 Resultat  

En effektiv och heltäckande lagstiftning 

Det pågår ett ständigt arbete för att dels 
säkerställa samma skydd oavsett 
diskrimineringsgrund, dels säkerställa att 
lagstiftningen är så effektiv och heltäckande som 
möjligt. Den 1 januari 2015 förstärktes skyddet 
mot diskriminering genom att bristande 
tillgänglighet som en ny form av diskriminering 
infördes i diskrimineringslagen (prop. 
2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 
2013/14:367). Lagändringen innebär att skäliga 
åtgärder för tillgänglighet ska vidtas så att en 
person med funktionsnedsättning kommer i en 
jämförbar situation med personer utan 
funktionsnedsättning. Förbudet gäller 
diskrimineringslagens samtliga samhälls-
områden, men med vissa undantag.  

Vidare bereds inom Regeringskansliet 
förslagen från utredningen om aktiva åtgärder 
mot diskriminering (Nya regler om aktiva 
åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41). 
Utredningen har bl.a. undersökt hur krav på 
aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga 
för att bli ett effektivare medel i arbetet med att 
förebygga diskriminering och uppnå lika 
rättigheter och möjligheter samt gett förslag till 
hur riksdagens tillkännagivande om att ändra 
reglerna för lönekartläggning och handlings-
planer för jämställda löner kan genomföras (bet. 
2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260).  

I januari 2014 utsågs en särskild utredare med 
uppdrag att föreslå hur arbetet mot diskrimi-
nering kan organiseras och effektiviseras. 
Utredaren ska utreda och ge förslag som 
säkerställer goda förutsättningar för personer 
som utsätts för diskriminering att ta till vara sina 
rättigheter (dir. 2014:10 och dir. 2014:79). 
Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 
2015.  

Internationellt arbete för att främja lika 
rättigheter och möjligheter 

Sverige deltar i det pågående förhandlingsarbetet 
om Europeiska kommissionens förslag till nytt 
EU-direktiv om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller 
sexuell läggning. Syftet med förslaget är att 
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säkerställa samma nivå av skydd mot 
diskriminering oavsett grund.  

DO deltar i flera internationella nätverk och 
medverkar aktivt i olika fora för samarbete och 
erfarenhetsutbyte i frågor som faller inom 
myndighetetens ansvarsområde. DO:s expertis 
är efterfrågad i internationella sammanhang. DO 
var t.ex. i juni 2014 värd då Equinet, de 
europeiska likabehandlingsmyndigheternas 
samarbetsorganisation (The European Network 
of Equality Bodies), anordnade en utbildning om 
hbtq-frågor. Vidare ansvarade DO 2014 för det 
årliga mötet med företrädare för 
likabehandlingsmyndigheterna i de nordiska 
länderna. DO har även fortsatt sitt arbete inom 
Europeiska kommissionens rådgivande organ för 
jämställdhet samt medverkat i kommissionens 
arbete med en europeisk standard för 
jämställdhetsintegrering i Europeiska social-
fonden. Sammantaget har DO under året 
genomfört drygt 75 internationella medverkans- 
och samverkansaktiviteter. Under 2014 
påbörjade DO ett systematiskt arbete för 
löpande bevakning av den internationella 
rättsutvecklingen inom myndighetens 
ansvarsområde. 

DO:s insatser utifrån diskrimineringslagen 
(2008:567) och lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen  

DO ska enligt diskrimineringslagen 
(2008:567)(DL) utöva tillsyn över att lagen följs. 
DO:s tolkning av uppdraget innebär att 
främjande- och tillsynsuppdraget ska samspela 
för att främja lika rättigheter och möjligheter 
och åstadkomma en samhällsförändring. Det 
innebär bl.a. att de mål som DO driver i domstol 
samt tillsynen av aktiva åtgärder ska bidra till 
utveckling inom områden med identifierade 
förändringsbehov.  

Fler anmälningar om diskriminering 
Under 2014 inkom 1949 anmälningar till DO, 
vilket är en ökning med 122 anmälningar jämfört 
med 2013. Ökningen har dock i praktiken varit 
större eftersom det i de inkomna anmälningarna 
för 2013 ingår 218 anmälningar där personen 
anmälde både sin arbetsgivare och sitt fack i 
samma fråga. Ökningen av anmälningar har skett 
inom de flesta samhällsområden, men främst när 

det gäller varor och tjänster, socialtjänst, 
utbildning och offentlig anställning. 
 
Tabell 4.2 Inkomna anmälningar till DO fördelat på kön 

 2012 2013 2014 

Kvinnor 759 931 877 

Män 778 878 1031 

Övriga 25 36 73 

Totalt1 1562 1845 1981 
1Det totala antalet kan avvika från antalet ärenden på grund av att vissa 
anmälare uppger båda kön när till exempel ett par föräldrar anmäler. 
Källa: DO:s årsredovisning för 2014. 

 
År 2014 gjordes 44 procent av anmälningarna av 
kvinnor och 52 procent av män. Av övriga 
anmälningar framgår inte kön eller så vill 
anmälaren inte identifiera sig som man eller 
kvinna. Det har endast skett små förändringar i 
fråga om den procentuella fördelningen mellan 
könen sedan 2012 (tabell 4.2).  

Etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning 
vanligaste diskrimineringsgrunden som anmäls 
Bland de inkomna anmälningarna var etnisk 
tillhörighet, liksom tidigare år, den vanligaste 
diskrimineringsgrunden följt av funktions-
nedsättning (tabell 4.3). 
 
Tabell 4.3 Antalet anmälningar per diskrimineringsgrund 
2012–2014 

 2012 2013 2014  

Etnisk tillhörighet 450 6591 601  

Funktionsnedsättning 412 312 461  

Kön 230 4541 250  

Könsidentitet eller 
könsuttryck 14 19 26 

 

Missgynnande i 
samband med 
föräldraledighet 61 43 52 

 

Religion eller annan 
trosuppfattning 75 89 119 

 

Sexuell läggning 34 25 32  

Ålder 136 194 269  

Totalt2 1 412 1795 1810  
 
1218 anmälningar om könsdiskriminering och etnisk diskriminering har gjorts av 
personer som var anställda hos samma arbetsgivare och som anmälde både sin 
arbetsgivare och sitt fackförbund. Anmälningarna gällde samma fråga. 
2En anmälan kan beröra flera diskrimineringsgrunder. Därför anger siffrorna inte 
det totala antalet ärenden utan det totala antalet anmälda 
diskrimineringsgrunder. 
Källa: DO:s årsredovisning för 2014 
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Hanteringen av anmälningarna 
Av de 1 949 anmälningar som inkommit under 
2014 har DO beslutat att utreda 224 
anmälningsärenden, 128 från kvinnor, 106 från 
män, 4 från transpersoner och 5 ej definierade 
(några anmälningar avser flera anmälare). Av de 
inkomna ärendena har 1 660 ärenden avslutats 
utan fördjupad utredning. Den vanligaste 
orsaken till att ett ärende har avslutats har varit 
att DO efter en bedömning av anmälan har 
beslutat att inte inleda en fördjupad utredning. 
De ärenden som har utretts är sådana där DO 
bedömt att en talan i domstol är motiverad 
utifrån myndighetens arbetssätt. DO har under 
2014 beslutat att driva 25 ärenden vidare till 
domstol, 14 från kvinnor och 11 från män, vilket 
är en ökning jämfört med både 2013 (17) och 
2012 (21). I 19 av de ärenden, 14 från kvinnor 
och 7 från män, som DO valt att driva i domstol 
har motparten medgett diskriminering och 
förlikningar har träffats. Därutöver har två 
förlikningar träffats utan att motparten medgett 
diskriminering. Under 2013 träffades 7 förlik-
ningar och 2012 var motsvarande siffra 27. 

Under 2014 har sex domar meddelats, varav 
två från Arbetsdomstolen (AD) och fyra från 
allmän domstol. Under 2013 meddelades totalt 
sju domar, varav fyra från AD och tre från 
allmän domstol. Under 2012 meddelades totalt 
tre domar, två i allmän domstol och en från AD. 

Fler granskningar om aktiva åtgärder 
DO:s arbetssätt innebär mer fokus på att 
använda myndighetens tillsyn i annat syfte än 
utredning av enskilda överträdelser med 
processföring i domstol som mål. Ett flertal 
tillsynsåtgärder har vidtagits 2014 för att granska 
arbetsgivares och utbildningsanordnares 
förebyggande arbete enligt 3 kap. DL. Under 
2013 och 2014 har DO kraftigt utökat sin 
granskning av arbetsgivares och utbildnings-
anordnares aktiva åtgärder (tabell 4.4). 
 

Tabell 4.4 Antal inkomna och avslutade granskningsärenden 
om aktiva åtgärder 2012–2014  

     

 2012 2013 2014  

Arbetslivet 44 561 110  

Utbildnings-
väsendet 40 30 297 

 

Totalt 84 591 407  

Varav 
avslutande 
ärenden 27 492 508 

 

Källa: DO årsredovisning för 2014 

 
Ökningen av granskningen har delvis sin 
förklaring i det särskilda uppdrag om utökade 
tillsyns- och främjandeinsatser som DO hade 
2013 och 2014 (dnr A2013/00697/DISK). I 
februari 2015 redovisade DO regerings-
uppdraget om utökade tillsyns- och 
främjandeinsatser gällande arbetsgivares arbete 
med lönekartläggning och universitets- och 
högskolors arbete med aktiva åtgärder (dnr 
Ku2015/00778/DISK). Totalt avsattes 9 
miljoner kronor för uppdraget under 2013 och 
2014 från utg.omr. 13 anslag 3:1 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder. Inom ramen för uppdraget 
har DO bl.a. granskat samtliga högskolors arbete 
med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 14–16 §§ DL. 
Granskningen visade att endast hälften av de 48 
högskolorna fullt ut följer bestämmelserna i 3 
kap. 14–16 §§ DL, som innebär att utbildnings-
anordnare ska förebygga och förhindra 
trakasserier och upprätta likabehandlingsplaner. 
Utvärderingen av granskningen har dock visat 
att tillsynen i olika hög grad ökat kunskaperna 
om vad som krävs för att följa bestämmelserna 
om aktiva åtgärder. Vidare har DO inom ramen 
för uppdraget genomfört en granskning av 
lönekartläggningen hos landsting och 
landstingsägda bolag samt privata företag, inom 
sektorer där det enligt Medlingsinstitutets 
statistik finns stora oförklarade löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Granskningen visade 
att landstingen, de landstingsägda bolagen och 
de privata företagen visserligen bedriver ett 
arbete för jämställda löner, men med betydande 
brister. Utvärderingen av granskningen visade 
att flera arbetsgivare har genomfört förbättringar 
som innebär att de nu lever upp till sina 
skyldigheter och därigenom tar ett större ansvar 
för att främja lika rättigheter och möjligheter. 

Utöver granskningarna inom ramen för 
regeringsuppdraget inledde DO under 2014 en 
temagranskning av 250 utbildningsanordnares 
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skyldigheter att främja lika rättigheter och 
möjligheter och förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier enligt 3 kap. 14–16 §§ DL. 
Vidare avslutades under 2014 uppföljnings-
granskningen av den s.k. miljongranskningen 
som JämO genomförde 2006–2008. 
Uppföljningen innebar en granskning av 470 
arbetsgivares handlingsplaner för jämställda 
löner. 

Andra tillsynsinsatser 
DO har under 2014 meddelat ett särskilt 
tillsynsbeslut avseende Polismyndigheten i 
Skåne gällande eventuell etnisk registrering av 
personer med romsk tillhörighet samt ett särskilt 
tillsynsbeslut gällande en utbildningsanordnare. 
Detta utgör, enligt DO, ett nytt arbetssätt när 
det gäller tillsyn över skyldigheterna i 2 kap. DL. 
DO bedömer att denna typ av initiativtillsyn är 
resursmässigt mer effektiv och kommer att bli 
betydligt vanligare framöver. 

Övriga insatser enligt lagen (2008:568) om 
Diskrimineringsombudsmannen 
Att det ska finnas god kunskap om 
diskrimineringslagen och förekomsten av 
diskriminering i samhället är centralt i det 
förebyggande arbetet mot diskriminering. DO:s 
insatser genom kommunikation, utbildning, 
samverkan, kurser och medverkan, rådgivning 
samt forskning ska bidra till att öka kunskapen 
om diskriminering i samhället och hur den kan 
förebyggas.  

Både den skriftliga och muntliga rådgivningen 
har minskat med ca 10 procent jämfört med 
2013. Enligt DO förklaras det av naturlig 
variation mellan åren. De flesta av frågorna i 
såväl den muntliga som skriftliga rådgivningen 
rör diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet 
och funktionsnedsättning. 

Mer förebyggande arbete mot diskriminering 
DO har under året fortsatt att utveckla 
samverkan med olika nyckelaktörer i samhället 
vilket har resulterat i att antalet kontakter som är 
av central betydelse för måluppfyllelsen ökat. 
Vidare har DO utvecklat sin kursverksamhet. 
Antalet uppdragsutbildningar har ökat något. 
Flera rapporter har också tagits fram under 2014 
vilket förväntas stärka myndighetens uppgift att 
synliggöra diskriminering och bidra till kunskap 
inom området. 

Andra statliga insatser för att motverka och 
förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter 

Med stöd av förordningen (2002:989) om 
statligt stöd för verksamhet som förebygger och 
motverkar diskriminering, fördelade Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) under 2014 ca 11,8 miljoner kronor till 
15 lokala verksamheter mot diskriminering (s.k. 
antidiskrimineringsbyråer). 

Antidiskrimineringsbyråerna har under 2014 
kostnadsfritt hjälpt individer genom att bland 
annat utreda, förhandla, förlika eller anmäla 
vidare fall av diskriminering. Under 2014 
handlades 1614 inkomna individärenden 
sammantaget av antidiskrimineringsbyråerna, 
vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 
2013. 

DO har samverkat med antidiskrimi-
neringsbyråer i olika sammanhang och under 
2014 har sju individanmälningar kommit in till 
myndigheten via dessa, vilket kan jämföras med 
elva under 2013.  

För att förstärka arbetet för lika rättigheter 
och möjligheter har Länsstyrelserna i uppdrag, i 
enlighet med förordningen (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion, att verka för att integrera 
de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet, 
särskilt avseende skyddet mot diskriminering. I 
likhet med tidigare år kan konstateras att arbetet 
har resulterat i att frågor om mänskliga 
rättigheter och diskriminering för ett flertal 
länsstyrelser successivt har utvecklats och 
integrerats i organisationen. För att fortsätta 
detta arbete fick Länsstyrelsen i Dalarnas län 
2014 i uppdrag att samordna och utveckla 
länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter 
(se vidare under utg.omr 1 avsnitt 9.13.2 ). 

Insatser för att sprida kunskap och utveckla 
arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och 
andra former av intolerans  

För att motverka rasism, främlingsfientlighet 
och andra former av intolerans som står i strid 
med principen om alla människors lika värde, har 
regeringen fortsatt att öka insatserna inom 
området.  

Forum för levande historia fick den 29 januari 
2015 i uppdrag att under perioden 2015–2017 
genomföra en stor utbildningsinsats om olika 
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former av rasism och intolerans i historien och i 
dag (dnr Ku2015/00319/KA). Syftet är att 
satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt 
samhälle präglat av respekt för alla människors 
lika värde och rättigheter och till att främja 
demokratin. Målsättningen är att nå ut till alla 
Sveriges elever i grundskolan och i gymnasie-
skolan. Regeringen fattade den 25 juni 2015 
beslut om att målgruppen för insatsen ska 
breddas. Myndigheten har fått i uppgift att nå ut 
till fler grupper än elever i grundskolan och i 
gymnasieskolan. Vidare ska myndigheten verka 
för en bred geografisk spridning. Uppdraget 
omfattar rasism och liknande former av 
intolerans såsom afrofobi, antisemitism, 
antiziganism, islamofobi, homofobi och 
transfobi. Fem miljoner kronor har avsatts för 
uppdraget 2015 från utg.omr. 17 anslag 8:5 
Forum för levande historia. 

DO har utifrån regeringsuppdrag om att 
utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och 
liknande former av intolerans (dnr 
A2014/02479/DISK) under 2014 initierat ett 
arbete för att ta fram en normativ referensram 
för en kommande kartläggning av vilka insatser 
som görs i dag. 350 000 kronor avsattes för 
uppdraget 2014 och 1 miljon kronor 2015.  

Statens skolverk har, som en del av 
genomförandet av uppdraget om kunskaps-
höjande insatser i skolan (dnr 
A2014/01587/DISK), på myndighetens hemsida 
lagt upp information i syfte att förmedla 
kunskap och sprida information om bl.a. 
metoder som kan användas i skolornas arbete 
inom området. En miljon kronor avsattes för 
uppdraget 2014 och två miljoner kronor har 
avsatts 2015. 

Statens medieråd har inom ramen för sitt 
uppdrag (dnr A2013/02317/DISK och 
A2014/01205/DISK) genomfört kampanjen No 
Hate Speech Movement mot främlings-
fientlighet, sexism och liknande former av 
intolerans på internet under 2013–2014. 
Uppdraget har resulterat i webbsajten nohate.se 
som har fungerat som ett nav för hela 
kampanjen. Allt som producerats inom ramen 
för kampanjen, såsom utbildningar, metod-
material, podcasts, information om vad som är 
tillåtet att göra på nätet samt kampanjmaterial 
finns tillgängligt på sajten för fri nedladdning. 
De samlade kampanjaktiviteterna har resulterat i 
en räckvidd på över en miljon människor, främst 
pedagoger och unga. Beslut att förlänga 

kampanjen t.o.m. 2016 och att utvidga 
kampanjen till att även omfatta våldsbejakande 
extremism fattades den 25 juni 2015 (dnr 
Ku2015/01869/D). För uppdraget avsätts totalt 
1,6 miljoner kronor 2015 (se även utg.omr.1 
avsnitt 9). 

Av uppdraget till Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund om kartläggning av främlings-
fientliga handlingar mot trossamfund (dnr 
A2014/01470/DISK) framgår att främlings-
fientliga handlingar mot trossamfund är ett 
omfattande problem i dagens Sverige. Det 
framkommer även att det finns ett glapp mellan 
antalet anmälda hatbrott med antisemitiska, 
islamofobiska och kristofobiska förtecken och 
enskilda individers upplevelser av sådana brott. 
Mörkertalet, d.v.s. antalet icke anmälda fall, 
tycks vara omfattande. För uppdraget avsattes 
500 000 kronor 2014. 

Vidare har regeringen i maj 2015 beslutat om 
ett särskilt uppdrag till DO att vidta 
kunskapshöjande åtgärder om afrofobi (dnr 
Ku2015/01668/DISK). För uppdraget avsätts 
500 000 kronor 2015.  

I syfte att öka medvetenheten kring rasism 
och främlingsfientlighet har även Riksteatern 
beviljats bidrag för att i samarbete med Unga 
Klara turnera föreställningen X, riktad till 
skolelever, under hösten 2015 (dnr 
Ku2015/01816/DISK). För uppdraget avsätts 
1,5 miljoner kronor 2015. 

Flera av de åtgärder som redovisas ovan 
omfattas till viss del av förslagen som lämnats i 
betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU 
2012:74). 

MUCF fördelade under 2014 ca 8,3 miljoner 
kronor i bidrag enligt förordningen (2008:62) 
om statsbidrag till verksamheter mot rasism och 
liknande former av intolerans. År 2014 var det 
betydligt färre organisationer som ansökte om 
bidrag än under åren 2012–2013. Skälet till 
minskningen är oklar, men kan bero på att 
myndigheten tydligt kommunicerade att 
verksamheter mot homofobi och afrofobi skulle 
prioriteras i bidragsfördelningen 2014. Det kan 
ha medfört att antalet ansökningar med en annan 
inriktning blev färre jämfört med tidigare år. 
Totalt ansökte 32 föreningar om bidrag, varav 14 
ansökningar beviljades. De beviljade projekten 
hade som inriktning att arbeta mot rasism (4), 
islamofobi (1), afrofobi (4), antiziganism (1) och 
homofobi (4). Jämfört med föregående år är det 
en större spridning. År 2013 avsåg majoriteten av 
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de beviljade projekten rasism. I den översyn som 
nyligen avslutats (Ds 2015:38), och som bl.a. 
avser förordningen (2008:62) om statsbidrag till 
verksamheter mot rasism och liknande former av 
intolerans, konstateras att förordningen i 
dagsläget saknar ett uttalat syfte. I promemorian 
föreslås att det ska anges att syftet med 
statsbidraget är att stödja verksamheter vars 
syfte är att motverka eller förebygga rasism eller 
liknande former av intolerans.  

Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter 

Regeringen har under året fortsatt insatserna för 
att stärka hbtq-personers rättigheter utifrån den 
nationella strategin för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, köns-
identitet eller könsuttryck. Fokus för strategin 
är områdena våld, diskriminering och andra 
kränkningar, unga hbt-personer, hälsa, vård och 
sociala tjänster, privat- och familjeliv, 
kulturområdet samt det civila samhället.  

Under 2014 har de strategiska myndigheterna 
som identifierats i strategin (DO, Social-
styrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens 
kulturråd och MUCF) påbörjat ett arbete med 
att integrera hbt-frågorna i verksamheterna. 
Myndigheterna har även tagit fram en långsiktig 
planering för uppdraget att främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  

Flera myndigheter har också haft i uppdrag att 
på olika sätt främja hbt-personers lika rättigheter 
och möjligheter. Som ett resultat av dessa 
uppdrag har bl.a. MUCF i samråd med Statens 
skolverk och RFSL Ungdom publicerat det 
normkritiska stödmaterialet Öppna skolan! som 
kan användas av skolpersonal m.fl. För 
uppdraget avsattes 1 miljon kronor 2014 och 1,6 
miljon kronor 2015. Uppdraget finansieras även 
från utg.omr. 17 (dnr U2014/05384/UC och 
U2015/01874/UC). 

Forum för levande historia har på regeringens 
uppdrag under 2014 utvecklat ett 
utbildningsmaterial i syfte att motverka 
homofobi och transfobi bland unga (dnr 
Ku2013/02081/KA och Ku2013/02461/RFS 
(delvis)). Uppdraget har resulterat i ett 
webbaserat material för lärare och elever, med 
syfte att öka kunskapen om hur rättigheter och 
normer sett ut och förändrats i olika 
sammanhang i historien, från 1900-talets början 

fram till i dag. Materialet kommer att lanseras i 
samband med Skolforum i slutet av oktober 
2015 och ska sedan spridas till skolor och lärare 
genom olika målgruppsanpassade kommunika-
tionskanaler och insatser under 2015–2016. För 
uppdraget avsattes 500 000 kronor 2014. 

Folkhälsomyndigheten fick 2012 i uppdrag att 
följa upp hbt-personers hälsa och levnadsvillkor, 
inklusive diskriminering och utsatthet för våld. 
Av myndighetens redovisning framgår bl.a. att 
det fortsatt finns stora skillnader i hälsa och 
hälsans bestämningsfaktorer mellan homo- och 
bisexuella jämfört med heterosexuella samt 
mellan transpersoner och befolkningen i 
allmänhet. Det är t.ex. vanligare att hbt-personer 
rapporterar att de utsatts för diskriminering, 
kränkande behandling och våld. Psykisk ohälsa, 
självmordstankar och självmordsförsök är 
framträdande problem i gruppen. Bland homo- 
och bisexuella ses vissa förbättringar i hälsa över 
tid även om skillnaderna jämfört med 
heterosexuella kvarstår. Vad gäller transpersoner 
syns en tendens till viss ökning av kränkande 
behandling och bemötande, otrygghet och stress 
samt sömnsvårigheter. Andelen med lågt 
förtroende för en rad samhällsinstanser har 
också ökat. Andelen transpersoner som någon 
gång försökt ta sitt liv har också ökat, från en 
femtedel 2005 till en tredjedel 2014. 

Socialstyrelsen har haft ett särskilt uppdrag 
om insatser för att främja hbt-personers 
rättigheter och möjligheter inom kommunal och 
regional verksamhet (dnr A2014/02776/DISK). 
Socialstyrelsen har inom ramen för uppdraget 
genomfört ett antal informationsinsatser som 
bl.a. innefattat en nationell konferens om hbt-
personers situation och en exempelsamling med 
erfarenheterna från konferensen och exempel på 
projekt med hbt-inriktning. För uppdragets 
genomförande avsattes 1,2 miljoner kronor 
2014. Vidare har Socialstyrelsen 2015 fått i 
uppdrag att efter ansökan från kommuner och 
landsting fördela 1,9 miljoner kronor till projekt 
som syftar till att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck (dnr 
A2014/04437/DISK). 

En särskild utredare har dessutom i uppdrag 
att överväga om det straffrättsliga skyddet för 
transpersoner ska stärkas och att se över 
termerna könsöverskridande identitet eller 
uttryck respektive ras i de författningar där de 
förekommer (dir. 2014:115).  
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I strategin lyfts det civila samhället som ett 
särskilt fokusområde för att stärka hbt-personers 
rättigheter. MUCF fördelade under 2014 ca 7,3 
miljoner kronor enligt förordningen (2008:349) 
om statsbidrag till organisationer för 
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck. Antalet organisationer som etablerat sig 
för organisationsbidrag enligt förordningen har 
ökat stadigt medan den utåtriktade 
verksamheten med ändamål att stärka hbt-
personers ställning i samhället inte har ökat (Ds 
2015:38). År 2015 ansökte nio organisationer 
om bidrag varav sju ansökningar beviljades. 
Antalet sökande organisationer har under de 
senaste åren ökat. Åtta organisationer ansökte 
om bidrag och sex beviljades bidrag 2014. År 
2013 beviljades samtliga sju sökande 
organisationer bidrag. De organisationer som 
2014 mottagit bidrag ger samtliga exempel på att 
deras påverkansarbete gett eller bidragit till 
effekter på samhällsnivå.  

4.4.3 Analys och slutsatser 

Det formella skyddet mot diskriminering har 
fortsatt stärkts. På så sätt har fler möjligheter 
skapats för den enskilde att få sina rättigheter 
tillvaratagna och förutsättningarna för att 
motverka diskriminering har förbättrats. 

För att nå målet för regeringens politik mot 
diskriminering, ett samhälle fritt diskriminering, 
krävs arbete genom en rad olika åtgärder samt att 
förutsättningar ges för att arbetet kan bedrivas 
effektivt. Grunden är ett effektivt och 
heltäckande skydd mot diskriminering. 
Därutöver behövs tillsyn och främjandearbete 
mot diskriminering, vilket inkluderar rådgivning 
och kunskap om förekomst om diskriminering. 
Det är en svår uppgift att få en tydlig bild av 
omfattningen av diskriminering inom olika 
samhällsområden och inom olika 
diskrimineringsgrunder. Såväl aktuell forskning 
som DO:s rapportering ger dock stöd för att 
diskriminering fortfarande förekommer inom 
olika samhällsområden. 

Antalet anmälningar till DO om 
diskriminering har ökat och etnisk tillhörighet 
och funktionsnedsättning är alltjämt de 
vanligaste diskrimineringsgrunderna. Det visar 
t.ex. att diskrimineringslagens (2008:567) 
bestämmelser om bristande tillgänglighet som en 

form av diskriminering kan behöva stärkas 
ytterligare. Det finns också indikationer på att 
diskrimineringslagens bestämmelser om 
diskrimineringsersättning inte lever upp till EU-
rättens krav på effektiva sanktioner mot 
diskriminering.  

Formella rättigheter leder dock inte 
automatiskt till lika rättigheter i praktiken. 

 Det särskilda uppdrag som DO haft avseende 
utökade tillsyns- och främjandeinsatser gällande 
arbetsgivares arbete med lönekartläggning och 
universitets- och högskolors arbete med aktiva 
åtgärder, visade tydligt att det finns brister i 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter. 
DO:s tillsyn har dock bidragit till en ökad 
kunskap och att fler arbetsgivare nu lever upp till 
sina skyldigheter och därigenom tar ett större 
ansvar för att främja lika rättigheter och 
möjligheter. Det är således viktigt att det fortsatt 
bedrivs ett effektivt arbete mot diskriminering.  

Samtidigt har antalet anmälningar till DO som 
utreds minskat. Utredaren med uppdrag att 
föreslå hur arbetet mot diskriminering kan 
organiseras och effektiviseras ska därför särskilt 
se över DO:s möjligheter och skyldigheter i den 
praktiska ärendehanteringen inom och utom 
rätta.  

Om diskrimineringslagstiftningen ska få 
genomslag i samhället i stort behövs också 
insatser från organisationer inom det civila 
samhället. Det finns tecken på att det för vissa 
människor kan kännas främmande att vända sig 
till en myndighet och studier visar att enskilda i 
många fall hellre söker sig till en lokal 
kontaktperson för rådgivning.  

För att främja lika rättigheter och möjligheter 
har arbetet med insatser mot rasism, 
främlingsfientlighet och andra former av 
intolerans samt arbetet för att stärka homo- och 
bisexuellas samt transpersoners rättigheter 
intensifierats.  

Inom arbetet mot rasism, främlingsfientlighet 
och andra former av intolerans pågår för 
närvarande över hela landet en rad olika insatser 
mot rasism generellt, men också specifika 
satsningar. Satsningarna genomförs av ett flertal 
olika aktörer på såväl nationell och regional som 
lokal nivå. Det saknas dock en systematik och 
samordning av arbetet.  

Arbetet inom ramen för hbt-strategin har 
bidragit till ett förstärkt arbete och en systematik 
i arbetet för lika rättigheter och möjligheter för 
hbt-personer. Samtidigt kommer fortfarande 
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rapporter som bl.a. pekar på att homo- och 
bisexuella personer har ett sämre allmänt 
hälsotillstånd än den övriga befolkningen. Vidare 
saknas resurser för att hbt-organisationer ska 
kunna arbeta för att stärka hbt-personers 
ställning i samhället.  

4.5 Politikens inriktning 

Regeringen vill se ett Sverige där alla människor 
erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig 
själva och har tillgång till lika rättigheter. I ett 
sådant Sverige finns det ingen plats för 
diskriminering, rasism och liknande former av 
fientlighet. Antisemitism, antiziganism, 
islamofobi, afrofobi, rasism mot samer, 
homofobi, transfobi och funkofobi är uttryck 
för och tecken på ett samhälle där människor 
förnekas rätten att vara sig själva fullt ut. 
Diskriminering hindrar människor från att fullt 
ut delta i samhället, vilket ger upphov till 
samhällsekonomiska förluster och utanförskap. 
Därför ska detta bekämpas. Diskriminerings-
lagen är ett centralt verktyg i detta arbete och 
ska stärkas. 

Sverige har en feministisk regering. För att 
uppnå ett jämlikt samhälle måste begränsande 
normer utmanas. Snäva könsnormer och brist på 
jämställdhet begränsar människors fria livsval. 
Maktordningar kopplat till etnicitet, sexuell 
läggning, klass och ålder samverkar med den 
samhällsgenomgående könsmaktsordningen. I 
arbetet för lika rättigheter och möjligheter har 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) en 
central roll, men också organisationer inom det 
civila samhället. Sverige är ett land där många 
olika människor möts, med olika bakgrunder 
och identiteter. Genom våra olikheter bygger vi 
vår framgång. Att värna öppenheten och 
olikheterna i Sverige är att slå vakt om vad det är 
att vara svensk. 

Sverige är ett land som alltid utgjorts av, och 
varit beroende av, människor från andra länder 
som byggt vårt land starkt. Det innebär att det 
svenska är något sammansatt. 

Trots det har rasismen funnits i vårt land länge 
och under vissa tidsepoker varit statligt 
sanktionerad politik. Detta är regeringen 
angelägen om att synliggöra, och det sker 
exempelvis genom Forum för levande historias 
arbete men också genom Kommissionen mot 

antiziganism (se även utg.omr. 1 avsnitt 10.4.3). 
Regeringen kommer fortsätta att prioritera 
arbetet mot rasism inom flera olika 
politikområden. Här ingår bl.a. att synliggöra 
Sveriges koloniala historia och delaktighet i 
slaveriet. 

Homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queera (hbtq-personer) har länge utstått och är 
fortfarande utsatta för diskriminering och 
kränkningar. Under senare år har många 
reformer skett som stärkt hbtq-personers 
rättigheter. Detta reformarbete måste fortsätta 
för att hbtq-personer ska kunna leva ett liv där 
deras rättigheter och identitet fullt ut 
respekteras. Regeringen vill under mandat-
perioden åstadkomma konkreta förändringar 
som banar väg för lika rättigheter och 
möjligheter för alla, oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck.  

Förstärkt skydd mot diskriminering 

Regeringen ser behov av att fortsatt stärka 
lagstiftningen som rör diskriminering så att 
denna blir så effektiv och heltäckande som 
möjligt. Reglerna i diskrimineringslagen 
(2008:567) med avseende på aktiva åtgärder bör 
ändras. Regeringens ambition är att kravet på 
aktiva åtgärder ska utökas till att gälla samtliga 
diskrimineringsgrunder och att reglerna för 
lönekartläggning och handlingsplaner för 
jämställda löner bör ändras för att i denna del 
uppfylla riksdagens tillkännagivande från 2013 
(bet. 2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260). 
Regeringen avser att återkomma med en 
proposition till riksdagen i dessa frågor. 
Regeringen kommer också att se över hur 
diskrimineringslagens skydd mot bristande 
tillgänglighet kan stärkas ytterligare.  

För att förbättra förutsättningarna för att fler 
individer som utsätts eller riskerar att utsättas 
för diskriminering får sina rättigheter 
tillvaratagna avser regeringen att stärka arbetet 
mot diskriminering på nationell, regional och 
lokal nivå genom ökade resurser till DO samt till 
lokala verksamheter mot diskriminering (s.k. 
antidiskrimineringsbyråer). 
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Systematiskt och samordnat arbete mot rasism 
och liknande former av fientlighet 

Arbetet för att förebygga och motverka rasism 
och liknande former av fientlighet kommer 
ytterligare att intensifieras och regeringen avser 
att öka insatserna inom detta område.  

För att samla och systematisera arbetet ser 
regeringen behov av en nationell plan som grund 
för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. 
Inom samma ram avser regeringen också att 
behandla arbetet med att förebygga och 
motverka hatbrott. Rasism och andra typer av 
fientlighet i samhället skapar en grogrund för 
hatbrott och för att lyckas bekämpa detta är det 
avgörande att ta ett samlat grepp om dessa 
frågor. Vidare kommer frågan om vilka begrepp 
regeringen ska använda för att beskriva rasismen 
som samhällsproblem att beröras, eftersom ord 
bör användas i sin rätta betydelse och nya 
begrepp tillkommer och debatteras. 

Lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer 

De strategiska myndigheternas arbete inom 
ramen för den nationella strategin för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck är 
viktigt och regeringen avser därför att noggrant 
följa deras arbete. För att stärka hbtq-personers 
ställning i samhället avser regeringen att 
förstärka och förändra statsbidraget till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med könsöver-
skridande identitet eller uttryck. 

Regeringen avser också att fortsätta och 
förstärka uppdraget till Socialstyrelsen om att 
fördela statsbidrag till kommuner och landsting 
för projekt som inom det egna verksamhets-
området ökar kunskapen om homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners situation.  

 
 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Diskrimineringsombudsmannen 

Tabell 4.5 Anslagsutveckling 2:1 
Diskrimineringsombudsmannen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
96 354 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
358 

 
2015 

 
Anslag 

 
97 665 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
98 156 

2016 Förslag 109 114      

2017 Beräknat 110 538 2   

2018 Beräknat 112 730 3   

2019 Beräknat 115 087 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 109 118 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 109 125 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 109 124 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Diskriminerings-
ombudsmannens förvaltningsutgifter. Anslaget 
får även användas för förvaltningsutgifter för 
Nämnden mot diskriminering. 

Regeringens överväganden 

Anslaget 2:1 ökas med 10 miljoner kronor 
fr.o.m. 2016 för att förstärka DO:s arbete mot 
diskriminering.  

 
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 
Tusental kronor 

Anvisat 2015 1 97 665 97 665 97 665 97 665 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 696 2 989 4 979 7 125 

Beslut 9 753 9 884 10 086 10 297 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  109 114 110 538 112 730 115 087 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 109 114 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 
Diskrimineringsombudsmannen för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
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110 538 000 kronor, 112 730 000 kronor 
respektive 115 087 000 kronor. 

4.6.2 2:2 Åtgärder mot diskriminering 
och rasism m.m. 

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m. 
 
2014 

 
Utfall 

 
40 735 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 685 

 
2015 

 
Anslag 

 
38 608 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
37 648 

2016 Förslag 47 919      

2017 Beräknat 43 919      

2018 Beräknat 38 919      

2019 Beräknat 38 919      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser 
mot diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och liknande former av intolerans 
samt för att främja lika rättigheter och 
möjligheter för hbtq-personer. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt 
till verksamheter som förebygger och motverkar 
diskriminering och verksamheter som arbetar 
för att motverka rasism och liknande former av 
intolerans. Anslaget får användas för 
administrativa kostnader som är en förutsättning 
för genomförandet av insatser inom området. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökas med 9 miljoner kronor 2016 för 
att stärka arbetet mot diskriminering på regional 
och lokal nivå, för att förebygga och motverka 
rasism och liknande former av fientlighet samt 
för att förstärka statsbidraget till organisationer 
för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck. År 2017 minskas anslaget med 4 
miljoner kronor till följd av att tillfälliga 
satsningar inom ramen för hbt-strategin upphör 
och 2018 minskas anslaget med ytterligare 
5 miljoner kronor till följd av att tidigare 
tillfälliga satsningar för åtgärder mot rasism, 

främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans upphör.  
 
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 608 38 608 38 608 38 608 

Förändring till följd av:    

Beslut 9 311 5 311 311 311 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  47 919 43 919 38 919 38 919 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 47 919 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m. för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
43 919 000 kronor, 38 919 000 kronor respektive 
38 919 000 kronor. 
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5 Jämställdhet 

5.1 Omfattning 

Här redovisas regeringens bedömning av 
måluppfyllelsen för de jämställdhetpolitiska 
målen utifrån de åtgärder som finansieras från 
utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställd-
hetsåtgärder. Jämställdhetspolitiken är sektors-
övergripande. Övriga insatser på jämställdhets-
området redovisas därför inom berörda utgifts-
områden. Insatser som rör diskriminering på 
grund av kön redovisas under avsnitt 4 Disk-
riminering inom detta utgiftsområde. 

5.2 Utgiftsutveckling 

 

 
 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Jämställdhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Område Jämställdhet        

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 244   163 158 239 159 159 158 

Summa område Jämställdhet 244  163 158 239 159 159 158 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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5.3 Mål för jämställdhetspolitiken 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv (prop. 2008/09:1, bet. 
2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46). 

Regeringen arbetar utifrån följande underlig-
gande delmål för jämställdhetspolitiken. 

– En jämn fördelning av makt och inflytande. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet. 

– Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män 
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om utbildning och betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut. 

– Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möj-
ligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvin-
nor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig in-
tegritet. 

5.4 Resultatredovisning 

5.4.1 Indikatorer och andra 
bedömningsgrunder för 
redovisningen 

Jämställdhetspolitiken är bred och omfattar 
många utgiftsområden. Målen är övergripande 
och långsiktiga. Indikatorerna tydliggör de cen-
trala aspekterna i målen. Regeringens strategi för 
att genomföra de jämställdhetspolitiska målen är 
jämställdhetsintegrering, dvs. att jämställdhets-
perspektiv integreras i alla politikområden och i 
alla led av beslutsfattande, planering och utfö-
rande av verksamheter. Strategin innebär att 
resultatredovisningen görs inom flera utgiftsom-
råden i budgetpropositionen. Här görs i första 
hand uppföljningen utifrån delmålens indikato-
rer och anslaget för jämställdhetspolitiken. Indi-
katorerna finns tillgängliga på SCB:s hemsida 
och uppdateras två gånger om året.  

Redovisning av indikatorer uppdelade på 
respektive delmål 

Följande indikatorer används i resultatredovis-
ningen. 

Jämn fördelning av makt och inflytande 

– Riksdagens sammansättning efter val  
1921–20xx  

– Styrelser och ledning i börsföretag  

– Chefer i privat sektor efter typ av chef 

– Chefer i offentlig sektor efter typ av chef 

Ekonomisk jämställdhet 

– Nettoinkomst efter hushållstyp och antal 
barn 

– Kvinnors lön som andel (%) av mäns lön 
efter sektor före och efter standardavväg-
ning 1994–20xx 

– Segregeringsindex efter ålder 

– Sysselsatta 20–64 efter ålder och vanligen 
arbetad tid som heltid och deltid 

– Pågående sjukpenningfall i december åren 
1974–20xx 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet 

– Ersatta dagar för vård av barn 1974–20xx 

– Genomsnittlig tidsanvändning för personer 
i åldern 20-64 år 

– Tid för obetalt arbete efter livscykel 

– Orsak till deltidsarbete för personer i åldern 
20–64 år 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

– Personer 16–79 år utsatta för misshandel 
efter plats 

– Personer 16–79 år utsatta för misshandel 
efter relation till förövaren 

– Personer 16–79 år utsatta för sexualbrott 
efter ålder 

– Anmäld misshandel 

– Anmäld grov kvinnofridskränkning 

– Anmäld våldtäkt 
 
Indikatorerna utgör grund för beskrivning och 
analys av jämställdhetsutvecklingen i samhället. 
Det kan emellertid vara vanskligt att urskilja 
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vilken direkt påverkan som insatser inom jäm-
ställdhetspolitiken har haft på utvecklingen i 
stort eftersom en rad olika faktorer kan påverka 
utvecklingen.  

5.4.2 Resultat 

Nedan redovisas översiktligt resultatet i förhål-
lande till de jämställdhetspolitiska målen samt 
vilka jämställdhetsinsatser som genomfördes 
under 2014. En mer detaljerad redovisning av 
resultaten görs inom respektive politikområde. 

Jämn fördelning av makt och inflytande 

Politiskt beslutsfattande 
Efter valet 2014 är andelen kvinnor i riksdagen 
44 procent och andelen män 56 procent. I jämfö-
relse med valet 2010 innebär detta en minskning 
av andelen kvinnor med en procentenhet. År 
2010 var andelen kvinnor 45 procent och ande-
len män 55 procent. På regeringens uppdrag har 
SCB i april 2015 lämnat en delrapport, Folk-
valdas villkor i fullmäktige (dnr 
KU2015/01983/D). I rapporten redovisas bl.a. 
att av de förtroendevalda i kommunfullmäktige 
är andelen kvinnor 44 procent och andelen män 
56 procent sedan valet 2014. I jämförelse med 
valet 2010 är det en ökning av andelen kvinnor 
med en procentenhet. För förtroendevalda i 
landstingsfullmäktige finns för närvarande ingen 
redovisad statistik avseende valet 2014. 

Kvinnor och män i styrelser och ledning 
År 2014 var andelen kvinnor 46 procent och 
andelen män 54 procent i statligt hel- och 
delägda bolags styrelser. I 30 av totalt 49 bolag 
med statligt ägande uppnåddes målsättningen 
om balans avseende könsfördelningen, det vill 
säga att andelen av vardera könet var minst 40 
procent. Könsfördelningen bland ordförandena 
var 45 procent kvinnor och 55 procent män. 
Bland verkställande direktörer var 32 procent 
kvinnor och 68 procent män.  

I statliga myndigheters styrelser och insynsråd 
2014 var i genomsnitt 49 procent kvinnor och 51 
procent män. Bland styrelseordförandena var 
andelen kvinnor 44 procent och andelen män 56 
procent. Av totalt 241 redovisade styrelser och 
insynsråd hade 182 eller 75 procent, en 
könsfördelning inom intervallet 40–60.  

Könsfördelningen bland chefer i offentlig 
sektor är jämnast i staten, med 46 procent kvin-
nor och 54 procent män 2013 (se även utg. omr. 
2 avsnitt 5). I kommunal verksamhet är mot-
svarande fördelning 68 procent kvinnor och 32 
procent män, och i landstinget 73 procent kvin-
nor och 27 procent män 2013. 

 
Tabell 5.2 Chefer i offentlig och privat sektor 
Könsfördelning procent 

 
Stat Kommun Landsting Privat 

 
Kv M Kv M Kv M Kv M 

2008 39 61 64 36 72 28 25 75 

2011 44 56 66 34 72 28 28 72 

2013 46 54 68 32 73 27 29 71 

 

Enligt SIS Ägarservice AB var andelen kvinnor i 
börsföretagens styrelser 29 procent och andelen 
män 71 procent 2015. Andelen kvinnor som var 
styrelseordförande var 5 procent och andelen 
män 95 procent. Bland börsföretagens verkstäl-
lande direktörer var 3 procent kvinnor och 97 
procent män. 
 
Tabell 5.3 Styrelseledamöter i börsbolag 2002-2015  
Könsfördelning procent 

År Kvinnor Män 

2002 6 94 

2004 15 85 

2006 18 82 

2008 18 82 

2010 20 80 

2012 23 77 

2014 26 74 

2015 29 71 

 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
(A 2011:05) lämnade sitt betänkande i juni 2015. 
I en av JA-delegationens forskningsrapporter, 
Ökad medvetenhet men långsam förändring 
(SOU 2014:80) är en av slutsatserna att den 
skeva könsfördelningen i företagens ledningar 
fortfarande i hög grad kopplas till föreställningar 
om kvinnors bristande kompetens och vilja, 
samt att kvinnors barnafödande utgör ett hinder 
för deras karriär. Utredningen konstaterar att 
bristen på kunskap om jämställdhetsfrågor bland 
chefer på olika nivåer i näringslivet alltjämt utgör 
en utmaning för jämställdhetsarbetet.  

http://jamstalldhetiarbetslivet.se/wp-content/uploads/2014/12/SOU-2014_80_total.pdf
http://jamstalldhetiarbetslivet.se/wp-content/uploads/2014/12/SOU-2014_80_total.pdf
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Statligt stöd till jämställdhetsprojekt 
Organisationer och verksamheter kan ansöka 
om och beviljas bidrag enligt förordningen 
(2006:390) om statsbidrag till projekt för att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män hos 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF). Under 2014 fördelade myndig-
heten 7 miljoner kronor i bidrag till 18 projekt. 
De projekt som beviljades bidrag handlade i 
huvudsak om makt och inflytande samt om 
mäns våld mot kvinnor. 

På regeringens uppdrag genomförde MUCF 
en uppföljning av jämställdhetsprojekten 
(U2013/06125/JÄM). Uppföljningen visar att 
projekten stimulerar organisationers engage-
mang i jämställdhetsfrågor.  

Ekonomisk jämställdhet 

Målet om ekonomisk jämställdhet tar sikte på att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut. I 
budgetpropositionens bilaga 3 Ekonomisk jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män redovisas 
indikatorerna och utvecklingen av den ekono-
miska jämställdheten mer ingående. Även områ-
det makt och inflytande respektive obetalt hem- 
och omsorgsarbete berörs i bilagan. 

Enligt Delegationen för jämställdhet i arbets-
livet (SOU 2015:50) har könssegregeringen efter 
yrke på arbetsmarknaden minskat något under 
2000-talet. För det första har kvinnor i högre 
grad än tidigare börjat arbeta i traditionellt 
mansdominerade yrken, och också till viss del 
övertagit ledande positioner som tidigare inne-
hafts av män. För det andra har vissa traditionellt 
mansdominerade yrkesgrupper minskat i storlek, 
samtidigt som tjänste- och serviceyrken har 
ökat.  

Löneskillnaderna mellan kvinnor och  
män minskar sakta  
Skillnader i yrkestillhörighet är den främsta 
orsaken till att män i genomsnitt har högre löner 
än kvinnor. Att löneskillnaden har minskat nå-
got under senare år beror enligt Medlingsinsti-
tutet i första hand på att andelen kvinnor har 
ökat i mansdominerade och könsbalanserade 
yrken samtidigt som den minskat i kvinnodomi-
nerade yrken. År 1994 tjänade kvinnor 
84 procent av vad män tjänar och 2014 var an-

delen 87 procent. En liknande utveckling har 
skett vad gäller den standardvägda 
löneskillnaden (dvs. då hänsyn tas till att kvinnor 
och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, 
finns inom olika sektorer och tillhör olika 
yrkesgrupper) som var 5 procent 2014. Att den 
standardavvägda skillnaden för detta år är mindre 
än tidigare beror delvis på att 
lönestrukturstatistiken blivit mer detaljerad. 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (SOU 
2015:50) har jämfört krav- och kompe-
tensmässigt likvärdiga kvinnodominerade 
respektive mansdominerade yrken i offentlig och 
privat sektor och hur stor den strukturella 
skillnaden i löner är sammantaget. Delegationen 
har beräknat att den strukturella löneskillnaden 
uppgick till cirka 65 miljarder kronor under 
2014. 

Sett till disponibel inkomst har kvinnor en 
lägre disponibel inkomst än män oavsett hus-
hållstyp. Sammanboende kvinnor med barn har 
en lägre individuell nettoinkomst än ensam-
stående kvinnor med barn. Det omvända gäller 
för män.  

Män är företagare i betydligt större utsträck-
ning än kvinnor. Under senare år har dock före-
tag som leds av kvinnor ökat mer i antal jämfört 
med företag som leds av män. Företag som leds 
av kvinnor har också ökat mer i omsättning 
jämfört med företag som leds av män. 

Det finns en mängd strukturella förhållanden 
som förklarar den ekonomiska ojämställdheten. 
Kvinnor arbetar deltid i betydligt större ut-
sträckning än män och tar ett större ansvar än 
män för obetalt hem- och omsorgsarbete. Kvin-
nors sjukfrånvaro ligger på en stadigt högre nivå 
än mäns. 

Insatser för att främja jämställdhet i arbetslivet 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
(A 2011:05) har haft i uppgift att sammanställa 
och sprida kunskap om hur jämställdhet i ar-
betslivet kan främjas och lämna förslag på 
åtgärder till regeringen. I slutbetänkandet som 
delegationen lämnade den 31 maj 2015 (SOU 
2015:50) betonas skillnader i arbetstidens 
omfattning och ekonomisk ersättning för ar-
bete som särskilt viktiga områden. Delegat-
ionen lämnar ett antal förslag för att öka ut-
budet av heltidsarbete. Delegationen menar att 
goda arbetsvillkor och arbetsmiljö jämte en 
jämnare fördelning av det obetalda arbetet 
med hem och barn, är förutsättningar för att 
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fler kvinnor ska arbeta mer. Därutöver fordras 
det enligt delegationen särskilda åtgärder för 
att komma tillrätta med de strukturella köns-
löneskillnaderna, som att minska antalet dagar 
med ersättning i föräldraförsäkringen från 480 
dagar till 420 dagar och att reservera 150 dagar 
för vardera föräldern.  

Arbetsmiljöverket slutrapporterade i februari 
2015 uppdraget om kvinnors arbetsmiljö 
(A2011/02209/ARM). Utifrån inspektioner och 
kunskapssammanställningar konstaterar Arbets-
miljöverket bl.a. att 

– samhällets generella genusmönster, där 
mannen utgör norm, även återfinns i 
arbetslivet, 

– ett genusperspektiv behövs i arbetsmiljö-
arbetet, 

– den könssegregerade arbetsmarknaden i 
väsentlig grad bidrar till att kvinnor löper 
större risk att drabbas av belastningsskador, 
och  

– att många arbetsgivare och arbetstagare 
saknar tillräckliga kunskaper för att före-
bygga belastningsskador i sina verksam-
heter.  

 
Sedan 2010 har Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) i uppdrag att syste-
matiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns 
betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget 
ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. Både 
när det gäller depression/utmattning och rygg-
problem konstaterar SBU att kvinnor och män 
med likartade arbetsvillkor i lika hög grad ut-
vecklar besvär. Skillnader i arbetsrelaterad ohälsa 
på dessa områden tyder alltså på skillnader i 
arbetsvillkor mellan kvinno- och mansdomine-
rade arbeten. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) redo-
visade i februari 2015 uppdraget att utöka till-
syns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder 
enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
(A2013/00697/DISK). I den del av uppdraget 
som rör arbetsgivares arbete med 
lönekartläggningar konstaterar myndigheten att 
arbetet med jämställda löner hos de arbetsgivare 
som granskats har betydande brister, t.ex. när 
det gäller att jämföra krav i arbeten samt att 
analysera löneskillnaderna. Vidare visar 
granskningen att tillsyn är ett viktigt verktyg för 
att minska löneskillnader mellan kvinnor och 
män. Vad gäller den del av uppdraget som avsåg 

universitets och högskolors arbete med aktiva 
åtgärder visar granskningen att 38 av 48 
universitet och högskolor har en 
likabehandlingsplan, men att endast hälften av 
högskolorna fullt ut följer bestämmelserna i 
3 kap. 14–16 §§ DL. Utvärderingen av 
granskningen har dock visat att tillsynen ökat 
kunskaperna om vad som krävs för att 
bestämmelserna om aktiva åtgärder ska följas. Se 
vidare avsnitt 4 Diskriminering. 

Statens musikverk har redovisat uppdraget att 
stödja projekt i syfte att främja ökad jämställdhet 
inom musiklivet (Ku2011/01026/KV). Flera 
organisationer har arbetat med att utbilda och 
stödja unga kvinnor i sitt musicerande. Musik-
verket kommer under hösten 2015 att ta fram en 
slutrapport där effekterna av uppdraget ska 
undersökas vidare. 

Stiftelsen Svenska Filminstitutets har slut-
redovisat uppdraget (Ku2011/00558/MFI) att 
utveckla satsningen på unga kvinnors filmskap-
ande. Filminstitutet konstaterar att satsningen 
har gett positiva effekter. 

Jämställdhet i skolan och högskolan 
Statens skolverk har i februari 2015 redovisat sitt 
uppdrag om att genomföra insatser för att främja 
jämställdhet i skolväsendet (U2011/07067/S). I 
uppdraget ingick bl.a. fortbildning och stöd i 
sex- och samlevnadsundervisningen, insatser för 
att motverka hedersproblematik och förstärkt 
kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och 
yrkesvägledningen. Skolverket bedömer i sin 
redovisning att det krävs ett långsiktigt och 
systematiskt arbete för att förändra djupt etable-
rade strukturer. Vidare skulle enligt Skolverket 
kompetensutveckling för skolpersonal om frågor 
relaterade till jämställdhet och sex och samlev-
nad kunna bidra till ett framgångsrikt jämställd-
hetsarbete i skolväsendet. 

Statskontoret har i mars 2015 redovisat sitt 
uppdrag om att utvärdera den förra regeringens 
satsningar för att främja jämställdhet i skolvä-
sendet (U2013/01852/S). Utvärderingen visar 
att de satsningar som genomförts har bidragit till 
att skapa förutsättningar för att uppnå 
regeringens mål för jämställdhet på skolområdet, 
men att bidraget blivit mindre än vad som var 
avsett. Statskontoret har identifierat principiella 
utgångspunkter för eventuella framtida sats-
ningar, bl.a. att regeringen bör överväga att nå ut 
bredare med satsningar och att säkerställa att det 
bedrivs en aktiv uppföljning av genomförda 
insatser.  
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Statskontoret har i december 2014 redovisat 
sitt uppdrag om att kartlägga och analysera för-
delningen av anslagen för forskning och forskar-
utbildning vid universitet och högskolor ur ett 
jämställdhetsperspektiv (U2013/06713/JÄM). 
Kartläggningen omfattade ett urval av lärosäten 
med fördjupande fallstudier av tre lärosäten. 
Studien visade att kvinnor får mindre forsk-
ningsmedel än män vid de undersökta lärosätena. 
Skillnaden mellan kvinnor och män varierade 
dock mellan och inom lärosätena. Regeringen 
har som mål att forskningsmedel ska fördelas 
jämställt. Våren 2015 tillsatte regeringen en 
expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet 

När kvinnor och män har yngre barn påverkar 
det framför allt kvinnors sysselsättningsgrad 
medan den inte förändras nämnvärt för männen. 
När kvinnor och män blir föräldrar kan ett 
mönster med en ojämn fördelning av hem- och 
omsorgsarbetet etableras.  

Andelen kvinnor med barn som arbetar heltid 
har stadigt ökat under 2000-talet. Enligt SKL 
ökade antalet heltidsanställningar i den kommu-
nala sektorn med 5 procentenheter 2008-2014. 
Kvinnor stod för hela ökningen vilket organi-
sationen menar är resultatet av bland annat ett 
medvetet jämställdhetsarbete. Samtidigt finns 
betydande skillnader mellan kommunerna (SKL, 
Om fler jobbar mer–heltidsfrågan i välfärden, 
2015). Under 2014 arbetade 58 procent av de 
sysselsatta kvinnorna med barn under sju år 
heltid. Motsvarande andel heltidsarbetande män 
med barn under sju år var 91 procent. Bland 
ensamstående pappor med barn under sju år 
arbetar 89 procent heltid, vilket kan jämföras 
med att 57 procent av de ensamstående mam-
morna arbetar heltid. Den vanligast angivna 
förklaringen till deltidsarbete hos både kvinnor 
och män är att de inte funnit ett heltidsarbete.[1] 
Sju respektive fem procent av kvinnor och män i 
arbetskraften skulle vilja öka sin arbetstid. Del-
tidsarbete är i hög utsträckning förknippat med 
ett huvudansvar för hem- och omsorgsarbetet. 
Av de som arbetade deltid uppgav 21 procent av 

 
 
                                                      
[1] Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), Statistiska centralbyrån. 

kvinnorna och 8 procent av männen omsorg om 
barn och/eller anhörig som orsak till deltids–
arbetet. Dessa ojämställda mönster när det gäller 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet innebär 
att löneinkomsterna, och därmed även livs-
inkomsterna, för kvinnor och män ser olika ut, 
vilket är en viktig förklaring till att fler kvinnor 
än män har en låg ekonomisk standard. Se vidare 
utg.omr. 12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn. 

Även när det gäller att ge vård av vuxna anhö-
riga finns stora skillnader mellan kvinnor och 
män. Resultat under 2014 visar att kvinnor i 
större utsträckning än män tar ansvar för vård av 
anhöriga. Bland omsorgsgivare i förvärvsaktiv 
ålder är andelen kvinnor betydligt högre än män. 
Kvinnor upplever i högre grad än män att deras 
livskvalitet (t.ex. hälsa och ekonomi) påverkas 
negativt av deras omsorgsåtagande. Detta får 
konsekvenser för såväl den ekonomiska jäm-
ställdheten som för fördelningen av obetalt hem- 
och omsorgsarbete mellan kvinnor och män. Se 
vidare utg.omr. 9, avsnitt 7.4.4. 

Mäns våld mot kvinnor 

Utsatthet för misshandel  
Enligt Brås Nationella trygghetsundersökning 
(NTU) uppgav 2,7 procent av männen och 1,9 
procent av kvinnorna att de blivit utsatta för 
misshandel under 2013. Det motsvarar cirka 
170 000 kvinnor och män (16–79 år). Unga 
kvinnor och män i åldersgruppen 20–24 år är 
mest utsatta. Andelen kvinnor och män som 
utsatts för misshandel har legat relativt konstant 
under de senaste åren, enligt NTU. 

Det största antalet misshandelsfall sker på 
allmän plats (622 000 händelser), därefter följer 
arbete/skola (304 000 händelser) och bostaden 
(214 000 händelser).  

Kvinnor utsätts i högre grad för misshandel i 
bostaden, medan män oftare utsätts på allmän 
plats (tabell 5.4). Av de kvinnor och män som 
utsatts för misshandel i bostaden var det enligt 
NTU 2011–2013 kvinnor vid 67 procent av 
händelserna och män vid 32 procent av 
händelserna. I 20 procent av fallen av misshandel 
på allmän plats var det kvinnor som var utsatta. 
Motsvarande andel bland männen är 80 procent.  

Förövaren är oftast en man, oavsett kön på 
offret. 86 procent av dem som utsatts för miss-
handel 2011–2013 har utsatts av en man och 14 
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procent har utsatts för misshandel av en kvinna 
enligt NTU. 

 

 
 

Tabell 5.4 Personer 16−79 år utsatta för misshandel efter plats 2011− 2013 
Andel (%) händelser 

Kön  
Förövare/offer 

Bostad Arbete/skola Allmän plats Annan plats Misshandel Totalt 

Kvinna förövare man offer 10 4 2 3 4 

Man förövare man offer 22 43 78 69 59 

Kvinna förövare kvinna offer 8 19 5 13 10 

Man förövare kvinna offer 59 35 15 15 27 

Totalt 100 100 100 100 100 

Totalt antal skattade Händelser 214 000 304 000 622 000 113 000 1 253 000 

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (Brå) 

 
 

Kvinnor utsätts oftare för misshandel av närstå-
ende person, medan män utsätts för misshandel 
av helt okända (tabell 5.5). Av dem som utsatts 
för misshandel 2013 har kvinnorna utsatts av en 
närstående person vid 29 procent av händelserna. 
Motsvarande andel bland männen är 6 procent. 
Det våld som kvinnor utsätts för i en nära rela-
tion är oftare upprepat, grövre och leder till fler 
negativa konsekvenser för den som drabbas, 
enligt Brås rapport ”Våld mot kvinnor och män i 
nära relationer” (2009). Kvinnor har utsatts för 
misshandel av en helt okänd person vid 35 pro-
cent av händelserna och män vid 67 procent av 
händelserna.  

 
Tabell 5.5 Personer 16−79 år utsatta för misshandel efter 
relation till förövaren 2013 
Andel (%) händelser 

Relation till förövaren Kvinnor Män 

Närstående 29 6 

Bekant 36 27 

Helt okänd 35 67 

Totalt 100 100 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (Brå) 

 
Många brott polisanmäls aldrig och statistiken 
över anmälda brott speglar därför inte den fak-
tiska brottsutvecklingen. Omkring vart tredje 
misshandelsbrott anmäls, enligt Brå. Benägen-
heten att anmäla är lägre då gärningspersonen är 
en närstående eller bekant person.  

Antalet anmälda fall av misshandel mot kvin-
nor 18 år eller äldre har ökat succesivt under en 
tioårsperiod. Mellan 2013 och 2014 ökade de 
anmälda misshandelsbrotten med 5 procent, till 

28 500 misshandelsbrott. Ökningen kan delvis 
förklaras med ökad anmälningsbenägenhet. 

Antalet anmälda fall av grov kvinno-
fridskränkning har minskat under perioden 
2010–2014. År 2010 anmäldes 2 500 fall av grov 
kvinnofridskränkning och 2014 anmäldes 2 000 
fall.  

Utsatthet för sexualbrott 
Med sexualbrott avses ett brett spektrum av 
brott, från lindrigare händelser som blottning till 
mycket allvarliga händelser som våldtäkt.  

Det är betydligt fler kvinnor än män som 
uppger att de blivit utsatta för sexualbrott (tabell 
1.6). År 2013 uppgav 2,4 procent av kvinnorna 
och 0,2 procent av männen att de utsatts för 
sexualbrott, enligt NTU. Utsattheten varierar 
beroende på ålder. För kvinnor skiljer sig utsatt-
heten relativt kraftig mellan åldergrupperna (0,1–
7,3 procent), medan män uppger att de har blivit 
utsatta för sexualbrott i nästan samma relativt 
låga utsträckning. Mest utsatta är unga kvinnor 
16–24 år, bland vilka 7,3 procent uppger att de 
har blivit utsatta för sexualbrott 2013. 

 
Tabell 5.6 Personer 16−79 år utsatta för sexualbrott efter 
ålder 2013 
Andel (%) av alla i gruppen 

Ålder Kvinnor Män 

16-24  7,3 0,4 

25-44 3,1 0,4 

45-64 0,9 0,1 

65-79 0,1 0,0 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Med sexualbrott avses alla former av sexualbrott mot personer 16 år och äldre. 
Personer som ger svar på frågan: Ofredade, tvingade eller angrep någon dig 
sexuellt under föregående år? 
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Under 2014 polisanmäldes 20 300 sexualbrott 
mot vuxna och barn, varav 6 700 våldtäktsbrott. 
Mörkertalet är stort, enligt NTU anmäldes end-
ast 12 procent av alla sexualbrott till Polismyn-
digheten under 2013. De anmälda våldtäkts-
brotten ökade med 11 procent mellan 2013 och 
2014. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat 
under en längre period, vilket delvis kan förkla-
ras av förändringar i sexualbrottslagstiftningen 
och ökad benägenhet att anmäla. Statistiken kan 
också påverkas av enstaka anmälningar med 
många brott.  

Det är en stor överrepresentation av anmälda 
våldtäktsbrott mot flickor och kvinnor (diagram 
5.1). År 2014 var 94 procent av alla anmälda 
våldtäktsbrott riktade mot flickor och kvinnor. 
Totalt anmäldes 6 300 våldtäktsbrott mot flickor 
och kvinnor och 400 mot pojkar och män. 

 
Diagram 5.1 Anmälda våldtäktsbrott mot vuxna och barn 
2010–2014  

 
Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Arbetet har utvecklats, men brister finns  
Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ar-
bete med våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld har utvecklats under de senaste 
åren enligt den nationella tillsynen 2014. Det 
finns dock stora skillnader mellan kommunerna 
och mellan olika verksamheter i hälso- och sjuk-
vården. Tillsynen visar att det finns kommuner 
som utvecklat sitt arbete och t.ex. skapat sär-
skilda verksamheter med personal med särskild 
kompetens inom området. I 50 av de 60 till-
synade kommunerna fann dock Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) brister och ställde 
krav på åtgärder. Se vidare utg. omr. 9 avsnitt 
7.6.2. 

Förebyggande arbete 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles 
frågor (MUCF) har redovisat sitt uppdrag att 
ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attity-
der och värderingar kring jämställdhet, mas-
kulinitet och våld 2011−2014. Uppdraget har 
resulterat i ett antal publikationer om kunskap 
och metoder för förebyggande arbete. MUCF 
har också genomfört ett hundratal konferen-
ser, utbildningar och föreläsningar för berörda 
yrkesgrupper. Myndigheten pekar i redovis-
ningen bl.a. på att stereotypa könsföreställ-
ningar hos män kan vara en riskfaktor för våld-
samt beteende. Det är brist på svenska 
utvärderingar av våldsförebyggande program 
som inriktas på att förändra normer kring 
maskulinitet och våld, men ett antal program 
har visat goda resultat i USA och Kanada. 
MUCF, som för närvarande har ett uppdrag 
att sprida kunskap om dessa metoder, fram-
håller att våldsförebyggande arbete med fokus 
på män och maskulinitetsfrågor är ett angelä-
get utvecklingsområde. 

MUCF har vidare genomfört regeringsupp-
drag inriktade på att förebygga övergrepp i före-
ningslivet (U2013/106/UF). Det sistnämnda har 
inriktats på en kartläggning av föreningslivets 
arbete för att förebygga sexuella kränkningar och 
övergrepp mot unga kvinnor och unga män samt 
stödmaterial bland annat i webbplatsen Gråzon 
Gränsfall Glasklart. Sammantaget har dessa 
uppdrag resulterat i förbättrade kunskaper om 
ungas utsatthet och om metoder för hur olika 
aktörer, däribland kommuner, skolor och 
föreningar bättre kan möta unga som har er-
farenheter av utsatthet eller kränkningar in-
klusive sexuella kränkningar och övergrepp. 
Dessa kunskaper och metoder innebär att det 
har skapats bättre förutsättningar i kommunerna 
för att utveckla ett förebyggande arbete på dessa 
områden. 

Upptäcka våldsutsatthet 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen 
tagit fram en vägledning för personal inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten för 
att förstärka personalens förutsättningar att 
upptäcka våldsutsatthet (S2012/02166/FS, 
S2012/04056/FS). Socialstyrelsen har tagit 
fram rekommendationer om att personal vid 
hälso- och sjukvården bör fråga alla kvinnor 
inom mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin 
om erfarenheter av våld samt ta upp frågan om 
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våld i alla ärenden inom barn- och ungdoms-
psykiatrin.  

Samordning av insatser 
Länsstyrelsen i Stockholms län lämnade i mars 
2015 en samlad redovisning av länsstyrelsernas 
arbete med att stödja samordningen i länen av 
insatser som syftar till att motverka mäns våld 
mot kvinnor, att barn bevittnar våld, heders-
relaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Läns-
styrelsen i Stockholms län bedömer att samord-
ningen mellan myndigheter och organisationer 
till stöd för enskilda har förbättrats genom sats-
ningen. Enligt en enkät som länsstyrelserna 
skickat ut i alla län uppger 73 procent av respon-
denterna att samordningen av insatser från olika 
aktörer förbättrats sedan 2010. Totalt 70 procent 
är positiva till länsstyrelsernas stöd. Viktiga 
framgångsfaktorer i arbetet har enligt länsstyrel-
sen varit länsstyrelsernas etablerade roll som 
regionala samordnare, tydliga uppdrag, medel 
samt funktionen kvinnofridssamordnare.  

Åtgärder mot sexuellt våld 
Med stöd av regeringen startade Centrum för 
Andrologi och Sexualmedicin(CASM)vid 
Karolinska universitetssjukhuset 2012 en 
nationell hjälptelefon mot sexuellt våld. Män 
som upplever att de tappat kontrollen över sin 
sexualitet kan ringa för att få råd och stöd och 
hjälp till behandling. CASM rapporterade i 
november 2014 att hjälplinjen varje vecka har 
cirka 20 samtal från i huvudsak personer med 
riskbeteende. Drygt 50 procent ringer till 
hjälplinjen för att få vård. Regeringen har även 
gett stöd till CASM för att genomföra ett ut-
bildningsprogram för yrkesverksamma inom 
hälso- och sjukvården som kommer i kontakt 
med personer som utövar eller riskerar att 
utöva sexuellt våld. I arbetet ska stor vikt läg-
gas vid säkerheten för de kvinnor eller män 
och barn som samlever med de personer som 
ringer stopptelefonen eller som erbjuds be-
handling. Därtill ska insatsen bidra till att 
tillgodose kravet på lika vård oavsett bostads-
ort. CASM ska senast den 15 mars 2016 redo-
visa uppdraget till regeringen.  

Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive  
äktenskap mot någons vilja 
Länsstyrelserna har under åren 2011–2014 för-
delat 120 miljoner kronor till stöd för insatser 
mot hedersrelaterat våld och förtryck i länen. 

Detta arbete har bidragit till att kunskapsnivån i 
landet ökat och blivit mer likvärdig.  

Länsstyrelsen i Östergötlands län har sedan 
2005 haft flera uppdrag som syftar till att mot-
verka hedersrelaterat våld och förtryck. Under 
2015 har länsstyrelsen redovisat ett antal fleråriga 
uppdrag. Dessa har bl.a. inneburit att länsstyrel-
sen har spridit information till unga om lagstift-
ning och vart de kan vända sig för att få stöd, 
bedrivit omfattande utbildningsinsatser till 
yrkesverksamma som möter målgruppen samt 
tagit fram en vägledning till kommuner om hur 
de genom lokal samverkan kan motverka heders-
relaterat våld och förtryck. Vägledningsarbetet 
har prövats i sex pilotkommuner i landet. Ar-
betet har bl.a. bidragit till att bemötandet av 
brottsoffer utvecklats och att berörda myndig-
heter har blivit bättre på att upptäcka de som 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck i 
varje pilotkommun. 

En stödtelefon har inrättats dit yrkesverk-
samma, ideellt verksamma och enskilda kan ringa 
för att få råd och vägledning i valet av akuta, 
förebyggande och uppföljande insatser. Under 
2014 inkom samtal som rörde 255 personer i 187 
ärenden. Samtalen handlar framför allt om 
flickor under 18 år och unga kvinnor som utsätts 
för olika typer av våld, kränkningar, begräns-
ningar och kontroll. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 12 februari 2016. 

Könsstympning 
Länsstyrelsen i Östergötlands län rapporterade i 
mars 2015 sitt uppdrag att ta fram vägledande 
material för hur myndigheter och verksamheter 
kan arbeta mot kvinnlig könsstympning 
(U2014/06594/JÄM). Vägledningen vänder sig 
till alla som arbetar med barn och unga inom 
förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
polis och den idéburna sektorn med konkreta 
förslag bl.a. på hur de i sitt yrkesutövande kan 
arbeta för att upptäcka flickor som är köns-
stympade eller är i riskzonen för att bli köns-
stympade. Länsstyrelsen har också föreläst om 
könsstympning runt om i landet för yrkesverk-
samma samt tagit fram informationsfilmer som 
riktar sig till utsatta, yrkesverksamma och vård-
nadshavare. 

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att bl.a. be-
räkna antalet flickor och kvinnor som är köns-
stympade eller riskerar att bli utsatta för köns-
stympning samt ta fram information om kvinn-
lig könsstympning anpassad till hälso- och sjuk-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 13 

64 

vårdspersonal (S2013/06130/FS). Socialstyrelsen 
uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvin-
nor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av 
könsstympning, varav cirka 7 000 är flickor un-
der 18 år. Härtill har man uppskattat att antalet 
flickor som riskerar att utsättas för könsstymp-
ning uppgår till omkring 19 000. Socialstyrelsen 
har definierat riskpopulationen som flickor un-
der 18 år födda i Sverige av en kvinna som är 
född i ett land där könsstympning är vanligt 
förekommande. Som en del i uppdraget har 
Socialstyrelsen tagit fram kompetenshöjande 
material till personal i hälso- och sjukvården som 
möter flickor och kvinnor som blivit eller riske-
rar att bli könsstympade samt handlednings-
material för samhällskommunikatörer i deras 
möte med nyanlända till Sverige. Uppdraget 
redovisades den 15 januari 2015. 

Insatser riktade till personer som utövat våld 
Socialstyrelsen har rapporterat ett uppdrag om 
att utveckla insatser till personer som utövat 
våld. Socialstyrelsen har bl.a. tagit fram en metod 
för partnerkontakt, vilket innebär att den som 
utsatts för våld får ett erbjudande om kontakt i 
samband med att den som utövat våld får be-
handling. Socialstyrelsen arbetar nu med att 
sprida kunskap om metoden till kommunerna. 
Se även utg. omr. 9 avsnitt 7.6.2.  

Nationell strategi 
Utredningen med uppdraget att föreslå en sam-
lad nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor 
lämnade sitt slutbetänkande den 29 maj 2015 
(Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor 
och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 
2015:55). Utredaren föreslår ett ramverk med 
uppföljningsbara mål som syftar till att det 
våldsförebyggande och stödjande arbetet sam-
ordnas, effektiviseras och kvalitetssäkras. Utred-
ningen är för närvarande på remiss.  

Insatser mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål 
I Länsstyrelsen i Stockholms läns redovisning av 
sitt arbete mot prostitution och människohandel 
2014 (U2013/06850/JÄM) beskriver 
länsstyrelsen att den fungerar som motor för det 
arbete som bedrivs mot prostitution och 
människohandel i Sverige. Detta gäller särskilt 
arbetet med att få samverkan mellan relevanta 
aktörer att fungera i direkta ärenden. Det 
svenska systemet förutsätter att respektive 
myndighet genom sin linjeverksamhet arbetar 

effektivt med dessa frågor. Arbetet är dock 
mycket komplext och fenomenet förekommer 
inte frekvent i de flesta kommuner och län. 
Länsstyrelsens samordnande och konsultativa 
roll blir viktig eftersom det innebär att det finns 
spetskompetens att tillgå genom hela processen.  

Länsstyrelsen i Stockholms län redovisade i 
mars 2015 ett uppdrag om prostitutionens 
utveckling och omfattning i Sverige 
(U2013/06848/JÄM). I sin rapport konstaterar 
länsstyrelsen att med de metoder som i dag finns 
tillgängliga går det inte att uppskatta den exakta 
omfattningen i Sverige. Enligt befolknings-
studien som genomfördes 2014 är andelen 
personer som köpt och sålt sexuella tjänster 
relativ konstant över tid. Omkring 7,5 procent 
av svenska män mellan 18 och 65 år uppger att 
de har köpt sexuella tjänster någon gång i sitt liv. 
Andelen som köpt sexuella tjänster det senaste 
året är 0,8 procent, vilket är en låg siffra jämfört 
med andra nordiska och europeiska länder. De 
som uppger att de köpt sexuella tjänster är ute-
slutande män. 

Andel personer som uppgett att de någon 
gång i sitt liv sålt sexuella tjänster var 0,7 procent 
enligt samma studie. Enbart män uppger detta, 
vilket stämmer överens med tidigare mätningar 
där något fler män än kvinnor uppger sig ha 
erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. Detta kan 
eventuellt förklaras av att kvinnor med annan 
nationalitet än svensk och som vistas i Sverige 
tillfälligt, utgör en betydande andel av säljarna 
och de nås inte i befolkningsstudier på det här 
området. Därför kan män bli överrepresenterade 
i befolkningsundersökningar. 

Stödet för förbudet mot köp av sexuella 
tjänster i befolkningsstudien är konstant högt 
sedan flera mätningar tillbaka. 72 procent är 
positiva till förbudet i den senaste mätningen. 
Gatuprostitutionen har mer än halverats sedan 
1995. Uppskattningar från 2010 och framåt 
tyder på att gatuprostitutionen är relativt kon-
stant. Antalet annonser på nätet om försäljning 
av sexuella tjänster har ökat. Enligt länsstyrel-
sens rapport finns det dock inget som pekar på 
att antalet individer i prostitution skulle ha ökat. 

2014 års människohandelsutredning (dir. 
2014:128, 2015:6) utreder för närvarande frågan 
om undantag från kravet på dubbel straffbarhet 
för köp av sexuell tjänst i annat land. Utred-
ningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 9 
juni 2016. 
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Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är en av de viktigaste 
prioriteringarna för att utveckla och genomföra 
jämställdhetspolitiken. Regeringens höga ambit-
ioner för jämställdhet innebär att jämställdhets-
perspektivet ska finnas med i politikens utform-
ning på bred front, så att politiken på alla områ-
den bidrar till att hämmande könsroller och 
strukturer bekämpas. Jämställdhetsintegrering 
utgår från insikten om att jämställdhet skapas 
där resurser fördelas, beslut fattas och normer 
skapas.  

Inom Regeringskansliet bedrivs ett intensi-
fierat arbete med jämställdhetsintegrering av 
centrala beslutsprocesser vid alla departement. 
SCB:s kvantitativa uppföljning av 2014 års arbete 
med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 
visar att resultatet är något bättre än, eller likvär-
digt med, föregående år (S2015/03147/JÄM). En 
tydlig förbättring har skett vad gäller jämställd-
hetanalyser i kommittédirektiv där 84 procent av 
alla relevanta direktiv uppfyller kraven (jämfört 
med 69 procent föregående år).  

Ett utvecklingsarbete med jämställdhets-
budgetering för att stärka jämställdhetsperspek-
tivet i budgetprocessen har startat under våren 
2015. I genomförandet av en feministisk politik 
är jämställdhetsbudgetering ett strategiskt 
redskap för att uppnå de målsättningar rege-
ringen har om ett mer jämställt samhälle.  

För att stärka myndigheternas arbete med 
jämställdhetsintegrering har utvecklings-
programmet för jämställdhetsintegrering i staten 
(JiM) utökats från 18 myndigheter till att 
omfatta 41 myndigheter. Berörda myndigheter 
fick i respektive regleringsbrev för 2015 i 
uppdrag att redovisa en plan för 
jämställdhetsintegrering som ska genomföras 
under 2016-2018. Göteborgs universitet där 
Nationella sekretariatet för genusforskning 
finns, har fortsatt uppdrag att stödja 
myndigheternas arbete (U2014/07490/JÄM). 
Under våren 2015 inkom 18 myndigheter med 
rapporter avseende resultatet av det arbete med 
jämställdhetsintegrering som myndigheterna 
bedrivit inom ramen för JiM under 2014 
(U2013/00377/JÄM). Enligt rapporterna har 
uppdragen lett till följande resultat hos 
myndigheterna, men i varierande grad och 
omfattning. Flera myndigheter har 

– identifierat problem med ojämställdhet 
inom sina områden och konkretiserat hur 

myndighetens verksamhet kan bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen,  

– jämställdhetsintegrerat sina system för 
styrning och ledning. Exempelvis har 
Arbetsmiljöverkets styrning och uppfölj-
ning utvecklats så att jämställdhetsintegre-
ring är en del av den ordinarie planerings-
processen, kopplat till övergripande mål för 
myndigheten, 

– ökat kunskapen om jämställdhetsintegre-
ring hos chefer och medarbetare. Exempel-
vis har Statens musikverk utbildat all per-
sonal. Vidare har Pensionsmyndigheten, 
Skatteverket och Försäkringskassan inte-
grerat jämställdhet i internutbildningar, 

– utvecklat rutiner för att beakta jämställdhet 
vid bidragsgivning (exempelvis Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor, Konstnärsnämnden samt Veten-
skapsrådet), 

– utvecklat nya rutiner för ärendehantering 
och kundservice. Exempelvis har Försäk-
ringskassan tagit fram ett metodstöd för att 
fråga om våld mot kvinnor i sjukpenning-
ärenden samt 

– beaktat jämställdhet vid planering av nya 
verksamheter. Exempelvis har Statens 
Musikverk beslutat att Musik och teater-
museet ska vara normkritiskt och genus-
medvetet vid öppnandet 2016.  

 
Nationella sekretariatet för genusforskning vid 
Göteborgs universitet hade under 2013–2014 i 
uppdrag att stödja myndigheternas arbete. 
Sekretariatet har redovisat uppdraget och ana-
lyserat resultatet av de berörda myndigheternas 
arbete (S2015/03724/JÄM). Regeringen har i 
uppdrag till Göteborgs universitet utökat stödet 
till att omfatta fler myndigheter samt förlängt 
uppdraget till och med 2018 
(U2014/07490/JÄM).  

Rapportens slutsats är att JiM är en unik sats-
ning där ledningens ägarskap för jämställdhets-
integrering inom myndigheterna ökat. Sats-
ningen har genomsyrats av ett kunskapsbaserat 
jämställdhetsarbete vilket gett legitimitet till 
arbetet och en god grund för hållbarhet. Vidare 
påpekas i rapporten, att uppdraget till myndig-
heterna har utgått från de jämställdhetspolitiska 
målen vilka befinner sig på en relativt hög 
abstraktionsnivå och därmed kan vara svåra att 
operationalisera. En tydligare nedbrytning av 
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målen med politiska prioriteringar skulle enligt 
rapporten bidra till att förtydliga myndigheter-
nas ansvar och uppdrag.  

Länsstyrelsen i Gotlands län har lämnat för-
slag på hur länsstyrelsernas arbete med jäm-
ställdhetsintegrering kan utvecklas i framtiden 
(S2015/01469/JÄM). Förslagen rör bl.a. hur 
länsstyrelsernas arbete med 
jämställdhetsintegrering kan följas upp. Samtliga 
länsstyrelser har redovisat hur de genomför sina 
strategier för jämställdhetsintegrering. 
Länsstyrelsen i Gotlands län har i uppdrag att 
stödja och samordna länsstyrelsernas arbete med 
jämställdhetsintegrering under 2015. 

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar i lä-
nen har på regeringens uppdrag tagit fram 
regionala handlingsplaner för jämställd regional 
tillväxt. Dessa har tydliggjort ansvaret för jäm-
ställdhet i det regionala tillväxtarbetet och skapat 
strukturer för ett fortsatt arbete med jämställd-
hetsintegrering i samtliga län. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
redovisat sitt projekt att sprida erfarenheter och 
resultat av Program för Hållbar Jämställdhet 
samt att genomföra en extern effektutvärdering 
av programmet (U2013/05996/JÄM). Effekt-
utvärderingen visade att Program för Hållbar 
Jämställdhet har haft stor betydelse för att 
bredda jämställdhetsarbetet till att omfatta rollen 
som utförare av service och välfärdstjänster. 
Effektutvärderingen konstaterar vidare att pro-
grammet har lett till ökat lärande och bättre 
förutsättningar att styra organisationerna mot 
jämställd verksamhet (S2015/00042/JÄM).  

SKL genomför med stöd från regeringen 
projektet Kunskapsspridning genom modell-
kommuner (S2015/01255/JÄM). Projektet är ett 
sätt att ytterligare stärka arbetet med jämställd-
hetsintegrering hos deltagande kommuner och 
förvalta de kunskaper och erfarenheter som 
vunnits genom Program för Hållbar Jämställd-
het.  

Internationellt samarbete 

För att markera 40-årsjubileet av det nordiska 
jämställdhetssamarbetet har Nordiska minister-
rådet för jämställdhet genomfört en konferens 
för att diskutera samarbetets resultat och mål för 
framtiden. Konferensens slutsats var att det 
nordiska samarbetet gett goda resultat under de 
senaste årtiondena, samt att det är viktigt att öka 

mäns och ungdomars deltagande i jämställdhets-
arbetet. Ministerrådet för jämställdhet har under 
året vidareutvecklat samarbetet på områdena 
jämställdhet på arbetsmarknaden, könsrelaterat 
våld, jämställdhet och media samt samarbetet 
med Färöarna, Grönland och Island.  

Jämställdhet är en av regeringens övergripande 
prioriteringar för EU-arbetet 2015. Områden 
som särskilt kommer att vara i fokus under 2015 
är fler kvinnor på arbetsmarknaden, minskat 
lönegap mellan kvinnor och män, att bekämpa 
våld mot kvinnor, ökad jämställdhet i besluts-
fattande och feministisk utrikespolitik. EU-
arbetet omfattas också av det intensifierade ar-
betet med jämställdhetsintegrering. Inom bl.a. 
ramen för Europa 2020 har regeringen bidragit 
till att kopplingar gjorts mellan behovet av kvin-
nors ökade arbetskraftsdeltagande och ekono-
misk tillväxt samt att dessa lyfts fram i rådsslut-
satser och i den årliga Sysselsättningsrapporten.  

Sverige deltog i FN:s kvinnokommissions år-
liga möte i mars 2015. Huvudtemat för sessionen 
var uppföljningen av Peking-deklarationen och 
handlingsplanen från Peking som antogs i Pe-
king 1995. Flera av Sveriges och EU:s priorite-
ringar återspeglas i den politiska deklarationen 
som antogs. 

5.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att de insatser som har 
genomförts har bidragit till att utveckla arbetet 
inom flera områden i jämställdhetspolitiken. 
Trots flera positiva insatser har dock jämställd-
hetsarbetet utvecklats för långsamt och mycket 
återstår att göra för att uppnå målet om att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv. Jämställdhetsutred-
ningen (2014:06, dir. 2014:55) som bl.a. har i 
uppdrag att bedöma jämställdhetspolitikens 
genomförande lämnar sina förslag den 30 sep-
tember 2015. Dessa förslag kommer att ligga till 
grund för regeringens fortsatta överväganden.  

Insatser för att utveckla arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering har varit viktiga och gett 
resultat. Utmaningen framöver är att myndig-
heter och organisationer på den lokala, regionala 
och nationella nivån införlivar de kunskaper och 
metoder som har utvecklats i särskilda projekt 
till att bli en del av den ordinarie verksamheten 
och få långsiktigt hållbara resultat. Myndigheter 
och organisationer på lokal, regional och 
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nationell nivå kan även ta hänsyn till kunskap 
och erfarenheter som har erhållits genom 
Sveriges internationella samarbeten. Myndig-
heter och organisationer på lokal, regional och 
nationell nivå kommer vidare att ha en roll i 
genomförandet av FN:s nya agenda för hållbar 
utveckling. 

Engagemang och arbete inom det civila sam-
hällets organisationer är en betydelsefull förut-
sättning för att utveckla jämställdhetspolitiken 
och stimulera den politiska debatten. Den sam-
lade kvinnorörelsen spelar en viktig roll för 
främjandet av en levande diskussion i samhället 
om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Fem 
civilsamhällesorganisationer deltog i den svenska 
delegationen till FN:s kvinnokommission och 
kunde med sitt aktiva deltagande medverka till 
genomslag för svenska prioriteringar.  

Regeringens jämställdhetspolitik ligger väl i 
linje med Europeiska kommissionens strategi för 
jämställdhet 2010–2015. Europeiska jämställd-
hetsinstitutet EIGE har, på uppdrag av Europe-
iska kommissionen, utarbetat Gender Equality 
Index. I indexet bedöms kvinnors och mäns 
villkor i medlemsländerna utifrån kategorier som 
arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. 
Index 100 innebär att ett land är jämställt. Sve-
rige har det bästa resultatet med 74,2 följt av 
Finland och Danmark. Genomsnittet i EU ligger 
på 52,9.  

Ekonomisk jämställdhet 
Löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor 
och män består. Den psykiska ohälsan bland 
kvinnor är ett växande problem och ett uttryck 
för bristande jämställdhet. Delegationen för 
jämställdhet i arbetslivet med företrädare för 
bl.a. arbetsmarknadens parter lämnade våren 
2015 sitt betänkande med förslag på hur jäm-
ställdheten på arbetsmarknaden ska öka. Dele-
gationens förslag, som bereds i Regerings-
kansliet, utgör ett värdefullt underlag för fort-
satta överväganden om insatser för att bl.a. 
minska skillnaderna i kvinnors och mäns löner 
och deras karriärmöjligheter. 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
 omsorgsarbetet 
Deltidsarbete är i hög grad förknippat med 
huvudansvar för hem- och omsorgsarbetet. Av 
deltidsarbetande kvinnor och män uppgav mer 
än dubbelt så många kvinnor som män att det är 
familjeansvaret, som är orsaken till deltids-
arbetet. Kvinnor tar också ett betydligt större 

ansvar än män för vård av vuxna anhöriga. Den 
ojämnställda fördelningen av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet innebär olika löneinkomster 
och därmed också olika livsinkomster för 
kvinnor och män. Detta är en viktig förklaring 
till att fler kvinnor än män har en låg ekonomisk 
standard (se vidare utg. omr. 12 Ekonomisk 
trygghet för familjer och barn).  

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Regeringens insatser för att förebygga och för-
hindra mäns våld mot kvinnor är fortsatt ange-
läget. Mäns våld riktas mot såväl kvinnor de har 
eller har haft en nära relation till som mot helt 
obekanta. Våld förekommer också i samkönade 
relationer. Män står för merparten av våldet, 
även det som riktas mot andra män. Utred-
ningen med uppdrag att föreslå en Nationell 
strategi mot mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
lämnade sitt betänkande (SOU 2015:55) i maj 
2015. Utredningens förslag, som remissbehand-
las under hösten, kommer att ligga till grund för 
fortsatta överväganden om arbetets organisation 
och inriktning. 

5.5 Politikens inriktning 

Sveriges regering är en feministisk regering. 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor 
och män har samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken syftar 
till att flickor och pojkar, kvinnor och män ska 
ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras 
av strukturer, fördomar och stereotypa föreställ-
ningar. I det sammanhanget är det viktigt att 
uppmärksamma att även andra identiteter, fak-
torer och maktordningar påverkar levnadsvillkor 
och förutsättningar för olika grupper av kvinnor 
och män. Regeringens arbete syftar till ett 
Sverige där alla ges lika rättigheter och möjlig-
heter, oavsett socioekonomiska förutsättningar 
(klass), kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 
ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Jämställdhetsarbetet har getts en större tyngd 
i Regeringskansliet. Under 2016 fortsätter rege-
ringen reformarbetet för att påskynda utveckl-
ingen inom områden som är strategiskt viktiga 
för jämställdhetspolitiken.  

Mot bakgrund av erfarenheter från tidigare 
jämställdhetssatsningar är det en central uppgift 
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att skapa långsiktighet och att säkerställa håll-
barheten i de åtgärder som genomförs. 

Insatser för att bekämpa mäns våld mot kvin-
nor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
kommer fortsatt att ha hög prioritet. I juni 2015 
lämnade utredningen med uppdrag att föreslå en 
nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor 
slutbetänkandet Nationell strategi mot mäns 
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck (SOU 2015:55). Förslagen kommer att 
ligga till grund för regeringens fortsatta över-
väganden. Betänkandet är för närvarande på 
remiss. 

Jämställdhet i arbetslivet och näringslivet samt 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars, rätt till 
utbildning på lika villkor är andra viktiga om-
råden. 

Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är en av de viktigaste 
prioriteringarna för att utveckla och genomföra 
jämställdhetspolitiken. Det påbörjade arbetet 
med att stärka och utveckla jämställdhetsintegre-
ring på alla departement och berörda myndig-
heter ska fortsätta. 

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 
Jämställdhetsintegrering innebär ett förhåll-
ningssätt där jämställdhetsperspektivet ska be-
aktas vid utformningen av all politik. Därför har 
ett arbete påbörjats för att konkretisera vad de 
jämställdhetpolitiska målen innebär för olika 
utgiftsområden. Arbetet har resulterat i mål, 
indikatorer och åtgärder inom en rad centrala 
områden där regeringen kommer att verka för en 
positiv utveckling under mandatperioden.  

Ett utvecklingsarbete för stärkt tillämpning av 
jämställdhetsbudgetering pågår i Regerings-
kansliet. Syftet är att säkerställa att regeringens 
reformer och förslag baseras på en tidigt genom-
förd jämställdhetsanalys, för att förverkliga rege-
ringens ambitioner på jämställdhetsområdet. I 
syfte att upprätthålla ett gediget och kunskaps-
baserat utvecklingsarbete, avsätter regeringen 
särskilda resurser för att fr.o.m. 2016 utvärdera 
och utveckla arbetet med jämställdhetsintegre-
ring och jämställdhetsbudgetering. De slutsatser 
och analyser som framkommer i utvärderingarna 
kommer att återföras och användas i det arbete 
som bedrivs inom departement och myndig-
heter. Målsättningen är att de ansträngningar 

som nu görs för att utveckla arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering ska innebära en tydlig 
förflyttning framåt av jämställdheten under 
mandatperioden. 

Regeringens strategi för jämställdhets-
integrering i Regeringskansliet löper ut 2015 
(U2012/01388/JÄM). Strategins tillämpning 
och användbarhet ska utvärderas och ligga till 
grund för utformningen av en ny strategi för 
Regeringskansliets arbete med jämställdhets-
integrering. 

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter 
Myndigheterna bidrar till att uppnå de jäm-
ställdhetspolitiska målen genom att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i relevanta delar av sina 
verksamheter. I slutet av 2015 kommer de 41 
myndigheter som ingår i utvecklingsprojektet 
Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) att 
redovisa sina planer för jämställdhetsintegrering 
som ska genomföras under mandatperioden. 
Regeringen anser det angeläget att fortsätta och 
att utveckla detta arbete.  

Jämställdhetsintegrering på regional nivå 
Länsstyrelserna erbjuder ett betydelsefullt stöd 
till de regionala aktörernas arbete med jämställd-
het. Regeringen anser att det är viktigt att det 
ambitiösa arbete som bedrivs utifrån de regionala 
strategierna för jämställdhetsintegrering fort-
sätter. Regeringen bedömer vidare att det nu-
mera finns en bra struktur för arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering kopplat till regional tillväxt, 
vilket är positivt för det fortsatta arbetet inom 
området.  

Jämställdhetsintegrering på lokal nivå 
Regeringen stödjer Sveriges kommuner och 
landstings projekt Kunskapsspridning genom 
modellkommuner och därmed också arbetet för 
att sprida goda exempel på jämställdhetsarbete i 
kommuner (S2015/01255/JÄM). Regeringen 
avser att stödja projektet fram till 2018. 

Jämställdhetsintegrering internationellt och i EU 
De mål som gäller för jämställdhetspolitiken i 
Sverige gäller också som mål för vad regeringen 
vill uppnå inom EU. Sverige kommer fortsatt att 
driva ett starkt jämställdhetsperspektiv i rele-
vanta EU-analyser, -processer och beslut, t.ex. 
inom ramen för den pågående halvtidsutvärde-
ringen av arbetet med EU:s sysselsättnings- och 
tillväxtstrategi, Europa 2020. Sverige var på-
drivande för jämställdhet och kvinnors egen-
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makt som fristående mål i den nya agendan för 
hållbar utveckling. 

Regeringen har under 2015 ingått ett sam-
arbetsavtal med Rumänien. Avtalet omfattar tre 
samarbetsområden; barnrätt, jämställdhet samt 
sociala frågor i bred bemärkelse. Avtalet syftar 
till att byta erfarenheter och goda exempel mel-
lan länderna samt att underlätta samarbete mel-
lan frivilligorganisationer i respektive land. 

Män och jämställdhet 

Det nödvändiga i att involvera män i jämställd-
hetsarbetet fastslogs tidigt på politisk nivå i Sve-
rige och har återkommande uppmärksammats de 
senaste årtiondena. Regeringen bedömer att 
mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning 
för att arbetet på samtliga jämställdhetspolitiska 
delområden ska kunna utvecklas. Detta gäller 
inte minst strävan efter en jämn fördelning av 
obetalt hem- och omsorgsarbete liksom att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Under 2015 
beslutade regeringen om en förstärkning av 
bidraget för projekt som bedrivs av organisat-
ioner som främjar jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Förstärkningen avser att särskilt stödja 
pojkars och mäns arbete för jämställdhet vilket 
bl.a. innefattar arbete för att förändra maskuli-
nitetsnormer. Förstärkningen avses pågå fram 
till 2018.  

Utredningen Män och jämställdhet (SOU 
2014:6) framhåller att inställningen till jäm-
ställdhet förefaller ha blivit alltmer positiv hos 
flertalet män i Sverige. Samtidigt konstateras att 
denna inställning inte nödvändigtvis gäller speci-
fika jämställdhetsfrågor eller omsätts i jämställda 
handlingar. Okunskap och likgiltighet är fort-
farande utmaningar i detta sammanhang liksom 
den sexism och anti-feminism som kommer till 
uttryck i samhället och på nätet. 

Utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle 
har i hög grad drivits av kvinnor och handlat om 
kvinnors avancemang på arenor som tidigare 
dominerats av män. Motsvarande rörelse bland 
män mot kvinnodominerade fält är förhållande-
vis blygsam. Inte minst den ojämna fördelningen 
av obetalt hem- och omsorgsarbete har bl.a. 
negativa följder för kvinnors ekonomiska ställ-
ning och hälsa. Män kan stödja jämställdhets-
målen utifrån såväl solidaritet med kvinnor som 
egna intressen. Även för män kan traditionella 
maskulinitetsnormer ha negativa konsekvenser i 

form av ohälsa och överdödlighet medan en 
jämställd livsstil i flera avseenden är positiv för 
hälsa, relationer och föräldraskap.  

Jämn fördelning av makt och inflytande 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlig-
het att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet. 

Arbetet för att uppnå detta mål ska genom-
syra alla områden, som t.ex. socialpolitiken, 
utbildningspolitiken, regionalpolitiken, utrikes-
politiken, kulturpolitiken och arbetsmarknads-
politiken. Regeringens arbete med diskrimine-
rings- och demokratifrågor är också centralt när 
det gäller att uppfylla målet om en jämn fördel-
ning av makt och inflytande. 
Män innehar i större utsträckning än kvinnor 
chefspositioner och dominerar också i börsbola-
gens styrelser och ledningsgrupper. Regeringen 
anser att det är angeläget att åstadkomma en 
jämnare könsfördelning både i styrelser och på 
ledande befattningar. Staten har genom att ta sitt 
ägaransvar åstadkommit en jämn könsfördelning 
i de statliga helägda företagen, något som även 
andra ägare, liksom förtroendevalda i kommuner 
och landsting, bör kunna åstadkomma. Rege-
ringen avser att skynda på utvecklingen mot att 
börsbolagens styrelser består av minst 40 pro-
cent kvinnor. Regeringen kommer att göra en 
avstämning efter bolagsstämmorna 2016 och om 
inte målet är uppnått vid detta tillfälle avser rege-
ringen att föreslå lagstiftning om kvotering i 
börsnoterade företag.  

På EU-nivå deltar Sverige i förhandlingarna 
om ett direktiv om jämnare könsfördelning i 
börsbolagens styrelser. Förhandlingsarbetet 
drivs med beaktande av subsidiaritets- och pro-
portionalitetsprinciperna. 

Ekonomisk jämställdhet 

Jämställdhet på arbetsmarknaden 
Arbete och utbildning är grunden för kvinnors 
och mäns möjligheter att utvecklas och försörja 
sig. Trots ett mångårigt arbete för att stärka 
förutsättningarna för jämställdhet råder det 
fortfarande olika förutsättningar för kvinnor och 
män för att komma ut, stanna kvar och utvecklas 
i arbetslivet och som företagare samt att förena 
arbete och familj.  
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Löne- och inkomstskillnader, ojämställda 
karriärmöjligheter, skillnader i sjukskrivningar 
och i användande av föräldrapenningdagar samt 
underrepresentation av kvinnor i ledande befatt-
ningar är till stor del uttryck för att kvinnors och 
mäns förutsättningar i arbetslivet alltjämt skiljer 
sig åt. Ojämställdheten på arbetsmarknaden och 
i arbetslivet får stora konsekvenser även efter 
arbetslivets slut, vilket resulterar i att kvinnor i 
genomsnitt får lägre pensioner än män. 

Under mandatperioden kommer regeringen 
att arbeta strategiskt för att närma sig målet om 
ekonomisk jämställdhet och för att kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om utbildning och betalt arbete som ger ekono-
misk självständighet livet ut. Löne- och inkomst-
skillnaderna mellan kvinnor och män ska 
minska. Ett angeläget steg är att återinföra kravet 
på årliga lönekartläggningar. Kvinnor och män 
ska ha samma sysselsättningsgrad. I dag är kvin-
nors sysselsättningsgrad 77 procent medan mäns 
är 82 procent. Heltid ska vara norm på arbets-
marknaden och deltid ska vara en möjlighet. För 
att fler ska orka arbeta heltid behövs breda in-
satser som syftar till att förbättra särskilt kvin-
nors arbetsmiljö, kvinnors hälsa och kvinnors 
villkor i arbetslivet. Att stärka resurserna till 
arbetslivsforskningen utgör en av flera viktiga 
pusselbitar. 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet av-
slutade sin utredning i juni 2015. Slutbetänkan-
det (SOU 2015:50) bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 

Arbetsmiljöverket har sedan 2011 haft ett sär-
skilt uppdrag om förebyggande insatser för 
kvinnors arbetsmiljö, som avslutas under 2014. 
Regeringen avser att fortsätta uppdraget också 
under 2016. Se vidare utg.omr. 14, avsnitt 5.7.1. 

Jämställdhet i skolan och högskolan 
Utbildningspolitiken är en central del av jäm-
ställdhetspolitiken. Verksamheten i förskola, 
skola och högre utbildning har strategisk bety-
delse för kvinnors och mäns, flickors och poj-
kars, möjligheter att växa upp fria från begrän-
sande könsstereotyper och fördomar.  

Regeringen arbetar aktivt för jämställdhet 
inom skolväsendet, bl.a. har regeringen gett 
Statens skolverk i uppdrag att ta fram och 
genomföra nationella skolutvecklingsprogram 
avseende arbetsformer och arbetssätt för att 
utveckla arbetet med skolans värdegrund t.ex. 

jämställdhet och normkritik (U2015/03844/S 
m.fl.). 

Enligt regeringens bedömning är det angeläget 
att universitet och högskolor fortsatt arbetar 
aktivt med jämställdhetsintegrering och avser 
därför att stödja detta arbete med 5 miljoner 
kronor under 2016. För 2017–2019 beräknar 
regeringen 5 miljoner kronor årligen för ända-
målet. Regeringen avser att ge Göteborgs univer-
sitet, där Nationella sekretariatet för genus-
forskning finns, i uppdrag att fungera som 
stödfunktion för lärosätena i arbetet.  

Regeringen har också tillsatt en expertgrupp 
för ökad jämställdhet i högskolan som ska fun-
gera som en referensgrupp och idégivare till 
regeringen. Gruppen ska arbeta till 31 december 
2016. Se vidare utg.omr. 16, Utbildning och 
universitetsforskning.  

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet 

Målet om en jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet innebär att kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet 
och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika 
villkor. Det obetalda arbetet omfattar omsorgen 
om barn, äldre och andra närstående samt hem-
arbetet. Föräldraförsäkringen, förskolan och 
äldreomsorgen är därför strategiskt viktiga om-
råden för jämställdhetspolitiken. Målet för den 
ekonomiska familjepolitiken föreslås i denna 
proposition få ett starkare jämställdhetsfokus, på 
så sätt att den ekonomiska familjepolitiken även 
ska bidra till ett jämställt föräldraskap, något 
som i sin tur är viktigt för att öka jämställdheten 
på arbetsmarknaden. Som ett steg mot ett jäm-
ställt uttag av föräldrapenning har regeringen 
föreslagit att en tredje månad reserveras för 
vardera föräldern inom föräldrapenningen. Målet 
är ett helt jämställt uttag av försäkringen. Nästa 
steg är att tillsätta en utredning som ser över 
föräldraförsäkringen i syfte att nå målet. 
Jämställdhetspolitiken ska vara anpassad till att 
alla familjer inte ser likadana ut. Regeringen vill 
därför även se över möjligheterna att underlätta 
för stjärnfamiljer att använda föräldra-
försäkringen. Regeringen har också lämnat 
förslag till riksdagen om att avskaffa det 
kommunala vårdnadsbidraget. Se vidare utg. 
omr. 12 avsnitt 3.6.  
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Regeringen avser också att vidta åtgärder för 
att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, vilket kan 
åstadkomma en jämnare fördelning av det obe-
talda omsorgsarbetet, som till stor del utförs av 
kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor 

Att förebygga och motverka våld och andra 
former av övergrepp mot kvinnor har hög prio-
ritet i regeringens jämställdhetsarbete. Mäns 
fysiska, sexuella och psykiska våld mot flickor 
och kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställd-
het och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga 
rättigheter. 

Den 28 augusti 2014 beslutade regeringen att 
ge en särskild utredare i uppdrag (dir. 2014:123) 
att bl.a. göra en översyn av våldtäktsbrott, lämna 
förslag på hur en reglering för ett särskilt 
straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende 
våldtäkt bör utformas samt överväga om det bör 
införas en samtyckesbaserad regleringsmodell 
för våldtäkt. Utredningen ombildades till en 
parlamentarisk kommitté i november 2014 (dir. 
2014:144). Kommittén fick i januari 2015 i 
tilläggsuppdrag (dir. 2015:5) att ta ställning till 
om straffet för de mest allvarliga fallen av våld-
täkt och våldtäkt mot barn bör skärpas, analysera 
om den befintliga lagstiftningen erbjuder ett 
tillräckligt starkt skydd mot vissa sexuella över-
grepp som med hjälp av modern teknik sker via 
internet samt överväga om åtgärder kan vidtas 
för att förbättra rutinerna när det gäller för-
ordnande av målsägarbiträde. Kommittén ska 
redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2016.  

Förstärkt stöd till tjej- och kvinnojourer m.fl.  
Det är viktigt att det civila samhällets organisa-
tioner får stöd för att utföra sin verksamhet 
riktad till dem som utsätts för våld. De ideella 
tjej- och kvinnojourerna utför ett betydelsefullt 
arbete med stöd och skydd till kvinnor som har 
utsatts för våld. För att stärka tjej- och kvinno-
jourernas arbete har regeringen beslutat att av-
sätta 25 miljoner kronor 2015, och därefter 100 
miljoner kronor årligen. Syftet är att stödet ska 
bidra till ökad långsiktighet och bättre plane-
ringsförutsättningar för de aktuella tjej- och 
kvinnojourerna. Medlen fördelas därför i första 
hand som tvååriga bidrag. 

 

Regeringen avser också att fortsätta stödja de 
organisationer som arbetar för att utveckla 
brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, 
bisexuella och transpersoner som utsatts för våld 
i en nära relation med 2 miljoner kronor. 

Förebyggande arbete 
Regeringen avser att stärka det universellt 
våldsförebyggande arbetet som syftar till att 
förhindra att våld mot flickor och kvinnor upp-
står. En del av detta arbete handlar om att för-
ändra stereotypa könsnormer som kopplar 
samman maskulinitet och våld. Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har 
identifierat ett antal våldsförebyggande program 
riktad till unga som visat goda resultat inter-
nationellt. Några av dessa program prövas nu i 
Sverige, och regeringen har gett Statens skolverk 
i uppdrag att utvärdera effekten av det program 
som hittills fått störst spridning i landet, pro-
grammet Mentors in Violence prevention 
(MVP). Skolverket ska rapportera resultatet av 
uppdraget senast den 1 april 2018. 

Fortsatt regional samordning 
Stödet till våldsutsatta flickor och kvinnor kräver 
insatser från flera aktörer, såväl myndigheter 
som ideella organisationer. Det är därför av stor 
vikt att samordningen av de insatser som dessa 
aktörer bidrar med fungerar effektivt. Länssty-
relserna har mot denna bakgrund haft flera rege-
ringsuppdrag som syftat till att stödja och ut-
veckla samordningen av det lokala och regionala 
arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution 
och människohandel samt att barn bevittnar 
våld. Regeringen ger länsstyrelserna fortsatt 
uppdrag att stödja och utveckla samordningen i 
länen. Det fortsatta stödet bör tydligare inriktas 
mot våldsförebyggande insatser samt insatser för 
att förebygga prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. 
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Hedersrelaterat våld och förtryck 
Riksdagen har genom ett tillkännagivande begärt 
att regeringen bör komma med konkreta förslag 
till långsiktiga och hållbara strukturer för det 
förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck (rskr. 2013/14:166). Den förra 
regeringen gav 2013 Länsstyrelsen i Öster-
götlands län i uppdrag att utveckla ett nationellt 
kompetensteam mot tvångsäktenskap och 
barnäktenskap samt hedersrelaterat våld. Upp-
draget pågår t.o.m. 2015. Härtill har Läns-
styrelsen i Östergötlands län även fått i uppdrag 
att sprida två vägledningar som syftar till att 
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 
respektive kvinnlig könsstympning på kommu-
nal nivå. Spridningen av vägledningarna ska 
genomföras med utgångspunkt i att insatserna 
blir långsiktigt hållbara och implementeras i 
ordinarie verksamhet på kommunal nivå. I 
uppdraget ska Länsstyrelsen i Östergötlands län 
även kartlägga förebyggande insatser i form av 
universellt och riktat föräldrastöd syftande till 
att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
samt barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig 
könsstympning. Uppdraget ska ge underlag för 
spridning av kunskap om universellt, 
kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd 
till föräldrar som bidrar till att förebygga dessa 
former av våld och förtryck av barn och unga. 
Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 
2016. Regeringen har för avsikt att under 2016 
fortsätta stödja detta arbete. 

Prostitution och människohandel för sexuella  
ändamål 
Prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål är ett allvarligt hinder för jämlikhet 
och jämställdhet mellan könen. I första hand 
är kvinnor och flickor utsatta, men också män 
och pojkar utnyttjas i prostitution. Regeringen 
bedömer att det är fortsatt angeläget att sam-
ordna insatser för att motverka prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål.  
 

5.6 Budgetförslag 

5.6.1 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

Tabell 5.7 Anslagsutveckling 3.1 Särskilda jämställdhets-
åtgärder  
Tusental kronor 

2014 Utfall 244 414  
Anslags- 
sparande 9 125 

2015 Anslag 162 539 1 
Utgifts- 
prognos 158 499 

2016 Förslag 238 539    

2017 Beräknat 158 539    

2018 Beräknat 158 539    

2019 Beräknat 157 539    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för särskilda 
jämställdhetsåtgärder och för utgifter för stats-
bidrag för att stödja projekt och insatser som 
främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Anslaget får även användas för administrativa ut-
gifter som är en förutsättning för genomföran-
det hos berörda myndigheter.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:1 Särskilda jämställd-
hetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför ett 
behov av framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor 2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor årli-
gen för att stärka de ideella kvinno- och tjej-
jourernas arbete. I enlighet med förordningen 
(2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjej-
jourer är syftet med stödet att bidra till ökad 
långsiktighet och bättre planeringsförutsätt-
ningar för de aktuella jourerna. Medlen fördelas 
därför i första hand som tvååriga bidrag. Rege-
ringen bör därför bemyndigas att under 2016 för 
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 100 000 000 kronor 2017. 
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Tabell 5.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 
Tusental kronor  

  
      

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

 
      

 

Ingående åtaganden  0 27 239 -   

Nya åtaganden  27 239 100 000 -   

Infriade åtaganden  0 -27 239 -100 000   

Utestående åtaganden  27 239 100 000 -   

Erhållet/föreslaget bemyndigande  27 239 100 000 -   

 
 

Regeringens överväganden  

Jämställdhetspolitiken genomförs med hjälp av 
jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder.  
Jämställdhetsintegrering innebär att jämställd-
hetsperspektivet ska beaktas vid utformningen 
av all politik. Ett utvecklingsarbete för stärkt 
tillämpning av jämställdhetsbudgetering i Rege-
ringskansliet har påbörjats.  

I syfte att vidmakthålla ett gediget och kun-
skapsbaserat utvecklingsarbete, föreslås att 
1miljon kronor avsätts 2016-2018 för att ut-
värdera och utveckla arbetet med jämställdhets-
integrering och jämställdhetsbudgetering. De 
slutsatser och analyser som framkommer i ut-
värderingarna kommer att återföras och an-
vändas i det arbete som bedrivs inom departe-
ment och myndigheter.  

De ideella kvinno- och tjejjourerna utför ett 
betydelsefullt arbete med stöd och skydd till 
kvinnor som utsatts för våld. Regeringen föreslår 
därför att 100 miljoner kronor per år för 
perioden 2016–2018 avsätts för att stärka de 
ideella kvinno- och tjejjourernas arbete.  

Regeringen föreslår därför att 238 539 000 
kronor anvisas under anslaget 3:1 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 158 539 000 
kronor, 158 539 000 kronor respektive 
157 539 000 kronor. 
 
Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 137 539 137 539 137 539 137 539 

Förändring till följd av:    

Beslut 101 000 21 000 21 000 20 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 238 539 158 539 158 539 157 539 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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1 Resultatredovisning 

Övergripande mål för integrationspolitiken är 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  

I avsnittet redovisas vissa generella resultat för 
integrationen i förhållande till några utvalda 
indikatorer inom områdena arbetsmarknad, 
utbildning, hälsa och delaktighet och inflytande. 

Resultat av insatser med betydelse för 
integrationen redovisas även inom andra 
utgiftsområden.  

1.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att redovisa 
resultat för integrationen inom arbetsmarknad, 
utbildning, hälsa och delaktighet och inflytande 
är följande: 

– Andelen personer i arbetskraften av 
befolkningen bland inrikes och utrikes 
födda i åldern 15–74 år efter kön. 

– Andel sysselsatta av befolkningen bland 
inrikes respektive utrikes födda i åldern 15–
74 år efter kön. 

– Andel arbetslösa av arbetskraften bland 
inrikes respektive utrikes födda i åldern 15–
74 år efter kön. 

– Andel heltidsarbetande av sysselsatta bland 
inrikes respektive utrikes födda 15–74 år 
efter kön. 

– Andel tidbegränsat anställda av samtliga 
anställda bland inrikes respektive utrikes 
födda 16–64 år efter kön. 

– Undersysselsatta som arbetar deltid som 
andel av det totala antalet sysselsatta bland 
inrikes- och utrikes födda efter kön. 

– Andel utrikes födda i åldern 20–64 år som 
förvärvsarbetar 2–4 år efter folkbokföring 
efter kön. 

– Andel utrikes födda förvärvsarbetande med 
eftergymnasial utbildning som har arbete 
med hög kvalifikationsnivå.1  

 
 
                                                      
1 Nivå 3 eller 4 enligt svensk yrkesnomenklatur SSYK. 

– Andel elever med gymnasiebehörighet2 

efter årskurs 9 bland utrikes födda som har 
folkbokförts efter sju års ålder. 

– Andel elever med behörighet till högskola 
efter avslutat gymnasium bland utrikes 
födda. 

– Studieresultat efter två år för de som börjat 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) 
2012. 

– Andel med gott hälsotillstånd 2012–2013 
och 2014, utländsk och svensk bakgrund, 
uppdelat efter kön. 

– Andel med sömnbesvär och besvär av 
ängslan, oro och ångest 2014, utländsk och 
svensk bakgrund, uppdelat efter kön. 

– Andel valdeltagare bland inrikes- och 
utrikes födda som är röstberättigade till 
riksdagen 2002–2014. 

– Andel valdeltagare i riksdagsvalet 2014 efter 
födelseregion. 

1.2 Arbetsmarknad 

Arbetskraftsdeltagande 
I arbetskraften ingår personer som kan och vill 
arbeta och som har eller söker arbete. Enligt 
statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) för 
2014 var det totala antalet utrikes födda i 
arbetskraften 948 500 personer, en ökning med 
51 800 personer jämfört med 2013. Antal i 
arbetskraften ökade med 31 900 bland utrikes 
födda kvinnor. 

Tabell 1.1 visar andelen personer i arbetskraf-
ten som en del av befolkningen. Utrikes födda 
kvinnor har det lägsta relativa arbetskraftstalet. 
Skillnaden i förhållande till inrikes födda kvinnor 
är ca 5 procentenheter. Utrikes födda män har 
ett relativt arbetskraftstal i nivå med inrikes 
födda män. 
 

 
 
                                                      
2 För 2011 och 2012 avses med behörighet att en person är behörig till 

minst ett nationellt program. Då behörighetskraven skärpts är 

uppgifterna för 2011 och 2012 inte helt jämförbara med tidigare år. 
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Tabell 1.1 Andelen personer i arbetskraften av befolkningen 
bland inrikes och utrikes födda i åldern 15–74 år 
Andel i procent efter kön 2006–2014 

År  Inrikes 
födda män  

Utrikes födda  
män  

Inrikes födda 
kvinnor 

Utrikes födda 
kvinnor 

2006  74,3  69,8  69,3  60,1  

2007  74,6  69,7  69,7  60,9  

2008  74,4  71,7  69,8  61,0  

2009  73,7  71,7  69,0  61,2  

2010  74,1  72,2  68,4  60,9  

2011  73,9  73,8  69,2  61,9  

2012  73,9  73,7  69,5  62,8  

2013 74,2 74,3 69,8 63,8 

2014 74,6 75,3 70,1 65,2 
Källa: SCB AKU årsmedeltal 2006–2014. 

Sysselsättning 
Under 2014 var antalet sysselsatta bland utrikes 
födda i åldern 15–74 år 795 800 personer, vilket 
är en ökning med 43 900 personer jämfört med 
2013. Antal sysselsatta bland utrikes födda 
kvinnor ökade med 25 400. Ökningen bland 
utrikes födda skedde främst i åldern 25-54 år där 
34 000 fler var sysselsatta. Antal sysselsatta 
utrikes födda är nästan 232 000 fler jämfört med 
år 2006, 107 000 bland kvinnor och 125 000 
bland män.  

Tabell 1.2 visar andel sysselsatta av befolk-
ningen uppdelat efter kön. Sysselsättningsgraden 
under helåret 2014 uppgick totalt till 58,8 
procent bland utrikes födda. Andelen sysselsatta 
av befolkningen bland utrikes födda kvinnor 
uppgick till 54,8 procent, vilket kan jämföras 
med 66,0 procent bland inrikes födda kvinnor. 
Andelen sysselsatta bland utrikes födda män är 
högre i jämförelse med utrikes födda kvinnor, 
men lägre i förhållande till både inrikes födda 
män och kvinnor. För utrikes födda män var 
andelen sysselsatta 63,1 procent jämfört med 
69,8 procent för inrikes födda män. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1.2 Andel sysselsatta av befolkningen bland inrikes 
respektive utrikes födda i åldern 15–74 år 
Andel i procent efter kön 2006–2014 

År  Inrikes 
födda män  

Utrikes 
födda män  

Inrikes födda 
kvinnor 

Utrikes födda 
kvinnor 

2006  69,9  60,6  65,0  52,3  

2007  70,8  61,8  65,9  53,3  

2008  70,7  63,6  66,0  53,2  

2009  68,3  60,3  64,3  52,5  

2010  68,6  60,8  63,7  50,8  

2011  69,4  61,7  64,9  52,1  

2012  69,2  61,4  65,2  53,4  

2013 69,5 61,9 65,4 53,9 

2014 69,8 63,1 66,0 54,8 
Källa: SCB AKU årsmedeltal 2006–2014. 

Arbetslöshet 
Arbetslösheten bland utrikes födda är generellt 
högre än bland personer födda i Sverige. Under 
2014 var 152 700 utrikes födda personer arbets-
lösa. Både för inrikes och utrikes födda är 
skillnaderna i arbetslöshet mellan kvinnor och 
män förhållandevis små.  

År 2014 var arbetslösheten för utrikes födda 
kvinnor 15,9 procent jämfört med 5,8 procent 
för inrikes födda kvinnor. Arbetslösheten för 
utrikes födda män var 16,2 procent och för 
inrikes födda män 6,4 procent (tabell 1.3). 

 
Tabell 1.3 Andel arbetslösa av arbetskraften bland inrikes 
respektive utrikes födda i åldern 15–74 år 
Andel i procent efter kön 2006–2014 

År  Inrikes 
födda män  

Utrikes 
födda män  

Inrikes födda 
kvinnor 

Utrikes födda 
kvinnor 

2006  5,9  13,2  6,3  13,0  

2007  5,0  11,4  5,4  12,4  

2008  5,0  11,3  5,5  12,8  

2009  7,3  15,9  6,8  14,3  

2010  7,4  15,8  6,9  16,6  

2011  6,1  16,4  6,2  15,7  

2012  6,5  16,7  6,2  15,0  

2013 6,4 16,6 6,2 15,9 

2014 6,4 16,2 5,8 15,9 
Källa: SCB AKU årsmedeltal 2006–2014. 

Heltid och tidsbegränsade anställningar  
Sett till andelen heltidsarbetande framkommer 
tydliga skillnader mellan män och kvinnor, upp 
till 20 procentenheter (se diagram 1.1). 
Skillnaden mellan män och kvinnor, såväl inrikes 
som utrikes födda, har dock minskat över tid då 
andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat 
sedan 2010.  
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Män arbetar i högre grad heltid och har oftare 
ett fast arbete än kvinnor. För utrikes födda 
kvinnor är andelen som har ett heltidsarbete 
något högre än för inrikes födda kvinnor.  
 
Diagram 1.1 Andel heltidsarbetande av sysselsatta 15–74 
år efter kön, 2005–2014 
Procent  

 
Källa: SCB, AKU. 

 
Utrikes födda, både män och kvinnor, har i 
högre grad en tidsbegränsad anställning än 
inrikes födda (se diagram 1.2). Andelen 
minskade för samtliga kategorier i samband med 
finanskrisen 2008, men bland utrikes födda har 
den ökat under senare år.  
 
Diagram 1.2 Andel tidbegränsat anställda av samtliga 
anställda 16–64 år efter kön, 2005–2014 
Procent  

 
Källa: SCB, AKU. 

Undersysselsatta och ofrivillig deltid  
I Arbetskraftsundersökningarna (AKU) räknas 
en person som undersysselsatt om hen kan och 
vill arbeta mer än vad som är fallet i den nu-
varande arbetssituationen. I diagram 1.3 redo-
visas undersysselsatta bland deltidsarbetande.  

Det finns tydliga skillnader mellan män och 
kvinnor. Ungefär 160 000 kvinnor och 80 000 
män arbetar deltid men skulle vilja öka sitt 
arbetsutbud. Det innebär att närmare 7 procent 

av de sysselsatta kvinnorna arbetar ofrivillig 
deltid. Motsvarande andel bland männen uppgår 
till drygt 3 procent.  

Bland utrikes födda kvinnor i sysselsättning är 
det drygt 10 procent, eller 40 000, som arbetar 
ofrivillig deltid. Motsvarande andel bland inrikes 
födda kvinnor är drygt 6 procent, motsvarande 
120 000 personer. 
 
Diagram 1.3 Undersysselsatta som arbetar deltid som andel 
av det totala antalet sysselsatta, fördelat på inrikes födda 
kvinnor och män, 2005–2014 
Procent  

 
Källa: SCB, AKU. 

Sysselsättningen under den första tiden i Sverige 
För att komplettera bilden redovisas även ande-
len sysselsatta bland dem som vistats i landet i 
två till fyra år grupperat på födelseland vilket ger 
ett mått på hur väl etableringen fungerar under 
den allra första tiden i Sverige (se diagram 1.4). 
Dessa uppgifter är hämtade från den register-
baserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). 
AKU och RAMS skiljer sig åt på ett flertal sätt, 
varför sysselsättningsnivåerna inte är jämförbara. 
 
Diagram 1.4 Andel utrikes födda i åldern 20–64 år som 
förvärvsarbetar 2–4 år efter folkbokföring 
Procent  

 
Källa: SCB, registerdata för integration. 

 
Sysselsättningsgraden har sedan 2010 ökat för 
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utanför EU/EFTA. Störst, ca 10 procentenheter, 
var ökningen bland män födda utanför 
EU/EFTA. Män arbetar i högre utsträckning än 
kvinnor 2–4 år efter folkbokföring. Det gäller i 
synnerhet de födda utanför EU/EFTA, denna 
grupp var 26 procent av kvinnorna sysselsatta 
2013 jämfört med 60 procent för män födda 
inom EU/EFTA. 

Sett till gruppen flyktingar, skyddsbehövande 
och deras anhöriga uppdelat på vistelsetid 
framgår tydliga skillnader mellan män och 
kvinnor oavsett vistelsetid i Sverige. 
Könsskillnaderna minskar betydligt för de som 
har varit mer än 10 år i Sverige. 

 
Diagram 1.5 Andel personer bland flyktingar, skydds-
behövande och deras anhöriga 20–64 år som förvärvsarbetar 
efter antal år i Sverige, 2013 
Procent  

 
Källa: SCB, registerdata för integration. 

Andel högutbildade som har ett arbete som kräver 
eftergymnasial utbildning 
Ur såväl den enskildes som ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv är det viktigt att människor 
kan omsätta sin utbildning och sina yrkeserfa-
renheter i ett arbete med rätt kvalifikationsnivå. 
Ett sätt att redovisa det är att mäta antalet för-
värvsarbetande personer med eftergymnasial 
utbildning som har ett arbete med hög kvalifi-
kationsnivå (nivå 3 eller 4 enligt svensk yrkes-
nomenklatur) och dividera det med alla förvärvs-
arbetande med eftergymnasial utbildning. Dessa 
andelar redovisas för inrikes och utrikes födda i 
tabell 1.4. 
 
 
 
 

Tabell 1.4 Andel bland utrikes födda förvärvsarbetande med 
eftergymnasial utbildning som har arbete med hög 
kvalifikationsnivå 
Andel i procent efter kön och utrikes födda exklusive födda inom 
EU/EFTA jämfört med inrikes födda 2006–2013  

År Män  Kvinnor  

 
Inrikes 
födda  

Utrikes födda 
exkl. EU/EFTA  

Inrikes 
födda  

Utrikes födda 
exkl. EU/EFTA 

2006 66,6 43,7 75,0 51,4 

2007 66,5 42,7 74,7 51,2 

2008 67,0 43,0 74,3 51,6 

2009 67,8 44,8 74,5 52,5 

2010 67,3 44,4 73,5 52,0 

2011 67,3 44,3 73,5 52,3 

2012 67,1 44,9 72,9 53,0 

2013 66,9 45,2 72,5 53,2 
Källa: SCB, särskild beställning. 

 
Andelen med ett arbete som kräver efter-
gymnasial utbildning är lägre bland högutbildade 
utrikes födda än bland högutbildade inrikes 
födda. Det gäller speciellt utrikes födda män från 
länder utanför EU/EFTA, där andelen är 45,2 
procent.  

Det är en högre andel bland kvinnor med 
eftergymnasial utbildning än män med mot-
svarande utbildning som har ett arbete i nivå 
med sin utbildning oavsett var man är född. 

Andelen utrikes födda kvinnor från länder 
utanför EU/EFTA som har ett arbete som 
motsvarar utbildningsnivån är högre jämfört 
med män födda utanför EU/EFTA. 

1.3 Utbildning 

Utrikes födda elever i grundskolan  
Resultaten i skolan är beroende bl.a. av föräld-
rarnas utbildningsbakgrund, barnets kön och 
barnets ålder vid invandringstillfället. Jämfört 
med elever födda i Sverige har elever födda 
utomlands som grupp sämre utbildningsresultat. 
När hänsyn tas till kön och föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund förvinner en stor del av skillna-
derna mellan elever födda utomlands och elever 
födda i Sverige. 

Skillnaden mellan utrikes födda elever som 
folkbokförts i Sverige före sju års ålder och 
inrikes födda är inte så stor. För elever som 
invandrade efter sju års ålder är skillnaderna i 
jämförelse med inrikes födda däremot stora. I 
tabell 1.5 redovisas uppgifter avseende andelen 
elever invandrade efter sju års ålder som har 
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gymnasiebehörighet efter att ha avslutat årskurs 
nio. Andelen är betydligt lägre bland de som 
invandrar från länder utanför EU/EFTA än 
bland andra. 

 
Tabell 1.5 Andel elever med gymnasiebehörighet efter 
årskurs 9 bland utrikes födda som har folkbokförts efter sju 
års ålder 
Andel i procent och utrikes födda efter födelseregion jämfört med 
inrikes födda 2006–2014 

År  Inrikes 
födda  

Födda inom 
Norden (exkl. 

Sverige)  

Födda inom 
EU/EFTA (exkl. 

Norden)  

Födda 
utanför 

EU/EFTA  

2006  90,9  81,3  72,4  51,3  

2007  90,7  82,4  70,5  49,0  

2008  90,6  77,6  67,3  47,9  

2009  90,7  82,2  66,9  45,1  

2010  90,4  81,8  65,0  43,6  

2011  90,2  83,1  68,9  44,0  

2012  90,4  82,6  68,8  43,4  

2013 90,8 82,0 72,0 43,8 

2014 90,4 79,8 74,2 44,5 
Källa: SCB, särskild beställning.  

 
Diagram 1.6 Andel elever med gymnasiebehörighet efter 
årskurs 9 bland utrikes födda efter kön som har folkbokförts 
efter sju års ålder 
Procent  

 
Källa: SCB, särskild beställning. 

Behörighet till högskola 
Det är viktigt att följa upp behörighet till hög-
skolestudier. Även om antalet utrikes födda som 
påbörjar högskolestudier trendmässigt ökar, kan 
man på totalen se att det fortfarande finns en 
skillnad på knappt tio procentenheter mellan 
inrikes och utrikes födda vad gäller andelen 
behöriga till högskola.  

Av tabell 1.6 kan man även se samma mönster 
som för gymnasiebehörighet; att kvinnor har 
bättre studieresultat än män. Andelen har ökat 
för kvinnor födda utanför EU/EFTA sedan 
2012. 
 

Tabell 1.6 Andel elever med behörighet till högskola efter 
avslutat gymnasium bland utrikes födda 
Andel i procent efter kön och utrikes födda exklusive födda inom 
EU/EFTA jämfört med inrikes födda 2006–2014 

År  Inrikes 
födda män  

Utrikes födda 
exkl. EU/EFTA 

män  

Inrikes 
födda 

kvinnor 

Utrikes födda 
exkl. EU/EFTA 

kvinnor 

2006 87,4 75,2 92,2 84,6 

2007 87,1 74,9 92 82,6 

2008 87,0 74,8 91,9 85,5 

2009 88,5 78,9 93 85,7 

2010 84,4 71,4 90,4 81,4 

2011 84,5 73,2 90,7 81,3 

2012 83,8 71,8 90,5 79,8 

2013 84,3 72,2 90,7 80,6 

2014* 71,7 72,0 85,9 84,2 
Anm.: * Gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) har bland annat medfört att andelen 
behöriga till högskolan minskade kraftigt för personer som läst yrkesprogram år 
2014. 
Källa: SCB registerdata för integration.  

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)  
Sedan slutet av 1990-talet har antalet elever i sfi 
ökat och uppgick 2014 till 124 750. Av det totala 
antalet är fyra av tio nybörjare, dvs. elever som 
hade sin första kursstart under året. Antalet 
studerande är närmare tre gånger så högt som 
antalet nybörjare under ett år. Det beror på att 
många går in och ut ur sfi-studier. Man avbryter 
studierna för att sedan återkomma i flera 
perioder för att slutligen lämna med godkänt 
resultat. 
 
Diagram 1.7 Elever, nybörjare och kursdeltagare i (sfi) 
1997–2014 
Antal  

 
Källa: Skolverket. 

 
I tabell 1.7 redovisas studieresultat efter två år 
för elever som började sfi 2011 och 2012. 
Resultaten visar att sex av tio avslutat någon kurs 
med minst godkänt resultat två år senare. Det är 
en större andel kvinnor än män som får godkänt 
på någon kurs. Tre av tio har avbrutit studierna 
och en av tio antas fortsätta utbildningen. 
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Andelen som avbröt studierna var högre bland 
män än bland kvinnor. 

 
Tabell 1.7 Studieresultat efter två år för elever som påbörjat 
sin utbildning 2011 och 2012, prioriterade efter högsta 
godkända studievägskurs 

 Nybörjare 2011 Nybörjare 2012 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Samtliga elever (antal)  20 641 17 974 21 387 18 832 

Andel (%) som slutfört 
någon kurs med godkänt 
resultat efter två år 68 53 69 56 

Därav     

Kurs A 4 2 4 2 

Kurs B 12 11 3 2 

Kurs C 15 14 9 10 

Kurs D 36 25 8 8 

Andel (%) avbrott/ 
studieuppehåll  21 33 20 31 

Andel (%) som fortsätter 
utbildningen  11 15 11 13 

Källa: Skolverket. 

1.4 Hälsa 

Utrikes föddas allmänna hälsotillstånd 
I undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC) år 2012-2013 och 2014 studeras 
bland annat det allmänna hälsotillståndet. En 
större andel män än kvinnor uppger att de har 
gott hälsotillstånd oavsett bakgrund. Inrikes 
födda kvinnor har i större utsträckning än 
utrikes födda kvinnor bedömt sitt allmänna 
hälsotillstånd som gott. Bland männen finns 
däremot ingen signifikant skillnad.  
 
Tabell 1.8 Andel med gott hälssotillstånd 2012–2013 och 
2014, personer 16 år eller äldre  
Procent 

  2012–2013                                   2014 

Bakgrund Män Kvinnor Män Kvinnor  

Utländsk bakgrund 81,6 74,8 76,5 70,4 

Utrikes födda 80,4 73,0 75,8 69,8 

Inrikes födda  83,6 78,4 80,4 77,1 

Svensk bakgrund* 83,4 78,1 80,3 77,2 
Anm.: * avser personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder. 
Källa: SCB, ULF/SILC. 

Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa mäts med frågan om förekomsten 
av sömnbesvär eller besvär med ängslan, oro och 
ångest. 

Att ha sömnbesvär eller besvär med ängslan, 
oro och ångest är vanligast bland utrikes födda 
kvinnor där mer än 40 procent uppger att de har 
sömnbesvär och 37 procent uppger att det 
känner ängslan, oro och ångest. 
  
Tabell 1.9 Andel med sömnbesvär och besvär av ängslan, 
oro och ångest 2014, personer 16 år eller äldre  

Bakgrund    Sömnbesvär     Ängslan, oro och ångest 
 Män Kvinnor Män Kvinnor  

Utländsk bakgrund 27,8 38,7 23,5 37,0 

Utrikes födda 29,2 41,7 25,4 37,0 

Inrikes födda  21,4 30,6 15,7 26,7 

Svensk bakgrund* 21,5 30,8 15,9 26,2 
Anm.: * avser personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder. 
Källa: SCB, ULF/SILC. 

1.5 Delaktighet och inflytande 

Valdeltagande 
Valdeltagandet i de senaste valen visar att utrikes 
födda svenska medborgare är mindre aktiva i 
denna del av den demokratiska processen.  

I riksdagsvalet 2014 ökade valdeltagandet 
bland inrikes födda med nästan 2 procentenheter 
jämfört med 2010. Bland utrikes födda kan inte 
någon statistiskt säkerställd förändring konsta-
teras. Detta medför att skillnaden i valdeltagande 
mellan dessa två grupper har ökat och uppgick 
2014 till 17 procentenheter (valdeltagandet var 
89 respektive 72 procent). Samtidigt bör det 
nämnas att antalet utrikes födda har ökat 
betydligt mellan de två valtillfällena och 
benägenheten att rösta är lägre bland dem som 
nyligen fått svenskt medborgarskap än bland 
dem som varit svenska medborgare en längre tid. 
 
Tabell 1.10 Andel valdeltagare bland inrikes- och utrikes 
födda som är röstberättigade vid val till riksdagen 2002–
2014  

År 
Inrikes födda 

män 
Utrikes födda 

män 
Inrikes födda 

kvinnor 
Utrikes födda 

kvinnor 

2002 81,8 66,4 82,6 68,4 

2006 84,2 65,2 85,3 68,4 

2010 86,6 72,6 87,9 74 

2014 88,2 72,4 89,8 72 

Källa: SCB, Valdeltagandeundersökningen. 

 
Valdeltagandet är framför allt lägre bland de 
utrikes födda som är födda i Asien, Afrika och 
de delar av Europa som inte tillhör EU. 

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Medborgarskap/?Type=terms
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Personer som är födda i Norden, EU-länder, 
Nordamerika och Sydamerika röstar relativt sett 
i högre grad. I jämförelse med 2010 års val är det 
inte några statistiskt säkerställda förändringar av 
valdeltagandet bland utrikes födda sett till dessa 
ländergrupper. Men även om det finns 
variationer i valdeltagande efter utrikes födda 
födelseland röstar utrikes födda i samtliga av 
dessa grupper i lägre grad än inrikes födda. 

 
Diagram 1.8 Andel valdeltagare i riksdagsvalet 2014 efter 
födelseregion 
Födelseregion och andel i procent 

 
Källa: SCB, Valdeltagandeundersökningen. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknads-
politiska program och insatser ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 7 010 000 000 
kronor 2017–2026 (avsnitt 3.6.3), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 13 400 000 000 
kronor 2017−2020 (avsnitt 3.6.4), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. 
för perioden 2014–2020 ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 3 254 000 000 kronor 2017–2022 
(avsnitt 3.6.6), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 
2017 och 2018 (avsnitt 3.6.7), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 
2017 (avsnitt 4.8.1), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov 
av framtida anslag på högst 38 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.8.5), 

7. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad 
och arbetsliv enligt följande uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 815 571 

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 30 442 994 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 12 218 540 

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 18 320 006 

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 116 701 

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 997 600 

1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 39 360 

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 64 348 

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 54 989 

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 303 

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 1 800 000 

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 6 962 142 

2:1 Arbetsmiljöverket 698 411 

2:2 Arbetsdomstolen 32 166 

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 222 

2:4 Medlingsinstitutet 58 122 

2:5 Arbetslivspolitik 20 000 

Summa  79 681 475 
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2 Arbetsmarknad och arbetsliv 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbets-
marknad och Arbetsliv. Området Arbets-
marknad består i huvudsak av matchning av 
arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknads-
politiska program, arbetslöshetsförsäkringen, 
lönegarantiersättning, Europeiska socialfonden 
samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet 
för Europeiska socialfonden i Sverige, 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering. Området 
Arbetsliv omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och 
lönebildning samt myndigheterna Arbetsmiljö-
verket, Arbetsdomstolen, ILO-kommittén och 
Medlingsinstitutet. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Utgifterna för 2014 inom utgiftsområdet blev 
3,5 miljarder kronor lägre än anvisade medel,  

vilket förklaras av lägre utbetalningar för 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
samt för lönegarantiersättning. Dessutom blev 
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 
lägre än budgeterat. För 2015 beräknas 
utgifterna inom området bli 1,8 miljarder kronor 
lägre än budget varav nära hälften förklaras av 
lägre utgifter för arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd. Därutöver väntas även utgifterna 
för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser, Lönebidrag och Samhall samt löne-
garantiersättning bli lägre. För 2016 föreslår 
regeringen att totalt ca 80 miljarder kronor 
anvisas inom utgiftsområdet. Den högre nivån 
jämfört med 2015 beror till största del på att 
redovisningen av två skatteutgifter, stöd för 
nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktion, 
flyttas till utgiftssidan av statens budget fr.o.m. 
2016. Därutöver beräknas högre utgifter för 
främst arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser samt för Lönebidrag och Samhall. 

För 2017 beräknas utgifterna uppgå till  
ca 80 miljarder kronor och för 2018 och 2019  
till ca 81 miljarder kronor respektive år.

 
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Arbetsmarknad 65 066 68 370 66 589 78 841 79 210 79 809 80 471 

Arbetsliv 703 784 785 841 862 873 868 

Äldreanslag2 1 132 160 108 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv 66 901 69 314 67 482 79 681 80 072 80 682 81 339 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
2 Avser äldreanslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 67 783 67 783 67 783 67 783 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 162 267 428 605 

Beslut 12 199 14 293 16 183 16 190 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsättningar -934 -3 248 -4 685 -4 212 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden -2 -4 -8 -9 

Övrigt 473 981 981 981 

Ny ramnivå  79 681 80 072 80 682 81 339 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 69 158 

Verksamhetsutgifter 2 10 489 

Investeringar 3 34 

Summa ramnivå 79 681 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
redovisas normalt i huvudsak på budgetens 
utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även 
stöd på budgetens inkomstsida i form av 
avvikelser från en enhetlig beskattning, s.k. 
skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss 
kategori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen inom skatteslaget. Många 
av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre 
uttalat, som medel inom specifika områden som 
t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- eller 

arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter 
påverkar budgetens saldo och kan därför 
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En 
utförlig beskrivning av redovisningen av 
skatteutgifterna har redovisats i regeringens 
skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2015 
(skr. 2014/15:98). 

Av tabell 2.4 framgår de skatteutgifter som är 
att hänföra till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad 
och arbetsliv. Utgifter för personalvård hör till 
området Arbetsliv och övriga till området 
Arbetsmarknad. De sistnämnda ska dock inte 
ses som specifika medel inom arbetsmarknads-
politiken, eftersom det handlar om generella 
efterfrågestimulerande åtgärder och rörlighets-
stimulanser för anställda. Jämfört med 
Redovisningen av skatteutgifter 2015 är några 
skatteutgifter ändrade. 

Nedsättningen av socialavgifterna för unga 
innebar vid ingången av 2015 att arbetsgivar- och 
egenavgifterna, med undantag för ålders-
pensionsavgiften, beräknades till en fjärdedel av 
ordinarie avgifter. Den 1 maj 2015 förändrades 
nedsättningen genom att avgifterna sänktes 
ytterligare för personer som vid årets ingång inte 
fyllt 23 år samtidigt som nedsättningen slopades 
för personer som vid årets ingång fyllt 25 år. 
Från och med den 1 augusti 2015 reducerades 
nedsättningen av socialavgifterna för unga som 
ett första steg inför ett fullt slopande. I denna 
proposition föreslås att nedsättningen slopas helt 
från och med den 1 juni 2016. Dessa reformer 
påverkar skatteutgifterna nedsättning av 
arbetsgivaravgifter för unga och nedsättning av 
egenavgifter för unga. 

I samband med propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 slopades skatte-
reduktionen för hjälp med läxor och annat 
skolarbete den 1 augusti 2015. I denna 
proposition föreslås att matlagning och vissa 
städ- och rengöringsarbeten inte längre ska 
omfattas av RUT-avdraget fr.o.m. den 1 januari 
2016. Dessutom föreslås att taket för RUT-
avdraget vid samma tidpunkt sänks från 50 000 
kronor per år till 25 000 kronor per år för 
personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång. 
Samtliga dessa förändringar påverkar 
skatteutgiften skattereduktion för RUT-tjänster. 

I denna proposition föreslås också att 
subventionsgraden för ROT-arbeten sänks från 
50 procent till 30 procent från och med den 
1 januari 2016. Denna reform påverkar skatte-
utgiften skattereduktion för ROT-arbeten. 
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Utöver detta flyttas redovisningen av två 
skatteutgifter, stöd för nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktion, till utgiftssidan av statens 
budget fr.o.m. 2016. 

 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde  
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

   2015 2016 

Avdrag för ökade levnadskostnader vid 
tillfälligt arbete, dubbel bosättning och 
hemresor 870 910 

Avdrag för resor till och från arbetet1 5 210 5 360 

Avdrag för utbildningsresor vid 
omstrukturering –  – 

Avdrag för inställelseresor – – 

Förmån av resa vid anställningsintervju – – 

Förmån av utbildning vid omstrukturering 
m.m. – – 

Personalvård – – 

Flyttersättningar från arbetsgivare – – 

Avdrag för resor till och från arbetet2 – – 

Nedsättning av egenavgifter för unga  164 393 

Generell nedsättning av egenavgifter 1 500 1 560 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 
unga  15 792 3 3353 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 
personer som arbetar med forskning eller 
utveckling 830 830 

Skattereduktion för RUT-tjänster 3 426 3 8573 

Skattereduktion för ROT-arbeten 17 026 11 4563 

Stöd för nystartsjobb 6 610 f 

Stöd för yrkesintroduktion 70 f 

Totalt för utgiftsområdet 50 628 26 437 
Anm.: Ett ”-” innebär att skatteutgiften inte kan kvantifieras. Ett ”f” innebär att 
redovisningen flyttats till utgiftssidan av statens budget. 

1 Skatteutgiften avser kostnader i tjänst. 
2 Skatteutgiften avser kostnader i näringsverksamhet. 
3 Skatteutgiften är beräknad utifrån förslag i denna proposition. 

 
2.4 Mål för utgiftsområdet 

De av riksdagen beslutade målen inom 
utgiftsområdet är följande: 

 
Arbetsmarknadspolitik 

– Insatserna ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad 

 
Arbetslivspolitik 

– Goda arbetsvillkor och möjlighet till 
utveckling i arbetet för både kvinnor och 
män 

(För beslut om målen se prop. 2011/12:1 
utgiftsområde 14 avsnitten 3.3 och 4.3, bet. 
2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88.) 
 
Resultatredovisningar lämnas under respektive 
avsnitt.
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3 Arbetsmarknad 

3.1 Omfattning 

Området Arbetsmarknad består i huvudsak av 
matchning av arbetssökande och lediga jobb, 
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshets-
försäkringen, lönegarantiersättningen, 
Europeiska socialfonden samt myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
(IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

3.2 Utgiftsutveckling 

Utgifterna 2014 var 2 814 miljoner lägre än 2013. 
Detta gäller främst anslagen 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:11 
Bidrag till lönegarantiersättning. Förklaringen är 
att färre arbetslösa fått arbetslöshetsersättning 
trots en oförändrad arbetslöshet på ca 8 procent. 
Vidare har antalet deltagare i program med 
aktivitetsstöd minskat liksom antalet företags-
konkurser och personer som berördes av 
konkurserna. Från och med 2015 beräknas dock 
utgifterna bli högre jämfört med 2014 på grund 
av beslutade och föreslagna reformer. 

Jämfört med beräknade anslag i den 
ursprungligt beslutade budgeten prognostiseras 
utgifterna minska med 339 miljoner kronor 2015 
men ökar därefter med 13 696 miljoner kronor 
2016, 14 967 miljoner kronor 2017 och 15 710 
miljoner kronor 2018. 

I samband med propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 anvisades 1 494 
miljoner kronor 2015 för bl.a. införande av 
extratjänster, utbildningskontrakt och 
traineejobb. Därefter bedöms reformerna 
innebära att utgifterna ökar med 4 473 miljoner 
kronor 2016, 5 770 miljoner kronor 2017 och 
6 018 miljoner kronor 2018. 

Reformerna i denna proposition beräknas öka 
utgifterna med ytterligare 7 512 miljoner kronor 
2016, 8 327 miljoner kronor 2017, 9 193 miljoner 
kronor 2018 och 9 732 miljoner kronor 2019 
jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition (se avsnitt 3.5, tab. 3.7). Huvud-
delen av ökningen beror på regeringens förslag 
att i enlighet med vad som aviserats i 2015 års 
ekonomiska vårproposition budgetera och 
redovisa nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar under anslag (se 
avsnitt 3.6.12). 

Utifrån ovanstående och antaganden om den 
makroekonomiska utvecklingen beräknas 
utgifterna jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition sammantaget minska med 1 218 
miljoner kronor 2015 för att därefter öka med 
8 001 miljoner kronor 2016, 8 144 miljoner 
kronor 2017, 8 843 miljoner kronor 2018 och 
9 142 miljoner kronor 2019. Utöver förslaget om 
att ett anslag bör uppföras för nystartsjobb och 
stöd för yrkesintroduktionsanställningar berör 
ökningen främst anslaget 1:4 Lönebidrag och 
Samhall m.m.  
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Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsmarknad 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Arbetsmarknad        

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 6 919 7 446 7 355 7 816 7 704 7 651 7 186 

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 30 067 31 291 30 425 30 443 26 341 24 127 23 869 

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 8 662 9 630 9 406 12 219 15 139 17 044 17 804 

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 17 549 17 712 17 470 18 320 18 723 18 533 18 701 

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 111 115 112 117 118 119 122 

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 9 236 206 998 1 396 1 592 1 471 

1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 38 39 39 39 40 41 42 

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 60 63 62 64 65 66 68 

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 54 54 54 55 55 55 55 

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 8 8 8 8 8 8 

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 1 587 1 775 1 450 1 800 1 950 2 050 2 100 

1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktions-
anställningar 2 - - - 6 962 7 671 8 521 9 046 

Summa Arbetsmarknad 65 066 68 370 66 589 78 841 79 210 79 809 80 471 

Äldreanslag        

2015 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 1 132 160 108 0 0 0 0 

Summa äldreanslag 1 132 160 108 0 0 0 0 

Totalt för område Arbetsmarknad 66 198 68 530 66 697 78 841 79 210 79 809 80 471 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
2 Nytt anslag.

3.3 Mål för området 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att 
insatserna ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad. 

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en 
förbättrad matchning mellan dem som söker 
arbete och dem som söker arbetskraft. 
Arbetsmarknadspolitiken ska också främja 
mångfald och jämställdhet samt motverka 
diskriminering i arbetslivet och en 
könsuppdelning på arbetsmarknaden. 

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

En rad olika faktorer påverkar utvecklingen på 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitikens 

bidrag är ofta svårt att mäta och avgränsa från 
effekterna av andra offentliga insatser. Vidare 
påverkar konjunkturutvecklingen resultatet. 
Grunden för analysen kring måluppfyllelsen 
utgörs därför av en rad olika indikatorer som 
t.ex. övergången till arbete eller utbildning. I en 
del fall är indikatorerna överlappande med de 
som används vid regeringens uppföljning av 
sysselsättningspolitiken som redovisas i 
regeringens ekonomiska vårproposition. 

IFAU och IAF lämnar viktiga underlag för 
bedömningen av arbetsmarknadspolitikens 
måluppfyllelse. Huvuddelen av resultat-
informationen utgörs av återrapporteringar från i 
första hand Arbetsförmedlingen men även andra 
myndigheter som t.ex. Statskontoret och 
Försäkringskassan. 

3.4.2 Resultat 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att 
insatserna ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad. Följande resultatredovisning 
utgår i huvudsak ifrån den förra regeringens mål 
och prioriteringar. 
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Svensk ekonomi befinner sig i en 
konjunkturåterhämtning. Både arbetskraften 
och sysselsättningen har ökat de senaste sex 
åren. Antalet sysselsatta minskade i samband 
med finanskrisen, men har ökat sedan slutet av 
2009 och är nu högre än i början av finanskrisen. 
Mellan 2013 och 2014 ökade antalet sysselsatta 
med 68 000 personer och det är främst bland 
utrikes födda som sysselsättningen har ökat. 

Jämfört med andra europeiska länder är den 
svenska arbetsmarknaden, i vissa avseenden, 
relativt stark. Sysselsättningsgraden och 
arbetskraftsdeltagandet är sedan länge bland de 
högsta i EU, främst till följd av de höga nivåerna 
bland kvinnor. Sysselsättningsgraden ökade från 
65,7 procent 2013 till 66,2 procent 2014. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden i EU 
uppgick till 57,5 procent. Även arbetskrafts-
deltagandet har ökat något mellan 2013 och 
2014, från 71,5 procent till 71,9 procent. Det 
genomsnittliga arbetskraftsdeltagandet i EU 
uppgick till 64,0 procent. Skillnaderna mellan 
män och kvinnor kvarstår, både vad gäller 
deltagande i arbetskraften och andelen 
sysselsatta. 
 
Diagram 3.1 Arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad 
Procent av befolkningen  

 
 
Anm.: 15-74 år, säsongsrensade och utjämnade data. 
Källa: SCB. 

 
Återhämtningen på arbetsmarknaden har dock 
inte varit tillräckligt stark och sysselsättningen 
har inte ökat tillräckligt mycket för att andelen 
arbetslösa ska minska. Arbetslösheten minskade 
något efter 2009, men har därefter legat på en 
hög nivå. Arbetslösheten har i princip varit 
högre bland män än bland kvinnor sedan den 
finansiella krisen, till stor del som följd av att de 
branscher som drabbats av det försämrade 
konjunkturläget är mansdominerade. 

 
Diagram 3.2 Arbetslöshet 
Procent av arbetskraften  

 
 
Anm.: 15-74 år, säsongsrensade och utjämnade data. 
Källa: SCB. 

 
Arbetslösheten bland unga (15–24 år) har ökat 
under det senaste decenniet och steg kraftigt i 
samband med finanskrisen. År 2014 uppgick 
ungdomsarbetslösheten till 23 procent och utgör 
därmed en betydande andel av den totala 
arbetslösheten.  
 
Diagram 3.3 Arbetslöshet bland ungdomar och vuxna 
Procent av arbetskraften  

 
 
Anm.: Säsongsrensade data. 
Källa: SCB. 

 
Arbetsmarknadsanknytningen och orsakerna till 
arbetslöshet skiljer sig åt inom gruppen unga 
arbetslösa. Närmare hälften av de arbetslösa 
ungdomarna är heltidsstuderande som söker 
arbete, inklusive extraarbete på helger och lov. 
För de flesta unga är arbetslöshetsperioderna 
relativt korta, vilket indikerar att många unga 
varvar arbete med korta perioder av arbetslöshet.  

Det finns dock en grupp bland unga 
arbetslösa som befinner sig långt ifrån 
arbetsmarknaden och har svårigheter att hitta 
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vägar in till arbetslivet. Störst risk för 
långtidsarbetslöshet och framtida arbets-
marknadsrelaterade problem löper unga som 
saknar fullföljd gymnasieutbildning, är utrikes 
födda eller har en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. 

Till följd av den långvariga globala 
lågkonjunkturen har vissa strukturella problem 
på arbetsmarknaden förstärkts och 
långtidsarbetslösheten ökat. Antalet inskrivna 
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen som varit 
utan arbete i över två år har mer än fördubblats, 
från cirka 30 000 personer 2009 till att i 
inledningen av 2015 uppgå till över 70 000 
personer. Utvecklingen har varit likartad för 
kvinnor och män och skillnaden i antal 
långtidsinskrivna mellan könen är förhållandevis 
liten. 
 
Diagram 3.4 Inskrivna arbetslösa personer på 
Arbetsförmedlingen 24 månader eller längre 
Antalet personer  

 
 
Anm.: Säsongsrensade data. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att 
utjämna skillnader i omsättning till arbete mellan 
individer med olika förutsättningar på 
arbetsmarknaden och detta är ett av de 
grundläggande uppdragen för Arbets-
förmedlingen. Matchningen mellan 
arbetssökande och lediga platser har dock 
försämrats. Obalanserna mellan arbetssökandes 
kvalifikationer och arbetsgivarnas krav-
specifikationer har ökat. Antalet inskrivna 
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen med svag 
förankring på arbetsmarknaden ökade kraftigt 
under den finansiella krisen. Antalet har fortsatt 
att öka sedan dess medan gruppen övriga 
inskrivna har minskat i antal i takt med 
återhämtningen på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen är likartad för kvinnor och män 

men av de inskrivna med en svag förankring är 
dock antalet män betydligt större än antalet 
kvinnor. Antalet utomeuropeiskt födda som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen har fortsatt att 
öka genom ett stort tillskott av nyanlända.  
 
Diagram 3.5 Inskrivna arbetslösa personer på 
Arbetsförmedlingen med svag förankring och övriga 
Antal personer  

 
 
Anm.: Grupper med svag förankring avser dem med en eller flera av följande 
egenskaper: högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, äldre 55-64 år 
samt funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Säsongsrensade 
data. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Samtidigt som arbetslösheten är hög ligger 
antalet lediga jobb på en historiskt hög nivå. Det 
tyder på ökade obalanser på arbetsmarknaden. 
En indikation på detta är att den s.k. 
Beveridgekurvan som relaterar arbetslösheten till 
vakansgraden (antal vakanser1 som andel av 
sysselsatta) har rört sig utåt de senaste sex åren. 

Det betyder att arbetslösheten har varit 
väsentligt högre vid en given nivå på 
vakansgraden under senare år.2 En annan 
indikation på att obalanserna har ökat är att det i 
genomsnitt tar längre tid för företagen att 
rekrytera än tidigare. Den genomsnittliga 

 
 
                                                      
1 Med vakanser avses här obemannade lediga jobb som kan tillträdas 

omedelbart (vakanser är således en delmängd av indikatorn lediga jobb). 

Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter 

otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma 

sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter 

otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som 

arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart och vakanser 

definieras här som lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas 

omedelbart. 
2 Exempelvis har arbetslösheten vid en vakansgrad om drygt 0,6 stigit 

från runt 7 procent 2006 till 8 procent 2014. 
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rekryteringstiden är i dag t.o.m. längre än under 
de senaste högkonjunkturerna. 

 
Diagram 3.6 Beveridgekurvan 
Vakansgrad  

 
 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna 
beräkningar. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser 

En väl fungerande arbetsmarknad bygger på en 
effektiv matchning mellan arbetsgivare och 
arbetssökande.  

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att 
underlätta tillsättandet av nya jobb bl.a. genom 
att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. 
Under 2014 nyanmäldes närmare 796 000 lediga 
platser till Arbetsförmedlingen, vilket var en 
ökning jämfört med 2013 då 669 000 lediga 
platser anmäldes. Detta innebar att ca 52 procent 
av alla lediga arbeten 2014 fanns utannonserade 
på Platsbanken. Den vanligaste kanalen för 
rekrytering är dock informella kontakter, vilket 
riskerar att leda till att arbetssökande som har 
rätt kvalifikationer men saknar eget kontaktnät 
stängs ute från arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetsgivare en 
rad tjänster, bl.a. annonsering, urval och 
rekryteringsträffar. Alla dessa tjänster är 
avgiftsfria för arbetsgivarna. 

Arbetsmarknadspolitiken ska även bidra till en 
effektiv matchning genom spridning av 
information om utbud och efterfrågan på 
kompetens till arbetssökande, arbetsgivare och 
andra aktörer som berörs av kompeten-
sförsörjning. Arbetsförmedlingen har inom 
ramen för detta under 2014 publicerat två 
arbetsmarknadsprognoser på riks- och länsnivå. 
Myndigheten tillhandahåller även informations-
verktyget Yrkeskompassen som är ett viktigt 

verktyg för att ge arbetssökande vägledning och 
en god bild av olika yrkens framtidsutsikter och 
förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen identifierar redan tidigt i 
arbetslösheten vilka sökande som löper störst 
risk för långtidsarbetslöshet och därför behöver 
insatser, men det fanns fortfarande under 2014 
brister i hur dessa bedömningar sedan omsattes i 
insatser. 

För vissa grupper av arbetssökande har 
Arbetsförmedlingen ett bredare uppdrag. Det 
rör bl.a. vissa nyanlända invandrare där 
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar 
för insatser som syftar till att påskynda 
etableringen i arbets- och samhällslivet. Detta 
omfattar att ge dem rätt förutsättningar för att så 
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i 
arbete och klara sin egen försörjning. I 
Arbetsförmedlingens uppdrag ingår även att, 
tillsammans med Försäkringskassan, genom 
arbetslivsinriktad rehabilitering bidra till att fler 
människor med nedsatt arbetsförmåga på grund 
av funktionsnedsättning eller ohälsa ska kunna 
börja arbeta igen. Mer om detta arbete och 
resultatet för dessa grupper redovisas senare i 
detta avsnitt. 

Många aktörer verkar inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 
framförallt olika tjänster riktade till 
arbetssökande. Arbetsförmedlingen har ansvar 
för att upphandla tjänster där det anses bidra till 
en effektiv verksamhet. Under 2014 levererade 
1 115 aktörer kompletterande arbets-
förmedlingstjänster till Arbetsförmedlingen till 
en kostnad av 1 378 miljoner kronor. Detta 
inkluderar även verksamheten med 
etableringslotsar under utg.omr. 13. Vidare 
upphandlade Arbetsförmedlingen olika 
utbildningstjänster till en kostnad om 3 530 
miljoner kronor. En stor del av den verksamhet 
som finansieras inom utgiftsområdet genomförs 
alltså inte i Arbetsförmedlingens regi. Det 
innebär ett omfattande ansvar för myndigheten 
att säkerställa att den upphandlade verksamheten 
bedrivs effektivt och med hög kvalitet för de 
arbetssökande. Under 2014 har Arbets-
förmedlingen implementerat ett nytt arbetssätt 
för att arbeta med leverantörsuppföljning. 
Under 2014 genomfördes 2 447 leverantörs-
besök och 24 avtal med leverantörer hävdes. 
Motsvarande nivå 2013 var 981 leverantörsbesök 
och 15 hävda avtal. Den 20 februari 2015 
beslutade Arbetsförmedlingen att upphäva 
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samtliga avtal inom tjänsten etableringslots då 
myndigheten bedömde att man inte kunde 
garantera kvaliteten. Verksamheten med 
etableringslotsar beskrivs närmare under 
utg.omr. 13. 

Arbetsmarknadspolitiska program och 
anställningsstöd 

En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att 
erbjuda arbetssökande, som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska 
insatser och program för att bl.a. anpassa deras 
kompetens till de krav som ställs på 
arbetsmarknaden. Arbetssökande som varit utan 
arbete länge får ta del av arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd i högre utsträckning 

än andra. Enligt Arbetsförmedlingen deltog 
under 2014 i genomsnitt 47 procent av de 
inskrivna arbetslösa i program. Jämfört med 
föregående år innebar det ingen förändring. 
Bland dem som varit arbetslösa i mer än 24 
månader deltog i genomsnitt 86 procent i 
program, vilket är en ökning med en 
procentenhet jämfört med 2013. Motsvarande 
siffra för dem som varit arbetslösa 0–6 månader 
är 26 procent, vilket är en minskning med en 
procentenhet jämfört med föregående år. 

Arbetsförmedlingens programinsatser kan 
översiktligt beskrivas genom antalet deltagare i 
de olika programmen och utfallet i form av 
arbetsmarknadsstatus efter programmens slut. 
En sådan översiktlig redovisning framgår av de 
två nedanstående tabellerna, 3.2 och 3.3. 

 
Tabell 3.2 Årsgenomsnitt av antalet kvarstående deltagare i konjunkturberoende program i slutet av månaden 
Tusental och procent 

 Antal 2013 
Tusental 

Andel 2013 
Kvinnor 

Andel 2013 
Män 

Antal 2014 
Tusental 

Andel 2014 
Kvinnor 

Andel 2014 
Män 

Jobb- och utvecklingsgarantin 102 47 53 107 46 54 

- därav sysselsättningsfasen 35 47 53 35 47 53 

Jobbgarantin för ungdomar 38 41 59 33 41 59 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 15 59 41 11 58 42 

Arbetspraktik 15 46 54 13 44 56 

- därav inom garantierna 9 44 56 9 42 58 

Förberedande eller orienterande utbildning 20 49 51 20 44 56 

- därav inom garantierna 6 46 54 7 46 54 

Arbetsmarknadsutbildning 12 38 62 12 37 63 

- därav inom garantierna 7 37 63 8 37 63 

Arbetslivsintroduktion 3 68 32 3 68 32 

Start av näringsverksamhet 3 45 55 2 46 54 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 5 61 39 2 59 41 

Fördjupad kartläggning och vägledning 1 62 38 1 59 41 

Särskilt anställningsstöd 5 39 61 6 38 62 

Förstärkt särskilt anställningsstöd 4 38 62 5 38 62 

Instegsjobb 3 36 64 4 30 70 
Anm.: Antalet deltagare redovisas enligt den definition som Arbetsförmedlingen tillämpar i årsrapporten för de arbetsmarknadspolitiska programmen. Denna redovisning 
är inte jämförbar med det som redovisas i Arbetsförmedlingens månadsstatistik som utgår från sökandekategorier. 
Källa: Arbetsförmedlingen.  

 
Antalet deltagare i de arbetsmarknadspolitiska 
programmen med aktivitetsstöd var 12 000 
personer färre 2014 jämfört med föregående år, 
vilket motsvarade en minskning med 5 procent. 
Andelen kvinnor i de arbetsmarknadspolitiska 
programmen minskade något 2014 totalt sett, 
men förändringarna inom de olika programmen 
var endast marginella. De största antals-
förändringarna skedde inom jobb- och 

utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för 
ungdomar, vilket beskrivs separat i följande 
avsnitt. Även inom programmet 
arbetslivsinriktad rehabilitering har antalet 
minskat. Den huvudsakliga förklaringen till 
minskningen 2014 jämfört med 2013 är enligt 
Arbetsförmedlingen att vissa kompletterande 
arbetsförmedlingstjänster, där detta program 
används, fasades ut under året. Antalet deltagare 
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i arbetsmarknadsutbildning uppgick i 
genomsnitt till 12 000 personer per månad under 
2014, varav 8 000 personer inom garantierna. 
Detta innebar en minskning av det totala antalet 

deltagare med ca 600 personer i genomsnitt per 
månad jämfört med 2013 och en förändring efter 
några års ökning. 

 
Tabell 3.3 Andelen i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program 
Procent 

 Kvinnor 2013 Män 2013 Totalt 2013 Kvinnor 2014 Män 2014 Totalt 2014 

Förberedande utbildning 16 16 16 15 17 16 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 26 34 30 26 34 30 

Arbetspraktik 36 40 38 37 41 39 

Arbetsmarknadsutbildning 26 31 29 26 30 29 

Arbetslivsintroduktion 14 14 14 13 14 14 

Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 14 17 15 13 16 14 

Fördjupad kartläggning och vägledning 11 10 11 8 10 9 

Instegsjobb 43 47 46 43 49 47 

Särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

45 45 45 45 44 44 

Stöd till start av näringsverksamhet 81 81 81 84 81 82 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 22 28 25 23 27 25 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Tabell 3.3 ger en överblick över resultatet av de 
arbetsmarknadspolitiska programmen i form av 
andel av deltagarna som 90 dagar efter avslutat 
program har ett arbete eller deltar i en reguljär 
utbildning. Jobb- och utvecklingsgarantin och 
jobbgarantin för ungdomar utgör s.k. 
paraplyprogram där deltagare kan ingå i olika 
program. I tabell 3.3 redovisas därför även 
resultaten för dem som deltar i program inom 
ramen för garantierna. Det bör noteras att 
resultat inte är samma sak som programmets 
effekt, eftersom resultatet inte beaktar vad som 
skulle ha skett om individen inte fått insatserna 
eller i stället tagit del av en annan insats. 
Resultaten för vissa av programmen ska också 
tolkas mot bakgrund av att de ofta är individuellt 
anpassade och av förberedande karaktär där 
arbetssökande efter avslutat program går vidare 
till andra insatser, såsom är fallet t.ex. med 
förberedande utbildning. Flera program syftar 
således i första hand till att öka individens 
förutsättningar att etablera sig på arbets-
marknaden och är en del av uppdraget att stärka 
och rusta individerna. Det kan dock vara svårt 
att mäta resultaten i detta avseende. Dessa 
program har normalt en lägre övergång till 
arbete, men syftar till att deltagarna successivt 
ska öka sina möjligheter att få ett arbete eller en 
utbildning. Det motsatta gäller för exempelvis 
start av näringsverksamhet där det mycket goda 
resultatet huvudsakligen kan för-klaras av att 

deltagare står förhållandevis nära 
arbetsmarknaden redan innan anvisningen till 
programmet. 

Under 2014 hade i genomsnitt 29 procent 
arbete (med eller utan subvention) 90 dagar efter 
att de avslutat en arbetsmarknadsutbildning. 
Fram till 2007 var andelen kring 70 procent. 
Resultaten under 2014 var också svaga i 
förhållande till andra arbetsmarknadspolitiska 
program som t.ex. arbetspraktik, samtidigt som 
den genomsnittliga kostnaden per deltagare var 
relativt hög. I ljuset av detta är försämringen av 
resultaten för arbetsmarknadsutbildningen 
under de senaste åren extra problematisk. 

Under 2014 hade drygt 217 000 personer 
någon gång under året en subventionerad 
anställning. Detta avser dock inte unika individer 
eftersom samma person kan ha haft olika 
subventionerade anställningar. Särskilt och 
förstärkt anställningsstöd har ökat stort under 
2014. Stöden riktar sig till deltagare som är 
inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Det 
särskilda anställningsstödet har ökat med 1 300 
och det förstärkta med 2 500 under 2014 jämfört 
med året innan. Fler män än kvinnor har 
anställning med anställningsstöd. Ett exempel är 
det förstärkta anställningsstödet där det var 
drygt 38 procent kvinnor respektive 62 procent 
män. 

Knappt 9 000 personer har haft ett 
instegsjobb någon gång under året. Det innebär 
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en ökning med drygt 1 800 personer jämfört 
med föregående år. Skillnaden mellan kvinnor 
och män var stor vad gäller beslut om 
instegsjobb. Andel beslut som berörde män var 
70 procent, en ökning med 6 procentenheter 
jämfört med året innan.  

Under 2014 uppgick andelen i arbete eller 
utbildning 90 dagar efter avslutat instegsjobb till 
47 procent, vilket är en ökning med två 
procentenheter jämfört med 2013. Andelen som 
efter avslutat instegsjobb är öppet arbetslösa är 
högre jämfört med andra lönesubventioner. 

Nystartsjobben har ökat i antal under 2014. 
Totalt hade 83 700 individer ett nystartsjobb, 
vilket är 4 200 fler än året innan. Det 
genomsnittliga antalet deltagare per månad 
uppgick till 46 000 personer vilket var 2 800 fler 
än under 2013. Nystartsjobben uppvisar samma 
ojämna fördelning mellan könen som 
anställningsstöden. Kvinnors andel uppgick till 
37 procent och männens till 63 procent av de 
beslutade nystartsjobben under 2014. Under 
2015 infördes ett tak på 22 000 kronor för den 
bidragsgrundande lönekostnaden för 
nystartsjobb. Ändringen gjordes bl.a. mot 
bakgrund av utredningen Det ska vara lätt att 
göra rätt (SOU 2014:16). 

Stöd till yrkesintroduktionsanställning ges till 
ungdomar under 25 år för att ge dem möjlighet 
att lära sig ett yrke på arbetsplatsen samtidigt 
som de erbjuds ett jobb med lön. Under en 
yrkesintroduktionsanställning erbjuds unga, 
såväl med som utan relevant erfarenhet i yrket, 
handledning eller utbildning under en del av 
arbetstiden. Stödet för yrkesintroduktions-
anställningar trädde i kraft den 15 januari 2014. I 
december 2014 var det 800 kvarstående deltagare 
i yrkesintroduktionsanställningar, varav 67 
procent män och 33 procent kvinnor. 
Årsgenomsnittet uppgick till 300 personer per 
månad. I juni 2015 var 1 100 personer anställda 
med yrkesintroduktionsstöd, varav 73 procent 
män och 27 procent kvinnor. Sammanlagt fanns 
det 39 branschavtal tecknade i juli 2015, vilket är 
en ökning med 7 avtal jämfört med samma 
månad föregående år.  

Insatser för långtidsarbetslösa 

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dem 
som varit borta från arbetsmarknaden under en 
lång tid och är det arbetsmarknadspolitiska 

program som har flest deltagare. Under 2014 
stod programmet för ca 54 procent av det 
genomsnittliga antalet deltagare i samtliga 
program med aktivitetsstöd. 

Antalet deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin har fortsatt att öka och 
uppgick under 2014 till i genomsnitt 107 000 
personer per månad, varav 35 000 personer 
befann sig i sysselsättningsfasen. Ökningen 
uppgick till ca 5 000 personer under 2014 och 
har framför allt skett i fas ett och två. Antalet 
individer som deltog i programmet uppgick 2014 
till ca 187 000, och innebär en ökning med ca 
10 000 jämfört med 2013. Det kan jämföras med 
2013 då ökningen uppgick till 15 000 personer. 
Orsaken till uppgången är att inflödet i 
programmet har ökat under 2014. Utrikes födda 
deltagare står för en stor del av denna ökning. 
Bland det totala antalet deltagare var 
könsfördelningen jämn.  

Resultatet i form av övergångar till arbete i fas 
ett och två som andel av det genomsnittliga 
antalet kvarstående i programmet har ökat från 
5,5 procent 2013 till 5,8 procent 2014. För 
sysselsättningsfasen har en ökning skett från 3,1 
procent till 3,6 procent. Uppgången kan delvis 
förklaras av att fler personer i jobb- och 
utvecklingsgarantin har fått ett arbete med stöd 
och det är framför allt särskilt anställningsstöd 
som har bidragit till utvecklingen. Motsvarande 
andelar för övergångar till utbildning ligger på 
0,5 procent för samtliga faser och 0,2 procent för 
sysselsättningsfasen, vilket är ungefär samma 
nivå som föregående år. Av de relativt få 
deltagare som lämnat programmet var 52 
procent i arbete efter 90 dagar. Motsvarande 
andel för sysselsättningsfasen var 64 procent.  

Äldre, utrikes födda och personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga utgör en större andel av 
deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin än de 
gör av samtliga inskrivna arbetslösa. En stor del 
av deltagarna, omkring 30 procent, saknar också 
fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning.  

De vanligaste aktiviteterna i fas ett och fas två 
är jobbsökaraktiviteter med coachning, 
kartläggning, utbildning, praktik och 
arbetsträning. I sysselsättningsfasen är 
sysselsättning hos en anordnare den vanligaste 
aktiviteten.  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 14 

23 

Insatser för unga 

Jobbgarantin för ungdomar är ett ramprogram 
för ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år 
och som har varit arbetslösa under minst tre av 
fyra månader. Antalet deltagare i jobbgarantin 
för ungdomar har minskat under 2014. Det 
beror dels på att ungdomar gynnas av ökad 
efterfrågan på arbetskraft, dels på minskade 
ungdomskullar. 

Under 2014 hade programmet i genomsnitt 
33 000 deltagare per månad jämfört med 38 000 
deltagare i genomsnitt per månad under 2013. 
Detta är en minskning med 13 procent. Av 
deltagarna i jobbgarantin för ungdomar var 59 
procent män och 41 procent kvinnor. 
Könsskillnaderna beror enligt 
Arbetsförmedlingen på att fler män än kvinnor 
inte har avslutat sin gymnasieutbildning och 
därför har svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  

Av de ungdomar som lämnade jobbgarantin 
för ungdomar under 2014 var det 47 procent 
som gick till arbete med eller utan stöd och 12 
procent som påbörjade reguljära studier. 
Andelen som gick till arbete eller reguljära 
studier 2014 var oförändrat jämfört med 2013. 
Antalet och andelen ungdomar som lämnade 
jobbgarantin för ungdomar och gick till jobb- 
och utvecklingsgarantin minskade i antal och 
som andel 2014 jämfört med 2013. Under 2014 
var det närmare 11 500, eller 15 procent av 
deltagarna, som lämnade jobbgarantin för 
ungdomar och gick till jobb- och 
utvecklingsgarantin. År 2013 uppgick 
motsvarande antal till drygt 13 000, eller 16 
procent. 

Sedan 2010 kan ungdomar som saknar 
fullföljd gymnasieutbildning delta i en tre 
månader lång studiemotiverande kurs på 
folkhögskola i syfte att hitta en väg tillbaka till 
utbildning. Arbetslösa ungdomar som saknar 
fullföljd gymnasieutbildning har en särskilt 
utsatt situation på arbetsmarknaden och riskerar 
att hamna i långtidsarbetslöshet.  

Folkhögskolesatsningen är en insats som 
riktar sig till arbetssökande som saknar slutbetyg 
från grund- eller gymnasieskolan samt är 16–24 
år, eller som har fyllt 25 år och deltar i jobb- och 
utvecklingsgarantin. Folkhögskolesatsningen är 
ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
folkbildningsrådet. Syftet med satsningen är att 
öka deltagarnas motivation att återgå till och 

avsluta sin reguljära utbildning. Insatsen är 
tillgänglig för målgruppen redan från första 
dagen i arbetslöshet. Arbetsförmedlingen har 
fått i uppdrag att utvärdera 
Folkhögskolesatsningen och resultaten visar att 
det finns positiva effekter för övergång till 
ordinarie studier för unga (16–24 år) som tagit 
del av satsningen under åren 2010–2012. 
Deltagarna lämnar arbetslösheten i högre grad 
för att övergå till studier än vad de skulle ha gjort 
annars. Effekterna vad gäller övergång till studier 
är dock mindre för unga som har en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga och deltagare som är födda 
utanför Sverige. Antalet personer som deltagit 
under 2014 uppgick till 5 700 (2013: 6 138, 2012: 
4 415) varav 3 400 män och 2 300 kvinnor. Av 
2014 års uppföljning av deltagarna 90 dagar efter 
avslutad studiemotiverande folkhögskolekurs 
framgår att 1 184 personer (23 procent) gått 
vidare till reguljär utbildning jämfört med 2013 
då 1 200 personer (25 procent) gick vidare till 
reguljär utbildning. 

Särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) 
undersökning om situationen på 
arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2014 uppgav närmare 16 
procent i åldern 16–64 år att de har en 
funktionsnedsättning, vilket motsvarar 960 000 
personer. Av dessa personer bedömde 68 
procent att funktionsnedsättningen även 
medförde nedsatt arbetsförmåga. Personer med 
rörelsenedsättning och psykisk funktions-
nedsättning bedömde att funktions-
nedsättningen medförde en nedsättning av 
arbetsförmågan i över 90 procent av fallen. 
Kvinnor bedömde i högre utsträckning än män 
att deras funktionsnedsättning medför nedsatt 
arbetsförmåga. Generellt var utbildningsnivån 
lägre för personer med funktionsnedsättning än 
för övriga befolkningen. 

Personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga deltog i 
arbetskraften i lägre grad och hade lägre 
sysselsättningsgrad än övriga i befolkningen. De 
var även arbetslösa till större del än övriga i 
befolkningen. Undersökningen visar även att 
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andelen sysselsatta personer med nedsatt 
arbetsförmåga som behöver anpassningar av 
arbetsförhållandena har ökat, och 64 procent 
hade 2014 behov av mer än en typ av anpassning. 
Undersökningen visar även att var tredje person 
med nedsatt arbetsförmåga upplevt 
diskriminering. 

Arbetsförmedlingen har under 2014 
genomfört insatser och aktiviteter som gett ett 
positivt resultat inom ramen för det strategiska 
arbetet med att genomföra funktions-
hinderspolitiken. 

Antalet arbetssökande med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen och 
som fått ett arbete eller påbörjat en reguljär 
utbildning har ökat jämfört med 2013. Totalt 
gick 57 300 arbetssökande över till arbete eller 
reguljär utbildning under året, vilket är en 
ökning med drygt 4 400 personer jämfört med 
2013. Både antalet kvinnor och antalet män som 
fått ett arbete har ökat under året, men ökningen 
var större för männen. 

Antalet till reguljär utbildning har ökat för 
både kvinnor och män och det var kvinnornas 
övergångar till reguljär utbildning som ökade 
mest. Fler personer under 30 år har fått ett 
arbete eller påbörjat en reguljär utbildning 
jämfört med 2013. Totalt gick 17 400 personer 
under 30 år över till arbete eller reguljär 
utbildning under 2014, vilket är en ökning med 
2 600 personer jämfört med 2013.  

Vidare har den genomsnittliga tiden till dess 
att en nedsatt arbetsförmåga blir identifierad och 
registrerad minskat. I december 2014 var tiden 
250 dagar, vilket är en minskning med tio dagar 
jämfört med 2013. Minskningen är störst hos 
kvinnorna medan det för personer under 30 år 
sammantaget inte skett någon förändring sedan 
2013. Trenden att den största minskningen sker 
för inrikes födda höll i sig och tiden minskade 
med ytterligare 16 dagar jämfört med 2013. 
Detta kan jämföras med utrikes födda där det 
har skett en ökning med en dag. En bidragande 
orsak till denna ökning kan enligt 
Arbetsförmedlingen vara det stora inflödet av 
utrikes födda arbetssökande. Slutligen bör 
nämnas att det numera finns krav på 
tillgänglighet i Arbetsförmedlingens samtliga 
förfrågningsunderlag och avtal. 

Trots att resultaten under 2014 visade på en 
positiv utveckling så är antalet arbetslösa 
personer med en funktionsnedsättning som är 

inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsatt stort. 
Under 2014 var i genomsnitt 76 100 personer 
med funktionsnedsättning inskrivna som 
arbetslösa (varav 48 procent kvinnor och 52 
procent män) jämfört med 80 400 året innan. Av 
dessa hade i genomsnitt 26 300 personer under 
året varit utan arbete i minst 24 månader (varav 
52 procent kvinnor och 48 procent män), vilket 
visar på en hög andel med mycket långa 
arbetslöshetstider.  

Lönebidrag och andra subventionerade 
anställningar 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda ekonomiskt 
stöd till arbetsgivare som anställer personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, dels genom lönesubventioner, 
dels genom stöd som syftar till anpassning av 
arbetsförhållanden så att den anställdes nedsatta 
arbetsförmåga kan kompenseras. Under 2014 
hade i genomsnitt 92 900 personer per månad en 
anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare (OSA), skyddat arbete hos 
Samhall AB eller utvecklings- eller 
trygghetsanställning (se tabell 3.4). Jämfört med 
2013 är det en ökning med 2 procent eller 2 100 
personer i genomsnitt per månad. 
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Tabell 3.4 Särskilda insatser för sökande med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
Antal kvarstående per månad i genomsnitt 

 2011 2012 2013 2014 

Lönebidrag 45 940 44 090 37 610 32 230 

Kvinnor 18 730 18 130 15 520 13 310 

Män 27 200 25 960 22 090 18 920 

Trygghetsanställning 17 690 20 990 27 530 32 990 

Kvinnor 6 780 8 210 11 030 13 380 

Män 10 910 12 780 16 500 19 610 

Utvecklingsanställning 3 280 3 820 5 170 7 840 

Kvinnor 1 490 1 690 2 190 3 130 

Män 1 790 2 130 2 980 4 720 

OSA 4 330 4 210 3 880 3 590 

Kvinnor 1 260 1 280 1 180 1 100 

Män 3 080 2 930 2 710 2 490 

Kulturarvslyftet - 30 230 220 

Kvinnor - 20 150 140 

Män - 10 80 80 

Utvecklingsanställning 
Samhall – sjukskrivna 

- 270 940 450 

Kvinnor - 160 570 250 

Män - 110 370 200 

Samhall AB kärnuppdrag 15 260 15 390 15 410 15 610 

Kvinnor 6 820 6 850 6 830 6 890 

Män 8 440 8 540 8 590 8 720 

Totalt 86 510 88 800 90 780 92 930 
Anm.: Siffrorna är avrundade till närmaste tiotal och överensstämmer därför inte 
alltid med summan. Utvecklingsanställning inkluderar från 2014 
utvecklingsanställningar hos Samhall för personer från sysselsättningsfasen 
Antal avseende Samhalls kärnuppdrag avser medeltal årsanställda.  
Källor: Arbetsförmedlingen och Samhall AB. 

 
Sett till antalet unika individer som tagit del av 
insatserna under respektive år har antalet, 
exklusive Samhall AB:s kärnuppdrag, ökat med 
drygt 6 600 personer sedan 2012, vilket 
motsvarar en ökning med 7 procent. Ökningen 
var 5,8 procent för kvinnor och 7,3 procent för 
män. 

Under 2014 avslutades den tidigare satsningen 
på utvecklingsanställningar inom ramen för 
Kulturarvslyftet. Satsningen nådde inte upp till 
det förväntade antalet anställningar. Drygt 450 
personer, varav 280 kvinnor och 170 män, har 
fått en utvecklingsanställning inom 
Kulturarvslyftet. Av dessa hade 67 procent 
dessförinnan deltagit i programmet 
arbetslivsintroduktion. Av deltagarna hade 38 
procent ett arbete 90 dagar efter att de slutat 
inom Kulturarvslyftet.  

Antalet personer under 30 år som fått en 
subventionerad anställning har ökat under 2014, 

från 10 700 i genomsnitt 2013 till 12 400 under 
2014. 

Genomgående präglades insatserna av en 
ojämn könsfördelning, ca 60 procent av 
deltagarna var män och ca 40 procent kvinnor. 
Enligt Arbetsförmedlingens återrapportering 
finns vissa skillnader relaterade till 
utbildningsnivå3. Andelen kvinnor var betydligt 
högre bland personer med eftergymnasial 
utbildning och andelen män var klart högre 
bland dem med högst förgymnasial utbildning. 
Av dem med stöd hade 36 procent en 
förgymnasial utbildning som högsta 
utbildningsnivå och 13 procent hade en 
eftergymnasial utbildningsnivå. Det finns även 
skillnader relaterade till vilken bransch män 
respektive kvinnor är anställda inom. 
Arbetsförmedlingens återrapportering visar även 
att skillnaden i vem som får lönebidrag består 
även om man tar hänsyn till andra observerbara 
skillnader och de finner inga belägg i 
forskningen för att lönebidrag är en mer effektiv 
insats för något av könen4. 

Andelen personer som har en lönenivå som 
överstiger den maximala bidragsgrundande 
lönekostnaden har ökat under ett flertal år och 
endast tre procent hade i slutet av 2014 en lön 
under den högsta bidragsgrundande nivån 16 700 
kronor per månad.  

Under 2014 var andelen övergång till arbete 
utan stöd sammantaget lägre än under 2013. Att 
andelen minskat är relaterat till att de stödformer 
som ökat i omfattning generellt har en lägre 
andel som går över till arbete utan stöd. Särskilt 
låg var andelen övergång till arbete inom 
trygghetsanställningar. 

 

 
 
                                                      
3 Lönestöd för personer med funktionsnedsättning, Arbetsförmedlingens 

återrapportering, 20 februari 2015 
4 Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Bilaga till Arbetsmarknadsrapport 

2015 
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Tabell 3.5 Övergång till arbete utan stöd. Särskilda insatser 
för sökande med funktionsnedsättningar som medför 
nedsatt arbetsförmåga 
 

 2011 2012 2013 2014 

Lönebidrag 2 165 
(4,7) 

2 094 
(4,7) 

1 859 
(4,9) 

1 562 
(4,8) 

OSA 74 
(1,7) 

69 
(1,6) 

77 
(2,0) 

86 
(2,4) 

Utvecklingsanställning 164 
(5,0) 

178 
(4,7) 

242 
(4,7) 

344 
(4,4) 

Trygghetsanställning 223 
(1,3) 

349 
(1,7) 

479 
(1,7) 

609 
(1,8) 

Totalt 2 626 
(3,7) 

2 690 
(3,7) 

2 657 
(3,6) 

2 601 
(3,4) 

Anm.: Andel till arbete utan stöd av samtliga i insatsen per månad i genomsnitt 
inom parentes. Utvecklingsanställning är exkl. kulturarvslyftet och anställningar 
vid Samhall för tidigare sjukskrivna, men inkl. anställningar inom Samhall AB för 
personer från sysselsättningsfasen fr.o.m. 2014. 
Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014, Arbetsförmedlingen. 

 
Inom ramen för det pågående 
praktikantprogrammet inom statsförvaltningen 
fick 232 personer en praktikplats under 2014, 
vilket är motsvarande antal som 2013. 

Övriga insatser 
En ökning av insatser såsom särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), 
arbetshjälpmedel, personligt biträde och särskilt 
stöd till start av näringsverksamhet har skett de 
senaste åren. Insatsen stöd till personligt biträde 
var störst i omfattning vad avser antalet personer 
som tog del av insatsen. 
 

Tabell 3.6 Övriga insatser för sökande med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
 

  2011 2012 2013 2014 

Arbets- 

hjälpmedel Män 2 500 2 800 3 000 2 900 

 Kv 3 900 4 200 4 700 4 100 

 Totalt 6 400 7 000 7 700 7 000 

Personligt 

biträde Män 6 700 8 500 11 200 13 300 

 Kv 4 800 6 200 7 900 8 900 

 Totalt 11 500 14 800 19 100 22 200 

SIUS Män 3 500 4 800 5 400 5 900 

 Kv 2 700 3 600 3 800 4 000 

 Totalt 6 200 8 400 9 300 9 900 

Särskilt stöd 
vid start av 
närings-
verksamhet Män 300 300 300 300 

 Kv 400 400 300 300 

 Totalt 700 700 600 600 

Källa: Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014, Arbetsförmedlingen. 

 

Samhall AB 
Den statliga merkostnadsersättningen till 
Samhall AB:s grunduppdrag uppgick till 4 405 
miljoner kronor under 2014. 
Merkostnadsersättningen syftade till att Samhall 
AB skulle uppnå de mål som formulerats i det 
avtal som staten tecknat med bolaget. Mål som 
har satts upp är bl.a. att: 

– ge arbete åt personer med funktions-
nedsättning motsvarande 29,4 miljoner 
lönetimmar, 

– minst 1 100 ska lämna Samhall AB för 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, 
och 

– minst 40 procent av rekryteringarna i 
kärnuppdraget ska vara personer från 
prioriterade grupper som definierats 
gemensamt av Arbetsförmedlingen och 
Samhall AB, bl.a. personer med psykisk 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, 
neuropsykologisk funktionsnedsättning 
eller med mer än en funktionsnedsättning 
som tillsammans medför nedsättningar i 
arbetsförmågan.  

 
Samhall AB har under 2014 nått samtliga ovan 
uppställda mål.  
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I slutet av 2014 var drygt 18 300 personer med 
funktionsnedsättning anställda hos Samhall AB. 
Samhall AB har en relativt jämn könsfördelning 
bland sina anställda med 47 procent kvinnor och 
53 procent män. Under 2014 var det totalt över 
7 000 personer som påbörjade en anställning 
eller en arbetsträning i bolaget. Från och med 
2014 har Samhall AB ett nytt uppdrag om att 
erbjuda minst 1 000 personer från 
sysselsättningsfasen en utvecklingsanställning, 
varvid unga vuxna ska prioriteras. Samhall AB 
har genomfört uppdraget och under 2014 har 
närmare 1 300 personer haft en sådan anställning 
i bolaget. Det tidigare uppdraget om 
utvecklingsanställningar för tidigare sjukskrivna 
har under året fasats ut som planerat.  

Det ekonomiska resultatet uppvisade ett 
överskott på 81 miljoner kronor för 2014 
jämfört med 15 miljoner kronor för 2013. 
Samhall AB utförde under 2014, utanför 
grunduppdraget, vissa tjänster inom ramen för 
Arbetsförmedlingens programverksamhet 
avseende personer med funktionsnedsättning. 
Det var i första hand fråga om förstärkt 
arbetsträning och fördjupad bedömning inom 
ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. 

Insatser för sjukskrivnas återgång till arbete 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva 
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av 
vägledande, utredande, rehabiliterande eller 
arbetsförberedande insatser. Målgruppen är 
arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på 
grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.  

För att formulera och genomföra insatserna 
för denna målgrupp kan medverkan av andra 
aktörer behövas, inklusive vårdgivare, 
kommuner och arbetsgivare. En del i samarbetet 
är att myndigheterna genomför gemensamma 
kartläggningar. Under 2014 genomfördes 17 000 
gemensamma kartläggningar, vilket är väsentligt 
färre än under 2013. Av de gemensamma 
kartläggningarna genomfördes 73 procent med 
personer som hade sjukpenning, och av dessa 
avsåg 66 procent kvinnor och 34 procent män. 
Av de kartläggningar som framgår av 
myndigheternas uppföljningssystem har 64 
procent genomförts efter ett år eller senare i 
sjukfallen, vilket utgör en ökning med 10 
procentenheter jämfört med 2013. Detta beror 
på att en stor andel kartläggningar genomförs i 

anslutning till att personerna kommer att tvingas 
lämna sjukförsäkringssystemet på grund av den 
bortre tidsgränsen för sjukpenning. 

Under 2014 påbörjade 12 700 personer aktiva 
insatser, varav 63 procent kvinnor och 37 
procent män, vilket var 2 900 fler än under 2013. 

Av de 4 100 personer som startat samarbetet 
efter den 1 februari 2012 och som lämnat 
arbetslivsinriktade insatser inom det förstärkta 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan under 2014 hade 71 procent 
gått till arbete eller utbildning, deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program eller är fortsatt 
aktuella på Arbetsförmedlingen som aktivt 
arbetssökande. Av de övriga 29 procenten har 
huvuddelen (75 procent) återgått till 
Försäkringskassan. 

Inom ramen för det förstärkta samarbetet har 
myndigheterna även ett uppdrag att stärka 
samarbetet kring unga med aktivitetsersättning. 
Under 2014 genomfördes drygt 1 800 
gemensamma kartläggningar för personer med 
aktivitetsersättning och 1 500 personer 
påbörjade deltagande i aktiva insatser hos 
Arbetsförmedlingen. Av de drygt 400 personer 
som haft aktiva insatser och avslutat 
arbetslivsinriktade insatser under 2014 fick 56 
procent ett arbete eller påbörjade studier. Många 
som får aktiva insatser får först 
arbetsförberedande insatser, som syftar till att 
stärka individen inför arbetslivsinriktade insatser. 

Under 2014 har i genomsnitt 3 100 personer 
per månad deltagit i programmet 
arbetslivsintroduktion, ett program som är 
avsett för de personer som uppnår maximalt 
antal dagar i sjukförsäkringen. Av dem som 
avslutat programmet under 2014 har 30 procent 
gått till arbete med eller utan stöd, reguljära 
studier eller varit inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen som arbetslösa 90 dagar 
efter avslutat program. Detta är enligt 
Arbetsförmedlingens årsredovisning en klart 
lägre andel än 2013, då andelen var 41 procent, 
och 2012, då andelen var 53 procent. Övriga har 
lämnat Arbetsförmedlingen eller är inskrivna 
som arbetssökande men är förhindrade, främst 
på grund av ohälsa, att aktivt söka arbete. 

Finansiell samordning mellan 
samordningsförbund 
Genom frivillig finansiell samordning inom 
ramen för s.k. samordningsförbund har 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
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landsting och kommuner ytterligare möjligheter 
till samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
Målgruppen är individer som behöver 
samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå 
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

I december 2014 fanns det 85 
samordningsförbund som omfattade 240 av 
landets 290 kommuner. Under 2014 har cirka 
39 000 personer omfattats av 
samordningsförbundets individinriktade 
rehabiliteringsinsatser. Inom ramen för 
samarbetet är unga med aktivitetstersättning en 
prioriterad grupp och under 2014 har 1 860 
personer med denna ersättning omfattats av 
samordningsförbundens insatser. 

Av de drygt 8 700 som avslutat en 
individinriktad insats under 2014 har 34 procent 
gått vidare till arbete eller utbildning. 

Insatser för utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden 

De kommande åren förväntas befolkningen i 
Sverige öka i en snabbare takt än vad som 
tidigare har förväntats. Det beror framför allt på 
en ökad flykting- och anhöriginvandring.  

Befolkningen förväntas öka med 760 000 
personer under perioden 2015-2020. Av dessa 
förväntas 515 000 vara utrikes födda. En ökad 
befolkning genom invandring skapar möjligheter 
för Sverige. En stor andel av de som kommer till 
Sverige är i arbetsför ålder vilket skapar goda 
förutsättningar att över tid öka arbetskraften och 
sysselsättningen samt möta de demografiska 
utmaningarna. Många nyanlända innebär 
emellertid också stora utmaningar på 
arbetsmarknaden då etableringen på 
arbetsmarknaden tar lång tid, framför allt bland 
de som kommit av flyktingskäl. 

Utrikes föddas arbetskraftsdeltagande har 
ökat under de senaste åren och uppgick till 70 
procent 2014. Även sysselsättningsgraden har 
ökat och ökningen är särskilt stor bland kvinnor. 
Trots detta är arbetsmarknadssituationen för 
utrikes födda sämre än vad den är för inrikes 
födda. Utrikes födda har fortfarande en 
betydligt lägre sysselsättningsgrad och en högre 
arbetslöshet än inrikes födda. 
Sysselsättningsgraden är särskilt låg bland utrikes 
födda med kort vistelsetid i landet. 
Sysselsättningsgraden ökar visserligen med tid i 
landet men även bland dem som bott i Sverige i 

många år är sysselsättningsgraden lägre än bland 
inrikes födda.  

Under 2014 var drygt 310 000 
utomeuropeiskt födda inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen någon gång under året, 
inklusive nyanlända invandrare. Enligt 
Arbetsförmedlingens definition avses med 
nyanlända personer som normalt inte har vistats 
i Sverige mer än 36 månader efter att ha beviljats 
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen 
(2005:716). Drygt 89 500 var nyanlända 
invandrare, vilket är en ökning jämfört med 2013 
då antalet var drygt 73 500. 

Av de nyanlända invandrare som var inskrivna 
vid Arbetsförmedlingen under 2014 omfattades 
drygt hälften av etableringsuppdraget (58 
procent av antalet inskrivna nyanlända). För en 
beskrivning och bedömning av genomförandet 
av etableringsuppdraget, se utg.omr. 13 avsnitt 
3.4.6.  

Under 2014 ökade antalet utomeuropeiskt 
födda (inklusive nyanlända) som fick arbete 
(97 300 jämfört med 94 300 under 2013), medan 
andelen låg på ungefär samma nivå för hela 
gruppen (31,3 procent jämfört med 31,9 procent 
under 2013). För gruppen nyanlända minskade 
andelen något (19,7 procent jämfört med 20,9 
procent under 2013). När det gäller personer 
som gick till utbildning skedde ingen större 
förändring under året, vare sig i antal (15 200 
jämfört med 15 300 under 2013 för hela gruppen 
utomeuropeiskt födda) eller som andel (4,9 
procent jämfört med 5,2 procent under 2013). 

Insatser inom Europeiska socialfonden 

Programperioden 2007–2013 
Projektverksamheten i det nationella struktur-
fondsprogrammet för regional konkurrenskraft 
och sysselsättning 2007–2013 är i sin helhet 
avslutad sedan juni 2015. Svenska ESF-rådet ska 
lämna en slutredovisning av programmet till 
Europeiska kommissionen senast i mars 2017.  

Medlen från Europeiska socialfonden för det 
nationella strukturfondsprogrammet har uppgått 
till totalt ca 6,2 miljarder kronor. Nationell 
medfinansiering med motsvarande belopp har 
tillkommit. Svenska ESF-rådet beräknar att 
uppnå en utnyttjandegrad av socialfondmedlen 
nära 100 procent. De av Europeiska 
kommissionen fastställda kvantifierade 
deltagarmålen i det nationella 
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strukturfondsprogrammet har uppnåtts, med 
något undantag. 

Det nationella strukturfondsprogrammet har 
omfattat totalt 650 genomförandeprojekt som 
har syftat till kompetensutveckling för 
sysselsatta. Totalt 318 000 personer, varav 57 
procent kvinnor och 43 procent män, har 
deltagit i projekten. Könsfördelningen har sin 
förklaring i en överrepresentation av projekt 
inom offentlig sektor, som har en hög andel 
sysselsatta kvinnor. Det totala antalet projekt för 
kompetensutveckling av sysselsatta har avsett 
68 000 arbetsställen.  

Vidare har det nationella 
strukturfondsprogrammet omfattat 524 
genomförandeprojekt som i första hand har 
riktat sig till personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Antalet deltagare uppgår till 
totalt 135 000, varav 48 procent kvinnor och 52 
procent män. Motsvarande antal personer i 
åldern 16–24 år är 61 000, varav 57 procent män 
och 43 procent kvinnor. En förklaring till den 
ojämna könsfördelningen kan vara att väsentligt 
fler unga män än unga kvinnor är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 
2015 redovisat resultaten av den oberoende 
utvärderingen av det nationella strukturfonds-
programmet. Även en sammanfattande rapport 
från Svenska ESF-rådet om erfarenheter och 
resultat i programmet har redovisats där. 

Programperioden 2014–2020 
Europeiska kommissionen beslutade i oktober 
2014 om den partnerskapsöverenskommelse 
som Sverige utarbetat för programperioden 
2014–2020. Partnerskapsöverenskommelsen är 
en övergripande strategi för de fyra Europeiska 
struktur- och investeringsfonderna: Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden. 

Partnerskapsöverenskommelsen har som 
främsta syfte att bidra till att uppnå Europa 
2020-målen och stärka EU:s och Sveriges 
konkurrenskraft. Överenskommelsen syftar 
även till att främja synergier och undvika 
överlappning mellan fonderna, och arbetet med 
fonderna ska i ökad grad kopplas till andra 
instrument på EU-nivå och nationell nivå.  

Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Statens 
jordbruksverk inledde i december 2013 ett 

fördjupat samarbete inom ramen för en s.k. 
fondsamordningsgrupp. I april 2015 redovisades 
gruppens arbete under 2014 till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 
Arbetet har hittills fokuserat på insatser 
kopplade till starten av fondprogrammen. Det 
fortsatta arbetet kommer att fokusera på att 
skapa resultat i programgenomförandet. 

Europeiska kommissionen godkände den 3 
december 2014 Sveriges nationella program för 
Europeiska socialfonden inom EU:s mål 
Investering för tillväxt och sysselsättning 2014–
2020. I programmet ingår även insatserna inom 
EU:s sysselsättningsinitiativ för unga. 
Socialfondsprogrammet beräknas omfatta totalt 
ca 13,2 miljarder kronor, varav ca 6,8 miljarder 
kronor i EU-medel och ca 6,4 miljarder kronor i 
nationell medfinansiering. Den nationella 
medfinansieringen kan utgöras av såväl statliga 
som andra offentliga medel, liksom privata 
medel.  

En viktig utgångspunkt för det nationella 
socialfondsprogrammet är att det ska förstärka 
och utveckla den nationella arbetsmarknads-
politiken och därmed bidra till att nå målet om 
en väl fungerande arbetsmarknad liksom Europa 
2020-strategins målsättningar. 

Inom programmet finns åtta regionala 
handlingsplaner, vilka var och en omfattar 
samma geografiska område som motsvarande 
regionalfondsprogram. De regionala 
handlingsplanerna säkerställer en närmare 
anpassning till regionala och lokala 
förutsättningar och behov. Dessutom finns en 
nationell handlingsplan som anger 
utgångspunkter och prioriteringar för satsningar 
på nationell nivå. Därutöver finns en nationell 
handlingsplan för sysselsättningsinitiativet för 
unga.  

Insatserna inom socialfondsprogrammet 
2014–2020 syftar till att  

– stimulera kompetensutveckling som stärker 
deltagande kvinnors och mäns ställning på 
arbetsmarknaden, 

– förstärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv,  

– öka övergångarna till arbete bland kvinnor 
och män som står långt från 
arbetsmarknaden, och 

– underlätta unga kvinnors och mäns 
etablering i arbetslivet och deltagande i 
utbildning. 
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Svenska ESF-rådet har under det första halvåret 
2015 gjort 47 projektutlysningar i 
socialfondsprogrammet, vilka framför allt har 
varit inriktade på insatser för unga. Med 
undantag för en tidigare start av 
sysselsättningsinitiativet för unga påbörjar 
merparten av projekten sin verksamhet i början 
av hösten 2015. 

EU:s sysselsättningsinitiativ för unga 
EU:s sysselsättningsinitiativ för unga avser åren 
2014–2018. Medlen för initiativet uppgår inom 
socialfondsprogrammets medelsram till totalt 1,1 
miljarder kronor, varav ca 740 miljoner kronor i 
EU-medel och ca 370 miljoner kronor i nationell 
medfinansiering.  

Sysselsättningsinitiativet inriktas på att 
komplettera och utöka de befintliga arbets-
marknadspolitiska insatserna för unga i de tre 
regioner som enligt EU:s kriterier berörs av 
initiativet, dvs. Sydsverige, Norra Mellansverige 
och Mellersta Norrland. I den del som 
genomförs av Arbetsförmedlingen startades 
sysselsättningsinitiativet redan i september 2014 
och till och med juni 2015 har 2 400 unga 
påbörjat deltagande, varav 36 procent kvinnor 
och 64 procent män.  

Lokalt ledd utveckling  
Europeiska socialfonden delfinansierar under 
programperioden 2014–2020, liksom övriga 
Europeiska struktur- och investeringsfonder, 
även arbete med lokalt ledd utveckling genom 
den s.k. leadermetoden. Det syftar till att bedriva 
utvecklingsarbete på lokal nivå med 
utgångspunkt i lokala utvecklingsstrategier. 
Statens jordbruksverk är förvaltande myndighet 
för de tre program som avser lokalt ledd 
utveckling, varav ett program omfattar bl.a. 
socialfondsmedel.  

Insatser för att upprätthålla 
arbetslöshetsförsäkringen som en 
omställningsförsäkring 

Arbetslöshetsförsäkringen ska underlätta och 
stimulera till omställning. Arbetsförmedlingen 
har i uppdrag att säkerställa att försäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring och att 
säkerställa kontrollfunktionen.  

En viktig del i uppföljningen är att säkerställa 
att de arbetssökande som uppbär arbetslös-
hetsersättning uppfyller de krav som uppställs i 

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 
Det nya regelverket från den 1 september 2013 
innebär att det har införts fler åtgärdsgrunder 
men mildare åtgärder. I det fall 
Arbetsförmedlingen ifrågasätter om den 
arbetssökande uppfyller villkoren för 
arbetslöshetsersättning, ska myndigheten skicka 
en underrättelse till den aktuella 
arbetslöshetskassan.  

Totalt sett skickade Arbetsförmedlingen 
572 000 underrättelser om ifrågasatt ersättning 
till arbetslöshetskassorna under 2014. Detta 
motsvarade 498 underrättelser per 1 000 
ersättningstagare per månad. Flest underrättelser 
(343 000) skickades på grund av att 
arbetssökande inte lämnat in sin 
aktivitetsrapport i tid. Arbetslöshetskassorna 
fattade i genomsnitt beslut om en åtgärd i 78 
procent av de ärenden som prövades. 
Sanktionsgraden har varit relativt stabil sedan de 
nya åtgärdsreglerna infördes. 

På grund av förändringarna som genomfördes 
den 1 september 2013, är det inte lämpligt att 
göra en direkt jämförelse av resultaten för 2014 
med tidigare år. Antalet underrättelser har dock 
ökat kraftigt efter införandet av de nya 
åtgärdsreglerna och aktivitetsrapporteringen. En 
viktig förklaring är att grunderna för 
underrättelse har utökats efter 
regelförändringarna, bl.a. har de tidigare 
meddelandena om avanmälan ersatts med 
underrättelser.  

Av en rapport från IAF framgår att det under 
2014, liksom tidigare år, finns vissa skillnader 
mellan olika delar av landet och olika grupper av 
arbetssökande när det gäller i vilken utsträckning 
Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser till 
arbetslöshetskassorna. Av undersökningen 
framgår dock inte vad dessa skillnader beror på. 

I anslutning till de nya åtgärdsreglerna 
infördes också ett krav på att alla arbetssökande i 
en aktivitetsrapport ska redovisa vilka åtgärder 
som de har vidtagit för att ta sig ur sin 
arbetslöshet. Aktivitetsrapporteringen utgör ett 
underlag för Arbetsförmedlingens dialog med 
den arbetssökande om exempelvis vilket stöd 
som han eller hon har behov av. Att inte lämna 
in någon rapport betraktas som misskötsel av 
arbetssökandet och kan leda till att 
arbetslöshetskassan fattar ett beslut om åtgärd.  

Arbetsförmedlingen menar att införandet av 
aktivitetsrapporteringen har förbättrat 
förutsättningarna för att arbeta med 
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kontrolluppdraget inom arbetslöshets-
försäkringen. Genom aktivitetsrapporten får 
Arbetsförmedlingen regelbunden och enhetlig 
information om de arbetssökandes sökaktivitet. 
I en enkätundersökning som 
Arbetsförmedlingen har genomfört uppger 
många förmedlare även att aktivitetsrapporten 
har förenklat arbetet med att bedöma om den 
arbetssökande är aktivt arbetssökande. Det 
kvarstår dock vissa problem. Bland annat är det 
fortfarande svårt att bedöma om de 
arbetssökande är tillräckligt aktiva i 
jobbsökandet. På detta område finns det behov 
av tydliga riktlinjer som förenklar den här typen 
av bedömningar och regeringen har en dialog 
med Arbetsförmedlingen om hur arbetet kan 
effektiviseras.  

Den 1 mars 2015 trädde ett system för 
uppföljningsåtgärder i kraft för personer som 
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och 
får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. De 
nya åtgärdsreglerna motsvarar i huvudsak de 
som sedan tidigare gäller inom 
arbetslöshetsförsäkringen och utgår från de 
förslag som lämnades i Ds 2013:59 Åtgärder 
inom aktivitetsstödet m.m. I AF:s rapport 
lämnades även förslag om samordning av dessa 
åtgärder med åtgärdssystemet inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen avser 
dock inte att gå vidare med dessa förslag. 

IAF publicerar varje månad arbetslöshets-
kassornas handläggningstider av underrättelser 
där kassan beslutat om varning eller avstängning. 
Det är önskvärt med en snabb återkoppling vid 
exempelvis misskötsel av arbetssökandet så att 
den enskilde skyndsamt kan ändra sitt beteende 
till att stämma överens med villkoren i 
försäkringen. Under 2014 har de flesta av de 
arbetslöshetskassor som tidigare har haft 
utmärkande lång respektive kort 
handläggningstid, närmat sig de andra 
arbetslöshetskassorna. Under första kvartalet 
2015 har handläggningstiden för underrättelser 
för flertalet arbetslöshetskassor varit mellan två 
och tre veckor, vilket IAF anser vara rimligt.  

3.4.3 Analys och slutsatser 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att 
insatserna ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad. Resultatredovisningen visar 
sammantaget på flera goda resultat av insatserna 

inom arbetsmarknadspolitiken men också på 
utvecklingsbehov, inte minst avseende 
matchningen av arbetssökande till lediga jobb 
och insatserna för långtidsarbetslösa. 
Regeringens bedömning är att det finns 
utrymme för förbättringar för att insatserna 
bättre ska bidra till målet. Efterfrågan på 
arbetskraft bedöms öka framöver men detta 
väntas främst komma arbetslösa med god 
utbildning och kortare arbetslöshetstider till del. 
Matchningen på arbetsmarknaden kommer 
således att möta ökade utmaningar de närmaste 
åren.  

En effektiv matchningsverksamhet förutsätter 
att Arbetsförmedlingens samarbete med 
arbetsgivare är effektivt och ändamålsenligt. 
Genom kvalitativa kontakter med arbetsgivare 
kan Arbetsförmedlingen öka möjligheterna för 
arbetssökande att få arbete och arbetsgivare att 
rekrytera, även bland de sökande som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Kännetecknande för 
många av dem är att de har bristande 
erfarenheter och ofta saknar ett kontaktnät. 
Eftersom informella kontakter är centralt i 
rekryteringen av vakanser är det angeläget att 
Arbetsförmedlingen arbetar för att kompensera 
den arbetssökandes brist på kontaktnät. 

För att bidra till ett förbättrat resultat av 
Arbetsförmedlingens arbete har regeringen inlett 
ett arbete med att förändra styrningen av 
myndigheten bl.a. genom att minska 
detaljstyrningen i myndighetens regleringsbrev 
och förenkla det arbetsmarknadspolitiska 
regelverket. Många av de förändringar som 
behöver genomföras ligger dock inom 
myndighetens ansvarsområde. Arbets-
förmedlingen har inlett ett nödvändigt 
förnyelsearbete som bl.a. omfattar utveckling av 
de tjänster som erbjuds till arbetsgivare och 
arbetssökande. Särskilt angeläget är det att 
förändra arbetssättet gentemot arbetsgivare där 
det länge varit kvantitet som varit styrande 
istället för kvalitet. Regeringen ser positivt på 
myndighetens inriktning och kommer att följa 
utvecklingen noga.  

För att arbetssökande ska ges ett effektivt 
stöd utifrån individuella förutsättningar är det 
viktigt att Arbetsförmedlingen har väl 
fungerande arbetssätt och metoder för att 
kartlägga och identifiera behov. Resultaten för 
flera arbetsmarknadspolitiska program behöver 
förbättras bl.a. arbetsmarknadsutbildning. Det är 
därför positivt att Arbetsförmedlingen har inlett 
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ett arbete kring arbetsmarknadsutbildning, som 
innebär att handläggarstöd och upphandlings-
förfarande ses över. Översynen har hittills 
resulterat i att anvisning av deltagare i större 
utsträckning ska ske utifrån individens behov 
och förutsättningar för att kunna tillgodogöra 
sig insatsen. Förändringsarbetet förutsätts leda 
till att resultaten förbättras.  

Jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder har subventionerade anställningar 
generellt uppvisat de största effekterna när det 
gäller att förbättra personers möjlighet att få ett 
jobb. Under 2014 har fler långtidsarbetslösa 
kunnat få arbete med hjälp av en subventionerad 
anställning. Utifrån de satsningar regeringen 
aviserat i prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget 
för 2015 bör ännu fler kunna erbjudas en sådan 
insats och detta gäller särskilt personer som 
befinner sig i sysselsättningsfasen. 

För personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga är tillgången till 
subventionerade anställningar central för att öka 
möjligheterna att få en anställning. Under de 
senaste åren har allt fler personer med 
funktionsnedsättning lämnat arbetslöshet för 
arbete. Arbetsförmedlingens arbete har bidragit 
positivt till detta. Ökningen förklaras dock 
främst av att antalet arbetslösa med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga ökat markant sedan 2008. 
Fortfarande ligger andelen arbetslösa med 
nedsatt arbetsförmåga på mycket höga nivåer 
jämfört med den genomsnittliga arbetslösheten i 
Sverige. Att sysselsättningsgraden för gruppen 
har ökat sedan 2008 är positivt, men fortfarande 
finns en betydande skillnad gentemot övriga 
befolkningen.  

Det bedöms som angeläget att öka andelen 
utomeuropeiskt födda som går till arbete och 
utbildning. Eftersom en stor andel av gruppen 
har en låg utbildningsnivå är det särskilt viktigt 
att öka andelen som går till utbildning. 
Subventionerade anställningar har visat sig 
effektiva som stöd för nyanlända invandrare att 
etablera sig på arbetsmarknaden, men resultaten 
visar att det finns fortsatta utmaningar, bl.a. vad 
avser den låga andelen kvinnor som får del av 
instegsjobben och återflödet till arbetslöshet 
efter insatsens slut. Andelen beslut om 
instegsjobb som avser kvinnor bör öka och 
andelen personer som återgår till arbetslöshet 
efter ett avslutat instegsjobb bör minska. 

Det finns påtagliga skillnader mellan män och 
kvinnor avseende vilka som tar del av 
anställningsstöden. Det är viktigt att de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna bidrar till att 
motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och 
att de fördelas jämt mellan könen. Om detta ska 
uppnås behöver fler kvinnor få ta del av 
subventionerade anställningar. 

Regeringen bedömer att allt för få av de 
ungdomar som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden har fått ett ändamålsenligt 
stöd. Exempelvis saknar många unga en 
gymnasieutbildning och behöver i ökad 
utsträckning matchas mot utbildningsinsatser 
inom det reguljära utbildningssystemet. 

Arbetslösheten bland personer som saknar 
fullföljd gymnasieutbildning är dubbelt så hög 
som bland personer med fullföljd 
gymnasieutbildning, en skillnad som även har 
ökat sedan finanskrisen. Risken för 
långtidsarbetslöshet är också större för denna 
grupp, vilket inte minst visar sig genom att en 
relativt stor andel av de som deltar i jobb- och 
utvecklingsgarantin har högst förgymnasial 
utbildning. Avsaknad av gymnasieutbildning 
försvårar etableringen på arbetsmarknaden men 
också möjligheten till omställning i yrkeslivet. 

Mot bakgrund av den höga arbetslösheten 
bland förgymnasialt utbildade bedömer 
regeringen att det är för få arbetslösa i denna 
grupp som lämnar Arbetsförmedlingen för att 
börja studera.  

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att 
främja en effektiv omställning när 
arbetsmarknaden förändras samt till en effektiv 
kompetensförsörjning i samhället. Arbets-
förmedlingen har här en viktig roll, både vad 
avser studie- och yrkesvägledning för 
arbetssökande samt kompetensutvecklande 
insatser såsom praktik och 
arbetsmarknadsutbildning. Regeringens 
uppfattning är att det vägledande och rådgivande 
arbetet hos Arbetsförmedlingen har varit för lågt 
prioriterat.  

Regeringen bedömer att resultaten kan 
förbättras om samverkan mellan samhällets olika 
aktörer som verkar inom arbetsmarknads-
politiken utvecklas. Regeringen har därför bland 
annat initierat ett arbete som syftar till att sluta 
överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen 
och kommuner om åtgärder för att minska 
arbetslösheten bland ungdomar. 
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Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag 
med Försäkringskassan vad gäller tidiga och 
aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 
är en central del i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen (se även utg.omr. 10). Att 
personer som är i behov av aktiva och 
samordnade insatser får dessa är viktigt både för 
att motverka en ökad ohälsa och för att fler 
personer ska komma i eller tillbaka till arbete. 
Det är därför positivt att fler personer fått del av 
aktiva insatser under året, men samtidigt 
bekymmersamt att tidpunkten för när dessa 
insatser sätts in verkar styras av den bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen. Utfallen visar 
också på att resultaten för dem som har tvingats 
lämna ersättningen från sjukförsäkringen har 
försämrats, och att en ännu större andel än 
tidigare återgår till sjukskrivning efter att ha 
passerat genom programmet 
arbetslivsintroduktion.  

Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en 
omställningsförsäkring med syftet att ge 
ekonomisk trygghet mellan två jobb. 
Uppföljning och kontroll av arbetssökande är en 
viktig del i detta. I princip ska samma krav på 
uppföljning och kontroll gälla alla arbetssökande 
oavsett om de uppbär arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd eller ekonomiskt bistånd. För att 
främja en god rättssäkerhet och likabehandling 
är det även viktigt att kontrollfunktionen 
tillämpas på ett enhetligt sätt. IAF visar på att 
det finns vissa skillnader mellan olika grupper av 
arbetssökande när det gäller i vilken utsträckning 
som Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser 
till arbetslöshetskassorna. För att ta ställning till 
dessa skillnader behövs dock mer kunskap om 
anledningarna till varför det skiljer sig åt. 

3.5 Politikens inriktning 

Jobbpolitiken i Sverige tar sin utgångspunkt i 
människors vilja till arbete och utveckling. 
Arbete innebär möjligheter till egenförsörjning, 
gemenskap, tillhörighet och makt att forma sitt 
liv och sin framtid. Att fler människor har 
arbete, oavsett kön, bakgrund och andra 
identiteter, är avgörande för att hålla ihop 
Sverige. Ett land med hög sysselsättningsgrad, 
högt arbetskraftsdeltagande och låg arbetslöshet 
blir rikare, tryggare och öppnare.  

Arbetslösheten har varit alltför hög under lång 
tid och långtidsarbetslösheten riskerar att ligga 
kvar på en hög nivå. En allt större del av de 
arbetslösa har i dag en svag förankring på 
arbetsmarknaden. Det gäller framför allt unga 
med ofullständig gymnasieutbildning, personer 
födda utanför Europa och personer med en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  Många arbetslösa saknar den 
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Detta 
tillsammans med den stora generationsväxlingen 
i arbetslivet riskerar att leda till ökade 
rekryteringssvårigheter som dämpar den 
ekonomiska tillväxten. 

Regeringens viktigaste uppgift under 
mandatperioden är att öka sysselsättningen och 
minska arbetslösheten varaktigt. Fler människor 
ska ha ett arbete och därmed kunna försörja sig 
själva. Det är också viktigt att färre är 
deltidsarbetslösa och att kvinnors sysselsättning 
och arbetskraftsdeltagande ökar. Regeringens 
målsättning är att antalet personer som arbetar 
och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka 
så att Sverige når målet om lägst arbetslöshet i 
Europa 2020.  

För att nå målet om lägst arbetslöshet i 
Europa 2020 består regeringens jobbagenda av 
tre delar: investeringar i bostäder, 
klimatomställning och infrastruktur, en aktiv 
närings- och innovationspolitik, och 
investeringar för kompetens och matchning.  

En aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättrad 
matchning och satsningar på utbildning som 
leder till arbete är viktiga förutsättningar för att 
uppnå regeringens mål att minska arbetslösheten 
och öka sysselssättningen.  Det är dock viktigt 
att de insatser som görs inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiken är träffsäkra och 
kostnadseffektiva. Utmaningarna är stora och 
kräver breda lösningar inom flera 
politikområden. 

För att motverka att människor blir arbetslösa 
är utbildning grundläggande. Fler unga måste 
fullfölja gymnasieskolan och utbildningsystemet 
måste ge unga de kunskaper och färdigheter som 
arbetsmarknaden efterfrågar. De unga som blir 
arbetslösa på grund av att de lämnat skolan i 
förtid bör först och främst få stöd att återuppta 
sina studier för att förbättra möjligheterna till 
etablering på arbetsmarknaden. För vuxna med 
kunskap eller kompetens som inte längre 
motsvarar arbetsmarknadens behov måste det 
finnas möjligheter till omskolning och 
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vidareutbildning. Ökade möjligheter till 
utbildning för fler är därför av avgörande 
betydelse för att öka människors anställbarhet. 
Samhället har ett ansvar för att se till att det finns 
tillräckligt med utbildningsmöjligheter, 
samtidigt som personer som behöver stärka sin 
ställning i arbetslivet också själva bär ett ansvar 
för att använda och förvalta dessa möjligheter.  
Väl fungerande arbetsmarknadspolitik och 
utbildningspolitik är av stor vikt för att 
sysselsättningen ska kunna öka och 
arbetslösheten minska. Utbildning ska vara 
tillgängligt för alla genom hela livet. Regeringens 
satsning på ett nytt stadigvarande kunskapslyft 
innebär en betydande ambitionshöjning vad 
gäller vuxnas lärande, vad avser både fler platser 
och högre kvalitet inom utbildning för vuxna. 
Regeringen föreslår i denna proposition 
omfattande satsningar inom utbildningspolitiken 
för att människor ska ges möjlighet att växa och 
utveckla sin kompetens för att kunna ta de jobb 
som finns och de nya som växer fram (se 
utg.omr. 16).  

Inom arbetsmarknadspolitiken finns stora 
utmaningar. En utmaning är att rusta och 
matcha den stora grupp arbetslösa som saknar 
relevant utbildning. En annan utmaning är att 
stödja arbetsgivare att få tag i lämpliga personer 
så att de lediga jobben kan tillsättas. Samverkan 
mellan t.ex. Arbetsförmedlingen och kommuner 
kommer att bli allt viktigare framöver för att bl.a. 
bekämpa ungdomsarbetslösheten och att få 
nyanlända i arbete. Erfarenheter från den ökade 
samverkan för att minska ungdoms-
arbetslösheten bör kunna tas tillvara inom andra 
områden. Det är även viktigt att 
Arbetsförmedlingen deltar aktivt i samverkan 
med trygghetsorganisationer i omställnings-
insatser när nedläggningar och 
strukturomvandlingar drabbar enskilda orter. 

Arbetslösheten är lika hög bland kvinnor som 
bland män, men en betydligt större andel 
kvinnor än män arbetar ofrivilligt deltid. Kvinnor 
deltar också i lägre utsträckning i arbetskraften. 
Det gäller särskilt kvinnor födda utanför Europa. 

Jämställdheten på arbetsmarknaden är av 
grundläggande betydelse för jämställdheten i 
övrigt i samhället. Regeringens arbete med en 
jämställdhetsintegrerad politik kommer att 
fortsätta. Inom arbetsmarknadspolitiken har bl.a. 
Arbetsförmedlingens instruktion förtydligats så 
att verksamheten ska utformas så att den främjar 
jämställdhet och motverkar könsuppdelningen 

på arbetsmarknaden. De arbetsmarknads-
politiska resurserna och programmen måste 
bättre bidra till jämställdhet och motverka en 
könsuppdelad arbetsmarknad. 

Insatser för minskad långtidsarbetslöshet och för 
personer med funktionsnedsättning. 
Den höga långtidsarbetslösheten är en stor 
utmaning. Arbetsförmedlingen kommer att få 
större möjlighet att erbjuda insatser utifrån de 
arbetslösas behov.  Mycket få deltagare i 
sysselsättningsfasen (fas 3) i jobb- och 
utvecklingsgarantin går vidare till arbete eller 
studier. För att öka utflödet till arbete och 
utbildning anser regeringen därför att 
sysselsättningsplaceringar i fas 3 ska ersättas med 
insatser som utgår mer från varje individs behov 
och förutsättningar. Inga anvisningar av nya 
deltagare till dagens sysselsättningsplatser 
kommer att göras. De som redan har en 
sysselsättningsplats ska successivt erbjudas andra 
insatser. De som står längst från 
arbetsmarknaden och har svårast att få jobb 
måste ges reella möjligheter att komma tillbaka 
till arbetslivet. Ett aktivt arbetssökande är 
vanligvis en förutsättning för att individen ska 
hitta ett nytt arbete men ibland behövs 
därutöver insatser som stärker personens 
chanser till ett arbete, t.ex. utbildning, 
arbetspraktik och subventionerade anställningar.  
En anställning med stöd bryter arbetslösheten 
och ger individen ny arbetslivserfarenhet och en 
möjlighet att visa arbetsgivaren sin kompetens 
och förmåga. På sikt bidrar det till att öka 
individens chanser att få ett arbete utan stöd. 
Genom att lönesubventionerade anställningar 
riktas till individer som står långt från 
arbetsmarknaden ökar antalet sökanden som är 
konkurrenskraftiga om jobben, vilket i 
förlängningen leder till högre sysselsättning. 
I propositionen Vårändringsbudget för 2015 
avsåg därför regeringen att extratjänster i 
välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. 
Extratjänsterna kommer att tillsammans med 
övriga insatser inom arbetsmarknadspolitiken, 
såsom andra subventionerade anställningar, 
utbildning och praktik, bidra till att 
sysselsättningsfasen avvecklas successivt under 
mandatperioden.  

Regeringen satsar i denna proposition 
ytterligare resurser för fler insatser för dem som 
varit arbetslösa längst, dvs. mer än 450 dagar i 
jobb- och utvecklingsgarantin. 
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En stor andel av de långtidsarbetslösa saknar 
en fullständig gymnasieutbildning och har 
svårare att hitta ett arbete. För att förbättra dessa 
personers möjligheter att hitta ett arbete behöver 
deras utbildningsnivå höjas. För att fler 
arbetslösa ska välja att studera bör därför 
möjligheterna för personer som är äldre än 25 år 
att ta del av studiemotiverande kurser på 
folkhögskola fortsätta samt att det blir möjligt 
för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga att kunna gå 
längre kurser på upp till fem månader. 
Regeringen ökar även platserna inom 
folkhögskolan (se utg.omr. 17). Utbildnings-
insatser syftar till att stärka individens chanser 
att få ett jobb och därigenom bidra till lägre 
arbetslöshet. Utbildningsinsatser bidrar till att 
bryta passivitet genom att individen går från 
arbetslöshet till utbildning samtidigt som 
individens kompetens och kunskaper utvecklas. 

Regeringen avser också att införa en möjlighet 
att under sex månader deltidsstudera vid sidan av 
deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin samt 
att förlänga möjligheten till studier i svenska för 
invandrare från sex månader till tolv månader 
inom garantin. Vidare avser regeringen att göra 
en satsning på yrkesinriktade kurser inom 
bristyrken på folkhögskola inom jobb- och 
utvecklingsgarantin under perioden 2016–2019. 
Ytterligare insatser kommer dock att krävas för 
att fler arbetslösa ska välja att studera. För att 
säkerställa insatsernas effektivitet krävs ett 
fortsatt analysarbete, bl.a. av varför de nuvarande 
studievillkoren för målgruppen inte haft större 
effekt. Detta är också viktigt utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv.  Regeringen 
avser att återkomma i frågan.  

Många arbetslösa har någon form av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Deras kompetens och färdigheter 
måste tas tillvara. Regeringen satsar därför 
300 miljoner kronor under 2016 för att fler ska 
kunna få jobb inom Samhall AB och för att 
arbetslösheten i målgruppen ska minska. 
Satsningen beräknas uppgå till 400 miljoner 
kronor årligen från och med 2017. 
Arbetsförmedlingen erbjuder i dag ett flertal 
lönestöd för att öka chanserna för personer med 
nedsatt arbetsförmåga att få jobb. För vissa är 
lönestödet även på sikt en förutsättning för att 
kunna vara delaktiga i arbetslivet. Nästan 
80 000 personer hade vid utgången av 2014 en 
anställning med lönestöd. För att fler ska ta del 

av en anställning med lönestöd görs en satsning 
på särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 
(SIUS). Fler arbetssökande ur gruppen ska 
kunna få särskilt stöd i processen att hitta ett 
anpassat arbete men också under introduktion 
på arbetsplatsen samt en tid efter det att 
personen fått anställning. Lönestöden tillförs 
också ökade medel för att fler ska kunna få ett 
arbete med stöd. För denna satsning tillförs 400 
miljoner kronor 2016. Satsningen beräknas 
sedan successivt öka för att 2019 uppgå till 415 
miljoner kronor 

För att ytterligare förstärka möjligheterna till 
arbete ser regeringen över lönestöden för 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Avsikten är att förtydliga 
regelverket och förstärka insatserna med ett 
tydligt fokus på alla individers möjlighet till 
utveckling av sin arbetsförmåga. Frågan bereds i 
Regeringskansliet och regeringen arbetar vidare 
med förändringar i de nuvarande lönestöden för 
att regelverket ska förtydligas och insatserna 
effektiviseras. 

Arbetsförmedlingen genomför sedan den 1 
januari 2013 på regeringens uppdrag ett 
praktikantprogram i statliga myndigheter under 
minst tre år för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Hittills har 465 personer fått en praktikplats av 
1 490 tecknade överenskommelser med 49 
myndigheter. Även om utfallet av programmet 
är beroende av målgruppen som kan komma i 
fråga för programmet, ställda krav i anmälda 
praktikplatser och matchning så är regeringens 
bedömning att myndigheter bör ge fler personer 
möjlighet att delta i programmet.  Regeringen 
kommer fortsatt att följa utvecklingen av 
praktikantprogrammet som kommer att drivas 
vidare. 

Satsningarna i denna budgetproposition på att 
ge mer stöd till långtidsarbetslösa och personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga uppgår till 866 miljoner kronor 
2016, 1 189 miljoner kronor 2017, 1 262 miljoner 
kronor 2018 och 1 312 miljoner kronor 2019. 
Tillsammans med de arbetsmarknadspolitiska 
satsningar som aviserats i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 ökas resurserna 
med ca 3,2 miljarder kronor 2016, 5,0 miljarder 
kronor 2017, 5,8 miljarder kronor 2018 och 6,1 
miljarder kronor 2019 (se tabell 3.7 och 3 8). 
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Ungdomsarbetslösheten 
Minskad ungdomsarbetslöshet är en av 
regeringens högst prioriterade 
arbetsmarknadspolitiska utmaningar. För att 
lyckas i kampen mot ungdomsarbetslösheten 
förutsätts en bred mobilisering och samverkan 
mellan bl.a. Arbetsförmedlingen, arbets-
marknadens parter, kommuner, landsting, det 
privata näringslivet och det civila samhällets 
organisationer. Regeringen har tagit de första 
stegen i ett ambitiöst reformprogram. 
Regeringen har aviserat ett stegvis införande av 
en 90-dagarsgaranti för ungdomar, som innebär 
en bortre gräns för hur länge en ung person ska 
kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds 
ett jobb, en insats som leder till jobb eller en 
utbildning.  

För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs 
flera olika satsningar: utbildningskontrakt och 
traineejobb har införts, möjligheten till det högre 
studiebidraget inom studiemedlen för unga i 
åldern 20–24 år som återgår till studier har 
utvidgats och möjligheterna till studie-
motiverande kurs på folkhögskolan har 
förlängts.   

Traineejobben kommer att öka möjligheten 
för unga att etablera sig på arbetsmarknaden 
samtidigt som arbetsgivarnas rekrytering av 
personer med rätt kompetens underlättas.   Mot 
bakgrund av att det kommer att råda brist på 
arbetskraft inom välfärdssektorn, exempelvis 
kommer det saknas många undersköterskor 
inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, 
anser regeringen att det är viktigt att den som 
påbörjat ett traineejobb har möjlighet att slutföra 
sin utbildning inom ramen för traineejobbet. För 
att säkerställa detta avser regeringen att införa en 
möjlighet att förlänga traineejobben inom denna 
sektor med maximalt ett år. Detta innebär att 
traineejobb inom välfärdssektorn kan pågå som 
längst i två år.  

Regeringen har också tillsatt Delegationen för 
unga till arbete som har till uppgift att främja en 
konstruktiv och flexibel samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och kommuner för att 
minska ungdomsarbetslösheten (dir.  2014:157). 
Delegationen har också möjlighet att besluta om 
statsbidrag till kommuner som har ingått 
överenskommelse om lokal samverkan. 
Regeringen ser positivt på att ett mycket stort 
antal kommuner har meddelat att de har för 
avsikt att ingå lokala överenskommelser för att 
arbeta mer strategiskt och samordnat för att 

bekämpa ungdomsarbetslösheten. Regeringen 
kommer att noga följa de resultat som detta nya 
samarbete kommer att generera och om 
erfarenheterna av ökad samverkan kring 
ungdomsarbetslösheten kan användas på andra 
områden. 

Regeringen har dessutom initierat en nationell 
samling för unga utanför (se utg.omr. 17, avsnitt 
Ungdomspolitik) och som en del av denna 
beslutat om en samordnare för unga som varken 
arbetar eller studerar (dir. 2015:70). 
Samordnaren och Delegationen för unga till 
arbete ska samarbeta i syfte att komplettera och 
förstärka varandras arbete. 

Regeringen påbörjade under 2015 en 
notifieringsprocess beträffande traineejobb och 
extratjänster. Efter dialog med Europeiska 
kommissionen kring statsstödsregelverket har 
regeringen valt att återkalla notifieringen 
eftersom insatserna konstruerats så att det 
säkerställs att de inte riktar sig till ekonomisk 
verksamhet. Subventioner som riktas till 
arbetsgivare för att anställa arbetslösa inom icke-
ekonomisk verksamhet är inte att betrakta som 
statsstöd. De områden som omfattas av 
införandet är också de områden som bedöms ha 
störst potential i fråga om att anställa ungdomar 
och långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen 
kommer att göra den slutliga bedömningen i 
förhållande till statsstödsregelverket i sin 
tillämpning. 

Arbetsförmedlingens arbete med att förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar 
och arbetet med att öka förtroendet för 
myndigheten fortsätter. Arbetsförmedlingens 
verksamhet behöver utvecklas för att bättre 
kunna bidra till en mer välfungerande 
arbetsmarknad. Matchningsarbetet behöver 
förbättras och anpassas till de utmaningar som 
finns på dagens och framtidens arbetsmarknad.  

Riksdagen har beslutat att tillkännage för 
regeringen att regeringen snarast bör återuppta 
arbetet med att genomföra en bred översyn av 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har 
inlett ett omfattande förnyelsearbete. 
Regeringen gav i mars 2015 Statskontoret i 
uppdrag att analysera och lämna förslag som 
avser utvecklingen av Arbetsförmedlingens 
interna ledning, styrning och uppföljning (dnr 
A2015/927). Arbetet för att uppnå en väl 
fungerande arbetsmarknad kan 
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Arbetsförmedlingen inte bedriva på egen hand. 
Dels kommer andra aktörer även fortsatt att 
bedriva verksamhet i form av t.ex. utbildningar 
och andra tjänster på uppdrag av 
Arbetsförmedlingen, dels finns även många 
andra aktörer som på olika sätt påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt och matchning, 
däribland andra statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, arbetsmarknadens parter, 
det privata näringslivet och det civila samhällets 
organisationer. Med ett bättre samspel mellan 
dessa aktörer kan samhällets samlade resurser 
utnyttjas bättre. Hur statens åtagande och 
Arbetsförmedlingens uppdrag bör utformas för 
att i högre grad möta utmaningarna på 
framtidens arbetsmarknad behöver analyseras 
ytterligare.   

Arbetsförmedlingen ska ha väl uppbyggda 
arbetsgivarkontakter och ge ett professionellt 
stöd till arbetsgivare som rekryterar. Alla 
arbetssökande, oavsett yrkesbakgrund och 
utbildningsnivå, ska ges stöd och vägledning i ett 
aktivt arbetssökande. Arbetsmarknadspolitikens 
många möjligheter till insatser ska utnyttjas 
effektivt genom att rätt insatser ges till rätt 
person vid rätt tidpunkt. Den tidigare styrningen 
av Arbetsförmedlingen var alltför detaljerad, 
med t.ex. alltför många tidsgränser som 
begränsade vilka insatser som kunde användas 
för de arbetssökande. Regeringen har påbörjat 
arbetet med att reformera styrningen och att 
genomföra förenklingar i det arbetsmarknads-
politiska regelverket för att ge större utrymme 
för professionella bedömningar. Detta är ett 
långsiktigt arbete som regeringen avser att 
fortsätta. En förändrad styrning från regeringen 
kräver även att processer inom myndigheten 
anpassas, exempelvis vad avser att säkerställa att 
kunskap från uppföljning av olika insatsers 
resultat och effekter tas till vara. 

En obalans mellan utbud och efterfrågan och 
flaskhalsar på arbetsmarknaden innebär en stor 
kostnad för samhälle, individer och företag. När 
det gäller vägledning och information om 
arbetsmarknaden är Arbetsförmedlingens 
samverkan med grund- och gymnasieskolan 
viktig.  

Samverkan lokalt och regionalt är central för 
att säkra långsiktig kompetensförsörjning inom 
näringsliv och offentlig sektor.  

En effektivare valideringsprocess för jobb och 
utbildning 
Validering är ett centralt verktyg för att 
synliggöra kompetens som förvärvats på olika 
sätt och stärka individens omställningsförmåga 
på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst för 
personer med kompetens från andra länder men 
även andra arbetsökande som bedöms vara i 
behov av validering av deras reella kompetens i 
syfte att underlätta matchningen. Regeringen 
bedömer att dagens system för validering 
behöver utvecklas med avseende på såväl utbud 
som tillgänglighet och kvalitet. Regeringen avser 
därför att inrätta en valideringsdelegation med 
uppdrag att under perioden 2015–2019 följa, 
stödja och samordna ett intensifierat 
utvecklingsarbete inom valideringsområdet. 
Delegationen bör verka för att överblickbarhet, 
effektivitet och långsiktighet präglar 
utvecklingen av strukturer för validering och 
valideringsinsatser i Sverige. Se även utg.omr. 16. 

Regeringen avser även att tillföra resurser till 
Arbetsförmedlingen så att fler personer får sin 
kompetens validerad, i syfte att underlätta 
kompetensförsörjningen i arbetslivet och bidra 
till en effektiv matchning på arbetsmarknaden. 
Se även utg.omr. 13. 

Etablering av nyanlända  
De kommande åren förväntas befolkningen i 
Sverige öka, framför allt beroende på en ökad 
flykting- och anhöriginvandring. Särskilt fokus 
behöver läggas på att stödja en snabbare 
etablering på arbetsmarknaden för nyanlända 
och att hitta vägar att bättre ta till vara den 
kompetens som många nyanlända har med sig.  
Det förutsätter en fungerande samverkan mellan 
berörda myndigheter och med andra aktörer, 
inte minst med kommunerna. Bland annat 
behöver användandet av validering öka för dem 
som har utbildning och yrkeserfarenhet. Det är 
också viktigt att dessa personer har goda 
möjligheter att komplettera sin utbildning. 

Etableringsuppdraget står inför utmaningar 
som kräver flexibilitet och anpassning av 
verksamheten och etableringsinsatserna. Det 
ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget 
innebär samtidigt en utmaning för 
Arbetsförmedlingens verksamhet.  

Regeringen avser därför tillföra mer resurser 
till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 
etableringsuppdraget under 2016–2019. För 
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vidare redovisning av regeringens politik för 
nyanlända invandrares etablering se utg.omr. 13.  

Socialfondsprogrammet 2014–2020 
Det nationella socialfondsprogrammet för 
investering för tillväxt och sysselsättning 2014–
2020 kommer enligt regeringens bedömning att 
vara ett värdefullt komplement till ordinarie 
aktiva insatser, inte minst i arbetet med de stora 
utmaningar som finns inom det 
arbetsmarknadspolitiska området.  

Programmet ska förstärka och utveckla den 
nationella arbetsmarknadspolitiken och har 
fokus på insatser för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och för unga. Även insatser för 
kompetensutveckling av sysselsatta och för en 
förstärkt koppling mellan utbildning och 
arbetsliv omfattas. Inom ramen för programmet 
genomförs också EU:s sysselsättningsinitiativ 
för unga, som inriktas på såväl sysselsättning 
som utbildning.  

Socialfondsprogrammet ger förutsättningar 
för bred samverkan mellan aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå, med syfte att fortsatt 
tillämpa framgångsrika, eller utveckla nya, 
metoder och arbetssätt. Det ska även bidra till 
innovativa lösningar och underlätta insatser som 
spänner över flera politikområden. Genom 
stärkt effektutvärdering ges bättre möjlighet att 
identifiera framgångsrika metoder och arbetssätt 
som kan genomföras i ordinarie verksamhet. 
Svenska ESF-rådet har påbörjat genomförandet 
av socialfondsprogrammet och genom 
tidigareläggning av resurserna i samband med 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 har 
mer omfattande insatser möjliggjorts under 
innevarande budgetår och de närmaste 
kommande åren.  

Nystartsjobb 
Kollektivavtalens ställning måste värnas. I de 
flesta subventionerade anställningar ställs krav på 
i vilken mån lön och andra anställningsvillkor 
ska följa, eller vara likvärdiga med, kollektivavtal. 
Nystartsjobben är den mest omfattande formen 
av subventionerad anställning men för dessa 
finns inte samma krav. Regeringen har för avsikt 
att under 2017 ställa krav på anställningsvillkor 
som följer, eller är likvärdiga med, kollektivavtal 
även för nystartsjobben. Syftet med 
förändringen är att säkerställa lika goda 
arbetsvillkor för alla som anställs med en 
lönesubvention. Genom att förändringen införs 
2017 kommer det att vara möjligt för de 

arbetsgivare som i dag inte uppfyller ett sådant 
krav att vidta åtgärder för att uppfylla de villkor 
regeländringen medför. 

Det är positivt med arbetsgivare som i hög 
utsträckning välkomnar personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Om arbetsgivare 
överutnyttjar subventionerade anställningar och 
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan dock 
konkurrensen snedvridas och arbetsvillkor 
dumpas. Regeringen avser att i dialog med 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens 
parter genomlysa förekomsten av ett eventuellt 
överutnyttjande och hur missbruk i så fall kan 
förhindras.  

Arbetslöshetsförsäkringen  
Från den 7 september i år höjdes taket för den 
inkomstrelaterade ersättningen i 
arbetslöshetsförsäkringen så att den som tjänar 
upp till 25 000 kronor i månaden får 80 procent 
av sin lön de första 100 ersättningsdagarna. Den 
högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 
kronor dag 1-100 och till 760 kronor därefter. 
Även grundbeloppet höjdes, från 320 kronor till 
365 kronor per dag.  Höjningen av den högsta 
dagpenningen är av väsentlig betydelse för att 
arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en 
inkomstbortfallsförsäkring som ger individen 
trygghet vid arbetslöshet. 

Vissa frågor kring arbetslöshetsförsäkringen 
har utretts av den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen, bl.a. förtroende-
valdas rätt till ersättning från arbetslös-
hetsförsäkringen. Kommittén lämnade sitt 
slutbetänkande Mer trygghet och bättre 
försäkring (SOU 2015:21) till regeringen i mars 
2015.  Utredningen har remitterats och 
regeringen avser att återkomma till utredningens 
förslag. Ett arbete ska också inledas för att se 
över arbetslöshetsförsäkringen i syfte att 
underlätta för fler att kvalificera sig för och 
ansluta sig till den. 

 
Bortre tidsgräns i sjukförsäkringen avskaffas 
Regeringen anser att den bortre tidsgränsen i 
sjukförsäkringen bör avskaffas. Regeringen 
lämnar i denna budgetproposition (se utg.omr. 
10) förslag om ett sådant avskaffande, i linje med 
de förslag som tidigare har remitterats. Som en 
följd av förändringen avser regeringen även att 
avskaffa det arbetsmarknadspolitiska 
programmet arbetslivsintroduktion. Arbets-
förmedlingens insatser kommer fortsatt att vara 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 14 

39 

av stor betydelse för personer som har 
förutsättningar att ta del av arbetslivsinriktad 
rehabilitering för att övergå till arbete. En klar 
majoritet av dem som nu tvingas lämna 
ersättningarna i sjukförsäkringen saknar dock 
förutsättningar att arbeta eller delta i 
programinsatser och återgår till att få ersättning 
från sjukförsäkringen efter att programmet 
avslutats. 

Sammanfattande redovisning av reformer och 
finansiering 

 
Tabell 3.7 Utgifter för reformer i budgetpropositionen för 
2016 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Stöd till långtidsarbetslösa och 
personer med 
funktionsnedsättning     

Samhall 300 400 400 400 

Aktiva insatser för 
långtidsarbetslösa 60 102 111 121 

Förstärkning lönestöd och SIUS 400 410 410 415 

Översyn lönestöd för personer 
med funktionsnedsättning 0 174 243 282 

Yrkesutbildning på folkhögskola 52 51 48 46 

Fortsatt studiemotiverande kurs 
folkhögskola (personer > 25 år) 54 52 50 48 

Totalt 866 1 189 1 262 1 312 

Övrigt     

Avskaffa arbetslivsintroduktion -518 -639 -693 -726 

Tillskott till AF för 
etableringsuppdraget 1 193 93 93 93 

Valideringsinsatser 22 22 22 22 

Nystartsjobb och stöd för yrkes-
introduktionsanställningar 2 6 962 7 671 8 521 9 046 

EU-program Lokalt ledd 
utveckling (LLU) 3 -2 -4 -8 -9 

Revisionskostnader Europeiska 
socialfonden 4 -6 -2 -2 -2 

Genomförande traineejobb 5 -4 -3 -3 -3 

EU-direktiv fria rörligheten 6 0 0 0 0 

Totalt UO14 Arbetsmarknad 7 512 8 327 9 193 9 732 

Anslag  

1:1 111 9 9 9 

1:2 -442 -555 -608 -641 

1:3 184 221 225 230 

1:4 700 984 1 053 1 097 

1:6 -2 -4 -8 -9 

1:12 6 962 7 671 8 521 9 046 
Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Innebär samtidigt en minskning av utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering med 100 mnkr 2016. 

2 Innebär motsvarande ökning av budgetens inkomstsida. 
3 Innebär motsvarande ökning av utg.omr. 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel. 
4 Innebär motsvarande ökning av utg.omr. 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning. 
5 Innebär motsvarande ökning av utg.omr. 16 Utbildning och 
universitetsforskning. 
6 Innebär motsvarande ökning av utg.omr. 24 Näringsliv (ca 0,2 mnkr). 
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Tabell 3.8 Utgifter för aviserade reformer i 2015 års 
ekonomiska vårproposition 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Utbildningskontrakt 788 784 780 802 

Traineejobb 682 1 167 1 185 1 195 

Extratjänster 556 1 663 2 429 2 634 

Tillskott Arbetsförmedlingen 260 240 140 140 

Totalt 2 286 3 854 4 534 4 771 

varav UO14 1 511 2 825 3 458 3 677 

3.6 Budgetförslag 

3.6.1 1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

2014 Utfall 6 919 370  
Anslags- 
sparande 249 733 

2015 Anslag 7 445 571 1 
Utgifts- 
prognos 7 355 464 

2016 Förslag 7 815 571    

2017 Beräknat 7 703 872 2   

2018 Beräknat 7 651 434 3   

2019 Beräknat 7 186 433 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 605 487 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 408 351 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 6 816 036 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Arbetsförmedlingens 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för viss del av den statliga nationella 
medfinansieringen av det nationella socialfonds-
programmet för investering för tillväxt och 
sysselsättning för programperioden 2014–2020. 
Anslaget får därutöver användas för 
medfinansiering av projekt inom regionalfonds-
program för investering för tillväxt och 
sysselsättning för programperioden 2014–2020, 
som ligger i linje med målen för den svenska 
arbetsmarknadspolitiken. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.10 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 3 957 5 895 -1 938 

Prognos 2015 3 322 5 165 -1 843 

Budget 2016 3 207 5 589 -2 382 

 
Uppdragsverksamheten avser tjänsteexport som 
i huvudsak finansieras av Styrelsen för 
internationellt utvecklingsarbete (Sida) och EU. 
Verksamheten sker i enlighet med inriktningen 
för det svenska biståndet och EU:s prioriterade 
områden. Insatserna består i att utveckla 
styrning, organisation, tjänster och metoder på 
arbetsförmedlingar inklusive arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Det ackumulerade överskottet i 
verksamheten uppgick till drygt 1 miljon kronor 
till och med 2014. 

Regeringens överväganden 

Anslagssparandet uppgick till 250 miljoner 
kronor 2014. Av anslagssparandet får 198 
miljoner kronor disponeras under 2015. I 
samband med propositionen Vårändringsbudget 
för 2015 har anslaget ökats med 210 miljoner 
kronor för att möjliggöra ett effektivt 
genomförande av regeringens satsningar på bl.a. 
traineejobb, utbildningskontrakt och extra-
tjänster samt skapa bättre utvecklingsarbete och 
matchning inom etableringsuppdraget. Denna 
satsning beräknas vidare öka anslaget med 260 
miljoner kronor 2016, 240 miljoner kronor 2017 
och 140 miljoner kronor från och med 2018.  

Med anledning av det ökade resursbehovet 
inom etableringsuppdraget föreslås anslaget ökas 
med 193 miljoner kronor 2016 samt 93 miljoner 
kronor årligen under perioden 2017–2019. 
Samtidigt så minskas det under utg.omr. 13 
Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering uppförda anslaget 1:4 Ersättning för 
insatser för vissa nyanlända invandrare med 100 
miljoner kronor 2016. 

Vidare så föreslås en minskning av anslaget 
med 72 miljoner kronor 2016 samt 78 miljoner 
kronor fr.o.m. 2017 med anledning av att 
insatsen arbetslivsintroduktion avskaffas. 

Ekonomistyrningsverket är revisions-
myndighet för Europeiska socialfonden. För 
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fortsatt finansiering av revisionsverksamheten 
under programperioden 2014–2020 så föreslås 
anslaget minskas med 6 miljoner kronor 2016 
och 2 miljoner kronortill och med 2023. 
Samtidigt ökas det under utg.omr. 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning 
upptagna anslaget 1:8 Ekonomistyrningsverket 
med motsvarande belopp.  

Vidare föreslås en minskning av anslaget med 
4 miljoner kronor 2016 samt 3 miljoner kronor 
fr.o.m. 2017 för att finansiera administrativa 
kostnader kring traineejobb och EU:s regler om 
den fria rörligheten. (se avsnitt 3.5)  

Reformerna i denna budgetproposition 
innebär sammantaget att anslaget ökas med 111 
miljoner kronor 2016 och med 9 miljoner 
kronor per år 2017–2019. Övriga förändringar 
sker med anledning av tidigare aviserade beslut. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 7 815 571 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
7 703 872 000 kronor, 7 651 434 000 kronor 
respektive 7 186 433 000 kronor. 

 
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 7 235 571 7 235 571 7 235 571 7 235 571 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 148 287 243 805 390 566 549 541 

Beslut 431 713 224 496 25 297 -598 679 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 7 815 571 7 703 872 7 651 434 7 186 433 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

3.6.2 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 
Tusental kronor 

2014 Utfall 30 067 406  
Anslags- 
sparande 2 067 192 

2015 Anslag 31 290 804 1 
Utgifts- 
prognos 30 424 560 

2016 Förslag 30 442 994    

2017 Beräknat 26 341 302    

2018 Beräknat 24 126 653    

2019 Beräknat 23 868 963    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, statliga 
ålderspensionsavgifter samt statsbidrag till 
arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor.  

Anslaget får användas för utgifter för vad 
avser aktivitetsstöd för en viss del av den statliga 
nationella medfinansieringen av det nationella 
socialfondsprogrammet för investering för 
tillväxt och sysselsättning för programperioden 
2014–2020. Anslaget får även användas för 
utgifter för medfinansiering av sådana projekt 
inom regionalfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning för programperioden 
2014–2020, vilka ligger i linje med målen för den 
svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Av medlen under anslaget får högst 
750 000 000 kronor användas för utgifter enligt 
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

Regeringens överväganden 

Bidrag till arbetslöshetsersättning 
Under 2014 erhöll i genomsnitt 78 000 personer 
i månaden arbetslöshetsersättning vid 
heltidsarbetslöshet, vilket var ca 8 000 färre än 
2013. Antalet personer som uppbar ersättning 
vid deltidsarbetslöshet var ca 28 000, vilket var 
3 000 färre än 2013. Som deltidsarbetslös 
ersättningstagare räknas den som någon gång 
under månaden har arbetat och erhållit 
arbetslöshetsersättning under en och samma 
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vecka. Totalt uppgick utgifterna för 
arbetslöshetsersättning till 13 446 miljoner 
kronor. Det innebar att utgifterna minskade med 
1 158 miljoner kronor jämfört med 2013. Inte 
sedan 2011 har utgifterna för 
arbetslöshetsersättning varit lägre och antalet 
ersättningstagare var det lägsta sedan början av 
1990-talet.  

Under 2015 har regeringen, med stöd av 
93 a § lagen om arbetslöshetskassor, lämnat ett 
bidrag om 8 miljoner kronor till små 
arbetslöshetskassor för att kompensera deras 
höga administrativa kostnader per medlem. 
Regeringen har också beslutat om en höjning av 
det högsta beloppet i den inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförsäkringen samt grundbeloppet i 
försäkringen i enlighet med propositionen 
Vårändringsbudget för 2015. Utgifterna för 
arbetslöshetsersättning beräknas uppgå till 
13 318 miljoner kronor under 2015, vilket är 246 
miljoner kronor mindre än ursprungligt 
beräknade medel i statens budget. Jämfört med 
bedömningen i 2015 års ekonomiska 
vårproposition beräknas dock utgifterna för 
arbetslöshetsersättning bli 223 miljoner kronor 
högre 2015 men därefter minska med 95 
miljoner kronor 2016, 455 miljoner kronor 2017, 
411 miljoner kronor 2018 och 443 miljoner 
kronor 2019. 

Aktivitetsstöd 
Under 2014 uppgick antalet deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska program som berättigar 
till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till i 
genomsnitt 177 000 personer per månad enligt 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Detta 
innebär en minskning med 13 000 personer 
jämfört med 2013. Av deltagarna var det ca 
13 000 som uppbar etableringsersättning och ca 
6 000 som fick sin försörjning genom 
rehabiliteringspenning. Dessa utgifter belastade 
utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering respektive utg.omr 10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning. Antalet deltagare med 
annan ersättning än aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, 
vilket har bidragit till att kostnaderna för 
aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har föjt 
antalet deltagare i insatserna. Utgifterna för 
aktivitetsstöd, inklusive utvecklingsersättning, 
uppgick till 14 450 miljoner kronor 2014, vilket 
var en minskning med 1 403 miljoner kronor 

jämfört med 2013. Minskningen berodde på att 
utgifterna för aktivitetsstöd i program utanför 
garantierna minskade kraftigt. Utgifterna för 
garantierna, som utgör merparten av 
anslagsposten, var dock på i stort sett samma 
nivå som 2013. 

Under 2015 har regeringen beslutat om att 
höja motsvarande belopp i aktivitetsstödet som 
gäller i arbetslöshetsförsäkringen. I 
propositionen Vårändringsbudget för 2015 
ingick utöver detta flera andra reformer som 
påverkar utgifterna för aktivitetsstöd. Utgifterna 
för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
beräknas uppgå till 14 731 miljoner kronor 2015, 
vilket är 242 miljoner kronor högre än 
ursprungligt anvisade medel i statens budget för 
2015. 

Jämfört med bedömningen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna 
för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
minska med 429 miljoner kronor 2015 och 16 
miljoner kronor 2016, 192 miljoner kronor 2017, 
559 miljoner kronor 2018 och 615 miljoner 
kronor 2019. 

Statliga ålderspensionsavgifter 
Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är 
belagda med statliga ålderspensionsavgifter som 
uppgår till cirka tio procent av den utbetalade 
ersättningen. Det preliminära beloppet som 
beräknas årligen, korrigeras med tre års 
eftersläpning utifrån utfall genom ett s.k. 
regleringsbelopp. Avsatta medel för avgiften 
utbetalas med en tolftedel av beloppet varje 
månad från Arbetsförmedlingen till 
Pensionsmyndigheten. Under 2014 utbetalades 
2 172 miljoner kronor i statliga 
ålderspensionsavgifter. Utgifterna för statliga 
ålderspensionsavgifter 2015 kommer att uppgå 
till 2 376 miljoner kronor, vilket inkluderar 
regleringsbeloppet för 2012 som motsvarar ett 
negativt saldo om 295 miljoner kronor. För 2016 
beräknas utgifterna bli 2 741 miljoner kronor, 
vilket inkluderar regleringsbeloppet för 2013 
som ökar utgifterna med 89 miljoner kronor. 

Anslaget totalt 
Anslagssparandet för 2014 uppgick till 2 067 
miljoner kronor och har förts bort från anslaget. 

För 2015 beräknas utgifterna på anslaget 
uppgå till 30 425 miljoner kronor, vilket är 14 
miljoner kronor högre än ursprungligt anvisade 
medel i statens budget för 2015. Kommande år 
ökar utgifterna med 2 462 miljoner kronor 2016 
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och 238 miljoner kronor 2017 för att därefter 
minska med 937 miljoner kronor 2018 jämfört 
med beräknade utgifter i den ursprungligt 
beslutade budgeten för 2015. 

I samband med propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 har anslaget ökats 
med 880 miljoner kronor bl.a. för att höja 
arbetslöshetsersättningen och införa 
utbildningskontrakt, traineejobb och extra-
tjänster. De sistnämnda reformerna innebär 
dock att anslaget minskas. Sammantaget innebär 
satsningarna att anslaget beräknas öka med 1 649 
miljoner kronor 2016 och 250 miljoner kronor 
2017 för att därefter minska med 477 miljoner 
kronor 2018. 

Avskaffandet av insatsen arbetslivs-
introduktion innebär att utgifterna minskar med 
442 miljoner kronor 2016, med 555 miljoner 
kronor 2017, med 608 miljoner kronor 2018 och 
641 miljoner kronor 2019 (se avsnitt 3.5).  

Utöver ovanstående belopp redovisas effekter 
av tidigare beslutade reformer som beslut i 
tabellen nedan. Övriga makroekonomiska 
förutsättningar är t.ex. effekten av ändrade 
antaganden om antalet arbetslösa samt antalet 
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och 
jobbgarantin för ungdomar.  

Jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition beräknas utgifterna minska med 
206 miljoner kronor 2015, 79 miljoner kronor 
2016, 697 miljoner kronor 2017, 1 051 miljoner 
kronor 2018 och 1 146 miljoner kronor 2019. 

Av medlen under anslaget får högst 
750 000 000 kronor användas för utgifter enligt 
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
Syftet är att Arbetsförmedlingen ska kunna ha 
en viss flexibilitet i medelsanvändningen i 
avvägningen mellan programplatser med 
aktivitetsstöd och kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 

Regeringen bedömer vidare att det inte 
föreligger behov av ett särskilt bemyndigande 
om ekonomiska åtaganden för anslaget. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 30 442 994 000 kronor för 2016. 
Av detta belopp beräknas 14 138 786 000 kronor 
för bidrag till arbetslöshetsersättning, 
13 563 624 000 kronor för aktivitetsstöd och 
utvecklingsersättning och 2 740 584 000  kronor 
för statliga ålderspensionsavgifter. 

För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
26 341 302 000 kronor, 24 126 653 000 kronor 
respektive 23 868 963 000 kronor. 
 
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 30 410 804 30 410 804 30 410 804 30 410 804 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 117 863  -437 059 -1 164 799 -1 316 812 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -1 085 673 -3 632 443 -5 119 352 -5 225 029 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 30 442 994 26 341 302 24 126 653 23 868 963 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.6.3 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
Tusental kronor 

2014 Utfall 8 661 520  
Anslags- 
sparande 620 427 

2015 Anslag 9 630 180 1 
Utgifts- 
prognos 9 406 344 

2016 Förslag 12 218 540    

2017 Beräknat 15 139 100    

2018 Beräknat 17 044 350    

2019 Beräknat 17 803 603    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för arbets-
marknadspolitiska program och insatser. Av 
anslaget får högst 750 000 000 kronor användas 
för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.  

Anslaget får användas för utgifter för en viss 
del av den statliga nationella medfinansieringen 
det nationella socialfondsprogrammet för  
investering för tillväxt och sysselsättning för 
programperioden 2014–2020. Anslaget får även 
användas för utgifter för medfinansiering av 
sådana projekt inom regionalfondsprogram för 
investering för tillväxt och sysselsättning för 
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programperioden 2014–2020, vilka ligger i linje 
med målen för den svenska 
arbetsmarknadspolitiken.  

Vidare får anslaget användas för 
delfinansiering av framtagande och spridning av 
resultat från OECD-programmet som mäter 
den vuxna befolkningens kunskaper och 
kompetens (PIAAC). 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2017–2026. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmark-
nadspolitiska program och insatser där det läm-
nas ersättning för kringkostnader pågår normalt 
cirka sex månader men kan pågå längre, vilket 
medför utgifter för kommande budgetår. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:3 Kostnader för arbets-
marknadspolitiska program och insatser ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 7 010 000 000 kronor 2017–2026. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna under anslaget minskade med 201 
miljoner kronor 2014 jämfört med 2013 och 
uppgick till sammanlagt 8 661 miljoner kronor. 
Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
program minskade med 9 200 personer jämfört 
med 2013 och uppgick till i genomsnitt 191 300 
personer per månad under 2014 enligt 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Färre 
deltagare i program med aktivitetsstöd 2014 
jämfört med 2013 är den främsta förklaringen till 
att utgifterna under anslaget har minskat. 
Antalet deltagare i garantiprogrammen var dock 
oförändrat och uppgick till i genomsnitt 136 200 
per månad. Av deltagarna i program 2014 
omfattades i genomsnitt 12 800 personer av 

etableringsuppdraget för vissa nyanlända 
invandrare vilka inte belastar anslaget utan 
utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering. Cirka 5 900 personer som 
deltog i program 2014 tillhörde Arbets-
förmedlingens samarbete med Försäkrings-
kassan och utgifterna för dessa deltagare belastar 
utg.omr. 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och funktionsnedsättning. 

Under första halvåret 2015 utbetalades 4 545 
miljoner kronor under anslaget, vilket är 232 
miljoner kronor mer än under samma period 
förra året. Omfattningen av de arbets-
marknadspolitiska programmen beräknas 2015 
öka till i genomsnitt 199 300 personer per 
månad. Utgifterna under 2015 beräknas uppgå 
till sammanlagt 9 406 miljoner kronor, vilket är 
745 miljoner kronor högre än utgifterna 2014. 
Jämfört med ursprungligt anvisade medel i 
statens budget beräknas utgifterna öka med 130 
miljoner kronor 2015, 2 995 miljoner kronor 
2016, 5 502 miljoner kronor 2017 och 6 830 
miljoner kronor 2018. 

I samband med propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 har anslaget ökats 
med 354 miljoner kronor för att bl.a. införa 
traineejobb, utbildningskontrakt och 
extratjänster. Dessa satsningar beräknas vidare 
öka anslaget med 2 342 miljoner kronor 2016 
och 4 920 miljoner kronor 2017 för att därefter 
öka med 6 309 miljoner kronor 2018. 

Under 2016 beräknas i genomsnitt drygt 
206 000 personer per månad delta i 
arbetsmarknadspolitiska program. I tabellen 
nedan redovisas programvolymerna och 
utgifterna under anslaget för perioden 2016–
2019. 
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Tabell 3.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2026 

Ingående åtaganden 3 648 704 4 151 982 4 335 996 – – – 

Nya åtaganden 3 967 667 4 110 000 6 684 004 – – – 

Infriade åtaganden -3 464 389 -3 925 986 -4 010 000 -5 010 000 -1 500 000 -500 000 

Utestående åtaganden 4 151 982 4 335 996 7 010 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 5 025 000 7 010 000 7 010 000 – – – 
Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan 

 
Tabell 3.16 Personer per månad och utgifter för 
arbetsmarknadspolitiska program 

 2016 2017 2018 2019 

Volymer (tusental)     

Aktivitetsstöd och 
utv. ersättning1 175 157 143 135 

Anställningsstöd, 
extratjänster och 
traineejobb 31 45 52 53 

Summa 206 202 194 188 

Utgifter (mnkr)     

Verksamhet m.m. 12 219 15 139 17 044 17 804 

Aktivitetsstöd2  14 831 12 025 9 973 9 651 

Summa 27 049 27 164 27 018 27 455 
Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
1 Inklusive deltagare i program där aktivitetsstöd normalt lämnas men där 
deltagarna istället får etableringsersättning eller rehabiliteringsersättning som 
belastar anslag under utg.omr. 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 
etablering respektive utg.omr. 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
funktionsnedsättning.  
2 Inklusive statliga ålderspensionsavgifter. 

 
Beloppen och volymerna ovan är beräknade och 
ska indikera resursutrymmet för arbets-
marknadspolitiska insatser vid Arbets-
förmedlingen. 

Reformer som redovisas i avsnitt 3.5 innebär 
att utgifterna under anslaget ökar med 184 
miljoner kronor 2016, 221 miljoner kronor 2017, 
225 miljoner kronor 2018 och 230 miljoner 
kronor 2019. 

Utöver detta redovisas som beslut i följande 
tabell även effekter av tidigare beslutade 
reformer. Övriga makroekonomiska 
förändringar beror på effekter av en uppräkning 
av anslaget utifrån antaganden om 
konsumentprisindex samt volymförändringar 
som inte sker på grund av reformer. 

Jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition beräknas utgifterna bli 147 
miljoner kronor lägre 2015 för att därefter öka 
med 283 miljoner kronor 2016, 303 miljoner  
 

kronor 2017, 227 miljoner kronor 2018 och 110 
miljoner kronor 2019. 

Av anslaget får högst 750 000 000 kronor 
användas för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag 
till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att 
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss 
flexibilitet i medelsanvändningen mellan 
programplatser med aktivitetsstöd och andra 
programkostnader. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 12 218 540 000 kronor för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
15 139 100 000 kronor, 17 044 350 000 kronor 
respektive 17 803 603 000 kronor. 

 
Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 276 180 9 276 180 9 276 180 9 276 180 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 661 485 5 618 522 7 604 050 7 957 504 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 280 875 244 398 164 120 569 919 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 12 218 540 15 139 100 17 044 350 17 803 603 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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3.6.4 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:4 Lönebidrag och Samhall 
m.m. 
Tusental kronor 

2014 Utfall 17 549 366  
Anslags- 
sparande 281 922 

2015 Anslag 17 712 136 1 
Utgifts- 
prognos 17 470 408 

2016 Förslag 18 320 006    

2017 Beräknat 18 722 816    

2018 Beräknat 18 533 329    

2019 Beräknat 18 700 891    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Anslaget får även 
användas för särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS), projektmedel för 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, stöd till hjälpmedel och 
personligt biträde på arbetsplatsen, särskilda 
insatser för syn- och hörselskadade, särskilt stöd 
till start av näringsverksamhet samt för att 
utveckla ny arbetsförmåga. 

Anslaget får även användas för utgifter för en 
viss del av den statliga nationella 
medfinansieringen av det nationella 
socialfondsprogrammet för investering för 
tillväxt och sysselsättning för programperioden 
2014–2020. Anslaget får även användas för 

utgifter för medfinansiering av sådana projekt 
inom regionalfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning för programperioden 
2014–2020, som ligger i linje med målen för den 
svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Lönebidrag och 
Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på 
högst 13 400 000 000 kronor 2017–2020. 

 
Skälen för regeringens förslag: Beslut om insat-
ser under anslaget omfattar normalt längre än ett 
år vilket medför utgifter för kommande 
budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Lönebidrag och 
Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på 
högst 13 400 000 000  kronor 2017–2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Tabell 3.19 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 11 029 814 12 178 350 12 378 350 – – – 

Nya åtaganden 9 821 573 9 800 000 10 821 650 – – – 

Infriade åtaganden -8 673 036 -9 600 000 -9 800 000 -10 200 000 -2 100 000 -1 100 000 

Utestående åtaganden 12 178 350 12 378 350 13 400 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 13 000 000 13 000 000 13 400 000 – – – 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Utgifterna under anslaget ökade med 509 
miljoner kronor 2014 jämfört med 2013 och 
uppgick till 17 549 miljoner kronor. 
Anslagssparandet uppgick till 282 miljoner 
kronor 2014, vilket förts bort som en indragning 
av anslagsbelopp.  

Under 2014 hade i genomsnitt 92 900 
personer per månad en anställning med 
lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga 
arbetsgivare, utvecklingsanställning (inkl. 
satsningarna Kulturarvslyftet och tidsbegränsade 
anställningar i Samhall AB), trygghetsanställning 
eller anställning i Samhall AB (se vidare avsnitt 
3.4.5). 

Omfattningen av insatserna inklusive Samhall 
AB beräknas under 2015 uppgå till 92 300 
personer i genomsnitt per månad, att jämföra 
med den i budgetpropositionen för 2015 
beräknade omfattningen på 94 200 personer i 
genomsnitt per månad under 2015. Minskningen 
jämfört med 2014 förklaras främst av att de 
tillfälliga satsningarna på utvecklings-
anställningar för personer som lämnat 
sjukförsäkringen avslutades 2014.  

Utgifterna 2015 beräknas uppgå till 17 470 
miljoner kronor, vilket är 242 miljoner kronor 
lägre än vad som anvisats på statens budget för 
2015. Jämfört med beräknade anslag i samband 
med beslutad budget för 2015 antas utgifterna 
öka med 487 miljoner kronor 2016, 875 miljoner 
kronor 2017 och 663 miljoner kronor 2018.  

Antalet anställda med funktionsnedsättning 
vid Samhall AB har under 2014 ökat något och 
medelantalet årsanställda uppgick till 15 612 
personer. För 2014 uppvisar Samhall AB ett 
positivt resultat om 81 miljoner kronor. Detta 
kan jämföras med resultatet 2013 på 15 miljoner 
kronor och 47 miljoner kronor 2012. Enligt 
avtalet staten tecknat med Samhall AB skulle 
bidraget 2014 motsvara 29,4 miljoner 
lönetimmar (motsvarande 24,4 miljoner 
arbetstimmar). Utfallet uppgick till 29,4 miljoner 
lönetimmar. 

 

Tabell 3.20 Program för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och 
lönebidrag m.m.) 

 2016 2017 2018 2019 

Volymer (tusental) 1 96 97 96 96 

Utgifter (mnkr) 18 320 18 723 18 533 18 701 
1 Genomsnittligt antal personer per månad. Volym för Samhall AB avser 
medelantal årsanställda personer med funktionsnedsättning enligt den 
beräkningsprincip bolaget tillämpar fr.o.m. december 2009 som följer av 
Bokföringsnämndens vägledning. 

 
Inom ramen för resurserna finns en flexibilitet 
för Arbetsförmedlingen att utifrån enskilda 
arbetssökandes behov välja olika typer av 
insatser. Detta innebär att ovanstående tabell 
inte ska tolkas som mer än en beräkning av de 
totala resurser regeringen föreslår för särskilda 
insatser för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2019. 

Regeringens föreslag om ökade resurser för 
anställningar vid Samhall medför att anslaget 
ökar med 300 miljoner kronor för 2016 och 400 
miljoner kronor från och med 2017. Vidare ökas 
anslaget med 400 miljoner kronor 2016, 
respektive 410 miljoner kronor 2017 och 2018 
samt 415 miljoner kronor från och med 2019 för 
att möjliggöra fler anställningar mer lönebidrag 
m.m. samt för ökade resurser för särskilt 
introduktion och uppföljningsstöd (SIUS). 
Regeringen beräknar även ökade resurser om 
174 miljoner kronor 2017, 243 miljoner kronor 
2018 och 282 miljoner kronor från och med 
2019 för förändringar avseende lönestöden för 
personer med funktionsnedsättning. 

Reformer som redovisas i avsnitt 3.5 innebär 
att utgifterna under anslaget ökar med 700 
miljoner kronor 2016, 984 miljoner kronor 2017, 
1 053 miljoner kronor 2018 och 1097 miljoner 
kronor 2019. Till följd av tidigare riksdagsbeslut 
ökar anslaget med 62 miljoner kronor från och 
med 2016 samt minskar med 289 miljoner 
kronor från och med 2018 då den nuvarande 
satsningen på tillfälliga anställningar vid Samhall 
AB upphör. Dessa anslagsförändringar framgår 
under beslut i tabell 3.21. 

Jämfört med 2015 års ekonomiska 
vårproposition beräknas utgifterna under 
anslaget minska med 186 miljoner kronor 2015, 
men öka med 583 miljoner kronor 2016, 845 
miljoner kronor 2017, 927 miljoner kronor 2018 
och 952 miljoner kronor 2019. 

Övriga makroekonomiska förändringar 
förklaras även av en uppräkning av anslaget 
utifrån antaganden om konsumentprisindex och 
timlöneutveckling. 
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Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 18 320 006 000 kronor för 2016. 
Av dessa medel beräknas 4 993 497 000 kronor 
användas för att sysselsätta personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga inom ramen för Samhalls 
verksamhet, i detta ingår samtliga ovanstående 
satsningar.  

För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
18 722 816 000 kronor, 18 533 329 000 kronor 
respektive 18 700 891 000 kronor. 

 
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 17 712 136 17 712 136 17 712 136 17 712 136 

Förändring till följd av:    

Beslut 762 000 1 046 000 826 400 870 400 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar - 154 130 -35 320 -5 207 118 355 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 18 320 006 18 722 816 18 533 329 18 700 891 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

3.6.5 1:5 Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:5 Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige 
Tusental kronor 

2014 Utfall 110 620  
Anslags- 
sparande 240 

2015 Anslag 115 064 1 
Utgifts- 
prognos 112 438 

2016 Förslag 116 701    

2017 Beräknat 117 761 2   

2018 Beräknat 119 443 3   

2019 Beräknat 121 548 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 116 706 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 116 710 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter 
vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet). Anslaget får även användas 
för utgifter för nationell medfinansiering av s.k. 

tekniskt stöd inom Europeiska socialfonden och 
inom Fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt. 

Regeringens överväganden 

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för 
det nationella socialfondprogrammet för 
investering för tillväxt och sysselsättning 2014–
2020. Myndigheten är även förvaltande 
myndighet för programmet inom Fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt 2014–2020 (se utg.omr. 9). Därutöver är 
Svenska ESF-rådet förvaltande respektive 
ansvarig myndighet för det nationella 
strukturfondsprogrammet 2007–2013 och 
programmet inom Europeiska fonden för 
integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s 
ramprogram för solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar 2007–2013. Projektverk-
samheten inom båda dessa program har avslutats 
och Svenska ESF-rådet ska göra en 
slutredovisning av programmen till EU-
kommissionen.  

I beräkningarna av anslaget har hänsyn tagits 
till tekniskt stöd inom de berörda programmen, 
vilket får användas för vissa administrativa 
kostnader.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 116 701 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
117 761 000 kronor, 119 443 000 kronor 
respektive 121 548 000 kronor. 
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Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 115 064 115 064 115 064 115 064 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 1 922 2 980 4 661 6 771 

Beslut -285 -283 -282 -287 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 116 701 117 761 119 443 121 548 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.6.6 1:6 Europeiska socialfonden m.m. 
för perioden 2014–2020 

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:6 Europeiska socialfonden 
m.m. för perioden 2014–2020 
Tusental kronor 

2014 Utfall 9 371  
Anslags- 
sparande 40 629 

2015 Anslag 236 000 1 
Utgifts- 
prognos 206 243 

2016 Förslag 997 600    

2017 Beräknat 1 396 300    

2018 Beräknat 1 592 300    

2019 Beräknat 1 470 800    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
utbetalningar av stöd från Europeiska 
socialfonden för programperioden 2014–2020. 
Utbetalningarna avser delfinansiering av det 
nationella socialfondsprogrammet för 
investering för tillväxt och sysselsättning. 
Anslaget omfattar även särskilda EU-medel, 
utöver socialfondsmedel, för EU:s 
sysselsättningsinitiativ för unga. Anslaget får 
även användas för viss statlig medfinansiering av 
det nationella socialfondsprogrammet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:6 Europeiska social-

fonden m.m. för perioden 2014–2020 ingå ekono-
miska åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 3 254 000 000 kronor 2017–2022.  

 
Skälen för regeringens förslag: Verksam-

heten inom det nationella socialfonds-
programmet avses omfatta bl.a. fleråriga projekt 
som medför utgifter för kommande budgetår. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden 
m.m. för perioden 2014–2020 ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 3 254 000 000 kronor 2017–2022. 

Regeringens överväganden 

Av anslagssparandet har 33 miljoner kronor 
förts bort som en indragning av anslagsbelopp. 

Medlen från Europeiska socialfonden för det 
nationella socialfondsprogrammet uppgår till ca 
766 miljoner euro för programperioden som 
helhet, varav ca 44 miljoner euro för EU:s 
sysselsättningsinitiativ för unga. Ytterligare EU-
medel om ca 44 miljoner euro tillkommer för 
sysselsättningsinitiativet för unga. EU-medlen 
under anslaget beräknas därmed, i enlighet med 
gällande förordning (1999:710) om valutakurs 
vid stöd från EU:s struktur- och 
investeringsfonder, till totalt ca 6 800 miljoner 
kronor.  

Den valutakurs som fastställts i förordningen, 
och som används vid omräkning av de finansiella 
ramarna för fonderna, måste fortlöpande 
analyseras och bör vid behov revideras för att 
skillnaden mot den verkliga kursen inte ska bli 
för stor.  
År 2015 anvisades under anslaget även medel för 
ett program för lokalt ledd utveckling med stöd 
från bl.a. Europeiska socialfonden. 
Socialfondsmedlen uppgår för detta program till 
totalt ca 70 miljoner kronor för 
programperioden 2014–2020. Regeringen anser 
att medel för lokalt ledd utveckling från alla 
berörda EU-fonder bör anvisas på anslag under 
utg.omr. 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel. Regeringen föreslår därför att anslaget 
minskas med 2 400 000 kronor 2016, 3 700 000 
kronor 2017, 7 700 000 kronor 2018 och 
9 200 000 kronor 2019. Samtidigt ökas det under 
utg.omr. 23 upptagna anslaget 1:19 Från EU-
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budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur med motsvarande belopp.  

Liksom under programperioden 2007–2013 
bör medel anvisas under anslaget för statlig 
medfinansiering av vissa insatser inom det 
nationella socialfondsprogrammet. Detta belopp 
beräknas uppgå till 1 500 miljoner kronor för 
programperioden som helhet. Beloppet omfattar 
främst delvis statlig medfinansiering av 
kompetensutveckling för sysselsatta, insatser för 
att förstärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv samt av insatser för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. Övrig statlig 
medfinansiering kan därutöver ske under bl.a. ett 
antal andra anslag inom utgiftsområdet och 
anslag inom utg.omr. 16 Utbildning och 
universitetsforskning, i enlighet med ändamålen 
för dessa anslag. 

För att påskynda genomförandet av EU:s 
sysselsättningsinitiativ för unga och det 
nationella socialfondsprogrammet i övrigt 
beräknas utgifterna, i enlighet med vad som 
redovisats i propositionen Vårändringsbudget 
för 2015, öka med 222 000 000 kronor 2016, 
360 000 000 kronor 2017 och 46 000 000 kronor 
2018. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 997 600 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 396 300 000 kronor, 1 592 300 000 kronor 
respektive 1 470 800 000 kronor. 

 

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 186 000 186 000 186 000 186 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 814 000 1 214 000 1 414 000 1 294 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 400 -3 700 -7 700 -9 200 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 997 600 1 396 300 1 592 300 1 470 800 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 0 10 942 2 000 000 – – – 

Nya åtaganden 10 942 2 000 000 2 011 490 – – – 

Infriade åtaganden 0 -10 942 -761 490 -1 245 427 -1 210 988 -793 585 

Utestående åtaganden 10 942 2 000 000 3 250 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 000 000 2 000 000 3 254 000 – – – 
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3.6.7 1:7 Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:7 Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
Tusental kronor 

2014 Utfall 37 599  
Anslags- 
sparande 1 982 

2015 Anslag 38 850 1 
Utgifts- 
prognos 38 928 

2016 Förslag 39 360    

2017 Beräknat 39 910 2   

2018 Beräknat 40 747 3   

2019 Beräknat 41 625 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 39 362 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 39 365 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärderings (IFAU) förvaltningsutgifter och 
finansieringsbidrag. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:7 Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 
och 2018. 

 
Skälen för regeringens förslag: IFAU beviljar 
bidrag för externa projekt som kan pågå längre 
än ett år, vilket medför utgifter för kommande 
budgetår. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:7 Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2017 
och 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.28 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
Tusental kronor 

  Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden  7 920 7 823 9 000 – – 

Nya åtaganden  5 699 6 877 6 000 – – 

Infriade åtaganden  5 997  -5 700  -6 000 -6 000 -3 000 

Utestående åtaganden  7823 9 000 9 000 – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande  9 000 9 000 9 000 – – 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utgör 
tillsammans med socialförsäkringen stora 
offentliga utgifter. Det är därför viktigt att följa 
upp och utvärdera insatser och reformer. IFAU 
utgör en viktig resurs i detta arbete. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 39 360 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
39 910 000 kronor, 40 747 000 kronor respektive 
41 625 000 kronor. 

 
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 850 38 850 38 850 38 850 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 608 1 157 1 993 2 873 

Beslut -98 -97 -96 -98 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 39 360 39 910 40 747 41 625 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.6.8 1:8 Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:8 Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 60 374  
Anslags- 
sparande 1 919 

2015 Anslag 63 418 1 
Utgifts- 
prognos 61 762 

2016 Förslag 64 348    

2017 Beräknat 65 084 2   

2018 Beräknat 66 232 3   

2019 Beräknat 67 532 3   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 64 349 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 64 354 tkr i 2016 års prisnivå. 

 
Ändamål 

Anslaget får användas för Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Av anslagssparandet för 2014 har 101 000 kronor 
förts bort som en indragning av anslagsbelopp. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 64 348 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
65 084 000 kronor, 66 232 000 kronor respektive 
67 532 000 kronor. 

 
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 63 418 63 418 63 418 63 418 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 1 090 1 826 2 973 4 276 

Beslut -160 -160 -159 -162 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 64 348 65 084 66 232 67 532 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär.  

3.6.9 1:9 Bidrag till administrationen av 
grundbeloppet 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:9 Bidrag till 
administrationen av grundbeloppet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 54 302  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 54 490 1 
Utgifts- 
prognos 54 490 

2016 Förslag 54 989    

2017 Beräknat 54 891 2   

2018 Beräknat 54 852 3   

2019 Beräknat 55 331 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 54 990 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 54 989 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 54 990 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till administration av grundbeloppet enligt lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som 
inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa. 
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Regeringens överväganden 

Under 2014 fick totalt 27 600 personer 
ersättning från Alfakassan, varav 15 300 personer 
var anslutna och 12 300 inte anslutna till kassan. 
Antalet anslutna ersättningstagare var på samma 
nivå som 2013 och antalet icke anslutna 
minskade med 21 procent mellan 2013 och 2014. 
Antalet utbetalade ersättningsdagar för icke 
anslutna var 850 000, vilket var en minskning 
med 19 procent. Avgiften för administration av 
de icke anslutna var 24 kronor per utbetalad 
ersättningsdag. Resultatet var totalt 25,7 
miljoner kronor för 2014, varav 6,9 miljoner 
kronor avser verksamheten med icke-anslutna.  

Regeringen förslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 54 989 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
54 891 000 kronor, 54 852 000 kronor respektive 
55 331 000 kronor. 

 
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 54 490 54 490 54 490 54 490 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 635 536 497 977 

Beslut -136 -135 -135 -136 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 54 989 54 891 54 852 55 331 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.6.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:10 Bidrag till Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 8 303  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 8 303 1 
Utgifts- 
prognos 8 303 

2016 Förslag 8 303    

2017 Beräknat 8 303    

2018 Beräknat 8 303    

2019 Beräknat 8 303    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för 
verksamheten enligt den överenskommelse 
svenska staten har med Finland och Norge om 
anordnande av utbildningar samt kompensation 
för de ökade kostnader som uppstår för dessa 
länder till följd av att utbildningstjänsterna är 
mervärdesskattepliktiga i Sverige. 

Regeringens överväganden 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk 
statlig stiftelse som enligt en överenskommelse 
med Finland och Norge anordnar utbildningar. 
Syftet är att främja åtgärder som bidrar till att 
utveckla arbetsmarknaden och att stärka det 
regionala samarbetet för i första hand de 
nordligaste delarna av Finland, Norge och 
Sverige. Utöver stiftelsens stadgar regleras 
verksamheten av en överenskommelse mellan 
länderna som omförhandlas vart fjärde år. 

I november 2011 undertecknades en ny 
överenskommelse för perioden 2012–2015 
(A2011/2830). De avtalade årsplatserna uppgår 
till 80 för Finland, 60 för Norge och 145 för 
Sverige. Enligt överenskommelsen ska stiftelsen 
främja ett ökat samarbete utifrån ett 
Nordkalottperspektiv med utgångspunkt i en 
analys av näringslivsutvecklingen och arbets-
marknadsutsikterna i regionen. Vidare ska 
validering av yrkeskompetenser utvecklas så att 
verksamheten bättre kan bidra till att inträdet på 
arbetsmarknaden för bl.a. personer med 
utomnordisk yrkes- och utbildningskompetens 
kan förkortas. Även arbetet med uppföljning av 
kostnader och resultat i verksamheten ska 
utvecklas. 

Den nu gällande överenskommelsen löper ut 
under 2015. Med stöd av tidigare lämnat 
bemyndigande från riksdagen avser regeringen 
träffa en ny överenskommelse under 2015. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 8 303 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
8 303 000 kronor respektive år. 
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3.6.11 1:11 Bidrag till 
lönegarantiersättning 

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:11 Bidrag till 
lönegarantiersättning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 587 357 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
265 158 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 775 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 450 000 

2016 Förslag 1 800 000      

2017 Beräknat 1 950 000      

2018 Beräknat 2 050 000      

2019 Beräknat 2 100 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till lönegarantiersättning enligt lönegarantilagen 
(1992:497) och de sociala avgifter som ska 
betalas i samband med lönegarantiutbetalningen 
enligt socialavgiftslagen (2000:980). Anslaget får 
användas för utgifter för arbetet med hand-
läggning av lönegarantiärenden. 

Regeringens överväganden 

För 2014 uppgick bruttoutgifterna på anslaget 
för lönegarantiersättningen till 1 907 miljoner 
kronor och inkomsterna till 320 miljoner 
kronor. Under första halvåret 2015 har såväl 
utgifterna som inkomsterna minskat jämfört 
med motsvarande period 2014 (se tabell 3.36). 

 
Tabell 3.36 Nettoutgifter m.m. för anslaget 1:11 Bidrag till 
lönegarantiersättning första halvåret 2014 respektive 2015 
Miljoner kronor 

 Bruttoutgifter Inkomster Nettoutgifter 

1:a halvåret 2014  965 188 777 

1:a halvåret 2015 808 139 669 

 
Antalet konkurser uppgick till 3 500 under 
första halvåret 2015, vilket är en minskning med 
7 procent jämfört med motsvarande period 2014. 
Antalet anställda i de aktuella företagen uppgick 
till 8 800, vilket är en minskning med 16 procent 
jämfört med motsvarande period 2014.  

Antalet rekonstruktioner uppgick till 226 
under 2014 och har därmed minskat med 11 
procent jämfört med 2013. Antalet berörda 

anställda i företagsrekonstruktioner uppgick till 
5 700 personer, en minskning med 3 procent 
jämfört med 2013 (se tabell 3.37). 
 
Tabell 3.37 Företagskonkurser m.m. budgetåret 2012-första 
halvåret 2015 

 

2012 2013 2014 

Första 
halvåret 

2015 

Antal företagskonkurser 7 500 7 700 7 200 3 500 

Antal 
företagsrekonstruktioner 204 254 226  

Antal anställda berörda 
av företagskonkurser 26 500 25 800 19 100 8 800 

Antal anställda berörda 
av 
företagsrekonstruktioner 5 900 5 900 5 700  

Källor: Tillväxtanalys och Kammarkollegiet. 
Anm.: Statistik för företagsrekonstruktioner första halvåret 2015 finns inte 
tillgänglig. 

 
Antalet personer som har fått lönegaranti-
ersättning vid konkurs eller 
företagsrekonstruktion uppgick till 22 100 under 
perioden juli 2014–juni 2015 (se tabell 3.38), 
vilket är en minskning med 25 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år. Den 
genomsnittliga ersättningen per person, 
inklusive arbetsgivaravgift, uppgick till 72 700 
kronor under denna period och är därmed 
oförändrad jämfört med motsvarande period 
2013/2014. Det genomsnittliga antalet dagar 
med lönegarantiersättning vid konkurs eller 
företagsrekonstruktion uppgick till 59, vilket är 
6 dagar färre jämfört med motsvarande period 
2013/2014 (se tabell 3.39). 

 
Tabell 3.38 Antal personer med lönegarantiersättning m.m. 
2012–juli 2014/juni 2015 

 2012 2013 2014 
juli 2014– 
juni 2015 

Antal personer med 
lönegaranti-
ersättning 32 800 34 200 23 700 22 100 

Genomsnittlig 
ersättning per 
person 83 000 74 000 74 000 72 700 

Genomsnittligt 
antal ersättnings-
dagar per person 63 63 63 59 

Källa: Kammarkollegiet. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 14 

55 

Tabell 3.39 Antalet personer med lönegarantiersättning 
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion 
2014 och juli 2014–juni 2015 

 2014 
juli 2014– 
juni 2015 

Antal personer med lönegarantiersättning 
vid konkurs 19 300 17 600 

Antal personer med lönegarantiersättning 
vid företagsrekonstruktion 5 700 5 600 

Genomsnittlig ersättning per person vid 
konkurs 77 000 77 600 

Genomsnittlig ersättning per person vid 
företagsrekonstruktion 71 000 61 100 

Genomsnittligt antal ersättningsdagar 
per person vid konkurs 62 60 

Genomsnittligtantal ersättningsdagar per 
person vid företagsrekonstruktion 50 44 

Källa: Kammarkollegiet. 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 800 000 000 kronor för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 950 000 000 kronor, 2 050 000 000 kronor 
respektive 2 100 000 000 kronor. 
 
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 775 000 1 775 000 1 775 000 1 775 000 

Förändring till följd av:    

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 25 000 175 000 275 000 325 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 800 000 1 950 000 2 050 000 2 100 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.6.12 1:12 Nystartsjobb och stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:12 Nystartsjobb och stöd 
för yrkesintroduktionsanställningar 
Tusental kronor 

2016 Förslag 1  6 962 142    

2017 Beräknat 7 670 940    

2018 Beräknat 8 521 274    

2019 Beräknat 9 045 723    
1 Nytt anslag 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
arbetsgivare för nystartsjobb och 
yrkesintroduktionsanställningar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att ett nytt anslag för stöd 
till arbetsgivare för nystartsjobb och 
yrkesintroduktionsanställningar förs upp på 
statens budget fr.o.m. 2016. År 2015 budgeteras 
och redovisas stöden på budgetens inkomstsida 
under inkomsttypen 8000 Utgifter som 
redovisas som krediteringar på skattekonto.  

Regeringen angav i 2015 års ekonomiska 
vårproposition att den avsåg att övergå till att 
budgetera och redovisa stöden som anslag. Den 
föreslagna förändringen beror på det nya 
regelverk för nationalräkenskaperna som 
infördes i september 2014 (ENS 2010). De nya 
reglerna innebär att vissa stöd i 
nationalräkenskaperna har omdefinierats från att 
utgöra en del av statens skatteinkomster till att 
utgöra en del av statens utgifter, däribland stöd 
till arbetsgivare för nystartsjobb och 
yrkesintroduktionsanställningar. Enligt 3 kap. 5§ 
budgetlagen (2011:203) ska utgifter inte 
budgeteras och redovisas mot inkomsttitlar. De 
berörda stöd som definieras som utgifter i 
nationalräkenskaperna bör därför budgeteras 
och redovisas på budgetens utgiftssida. 

Överföringen av stöd från inkomst- till 
utgiftssidan av statens budget motiverar en 
teknisk justering av utgiftstaket. Denna 
redovisas i Förslag till statens budget, finansplan 
m.m. avsnitt 5.2. 

Stöden kommer dock fortsatt lämnas som en 
kreditering av arbetsgivarnas skattekonton. 

Åldersintervallet i de särskilda regler som 
gäller stöd för nystartsjobb till unga är anpassad 
till reglerna för nedsättningen av socialavgifter 
för unga, dvs. att stöd lämnas till dess en person 
fyllt 26 år. I denna proposition föreslås att 
nedsättningen slopas helt från och med den 1 
juni 2016. Som en följd av detta kommer den 
övre gränsen av åldersintervallet för unga i 
nystartsjobb anpassas till den gängse 
definitionen av ungdomar inom de 
arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det innebär 
att stöd för nystartsjobb för unga kommer att 
lämnas till dess en person fyller 25 år. 
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Regeringen förslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 6 962 142 000 kronor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
7 670 940 000 kronor, 8 521 274 000 kronor 
respektive 9 045 723 000 kronor. 
 
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktions-
anställningar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 6 962 142 7 670 940 8 521 274 9 045 723 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 6 962 142 7 670 940 8 521 274 9 045 723 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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4 Arbetsliv 

4.1 Omfattning 

Arbetslivspolitiken omfattar områdena Arbets-
miljö, Arbetsrätt och Lönebildning. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl 
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår 
verksamhet vid Arbetsmiljöverket (AV) och 
stödet till den regionala skyddsombudsverksam-
heten. 

Arbetsrätt 

Arbetsrättsområdet behandlar de arbetsrättsliga 
frågorna, utom den del som avser statlig arbets-
rätt (utg.omr. 2 avsnitt 5). I området ingår 
verksamhet vid Arbetsdomstolen (AD). 

Lönebildning 

Lönebildningsområdet avser insatser för en väl 
fungerande lönebildning och medling i arbets-
tvister. I området ingår Medlingsinstitutets (MI) 
verksamhet, som bl.a. avser kostnader för med-
ling, informationsarbete och statistikproduktion.

4.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde Arbetsliv 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

        

2:1 Arbetsmiljöverket 600 655 663 698 709 719 732 

2:2 Arbetsdomstolen 28 32 30 32 33 33 34 

2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 27 36 35 32 32 32 32 

2:4 Medlingsinstitutet 48 56 52 58 58 59 59 

2:5 Arbetslivspolitik - 6 6 20 30 30 10 

Summa Arbetsliv 703 784 785 841 862 873 868 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Utgifterna för arbetslivspolitiken 2016 beräknas 
öka i och med de satsningar regeringen 
genomfört i Vårändringsbudget för 2015. Inom 
området har även ett nytt anslag, anslag 2:5 
Arbetslivspolitik, tillförts statens budget. 

4.3 Mål för arbetslivspolitiken 

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvill-
kor och möjlighet till utveckling i arbetet för 
både kvinnor och män (prop. 2011/12:1 utg. 
omr. 14 avsnitt 4.3, bet. 2011/12: AU2, rskr. 
2011/12:88). 

Mål för arbetslivspolitikens tre delområden 

Arbetsmiljö: En arbetsmiljö som förebygger 
ohälsa, olycksfall och motverkar att människor 
utestängs från arbetet och tar hänsyn till 
människors olika förutsättningar och bidrar till 
utvecklingen av både individer och verksamhet. 

Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar förut-
sättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av 
flexibilitet, trygghet och inflytande. 

Lönebildning: En lönebildning i samhälls-
ekonomisk balans och arbetsfred. 

4.4 Resultatredovisning – 
Arbetsmiljö 

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer för arbetsmiljön som används för 
att redovisa resultaten inom verksamhetsområ-
det är följande: 

– Antal dödsolyckor i arbetet. 

– Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro. 

– Antal anmälda arbetssjukdomar. 

– Anställda och ohälsa. 

– Krav och kontroll i arbetslivet, andel som 
inte kan koppla bort tankarna från arbetet 
när de är lediga och som har lågt handlings-
utrymme. 

– Krav och kontroll i arbetslivet, andel syssel-
satta med hög anspänning respektive aktiva 
jobb. 

– Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på 
arbetsorsakade besvär. 

I årets redovisning utgår de tre sista indikato-
rerna, då datainsamlingar för dessa sker vartan-
nat år. 

4.4.2 Resultat 

Diagram 4.1 Antal dödsfall i arbetsolyckor 1999–2014 
  

 
Källa: Arbetsmiljöverket. 

 
Under 2014 inträffade 41 dödsolyckor (33 ar-
betstagare och 8 egenföretagare) varav en av 
arbetstagarna var kvinna. Detta är en ökning 
med åtta dödsolyckor jämfört med året innan (se 
Diagram 4.1). Under 2014 skedde de flesta döds-
olyckorna inom branschgrupperna byggverk-
samhet, jordbruk och skogsbruk samt transport. 
Antalet dödsolyckor bland egenföretagare visar 
alltsedan 1980-talet en fortsatt nedåtgående 
trend. 
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Diagram 4.2 Antal anmälda arbetsolyckor med frånvaro 
1999–2014 
Antal per 1 000 förvärvsarbetande  

 
Källa: Arbetsmiljöverket. 

 
Antalet arbetsolyckor som resulterat i sjukfrån-
varo minskade kraftigt under perioden 2003–
2009, främst bland män, men har ökat 2010–
2013. För 2014 ses dock en minskning för denna 
typ av anmälningar, där minskningen är något 
större för män (se Diagram 4.2). Bland kvinnor 
är det främst fallolyckor som har resulterat i 
anmälningar, medan det för män varit olyckor 
orsakade av förlorad kontroll över stationära 
maskiner, handverktyg och fordon. Yngre män 
är överrepresenterade när det gäller arbetso-
lyckor. 

 
Diagram 4.3 Antal anmälda arbetssjukdomar 1999–2014 
Antal per 1 000 förvärvsarbetande  

 
Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade 
kraftigt mellan 2003–2009. Nedgången i 
anmälningarna under den perioden var ca 65 
procent för både kvinnor och män. Från och 
med 2010 har antalet anmälningar ökat, den 
största ökningen har skett för kvinnor (se 
Diagram 4.3). Under 2014 är arbetssjukdomar 
orsakade av sociala och organisatoriska faktorer 

den vanligaste orsaken till anmälningar bland 
kvinnor. 

 
Diagram 4.4 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos 
kvinnor 1999–2013 
Procent  

 
Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (ULF). 

 
Diagram 4.5 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos män 
1999–2013 
Procent  

 
Källor: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (ULF). 

 
Ovanstående två diagram illustrerar upplevda 
besvär som kan ha en koppling till arbetslivet 
hos förvärvsarbetande. Denna indikators data 
sträcker sig till 2013. Som framgår finns det 
skillnader mellan kvinnor (Diagram 4.4) och 
män (Diagram 4.5), där kvinnor har en högre 
rapportering av samtliga besvär jämfört med 
män. Det märks en minskning av andelen män 
som uppger att de ofta är trötta och har värk i 
skuldror. För kvinnor syntes en tydlig ökning 
för andelen som uppger att de ofta är trötta. 
Andelen kvinnor med sömnbesvär har minskat 
något. Förändringar för övriga variabler, både för 
kvinnor och män, är mycket små. Viss försiktig-
het krävs vid tolkningen av variabeln Ofta trött 
då definitionen av den ändrats sedan 2012. 
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Den 1 oktober 2014 presenterade 
Arbetsmiljöverket rapporten Arbetsorsakade 
besvär 2014 som visade att närmare var fjärde 
sysselsatt person (24 %) hade någon typ av ar-
betsrelaterat besvär (Arbetsmiljöstatistisk 
rapport 2014:4). Det var en högre andel kvinnor 
som hade arbetsrelaterade besvär än män. Drygt 
27 procent av kvinnorna hade besvär till följd av 
arbetet jämfört med 20 procent av männen. 
Jämfört med 2012 innebär detta en betydande 
ökning, framför allt bland kvinnor. År 2012 hade 
22 procent av kvinnorna och drygt 17 procent av 
männen någon form av arbetsorsakade besvär. 
De vanligaste orsakerna till besvär i arbetet, för 
både kvinnor och män, var stress och psykiska 
påfrestningar, påfrestande arbetsställningar samt 
tung manuell hantering. För de flesta typer av 
besvär var det en högre andel kvinnor som hade 
besvär än män bland såväl arbetare som tjänste-
män. 

Verksamhet vid Arbetsmiljöverket 

Inspektioner vid arbetsplatser 
Arbetsmiljöverkets (AV) huvudsakliga uppgift 
är tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljölagen 
(1977:1160). Urvalet för inspektioner utgår från 
myndighetens omvärldsanalys, statistik och 
strategiska plan, därefter väljs tillsynsmetodik 
och arbetsställen som ska inspekteras.  

Vanligen inspekteras de arbetsplatser som be-
döms vara riskutsatta, men myndigheten arbetar 
även med andra aktiviteter som berör särskilda 
områden eller branscher. Särskilda satsningar 
under 2014 har bl.a. avsett kvinnors arbetsmiljö 
och arbetsmiljö inom bygg och anläggning. En 
omfattande inspektionsaktivitet mot grund- och 
gymnasieskolorna initierades 2013 i syfte att 
bidra till en god arbetsmiljö för både lärare och 
elever och har fortsatt under 2014 med inspekt-
ion av 900 skolor. Under 2015–2017 pågår en 
nationell insats inom vård, omsorg och sociala 
tjänster med särskild inriktning på socialsekrete-
rares arbetsmiljöförhållanden. Insatsen har fokus 
på hög arbetsbelastning, hot och våld samt 
trakasserier inom yrkesrollen. 

Förrättningar används som samlingsnamn för 
de besök på arbetsplatser som sker för att ge-
nomföra inspektion, följa upp, utreda olycksfall, 
samverka eller informera. Av Tabell 4.2 framgår 
utvecklingen avseende antalet förrättningar 

respektive antalet inspektioner de tre senaste 
åren. 

 
Tabell 4.2 Antal förrättningar och inspektioner 2012–2014 
 

År 2012 2013 2014 

Antal förrättningar 32 000 31 500 26 300 

Antal inspektioner 21 000 19 000 16 000 
Källa: Arbetsmiljöverket. 

 
Antalet förrättningar per inspektör ökade under 
2009–2011, främst beroende på effektivare 
inspektionsmetoder och mindre administrativt 
arbete. Antalet förrättningar per heltidsarbe-
tande inspektör har sedan dess sjunkit och var 
121 under 2014. Anledningen till nedgången i 
det totala antalet och antalet per inspektör är 
bl.a. att myndigheten omorganiserat 
inspektionsverksamheten samt att man genom-
fört mer kompetensutveckling än tidigare år.  

Antalet förelägganden och förbud minskade 
under 2014 till 727, jämfört med 1 034 under 
2013. Av dessa har 32 överklagats.  

Under 2014 slutförde AV djupstudier av 
olyckor inom transportsektorn (lastning, loss-
ning och lastsäkring). Som ett resultat av detta 
planeras nu tre nationella inspektionsinsatser 
inom transportsektorn. Under 2014 har djup-
studierna fokuserat på området hot och våld 
inom vård och omsorg.  

Strategiarbete och stöd 
Den 1 juli 2014 trädde ett fyrtiotal bestämmelser 
med sanktionsavgift i kraft. AV har tagit fram 
stödmaterial för de nya reglerna om sanktions-
avgift för fallrisker. Under 2014 har föreskrifts-
förslaget Organisatoriskt och social arbetsmiljö 
varit ute på externremiss och arbetet fortsätter 
inom myndigheten. Parallellt har AV jobbat med 
en vägledning om tillämpningen av dessa före-
skrifter.  

AV har under 2014 tagit fram en strategi mot 
s.k. gråa företag, som avser perioden 2015–2017. 
AV har också tillsatt ett internt projekt med 
huvudsyfte att skapa en effektivare och mer 
samordnad myndighetssamverkan, externt och 
internt, mot gråa företag. 

Svarstjänsten ansvarar bl.a. för att besvara all-
männa frågor via telefon och mejl. Under 2014 
har över 48 000 frågor besvarats. 

Som sektorsmyndighet har AV ett särskilt an-
svar för att förverkliga regeringens funktions-
hinderspolitik. Under året har perspektivet till-
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gänglighet beaktats i AV:s föreskrifts-, inspekt-
ions- och standardiseringsarbete. 

Påverkansarbete i EU och Norden 
På EU-nivå deltar AV aktivt i både Rådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor, Den 
Europeiska arbetsmiljöbyrån (Bilbaoinstitutet) 
och Senior Labour Inspectors Committee 
(SLIC). 2014 var myndigheten värd för den 29:e 
nordiska arbetsmiljökonferensen på temat Håll-
bart arbetsliv. AV har även genomfört möten 
med sina systermyndigheter i Danmark och 
Finland i syfte att stärka det nordiska påverkans- 
och utvecklingsarbetet. 

Myndighetsanalys 
Regeringen beslutade den 27 februari 2014 (dnr 
A2014/908/ARM) att ge Statskontoret i upp-
drag att utföra en myndighetsanalys av 
Arbetsmiljöverket. Analysen tog utgångspunkt i 
den myndighetsanalysmodell som Statskontoret 
redovisade till regeringen i december 2008 i 
rapporten Modell för myndighetsanalyser 
(Fi2007/8016). Uppdraget redovisades till 
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdeparte-
mentet) den 1 oktober. Statkontorets rekom-
mendationer till Arbetsmiljöverket var att ut-
veckla analysen av resultat och kostnader, prio-
ritera att slutföra det påbörjade förändringsar-
betet, ta fram en kompetensförsörjningsstrategi 
och utreda vilka principer som bör vara vägle-
dande för prioriteringar i tillsynen. 
Statskontorets rekommendationer till regeringen 
var att se över instruktionen, ta bort ansvaret för 
den nationella kunskapsfunktionen, avskaffa 
insynsrådet och skärpa uppföljningen av 
statsbidraget till regionala skyddsombud. 

Skyddsombudens roll 

Skyddsombuden är en viktig del av det svenska 
arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombu-
dens uppgift är att aktivera och vara ett stöd för 
arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet, 
främst på mindre arbetsställen där det saknas 
skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag 
till den regionala skyddsombudsverksamheten. I 
Vårändringsbudgeten för 2015 ökade regeringen 
detta bidrag. Från och med 2014 innehåller 
redovisningen av den regionala skyddsombuds-
verksamheten följande nio mätbara prestationer: 

– Antal regionala skyddsombud. 

– Antal årsarbetskrafter regionala skyddsom-
bud. 

– Antal besökta arbetsställen. 

– Antal besök på arbetsställen och dess 
huvudsakliga inriktning. 

– Rådgivning per telefon och e-post. 

– Utbildning internt. 

– Utbildning externt. 

– Utbildningskostnad. 

– Totalkostnad och bidrag. 

Återrapportering utifrån dessa prestationer 
skedde första gången för 2013 års verksamhet.  

Direktiv om elektromagnetiska fält 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/35/EU om minimikrav för arbetstagares 
hälsa och säkerhet vid exponering för risker som 
har samband med fysikalisk agens (elektro-
magnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och 
om upphävande av direktiv 2004/40/EG antogs 
den 26 juni 2013. Direktivet är ett minimidirek-
tiv och innehåller regler om arbetsgivarens 
skyldighet att kartlägga arbetstagarnas expone-
ring, göra en riskbedömning och vidta åtgärder 
för att minimera arbetstagarnas exponering för 
elektromagnetiska fält samt regler om inform-
ation och utbildning av arbetstagare, arbetsta-
garnas medverkan, sanktioner och om hälso-
kontroller. Genomförandefristen i direktivet är 
den 1 juli 2016. Arbetsmiljöverket arbetar med 
att införliva direktivet i sina föreskrifter. 

EU:s arbetsmiljöstrategi 

Mot bakgrund av Europeiska kommissionens 
meddelande om Ett strategiskt ramverk för hälsa 
och säkerhet i arbetslivet 2014–2020 tog lettiska 
ordförandeskapet fram rådsslutsatser (6535/15). 
Rådsslutsatserna antogs av ministerrådet den  
9 mars 2015. I rådsslutsatserna framhävs betydel-
sen av att förbättra genomförandet av arbets-
miljöregelverket, att förebygga befintliga och 
framtida arbetsmiljörisker och att hantera utma-
ningarna med den demografiska utvecklingen. 
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Arbetsmiljöpolitisk handlingsplan 

Regeringen beslutade den 27 februari 2014  (dnr 
A2014/907/ARM) att ge Statskontoret i upp-
drag att utvärdera den nationella handlingspla-
nen för arbetsmiljöpolitiken 2010–2015 (skr. 
2009/10:248).  

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet 
(Arbetsmarknadsdepartementet) den 2 februari 
2015 (dnr A2015/351/ARM). Statskontoret 
anser att handlingsplanen fångar upp många 
viktiga utmaningar men att den är svår att 
utvärdera eftersom den inte uppfyller 
grundläggande krav på tydliga målformuleringar, 
ett utpekat ansvar för genomförandet av 
konkreta åtgärder samt krav på uppföljning och 
återrapportering av resultat. 

Kvinnors arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket (AV) gavs under 2011 i upp-
drag att utveckla och genomföra särskilda 
aktiviteter för att förebygga att kvinnor slås ut 
från arbetslivet på grund av arbetsrelaterade 
problem. Uppdraget pågick under perioden 
2011–2014. För genomförande av uppdraget har 
totalt 20,5 miljoner kronor avsatts från anslaget 
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgifts-
område 13 Integration och jämställdhet. Under 
perioden har AV bl.a. inspekterat ca 4 100 
arbetsställen och utvecklat en ny metod för att 
kunna jämföra arbetsmiljön och arbetsvillkoren 
för kvinno- och mansdominerade verksamheter 
och därefter inspekterat 65 kommuner. Slutrap-
porten för projektet lämnades till regeringen den 
27 februari 2015 (Rapport 2015:6).  

De slutsatser AV drar är att den könssegrege-
rade arbetsmarknaden i väsentlig grad bidrar till 
att kvinnor löper större risk att drabbas av be-
lastningsskador. Några av de förklaringar som 
lyfts fram är: 

– Kvinnor och män inom samma yrke arbetar 
ofta med olika arbetsuppgifter och belastas 
därmed olika. Kvinnor arbetar i högre grad 
med ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter 
eller med personförflyttningar. 

– Kvinnor arbetar i högre grad med möten 
och kontakter med människor vilket ofta 
innebär en psykosocial belastning. 

– När kvinnor och män arbetar med samma 
saker på samma arbetsplats belastas de ändå 
olika eftersom verktyg, skyddsutrustning 

och arbetsstationer ofta inte är anpassade 
för kvinnor. 

– Många arbetsgivare och arbetstagare saknar 
tillräckliga kunskaper för att förebygga be-
lastningsskador i sin verksamhet. 

4.4.3 Analys och slutsatser 

Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat jämfört 
med 2013, då det lägsta antalet dödsolyckor 
uppmättes. Det går inte på grundval av årets 
statistik uttala sig om något trendbrott eller inte. 

När det gäller utvecklingen av anmälda arbets-
sjukdomar kan endast mindre förändringar ses 
jämfört med förra året. Belastningsskador svarar 
alltjämt för ungefär hälften av anmälningarna. 
Därnäst dominerande orsak är organisatoriska 
och sociala faktorer, vilka har ökat sedan 2010. 
Drygt var fjärde anmälan om arbetssjukdom 
uppges vara orsakad av organisatoriska eller 
sociala faktorer, dvs. den psykosociala arbets-
miljön. Orsaker till sådan arbetssjukdom kan 
vara alltför mycket arbete, för hög arbetstakt 
eller problem i relationerna på arbetsplatsen, dvs. 
den psykosociala arbetsmiljön. Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU) har 
gjort två systematiska forskningssammanställ-
ningar som visar att det finns vetenskaplig evi-
dens för att den psykosociala arbetsmiljön har 
betydelse för sömnstörningar och för utvecklan-
det av symtom på depression och utmattnings-
syndrom (SBU rapport 216 och 223). 

En tredjedel av den totala ökningen av an-
mälda arbetssjukdomar återfinns inom sek-
torerna vård och omsorg samt sociala tjänster, 
där kvinnors anmälningar ökar mest (Arbets-
miljöstatistisk rapport 2014:1). Bilden av att 
kvinnor i högre grad än män exponeras för en 
belastande arbetsmiljö styrks av det arbete AV 
genomfört 2011–2014 om kvinnors arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket Rapport 2015:6).  

Det samlade kunskapsläget visar alltjämt att 
arbetsmiljöeffekter är könsneutrala. Skillnaderna 
i den arbetsrelaterade ohälsan mellan män och 
kvinnor har istället sina förklaringar i en 
könsuppdelad arbetsmarknad, arbetsförhållan-
den, arbetets organisering och liknande. Proble-
men tycks finnas i de kvinnodominerade sek-
torerna, där också många insatser har vidtagits. 
Förändringar i samhället och på arbetsmark-
naden kommer också att ställa arbetsmiljöarbetet 
inför andra utmaningar. Den demografiska ut-
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maningen, med behov både av ett förlängt och 
ett hållbart arbetsliv genom hela yrkeslivet, är i 
detta sammanhang central. 

4.5 Resultatredovisning – Arbetsrätt 

4.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande resultatindikatorer redovisas inom 
arbetsrättens område: 

– Veckoarbetstid. 

– Deltidsarbete. 

– Tidsbegränsad anställning. 

4.5.2 Resultat 

Den vanligen arbetade tiden för heltidsarbetande 
kvinnor och män uppgick 2014 till drygt 40 
timmar i veckan, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. 

Vanligen arbetad tid för heltidsarbetande avser 
den tid som heltidsarbetande personer (mer än 
34 timmars arbetstid) uppger att de arbetar en 
vanlig vecka. Den faktiskt arbetade tiden är lägre 
än den vanligen arbetade tiden, framför allt för 
kvinnor. Det beror på att den mäts för alla i ar-
bete oavsett arbetstid. Till följd av att det är fler 
kvinnor än män som arbetar deltid är därmed 
den faktiskt arbetade tiden betydligt lägre för 
kvinnor än för män (se Diagram 4.6). Under 
2014 uppgick den faktiskt arbetade tiden per 
vecka till i genomsnitt 33,5 timmar för kvinnor 
och 37,9 timmar för män, vilket är i stort sett 
oförändrat jämfört med 2013. Faktisk arbetad tid 
beräknas bland sysselsatta som är i arbete, dvs. 
som inte av någon anledning är frånvarande från 
arbetet. 

 

Diagram 4.6 Veckoarbetstid (15–74 år) 2014 
  

 
Anm.: Eftersom män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor representerar 
diagrammet för vanligen arbetad tid för heltidsarbetande betydligt färre kvinnor än 
män. Den faktiskt arbetade tiden är den tid personerna arbetade under SCB:s 
mätvecka, oavsett vad deras vanligen arbetade tid är. I gruppen ingår både heltids- 
och deltidsarbetande. 
Källor: Statistiska centralbyrån (AKU).  
 

 
Av samtliga anställda kvinnor arbetade knappt 
40 procent deltid under 2014 jämfört med ca 
14 procent av samtliga anställda män. Under 
2014 fortsatte andelen deltidsarbetande kvinnor 
att minska, om än något mindre jämfört med 
föregående år. Andelen deltidsarbetande män 
fortsatte också att öka. Totalt arbetade drygt 
26 procent av samtliga anställda deltid under 
2014, vilket är i nivå med föregående år (se 
Tabell 4.3). 

 
Tabell 4.3 Deltidsarbete (15–74 år), 2011–2014 
Andel deltidsarbete i procent av samtliga anställda 

År Kvinnor Män Totalt 

2011 40,4 13,2 26,7 

2012 39,7 13,4 26,6 

2013 38,7 13,9 26,3 

2014 38,3 14,2 26,2 
Anm.: Deltidsarbete definieras som arbete upp till och med 34 timmar per vecka. 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 
 

 
Kvinnor har i större omfattning än män tidsbe-
gränsade anställningar (se Tabell 4.4). Under 
2014 har andelen av både kvinnor och män med 
tidsbegränsad anställning ökat jämfört med före-
gående år, där den största ökningen kan ses hos 
män. 
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Tabell 4.4 Tidsbegränsad anställning (15–74 år), 2011–
2014 
Andel anställda som har tidsbegränsad anställning i procent av 
samtliga anställda 

År Kvinnor Män Totalt 

2011 19,0 15,0 17,0 

2012 18,5 14,3 16,4 

2013 19,1 14,7 16,9 

2014 19,4 15,5 17,5 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

Direktiv om intjänande och bevarande av 
tjänstepension 

Den 16 april 2014 antogs Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/50/EU om minimikrav 
för ökad rörlighet för arbetstagare genom för-
bättrade villkor för intjänande och bevarande av 
kompletterande pensionsrättigheter. Direktivet 
syftar till att underlätta den fria rörligheten för 
arbetstagare mellan medlemsstaterna genom att 
minska de hinder som kan följa av hur tjänste-
pensionssystem är utformade. Direktivet ska 
vara genomfört senast den 21 maj 2018. 

Den 30 april 2015 utsågs en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå hur direktivet om 
intjänande och bevarande av tjänstepension ska 
genomföras i svensk rätt (dir. 2015:45). Utreda-
ren ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen 
som utgångspunkt för sina överväganden och 
förslag och genomföra utredningsarbetet i dialog 
med arbetsmarknadens parter. Uppdraget ska 
redovisas senast den 15 augusti 2016. 

Direktivförslag om sjöfolk 

Europeiska kommissionen presenterade i 
november 2013 ett direktivförslag om sjöfolk 
(Förslag till Europaparlamentets och rådets di-
rektiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 
2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 
98/59/EG och 2001/23/EG). Det finns för när-
varande sex arbetsrättsliga EU-direktiv i kraft 
där sjöfolk är undantagna, eller kan undantas, 
från tillämpningsområdet. Kommissionen före-
slår att undantag i fem av direktiven avskaffas. 
Syftet med ändringen är att stärka skyddet för 
arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att 
säkerställa att liknande villkor gäller mellan 
medlemsstaterna och att leva upp till de rättig-
heter som läggs fast i EU:s stadga för 
grundläggande rättigheter. Sverige har i genom-

förandet av dessa direktiv i nationell lagstiftning 
inte infört några undantag eller särskilda 
bestämmelser för sjöfolk. Förslaget bedöms 
därför inte ha någon betydande effekt på svenska 
regler. Förhandlingar pågick under våren mellan 
rådet och Europaparlamentet. Slutligt antagande 
av direktivet väntas under 2015. 

Direktiv om mammaledighet 

Hösten 2008 presenterade kommissionen ett 
förslag till ändring av Rådets direktiv 
92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder 
för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplat-
sen för arbetstagare som är gravida, nyligen har 
fött eller ammar. Ändringsförslaget innehöll bl.a. 
en utökad obligatorisk barnledighet för 
mamman från två till sex veckor och regler om 
vilken ersättning som skulle utgå under den 
obligatoriska ledigheten. Ett stort antal 
medlemsstater har under förhandlingen haft 
kritiska synpunkter, bl.a. gällande svårigheterna 
med att förena förslaget med befintliga system 
för föräldraledighet m.m. och mot att ytterligare 
öka den obligatoriska ledigheten. Kompromiss-
förslag diskuterades i rådet våren 2009. Därefter 
gjordes ett uppehåll i rådsarbetsgruppsförhand-
lingarna för att invänta parlamentets första be-
handling av direktivet. Hösten 2010 behandlade 
Europaparlamentet förslaget i en första läsning 
som bl.a. innefattade förslag om att ytterligare 
utöka barnledigheten för mamman, ersättning 
vid ledigheten och om förbud mot nattarbete 
och övertid. Trots flera försök har förhandling-
arna efter Europaparlamentets första läsning 
varit låsta och rådet har inte enas om en gemen-
sam ståndpunkt.  

Den nytillträdda kommissionen aviserade 
under hösten 2014 att man avsåg att dra tillbaka 
förslag där förhandlingarna är låsta. Under 
hösten 2014 fanns en möjlighet för det nytill-
trädda Europaparlamentet att göra om första 
läsningen som gjorts av det tidigare parlamentet 
men någon ny första läsning av direktivet, för att 
kunna anta en ståndpunkt som ligger närmare 
rådet gjordes inte. Vid rådsarbetsgrupp under 
våren 2015 blev också tydligt att den blocke-
rande minoriteten fanns kvar i rådet. Den 1 juli 
beslutade kommissionen att dra tillbaka förslaget 
om ändring av mammaledighetsdirektivet. 
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Förslag till beslut om inrättande av ett europeiskt 
forum för att bekämpa odeklarerat arbete 

Europeiska kommissionen presenterade den 
9 april 2014 ett förslag till beslut om att inrätta 
ett europeiskt forum, med syfte att förbättra 
samarbetet mellan medlemsstaterna för att före-
bygga och bekämpa odeklarerat arbete. Foru-
mets mål är att bidra till bättre efterlevnad av 
EU-rätt och nationell rätt, minska förekomsten 
av odeklarerat arbete, skapa formella arbetstill-
fällen samt främja arbetsmarknadsintegration 
och social delaktighet. För att nå dit anser 
kommissionen att medlemsstaterna behöver 
förbättra samarbetet mellan de nationella myn-
digheterna på EU-nivå, förbättra olika myndig-
heters tekniska kapacitet, öka allmänhetens 
medvetenhet om hur akut problemet är och 
uppmana till ökade arbetsinsatser för att be-
kämpa odeklarerat arbete. Forumets uppdrag ska 
vara att utbyta bästa praxis och information, 
utveckla expert- och analyskunskap samt sam-
ordna gränsöverskridande operativa insatser (se 
även Faktapromemoria 2013/14:FPM80). För-
slaget har förhandlats i rådsarbetsgruppen och 
EPSCO-rådet antog i oktober 2014 en allmän 
inriktning. Ärendet bereds för närvarande i 
Europaparlamentet. 

Utredning om åtgärder för ett längre arbetsliv 

Den 14 april 2011 utsågs en särskild utredare 
(dir. 2011:34) (Socialdepartementet) med upp-
drag att analysera hur den genomsnittliga 
pensionsåldern kan höjas och ta fram konkreta 
förslag till åtgärder för att fler ska kunna arbeta 
längre. Utredaren överlämnade i april 2013 slut-
betänkandet Åtgärder för ett längre arbetsliv 
(SOU 2013:25) till regeringen. Utredaren före-
slår ändringar i lagen (1982:80) om anställnings-
skydd, omfattande bl.a. höjd ålder för rätten att 
kvarstå i anställning från 67 till 69 år. Utredaren 
lämnar också ett antal förslag på åtgärder inom 
arbetsmiljöområdet. Betänkandet har remitterats 
och bereds för närvarande inom ramen för den 
översyn av pensionssystemet som initierats av 
Pensionsgruppen, med företrädare för partierna 
bakom pensionsöverenskommelsen. Se vidare 
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens 
budget.  

Utredning om stärkt skydd för arbetstagare som 
slår larm 

Den 14 februari 2013 gavs en särskild utredare i 
uppdrag att se över skyddet för arbetstagare som 
slår larm om olika former av missförhållanden, 
oegentligheter eller brott och att föreslå åtgärder 
som syftar till att stärka skyddet och skapa ett 
tydligare regelverk (dir. 2013:16). Betänkandet 
Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som 
slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 
2014:31) redovisades den 20 maj 2014. Utred-
ningen lämnar tre huvudsakliga förslag. För det 
första föreslås en ny arbetsrättslig lag om stärkt 
skydd för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verk-
samhet. För det andra föreslås en ny regel i 
arbetsmiljölagen som innebär en skyldighet för 
alla arbetsgivare att, i den utsträckning verksam-
heten kräver det, antingen se till att det finns 
rutiner för interna larm om allvarliga missför-
hållanden eller vidta andra åtgärder som under-
lättar sådana larm. För det tredje föreslås regler 
till skydd för identiteten av de arbetstagare som 
slår larm om sådana missförhållanden. Förslaget 
har remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Utredning om registerutdrag i arbetslivet 

Den 23 maj 2013 gavs en särskild utredare upp-
draget att bl.a. kartlägga av vilka skäl arbetsgi-
vare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att 
arbetssökande visar upp utdrag ur be-
lastningsregistret och vilken betydelse sådana 
utdrag tillmäts i anställningsprocessen (dir. 
2013:56). Utredaren har också analyserat vilka 
åtgärder som krävs för att säkerställa att arbets-
givare inte utan författningsstöd begär att ar-
betssökande och arbetstagare visar upp utdrag ur 
belastningsregistret. Betänkandet Registerutdrag 
i arbetslivet (SOU 2014:48) redovisades den 
26 juni 2014. Utredaren föreslår att det ska vara 
förbjudet för arbetsgivare att utan författnings-
stöd begära att en arbetssökande ska visa upp 
eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. 
Förslaget har remitterats och bereds för närva-
rande inom Regeringskansliet. 
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Utstationeringskommittén  

Den 27 september 2012 tillsattes en parlamenta-
risk utredning om utstationering på svensk 
arbetsmarknad (dir. 2012:92). En parlamentarisk 
kommitté, Utstationeringskommittén (A 
2012:03), ska utvärdera de ändringar som gjordes 
i lagen (1999:678) om utstationering av arbetsta-
gare med anledning av Lavaldomen och överväga 
vilka lagändringar som krävs för att värna den 
svenska modellen i ett internationellt perspektiv. 
I tilläggsdirektiv har kommittén getts ett utökat 
uppdrag att överväga vilka lagändringar och 
eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka 
kollektivavtalens ställning i utstationerings-
situationer och utarbeta nödvändiga lagförslag. 
Uppdraget ska redovisas senast den 
30 september 2015. 

Utredning om nya utstationeringsregler 

Den 15 maj 2014 antogs Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning 
av direktiv 96/71/EG om utstationering av ar-
betstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 
1024/2012 om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden 
(IMI-förordningen), tillämpningsdirektivet. 
Tillämpningsdirektivet ska ha genomförts i 
svensk rätt under juni 2016. En särskild utredare 
gavs den 5 juni 2014 i uppdrag att lämna förslag 
till hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i 
svensk rätt (dir. 2014:81) 

Uppdraget redovisades den 28 februari 2015 i 
delbetänkande Tillämpningsdirektivet till ut-
stationeringsdirektivet – Del I (SOU 2015: 13) 
samt den 31 mars 2015 i slutbetänkande 
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirek-
tivet – Del II (SOU 2015:38). Betänkandena har 
remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Överträdelseärende visstidsdirektivet 

Den 22 mars 2010 fick Sverige en formell under-
rättelse av Europeiska kommissionen angående 
genomförandet av rådets direktiv 1999/70/EG av 
den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsar-
bete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP 
(visstidsdirektivet). Två departementspromemo-

rior (Ds 2011:22 respektive Ds 2012:25) har 
utarbetats i syfte att förtydliga eller ytterligare 
stärka den befintliga lagstiftningen och dess reg-
ler till skydd mot missbruk av tidsbegränsade 
anställningar. Förslagen har inte lett till lagänd-
ringar. Sverige erhöll den 22 februari 2013 ett 
motiverat yttrande av kommissionen, vilket be-
svarades den 22 april 2013. Den 22 april 2014 
erhöll Sverige ett kompletterande motiverat 
yttrande av kommissionen, vilket besvarades av 
den förra regeringen den 19 juni 2014.  

Inom Regeringskansliet (Arbetsmarknadsde-
partementet) har därefter departementsprome-
morian Skärpta åtgärder mot missbruk av viss-
tidsanställningar (Ds 2015:29) utarbetats. 

Förslagen i promemorian syftar bl.a. till att 
säkerställa att anställningsskyddslagen 
(19802:80) uppfyller kraven på åtgärder till före-
byggande av missbruk enligt visstidsdirektivet. 
Promemorian har remitterats och även kommu-
nicerats till kommissionen. Ärendet bereds inom 
Regeringskansliet. 

Förslag om skärpta åtgärder mot missbruk av 
visstidsanställningar 

Som nämnts ovan har under våren 2015 departe-
mentspromemorian Skärpta åtgärder mot miss-
bruk av visstidsanställningar (Ds 2015:29) utar-
betats. Promemorian innehåller förslag till änd-
ringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
Förslagen till ändringar innebär i huvudsak att 
den nuvarande begränsningen för allmän viss-
tidsanställning kompletteras med en ny regel. 
Den nya regeln innebär att en sådan anställning 
övergår till en tillsvidareanställning i flera fall än i 
dag. En allmän visstidsanställning omvandlas 
enligt förslaget automatiskt till en tillsvidarean-
ställning om den sammanlagda anställningstiden 
i allmän visstidsanställning överstiger två år. 
Detta gäller inte bara om det sker inom en tids-
ram om fem kalenderår som i dag, utan även om 
det – oberoende av en sådan tidsram – sker 
under en period då tidsbegränsade anställningar 
enligt anställningsskyddslagen följt på varandra 
utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellan-
rum. I en sådan kedja av tidsbegränsade anställ-
ningar kan allmän visstidsanställning, vikariat 
och säsongsanställning ingå som länkar, men 
endast sammanlagd tid i allmän visstidsanställ-
ning har betydelse för om en anställning övergår 
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till en tillsvidareanställning. Undantag görs för 
arbetstagare som har fyllt 67 år.  

På samma sätt som i dag blir det möjligt att i 
kollektivavtal komma överens om andra regler. 
Vidare föreslås att arbetstagare med tidsbegrän-
sad anställning får rätt till preciserad information 
från arbetsgivaren om sådant som har betydelse 
för rätten till en tillsvidareanställning. 

Lagändringarna syftar till att ytterligare be-
gränsa möjligheterna att använda upprepade 
visstidsanställningar, att förbättra situationen för 
arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegrän-
sade anställningar under lång tid och att säker-
ställa att anställningsskyddslagen uppfyller kra-
ven på åtgärder till förebyggande av missbruk 
enligt visstidsdirektivet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 
2016. 

Promemorian har remitterats. Ärendet bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 

Utredning av SCB om visstid 

Arbetsmarknadsdepartementet gav den 22 sep-
tember 2014 SCB i uppdrag att kartlägga före-
komsten av upprepade visstidsanställningar hos 
samma arbetsgivare (dnr A2014/3352/ARM). 
Resultaten från undersökningen baseras på en 
enkätstudie som genomfördes under oktober 
och november 2014. Enligt SCB:s skattning hade 
39 000 personer i Sverige haft visstidsanställning 
hos samma arbetsgivare i minst fem år, varav 
12 000 haft samma visstidsanställning under hela 
perioden och 27 000 haft flera visstidsanställ-
ningar. Av de 27 000 hade 10 000 personer haft 
flera på varandra följande visstidsanställningar, 
antingen utan något uppehåll eller med endast 
högst två månaders uppehåll mellan 
anställningarna (s.k. stapling). 

Utredning om lärlingsprovanställning  

I november 2012 överlämnade Utredningen om 
lärlingsprovanställning sitt betänkande Utbild-
ningsanställning (SOU 2012:80) där det bl.a. 
föreslås en ny anställningsform med utbild-
ningsinnehåll för unga, utbildningsanställning, 
att den kommunala vuxenutbildningen ska 
kunna lämna stöd när utbildningsinnehållet ut-
formas och utbilda handledare, samt om ekono-
miska incitament till arbetsgivare som har an-

ställda med en utbildningsanställning. 
Regeringen avser inte gå vidare med utredning-
ens förslag. 

Utredning om kostnader för arbetsgivare vid tvist 
om uppsägning 

I september 2012 överlämnade Uppsägnings-
tvistutredningen betänkandet Uppsägningstvis-
ter – En översyn av regelverket kring tvister i 
samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 
2012:62) till regeringen. I betänkandet lämnas 
förslag på ändringar i lagen (1982:80) om 
anställningsskydd som syftar till att begränsa 
arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning. 
Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen 
avser inte gå vidare med utredningens förslag. 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 

Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 att 
tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetsli-
vet. Efter förlängning redovisades uppdraget den 
4 juni 2015 i betänkandet Hela lönen, hela tiden 
– utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 
2015:50). Delegationen föreslår en tredelning i 
föräldrapenningen där 150 dagar ska reserveras 
för vardera föräldern och 60 dagar kan avstås till 
den andra föräldern. Vidare föreslår delegationen 
att myndigheter inom arbetslivsområdet ges 
uppdrag i syfte att öka kunskapen om villkoren i 
kvinno- och mansdominerade yrken samt att 
utbildningsmyndigheter och arbetsmarknadens 
parter verkar för ökad kunskap om yrkesval och 
jämställdhet i arbetslivet. Ärendet bereds för 
närvarande inom regeringskansliet. 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

ILO:s beslutande organ, Internationella arbets-
konferensen, godkände i juni 2015 en rekom-
mendation om övergång från informell till for-
mell ekonomi. Dessutom beslutades verksam-
hetsplan och budget för 2016–2017. Cooköarna 
antogs som ILO:s 186:e medlem. 
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Verksamhet vid Arbetsdomstolen 

Antalet mål som kom in till Arbetsdomstolen 
(AD) 2014 var något lägre än föregående år (se 
Tabell 4.5). Drygt 60 procent av målen var s.k. 
A-mål (mål i vilka talan väcks direkt hos AD), 
vilket är i nivå med tidigare år. Antalet avgjorda 
mål ökade markant jämfört med 2013 samtidigt 
som antalet inneliggande mål minskade. 

 
Tabell 4.5 Målstatistik för Arbetsdomstolen 2012–2014 
Antal 

 2012 2013 2014 

Inkomna mål 384 407 403 

Avgjorda mål 368 376 426 

Antal domar och särskilt uppsatta beslut 91 94 91 

Inneliggande mål vid årets slut 190 221 198 
Källa: Arbetsdomstolen. 

 
Genomströmningstiderna (handläggningsti-
derna) är av stor betydelse för att bedöma om 
arbetsrättsliga tvister avgörs inom rimlig tid. 
Beräknat som månatlig mediantid för avgjorda 
mål har genomströmningstiderna för såväl A-
mål som s.k. B-mål (mål som först har prövats i 
tingsrätt och sedan överklagats till AD) varit 
relativt konstant under åren 2012-2014 (se 
Tabell 4.6). 

 
Tabell 4.6 Genomströmningstider för mål vid 
Arbetsdomstolen 2012–2014 
Antal månader (medianvärde) 

 2012 2013 2014 

A-mål totalt 6 6 7 

A-mål avgjorda efter dom eller särskilt 
uppsatt beslut 

13 12 12 

B-mål totalt 3 2 4 

B-mål avgjorda efter dom eller särskilt 
uppsatt beslut 

10 11 10 

Källa: Arbetsdomstolen. 

4.5.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att de insat-
ser som har gjorts inom ramen för arbetsrätts-
området kan förväntas bidra till målet för arbets-
rätten: att skapa förutsättningar för ett arbetsliv 
som tillgodoser både arbetstagarnas och arbets-
givarnas behov av flexibilitet, trygghet och in-
flytande.  

Insatserna inom arbetsrättsområdet är, liksom 
tidigare år i första hand kopplade till förhand-
lings- och lagstiftningsarbete, dels inom det 

internationella samarbetet, främst EU, dels i 
form av nationella initiativ. 

Som framgår av resultatredovisningen har ett 
antal utredningsbetänkanden varit föremål för 
remittering och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet.  

Regeringen värnar den svenska modellen, nå-
got som återspeglas i flera utredningsuppdrag 
och tilläggsdirektiv. 

Lagstiftningen ska skapa förutsägbarhet och 
trygghet. I budgetpropositionen för 2015 avise-
rade regeringen avsikten att återkomma med 
förslag som förhindrar att visstidsanställningar 
staplas på varandra under lång tid. En departe-
mentspromemoria med förslag om skärpta åt-
gärder mot missbruk av visstidsanställningar har 
remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Resultaten utifrån indikatorerna på arbets-
rättsområdet (veckoarbetstid, deltidsarbete, 
tidsbegränsad anställning) visar inga större för-
ändringar under 2014 i jämförelse med 2013. 
Andelen anställda som har tidsbegränsad anställ-
ning i procent av samtliga anställda har dock 
ökat något, där den största ökningen kan ses hos 
män. Det kan konstateras att andelen 
deltidsarbetande kvinnor därmed fortfarande är 
mycket högre än andelen deltidsarbetande män. 
Till följd av det är den faktiskt arbetade tiden för 
kvinnor också betydligt lägre än för män. 
Kvinnor har också i större omfattning än män 
tidsbegränsade anställningar. Detta leder bl.a. till 
att kvinnor har sämre ekonomiska förutsätt-
ningar än män. 

4.6 Resultatredovisning – 
Lönebildning 

4.6.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Nedanstående indikatorer används som grund 
för resultatredovisningen inom lönebildnings-
området: 

– Antal medlingsärenden i riksavtalsförhand-
lingar där Medlingsinstitutet har förordnat 
medlare. 

– Antal förlorade arbetsdagar på grund av 
konflikt. 
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– Löneutvecklingen för hela arbetsmark-
naden. 

– Arbetskraftskostnadsutvecklingen per 
timme inom näringslivet i förhållande till 
euroområdet och USA. 

– Reallöneutvecklingen. 

– Löneskillnaden mellan kvinnor och män. 

4.6.2 Resultat 

De treårsavtal som tecknades för stora delar av 
arbetsmarknaden 2013 medför att avtalsåren 
2014 och 2015 har haft en mycket begränsad 
omfattning. Under 2014 tecknades 43 nya 
kollektivavtal om löner och allmänna villkor som 
berörde totalt 100 000 arbetstagare. 

Antal medlingsärenden 

Medlingsinstitutet (MI) tillsatte under 2014 
särskilda medlare i sex avtalsförhandlingar 
mellan förbundsparter (se Tabell 4.7). Det är 
betydligt färre än 2012 och 2013 som dock var 
avtalsår med betydande omfattning. Samtliga sex 
medlingar kom till stånd efter samtycke med 
parterna. 

 
Tabell 4.7 Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandlingar 
där Medlingsinstitutet har förordnat medlare 2010–2014 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 27 10 23 25 6 
Källa: Medlingsinstitutet. 

 
I och med att antalet medlingsärenden var be-
tydligt färre 2014 jämfört med 2013, minskade 
kostnaden för den centrala medlingsverksam-
heten. Totalt uppgick kostnaden i form av arvo-
den till utsedda medlare 2014 till 1 miljon 
kronor, vilket kan jämföras med närmare 
4 miljoner föregående år. 

På lokal nivå har MI förordnat fyra fasta 
medlare med varsitt regionalt ansvar som vid 
behov ska medla mellan enskilda oorganiserade 
arbetsgivare och fackliga organisationer. Antalet 
inkomna lokala medlingsärenden uppgick 2014 
till 35, vilket är något fler än föregående år. I 
samtliga registrerade ärenden förelåg varsel om 
stridsåtgärder och i åtta tvister verkställdes de. 
Detta ska dock ställas i relation till att närmare 
11 000 arbetsgivare under året blev bundna av 

kollektivavtal och att majoriteten blev det genom 
medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Av-
talstvisterna med utländska företag har praktiskt 
taget upphört då inget medlingsärende under 
2009–2014 har gällt utländska entreprenadföre-
tag. 

Antal förlorade arbetsdagar 

Under avtalsåret 2014 lades varsel om stridsåt-
gärder i fem av de sex förhandlingar där MI till-
satt medlare. I två av dessa trädde varslen i kraft. 

Sammantaget förlorades drygt 3 450 dagar på 
grund av konflikter på arbetsmarknaden under 
2014 (se Tabell 4.8). Av dessa avsåg 2 845 dagar 
strejk och lockout som framkallats efter 
strandade förbundsförhandlingar medan de res-
terande förlorade arbetsdagarna avsåg lokala 
tvister. 

 
Tabell 4.8 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 
2010–2014 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 28 892 254 37 072 7 084 3 450 
Källa: Medlingsinstitutet. 

 
MI gjorde bedömningen att det bara var kon-
flikten mellan Seko och Almega Tjänsteförbun-
den om avtalet för spårtrafiken som var av sådan 
omfattning att den fick kännbara ekonomiska 
konsekvenser. Närmare 2 600 arbetsdagar gick 
förlorade i konflikten. Därtill drabbades under 
drygt två veckor uppskattningsvis 70 000–80 000 
resenärer dagligen av inställda tåg. 

Löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden 

Löneökningarna 2014 uppgick till 2,8 procent 
för hela ekonomin, vilket kan jämföras med 2,5 
procent 2013 (se Tabell 4.9). De avtalsmässiga 
löneökningarna har beräknats till 2,2 procent 
både 2013 och 2014.  

Avvikelserna mellan de avtalsmässiga höjning-
arna och de faktiska löneökningarna kan vissa år 
vara stora, exempelvis med anledning av ändrad 
sammansättning av arbetskraften eller variat-
ioner i övertidsuttag. Att löneökningarna var 
högre 2014 än 2013 berodde delvis på bytet av 
vilka företag som ingår i urvalsundersökningen. 

De treåriga avtalen som tecknades inom 
Industriavtalets ram våren 2013 har sammantaget 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 14 

70 

bidragit till en jämförelsevis låg löneökningstakt 
under avtalsperioden. 

 
Tabell 4.9 Löneutveckling för hela arbetsmarknaden 2010–
2014 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Procent 2,6 2,4 3,0 2,5 2,8 
Källa: Medlingsinstitutet, sammanvägning av konjunkturlönestatistiken. 

Arbetskraftskostnadsutvecklingen inom 
näringslivet 

Ett lands konkurrenskraft beror till stor del på 
hur arbetskraftskostnaderna utvecklas i förhål-
lande till andra länder. Arbetskraftskostnaden 
för en anställd person i Sverige innehåller all 
form av lön samt lagstadgade- och avtalsregle-
rade arbetsgivaravgifter. För perioden 2010–2014 
var ökningstakten i det svenska näringslivet i 
genomsnitt 2,7 procent, vilket kan jämföras med 
2 procent under motsvarande period inom euro-
området och i USA. I många länder i Europa 
samt USA har efterdyningarna till skuld- och 
finanskrisen inneburit att löneökningstakten har 
varit mer dämpad än i Sverige. 

År 2014 ökade arbetskraftskostnaderna i 
Sverige med 3 procent, vilket innebar en påtaglig 
ökning jämfört med 2013 då motsvarande 
ökning uppgick till 1,8 procent (se Diagram 4.7). 
Att svängningarna har varit så kraftiga i Sverige 
beror dels på skillnader mellan faktiska och av-
talade löneökningar, dels vid vilka tidpunkter 
under året som lönerevisionerna infaller, dels på 
rabatter för premieinbetalningar till avtalspens-
ioner. 

 
Diagram 4.7 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme i 
näringslivet 2010–2014 
Procentuell förändring från föregående år  

 
Källor: Eurostat, Labour Cost Index (LCI) och Bureau of Labor Statistics, USA. 

 

Ett lands konkurrenskraft kan upprätthållas även 
om arbetskraftskostnaderna är högre än i om-
världen förutsatt att produktiviteten är hög eller 
gynnas av en svag växelkurs. Under åren 2009–
2013 har dock ingen av dessa faktorer gynnat 
den svenska konkurrenskraften, vilket har med-
fört att exportandelarna har fallit. Sedan 2013 har 
emellertid kronan åter försvagats gentemot 
dollarn och euron, vilket i viss utsträckning har 
underlättat industrins konkurrensförmåga. 

Sett till nivån har Sverige, enligt Eurostat, 
bland de högsta arbetskraftskostnaderna i 
Europa. I ett viktigt konkurrentland som 
Tyskland är arbetskraftskostnaderna 
ca 20 procent lägre. Arbetskraftskostnaderna har 
dock stigit i Tyskland under senare år och be-
döms öka med över 3 procent 2015, delvis bero-
ende på införandet av en lagstadgad minimilön. 

Reallöneutveckling 

De nominella löneökningarna har varit relativt 
stabila sedan industriavtalets tillkomst 1997. 
Under åren 1998–2014 ökade de nominella 
lönerna med i genomsnitt 3,3 procent per år och 
konsumentpriserna med 1,2 procent per år. 
Därmed steg reallönerna med 2,1 procent per år, 
eller sammanlagt 44 procent under perioden (se 
Diagram 4.8). Variationer i reallöneutvecklingen 
mellan enskilda år har främst berott på upp- och 
nedgångar i inflationen. Under senare år har 
konsumentprisindex påverkats av låga räntor, 
fallande energipriser och att en jämförelsevis 
stark valuta har medfört låga importpriser. 
Dessutom framgår det av Riksbankens företags-
undersökning från 2014 att många företag anger 
att konkurrensläget utgjort ett hinder för pris-
höjningar. 

Under 2014 sjönk konsumentpriserna med 
0,2 procent jämfört med föregående år, vilket 
tillsammans med de beräknade nominella löne-
ökningarna på 2,8 procent innebär att 
reallönerna under året steg med 3 procent. 
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Diagram 4.8 Nominell och real löneutveckling i procent 
1998–2014 
Procent  

 
Anm.: Reallön är nominell timlöneökning enligt konjunkturlönestatistiken deflaterad 
med konsumentprisindex (KPI). 
Källor: Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån. 
 

Löneskillnader mellan kvinnor och män 

En jämförelse av kvinnors och mäns genom-
snittliga löner för hela arbetsmarknaden 2014 
visar att kvinnor hade 86,8 procent av mäns lön, 
dvs. en löneskillnad på 13,2 procent. Det är en 
minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 
året innan. Utvecklingen visar att löneskillnaden 
mellan kvinnor och män har minskat med 3,1 
procentenheter under perioden 2005–2014. 
Den enskilt viktigaste förklaringen till löneskill-
naden är att kvinnor och män arbetar inom olika 
yrken och att dessa yrken är förknippade med 
olika lönenivåer. En könssegregerad arbetsmark-
nad är en viktig orsak till att löneskillnader upp-
står. Utvecklingen i Sverige tyder på en långsamt 
minskad könsuppdelning. MI:s analyser av 
perioden 2008–2013 visar att andelen kvinnor 
minskar i kvinnligt dominerade yrken och ökar i 
manligt dominerade yrken. Den minskade 
löneskillnaden mellan kvinnor och män under 
dessa år beror enligt MI framförallt på att 
sammansättningen på arbetsmarknaden har för-
ändrats, men även på att lönerna har ökat mer 
för kvinnor än för män. Löneeffekten har dock 
varit viktigast i den privata sektorn, medan 
strukturella förändringar har varit den påtagligt 
viktigaste förklaringen i den offentliga sektorn  

Om man med hjälp av standardvägning tar 
hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbild-
ning och arbetstid, uppgick kvinnors lön i 
genomsnitt till 95 procent av mäns lön 2014, dvs. 
en löneskillnad på 5 procent. Det är en 
minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 

året innan och förklaras delvis av tillämpningen 
av en ny och mer detaljerad yrkesklassificering. 
Den standardvägda löneskillnaden betecknas 
ofta som oförklarad löneskillnad och beror på 
orsaker som inte låter sig fångas i mätbara 
variabler. Diagram 4.9 visar att den oförklarade 
löneskillnaden varierar mellan olika sektorer. För 
tjänstemän i den privata sektorn uppgår den 
oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och 
män i genomsnitt till 8,1 procent, medan det 
knappt existerar någon vägd löneskillnad i 
kommunsektorn. Se även utgiftsområde 2 
avsnitt 5 avseende mäns och kvinnors löner 
inom staten. 
 
Diagram 4.9 Kvinnors lön i procent av mäns lön sektorsvis 
efter standardvägning 2011–2014 
  

 
Källa: Medlingsinstitutet.  

 
MI fick inför verksamhetsåret 2015 i uppdrag av 
regeringen att bl.a. analysera om de centrala 
löneavtalens konstruktion har haft någon effekt 
för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män. Uppdraget redovisades den 17 juni i 
samband med MI:s årliga konferens om löne-
bildning och jämställdhet. Resultaten tyder på 
att avtalens konstruktion spelar mindre roll för 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Skill-
naderna är större inom avtalskonstruktionerna 
än mellan dem.  

Studien visar även att det under perioden 
2009–2013 har skett relativlöneförändringar 
mellan olika yrken. Bland de 20 yrken där den 
procentuella löneutvecklingen har varit högst 
återfinns mest könsneutrala yrken, medan 18 av 
de 20 yrken med lägst procentuell löneutveckl-
ing var mansdominerade. 
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Verksamhet vid Medlingsinstitutet 

Medlingsinstitutet (MI) har inför och under 
avtalsrörelsen 2014 haft överläggningar med 
arbetsmarknadens parter för att uppmärksamma 
dem på de samhällsekonomiska förutsättning-
arna samt vikten av den konkurrensutsatta 
sektorns lönenormerande roll. Myndigheten har 
även anordnat nio konferenser och seminarier 
med olika teman för medlare, ekonomer, 
statistiker, massmedia och representanter från 
myndigheter, forskarvärlden och affärsbankerna. 
Sammanlagt har drygt 800 deltagare kommit till 
de olika aktiviteterna. MI har även medverkat i 
aktiviteter arrangerade av andra samt tagit emot 
besök från utländska delegationer. 

MI publicerar varje år två rapporter. Årsrap-
porten Avtalsrörelsen och lönebildningen pre-
senterades i februari och i juni presenterades 
rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken 
om löneskillnaden mellan kvinnor och män? MI 
har under 2014 även uppdaterat och beställt 
nytryck av skriften Lön för mödan, i syfte att 
sprida kunskap om lönebildningen till främst 
gymnasieelever. 

På myndighetens hemsida har konjunkturlö-
nestatistiken publicerats vid tio tillfällen under 
2014. På hemsidan återfinns även en databas med 
information om centrala kollektivavtal. Vid 2014 
års utgång fanns 685 registrerade kollektivavtal 
om löner och allmänna villkor. Därutöver finns 
ett antal särskilda avtal med utbildningsinnehåll, 
t.ex. yrkesintroduktionsavtal. 

4.6.3 Analys och slutsatser 

Flera av de kriterier som används för att bedöma 
om en god lönebildning uppnåtts uppfylldes 
under 2014. I genomsnitt ökade reallönerna med 
3 procent samtidigt som sysselsättningen ökade 
med närmare 70 000 personer. Därtill var antalet 
konflikter på arbetsmarknaden få vilket också 
medförde att få arbetsdagar gick förlorade under 
året. Däremot har arbetskraftskostnaderna stigit 
snabbare än i omvärlden vilket är ogynnsamt för 
Sveriges internationella konkurrenskraft. Dess-
utom begränsar frånvaron av inflation utrymmet 
för relativlöneförändringar mellan olika lönta-
gargrupper, t.ex. mellan kvinnodominerade och 
mansdominerade yrken. 

En trend som har framkommit under senare 
år är att allt fler kollektivavtal gäller tillsvidare 

och att allt fler löntagare omfattas av s.k. siffer-
lösa avtal. MI bedömer att cirka 800 000 lönta-
gare 2015 omfattas av avtal där de centrala för-
bundsparterna inte har angivit något löneut-
rymme. Merparten av dessa finns inom den 
offentliga sektorn. Orsakerna till att vissa för-
bund väljer en lösare koppling till industrins 
märke kan dels bero på att man ser ökade möj-
ligheter till att åstadkomma relativlöneföränd-
ringar, dels att det inte finns samma utrymme till 
löneökningar utöver de avtalade lönerna som 
t.ex. för anställda i industrisektorn. Ingen av 
arbetsmarknadens parter har presenterat upp-
gifter som styrker att sifferlösa avtal ger högre 
löneökningar än andra avtalskonstruktioner, 
vilket delvis kan förklaras av att lönestatistiken 
inte är fördelad på avtalsområden. MI:s analys av 
de centrala avtalen tyder på att avtalskonstrukt-
ionerna inte tycks spela någon avgörande roll för 
löneutfallet. 

Trots att vissa fackförbund har framfört kritik 
mot att industriavtalen ska vara lönenormerande 
för hela ekonomin, har efterlevnaden av 
industrins märke varit god. Under de senaste 
åren har oftast andra frågor än lönenivåer varit i 
centrum för kollektivavtalsförhandlingarna. 
Ingen av tvisterna på arbetsmarknaden 2014 
handlade i första hand om lönenivåer, utan 
snarare om inflytandefrågor som t.ex. anställ-
ningsvillkor, arbetstid, arbetsmiljö och 
entreprenörsansvar. Det finns därmed goda skäl 
till att hävda att de tecknade industriavtalen 
under avtalsrörelsen 2013 har bidragit till en väl 
fungerande lönebildning. 

Merparten av de treåriga avtalen som teckna-
des 2013 löper ut våren 2016. Avtalsrörelsen 
2016 kommer totalt omfatta cirka 460 avtal och 
beröra närmare 2,9 miljoner löntagare, bl.a. inom 
industrin, handeln, byggsektorn och kommun-
sektorn. En försvårande omständighet inför 
avtalsrörelsen är den tudelade ekonomin där 
förutsättningarna skiljer sig mellan olika avtals-
områden. Å ena sidan befinner sig den lönenor-
merande industrisektorn under press eftersom 
arbetskraftskostnaderna stiger snabbare än i 
omvärlden och vinstandelarna har minskat. Å 
andra sidan har den inhemska tjänstesektorn 
gynnats av låga räntor, ökade reallöner och jobb-
skatteavdrag. Synen på hur mycket lönerna kan 
tillåtas öka kan därmed skilja sig mellan olika 
sektorer.  

Ytterligare en viktig fråga i kommande avtals-
rörelse är löneskillnaderna mellan kvinnor och 
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män där vissa förbund anser att det behövs 
konkreta ingripanden för att påskynda 
utvecklingen. Hur jämställda löner ska uppnås 
och i vilken takt det ska ske skiljer sig dock åt 
mellan förbunden. MI:s analys tyder på att de 
förändringar som sker i sammansättningen på 
arbetsmarknaden hittills har haft större bety-
delse för minskade löneskillnader än relativt 
högre löneökningar för kvinnor. Den ovägda 
löneskillnaden mellan kvinnor och män har 
under den senaste 10-årsperioden följaktligen 
minskat snabbare i den offentliga sektorn än i 
den privata sektorn där yrkessegregeringen är 
mer påtaglig och minskar långsammare i takt. 

4.7 Politikens inriktning 

Arbetslivspolitiken är central för en väl funge-
rande arbetsmarknad. Politiken bygger på en 
ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmark-
nadens parter, där statens roll är att genom 
ändamålsenliga regelverk och andra styrmedel 
säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta 
tillkomsten av nya jobb, samtidigt som förut-
sättningar skapas för arbetsmarknadens parter 
att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens när-
mare utformning.  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska 
skapa goda förutsättningar för trygghet, ut-
veckling, tillväxt och konkurrenskraft. För en väl 
fungerande modell, som över tid kan utvecklas, 
behövs en bra dialog och en fungerande an-
svarsfördelning mellan staten och arbetsmark-
nadens parter. Modellen förutsätter en hög 
kollektivavtalstäckning och en hög organisat-
ionsgrad i både arbetstagar- och arbetsgivarorga-
nisationer. Nya anställningsformer och nya sätt 
att organisera arbetet, har tillsammans med en 
ökad rörlighet över nationsgränserna, av både 
arbetskraft och tjänster, påverkat den svenska 
modellens förutsättningar och medför nya ut-
maningar. 

4.7.1 Arbetsmiljö 

Även om det finns positiva indikationer måste 
de senaste årens negativa utveckling inom 
arbetsmiljöområdet tas på allvar. Regeringens 
utgångspunkt är att ingen ska riskera att dö eller 
skadas i sitt arbete. Fortsatta insatser för att 

förebygga den arbetsrelaterade ohälsan, särskilt 
den psykosociala, är viktiga för att uppnå ett 
hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöverkets arbete med 
att ta fram nya föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö är ett positivt exempel på 
arbete som pågår. 

De grundläggande kraven på arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet läggs fast i lagstiftningen. 
Genom denna tydliggörs vilka krav som ställs på 
alla företag och verksamheter som verkar inom 
landets gränser. Alla arbetstagare omfattas i 
princip av samma regelverk och arbetsmiljökra-
ven måste upprätthållas på hela arbetsmark-
naden.  

Tillsyn av arbetsmiljön är viktig för att upp-
rätthålla skyddet för arbetstagarna och för att 
rättvisa konkurrensförhållanden ska kunna råda 
på arbetsmarknaden. Arbetet för att hindra fö-
retag från att på olika sätt bryta mot arbetsmiljö-
regelverket för att uppnå konkurrensfördelar är 
viktigt. En bristfällig arbetsmiljö får aldrig vara 
ett konkurrensmedel på marknaden, vare sig 
nationellt eller inom EU:s gemensamma mark-
nad.  

Regeringen noterar en större rörlighet mellan 
olika länder liksom en ökning av utstationerad 
arbetskraft. I EU-samarbetet bör höga arbets-
miljökrav fortsatt värnas och de initiativ som 
tagits bör uppmuntras och stödjas, exempelvis 
ett europeiskt forum för att bekämpa 
odeklarerat arbete. 

I tillägg till lagstiftningen och tillsynen har 
arbetsmarknadens parter viktiga uppgifter för att 
främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet 
måste ha en fast och tydlig förankring ute på 
arbetsplatserna. I detta arbete har skyddsombud 
och regionala skyddsombud en viktig funktion. 
Det är viktigt med en balans mellan det statliga 
åtagandet och det lokala arbetsmiljöarbetet. En 
god och väl utvecklad tillsynsverksamhet möjlig-
gör att skyddsorganisationen på arbetsplatserna 
kan fungera som avsett. 

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljö-
politik är också en dialog mellan staten och ar-
betsmarknadens parter om hur politiken kan 
utvecklas och vilka insatser som bör göras. 
Regeringen bedömer att det hos arbetsmark-
nadens parter finns en vilja och ett engagemang 
för att ta sig an de utmaningar som finns inom 
arbetsmiljöområdet. 

Om människor ska orka jobba ett helt arbets-
liv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psy-
kiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Det 
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moderna arbetslivet medför nya utmaningar, 
ofta av psykosocial art, samtidigt som mer 
traditionella arbetsmiljöproblem, ofta av teknisk 
eller fysisk art, kvarstår. Den globala 
konkurrensen ställer ständiga krav på 
produktivitets- och effektivitetshöjningar. Dessa 
får inte ske på bekostnad av arbetstagares hälsa 
och välmående. Vissa grupper är mer utsatta än 
andra för risken att bli utslitna i förtid och ar-
betsmiljöpolitiken måste beakta att arbetsmiljö-
problemen ser olika ut i olika sektorer och för 
olika människor. Arbetslivsforskningen kan 
bidra med ny och viktig kunskap, exempelvis vad 
gäller arbetsmiljön inom de kvinnodominerade 
sektorerna. 

Områden för fortsatta insatser 

Den vidareutveckling av Arbetsmiljöverkets 
arbete angående särskilda förebyggande insatser 
för kvinnors arbetsmiljö som initierades 2015 
fortsätter även under 2016 i oförändrad omfatt-
ning (utg.omr. 13 avsnitt 5). 

I Vårändringsbudgeten 2015 gjordes en rad 
satsningar som föreslås fortsätta under 2016: 

– Arbetsmiljöverkets anslag ökas ytterligare 
fr.om. 2016.  

– Staten ger årligen ett bidrag till den region-
ala skyddsombudsverksamheten. Bidraget 
ökas ytterligare något fr.om. 2016. 

– Arbetslivsforskningen behöver stärkas. 
Regeringen avsätter särskilda medel under 
utgiftsområde 14 under perioden 2016–
2018, till Forte och Arbetsmiljöverket, för 
att finansiera forskning om bl.a. 
arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer 
samt kvinnors arbetsrelaterade ohälsa. 

– För att främja kompetensförsörjningen 
inom företagshälsovården avsätter 
regeringen särskilda medel fr.om. 2016. 
Regeringen återkommer angående 
utformningen av detta stöd. 

Regeringens ambition är att i början av 2016 
presentera en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin 
arbetas fram i nära samråd med arbetsmark-
nadens parter och ska bygga på relevant forsk-
ning. Strategin ska utgå från det moderna arbets-
livets utmaningar och möjligheter och bl.a. 
kunna omfatta en nollvision för dödsolyckor i 
arbetslivet. Regeringen har redan i detta skede 

identifierat frågor att analysera närmare, såsom 
fortsatt hur arbete med kunskap och utvärdering 
av arbetsmiljö ska samlas och spridas.  

Utifrån den rapportering som finns gällande 
brister i arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster, 
avser regeringen att göra en kartläggning av 
branschens arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Regeringen avser även att ge Arbetsmiljöverket 
ett uppdrag om tillsyn av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen vad gäller stress samt möjligheter 
till inflytande och delaktighet inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4.7.2 Arbetsrätt 

Det är önskvärt att arbetsmarknadens parter så 
långt som möjligt tar ansvar för vilka närmare 
arbetsrättsliga villkor som ska gälla i arbetslivet. 
Det gäller för alla som arbetar i Sverige, oavsett 
varifrån man kommer. Om parterna tar ett så-
dant ansvar, kan långsiktig stabilitet uppnås, 
samtidigt som parterna själva förfogar över 
möjligheterna att anpassa villkoren till de förut-
sättningar som råder i respektive bransch. 
Statens uppgift är att skapa förutsättningar för 
parterna att ta ett sådant ansvar och samtidigt 
säkerställa vissa grundläggande villkor.  

Regeringen vill arbeta på flera fronter för att 
stärka och utveckla den svenska arbetsmark-
nadsmodellen, både nationellt och internation-
ellt. Kollektivavtalens ställning måste värnas. 
Svenska löner och villkor ska gälla för alla som 
arbetar i Sverige. Det är viktigt att lagstiftningen 
utformas så att den främjar tillämpningen av 
sådana villkor som arbetsmarknadens parter 
kommit överens om i kollektivavtal. Mot denna 
bakgrund avser regeringen fortsätta det igång-
satta arbetet med att se över och skärpa utstat-
ioneringslagen samt genomföra det s.k. tillämp-
ningsdirektivet till utstationeringsdirektivet in-
klusive införandet av ett entreprenörsansvar. 

Sverige ska vara en konstruktiv medlem av 
EU. Frågor om ordning och reda på arbets-
marknaden är här av särskilt intresse. Principen 
bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga 
lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med re-
spekt för den fria rörligheten. För att uppnå 
denna målsättning har regeringen påbörjat ett 
påverkansarbete som syftar till en revidering av 
utstationeringsdirektivet. Detta påverkansarbete 
är ett led i regeringens arbete för att stärka 
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grundläggande rättigheter och kollektivavtalens 
ställning på EU-nivå. 

Lagstiftningen ska också skapa förutsägbarhet 
och trygghet. Utvecklingen på arbetsmarknaden 
har skapat en ökad otrygghet för vissa grupper. 
Ett lagstiftningsarbete har påbörjats och 
regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag som ytterligare begränsar 
möjligheterna att visstidsanställningar staplas på 
varandra under lång tid.  

Regeringen har för avsikt att ratificera ILO-
konvention 94. Ett arbete i detta syfte pågår (se 
utg.omr. 2 avsnitt 6.3.2 och 6.4). 

4.7.3 Lönebildning 

En väl fungerande lönebildning kännetecknas av 
att mål som hög sysselsättning, prisstabilitet, god 
konkurrenskraft och ökade reallöner blir möjliga 
att förena.  

Parternas ansvar för lönebildningen är en 
grundpelare i den svenska modellen. Överens-
kommelser som kommit till stånd i förhand-
lingar mellan parterna ger legitimitet och 
stabilitet som i förlängningen är en förutsättning 
för arbetsfred och en god konkurrenskraft. Den 
svenska lönebildningsmodellen baseras på att 
den internationellt konkurrensutsatta sektorn är 
lönenormerande. Denna modell har i två 
decennier bidragit till en varaktig reallönetillväxt 
och regeringens avsikt är att denna positiva 
utveckling ska fortsätta. 

Regeringen anser att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är oacceptabla. De måste suc-
cessivt minskas. Huvudansvaret för lönebild-
ningen ligger hos parterna på arbetsmarknaden, 
men staten har ett övergripande samhällseko-
nomiskt ansvar. Löneskillnader kan minskas 
genom att föräldraledighet och ledighet för vård 
av sjukt barn blir mer jämställt mellan könen. 
För att öka jämställdheten avseende det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet och på 
arbetsmarknaden har regeringen därför föreslagit 
att en tredje reserverad månad per förälder införs 
för föräldrapenningen (se vidare utg.omr. 12). 
Arbetsmarknaden behöver bli mindre 
könsuppdelad och heltidsarbete ska vara norm 
med deltid som möjlighet oavsett kön. Här har 
såväl arbetsmarknadens parter som myndighet-
erna inom utbildnings- och arbetsmarknadspoli-
tiken viktiga uppgifter i att främja arbete inom  
icke-könstraditionella yrken. Vidare anser 

regeringen att kvinnors arbete ska värderas lika 
som mäns arbete och att det är fortsatt angeläget 
att andelen kvinnliga chefer och styrelseleda-
möter ökar. 

Statens roll är att skapa förutsättningar för en 
väl fungerande lönebildning. Centrala delar i 
detta är regelverket för medling vid tvister på 
arbetsmarknaden och att bistå med verktyg för 
att motarbeta osakliga löneskillnader. 
Regeringen avser att återkomma med en propo-
sition gällande förändringar i diskrimineringsla-
gen angående bl.a. lönekartläggning (se vidare 
utg.omr. 13 avsnitt 4). 

4.8 Budgetförslag 

4.8.1 2:1 Arbetsmiljöverket 

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 2:1 Arbetsmiljöverket 
Tusental kronor 

2014 Utfall 599 983  
Anslags- 
sparande 29 453 

2015 Anslag 654 703 1 
Utgifts- 
prognos 662 808 

2016 Förslag 698 411    

2017 Beräknat 709 081 2   

2018 Beräknat 719 222 3   

2019 Beräknat 732 377 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 702 216  tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 701 512  tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 701 512  tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Arbetsmiljöverkets 
förvaltningsutgifter samt för utgifter för statsbi-
drag till de centrala arbetstagarorganisationerna 
för den regionala skyddsombudsverksamheten. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.11 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 8 825 8 948 -124 

Prognos 2015 10 000 10 000 0 

Budget 2016 10 000 10 200 -200 

 
Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen 
den särskilda informationsverksamheten, men 
även försäljning från informationssystemet om 
arbetsskador (ISA). Den särskilda informations-
verksamheten består främst av försäljning av 
verkets föreskrifter. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 
2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmiljö-
verket beslutar om bidrag under anslaget för den 
regionala skyddsombudsverksamheten som 
medför utgifter kommande budgetår. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 20 000 000 kronor 2017. 
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Tabell 4.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 18 391 18 391 18 400    

Nya åtaganden 18 391 18 400 20 000    

Infriade åtaganden -18 391 -18 391 -18 400 -20 000   

Utestående åtaganden 18 391 18 400 20 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 18 400 18 400 20 000    

 
Regeringens överväganden 

Den satsning som regeringen inledde och beräk-
nade i Vårändringsbudget för 2015 genomförs. 

Regeringen föreslår att 698 411 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 709 081 000 kronor, 719 222 000 kronor re-
spektive 732 377 000 kronor. 

 
Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:1 Arbetsmiljöverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 625 703 625 703 625 703 625 703 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 8 835 15 038 24 855 36 754 

Beslut 63 873 68 340 68 664 69 920 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 698 411 709 081 719 222 732 377 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

4.8.2 2:2 Arbetsdomstolen 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:2 Arbetsdomstolen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 28 434  
Anslags- 
sparande 1 611 

2015 Anslag 31 683 1 
Utgifts- 
prognos 29 869 

2016 Förslag 32 166    

2017 Beräknat 32 570 2   

2018 Beräknat 33 192 3   

2019 Beräknat 33 873 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 32 167 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 32 168 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 32 168 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Arbetsdomstolens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 32 166 000 kronor anvi-
sas under anslaget 2:2 Arbetsdomstolen för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
32 570 000 kronor, 33 192 000 kronor respektive 
33 873 000 kronor. 
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Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:2 Arbetsdomstolen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 31 683 31 683 31 683 31 683 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 563 967 1 590 2 272 

Beslut -80 -80 -81 -82 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 32 166 32 570 33 192 33 873 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

4.8.3 2:3 Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) 

Tabell 4.16 Anslagsutveckling 2:3 Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) 
Tusental kronor 

2014 Utfall 27 237  
Anslags- 
sparande 5 385 

2015 Anslag 36 222 1 
Utgifts- 
prognos 35 122 

2016 Förslag 32 222    

2017 Beräknat 32 222    

2018 Beräknat 32 222    

2019 Beräknat 32 222    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges 
medlemsavgift till Internationella arbetsorgani-
sationen (ILO). Högst 1 100 000 kronor får 
användas för utgifter för deltagande i ILO:s 
verksamhet och för ILO-kommittén. Medlems-
avgiften i svenska kronor bestäms av den svenska 
kronans växelkurs mot schweizerfrancen vid 
utbetalningsdagen i början av 2016. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 32 222 000 kronor anvi-
sas under anslaget 2:3 Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 32 222 000 
kronor respektive år. 

4.8.4 2:4 Medlingsinstitutet 

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 2:4 Medlingsinstitutet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 47 555  
Anslags- 
sparande 10 010 

2015 Anslag 55 878 1 
Utgifts- 
prognos 51 683 

2016 Förslag 58 122    

2017 Beräknat 58 269 2   

2018 Beräknat 58 578 3   

2019 Beräknat 59 301 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 58 124 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 58 124 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 58 124 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Medlingsinstitutets 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 58 122 000 kronor anvi-
sas under anslaget 2:4 Medlingsinstitutet för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
58 269 000 kronor, 58 578 000 kronor respektive 
59 301 000 kronor. 

 
Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:4 Medlingsinstitutet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 57 878 57 878 57 878 57 878 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 390 536 845 1 570 

Beslut -146 -145 -145 -147 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 58 122 58 269 58 578 59 301 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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4.8.5 2:5 Arbetslivspolitik 

Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:5 Arbetslivspolitik 
Tusental kronor 

2014 Utfall   
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 6 000 1 
Utgifts- 
prognos 6 000 

2016 Förslag 20 000    

2017 Beräknat 30 000    

2018 Beräknat 30 000    

2019 Beräknat 10 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att finansi-
era forskning om arbetsliv. Anslaget omfattar 
också vissa utgifter för stöd till företags-
hälsovårdens kompetensförsörjning. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 38 000 000 kronor 2017 
och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Forsknings-
medel utlyses normalt för projekt som pågår 
under längre tid än ett år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 2:5 
Arbetslivspolitik ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
38 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 20 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Arbetslivspolitik för 
2016. För 2017 och 2018 beräknas anslaget till 
30 000 000 kronor för respektive år och för 2019 
beräknas anslaget till 10 000 000 kronor. 

 
Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:5 Arbetslivspolitik 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 20 000 30 000 30 000 10 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 20 000 30 000 30 000 10 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:5 Arbetslivspolitik 
Tusental kronor 

 Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 0    

Nya åtaganden 38 000    

Infriade åtaganden 0 -19 000 -19 000  

Utestående åtaganden 38 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 38 000    
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om ändring i 

studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1 
och 3.7.3), 

2. godkänner målet för utgiftsområdet 
(avsnitt 3.3.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål beställa produktion av 
studielitteratur som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 

anslag på högst 4 000 000 kronor 2017 
(avsnitt 3.7.6), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 ta 
upp lån i Riksgäldskontoret för studielån 
som inklusive tidigare gjord upplåning 
uppgår till högst 211 000 000 000 kronor 
(avsnitt 3.7.8), 

5. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt 
följande uppställning:  

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Studiehjälp 3 331 370 

1:2 Studiemedel 14 983 935 

1:3 Avsättning för kreditförluster 1 879 208 

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 617 220 

1:5 
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i 
teckenspråk 61 150 

1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27 000 

1:8 Centrala studiestödsnämnden 794 031 

1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 14 018 

Summa  21 707 932  
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen 
(1999:1395) 

Härigenom föreskrivs att punkt 16 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16. I stället för vad som anges i 
8 kap. 6 § första stycket 2 studie-
stödslagen (1973:349) får års-
beloppet sättas ned preliminärt om 
låntagarens inkomst under 
betalningsåret kan beräknas bli 
väsentligt lägre än den inkomst efter 
vilken årsbeloppet har beräknats. 
Nedsättningen gäller i avvaktan på 
att underlaget för att ta ut skatt eller 
avgift för betalningsåret fastställs. 
Det preliminära årsbeloppet ska 
grunda sig på den uppgift om 
beräknad inkomst som låntagaren 
lämnar i ansökan om nedsättning. 

16.1 I stället för vad som anges i 
8 kap. 6 § första stycket 2 studie-
stödslagen (1973:349), i lydelsen efter 
den 31 december 1988, får 
årsbeloppet sättas ned preliminärt 
om låntagarens inkomst under 
betalningsåret kan beräknas bli 
väsentligt lägre än den inkomst efter 
vilken årsbeloppet har beräknats. 
Om årsbeloppet har beräknats till en 
tjugondel av låneskulden eller lägst 
femton procent av prisbasbeloppet 
enligt punkt 14, får årsbeloppet sättas 
ned preliminärt till fyra procent av 
låntagaren s beräknade inkomst under 
betalningsåret. Nedsättningen gäller i 
avvaktan på att underlaget för att ta 
ut skatt eller avgift för betalningsåret 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2011:1401. 
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fastställs. Det preliminära års-
beloppet ska grunda sig på den upp-
gift om beräknad inkomst som 
låntagaren lämnar i ansökan om 
nedsättning. 

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har 
fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara fyra 
procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, 
näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst 
bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som fastställt 
underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans. 

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska 
mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp. 
Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en 
tilläggsavgift. 

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det 
överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av 
från lånet. 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
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3 Utgiftsområde 15 Studiestöd 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för eko-
nomiskt stöd till enskilda under studier och ut-
gifter för vissa studiesociala insatser. Även 
utgifter för hanteringen av studiestöden, som 
huvudsakligen sköts av Centrala studiestöds-
nämnden (CSN), och ärendehantering inom 
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 
hör till utgiftsområdet. 

Inom utgiftsområdet föreslås att medel ska 
anvisas för: 

– studiehjälp i form av studiebidrag, 
inackorderingstillägg och extra tillägg för 
studerande inom främst gymnasieskolan, 

– studiemedel i form av studiebidrag och 
tilläggsbidrag för studerande med barn, 

– statens utgifter för räntor för studielån 
tagna i Riksgäldskontoret, 

– inleverans av kapital till Riksgäldskontoret 
till följd av avskrivning av studielån som 
tagits före 2014 och avsättning för 
förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 
2014, 

– kostnadsersättning till elever i gymnasial 
lärlingsutbildning, 

– bidrag till kostnader vid viss gymnasie-
utbildning och vid viss föräldrautbildning i 
teckenspråk, 

– bidrag till vissa studiesociala ändamål, 

– administration av studiestöd, och 

– hantering av överklaganden vid ÖKS. 
 
Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta inne-
bär att anslagsbelastningen, förutom av reglerna 

för lån och bidrag, främst är beroende av antalet 
studerande i utbildningar som berättigar till 
studiestöd, de studerandes val att ansöka om 
studiestöd, räntekostnader för den totala studie-
låneskulden i Riksgäldskontoret och avsättning 
för förväntade förluster vid nyutlåning. Utgiften 
för vissa andra studiestöd begränsas av anvisade 
eller tilldelade medel och efterfrågan på dessa 
stöd. 

Bestämmelserna som reglerar rätten till 
studiehjälp och studiemedel samt återbetal-
ningen av studielån finns främst i studiestöds-
lagen (1999:1395) och studiestödsförordningen 
(2000:655). 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd  
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

1:1 Studiehjälp 3 365 3 314 3 313 3 331 3 392 3 455 3 549 

1:2 Studiemedel 13 037 14 690 13 400 14 984 15 265 15 499 15 814 

1:3 Avsättning för kreditförluster 1 569 1 791 1 770 1 879 1 891 1 953 2 028 

1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 1 620 887 869 617 438 400 726 

1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning 
och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 52 61 52 61 61 61 61 

1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 27 27 27 27 27 27 27 

1:8 Centrala studiestödsnämnden 288 184 189 794 758 791 793 

1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 13 14 14 14 14 15 15 

Totalt för utgiftsområde 15 Studiestöd  19 953 20 967 19 633 21 708 21 847 22 200 23 013 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 302 20 302 20 302 20 302 

Förändring till följd av:     
Pris- och löne- 
omräkning 2 3 2 4 5 

Beslut 1 848 1 226 1 380 1 341 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -315 443 1 303 1 895 

Volymer -60 -205 120 379 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -4 -4 -4 -4 

Övrigt -67 82 -905 -905 

Ny ramnivå  21 708 21 847 22 200 23 013 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Inom utgiftsområdet ingår utgifter för studie-
stöd, framför allt studiehjälp och studiemedel. 
De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet 
uppgick 2014 till 20 miljarder kronor. Prognosen 
för 2015 visar på en minskning med ca 
400 miljoner kronor. Föreslagen anslagsnivå för 
utgiftsområdet 2016 är 21,7 miljarder kronor. 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
På grund av föreslagna satsningar och de sats-
ningar som riksdagen tidigare har beslutat om, av 
vilka flera tillfälliga satsningar har avslutats, be-
döms utgifterna öka med 1 848 miljoner kronor 
2016. För 2017 och 2018 beräknas utgifterna öka 
med 1 226 respektive 1 380 miljoner kronor. För 
2019 beräknas utgifterna öka med 1 341 miljoner 
kronor. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
Jämfört med de beräkningar som gjordes i 
budgetpropositionen för 2015 bedöms utgifterna 
för 2016 minska med 315 miljoner kronor på 
grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar. 
För 2017 beräknas utgifterna öka med 443 milj-
oner kronor och för 2018 och 2019 beräknas 
utgifterna öka med 1 303 respektive 1 895 milj-
oner kronor. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer och övriga anslagsförändringar 
Utgifterna bedöms minska med 60 miljoner kro-
nor 2016 samt beräknas minska med 205 miljon-
er kronor för 2017. För 2018 och 2019 beräknas 
utgifterna öka med 120 respektive 379 miljoner 
kronor på grund av förändrade volymer.  

Vidare bedöms utgifterna minska med 
70 miljoner kronor 2016 på grund av föränd-
ringen av regleringsbeloppen när det gäller den 
statliga ålderspensionsavgiften. Utgifterna be-
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räknas öka med 78 miljoner kronor 2017 och 
med 55 miljoner kronor 2018 och 2019. 

 
Tabell 3.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 17 918 

Verksamhetsutgifter 2 3 785 

Investeringar 3 5 

Summa ramnivå 21 708 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

3.3 Mål för utgiftsområdet 

Målen för utgiftsområdet är att studiestödet i 
form av bidrag och lån är en del av utbild-
ningspolitiken. Studiestödet ska verka rekryt-
erande och därmed bidra till ett högt deltagande i 
utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader 
mellan individer och grupper i befolkningen och 
i och med det bidra till ökad social rättvisa. Stu-
diestödet ska även ha en god effekt på samhälls-
ekonomin över tiden. Målen för studiestödet 
slogs fast i samband med studiestödsreform-
en 2001(prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000: 
UbU7, rskr. 1999/2000:96).  

Målen ska uppnås genom ett effektivt, 
sammanhållet, flexibelt och rättssäkert studie-
stödsystem som ska vara enhetligt och över-
blickbart för den enskilde. De utbetalningar som 
görs från systemet ska vara korrekta, och den del 
av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas 
fullt ut. 

3.3.1 Tydligare jämställdhetsperspektiv i 
målen för studiestödet 

 
Regeringens förslag: Jämställdhetsperspektivet 
ska förtydligas i det rekryterande målet inom 
studiestödet. Den nya målformuleringen i denna 
del blir att studiestödet ska verka rekryterande 
för både kvinnor och män och därmed bidra till 
ett högt deltagande i utbildning. 

 

Skälen för regeringens förslag: Jämställdhets-
integrering är regeringens huvudsakliga strategi 
för att uppnå varaktiga resultat och skapa för-
utsättningar för att få ett brett genomslag för de 
jämställdhetspolitiska målen. Ett omfattande ut-
vecklingsarbete bedrivs inom Regeringskansliet 
utifrån en strategi för arbetet med jämställdhets-
integrering (U2012/1388/JÄM). För att stärka 
arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter har 41 statliga myndigheter fått ett 
särskilt regeringsuppdrag för att arbeta aktivt 
med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. 
För CSN:s del innebär det bl.a. att myndigheten 
ska redovisa en uppdaterad plan för hur 
myndigheten avser att fortsätta arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering under 2015–2018. 

Att tydliggöra jämställdhetsperspektivet i 
målen för ett utgiftsområde är också en tydlig 
signal till berörda myndigheter om att jämställd-
hetsperspektivet ska beaktas i deras verksamhet. 
Mot denna bakgrund bör det förtydligas att det 
rekryterande målet inom studiestödet ska gälla 
för både kvinnor och män. I övrigt bör målen för 
studiestödet, som angetts ovan, gälla såsom i 
dag.  
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 Kort beskrivning av studiestödet  

Studiehjälp 
Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag 
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasie-
skolan, extra tillägg som kan lämnas till stud-
erande från inkomstsvaga hushåll och inackorde-
ringstillägg som kan lämnas till vissa studerande 
på fristående skolor som måste bo inackorderade 
på skolorten. Studiebidrag lämnas med 
1 050 kronor per månad under tio månader per 
år. Storleken på det extra tillägget är beroende av 
elevens och föräldrarnas sammanlagda inkomster 
och förmögenhet. Inackorderingstillägget 
lämnas med ett belopp som är beroende av 
avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.  

 
Bidrag till vissa elever med funktions-
nedsättning i gymnasieskolan (Rg-bidrag) 
Rg-bidrag lämnas för kostnader för mat, boende 
och hemresor vid viss gymnasieutbildning för 
döva och hörselskadade elever vid riksgymna-
sierna i Örebro samt till svårt rörelsehindrade 
elever i särskilt anpassad utbildning. Inom Rg-
bidraget finns ett tilläggsbidrag som kan lämnas 
till elever som förutom Rg-bidrag får aktivitets-
ersättning och som därför inte har rätt till 
studiemedel.  

 
Lärlingsersättning 
Elever i gymnasial lärlingsutbildning kan få en 
kostnadsersättning, s.k. lärlingsersättning. Lär-
lingsersättning lämnas med 1 000 kronor per 
månad.  
 
Studiemedel 
Studerande som uppfyller vissa grundvillkor har 
rätt till studiemedel. Studiemedel består av 
studiebidrag och studielån. Totalbeloppet 
(bidrag och lån) per studiemånad uppgår till 
10 777 kronor för heltidsstudier 2015. Det finns 
två olika nivåer på bidraget, en generell och en 
högre nivå. Den generella bidragsnivån utgör 
28,4 procent av totalbeloppet medan den högre 
nivån utgör 66,2 procent. Studiemedel med den 
högre bidragsnivån kan lämnas för studier på 
grundskolenivå och gymnasial nivå till vuxna 
studerande som saknar sådan utbildning. Vidare 
kan arbetslösa ungdomar under 25 år sedan 2011 
under vissa förutsättningar få den högre bidrags-
nivån. Studiebidraget är skattefritt och pensions-
grundande. I vissa fall kan den studerande även 
få tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån. 

Tilläggsbidraget lämnas till studerande med barn 
och utgör ett differentierat kompletterande stöd 
beroende på antalet barn. Tilläggslån kan lämnas 
till studerande över 25 år som har haft en viss 
arbetsinkomst före studiestarten. Lån kan även 
lämnas för vissa merkostnader som den stude-
rande har i samband med sina studier. 
 
Återbetalning av studielån 
Det finns för närvarande tre olika återbetalnings-
system. I varje system finns det särskilda åter-
betalnings- och trygghetsregler som under vissa 
förutsättningar kan ge möjlighet till bl.a. ned-
sättning av årsbeloppet och avskrivning av studi-
elån.     
  
Bidrag vid viss föräldrautbildning i tecken-
språk (s.k. TUFF-ersättning) 
Föräldrar till barn som använder teckenspråk, 
och med föräldrar likställda personer, kan få 
ersättning när de deltar i utbildning i tecken-
språk.  

 
Studielitteratur till vissa högskolestuderande 
Högskolestuderande med synskada eller annan 
läsnedsättning kan få låna studielitteratur genom 
Myndigheten för tillgängliga medier. 

 
Utländska medborgare 
En studerande som inte är svensk medborgare 
kan under vissa förutsättningar få studiestöd för 
studier i Sverige. Det gäller utländska medbor-
gare med permanent uppehållstillstånd i Sverige 
och utländska medborgare med uppehållsrätt 
som bedöms ha en varaktig anknytning till Sve-
rige. Vidare ska vissa utländska medborgare i 
studiestödshänseende jämställas med svenska 
medborgare. Det rör sig främst om migrerande 
arbetstagare och egenföretagare som är medbor-
gare i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och 
deras familjemedlemmar samt personer med 
permanent uppehållsrätt i Sverige. Tredjelands-
medborgare med ställning som varaktigt bosatta 
här och innehavare av s.k. EU-blåkort jämställs 
också med svenska medborgare vid studier i 
Sverige. När det gäller rätt till studiehjälp 
jämställs vissa familjemedlemmar till gäst-
forskare respektive till innehavare av EU-blåkort 
med svenska medborgare.  
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 Kort beskrivning av lånesystemet  

Tre olika system  
Det finns för närvarande tre olika lånesystem. 
Det totala antalet låntagare i de tre återbetal-
ningssystemen uppgick 2014 till nära 1,5 milj-
oner. Låntagarnas skuld består av lån och kapi-
taliserade räntor samt administrativa avgifter. 
Låntagarnas totala skuld uppgick vid utgången av 
2014 till 202,3 miljarder kronor. Diagram 3.1 
visar hur den totala skulden för de olika låne-
formerna har utvecklats under de senaste fem 
åren.  
 
Diagram 3.1 Låntagarnas skuld 2010–2014   
Miljarder kronor 

 
Källa: CSN 

 
Den genomsnittliga skulden när det gäller 
annuitetslån är 131 000 kronor för kvinnor och 
128 000 kronor för män. Historiskt sett har män 
haft högre studieskulder än kvinnor men sedan 
2008 har dock kvinnor högre skulder på sina 
annuitetslån. Denna förändring beror troligtvis 
på att kvinnor i genomsnitt har studiemedel 
under en något längre tid än män.  
 
Lån hos Riksgäldskontoret 
CSN finansierar sedan 1989 studielånen genom 
upplåning hos Riksgäldskontoret.  

Sedan den 1 januari 2014 gäller budgetlagens 
(2011:203) bestämmelser om statlig utlåning 
som finansieras med lån i Riksgäldskontoret för 
all nyutlåning av studielån. Stocken av befintliga 
lån hanteras dock som tidigare med finansiering 
av konstaterad förlust.  

Kreditmodellen enligt budgetlagen innebär att 
den förväntade kostnaden för lånet ska beräknas 
innan ett lån ställs ut. För studielånen innebär 
detta att de förväntade förlusterna för nyutlåning 
beräknas och anslagsfinansieras när lånen ut-

färdas. Vid beräkningen fastställer CSN en 
procentandel av utlånat belopp, vilken är 
7,3 procent för 2015. Medel för förväntade 
förluster förs till en kreditreserv och används 
sedan för att täcka avskrivningar av låneford-
ringar.  

Amorteringar från låntagarna som motsvarar 
upplånade medel minskar CSN:s låneskuld hos 
Riksgäldskontoret. De räntor som påförs lån-
tagarna och som är obetalda vid årsskiftet 
kapitaliseras och ökar den enskildes skuld. Den 
del av den enskildes skuld som utgörs av kapi-
taliserade räntor lånas upp hos Riks-
gäldskontoret. Samtliga amorteringar av kapitali-
serade räntor från låntagare minskar låneskulden 
hos Riksgäldskontoret.  

CSN disponerar mottagna räntor från lån-
tagarna för att finansiera räntan på studielånen i 
Riksgäldskontoret. Låntagarna betalar en nedsatt 
ränta på sina studielån och annuitetslån till CSN. 
Räntesatsen är 70 procent av den ränta som 
CSN betalar till Riksgäldskontoret, dvs. 
1,0 procent för 2015. Den 30-procentiga nedsätt-
ningen av räntan finansieras genom medel på 
anslag.  
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3.4 Resultatredovisning 

Tabell 3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp i tusental kronor, 2012–20141 

  2012   2013   2014    

 Antal Kvinnor 
(%) 

Män  
(%) 

Antal Kvinnor 
(%) 

Män  
(%) 

Antal Kvinnor 
(%) 

Män  
(%) 

Utbetalt 
bidrag2 

Utbetalt 
lån  

Studiehjälp 445 300 49 51 424 978 48 52 406 910 48 52 3 321  

Varav            

Utland 1 130 68 32 1 195 69 31 1 220 70 30 12  

Studiemedel 502 310   506 271   516 031   13 037 15 034 

Varav            

Grundskolenivå 22 920 71 29 22 807 71 29 22 577 71 29 466 118 

Gymnasial nivå 110 070 61 39 112 571 60 40 119 144 60 40 2 481 1 778 

Eftergymnasial nivå 336 590 59 41 337 290 59 41 340 388 59 41 6 730 11 134 

Utlandsstudier 32 730 59 41 33 603 58 42 33 922 58 42 553 2 005 

Studiemedels-
räntor och 
avskrivningar3 

         3 189  

Bidrag till vissa 
funktionshindrade i 
gymnasieskolan 

447 50 50 423 48 52 400 45 55 39 

 

 

Lärlingsersättning       7 285 41 59 40  

Bidrag vid viss 
föräldrautbildning i 
teckenspråk 

154 62 38 147 62 38 158 54 46 12  

Studielitteratur4 4 714  68 32 5 090 68 32 - - - -  

Totalt 973 414   952 925   930 784     
Källor: CSN, SPSM och MTM. 
1 Tabellen visar det bruttoräknade antalet stödtagare per studiestöd. När antalet stödtagare redovisas fördelat per bidrags- eller utbildningsnivå och sedan summeras 
blir de som fått utbetalningar på fler än en nivå under året dubbelräknade. 

2 Belopp för studiemedel och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk inkluderar statlig ålderspensionsavgift. 
Belopp för studiemedel inkluderar tilläggsbidrag.  

3 Siffran avser anslagsbelastningen i statsbudgeten för studiemedelsräntor och avskrivningar.  
4 Statistik för 2014 saknas. Ny redovisning av statistik kommer ske i budgetpropositionen för 2017.  
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av statens in-
satser inom studiestödsverksamheten. Resul-
taten för varje studiestöd redovisas per stud-
erandegrupp fördelat på grundskolenivå och 
gymnasial nivå (t.ex. kommunal vuxenutbildning 
och folkhögskoleutbildning) respektive efter-
gymnasial nivå (t.ex. högskoleutbildning och 
yrkeshögskoleutbildning). Resultaten presen-
teras genomgående efter kön.  

I respektive avsnitt anges vilka indikatorer 
som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen. 
Det finns en nära koppling mellan det rekryter-
ande och det utjämnande målet på så sätt att bå-
da målen handlar om att studiestödet ska bidra 
till att personer som inte annars skulle ha på-
börjat studier gör det. Det utjämnande målet kan 
närmare definieras som att studiestödet ska vara 
selektivt rekryterande, dvs. det bör vara utformat 
på ett sådant sätt att det i vissa fall specifikt rik-
tar sig till särskilda grupper. Det är därför natur-
ligt att liknande eller i förekommande fall samma 

indikator används för att mäta olika delar av mål-
uppfyllelsen.  

CSN har haft i uppdrag att vidareutveckla 
uppföljningen av studiestödsutnyttjandet bland 
vuxna studerande (U2014/07542/SF), dels 
genom att redovisa tidsserier över andelen som 
studerar med studiemedel, dels utreda hur nytt-
jandet kan speglas för de studerande som har rätt 
till studiemedel. CSN har redovisat uppdraget 
(U2015/03989/SF) och lämnat förslag på hur 
studiestödsutnyttjandet för de som har rätt till 
studiemedel kan mätas samt tidsserier över 
studiestödsutnyttjandet bland de studerande. 
Regeringen presenterar nu i relevanta avsnitt 
tidsserier över andelen studerande med studie-
medel.  

Under avsnitt 3.5 görs en sammanfattande 
bedömning av måluppfyllelsen inom utgifts-
området. 
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3.4.1 Unga studerande på gymnasial nivå 
i Sverige 

De studiestöd som lämnas till unga studerande 
på gymnasienivå i Sverige är studiehjälp, bidrag 
till vissa elever med funktionsnedsättning och 
kostnadsersättning till elever i gymnasial lär-
lingsutbildning. 

Resultatindikationer och andra 
bedömningsgrunder 

Den indikator som används för att mäta rekryt-
erande effekt är: 

– antal studerande med inackorderings-
tillägg. 

 
Den indikator som används för att mäta utjämn-
ande effekt är: 

– antal studerande med inackorderingstillägg 
och extra tillägg. 

Resultat 

Under 2014 fick ca 405 700 studerande, varav 
195 700 kvinnor och 210 000 män, studiehjälp 
för studier i Sverige, vilket är en minskning med 
ca 4 procent jämfört med föregående år. Av de 
elever som hade studiebidrag gick 72 procent i 
kommunala gymnasieskolor och 26 procent i 
fristående gymnasieskolor. Omkring 2 procent 
studerade på folkhögskolor och i den kommun-
ala vuxenutbildningen. 

Ungefär 2 procent av samtliga studerande 
med studiehjälp fick inackorderingstillägg under 
2014. Detta motsvarar ca 7 700 studerande, varav 
andelen kvinnor var 58 procent och andelen män 
42 procent. Av de elever som studerade vid 
fristående gymnasieskolor hade knappt 5 pro-
cent inackorderingstillägg, vilket motsvarar 
drygt 5 000 personer. Därutöver var det ca 
2 500 studerande på folkhögskolor och ett mind-
re antal studerande på bl.a. kompletterande ut-
bildningar som hade inackorderingstillägg. 

Under 2014 lämnades extra tillägg till 
4,8 procent av samtliga studerande med studie-
hjälp. Detta motsvarar ca 19 400 studerande, 
varav andelen kvinnor var 37 procent och an-
delen män 63 procent.  Extra tillägg kan lämnas 
med 855, 570 eller 285 kronor i månaden be-
roende på familjens inkomst. Under 2014 fick 

knappt 94 procent av de studerande med extra 
tillägg den högsta bidragsnivån. Berättigade till 
den bidragsnivån är personer i hushåll vars 
inkomst understiger 85 000 kronor per år. 

 
Diagram 3.2 Antal studerande med inackorderingstillägg 
och extra tillägg 2011–2014 
  

 
Källa: CSN 

 
Närmare 21 500 studerande har fått sin studie-
hjälp indragen på grund av ogiltig frånvaro under 
läsåret 2013/14. Det motsvarar 6,6 procent av 
det totala antalet studerande med studiehjälp, 
vilket är en marginell ökning jämfört med före-
gående läsår. CSN:s rutin för när olovlig från-
varo ska rapporteras till CSN ändrades den 
1 januari 2012. Att fler studerande får sin studie-
hjälp indragen beror dels på en ökad med-
vetenhet hos skolorna om att ogiltig frånvaro ska 
rapporteras, dels på skärpta riktlinjer från CSN 
för vad som är heltidsstudier. Det var fler män än 
kvinnor som fick indragen studiehjälp, 63 pro-
cent män och 37 procent kvinnor. En stor andel 
av dem som rapporterats olovlig frånvaro får ett 
återkrav av den studiehjälp som redan har hunnit 
betalas ut.  

Under 2014 fick 400 studerande s.k. Rg-
bidrag, vilket är en minskning med 23 personer 
jämfört med året innan. Av de studerande som 
fick Rg-bidrag var 45 procent kvinnor och 
55 procent män. 

I januari 2014 infördes en kostnadsersättning 
till elever i gymnasial lärlingsutbildning, s.k. lär-
lingsersättning, på 1 000 kronor per studie-
månad. Under 2014 betalade CSN ut drygt 
40 miljoner kronor i lärlingsersättning. Närmare 
9 800 elever fick lärlingsersättning under det år-
et. Av dessa var 42 procent kvinnor och 58 proc-
ent män.  
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Tabell 3.5 Unga studerande på gymnasienivå med 
studiehjälp och Rg-bidrag 
Antal studerande och utbetalade bidrag 

 Antal 2014 Andel 
kvinnor 
(%) 

Andel 
män 
(%) 

Utgifter 
2014 
(mnkr) 

Studiehjälp i 
Sverige 

405 700 48 52 3 310 

Studiebidrag 405 200 48 52 3 125 

Inackorderings-
tillägg 

7 700 58 42 70 

Extra tillägg 19 404 37 63 116 

Rg-bidrag 400 45 55 39 

Källa: CSN 

 

3.4.2 Vuxna studerande på grund-
skolenivå och gymnasial nivå i 
Sverige 

Vuxna studerande kan få studiemedel för studier 
på grundskolenivå och gymnasial nivå. 

Resultatindikationer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta rekry-
terande effekt är: 

– antal studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå med studiemedel,  

– antal studerande på dessa nivåer med den 
högre bidragsnivån, och 

– andel vuxna studerande på grundskolenivå 
och gymnasial nivå med studiemedel av det 
totala antalet studerande på dessa nivåer. 

 
Den indikator som används för att mäta utjämn-
ande effekt är: 

– antal studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå med den högre bidrags-
nivån. 

Resultat 

Under 2014 fick ca 22 600 studerande studie-
medel för studier på grundskolenivå, vilket är i 
stort sett oförändrat jämfört med de tre senaste 
åren. Ungefär 12 900 studerande fick studie-
medel med den högre bidragsnivån under 2014, 
vilket motsvarar 57 procent av studiestödtagarna 

på grundskolenivå. Det är en minskning med 
drygt 1 procentenhet jämfört med föregående år. 
De som studerar med studiemedel på grund-
skolenivå är äldre än studerande på andra nivåer. 
Under 2014 var 56 procent av de studerande på 
den nivån äldre än 30 år, medan 19 procent var 
äldre än 40 år. 

Under 2014 återfanns de flesta vuxen-
studerande med studiemedel på grundskolenivå, 
87 procent, inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux). Resterande studerade på folk-
högskola.  

Antalet personer med studiemedel för studier 
på gymnasial nivå uppgick 2014 till ca 
119 100, vilket är en ökning med 6 procent jäm-
fört med 2013. Cirka 37 500 studerande på 
gymnasial nivå fick under 2014 studiemedel med 
den högre bidragsnivån, vilket är en ökning med 
ca 4 400 personer jämfört med 2013. Andelen 
studerande med den högre bidragsnivån var 
31 procent, vilket var en ökning med 2 procent-
enheter jämfört med 2013. Ungefär 50 procent 
av de studerande var yngre än 25 år, medan 
29 procent var 30 år eller äldre och 11 procent 
var 40 år eller äldre. Jämfört med 2013 har andel-
en studerande i gruppen yngre än 25 år minskat 
med 3 procentenheter medan andelen i gruppen 
äldre än 30 år och äldre än 40 år har ökat med 
ungefär 1 procentenhet vardera. 

Av dem som studerade med studiemedel på 
gymnasial nivå under 2014 läste ca 68 procent 
inom komvux, vilket är en ökning med 2 pro-
centenheter jämfört med 2013. 

 
Diagram 3.3 Antal studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå med studiemedel, fördelat på folkhögskolor 
och komvux, 2011–2014 
  

 
Källa: CSN 
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var drygt 65 procent medan 35 procent var män. 
Motsvarande andelar för studerande på folk-
högskolan var 56 procent kvinnor och 44 pro-
cent män. 

 
Diagram 3.4 Andel vuxna studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå med studiemedel av det totala antalet 
studerande på dessa nivåer, 2011–2014 

 
 

Källa: CSN 

 
Andelen studerande med studiemedel sett till det 
totala antalet studerande på komvux uppgick till 
43 procent under det andra halvåret 2014. För 
kvinnor var andelen 46 procent och för män 
42 procent. Andelen studerande med studie-
medel sett till det totala antalet studerande på 
folkhögskola uppgick till 57 procent under det 
andra halvåret 2014. För kvinnor var andelen 
54 procent och för män 62 procent.  

Från och med 2011 får den högre bidragsnivån 
inom studiemedlen lämnas till vissa arbetslösa 
ungdomar i åldern 20–24 år för vissa studier på 
grundskolenivå eller gymnasial nivå inom kom-
vux eller folkhögskola. Under 2014 fick ungefär 
4 900 ungdomar studiemedel med den högre 
bidragsnivån. De ingår i det totala antalet 
studerande med det högre bidraget som 
redovisas nedan.  Antalet ungdomar har ökat 
med 700 jämfört med föregående år. Majorite-
ten, 89 procent, studerade på gymnasial nivå me-
dan 11 procent studerade på grundskolenivå. Av 
de ungdomar som tog del av satsningen under 
2014 var 47 procent kvinnor och 53 procent 
män. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.6 Vuxna studerande med studiemedel 
Antal studerande och utbetalade bidrag 

 Antal 
2014 

Andel 
kvinnor 

(%) 

Andel 
män 
(%) 

Utgifter 
2014 

(mnkr) 

Grundskolenivå 22 600 71 29 466 

varav med den 
högre bidrags-
nivån 

12 900 73 27 368 

Gymnasial nivå 119 100 60 40 2 481 

varav med den 
högre bidrags-
nivån 

37 500 64 36 1 337 

Totalt 141 700       3 190 
Källa: CSN 

3.4.3 Studerande på eftergymnasial nivå i 
Sverige 

Det studiestöd som lämnas till studerande på 
eftergymnasial nivå i Sverige är studiemedel. Till 
högskolestuderande med synskada eller annan 
läsnedsättning ges även möjlighet att låna studie-
litteratur. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta rekry-
terande effekt är: 

– antal studerande på eftergymnasial nivå 
med studiemedel, och 

– andel studerande med studiemedel av det 
totala antalet studerande på eftergymnasial 
nivå.  

Resultat  

Under 2014 studerade ca 340 400 personer på 
eftergymnasial nivå i Sverige med studiemedel, 
vilket är en ökning med ca 3 100 studerande jäm-
fört med 2013. Antalet studiemedelstagare under 
2014 är därmed det högsta på eftergymnasial 
nivå någonsin. 
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Diagram 3.5 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
studiemedel, 2010–2014  
  

 
Källa: CSN 

 
De allra flesta studiemedelstagare på efter-
gymnasial nivå under 2014, ca 87 procent, 
studerade vid universitet eller högskola. Ungefär 
10 procent var registrerade som studerande vid 
yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkes-
utbildning. Resterande andel studerade inom 
utbildningsformer som t.ex. kompletterande ut-
bildningar. Andelarna har inte förändrats nämn-
värt under de senaste åren. Antalet studerande 
med studiemedel ökade mest inom högskola och 
universitet medan den procentuellt största 
ökningen skedde inom yrkeshögskolan där 
antalet ökade med 4 procent (1 289 personer) 
jämfört med 2013.  

Av de studerande på eftergymnasial nivå med 
studiemedel 2014 var 56 procent yngre än 25 år 
och 17 procent 30 år eller äldre. Andelen som var 
30 år eller äldre var oförändrad jämfört med 
2013, medan andelen studerande i gruppen yngre 
än 25 år har minskat med 1 procentenhet. Inom 
sistnämnda åldersgrupp har det även skett en viss 
förskjutning i åldrarna då andelen som var yngre 
än 23 år har minskat med 3 procentenheter 
jämfört med 2013, medan andelen i åldern 23–
24 år har ökat med motsvarande.  

 

Diagram 3.6 Andel studerande med studiemedel av det 
totala antalet studerande inom olika eftergymnasiala 
utbildningsformer, 2011–2014 
  

 
Källa: CSN 

 
Under det andra halvåret 2014 studerade 76 pro-
cent av det totala antalet studerande på efter-
gymnasial nivå i Sverige med studiemedel, en 
ökning med 1 procentenhet jämfört med 2013. 
Störst andel studerande med studiemedel 
återfinns på studiestödsberättigande komplett-
erande utbildningar följt av studier inom ramen 
för yrkeshögskolan. Fördelningen mellan män 
och kvinnor är ungefär densamma.  

Som framgår av tabellen nedan är det fler 
kvinnor än män som har studiemedel för studier 
på eftergymnasial nivå, vilket är oförändrat 
jämfört med 2013. Under 2014 har antalet män 
med studiemedel på eftergymnasial nivå ökat 
med ca 1 290 studerande. Antalet kvinnor har 
ökat med ca 1 800 studerande. 

 
Tabell 3.7 Studerande på eftergymnasial nivå i Sverige med 
studiemedel 
Antal studerande och utbetalade bidrag 

 Antal 2014 Andel 
kvinnor 

(%) 

Andel män 
(%) 

Utgifter 
2014 

(mnkr) 

Eftergymnasial 
nivå 

340 400 59 41 6 730 

Källa: CSN 

Studielitteratur för vissa högskolestuderande 

Högskolestuderande med läsnedsättning kan få 
låna anpassad studielitteratur genom Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM). MTM 
producerar och förvärvar talböcker, både svenska 
och utländska, och punkskriftsböcker för 
högskolestuderande med läsnedsättning. 
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MTM har under året samverkat med univer-
sitetet och högskolor för att effektivisera och 
förbättra servicen till studerande med 
läsneddsättning.  MTM arbetar kontinuerligt 
med att effektivisera produktions- och 
distributionsprocesserna, påskynda rutinerna 
och förkorta kötiderna. Under 2014 har MTM 
startat ett projekt (Nypon) i syfte att göra detta. 
Inom projektet har MTM bl.a. ökat samarbetet 
med förlag för filhämtning. Projektet Klart för 
kursstart som startades 2013 har fortsatt under 
2014. I projektet samverkar MTM med 
biblioteken vid Södertörns högskola och 
Högskolan Kristianstad när det gäller hur ny 
kurslitteratur kan produceras i god tid och vara 
klar redan när kursen börjar. Under 2014 har 
utnyttjandegraden på dessa titlar varit hög.  

Under 2014 en ökning skett av tillgången till 
tillgänglig litteratur för studenterna. Antalet 
titlar har ökat med 240 till 1 995 titlar. Ökningen 
har skett både genom produktion och genom 
förvärv.  

3.4.4 Studerande utomlands 

Det huvudsakliga stödet till studerande utom-
lands är studiemedel. Studerande under 20 år kan 
i vissa fall få studiehjälp för gymnasiestudier 
utomlands i form av studiebidrag, inack-
orderingstillägg, extra tillägg och ersättning för 
dagliga resor. Studiemedel kan lämnas för gymn-
asiala och eftergymnasiala studier utomlands. 
Rätten till studiemedel för studier på gymnasial 
nivå utanför EES och Schweiz är dock 
begränsad. Förutom ordinarie bidrag och lån kan 
även merkostnadslån för bl.a. undervisnings-
avgifter och resor lämnas. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta 
rekryterande effekt är: 

– antal studerande utomlands med studie-
hjälp, och  

– antal studerande utomlands med studie-
medel på gymnasial och eftergymnasial 
nivå. 

Resultat  

Studiehjälp 
Antalet studerande med studiehjälp för 
gymnasiestudier utomlands uppgick till ca 
1 200 under 2014, vilket är oförändrat jämfört 
med 2013. Av dessa fick 310 personer inackorde-
ringstillägg och ett fåtal personer fick extra till-
ägg eller ersättning för dagliga resor. 

Studiemedel 
Antalet utlandsstuderande på gymnasial nivå 
med studiemedel uppgick 2014 till drygt 700, vil-
ket är en minskning med ungefär 100 studerande 
jämfört med året innan. Av de utlandsstuderande 
på gymnasial nivå var 54 procent kvinnor och 
46 procent män.  

Antalet utlandsstuderande på eftergymnasial 
nivå med studiemedel uppgick 2014 till 33 300, 
vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 
2013. Det är sjätte året i rad som antalet 
utlandsstuderande ökar. Av de utlands-
studerande på eftergymnasial nivå var 58 procent 
kvinnor och 42 procent män. Cirka 10 procent 
av samtliga studerande med studiemedel på 
eftergymnasial nivå studerade utomlands under 
2014. Andelen ökade med 1 procentenhet jäm-
fört med året innan. 

 
Diagram 3.7 Antal studerande med studiemedel vid 
utlandsstudier på olika utbildningsnivåer, 2011–2014  

 
Källa: CSN 

 
Av de utlandsstuderande på eftergymnasial nivå 
under 2014 utgjorde gruppen fritt utresande 
studenter, dvs. studerande som på eget initiativ 
studerar utomlands utan stöd av något avtal 
mellan lärosäten, den största andelen med ca 
65 procent. Gruppen studerande inom ramen för 
utbytesprogram utgjorde ca 26 procent och 
därutöver läste 9 procent språkkurser som i 
studiemedelshänseende bedöms som efter-
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gymnasiala men som inte ger rätt till högskole-
poäng. Antalet fritt utresande och antalet stud-
erande inom ramen för utbytesprogram ökade 
med 1 procent vardera jämfört med 2013. Över 
en längre tidsperiod är trenden att fritt utresande 
ökar och att andelen studerande på efter-
gymnasiala språkkurser som inte ger högskole-
poäng minskar. Andelen studerande på utbytes-
program har varit relativt konstant under 2000-
talet, men den har ökat under de fyra senaste 
åren.  

Cirka 63 procent av de utlandsstuderande på 
eftergymnasial nivå studerade under 2014 inom 
EES och i Schweiz. De tio länder som under 
2014 tog emot flest svenska studerande var: 
USA, Storbritannien, Danmark, Polen, Austra-
lien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Norge och 
Japan. Ungefär 71 procent av de utlands-
studerande studerade i dessa länder. 

Det är främst yngre studiemedelstagare som 
väljer utlandsstudier. Av de utlandsstuderande på 
eftergymnasial nivå under 2014 var 64 procent 
under 25 år och bara 7 procent 30 år eller äldre. 

 
Tabell 3.8 Studerande utomlands 
Antal studerande och utbetalade bidrag 

 Antal 
2014 

Andel 
kvinnor 

(%) 

Andel 
män (%) 

Utgifter 
2014 

(mnkr) 

Studiehjälp 1 220 70 30 12 

varav inackorderings-
tillägg 

310 67 33 4 

varav extra tillägg eller 
ersättning för dagliga 
resor  

37 57 43 0,2 

Studiemedel för 
gymnasiala studier 

730 54 46 9 

Studiemedel för 
eftergymnasiala studier 

33 350 58 42 544 

Totalt 34 540   556 
Källa: CSN 

3.4.5 Studerande med barn  

För att underlätta för personer med barn att 
studera får studiemedel i form av ett tilläggs-
bidrag lämnas utöver ordinarie studiemedel. 
Bidraget lämnas som ett differentierat stöd bero-
ende på antalet barn.  

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta 
rekryterande och utjämnande effekt är: 

– antal studerande med tilläggsbidrag, 

– antal studerande utomlands med tilläggs-
bidrag, och 

– andel studerande med studiemedel på 
grundskolenivå, gymnasial nivå och efter-
gymnasial nivå med tilläggsbidrag. 

 
Tilläggsbidraget syftar till att underlätta för 
föräldrar att studera samt till att hjälpa barn i 
ekonomiskt utsatta familjer. Det kan därför 
också anses ha en utjämnande, dvs. selektivt re-
kryterande effekt på målgruppen. Det är därmed 
lämpligt att samma indikator används för att 
mäta flera delar av måluppfyllelsen.  

Resultat 

Under 2014 fick 81 900 studerande med 
studiemedel tilläggsbidrag, vilket är en ökning 
med 3 600 personer jämfört med 2013. Av dessa 
var 81 procent kvinnor och 19 procent män. 

 
Diagram 3.8 Antal studerande med tilläggsbidrag, 2010–
2014 

 
Källa: CSN 

 
Av de studerande som fick tilläggsbidrag under 
2014 studerade 13 procent på grundskolenivå, 
38 procent på gymnasial nivå och 49 procent på 
eftergymnasial nivå. Skillnaderna kan bl.a. för-
klaras av att det skiljer i ålder mellan de olika 
studerandegrupperna och att äldre studerande 
oftare har barn. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2010 2011 2012 2013 2014

Kvinnor Män Totalt



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 15 

25 

De studerande som fick tilläggsbidrag under 
2014 hade i genomsnitt 1,8 barn och sammanlagt 
betalades det ut tilläggsbidrag för 147 100 barn. 

 
Tabell 3.9 Tilläggsbidrag till studerande med barn 
Antal studerande och utbetalade bidrag 

 Antal 2014 Andel 
kvinnor 
(%) 

Andel  
män  
(%) 

Utgifter 
2014 
(mnkr) 

Tilläggsbidrag 81 900 81 19 427 

varav 
utlandsstuderande  

641 56 44 3,2 

Källa: CSN 

3.4.6 Studieekonomi 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta 
rekryterande och utjämnande effekt är: 

– studiemedlens allmänna köpkraft i en 
jämförelse med konsumentprisindex. 

 
Den studerandes ekonomi under studietiden kan 
vara avgörande för om en person rekryteras till 
studier. Ett studiestödssystem som uppfattas 
som omfattande och rättvist har både en ut-
jämnande och rekryterande effekt för indi-
viderna. Effekten beror dels på behovet av stöd, 
dels på om stödet är tillräckligt för att möjlig-
göra studier. Det är därför lämpligt att indika-
torn används för att mäta flera delar av mål-
uppfyllelsen. 

Resultat 

En jämförelse med konsumentprisindex (KPI) 
visar att studiemedlens allmänna köpkraft fort-
sätter att följa kostnadsutvecklingen. Under 
2014 sjönk dock köpkraften med 20 kronor jäm-
fört med året innan då den var på den högsta 
nivån sedan studiemedelssystemet infördes 1965. 

 

Diagram 3.9 Jämförelse mellan utvecklingen av 
studiemedelsbeloppen och konsumentprisindex 2001–2014 

 
Källa: CSN 

 
CSN har under de senaste åren ökat sin kunskap 
om de studerandes ekonomiska och sociala 
situation. När CSN undersöker hur mycket 
studiemedlen räcker till används flera olika 
metoder. CSN genomför bl.a. en större enkät-
undersökning vartannat år.  

Enkätundersökningen som gjordes under 
2013 visar att fler ser positivt på den ekonomiska 
situationen. Av samtliga studerande som deltog i 
undersökningen svarade 69 procent att ekono-
min under studierna är ganska bra, bra eller 
mycket bra. Detta är en ökning med 6 procent-
enheter sedan 2011. Män och kvinnor gjorde i 
princip en likartad bedömning av sin ekono-
miska situation.  

Av de studerande som hade både studiebidrag 
och studielån ansåg 39 procent att studiemedlen 
helt täcker deras levnadsomkostnader. Detta är 
en ökning med 5 procentenheter sedan 2011.  
Precis som vid undersökningen 2011 uppger 
män i något större utsträckning än kvinnor att 
studiemedlen helt eller till stor del täcker om-
kostnaderna. Studerande kvinnor är generellt 
sett något äldre än studerande män. Eftersom 
levnadsomkostnaderna tenderar att öka i takt 
med åldern, kan åldersskillnaden bidra till att 
förklara skillnaden mellan män och kvinnor. 
Studerande med barn upplevde sin studie-
ekonomi bättre under 2013 än de gjorde 2011, 
vilket tyder på att den ekonomiska situationen 
för studerande föräldrar har förbättrats de senas-
te åren. Tilläggsbidraget till studerande med barn 
höjdes den 1 januari 2013.  

Undersökningen visar också att en lägre andel 
av studiemedelstagarna arbetar vid sidan av 
studierna. Under 2013 uppgav 39 procent av 
dem att de arbetade vid sidan av sina studier, 
vilket är en minskning med 3 procentenheter 
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sedan 2011. Kvinnor arbetar i betydligt högre 
utsträckning än män vid sidan om studierna. 
Som vid tidigare undersökningar angavs som 
skäl till varför de väljer att arbeta vid sidan av 
studierna bl.a. att de får arbetspraktik, att det gör 
det lättare att få ett arbete efter avslutade studier 
och att det ger extrapengar. 

3.4.7 Lånebenägenhet och den enskildes 
skuldsättning 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer som används för att mäta 
rekryterande och utjämnande effekt är: 

– antal studerande som tog studielån i 
förhållande till antal studerande med 
studiebidrag (s.k. lånebenägenhet),  

– andel utlandsstuderande med studielån, och 

– andel studerande med studielån på efter-
gymnasial nivå med merkostnads- och 
tilläggslån. 

 
De indikatorer som används för att mäta god 
effekt på samhällsekonomin är: 

– de studerandes lånebenägenhet i olika 
åldersgrupper och på olika utbildnings-
nivåer, 

– antal studerande med studielån på efter-
gymnasial nivå med merkostnads- och 
tilläggslån, 

– andel utlandsstuderande med studielån, och 

– genomsnittlig skuld på annuitetslån för nya 
återbetalningsskyldiga fördelat på studie-
nivå och kön. 

Resultat  

Antalet studerande som tar studielån i för-
hållande till antalet studerande med studiebidrag, 
dvs. lånebenägenheten, har minskat kontinu-
erligt sedan studiestödsreformen 2001. Sedan 
2011 har dock lånebenägenheten ökat med 
1,3 procentenheter. Lånebenägenheten för samt-
liga utbildningsnivåer var 68,2 procent under 
2014 jämfört med 67,7 procent 2013.  

 

Diagram 3.10 Studerandes lånebenägenhet fördelat på kön, 
2002–2014 

 
Källa: CSN 

Studielån 
Lånebenägenheten vid studier på grundskole-
nivå minskade något under 2014 och var 
34,3 procent. Lånebenägenheten bland dem som 
studerar på eftergymnasial nivå har ökat med en 
procentenhet jämfört med 2013 och uppgick till 
74,1 procent under 2014.  

 
Tabell 3.10 Studerandes lånebenägenhet på olika 
utbildningsnivåer, 2011–2014  
Andel av samtliga låntagare 

 2011 2012 2013 2014 

Grundskolenivå 34,6 34,2 34,8 34,3 

Kvinnor 30,4 29,8 30,4 29,4 

Män 44,4 44,7 45,3 46,2 

Gymnasienivå 54,5 53,9 53,6 53,2 

Kvinnor 53,9 53,3 53,0 52,2 

Män 55,4 54,8 54,4 54,6 

Eftergymnasial nivå 71,7 72,1 73,1 74,1 

Kvinnor 71,5 71,8 72,8 73,5 

Män 71,8 72,6 73,6 74,9 

Källa: CSN 

 
Män tar oftare studielån jämfört med kvinnor. 
Under 2014 tog 69,8 procent av männen lån 
jämfört med 67,1 procent av kvinnorna. Särskilt 
stor är skillnaden för studerande på grundskole-
nivå. Där hade ca 46 procent av männen studie-
lån, jämfört med ca 29 procent av kvinnorna.  

Utlandsstuderande är mer benägna att ta lån 
än de som studerar i Sverige. Under 2014 var 
andelen utlandsstuderande som hade studielån ca 
84 procent, vilket är en procentenhet högre 
jämfört med föregående år.  

Lånebenägenheten varierar inte enbart mellan 
studerande på olika studienivåer utan även 
mellan olika åldersgrupper. De yngsta och de 
äldsta studiemedelstagarna är de som i minst ut-
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sträckning väljer att ta studielån. För ungdomar i 
åldrarna 20–24 år uppgick lånebenägenheten till 
66,1 procent under 2014. Mest lånade studerande 
i åldrarna 25–29 år, av vilka 78,7 procent tog lån. 

 
Diagram 3.11 Studerandes lånebenägenhet fördelat på 
åldersgrupper och kön, 2014 

 
Källa: CSN 

Tilläggslån 
Antalet studerande med studielån som även har 
tilläggslån ökade något under 2014 jämfört med 
föregående år. I genomsnitt tog totalt 5 procent 
av de studerande med studielån även tilläggslån 
under 2014. Nästan 17 500 personer fick tilläggs-
lån för studier i Sverige på eftergymnasial nivå, 
vilket är ett högre antal jämfört med 2013. 

Män tar tilläggslån i större utsträckning än 
kvinnor. Av de heltidsstuderande männen som 
var äldre än 24 år tog 14,5 procent tilläggslån, 
medan motsvarande andel bland kvinnor var 
något lägre, 13,7 procent.  

 
Diagram 3.12 Antal studerande med tilläggslån på olika 
utbilningsnivåer, 2011–2014  

 
Källa: CSN 

Merkostnadslån 
Antalet stödtagare med merkostnadslån för t.ex. 
undervisningsavgifter, dubbel bosättning eller 

resor mellan hemorten och studieorten för 
studier i Sverige ökade något under 2014.  

 
Diagram 3.13 Antal studerande i Sverige med 
merkostnadslån på olika utbildningsnivåer, 2011–2014  
  

 
Källa: CSN 

 
Det är främst studerande på eftergymnasial nivå 
som tar merkostnadslån. Det har samband med 
att utlandsstuderande är den grupp som främst 
tar merkostnadslån och de studerar oftast på den 
nivån.  

 
Diagram 3.14 Antal studerande utomlands med 
merkostnadslån, 2011–2014 

 
Källa: CSN 

 
Andelen utlandsstuderande som tog mer-
kostnadslån under 2014 var 47 procent. Mer-
kostnadslån till utlandsstuderande får lämnas för 
exempelvis resor, försäkring och undervisnings-
avgifter.  

Av de som fick merkostnadslån var 58 pro-
cent kvinnor, vilket motsvarar könsfördelningen 
bland studiemedelstagarna.  
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Tabell 3.11 Studerande med studielån, tilläggslån och 
merkostnadslån i Sverige och utomlands 
Antal studerande och utbetalade belopp 

 Antal 2014 Andel 
kvinnor  
(%) 

Andel  
män  
(%) 

Utbetalt lån 
2014 
(mnkr) 

Studielån 328 900 58 42 13 874 

Tilläggslån 23 300 58 42 485 

Merkostnadslån 25 400 58 42 675 

Källa: CSN 

Den enskildes skuldsättning 

Utbildning ger avkastning både för den enskilde 
och för samhället i stort. Kostnaderna för ut-
bildning delas därför mellan den enskilde och 
samhället. Studiemedlen består av en bidragsdel 
och en frivillig lånedel.  

Ett sätt att mäta skuldsättningen är att titta på 
hur stor skuld de studerande har vid åter-
betalningens början, dvs. direkt efter studierna. 
Skuldsättningen skiljer sig mycket mellan stude-
rande på olika nivåer. 

 
Diagram 3.15 Genomsnittlig skuld på annuitetslån för nya 
återbetalningsskyldiga 2014 fördelat på studienivå och kön 

 
Källa: CSN 

 
De studerande som har tagit lån för 
eftergymnasiala studier i Sverige och som börjat 
betala tillbaka på sin skuld under 2014 har lånat i 
genomsnitt 146 800 kronor, vilket är en ökning 
med 5 procent jämfört med föregående år. 
Denna grupp kan ha studerat på flera ut-
bildningsnivåer, men har inte haft studiemedel 
för utlandsstudier. För dem som har studerat på 
eftergymnasial nivå och som helt eller delvis 
studerat utomlands var skuldsättningen i genom-
snitt 254 100 kronor. Utlandsstuderande är mer 
benägna att ta studielån än de som studerar i 
Sverige.  

Av samtliga låntagare som blev återbetalnings-
skyldiga den 1 januari 2015 hade 76 procent en 
skuld som var lägre än 200 000 kronor. Andelen 
med en studieskuld på mellan 200 000 och 
500 000 kronor uppgick till 23 procent, vilket är 
1 procentenhet högre jämfört med föregående 
årsskifte.  

Skuldsättningen har ökat något för samtliga 
utbildningsnivåer jämfört med föregående års-
skifte. Att skuldbeloppen ökar beror främst på 
att höjningarna av studiemedlens lånedel 2010 
och 2011 börjar synas på skuldsättningen. 

3.4.8 Låntagare och den totala skulden 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder  

De indikatorer som används för att mäta god 
effekt på samhällsekonomin är: 

– total studieskuld, varav andel osäkra 
fordringar,  

– andel inbetalt årsbelopp för bosatta 
utomlands jämfört med bosatta i Sverige, 

– antal personer som har beviljats ned-
sättning av det belopp som ska betalas 
tillbaka under året och totalt värde på 
nedsättningen, 

– antal beviljade avskrivningsärenden för-
delat på skäl och totalt avskrivet belopp, 

– antal personer där krav på återbetalning av 
studiestöd har överförts till Kronofogde-
myndigheten och den ackumulerade 
fordran hos myndigheten, och 

– total fordran på utomlands bosatta 
återbetalare, varav andel osäkra fordringar. 

Resultat  

Det totala antalet låntagare i de tre åter-
betalningssystemen uppgick till knappt 1,5 milj-
oner vid utgången av 2014. Antalet låntagare 
ökade med 19 000 sedan 2013. 

Antalet låntagare med lån i två eller i vissa fall 
tre olika återbetalningssystem uppgick till ca 
121 900 personer. I takt med att låntagare slut-
betalar sina skulder i de äldre återbetalnings-
systemen minskar antalet låntagare med mer än 
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ett lån. Under 2014 minskade antalet låntagare 
med mer än ett lån med 16 200 personer.  

Återbetalningen av studielån ökade något 
under 2014. Jämfört med 2013 betalades det in 
ca 182 miljoner kronor mer till CSN. Totalt 
betalades närmare 13,2 miljarder kronor inklu-
sive räntor och avgifter in. Av de årsbelopp som 
debiterades 2014 betalades 93,7 procent in när 
det gäller låntagare bosatta i Sverige. Denna and-
el har varit stabil under de senaste fem åren. 
Motsvarande andel för låntagare bosatta utom-
lands var 71,6 procent, vilket är en minskning 
med cirka 1 procentenhet jämfört med 2013. 

 
Tabell 3.12 Inbetalt belopp under det första betalningsåret 
fördelat på bosättning  
Andel av belopp efter nedsättningar (%) 

Bosättning Inbetalt 20121 Inbetalt 20131
 Inbetalt 20141 

Sverige 93,7 93,6 93,7 

Utomlands 74,4 72,5 71,6 

Totalt 91,2 91,2 91,3 
Källa: CSN 
1 CSN har under 2014 använt en ny utsökningsmetod och därför har nya utsökningar 
gjorts för 2012 och 2013.  

 
Den totala studieskulden när det gäller studielån 
ökade under 2014 från 197,5 till 201,6 miljarder 
kronor. Ökningen beror på att antalet personer 
med annuitetslån stiger för varje år, vilket ger 
effekter på den totala studieskulden.  

Sedan den 1 januari 2014 gäller budgetlagens 
(2011:203) bestämmelser om statlig utlåning för 
all nyutlåning av studielån (se avsnittet Kort 
beskrivning av lånesystemet). Det innebär att 
medel för förväntade förluster ska beräknas och 
belasta anslag när utlåning sker. Under 
2014 avsattes anslagsmedel motsvarande 7,3 pro-
cent av utlånade medel till kreditreserven. Medel 
för förluster på utlåning före 2014 (stocken) 
tillförs kreditreserven genom att belasta anslag 
det år då förlusten är konstaterad.  

Av den totala studieskulden har CSN bedömt 
att 27,6 miljarder kronor, eller ca 14 procent, ut-
görs av osäkra fordringar som riskerar att skrivas 
av. Andelen osäkra fordringar är oförändrad jäm-
fört med 2013. Vidare har CSN, i likhet med 
föregående år, bedömt att av den totala ute-
stående fordran på 1,2 miljarder kronor i fråga 
om återkrav av studiestöd är 0,7 miljarder kronor 
osäkra fordringar. 

 

Diagram 3.16 Osäkra fordringar, fördelat på lånetyp och 
återkrav, 2011–2014  
Miljarder kronor  

 
Källa: CSN 

 
Antalet låntagare som CSN saknade adresser till 
uppgick vid slutet av 2014 till ca 17 800, vilket 
motsvarar 1 procent av samtliga låntagare. Det är 
en antalsmässig minskning jämfört med 2013, 
men andelen är densamma som under 2013. Den 
totala utestående fordran för dessa låntagare 
uppgick den 31 december 2014 till 1,8 miljarder 
kronor, en minskning med 25 procent jämfört 
med föregående årsskifte. 

Nedsättning av årsbelopp 

En person kan ansöka om att få det belopp som 
han eller hon ska betala tillbaka under året 
nedsatt. Det finns tre huvudsakliga skäl till att en 
återbetalare får nedsatt årsbelopp: nedsättning på 
grund av låg inkomst, nedsättning på grund av 
studier och nedsättning med hänsyn till 
synnerliga skäl. Under 2014 fick 160 000 person-
er beslut om nedsättning, vilket är 5 000 fler än 
under 2013. Värdet av nedsättningarna är 
1,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 
4 procent jämfört med 2013. 

Avskrivningar 

Avskrivning av lån kan ske främst på grund av 
åldersregler, dödsfall, behörighetsgivande 
studier, sjukdom eller synnerliga skäl. Dessutom 
skriver CSN av skulder som vid ett årsskifte är 
100 kronor eller lägre, vilket redovisas som små 
belopp i diagram 3.17 
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Diagram 3.17 Antal beviljade avskrivningsärenden fördelat 
på skäl, 2012–2014 

 
Källa: CSN 

 
Under 2014 fick ca 50 000 låntagare sina skulder 
helt eller delvis avskrivna, vilket är en minskning 
med 3 000 personer jämfört med 2013. Det 
totala avskrivna beloppet under 2014 var 
694 miljoner kronor, vilket var en ökning med 
32 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Återbetalare med krav hos 
Kronofogdemyndigheten 

I slutet av 2014 hade ca 91 500 personer, 51 pro-
cent kvinnor och 49 procent män, krav på åter-
betalning av studiestöd som överförts till Krono-
fogdemyndigheten. Det är en ökning med 
2 600 personer jämfört med 2013. Den ackumul-
erade fordran hos Kronofogdemyndigheten som 
avser studiestöd uppgick vid årets slut till 
1,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 
1,1 procent jämfört med 2013. Andelen av alla 
återbetalningsskyldiga låntagare som har en 
skuld hos Kronofogdemyndigheten har varit på 
ungefär samma nivå de senaste fem åren och 
uppgick 2014 till 7,2 procent. 

Utlandsbosatta återbetalare 

Ungefär 67 800 återbetalare, 56 procent kvinnor 
och 44 procent män, var den 31 december 2014 
bosatta utomlands, vilket är en ökning med ca 
3 300 låntagare jämfört med 2013. Den totala 
fordran hänförlig till de tre återbetalnings-
systemen när det gäller utlandsbosatta åter-
betalare uppgick vid slutet av 2014 till 14,6 milj-
arder kronor, vilket är en ökning med 6 procent 
jämfört med 2013. Sedan 2012 är det lånetypen 
annuitetslån som står för den största delen, 

7,9 miljarder kronor, av de utlandsbosattas skul-
der. Av den totala fordran när det gäller utlands-
bosatta återbetalare avser 4,1 miljarder kronor, 
eller ca 28 procent, osäkra fordringar.  

CSN har under 2014 skickat 13 700 ärenden 
som rör utlandsbosatta till inkassoföretag, vilket 
är en ökning med knappt 500 ärenden jämfört 
med 2013. Totalt har 55 miljoner kronor in-
betalats under 2014 i de ärenden som CSN har 
skickat till inkasso i utlandsärenden, vilket är en 
ökning med 86 procent jämfört med 2013. 

3.4.9 Studiestödsadministration 

Centrala studiestödsnämnden 

CSN:s verksamhet finansieras i huvudsak via 
förvaltningsanslag och med inbetalda admini-
strativa avgifter. Förvaltningsutgifterna uppgick 
under 2014 till 805,2 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 4,8 miljoner kronor jämfört med 
2013. Av intäkterna, som totalt uppgick till ca 
822,6 miljoner kronor, bestod drygt 35 procent 
av anslag (284,8 miljoner kronor) och knappt 
65 procent av avgifter (534,3 miljoner kronor). 
Resterande intäkter bestod av finansiella intäkter 
och intäkter av bidrag. Inbetalda avgifter bestod 
främst av påminnelseavgifter, expeditionsavgifter 
och uppläggningsavgifter. 

Ärendehantering 
CSN har gjort vissa ändringar i sitt sätt att mäta 
måluppfyllelse inom områdena studiehjälp, 
studiemedel, RG-bidrag m.m. Jämförelser med 
tidigare år avseende bl.a. handläggningstider ska 
således göras med försiktighet. Handläggnings-
tiderna bedöms dock överlag vara desamma som 
under 2013.  

När det gäller handläggningstiden för ärenden 
som avser studiehjälp har den förkortats med sju 
dagar för ärenden som avser studier i Sverige och 
med tre dagar för studier utomlands. Hand-
läggningstiden för studiemedel avseende studier 
utomlands har även den förkortats och med två 
dagar. För ärenden om studiemedel för studier i 
Sverige så kan en mindre försämring ses (+en 
dag). Även handläggningstiden för Rg-bidrag 
har försämrats något (+två dagar).  
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Tabell 3.13 CSN:s genomsnittliga handläggningstider1 

Antal dagar 

Ärendeslag 2012 2013 2014 

Studiehjälp, Sverige  –1 10 

 

 3 

Studiehjälp, utland 48 52 49 

Studiemedel 11 12 13 

Studiemedel, utland 22 25 23 

Rg-bidrag 11 15 17 

Lärlingsersättning –  – 142 

Källa: CSN 
1 Jämförbara uppgifter för 2012 saknas på grund av tidigare problem med att 
mäta genomsnittlig handläggningstid för ärendeslaget. 
2 I januari 2014 infördes den s.k. Lärlingsersättningen. 

Tillgänglighet och service 
Antalet kunder som under 2014 ville komma i 
kontakt med CSN per telefon, och som valt per-
sonlig service, är i princip oförändrat jämfört 
med 2013. Den genomsnittliga väntetiden i 
telefonkö förlängdes med 1 min och 19 sek-
under. Samtidigt har antalet besök på CSN:s 
webbplats och Mina sidor fortsatt att öka med 7 
respektive 19 procent i förhållande till 2013 års 
nivå. 

 
Tabell 3.14 Nyckeltal för CSN:s service och information 
2012–2014  
Tusental och tid 

Verksamhet 2012 2013 2014 

Antal telefonsamtal  

personlig service 

1 353 1 355 1 329 

Genomsnittlig väntetid i  

Telefonkö 

1 min. 
47 sek. 

2 min. 
31 sek. 

3 min. 
50 sek. 

Antal besök på webbplats 11 215 12 036 12 907 

Antal besök på mina sidor 8 822 9 964 11 813 
Källa: CSN 

Kvalitet i ärendehanteringen 
CSN har fortsatt sitt arbete med att förbättra 
kvaliteten i ärendehanteringen. När det gäller 
uppföljningen av kvaliteten har vissa för-
ändringar gjorts, varför jämförelse med tidigare 
år ska göras med försiktighet. Givet detta visar 
resultaten av CSN:s kvalitetsgranskningar att 
kvaliteten generellt är på en hög nivå men har 
försämrats med två procentenheter vad gäller 
handläggning av studiemedel (96 procent av de 
granskade besluten var korrekta) och med fyra 
procentenheter beträffande Rg-bidrag (95 pro-
cent korrekta beslut). Kvaliteten är dock fortsatt 
hög när det gäller verksamhetsområdena studie-
hjälp, lärlingsersättning och återbetalning, där 

99 procent av de granskade besluten bedömdes 
korrekta utifrån gällande lagstiftning. 

Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 
Målet med CSN:s arbete mot felaktiga utbetal-
ningar och bidragsbrott är att CSN ska mot-
verka bidragsbrott och säkerställa att utbetal-
ningar från studiestödssystemet endast görs till 
den som är berättigad till stöd.  

Det är inte möjligt för CSN att helt förhindra 
felaktiga utbetalningar. Studiehjälp betalas ut i 
efterskott, men myndigheten är beroende av att 
skolornas rapportering är korrekt för att de 
studerande ska få de stöd som de har rätt till. 
Studiemedel betalas ut i förskott, men de stu-
derande är skyldiga att anmäla ändringar som 
kan påverka rätten till studiemedel eller studie-
medlens storlek. Att de studerande får det stöd 
som de har rätt till bygger därmed på att de upp-
gifter som CSN får är korrekta.  

CSN arbetar för att det ska bli rätt från början 
genom att förenkla myndighetens regler, rutiner 
och arbetssätt. Myndigheten arbetar även med 
kontroller före, under och efter utbetalning för 
att säkerställa att rätt belopp betalas ut. CSN 
samverkar också med skolor och andra myndig-
heter, exempelvis Försäkringskassan och Skatte-
verket. 

Under 2014 har CSN beslutat att kräva 
tillbaka 452 miljoner kronor i felaktigt utbetalt 
studiestöd, vilket utgör 1,6 procent av det totala 
utbetalda beloppet för studiehjälp, Rg-bidrag, 
lärlingsersättning och studiemedel. Det är en 
ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 
2013.  

Under 2014 har totalt 159 personer anmälts 
för misstänkt bidragsbrott. Det är en ökning 
med 76 personer jämfört med 2013. CSN har 
under 2014 fortsatt med efterkontroller av pers-
oner med studiemedel för studier utomlands för 
att hitta dem som gör sig skyldiga till medvetna, 
stödrelaterade brottsliga gärningar. CSN har 
även genomfört åtgärder för att förbereda de nya 
studiekontroller som infördes under 2015 för 
dem som söker studiemedel för utlandsstudier. 
Dessa kontroller syftar till att minska risker och 
förebygga bidragsbrott och felaktiga utbetal-
ningar av studiemedel. CSN har även etablerat 
kontakter med ett urval av skolor och säkerställt 
att myndigheten får de uppgifter som behövs. 
Myndigheten har vidare initierat åtgärder för att 
förändra organisationen och arbetssättet för att 
motverka misstänkta bidragsbrott. De korri-
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geringar av utbetalt studiestöd och de åtgärder 
som CSN har vidtagit tyder på att en högre 
andel av utbetalningarna görs till den som har 
rätt till studiestöd. 

Överklagandenämnden för studiestöd 

Utgifterna för verksamheten vid Överklagande-
nämnden för studiestöd (ÖKS) uppgick under 
2014 till ca 12,7 miljoner kronor. ÖKS hanterade 
under året drygt 5 300 ärenden, en ökning med 
ca 100 ärenden jämfört med föregående år.  

Under 2014 avgjordes 72 procent av alla 
ärenden inom fyra veckor och 96 procent inom 
nio veckor. Samtliga ärenden avgjordes inom sex 
månader. Nämnden biföll 7 procent av det totala 
antalet inkomna ärenden.  

Tillgängligheten hos nämnden har under året 
varit god. Nämndens kansli nås per telefon 
under hela arbetsdagen och några svårigheter för 
allmänheten att komma i kontakt med nämnden 
har inte framkommit. 

3.5 Analys och slutsatser 

Under avsnittet görs en sammanfattande 
bedömning av måluppfyllelsen inom utgifts-
området mot bakgrund av de indikatorer som 
har redovisats i avsnitt 3.4.  

3.5.1 Studiestödets rekryterande effekt 

Studiestödet ska verka rekryterande till studier 
och bidra till ett högt deltagande i utbildning.  

Antalet studerande med studiehjälp har under 
2014 fortsatt att minska, vilket kan förklaras av 
minskande ungdomskullar.  

Antalet vuxna studerande med studiemedel på 
grundskolenivå har i stort sett varit oförändrat 
de fyra senaste åren.  

Antalet vuxna studerande med studiemedel på 
gymnasial nivå ökade dock. Ökningen kan delvis 
förklaras av att fler som saknar fullständig 
gymnasieutbildning söker sig till utbildning. De 
som fick det högre bidraget för studerande som 
saknar gymnasiekompetens stod för halva ök-
ningen av antalet studiemedelstagare på denna 
nivå. En ökad invandring och stora ungdoms-
kullar som lämnat gymnasieskolan under de sen-

aste åren är också faktorer som bidragit till 
ökningen.  

Den högre bidragsnivån inom studiemedlen 
syftar till att rekrytera studerande med kort 
utbildningsbakgrund till studier. Antalet stude-
rande på grundskolenivå minskade med 400 stu-
derande jämfört med föregående år. Eftersom 
antalet studiemedelstagare i princip var oför-
ändrat minskade andelen studiemedelstagare 
med den högre bidragsnivån från 58 till 57 pro-
cent under samma tidsperiod.  

Antalet studerande på gymnasial nivå med den 
högre bidragsnivån har dock ökat med 4 500 stu-
derande under samma tidsperiod. Totalt sett har 
antalet studerande med den högre bidragsnivån 
ökat med 7 procent under tidsperioden. Ökning-
en kan sannolikt delvis förklaras av satsningen på 
den högre bidragsnivån till vissa arbetslösa ung-
domar sedan 2011.  

För studier som påbörjas sedan 2011 får den 
högre bidragsnivån även lämnas inom ramen för 
satsningen på vissa arbetslösa ungdomar i åldern 
20–24 år för behörighetsgivande studier på 
grundskolenivå eller gymnasial nivå. Sedan 2011 
har antalet ungdomar mer än fördubblats och 
den stora ökningen kan sannolikt till stor del 
förklaras av att satsningen nu fått ett större 
genomslag och i större utsträckning når den av-
sedda målgruppen.  

Antalet studerande med studiemedel på efter-
gymnasial nivå har aldrig varit högre, vilket be-
döms bero på demografiska faktorer och det råd-
ande arbetsmarknadsläget för ungdomar. Sett till 
åldersstrukturen har andelen studiemedelstagare 
yngre än 25 år minskat. Minskningen beror 
främst på att ungdomskullarna som lämnar 
gymnasieskolan har minskat de senaste åren, se 
diagram 3.18. Fortfarande är dock mer än hälften 
av studiemedelstagarna (56 procent) yngre än 
25 år.  

Sverige har i jämförelse med de flesta andra 
länder ett generöst system för finansiering av 
studier utomlands. Antalet utlandsstuderande 
med studiemedel var under 2014 det högsta 
antalet någonsin. Det var också det sjätte året i 
rad som antalet ökade. Ökningen i antal beror 
sannolikt även här på att det har varit stora 
ungdomskullar som har lämnat gymnasieskolan 
de senaste åren. Antalet sökande per plats vid 
svenska utbildningar kan antagligen också 
förklara ökningen.  

Lånebenägenheten har minskat efter 
studiestödsreformen 2001, men har ökat något 
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under de senaste tre åren. Minskningen av låne-
benägenheten kan bl.a. förklaras av att de stu-
derande efter studiestödsreformen 2001 gör en 
mer rationell bedömning av kostnaderna för lån-
et. Detta beteende kan nu vara på väg att för-
ändras. Tidigare studier av CSN visar bl.a. att an-
delen låntagare som 2009 svarade att de inte 
påverkades av att studielånet skulle betalas 
tillbaka var 45 procent. Vid den senaste 
undersökningen 2013 hade denna andel ökat till 
49 procent. Likaså har andelen som svarat att de 
lånar mer än de egentligen behöver för sitt 
uppehälle ökat något. Sedan 2011 har låne-
benägenheten ökat med 1,3 procentenheter och 
2014 var den 68,2 procent. Under samma period 
har det skett förändringar i åldersstrukturen på 
studiemedelstagarna. Andelen studerande yngre 
än 25 år som mer sällan tar lån har minskat, 
samtidigt som andelen 25–34 år, som oftare tar 
lån, har ökat. Studerande som är 35 år eller äldre 
har oftare än andra ekonomiskt stöd från partner 
eller arbetsinkomster. Män med studiemedel tar 
oftare lån jämfört med kvinnor, vilket har varit 
en trend som bestått under en längre tid. 

Under 2014 ökade antalet med tilläggslån och 
andelen studerande med tilläggslån. Ökningen 
beror dels på att antalet studerande över 25 år 
har ökat, dels på att även deltidsstudier ger rätt 
till tilläggslån från och med den 1 juli 2014.  

Studiestödet är ett viktigt verktyg för att öka 
deltagande i och bredda rekryteringen till ut-
bildning. Dessutom är studiestödet en betydelse-
full faktor för att möjliggöra omställning i 
arbetslivet. Antalet studiestödstagare på samtliga 
utbildningsnivåer kan fortsatt anses vara på en 
hög nivå. Mot bakgrund av de indikatorer som 
redovisats är den samlade bedömningen att 
målet om studiestödets rekryterande effekt har 
uppfyllts. 

3.5.2 Studiestödets utjämnande effekt 

Inom studiestödssystemet finns det flera olika 
stödformer som syftar till att utjämna skillnader 
mellan individer och grupper i befolkningen. 
Studiestödet ska verka selektivt rekryterande, 
dvs. studiestödet ska göra att individer från vissa 
grupper påbörjar studier som annars inte skulle 
ha gjort det. 

Studerande inom gymnasieskolan kan få ett 
extra tillägg som syftar till att öka möjligheterna 
för ungdomar i inkomstsvaga hushåll att studera 

och därmed undanröja sociala hinder för 
utbildning. Resultaten från 2014 visar att ett ökat 
antal studerande fick det extra tillägget, trots att 
det totala antalet studerande med studiehjälp 
minskade. Det är betydligt fler män än kvinnor 
som är mottagare av det extra tillägget. Detta 
kan förklaras av att många ensamkommande 
flyktingbarn är pojkar. Ökningen av det extra 
tillägget har de senaste åren varit tydligast för 
familjer med mycket låga inkomster. Denna 
utveckling fortsatte under 2014. Resultatet av en 
undersökning som CSN genomförde under 
2012 visar att gruppen med extra tillägg har 
genomgått andra förändringar över tid. Det är 
nu oftare fråga om studerande barn i nyanlända 
familjer eller ensamkommande flyktingbarn, 
jämfört med tidigare då de studerande levde i 
hushåll med en ensamstående förälder. En hög 
andel är också födda i Sverige med utrikes födda 
föräldrar.  

Studiehjälpssystemet har varit föremål för 
översyn och 2012 års studiehjälpsutredning har 
lämnat betänkandet Moderniserad studiehjälp 
(SOU 2013:52). Betänkandet har remitterats 
under 2015 (U 2013/4160/SF) och bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Studiemedlens rekryterande kraft varierar 
mellan olika studerandegrupper. En grupp som 
ofta anger att de inte skulle ha påbörjat studier 
utan studiemedel är studerande med barn. Inom 
studiemedelssystemet finns tilläggsbidraget till 
studerande med barn som syftar till att hjälpa 
barn i ekonomiskt utsatta familjer och underlätta 
för föräldrar att studera. Antalet studerande som 
fick tilläggsbidrag ökade 2014 jämfört med 2013. 
Detta beror främst på en ökning av andelen äldre 
studerande. Könsfördelningen bland dem som 
får tilläggsbidrag har bara förändrats marginellt 
under de år som tilläggsbidraget har funnits. 
Under 2014 var 80 procent av dem som fick 
tilläggsbidrag kvinnor.  

Satsningen som innebär att arbetslösa 
ungdomar i åldern 20–24 år kan få den högre 
bidragsnivån inom studiemedlen, har fungerat 
utjämnande ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Andelen med den högre bidragsnivån inom ram-
en för satsningen var 47 procent kvinnor och 
53 procent män under 2014. Den förhållandevis 
höga andelen män kan bero på att män oftare av-
bryter sina gymnasiestudier och på så sätt oftare 
har rätt till det högre bidraget, men det kan 
också bero på att könsfördelningen är jämnare 
bland yngre studerande med studiemedel än 
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bland äldre. Totalt sett var det annars 66 procent 
kvinnor och 34 procent män som studerade med 
den högre bidragsnivån under 2014. Andelen kv-
innor respektive män med den högre bidrags-
nivån varierar beroende på studienivå. På grund-
skolenivån under 2014 var det 73 procent 
kvinnor och 27 procent män medan det på den 
gymnasiala nivån var 64 procent kvinnor och 
36 procent män. Skillnaden kan delvis förklaras 
av inkomstskillnader och därmed behovet av 
studiestöd. Den s.k. GRUV-utredningen 
(U 2011:07) har i sitt betänkande Kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå – en 
översyn för ökad individanpassning och 
effektivitet (SOU 2013:20) visat att män som 
studerar på grundläggande nivå har högre 
inkomster från förvärvsarbete än kvinnor medan 
det omvända förhållandet råder på gymnasial 
nivå. 

Mot bakgrund av resultatet av de indikatorer 
som redovisats är bedömningen att målet om 
studiestödens utjämnande effekt har uppnåtts. 

3.5.3 Studiestödets effekt på 
samhällsekonomin 

Studiestödssystemet måste vara långsiktigt 
samhällsekonomiskt hållbart. Det är därför vik-
tigt att de utbetalningar som görs från systemet 
är riktiga och att den del av studiestödet som 
består av lån återbetalas fullt ut.  

Utgångspunkten för samtliga återbetalnings-
system är att låntagarna ska betala tillbaka sina 
skulder. Alltför hårda krav på återbetalning får 
dock inte avskräcka från studier och motverka 
studiemedlens rekryterande effekt. Därför finns 
vissa trygghetsregler inbyggda i samtliga 
lånesystem.  

Antalet låntagare som får nedsättning av sitt 
årsbelopp ökade 2014 jämfört med föregående 
år. CSN har i en tidigare studie visat att många 
som har rätt till nedsättning av årsbeloppet låter 
bli att ansöka om detta. Det är ca 71 procent 
som betalar av på sina lån i den takt som bet-
alningsplanen föreskriver. Det är dock probl-
ematiskt om låntagare drabbas av betalnings-
problem som skulle kunna undvikas om låntag-
aren i stället hade ansökt om nedsättning.  

Värdet av det skuldbelopp som avskrevs under 
2014 ökade jämfört med 2013. Den största delen 
av ökningen kan hänföras till återbetal-
ningspliktiga studielån som togs under perioden 

1989–2001. Även det avskrivna beloppet för 
annuitetslån ökade under 2014 medan det 
fortsatt minskade för den äldsta lånetypen 
studiemedel. När det gäller annuitetslånen är de 
främsta orsakerna till avskrivning dödsfall och 
synnerliga skäl. 

Under 2014 har de beräknade osäkra fordr-
ingarna när det gäller den totala studieskulden 
och den utestående fordran i fråga om återkrav 
av studiestöd ökat något jämfört med före-
gående år. Ökningen beror främst på att antalet 
låntagare med annuitetslån har blivit fler. Låne-
typen studielån som togs mellan 1989–2001 står 
fortfarande för majoriteten, 56 procent, av de 
osäkra fordringarna. De beräknade osäkra 
fordringarna varierar mycket mellan lånetyperna. 
Andelen bedöms som högst för den äldsta låne-
typen studiemedel och som lägst för annuitets-
lån, vilket också var ett mål när det lånet infördes 
2001. 

Efter en samlad bedömning utifrån de 
redovisade indikatorerna fungerar nuvarande 
lånesystem i stort sett bra och har därmed en 
god effekt på samhällsekonomin över tiden. Det 
finns dock fortfarande brister i systemet när det 
gäller de som är bosatta utomlands. Låntagare 
bosatta utomlands återbetalar sina lån i betydligt 
mindre omfattning än låntagare bosatta i Sverige. 
Cirka 28 procent av den totala fordran för ut-
landsbosatta låntagare bedöms vidare som osäker 
av CSN. Tendensen att allt fler låntagare väljer 
att bosätta sig utomlands fortsätter. När åter-
betalningen inte sköts riskerar betydande belopp 
att skrivas av. För att även fortsättningsvis kunna 
tillhandahålla ett omfattande studiestöd till de 
studerande det viktigt att utlandsbosatta i större 
utsträckning än vad som sker i dag betalar sina 
studieskulder.  

CSN bedriver i dag ett omfattande arbete med 
att driva in obetalda studieskulder, bl.a. ökade 
inbetalningar efter inkassoåtgärder för utlands-
bosatta låntagare med 86 procent jämfört med 
2013.  Bedömningen är dock att insatserna måste 
effektiviseras och förstärkas. Regeringen har där-
för gett CSN i uppdrag att i form av en hand-
lingsplan redovisa vilka åtgärder som vidtas och 
som myndigheten planerar att vidta för att effek-
tivisera och väsentligt öka återbetalningen av 
obetalda studieskulder, främst från låntagare bo-
satta utomlands (U2015/2962/SF). Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 december 2015.  
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3.5.4 Studiestödsadministration 

För att nå målen för studiestödet krävs en 
studiestödsadministration som är ändamålsenlig 
och effektiv. 

Som nämnts tidigare ska jämförelser med 
tidigare års måluppfyllelse göras med försiktig-
het på grund av förändrad uppföljning. Givet 
detta ter sig CSN:s resultat för 2014 ha för-
bättrats inom vissa verksamhetsområden jämfört 
med 2013. Myndigheten uppfyller majoriteten av 
målen i regleringsbrevet. Myndigheten bedöms 
både fungera väl och ha en effektiv och rätts-
säker ärendehantering samt servicenivåer som 
leder till att de studerande på ett korrekt och 
snabbt sätt får det stöd de har rätt till.  

Överklagandenämnden för studiestöd har 
under året nått ett bra resultat när det gäller han-
teringen av överklaganden. Myndigheten har 
handlagt ärendena effektivt och handläggnings-
tiderna har varit mycket tillfredställande. 

3.6  Politikens inriktning 

Studiestödssystemet i Sverige syftar till att 
möjliggöra för människor att söka sig vidare till 
studier efter slutförd skolgång eller senare i livet 
återuppta studierna. Systemet är och ska förbli 
ett av världens mest omfattande. På så sätt bidrar 
systemet till att bygga vårt land starkare genom 
mer kunskap, mer kompetens och mer bildning. 

Investeringar i kunskap och kompetens 
Ett aktivt arbetssökande är vanligtvis en för-
utsättning för att individen ska hitta ett nytt 
jobb men ibland behövs därutöver insatser som 
stärker den enskildes jobbchanser, t.ex. genom 
utbildning, arbetspraktik och subventionerade 
anställningar.  

Utbildningsinsatser stärker individens chanser 
att få ett jobb och därigenom bidra till lägre 
arbetslöshet. Sådana insatser bidrar till att bryta 
passivitet genom att individen går från arbets-
löshet till utbildning samtidigt som individens 
kompetens och kunskaper utvecklas. Effekterna 
av utbildningsinsatserna kan variera mellan olika 
grupper av individer och beroende på insatsens 
syfte och utformning. 

Regeringen har inlett ett kunskapslyft för att 
ge fler möjlighet att ta del av utbildning som 
skapar vägar in i arbetslivet. Det svenska studie-

stödet är centralt för kunskapslyftet. Studie-
stödet är en viktig förklaring till att Sverige är en 
kunskapsnation i framkant som konkurrerar 
genom kompetens på den globala marknaden. 
Regeringens satsning på kunskapslyftet syftar 
både till att stärka arbetskraftens kompetens och 
möjligheter på arbetsmarknaden och till att för-
korta tiden för nyanländas etablering i samhället 
och på arbetsmarknaden. Studiestödet stödjer 
regeringens ambitioner att genomföra kunskaps-
lyftet och ger ekonomiska förutsättningar för 
människor att ta steget till studier. 

Som ytterligare ett steg i kunskapslyftet 
föreslår regeringen i denna proposition att medel 
avsätts för fler utbildningsplatser inom komvux 
och yrkesvux, folkhögskola och yrkeshögskola. 
Till detta tillkommer utgifter för studiestöd 
vilket regeringen även föreslår medel för.  

En väl fungerande studiestödsadministration 
För att systemet för studiestöd ska fungera, 
behöver det finnas en väl fungerande admini-
stration. Detta är viktigt inte minst med hänsyn 
till de volymökningar när det gäller antal stud-
erande som satsningen på kunskapslyftet innebär 
från 2015. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
behöver därför förbättrade långsiktiga 
ekonomiska planeringsförutsättningar för att 
även fortsättningsvis kunna vara en väl 
fungerande myndighet. Regeringen föreslår 
fr.o.m. den 1 januari 2016 en ökad anslagsnivå 
för CSN så att myndigheten till skillnad från i 
dag i huvudsak kommer att finansieras med 
anslag på statens budget.  

Återbetalningsgraden ska öka 
För att upprätthålla legitimiteten för studie-
stödssystemet behöver samhället säkerställa att 
så många som möjligt betalar tillbaka sina 
studieskulder. Det är bekymmersamt att åter-
betalningsgraden hos låntagare bosatta utom-
lands fortsätter att sjunka. Regeringen har därför 
bland annat gett CSN i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att öka återbetalningsgraden 
hos låntagare bosatta utomlands. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 december 2015 
(U2015/02962/SF). Vidare föreslår regeringen i 
denna proposition att det ska bli enklare för vissa 
låntagare att kunna få årsbeloppet för studielån 
nedsatt, dvs. anpassat till den aktuella inkomsten 
under betalningsåret. Motivationen att betala 
årsbeloppet bör då bli högre, vilket bör leda till 
att fler utlandsbosatta låntagare kommer att 
betala sina årsbelopp. 
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3.7 Budgetförslag 

3.7.1 1:1 Studiehjälp 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:1 Studiehjälp 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

3 364 661 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
13 345 

2015 Anslag 
 

3 313 725 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 313 039 

2016 Förslag 3 331 370      

2017 Beräknat 3 392 332      

2018 Beräknat 3 455 135      

2019 Beräknat 3 548 614      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för studiehjälp 
i form av studiebidrag, extra tillägg och in-
ackorderingstillägg enligt studiestödslagen 
(1999:1395). Anslaget får användas för utgifter 
för ersättning till svenska elever utomlands för 
vissa resor. Anslaget får användas för utgifter för 
kostnadsersättning till elever i gymnasial 
lärlingsutbildning. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om ersättning till svenska elever 
utomlands för vissa resor finns i förordningen 
(CSNFS 1983:17) om bidrag till utlands-
studerande för dagliga resor. I förordningen 
(2013:1121) om kostnadsersättning till elever i 
gymnasial lärlingsutbildning regleras den s.k. 
lärlingsersättningen. 

 

Tabell 3.16 Antal studerande och genomsnittligt belopp för 
studiehjälp, utfall 2014 och prognos 2015–2019 
Antal personer, i tusental, och tusental kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Studiebidrag      

Antal  406,4 396,5 396,0 401,0 408,7 419,5 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Extra tillägg      

Antal  19,4 22,3 24,9 26,4 27,7 29,3 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Inackorderings- 

Tillägg 

    

Antal  8,0 8,1 8,1 8,2 8,1 8,5 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

Källa: CSN och egna beräkningar 

Regeringens överväganden 

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 
 
De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas 
består av både anslagsförändringar som redovisas 
i detta avsnitt och av anslagsförändringar som 
har beräknats i tidigare beslutade propositioner. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Drygt 98 procent av de elever som avslutar 
grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan 
samma år. Andelen är ungefär lika stor för 
kvinnor som för män. Ytterligare ett antal 
påbörjar gymnasiestudier nästföljande år. 
Utgifterna för studiehjälp är därför främst 
beroende av utvecklingen av befolkningen i 
åldern 16–20 år. Befolkningsframskrivningar 
från Statistiska centralbyrån visar att antalet 
ungdomar i aktuella åldrar kommer att minska 
under perioden 2014–2016 för att därefter öka 
fr.o.m. 2017 och resten av prognosperioden.  
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Diagram 3.18 Folkmängd 16–20 år 2013 och 2014 samt 
prognos 2015–2019 

 
 

Källa: SCB 

 
Mot denna bakgrund bedöms utgifterna för såväl 
studiebidraget och inackorderingstillägget som 
det extra tillägget öka med 2 miljoner kronor 
under 2016. Åren 2017, 2018 och 2019 beräknas 
utgifterna öka med 49, 112 respektive 213 milj-
oner kronor jämfört med vad som har anvisats 
för 2015. 

 
Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Studiehjälp 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 404 725 3 404 725 3 404 725 3 404 725 

Förändring till följd av:    

Beslut -75 600 -61 600 -61 600 -69 600 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar     

Volymer 2 245 49 207 112 010 213 489 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 

Övrigt 3 600 3 600 3 600 3 600 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 3 331 370 3 392 332 3 455 135 3 548 614 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
 

Regeringen föreslår att 3 331 370 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Studiehjälp för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
3 392 332 000 kronor, 3 455 135 000 kronor 
respektive 3 548 614 000 kronor. 

3.7.2 1:2 Studiemedel 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:2 Studiemedel 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

13 036 788 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
997 375 

2015 Anslag 
 

14 689 611 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 400 403 

2016 Förslag 14 983 935 2   

2017 Beräknat 15 265 308      

2018 Beräknat 15 498 862      

2019 Beräknat 15 814 316      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 2 683 392 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2016. Beloppet har 
minskats med 125 017 tkr som avser regleringsbelopp för 2013.  

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för studie-
medel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag 
enligt studiestödslagen (1999:1395). Anslaget får 
användas för utgifter för statlig ålderspensions-
avgift för studiebidrag enligt lagen (1998:676) 
om statlig ålderspensionsavgift. Anslaget får 
användas för utgifter för retroaktiva ut-
betalningar av vissa former av studiestöd som 
upphört. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om statlig ålderspensionsavgift för 
studiebidrag finns i förordningen (1998:1512) 
om statliga ålderspensionsavgifter m.m. 

Studiemedlen är till övervägande del rättig-
hetsstyrda och därför är utgifterna framför allt 
beroende av antalet studerande som deltar i en 
studiestödsberättigande utbildning och ansöker 
om och beviljas studiebidrag och tilläggsbidrag. 
Tilläggsbidrag kan lämnas till studerande med 
barn. Utgifterna påverkas även av beslut om t.ex. 
nya utbildningsplatser eller höjda bidragsbelopp. 
Därutöver påverkas utgiftsnivån av de stude-
randes studietakt, studietid och uppgivna in-
komster som överstiger fribeloppsgränserna. Ut-
gifterna påverkas också av den allmänna pris-
utvecklingen i samhället genom att studie- och 
tilläggsbidraget är indexerade med prisbas-
beloppet. 
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Tabell 3.19 Antal studerande och genomsnittligt belopp för 
studiemedel, utfall 2014, prognos 2015 och beräknat för 
2016–2019 
Antal personer, i tusental, och tusental kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Generella 
bidraget 

      

Antal  443,4 476,1 500,7 495,4 496,7 497,4 

Genomsnittligt  

årsbelopp1 

19,2 17,9 17, 7 17, 9 18, 2 18, 7 

Högre bidraget     

Antal 44,6 75,7 77,6 78, 6 77, 0 77, 2 

Genomsnittligt  

årsbelopp1 

38,3 36,9 37, 4 37, 6 38, 3 39, 3 

1 Exklusive statlig ålderspensionsavgift. 
Källa: CSN och egna beräkningar 

Regeringens övervägande 

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på komvux och 
yrkesvux (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 441,9 miljoner kronor 2016 samt beräknar 
att det ökar med 242,3 miljoner kronor 2017, 
247 miljoner kronor 2018 och med 255,5 miljon-
er kronor 2019. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på folk-
högskolan (se närmare utg.omr. 17, avsnitt 
2.6.6). Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
48 miljoner kronor 2016 samt beräknar att det 
ökar med 48,5 miljoner kronor 2017, 49,4 milj-
oner kronor 2018 och med 51,1 miljoner kronor 
2019. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser inom 
yrkeshögskolan (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 91,4 miljoner kronor 2016 samt beräknar 
att det ökar med 221,4 miljoner kronor 2017, 

225,9 miljoner kronor 2018 och med 234,6 milj-
oner kronor 2019. 

Med anledning av att ökade medel föreslås för 
fler utbildningsplatser på kompletterande 
utbildningar för personer med utländsk hög-
skoleutbildning eller annan avslutad utländsk 
högskoleutbildning som motsvarar en utbildning 
enligt högskolelagen (1992:1434) (se närmare 
utg.omr. 16 avsnitt 10.5.4) föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 4,6 miljoner kronor 2016.  

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
Jämfört med de makroantaganden som låg till 
grund för beräkning av anslagsnivån i budget-
propositionen för 2015 bedöms anslags-
belastningen minska med 75 miljoner kronor 
2016. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Utgiftsnivån bedöms minska med 266 miljoner 
kronor 2016 jämfört med 2015. Jämfört med de 
antaganden om antalet studiemedelstagare under 
2015 som låg till grund för beräkning av anslags-
nivån i budgetpropositionen för 2015 bedöms 
antalet studiemedelstagare öka.  

Anslagsförändringar på grund av övriga skäl  
Regleringsbeloppet när det gäller den statliga 
ålderspensionsavgiften blir ca -125 miljoner 
kronor, jämfört med ca -55 miljoner kronor för 
2015. Regleringsbeloppet fastställs av Pensions-
myndigheten och utgör skillnaden mellan den 
löpande inbetalda preliminära avgiften och den 
statliga ålderspensionsavgiften. 
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Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Studiemedel 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 14 289 611 14 289 611 14 289 611 14 289 611 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 105 621 1 127 982 1 231 403 1 193 765 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -74 935 118 257 331 460 630 946 

Volymer -266 057 -348 807 -408 324 -354 718 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -70 305 78 265 54 712 54 712 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 14 983 935 15 265 308 15 498 862 15 814 316 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 14 983 935 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Studiemedel för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
15 265 308 000 kronor, 15 498 862 000 kronor 
respektive 15 814 316 000 kronor. 

3.7.3 1:3 Avsättning för kreditförluster 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:3 Avsättning för 
kreditförluster 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

1 568 557 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
-26 461 

2015 Anslag 
 

1 790 807 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 769 602 

2016 Förslag 1 879 208      

2017 Beräknat 1 890 789      

2018 Beräknat 1 952 523      

2019 Beräknat 2 027 800      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för avsättning till kredit-
reserv för utgifter för konstaterade förluster på 
utlåning t.o.m. 2013 samt för förväntade 
förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt 
studiestödslagen (1999:1395). Anslaget får även 
användas för avsättning till kreditreserv för att 
täcka kostnader för nedskrivning och inlösen av 

vissa studielån med statlig kreditgaranti samt för 
avskrivning av återkrav som avser lån. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om finansiering av kreditförluster 
hänförliga till statens utlåning finns i budget-
lagen (2011:203) och i förordningen (2011:211) 
om utlåning och garantier. Bestämmelser finns 
även i kungörelsen (1961:384) om avskrivning av 
lån för studier. 

Regeringens överväganden 

Förenklade regler om nedsättning av 
årsbelopp 
 
Ärendet och dess beredning: Promemorian 
Förslag till ändringar i bestämmelser om åter-
betalning av studielån (U2015/2685/SF) har ut-
arbetats av CSN. Promemorian har remiss-
behandlats. En sammanställning av remiss-
yttrandena finns tillgänglig i Utbildnings-
departementet (U2015/2685/SF).  

 
 

Regeringens förslag: Om årsbeloppet för 
studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och 
den 30 juni 2001 har beräknats till en tjugondel 
av låneskulden eller lägst femton procent av 
prisbasbeloppet, får årsbeloppet sättas ned 
preliminärt till fyra procent av låntagarens 
beräknade inkomst under betalningsåret. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer med 
regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser 
tillstyrker promemorians förslag eller har inga 
invändningar mot förslaget. Kronofogde-
myndigheten instämmer i beskrivningen av 
effekter för både låntagare och för CSN. 
Kronofogdemyndigheten anser att den före-
slagna förändringen medför en förenkling för 
låntagaren och det är troligt att fler utlands-
bosatta kommer att betala sina lån när det blir 
enklare att få årsbeloppet anpassat till in-
komsten.  

Skälen för regeringens förslag: Enligt 
nuvarande bestämmelser i studiestödslagen 
(1999:1395) uppgår årsbeloppet för studielån, 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 15 

40 

(dvs. lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 
30 juni 2001), som huvudregel till fyra procent 
av låntagarens sammanlagda överskott av 
inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital 
enligt det senaste beslutet om slutlig skatt i fråga 
om svensk inkomstskatt eller motsvarande om 
han eller hon inte beskattas för sin huvudsakliga 
inkomst i Sverige (s.k. inkomstbaserat års-
belopp). Om det saknas uppgift om låntagarens 
inkomst fastställs årsbeloppet i stället till en 
tjugondel av skulden, dock minst femton pro-
cent av prisbasbeloppet det år återbetalningen 
ska göras (s.k. skuldbaserat årsbelopp). Års-
beloppet får sättas ned preliminärt om lån-
tagarens inkomst under betalningsåret kan 
beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter 
vilken årsbeloppet har beräknats. Årsbeloppet 
får i dessa fall sättas ned till fyra procent av den 
beräknade inkomsten under betalningsåret. 
Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget 
för att ta ut skatt eller avgift för avgiftsåret 
fastställs.  

Låntagare bosatta utomlands får oftast ett 
skuldbaserat årsbelopp om han eller hon inte 
skickar in ett beslut om slutlig skatt som avser 
inkomsten två år tidigare och som kan ligga till 
grund för ett inkomstbaserat årsbelopp. För 
låntagare med ett skuldbaserat årsbelopp är det i 
dag inte lika enkelt att ansöka om att få sitt 
årsbelopp nedsatt som för låntagare med ett 
inkomstbaserat årsbelopp. Ett beslut om preli-
minär nedsättning av årsbeloppet förutsätter 
nämligen att låntagarens inkomst under 
betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre 
än den inkomst efter vilken årsbeloppet har be-
räknats.  

Detta innebär att en låntagare som fått ett 
skuldbaserat årsbelopp fastställt först ska ansöka 
om att få ett inkomstbaserat årsbelopp fastställt. 
Låntagaren behöver då styrka de inkomster som 
han eller hon hade i utlandet två år tidigare. 
Dessutom ska låntagaren beräkna sina inkomster 
under betalningsåret. När sedan CSN efter-
kontrollerar den beräknade inkomsten för 
betalningsåret behöver även denna inkomst styr-
kas. Eftersom en låntagare som är bosatt utom-
lands bl.a. ska skicka in utländska beslut om slut-
lig skatt vid två tillfällen för att få nedsättning av 
årsbeloppet finns det risk för att låntagare avstår 
från att ansöka om nedsättning, trots att de kan 
ha rätt till det.  

Låntagare bosatta utomlands återbetalar sina 
studieskulder i betydligt mindre omfattning än 

låntagare bosatta i Sverige (se avsnitt 3.4.8 och 
3.5.3). Regeringen anser att åtgärder behöver 
vidtas så att det blir lättare för dessa låntagare att 
betala tillbaka sina studielån. En sådan åtgärd kan 
vara att förenkla möjligheterna att ansöka om 
nedsättning. Om låntagare med skuldbaserade 
årsbelopp på ett enkelt sätt kan få årsbeloppet 
nedsatt, dvs. anpassat till den aktuella inkomsten 
under betalningsåret, bör motivationen att betala 
årsbeloppet bli högre. Regeringen föreslår därför 
att också skuldbaserade årsbelopp bör kunna 
sättas ned preliminärt till fyra procent av lån-
tagarens beräknade inkomst under betalnings-
året, dvs. oavsett vilken inkomst låntagaren har 
haft två år tidigare.  

Detta innebär alltså att kravet på att 
inkomsten ska ha minskat väsentligt under 
betalningsåret jämfört med inkomsten efter 
vilken årsbeloppet har beräknats, bör tas bort för 
låntagare med skuldbaserade årsbelopp. En sådan 
förändring innebär att CSN inte behöver fast-
ställa ett inkomstbaserat årsbelopp innan rätten 
till nedsättning prövas. Nedsättningen bör fort-
satt gälla i avvaktan på att underlaget för att ta ut 
skatt eller avgift under betalningsåret fastställs. 

Studiestödslagen föreslås därför ändras i enlig-
het med ovanstående. 

Konsekvenser: Förslaget bedöms leda till att 
CSN:s administration förenklas då preliminära 
beslut i hög grad bör kunna fattas maskinellt. 
Myndighetens handläggningstider kan därför 
kortas ned. För låntagare med skuldbaserade 
årsbelopp medför den föreslagna ändringen att 
det blir enklare att få ett årsbelopp som är 
anpassat till den aktuella inkomsten under 
betalningsåret. Detta torde leda till att fler 
utlandsbosatta låntagare kommer att betala sina 
årsbelopp. Återbetalningen kan dessutom på-
börjas tidigare eftersom CSN snabbare kan fatta 
ett beslut om nedsättning.  

Som angetts ovan bedöms förslaget leda till 
att fler låntagare betalar sina årsbelopp. Ökad 
inbetalning av lån minskar CSN:s totala skuld 
hos Riksgälden. Detta är positivt eftersom det 
minskar risken för framtida avskrivningar, vilket 
leder till att mindre medel årligen behöver 
avsättas för förväntade förluster på studielån. De 
förväntade förlusterna för nyutlåning beräknas 
och anslagsfinansieras när lånen utfärdas. Vid 
beräkningen fastställer CSN en procentandel av 
utlånat belopp, vilken är 7,3 procent för 2015. En 
minskning av de förväntade förlusterna påverkar 
de takbelagda utgifterna positivt. För att så ska 
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bli fallet behöver dock minskningen vara relativt 
betydande.  

Regeringen bedömer att förslaget har en 
positiv effekt på återbetalningen av studielån 
samt på de takbelagda utgifterna. Minskningen 
av de förväntade förlusterna bedöms dock inte 
vara av sådan storlek att det påverkar den årliga 
avsättningen av medel för förväntade förluster.  

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser 
för jämställdheten. 

Ändringarna i studiestödslagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2016.  

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslagsför-
ändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på komvux och 
yrkesvux (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 33,3 miljoner kronor 2016 samt beräknar 
att det ökar med 18,2 miljoner kronor 2017, 
18,6 miljoner kronor 2018 och med 19,2 milj-
oner kronor 2019. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på 
folkhögskolan (se närmare utg.omr. 17, avsnitt 
2.6.6). Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
3,6 miljoner kronor 2016 samt beräknar att det 
ökar med 3,7 miljoner kronor 2017, 3,7 miljoner 
kronor 2018 och med 3,9 miljoner kronor 2019. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser inom 
yrkeshögskolan (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 9,0 miljoner kronor 2016 samt beräknar att 
det ökar med 21,9 miljoner kronor 2017, 
22,4 miljoner kronor 2018 och med 23,2 milj-
oner kronor 2019. 

Med anledning av att ökade medel föreslås för 
fler utbildningsplatser på kompletterande 
utbildningar för personer med utländsk hög-
skoleutbildning eller annan avslutad utländsk 
högskoleutbildning som motsvarar en utbildning 
enligt högskolelagen (1992:1434) (se närmare 

utg.omr. 16, avsnitt 10.5.4) föreslår regeringen 
att anslaget ökas med 0,5 miljoner kronor 2016.  

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
De makroekonomiska förutsättningar som 
påverkar utgifterna på anslaget är främst 
prisbasbeloppet men även i viss mån nivån på 
upplåningsräntan i Riksgäldskontoret.  

Jämfört med de makroantaganden som låg till 
grund för beräkning av anslagsnivån i budget-
propositionen för 2015 bedöms anslagsbelast-
ningen minska med 18 miljoner kronor 2016.  

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Anslaget påverkas av förändrade volymer av 
utlånade medel och av förändringar i 
förlustavskrivningar på lån tagna före 2014.  

Jämfört med de antaganden om volymer som 
låg till grund för beräkning av anslagsnivån i 
budgetpropositionen för 2015 bedöms anslags-
belastningen öka med 103 miljoner kronor 2016. 

 
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Avsättning för kreditförluster 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 371 607 1 371 607 1 371 607 1 371 607 

Förändring till följd av:    

Beslut 489 989 498 450 500 959 506 393 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -18 255 -10 694 1 327 24 827 

Volymer 103 180 95 771 142 975 189 318 

Överföring 
till/från andra 
anslag -16 204 -13 236 -13 236 -13 236 

Övrigt -51 109 -51 109 -51 109 -51 109 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 879 208 1 890 789 1 952 523 2 027 800 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 879 208 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Avsättning för 
kreditförluster för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 890 789 000 kronor, 
1 952 523 000 kronor respektive 2 027 800 000 
kronor. 
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3.7.4 1:4 Statens utgifter för 
studiemedelsräntor 

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:4 Statens utgifter för 
studiemedelsräntor 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

1 619 973 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
-17 852 

2015 Anslag 
 

886 978 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
869 043 

2016 Förslag 617 220      

2017 Beräknat 437 898      

2018 Beräknat 400 064      

2019 Beräknat 726 034      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statens utgifter 
avseende nedsättning av studiemedelsräntor, för 
ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel 
och för avgifter till Riksgäldskontoret för 
studielån upplånade efter 1988 enligt studie-
stödslagen (1973:349), studiestödslagen 
(1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa.  

Regeringens överväganden 

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på komvux och 
yrkesvux (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 2,3 miljoner kronor 2016 samt beräknar att 
det ökar med 1,3 miljoner kronor 2017, 1,3 milj-
oner kronor 2018 och med 1,3 miljoner kronor 
2019. 

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser på 
folkhögskolan (se närmare utg.omr. 17, avsnitt 
2.6.6.). Regeringen föreslår att anslaget ökas med 

0,3 miljoner kronor 2016 samt beräknar att det 
ökar med 0,3 miljoner kronor 2017, 2018 och 
2019.  

Regeringen föreslår i denna proposition ökade 
medel för fler utbildningsplatser inom yrkes-
högskolan (se närmare utg.omr. 16, avsnitt 
10.4.2). Regeringen föreslår att anslaget ökas 
med 0,6 miljoner kronor 2016 samt beräknar att 
det ökar med 1,5 miljoner kronor 2017 och med 
1,5 miljoner kronor 2018 och 2019. 

Med anledning av att ökade medel föreslås för 
fler utbildningsplatser på kompletterande ut-
bildningar för personer med utländsk högskole-
utbildning eller annan avslutad utländsk hög-
skoleutbildning som motsvarar en utbildning en-
ligt högskolelagen (1992:1434) (se närmare 
utg.omr. 16, avsnitt 10.5.4) föreslår regeringen 
att anslaget ökas med 30 000 kronor 2016.  

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar  
De makroekonomiska förutsättningar som 
påverkar statens utgifter för studiemedelsräntor 
är nivån på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret 
och prisbasbeloppet. 

Jämfört med de makroantaganden som låg till 
grund för beräkning av anslagsnivån i budget-
propositionen för 2015 bedöms anslagsbelast-
ningen minska med 355 miljoner kronor 2016.  

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Anslaget påverkas av förändrad volym av 
utlånade medel. Jämfört med de antaganden om 
volym som låg till grund för beräkning av 
anslagsnivån i budgetpropositionen för 2015 be-
döms anslagsbelastningen öka med 3 miljoner 
kronor 2016. 
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Statens utgifter för studiemedelsräntor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 885 778 885 778 885 778 885 778 

Förändring till följd av:    

Beslut 15 288 24 622 41 329 41 540 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -354 949 -550 277 -607 293 -338 829 

Volymer 3 486 -272 950 -270 475 -213 180 

Överföring 
till/från andra 
anslag -616 814 -333 706 -333 706 -333 706 

Övrigt 684 431 684 431 684 431 684 431 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 617 220 437 898 400 064 726 034 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 617 220 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Statens utgifter för 
studiemedelsräntor för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 437 898 000 kronor, 
400 064 000 kronor respektive 726 034 000 
kronor. 

3.7.5 1:5 Bidrag till kostnader vid viss 
gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:5 Bidrag till kostnader vid 
viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i 
teckenspråk 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

52 242 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
8 908 

2015 Anslag 
 

61 150 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
51 589 

2016 Förslag 61 150      

2017 Beräknat 61 150      

2018 Beräknat 61 150      

2019 Beräknat 61 150      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till 
vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
(Rg-bidrag).  

Anslaget får även användas för utgifter för 
bidrag till kursdeltagare i teckenspråksutbildning 
för föräldrar till barn som för kommunikation är 
beroende av teckenspråk (TUFF).  

Anslaget får användas för utgifter för statlig 
ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om 
statlig ålderspensionsavgift för bidrag till 
kursdeltagare i TUFF-utbildning. 

Anslaget får användas för utgifter för stats-
bidrag till anordnare av TUFF-utbildning. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om bidrag till elever vid Rh-
anpassad gymnasieutbildning och till elever i 
utbildning för döva eller hörselskadade finns i 
förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan. 

Bestämmelser om bidrag till anordnare av och 
deltagare i TUFF-utbildning finns i förord-
ningen (1997:1158) om statsbidrag för tecken-
språksutbildning för vissa föräldrar. Bestämmel-
ser om statlig ålderspensionsavgift för bidrag till 
kursdeltagare finns i förordningen (1998:1512) 
om statliga ålderspensionsavgifter m.m. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid 
viss föräldrautbildning i teckenspråk 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 61 150 61 150 61 150 61 150 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 61 150 61 150 61 150 61 150 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 61 150 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Bidrag till kostnader 
vid viss gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
61 150 000 kronor årligen. 
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3.7.6 1:6 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag till vissa 
studiesociala ändamål 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

27 000 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

2015 Anslag 
 

27 000 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
27 000 

2016 Förslag 27 000      

2017 Beräknat 27 000      

2018 Beräknat 27 000      

2019 Beräknat 27 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för prod-
uktion av studielitteratur för högskolestud-
erande som är synskadade, rörelsehindrade eller 
dyslektiker och för utvecklingsprojekt i syfte att 
effektivisera produktionsmetoder.  

Anslaget får även användas för utgifter för 
räntor och amortering av lån för att utveckla en 
talboksproduktion baserad på inläsning genom 
s.k. talsyntes till den del dessa utgifter inte har 
finansierats med de medel som för budgetåret 
2005 tilldelats det under utgiftsområde 16 upp-
förda anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Bidrag till vissa studiesociala ändamål 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 27 000 27 000 27 000 27 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar     

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 27 000 27 000 27 000 27 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 27 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till vissa studie-
sociala ändamål för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 27 000 000 kronor 
årligen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa 
studiesociala ändamål beställa produktion av 
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 4 000 000 kronor 2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten 
för tillgängliga medier ansvarar för produktion 
av studielitteratur för högskolestuderande som 
är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker. 
Produktionen sker i form av beställningar under  
2016 som innebär utgifter följande budgetår. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål beställa produktion av studielitteratur 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kro-
nor 2017. 
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Tabell 3.29 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 2 034 2 104 4 000    

Nya åtaganden 2 104 4000 3 700    

Infriade åtaganden -2 034 -2 104 -3 700 -4000   

Utestående åtaganden 2 104 4000 4 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 700 4 000 4 000    

3.7.7 1:8 Centrala studiestödsnämnden 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:8 Centrala 
studiestödsnämnden 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

287 667 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
67 029 

2015 Anslag 
 

183 647 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
189 141 

2016 Förslag 794 031      

2017 Beräknat 758 442 2   

2018 Beräknat 790 979 3   

2019 Beräknat 793 238 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 761 898 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 788 902 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 788 901 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Centrala studiestöds-
nämndens förvaltningsutgifter. 

Kompletterande information 

I förordningen (2007:1071) med instruktion för 
Centrala studiestödsnämnden finns bestämmel-
ser om myndighetens uppgifter. 

Regeringens överväganden 

Reformering av Centrala 
studiestödsnämndens finansiering  

 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har en s.k. 
blandad finansieringsmodell där myndigheten  

 
finansieras med främst anslag och avgifter. Sedan 
2002 disponerar myndigheten samtliga avgifts-
intäkter och redovisar dessa mot anslag i stället 
för mot inkomsttitel på statens budget, netto-
redovisning. I 2015 års ekonomiska vår-
proposition (2014/15:100) aviserade regeringen 
en översyn av den blandade finansierings-
modellen eftersom den påverkar CSN:s för-
utsättningar för långsiktig planering. 

Regeringen gav 2011 Statskontoret i uppdrag 
att bl.a. göra en översyn av CSN:s nuvarande 
finansieringsmodell och analysera för- och nack-
delar med denna samt med alternativa modeller 
(U2011/2585/SV). Statskontoret föreslog i sin 
rapport Centrala studiestödsnämnden – 
finansiering och fortsatta effektiviseringar 
(2012:8) att CSN bör bli helt anslagsfinansierat.  

Regeringen har sett över nuvarande finansi-
eringsmodell och anser i likhet med Stats-
kontoret att det är angeläget att finansierings-
modellen reformeras på ett sätt som dels för-
bättrar myndighetens långsiktiga ekonomiska 
planeringsförutsättningar, dels ökar regeringens 
och riksdagens möjligheter att styra och 
kontrollera verksamheten.  

Regeringen har i samband med översynen och 
prövningen av frågan om en ny finansierings-
modell för CSN gjort bedömningen att det är 
lämpligt att ändra redovisningen av avgifts-
intäkterna så att de i huvudsak redovisas mot in-
komsttitel och därmed inte längre disponeras av 
myndigheten. CSN bör därför fr.o.m. den 1 jan-
uari 2016 finansieras i huvudsak med anslag på 
statens budget.  Detta medför att anslaget för 
CSN i 2016 års prisnivå bör ökas med 665 milj-
oner kronor 2016, 694 miljoner kronor 2017 och 
723 miljoner kronor 2018 och med 723 miljoner 
kronor fr.o.m. 2019. Ökningen motsvarar in-
täkter från avgifterna som myndigheten skulle ha 
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disponerat enligt nuvarande redovisnings-
principer (expeditionsavgifter, påminnelse-
avgifter, övriga administrativa avgifter och 
uppläggningsavgifter). Genom en övergång till 
bruttoredovisning kan en bättre överblick och 
styrning av verksamhetens omfattning säker-
ställas.  

Övergången till bruttoredovisning av avgifts-
intäkterna motiverar även en teknisk justering av 
utgiftstaket motsvarande den prognostiserade 
intäkten från studiestödsavgifterna på 665 milj-
oner kronor 2016, 694 miljoner kronor 2017 och 
med 723 miljoner kronor 2018 och 2019.  

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 
ökas med 665 miljoner kronor 2016 samt 
beräknar att det ökar med 694 miljoner kronor 
2017 och med 723 miljoner kronor 2018 och 
2019.  

 
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Centrala studiestödsnämnden 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 188 647 188 647 188 647 188 647 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 2 855 1 986 3 359 3 908 

Beslut 602 529 567 809 598 972 600 683 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 794 031 758 442 790 979 793 238 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
 
 

Regeringen föreslår att 794 031 000 kronor 
anvisas anslaget 1:8 Centrala studiestödsnämnden 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 758 442 000 kronor, 790 979 000 
kronor respektive 793 238 000 kronor. 
 

3.7.8 Lån i Riksgäldskontoret 

Den samlade utestående skulden för studielån 
tagna mellan 1989 och 2014 i Riksgäldskontoret 
var ca 198 692 miljoner kronor vid utgången av 
2014. Under 2015 bedöms nettoupplåningen bli 
5 532 miljoner kronor. Beslut om återkravs-

kapital, avskrivningar och konvertering av äldre 
lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret bedöms 
uppgå till 188, 562 respektive 7 miljoner kronor.  

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för 
studielån som inklusive tidigare gjord upplåning 
uppgår till högst 211 000 000 000 kronor.   

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den totala 
skulden för studielån hos Riksgäldskontoret be-
räknas uppgå till ca 204 196 miljoner kronor vid 
utgången av 2015. Nettoupplåningen för 2016 
beräknas till omkring 6 007 miljoner kronor, 
beslut av återkravskapital till 171 miljoner 
kronor, avskrivningar till 597 miljoner kronor 
och konvertering av äldre lån till lån upptagna i 
Riksgäldskontoret till 7 miljoner kronor. Re-
geringen bör därför bemyndigas att under 2016 
ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som 
inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till 
högst 211 000 miljoner kronor. 

3.7.9 1:9 Överklagandenämnden för 
studiestöd 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:9 Överklagandenämnden 
för studiestöd 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
12 686 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
65 

 
2015 

 
Anslag 

 
13 762 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 617 

2016 Förslag 14 018      

2017 Beräknat 14 213 2   

2018 Beräknat 14 510 3   

2019 Beräknat 14 823 4   
2  Motsvarar 14 019 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 14 020 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 14 020 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Överklagande-
nämnden för studiestöds förvaltningsutgifter.  
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Kompletterande information 

I förordningen (2007:1348) med instruktion för 
Överklagandenämnden för studiestöd finns be-
stämmelser om nämndens uppgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Överklagandenämnden för studiestöd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 13 762 13 762 13 762 13 762 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 291 485 782 1 096 

Beslut -35 -34 -34 -35 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 018 14 213 14 510 14 823 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 14 018 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Överklagande-
nämnden för studiestöd för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 14 213 000 kron-
or, 14 510 000 kronor respektive 14 823 000 kro-
nor. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. godkänner att riksdagens tidigare 

ställningstagande om att resurser för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
ska fördelas även på grundval av 
kvalitetsutvärderingar av utbildningars 
resultat inte längre ska gälla (avsnitt 9.5.3), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 701 900 000 
kronor 2017–2023 (se avsnitt 10.1.5), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
34 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 10.1.6), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, m.m. ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 665 000 000 
kronor 2017 (se avsnitt 10.1.7), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
453 200 000 kronor 2017–2020 (se avsnitt 
10.1.10), 

6. bemyndigar regeringen att att under 2016 
för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxen-
utbildning ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
200 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
10.1.13), 

7. bemyndigar regeringen att att under 2016 
för anslaget 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 4 200 000 000 kronor 2017–2021 
(avsnitt 10.1.14), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 1 974 000 000 
kronor 2017 (se avsnitt 10.1.16), 

9. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 13 000 000 kronor 
2017 och 2018 (se avsnitt 10.1.17), 

10. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 256 000 000 
kronor 2017 (se avsnitt 10.1.18), 

11. bemyndigar regeringen att besluta om 
delägarskap i Infrafrontier GmbH och att 
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under 2016–2019 besluta om ett årligt 
kapitaltillskott på högst 250 000 kronor per 
år. (avsnitt 10.2.16), 

12. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
50 000 000 kronor 2017–2021 (avsnitt 
10.2.64), 

13. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
17 520 000 000 kronor 2017–2025 (avsnitt 
10.3.1), 

14. bemyndigar regeringen att under perioden 
2016–2018 besluta om svenskt medlemskap 
i Integrated Structural Biology 
Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) enligt 
rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 
25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga 
ram för ett konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur och att besluta om 
en medlemsavgift på högst 1 000 000 
kronor per år (avsnitt 10.3.1), 

15. bemyndigar regeringen att på 
bolagsstämma i European Spallation Source 
ESS AB rösta för att bolagets köpeskillings-
fordran på European Spallation Source 
ERIC utdelas till aktieägarna, den svenska 
och den danska staten, och att i anslutning 
till stämman besluta att den svenska delen 
av fordran lämnas som bidrag till European 
Spallation Source ERIC (avsnitt 10.3.1), 

16. bemyndigar regeringen att under 2016 
besluta om bidrag på högst 500 000 000 
kronor till European Spallation Source 
ERIC (avsnitt 10.3.1), 

17.  bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för statliga 
garantier, som uppgår till högst 600 000 000 

kronor och gäller som längst t.o.m. 2022, 
för överbryggningslån till European 
Spallation Source ERIC för konstruktionen 
av den Europeiska spallationskällan (ESS) 
(avsnitt 10.3.1), 

18. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella organisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 1 881 000 000 kronor 2017–2021 
(avsnitt 10.3.2), 

19. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
1 600 000 000 kronor 2017–2034 (avsnitt 
10.3.4), 

20. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till 
internationella organisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 2 800 000 000 kronor 2017–2021 
(avsnitt 10.3.6), 

21. bemyndigar regeringen att under 2016 
besluta om kapitaltillskott på högst 
11 000 000 kronor till holdingbolag knutna 
till universitet (avsnitt 10.3.13), 

22. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 4:1 Internationella program besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 153 000 000 kronor 2017–2019 
(avsnitt 10.4.1), 

23. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen  
under utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning enligt följande 
uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Statens skolverk 626 443 

1:2 Statens skolinspektion 404 182 

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 701 835 

1:4 Sameskolstyrelsen 36 038 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 484 525 

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 445 137 

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 612 000 

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 177 355 

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 93 900 

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 382 226 

1:11 Bidrag till vissa studier 19 525 

1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 105 629 

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 414 050 

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 066 960 

1:15 Särskilt utbildningsstöd 153 606 

1:16 Fler anställda i lågstadiet 1 974 000 

1:17 Skolforskningsinstitutet 40 441 

1:18 Lågstadielyftet 0 

1:19 Bidrag till lärarlöner 2 884 000 

2:1 Universitetskanslersämbetet 135 885 

2:2 Universitets- och högskolerådet 130 283 

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 647 319 

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 035 864 

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 922 512 

2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 088 022 

2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 981 236 

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 481 746 

2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 632 659 

2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 556 592 

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 301 247 

2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 066 217 

2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 435 423 

2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 825 464 

2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 673 580 

2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 483 297 

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 048 011 

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 477 070 

2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 634 937 

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 363 673 

2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 614 236 

2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 223 706 

2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 012 220 

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 318 453 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

26 

2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 748 128 

2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 250 193 

2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 518 614 

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 231 067 

2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 242 276 

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 91 134 

2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 866 470 

2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 137 103 

2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 569 778 

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 690 

2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 194 650 

2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 48 744 

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 94 838 

2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning 31 509 

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 459 299 

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 66 401 

2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 402 150 

2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 61 333 

2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 425 125 

2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 963 

2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 369 418 

2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 62 494 

2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 362 953 

2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 52 657 

2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 298 093 

2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 46 706 

2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 333 298 

2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 47 538 

2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 155 388 

2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9 371 

2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 679 

2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 6 010 

2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 125 345 

2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9 465 

2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 386 119 

2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 56 920 

2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 136 

2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 421 

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 023 559 

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 576 386 

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 694 834 

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 461 782 

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 766 449 

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 280 061 

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 141 109 

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 372 100 
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3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 28 162 

3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 551 309 

3:7 Institutet för rymdfysik 53 695 

3:8 Kungl. biblioteket 350 540 

3:9 Polarforskningssekretariatet 38 926 

3:10 Sunet 43 646 

3:11 Centrala etikprövningsnämnden 7 227 

3:12 Regionala etikprövningsnämnder 40 686 

3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 112 220 

4:1 Internationella program 81 589 

4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 30 886 

4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 10 093 

4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 24 161 

Summa  69 452 400 
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2 Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet Utbildning och universitets-
forskning omfattar följande områden. 

– Förskola och grundskola 
förskola 
annan pedagogisk verksamhet 
förskoleklass 
grundskola 
grundsärskola 
specialskola 
sameskola 
fritidshem 

– Gymnasieutbildning 
gymnasieskola 
gymnasiesärskola 

– Kommunernas vuxenutbildning 
kommunal vuxenutbildning (komvux) 
särskild utbildning för vuxna (särvux) 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) 

– Eftergymnasial yrkesutbildning 
utbildning inom yrkeshögskolan 
vissa andra utbildningar med enskilda 
huvudmän 

– Universitet och högskolor 
högskoleutbildning på grundnivå, avance-
rad nivå och forskarnivå samt forskning vid 
universitet och högskolor med staten som 
huvudman och enskilda utbildnings-
anordnare inom högskoleområdet, dock ej 
Sveriges lantbruksuniversitet som ingår i 
utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel och delar av 
utbildning och forskning vid 

Försvarshögskolan som ingår i utgifts-
område 6 Försvar och samhällets krisbered-
skap. 

– Forskning 
statlig finansiering av forskning och forsk-
ningsmyndigheter.  
 

I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom 
skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet 
och vissa myndigheter inom forskningsområdet 
samt medlemsavgifter till Unesco och verksam-
heten vid Svenska Unescorådet. Dessutom ingår 
finansieringen av internationella kunskaps-
mätningar. 

Både kommuner och enskilda kan vara  
huvudmän för förskola, fritidshem, annan 
pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola och yrkeshögskolan medan enbart 
kommuner kan vara huvudmän för komvux, 
särvux och sfi. Landsting får under vissa 
förutsättningar vara huvudmän för vissa 
utbildningar. Staten är huvudman för speci-
alskolan och sameskolan. Staten är också hu-
vudman för universitet och högskolor, men det 
finns också ett antal enskilda utbildnings-
anordnare inom högskoleområdet. 

2.1.1 Volymer  

Den, sett till antalet individer som omfattas, 
största verksamheten inom utgiftsområdet är 
grundskolan (se tabell 2.1) där nästan en miljon 
elever går. Antalet elever har stigit något under 
de senaste fyra åren. De demografiska progno-
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serna tyder på att elevantalet kommer att fort-
sätta att stiga fram till  mitten av 2030-talet1. 
Ökningen förutspås bli cirka 30 procent. 

 

 
 
                                                      
1 SCB:s befolkningsprognos. 

Tabell 2.1 Antalet barn/elever/studerande 2009–2014, 
tusental1 

 09/10 
2009 

10/11 
2010 

11/12 
2011 

12/13 
2012 

13/14 
2013 

14/15 
2014 

Förskola, grundskola och gymnasieskola2 

Förskola       

       Totalt 446 458 472 482 489 486 

       Flickor 216 222 229 234 237 235 

       Pojkar 230 236 243 249 252 250 

Pedagogisk omsorg  

       Total 22 20 19 18 16 15 

       Flickor 11 10 10 9 8 7 

       Pojkar 11 10 10 9 8 7 

Fritidshem      

     Totalt 358 378 397 411 426 444 

       Flickor 173 183 192 199 206 214 

       Pojkar 185 196 205 212 221 230 
Förskoleklass3 

       Totalt 100 104 104 108 110 114 

       Flickor 49 50 51 52 53 55 

       Pojkar 51 53 53 55 57 59 

Grundskola3 

       Totalt 892 886 889 899 921 949 

       Flickor 435 432 433 438 448 462 

       Pojkar 457 455 456 462 473 488 

Gymnasieskola2    

       Totalt 395 386 369 352 330 324 

     Kvinnor 191 187 178 169 158 154 

       Män 204 199 191 182 172 169 

Svenska utlandsskolor2,4     

  Totalt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

   Flickor 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

   Pojkar 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
Grundsärskola2      

  Totalt 13 12 11 9,6 9,3 9,7 

  Flickor 4,9 4,7 4,2 3,7 3,6 3,9 

  Pojkar 7,7 7,4 6,6 5,9 5,7 5,9 

Gymnasiesärskola      

  Totalt 9,4 9,3 9,0 8,8 7,7 7,0 

    Kvinnor 3,9 3,9 3,7 3,6 3,1 2,8 

Män 5,5 5,4 5,3 5,2 4,6 4,3 

Specialskola2      

 Totalt 0,50 0,50 0,50 0,46 0,48 0,50 

  Flickor 0,22 0,22 0,23 0,20 0,21 0,21 

  Pojkar 0,29 0,28 0,27 0,26 0,27 0,29 
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Kommunernas vuxenutbildning   

 

Komvux5,6 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Heltids- 

studerande 81 87 88 

 

84 

 

90 

 

99 

Kurs-
deltagare 

187 195 198  190 197 216 

      
Kvinnor     119 124 127 122 125 136 

        Män 68 72 71 68 72 80 

Särvux 

      Totalt 4,9 4,8    4,7   4,6 4,3 4,2 

     Kvinnor 2,4 2,4    2,3   2,2 2,1 2,1 

Män 2,5 2,4    2,4   2,3 2,2 2,1 

Sfi5 

     Totalt 91 96 102 108 114 125 

    Kvinnor 52 55 59 62 64 68 

Män 39 41 43 46 49 57 

Eftergymnasial yrkesutbildning  
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkes- 
högskoleutbildningar (YH)6, 7 

 

 Totalt 39 42 42 41 43 45 

   Kvinnor 21 22 22 21 22 23 

    Män 18 20 21 20 21 21 

Folkhögskolor8    

  Totalt 29 28 28 28 29 29 

    Kvinnor 18 18 17 17 17 18 

Män 10 10 10 10 11 11 

Kompletterande utbildningar9    

  Totalt 5,4 5,6 5,9 6,4 6,2 5,8 

    Kvinnor 3,7 3,8 3,8 4,5 4,4 4,1 

Män 1,7 1,7 2,1 1,9 1,8 1,7 

Universitet och högskolor   
Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå6,10,11 

  

  Totalt 300 316    313 305 299 296 

     Kvinnor 176 183 182 179 176 174 

Män 125 132 132 126 123 122 

Utbildning på forskarnivå12    

  Totalt 18 18 19 20 20 19 

     Kvinnor 9 9 9 9 9 9 

Män 9 9 10 10 10 10 
 

1 Uppgifterna avser läsår och är avseende antalet barn/elever/studerande 
hämtade från Sveriges officiella statistik (Skolverket, Statistiska centralbyrån 
och Universitetskanslersämbetets NU-databas) om inget annat anges. Eventuella 
summeringsfel beror på avrundning. 
2 Avser antalet inskrivna barn och elever den 15 oktober. 
3 Inklusive sameskola. 
4 Antal elever i reguljär utbildning. 
5 Antal heltidsstuderande. 
6 Avser kalenderår. 

7 Avser studerande på alla utbildningsomgångar som pågått under ett kalenderår 
(startade, avslutade och under hela kalenderåret pågående omgångar), inklusive 
de studerande som tillkommit under utbildningens gång. En person räknas som 
studerande så länge han eller hon finns med på minst en rekvisition av stats-
bidrag. De som är registrerande på flera utbildningsomgångar under ett kalen-
derår räknas en gång för varje omgång. Även de som är registrerade på flera 
omgångar inom en utbildning räknas en gång för varje omgång. Detta är dock en 
marginell andel (mindre än 0,2 procent av de studerande 2011 och 2012). 
Tidsserien är uppdaterad för alla år utifrån den ovan beskrivna förändrade 
definitionen som infördes i november 2012. Tidigare inkluderades alla registre-
rade studerande även de som hoppat av studierna året innan. 
8 Avser antal deltagare i långa kurser. 

9Kompletterande utbildningar ska tillgodose olika utbildningsbehov utanför 
utbildningssystemet. Utbildningarna bedrivs av enskilda huvudmän, framför allt 
inom konsthantverk, friskvård m.m. Avser antalet elever under höstterminen, 
nettoräknat så att en elev bara räknas en gång. 
10 Avser helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå exklusive uppdrags-
utbildning. 
11 Totaluppgifterna fr.o.m. 2009 är hämtade från Universitetskanslersämbetets 
NU-databas. 
12 Avser antalet doktorander med minst en aktivitet under hösten motsvarande en 
procent av heltid. Uppgifterna är kompletterade med efterrapporteringar. 

 
Den näst största verksamheten, räknat i antalet 
individer, är förskolan som även den ökat något i 
omfattning under de senaste åren. I likhet med 
grundskolan förväntas den fortsätta att öka i 
omfattning. Antalet barn i förskoleåldern 
kommer enligt SCB:s prognoser att öka med 16 
procent fram till slutet av 2020-talet. 

Den verksamhet inom utgiftsområdet som 
haft den snabbaste volymmässiga tillväxten un-
der de senaste åren är fritidshemmen. Såväl an-
talet barn i åldern 6–9 år som andelen av dessa 
som var inskrivna på fritidshem har ökat. Den 
snabba volymtillväxten förutses av demografiska 
skäl fortsätta under de närmast kommande åren. 

Andra verksamheter som ökat i omfattning på 
senare år är förskoleklass och svenska för in-
vandrare (sfi).  

Exempel på verksamheter som är relativt små 
och som minskat sett till deltagandet är 
pedagogisk omsorg, grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. 

Sett till antalet anställda är förskolan den 
största verksamheten inom utgiftsområdet. Där 
arbetar cirka 99 000 personer (se tabell 2.2). Av 
dessa är cirka 95 000 kvinnor och cirka 4 000 
män. Näst flest anställda finns inom grundskolan 
där cirka 78 000 personer arbetar, varav cirka 
60 000 är kvinnor och  cirka 18 000 är män. 
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Tabell 2.2 Antalet lärare och personal  2009–2014, 
tusental1 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Lärare och personal    

Förskola2 

          Totalt 93 95 99 100 101 99 

          Kvinnor 90 92 95 97 97 95 

          Män 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 

Pedagogisk omsorg2      

          Totalt 4,5 4,1 3,9 3,6 3,4 3,1 

          Kvinnor 4,5 4,1 3,8 3,6 3,3 3,0 

          Män 0,04 0,04 0,08 0,07 0,09 0,10 

Fritidshem2       

          Totalt 12 11 14 17 14 13 

          Kvinnor 9,3 8,7 11 13 11 9,8 

          Män 2,3 2,4 3,3 4,3 3,6 3,5 

Öppen förskola2      

          Totalt 0,72 0,68 0,68 0,71 0,71 0,68 

          Kvinnor 0,72 0,68 0,68 0,70 0,69 0,67 

          Män 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

Personal verksamma i flera skol-/verksamhetsformer  

          Totalt 18 19 17 15 18 21 

          Kvinnor 15 16 14 13 16 16 

          Män 3,1 3,4 3,1 2,6 3,4 4,4 

Förskoleklass3,4    

        Totalt 6,3 6,4 6,7 6,9 6,7 6,9 

        Kvinnor 6,0 6,0 6,3 6,5 6,3 6,5 

        Män 0,36 0,39 0,40 0,44 0,40 0,44 

Grundskola3,4 

        Totalt 73 73 74 74 76 78 

        Kvinnor 55 55 56 57 58 60 

        Män 18 18 18 18 18 18 

Grundsärskola3      

        Totalt 3,0 2,8 2,7 2,8 2,5 2,5 

        Kvinnor 2,6 2,4 2,3 2,4 2,2 2,1 

        Män 0,46 0,42 0,44 0,42 0,39 0,39 

Gymnasiesärskola3      

        Totalt 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 

        Kvinnor 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 

        Män 0,71 0,71 0,70 0,71 0,62 0,58 

Specialskola3         
Totalt 0,22 0,21 0,19 0,16 0,15 0,16 

        Kvinnor 0,17 0,17 0,15 0,13 0,12 0,12 

        Män 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

 

     

 

 

 

 

 

 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Gymnasie-
skola3 

        Totalt 31 31 30 29 27 27 

        Kvinnor 15 15 15 14 14 14 

        Män 16 16 15 14 14 13 

Svenska utlandsskolor5     

        Totalt 0,28 0,26 0,26 0,21 0,25 0,24 

        Kvinnor 0,20 0,20 0,20 0,16 0,19 0,18 

        Män 0,08 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 

Komvux6       

        Totalt 3,2 3,4 3,4 2,5 2,6 2,6 

        Kvinnor 2,1 2,2 2,2 1,7 1,8 1,8 

        Män 1,1 1,2 1,2 0,84 0,83 0,82 

Särvux3       

        Totalt 0,28 0,28 0,28 0,26 0,24 0,26 

        Kvinnor 0,24 0,24 0,24 0,22 0,20 0,22 

        Män 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 

Sfi3       

        Totalt 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 

        Kvinnor 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,2 

        Män 0,33 0,36 0,35 0,34 0,38 0,40 

Vuxenutbildning (totalt)     

        Totalt 5,5 5,8 5,9 5,0 5,3 5,4 

        Kvinnor 4,0 4,2 4,3 3,8 4,0 4,2 

        Män 1,5 1,6 1,6 1,2 1,3 1,3 

Kalenderår 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Universitet och högskolor7    

        Totalt 25,0 26,4 27,9 27,9 28,5 28,9 

        Kvinnor 10,6 11,2 12,0 12,1 12,4 12,7 

        Män 14,5 15,2 15,9 15,8 16,1 16,2 

därav: 

Professorer 

        Totalt 4,4 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 

        Kvinnor 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 

        Män 3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 
1 Uppgifterna avser läsår och antalet elever/studerande/heltidstjänster om inget 
annat anges. 
2 Avser antalet anställda, exklusive arbetsledare, som arbetar med barn. 
3 Avser antalet årsarbetare. 
4 Inklusive sameskola. 
5 Avser antalet tjänstgörande lärare. 
6 Avser antalet årsarbetare. Från och med 2012 ingår inte längre personal 
verksam vid externa utbildningsanordnare i måttet över antal årsarbetare i 
komvux, antalet underskattats därför. 

7 Undervisande och forskande personal exklusive forskarstuderande. 

2.1.2 Kostnader 

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet 
2014 uppgår till  323 miljarder kronor (se tabell 
2.3). Det motsvarar 8,2 procent av BNP. Den 
enskilt mest kostnadskrävande verksamheten är 
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grundskolan följt av universitet och högskolor 
samt förskolan. 

Den underliggande demografiska utveck-
lingen har lett till att kostnadsökningarna har 
varit stora inom förskolans och grundskolans 
verksamhetsområden medan de krympt något 
inom bl.a. gymnasieskolans område. Kostna-
derna för grundskolan förväntas av demografiska 
skäl fortsätta att öka under de närmast 
kommande åren. Enligt SCB:s befolknings-
prognos förutses vidare antalet personer i ålders-
kategorin 16–19 år återigen att börja öka inom 
ett par år. Även kostnaden för gymnasieskolan 
kan då komma att öka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.3 Kostnader budgetåren 2009–2014, mdkr1 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 20142 

Förskola3 50,6 53,4 56,5 59,7 62,3 65,1 

Pedagogisk 
omsorg3 

2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 

Fritidshem3 11,9 12,4 13,3 13,7 14,2 15,1 

Öppen verk-
samhet 

0,48 0,51 0,53 0,57 0,57 0,59 

Förskoleklass 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,9 

Grundskola 77,4 78,6 80,2 83,2 86,5 90,9 

Gymnasie-
skola4 

37,1 37,2 37,7 37,4 36,6 36,4 

Svenska 
utlandsskolor5 

0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 

Grundsärskola 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,1 

Gymnasiesär-
skola 

2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 

Specialskola 0,46 0,47 0,48 0,48 0,45 0,44 

Vuxen-
utbildning6 

5,6 6,0 6,0 6,1 6,3 6,7 

Studieförbund 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 

Folkhögskolor7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 

YH, KY8 1,3 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 

Universitet och 
högskolor9 

52,1 54,8 58,4 60,7 62,5 64,4 

Studiestöd10 21,0 22,2 21,5 20,7 20,2 19,6 

Summa 279 287 297 305 312 323 

Andel av BNP i 
procent11 

8,5 8,2 8,1 8,3 8,3 8,2 

1 Redovisningen omfattar inte polisprogrammet, försvarsmaktens utbildningar, 
arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata 
utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser. 
2 Preliminära uppgifter för 2014, dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor 
och studiestöd.   

3 Nettokostnad exklusive avgifter. 
4 Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering. 
5 Omräknade kostnader baserat på antalet elever i reguljär utbildning. 
6 Inkluderar komvux, särvux och sfi. 
7 Resultatredovisning för folkhögskolorna återfinns under utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid, avsnitt 16 Folkbildning. 
8 Enbart KY-utbildningar t.o.m. 2009-06-30.  

9 Inkluderar forskning och utbildning på forskarnivå. 

10 Inkluderar studiebidrag och studiemedlens bidragsdel samt kostnaderna för 
räntesubventioner, avskrivningar och statlig ålderspensionsavgift. Resultat-
redovisning för studiestöd återfinns under utgiftsområde 15 Studiestöd. 
11 De redovisade andelarna har minskat med ungefär en halv procentenhet 
jämfört med uppgifter i budgetproposition 2014 och tidigare till följd av revide-
ringar och EU-harmoniseringar som genomförts av nationalräkenskaperna. 

 
Anslagen inom utgiftsområdet finansierar endast 
till en mindre del skolväsendet samt annan peda-
gogisk verksamhet och vuxenutbildning. Dessa 
verksamheter finansieras i huvudsak med kom-
munala skattemedel, men även med det generella 
statliga bidraget till kommunerna. Avgifter 
svarar för en del av finansieringen av skol-
väsendet och annan pedagogisk verksamhet samt 
vissa myndigheter, men avgifterna utgör en 
mycket liten andel av den totala finansieringen.  
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Anslagen inom utgiftsområdet används för 
yrkeshögskoleutbildning, vissa kompletterande 
utbildningar, högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning samt utgifter 
för särskilda insatser för högskoleutbildning 
inom högskoleområdet. Anslagen inom 
utgiftsområdet används också för forskning och 
utbildning på forskarnivå vid universitet och 
högskolor och vid vissa enskilda utbildnings-
anordnare, genom i första hand direkta anslag 
samt medel till anslagsfinansierade forsk-
ningsråd. 

2.1.3 Statliga styrmedel och insatser 

Som nämnts ovan varierar huvudmannaskap, 
mål- och resultatstyrningens utformning och 
finansieringsformerna för olika verksamheter 
och skolformer inom utgiftsområdet.  Statens 
styrmedel, mål- och resultatstyrning och de 
statliga insatserna  består av nedanstående inslag. 

Statlig finansiering  

Högskolesektorn och yrkeshögskolan finansie-
ras i huvudsak genom direkta statliga anslags-
medel. Anslagen avser statlig verksamhet samt i 
yrkeshögskolans fall bidrag för statlig, 
kommunal och enskild verksamhet. Anslags-
medel används inte bara för löpande verksamhet 
utan också som kompletterande finansiering för 
att förändra, utveckla och förnya den befintliga 
verksamheten. Anslagen för högskoleutbildning 
på grundnivå och avancerad nivå är huvud-
sakligen prestationsrelaterade. I fråga om barn- 
och ungdomsutbildning och kommunernas 
vuxenutbildning utgör anslagen inom utgifts-
området inte den dominerande finansierings-
källan. Finansiering sker dels genom kommunala 
medel, dels genom de generella och riktade 
statsbidragen till kommunerna. 

Reglering och uppställda mål  

För utgiftsområdet fastställs mål och tas beslut 
om lagar och andra författningar. För skol-
väsendet och annan pedagogisk verksamhet för 
barn och ungdomar, komvux, särvux och sfi 
gäller skollagen (2010:800), förordningar som 

reglerar de olika skolformerna och andra författ-
ningar. För yrkeshögskolan gäller lagen 
(2009:128) om yrkeshögskolan och förord-
ningen (2009:130) om yrkeshögskolan. För 
universitet och högskolor gäller främst hög-
skolelagen (1992:1434), högskoleförordningen 
(1993:100) och förordningen (2010:543) om 
anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 
och högskolor samt förordningen (1993:1153) 
om redovisning av studier m.m. vid universitet 
och högskolor. På högskoleområdet finns det en 
särskild lag för enskilda utbildningsanordnare, 
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 
examina, som hänvisar till vissa krav på utbild-
ningen i högskolelagen för att få och behålla 
examenstillstånd. Inom området forskningens 
infrastruktur finns myndigheten Kungl. biblio-
teket som ansvarar för insamlande, bevarande 
och tillhandahållande av material enligt lagen 
(1993:1392) om pliktexemplar av dokument och 
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektro-
niskt material. 

Uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och 
granskning 

Statens skolverk, Statens skolinspektion, Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten 
för yrkeshögskolan och Universitetskanslers-
ämbetet har uppföljnings- eller gransknings-
ansvar, och i vissa fall statistikansvar, inom sina 
respektive områden. Statistiska centralbyrån 
svarar för övrig utbildnings- och forsknings-
statistik. 

De ovan nämnda myndigheterna, förutom 
Statens skolinspektion, har samtliga ett utvärde-
ringsansvar inom sina respektive områden. 
Skolor, förskolor, fritidshem och huvudmän ska 
dokumentera sitt kvalitetsarbete. Universitetens 
och högskolornas kvalitetsarbete är enligt hög-
skolelagen ett ansvar för lärosätena. Universi-
tetskanslersämbetet utvärderar löpande ut-
bildningar vid alla universitet och högskolor. 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-
politisk utvärdering (IFAU) ska inom ramen för 
sitt uppdrag utvärdera effekter av olika reformer 
och åtgärder inom utbildningsväsendet samt 
effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom 
utbildningsväsendet. 

Skolforskningsinstitutet bidrar till kvalitets-
säkring av skolans verksamhet genom att på ett 
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systematiskt sätt sammanställa och sprida 
forskningsresultat.  

Tillsyn och tillståndsprövning 

Statens skolinspektion har ansvar för tillsyn över 
skolväsendet, särskilda utbildningsformer och 
annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten 
genomför regelbundet tillsyn över hela landet. 
Vidare ingår i myndighetens uppgifter prövning 
av ärenden, vilket framför allt innebär god-
kännande av enskilda huvudmän för bland annat 
grundskolor och motsvarande skolformer, 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. I 
myndighetens ansvar ingår kvalitetsgranskning 
av skolväsendet och annan pedagogisk verksam-
het m.m.  

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn 
över främst utbildningarna inom yrkeshög-
skolan.  

Inom universitets- och högskolesektorn ut-
övar Universitetskanslersämbetet tillsyn. Myn-
digheten yttrar sig till regeringen i ärenden om 
tillstånd för enskilda utbildningsanordnare att 
utfärda examina. Myndigheten beslutar också 
om examenstillstånd för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå för statliga universitet och 
högskolor. För konstnärlig utbildning på 
forskarnivå beslutar Universitetskanslersämbetet 
om examenstillstånd både för statliga universitet 
och för statliga högskolor. För annan utbildning 
på forskarnivå beslutar Universitetskanslers-
ämbetet om examenstillstånd för statliga hög-
skolor, medan  universitet enligt högskolelagen 
själva får utfärda examina för annan utbildning 
på forskarnivå än konstnärlig utbildning. När det 
gäller Sveriges lantbruksuniversitet föreskriver  
dock regeringen om vilka examina som får 
utfärdas. 

Utvecklingsinsatser 

Statens skolverk ska stödja kommuner och andra 
huvudmän i deras utbildningsverksamhet och 
andra pedagogiska verksamheter samt bidra till 
att förbättra deras förutsättningar att arbeta med 
utveckling av verksamheten för ökad målupp-
fyllelse inom barn- och ungdomsutbildning samt 
vuxenutbildning. Myndigheten för yrkeshög-
skolan ska främja utvecklingen av bl.a. utbild-
ningarna inom yrkeshögskolan och utbildning-

arnas kvalitet. Inom högskoleutbildning och 
forskning ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
bedrivas vid universitet och högskolor. 

2.1.4 Internationellt samarbete 

Det internationella utbildnings- och forsknings-
samarbetet bidrar till att öka kvaliteten i 
utbildning och forskning och till att ge kunskap 
om och förståelse för andra länder och deras kul-
turer. Internationellt lyfts utbildningens och 
forskningens betydelse fram i flera sammanhang. 
Genom dialog och erfarenhetsutbyte skapas 
bättre förutsättningar för att möta gemensamma 
utmaningar. Inom utgiftsområdet bedrivs ett 
omfattande internationellt samarbete. Det sker 
främst inom nedanstående internationella 
organisationer och samarbeten.  

Nordiska ministerrådet 

Ministerrådet för utbildning och forskning 
(MR-U) har ansvar för Nordiska ministerrådets 
samarbete inom utbildning och forsknings-
politik. MR-U koordinerar dessutom minister-
rådets samarbete inom språk- och it-politik. 

En huvudprioritet för MR-U de senaste åren 
är programmet Hållbar nordisk välfärd som MR-
U genomför i samarbete med Ministerrådet för 
social- och hälsopolitik (MR-S). Programmet 
syftar till att ta fram innovativa lösningar som 
kan utveckla och förnya den nordiska välfärds-
modellen, samt bidra till ökad kvalitet och jäm-
ställdhet i utbildning. En kunskapsbank som 
samlar goda erfarenheter för att motverka av-
hopp från skolan har upprättats. En annan prio-
ritering är att utveckla samarbetet om utbildning 
och forskning för grön tillväxt. 

En översyn av det nordiska forsknings-
samarbetet utgör underlaget för MR-U:s arbete 
för att utveckla ett mer effektivt, fokuserat och 
sektorsövergripande samarbete på forsknings-
området. Utveckling av gemensam forsknings-
infrastruktur har hög prioritet. 

NordForsk är ett organ under MR-U vars 
huvuduppgift är att främja ett effektivt 
samarbete mellan de nordiska länderna i frågor 
om forskning, policyutveckling och forsknings-
finansiering. Under 2015 har en ny strategi tagits 
fram och NordForsk:s stadgar har reviderats.  
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Nordplus är MR-U:s mobilitets-, projekt- och 
nätverksprogram. Under 2015 utvärderas Nord-
plus. Utvärderingen har tre fokus; resultat och 
effekter, effektivitet inom organisation och 
administration samt strategisk input till vidare-
utveckling av programmet. 

EU 

Samarbetet inom EU omfattar såväl utbildning 
som ungdomsfrågor, forskning och rymdfrågor. 

Utbildning  
Unionen har enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) be-
fogenhet att främja samarbetet mellan medlems-
staterna men har inte befogenhet att harmoni-
sera lagstiftningen inom utbildningsområdet. 
Samtidigt har Europa 2020-strategin inneburit 
en ny dynamik för utbildningsfrågorna i EU. 

EU:s program för utbildning, ungdom och 
idrott, Erasmus+, fortgår fram till 2020. Det 
övergripande syftet med programmet är att 
stärka kvaliteten i europeisk utbildning och i det 
europeiska samarbetet inom ungdomsområdet. 
Det finns även en mindre del som riktar sig mot 
idrottsområdet. Högst prioritet har mobilitet. 
Erasmus+ ska underlätta för och stimulera stu-
denter, ungdomar, lärare m.fl. att röra sig över 
gränserna. Det finns också möjlighet att söka 
medel för projektsamarbete där man i projektet 
tar sig an ett gemensamt problem eller en ge-
mensam utmaning. En tredje del rör 
policysamarbete mellan medlemsstaterna. Det är 
en ny satsning som inte funnits i något av de 
tidigare programmen och som uppmuntrar till 
samarbete på nationell nivå mellan myndigheter 
och departement i medlemsstaterna. För alla 
projektsamarbeten gäller att flera – oftast minst 
tre – medlemsstater ska vara involverade. 

Under hösten 2014 har ett rådsmöte för EU:s 
utbildnings- och ungdomsministrar ägt rum. På 
mötet i december 2014 antogs rådsslutsatser om 
entreprenörskap i utbildning. Medlemsstaterna 
inbjuds att bland annat utveckla en nationell 
samordnad strategi för entreprenörskaps-
utbildning och att uppmuntra lärare att främja 
färdigheter inom entreprenörskapsområdet. 
Rådsslutsatser om ungdomars tillgång till rättig-
heter för att främja deras självständighet och 
deltagande i det civila samhället antogs också på 
mötet. I slutsatserna inbjuds medlemsstaterna 

att identifiera problem och hitta möjliga lös-
ningar för att främja unga kvinnors och mäns 
deltagande i samhället. 

Under våren 2015 har ytterligare ett rådsmöte 
ägt rum. På mötet i maj 2015 antogs rådslut-
satser om förskoleverksamhetens och skolans 
roll när det gäller att främja kreativitet, innova-
tion och digital kompetens. I rådsslutsatserna 
betonas bland annat vikten av att lära genom att 
leka, särskilt under de tidiga barndomsåren. 
Dessutom uppmanas bland annat lärarutbild-
ningsinstitutioner att utveckla lämplig pedagogik 
som syftar till att främja kreativitet och 
innovationsförmåga från en tidig ålder. På 
rådsmötet antogs även rådsslutsatser om att 
stärka det sektorsövergripande politiska sam-
arbetet för att hantera socioekonomiska ut-
maningar för ungdomar. I rådsslutsatserna in-
bjuds medlemsstaterna att stärka det institu-
tionella samarbetet på alla nivåer för att säker-
ställa att ungdomsperspektivet inkluderas när 
andra politikområden utformas. Vidare upp-
manas kommissionen att stärka den interna 
samordningen när det gäller ungdomsrelaterade 
initiativ och diskussioner på EU-nivå. Ung-
domsministrarna antog även rådsslutsatser om 
förstärkning av ungdomsarbete för att garantera 
sammanhållna samhällen. Rådsslutsatserna foku-
serar på stöd till och utveckling av ungdoms-
arbetet, behov av stödstrukturer och vikten av 
att inkludera unga kvinnor och män som löper 
risk att hamna i utanförskap. 

I mars 2015 bjöd Frankrikes utbildnings-
minister Najat Vallaud-Belkacem tillsammans 
med det lettiska ordförandeskapet och 
kommissionen EU:s utbildningsministrar till 
Paris för att diskutera utbildningens roll i att 
motverka extremism och främja ökad tolerans 
och förståelse i samhället. Ministrarna antog en 
deklaration om främjande av aktivt medborgar-
skap och gemensamma demokratiska 
värderingar, tolerans och icke-diskriminering 
genom utbildning. 

En nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande 
Under hösten 2015 har regeringen infört en 
nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (SFS 2015:545) i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets rekommenda-
tion om en europeisk referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 
6.5.2008). Den grundläggande idén med den 
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europeiska referensramen för kvalifikationer för 
livslångt lärande och införandet av nationella 
referensramar är att det ska bli enklare för per-
soner, arbetsgivare och utbildningsanordnare att 
förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger. Med 
kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av 
lärande i form av kunskaper, färdigheter och 
kompetenser, t.ex. examina, certifikat och 
diplom. Att nivån på kvalifikationer tydliggörs 
underlättar för den som vill byta arbete eller 
börja studera i Sverige, eller i ett annat EU-land. 

Den nationella referensramen innehåller åtta 
nivåer som beskriver det resultat av lärande som 
är av betydelse för respektive nivå. Referens-
ramen kan tillämpas inom alla delar av det 
offentliga utbildningsväsendet och möjliggör 
samtidigt för aktörer utanför det offentliga 
utbildningsväsendet att få nivån på sina 
kvalifikationer fastställd i den nationella 
referensramen. Regeringen har fastställt nivån på 
kvalifikationer som är författningsreglerade och 
som uppfyller de krav på läranderesultat och 
kvalitetssäkring som ställs i rekommendationen 
om EQF i förordningen. Nivån på övriga 
kvalifikationer kan fastställas efter ansökan och 
erlagd avgift från utfärdaren, under förutsättning 
att samma krav uppfylls. En sådan ansökan 
prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan  och 
kan överklagas till Överklagandenämnden för 
högskolan.  

Människor lär genom hela livet och i många 
olika sammanhang, inom det offentliga ut-
bildningssystemet, inom arbetslivet eller genom 
privata utbildningsanordnare. Lärande kan leda 
till olika former av examensbevis, examen, certi-
fikat eller diplom. Dessa kvalifikationer kan vara 
av mycket olika karaktär. Genom införandet av 
en nationell referensram skapas en helhetsbild av 
olika kvalifikationer som ges ut i Sverige och 
som underlättar för enskilda personer, arbets-
givare och utbildningsanordnare att förstå på 
vilken nivå en kvalifikation ligger, både nationellt 
och internationellt. Därmed främjas rörlighet 
och livslångt lärande för arbetstagare och 
studerande inom EU.  

Den nationella referensramen ersätter inte det 
offentliga utbildningssystemets styrdokument, 
som t.ex. läroplaner och kursplaner, och på-
verkar inte heller antagningsregler inom respek-
tive utbildnings- eller skolform. Det handlar 
i stället om att synliggöra vilken nivå på 
kunskaper, färdigheter och kompetenser som 
krävs för att erhålla de olika kvalifikationer som 

ges ut i Sverige. Att kraven för att uppnå en viss 
kvalifikation definieras i termer av lärande-
resultat, i stället för t.ex. längden på en ut-
bildning, innebär att det tydligt behöver framgå 
vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser 
som krävs för att uppnå kvalifikationen. In-
förandet av en nationell referensram och dess 
princip om läranderesultat kan underlätta arbetet 
med validering och stimulera utvecklingen. En 
nationell referensram kan förhoppningsvis bidra 
till att öka rörligheten på arbetsmarknaden, un-
derlätta övergångar mellan arbete och utbildning 
och bidra till att ge resultaten av validering 
nationell legitimitet på arbetsmarknaden.  

De bestämmelser i förordningen som reglerar 
referensramens syfte, nivåer i referensramen och 
bemyndiganden för Myndigheten för yrkeshög-
skolan att meddela föreskrifter samt lagen 
(2015:478) om avgift för ansökan träder i kraft 
den 1 oktober 2015. Bestämmelser som avser 
ansökan och beslut om nivå på en kvalifikation i 
den nationella referensramen träder i kraft den 1 
januari 2016. 

Forskning  
Det europeiska forskningssamarbetet finansieras 
genom ett särskilt ramprogram för forskning 
och innovation, Horisont 2020, som omfattar 
perioden 2014–2020. Horisont 2020 antogs i ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande i slutet av 2013 
och började gälla 1 januari 2014. Horisont 2020 
implementeras genom arbetsprogram som 
huvudsakligen är tvååriga. Arbetsprogrammen 
för perioden 2014–2015 beslutades under början 
av 2014. Under 2014 har förhandlingar om 
arbetsprogrammet för 2016–2017 inletts i alla 
programkommittéer under Horisont 2020. Be-
slut om dessa program förväntas fattas under 
2015. 

Europeiska rådet beslutade i februari 2011 att 
Europeiska forskningsområdet (ERA) ska vara 
förverkligat 2014. Rapporter om utvecklingen av 
ERA har presenterats av kommissionen 2013 
och 2014. Rapporterna går igenom de framsteg 
som gjorts inom ramen för de prioriteringar som 
rådet har ställt sig bakom. Kommissionens slut-
sats i den senaste rapporten är att mycket har 
uppnåtts för att förverkliga ERA men att det 
europeiska forsknings- och innovationsland-
skapet fortfarande är fragmenterat och att ERA 
därför inte är helt förverkligat. Mot bakgrund av 
rapporten från 2013 antogs rådsslutsatser om 
ERA vid Konkurrenskraftsrådet i februari 2014. 
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I slutsatserna anges att medlemsstaterna till-
sammans med kommissionen ska ta fram en 
färdplan till halvårsskiftet 2015, vilken ska vara 
till stöd för ERA:s fortsatta utveckling. En sådan 
färdplan har utarbetats under 2014 och under 
början av 2015. Vid Konkurrenskraftsrådet i maj 
2015 antogs rådsslutsatser kopplade till ERA-
färdplan. 

Europeisk rymdverksamhet 
I och med Lissabonfördraget 2009 infördes en 
särskild rättslig grund för rymdpolitiken (artikel 
189 i EUF-fördraget). EU fick därmed en större 
roll inom europeisk rymdverksamhet. EU ut-
vecklar därför stegvis sina ambitioner inom om-
rådet. EU är inte längre enbart användare av 
rymdteknik. I projekt som har lika starka poli-
tiska och vetenskapliga eller tekniska drivkrafter 
blir EU:s och det europeiska rymdorganet 
European Space Agency:s (ESA) roller svåra att 
särskilja. Samarbetet och samordningen mellan 
ESA och EU är därmed en viktig fråga för de 
båda aktörerna och deras respektive medlems-
stater, och behandlades i rådet vid flera tillfällen 
under 2014. Vid Konkurrenskraftsrådets möte i 
februari 2014 framlades en framstegsrapport om 
utvecklingen av detta samarbete, och vid det 
efterföljande rådsmötet i maj antogs rådslut-
satser om en för EU och ESA gemensam vision 
för rymden. Vid rådsmötet i december antogs 
rådslutsatser om europeisk rymdverksamhet 
med sikte på en framtida eventuell gemensam 
rymdpolicy för EU, ESA och medlemsstaterna.  

Under våren 2014 antog rådet och 
Europaparlamentet ett nytt beslut kring 
rymdövervakning (space surveillance and 
tracking), vilket är ett system för att utifrån 
medlemsstaternas resurser utveckla en europeisk 
förmåga att upptäcka rymdskrot. 

Under 2014 har diskussionen även inom ESA 
fortsatt om hur de framtida relationerna mellan 
EU och ESA bör utvecklas. Vid ESA:s 
ministerråd i december 2014 togs flera viktiga 
beslut om framtida satsningar, bl.a. för den nya 
bärraketen Ariane 6. 

Europarådet  

Europarådet arbetar med att främja respekten 
för de mänskliga rättigheterna, demokrati och 
rättsstatens principer. Europarådet genomför 
utbildningsinsatser inom tre huvudsakliga sek-

torer: 1) demokratisk samhällsstyrning och in-
novation, 2) mångfald och 3) politiskt del-
tagande. 

Målet för insatser inom den första sektorn är 
att utveckla demokratiska kompetenser och 
stärka demokratisk kultur. Fem multilaterala 
projekt bidrar till att uppnå detta mål, exempel-
vis ett projekt om utbildning för demokratiskt 
medborgarskap och mänskliga rättigheter. 

Målet för den andra sektorn är att utveckla 
människors förmåga till dialog och till att 
hantera kulturell mångfald. Det så kallade 
Pestalozzi-projektet verkar för detta mål genom 
att bygga nätverk och utbilda de som är verk-
samma inom utbildningssystemet. 

Målet för den tredje sektorn är att stärka del-
tagande i demokratiska samhällen. Fem multila-
terala projekt bidrar till detta mål, t.ex. ett pro-
jekt om kvalitet i utbildning, då främjande av 
tillgången till utbildning av god kvalitet ses som 
en förutsättning för effektivt deltagande. Inom 
utbildningskommittéen (CDPP) har det tagits 
initiativ till att motarbeta ungdomars radikali-
sering genom utbildningsinsatser. 

Bolognaprocessen 

Bolognaprocessen är ett mellanstatligt samarbete 
på högskoleområdet som omfattar 47 europeiska 
länder. Syftet är att främja rörlighet, an-
ställningsbarhet och Europas konkurrenskraft. 
Vid ministerkonferensen i Jerevan 2015 be-
slutades en ny kommuniké som kommer att 
ligga till grund för arbetet inför nästa minister-
konferens 2018 i Paris.  

I kommunikén formuleras en ny vision för 
samarbetet inom det Europeiska området för 
högre utbildning (EHEA). Tonvikten ligger på 
universitets och högskolors roll när det gäller att 
möta gemensamma samhällsutmanigar såsom 
ekonomisk kris och arbetslöshet, extremism  
och radikalisering. Inom samarbetet bör rörlig-
heten för studenter och tidigare studenter för-
enklas ytterligare. Högre utbildning bör bidra till 
att utveckla demokratiska samhällen med möj-
lighet för alla invånare att ta del av utbildning. 
Universitet och högskolor bör stödjas i att 
stärka interkulturell förståelse, kritiskt tänkande, 
politisk och religiös tolerans, jämställdhet och 
demokratiska värderingar. I kommunikén un-
derstryks bland annat behovet av att skydda 
akademisk frihet och studentinflytande. Dess-
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utom ges kopplingen mellan forskning och ut-
bildning stor vikt. 

OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) har en betydelsefull roll när 
det gäller analys av utbildningssystemets 
funktionssätt och hur medlemsländernas forsk-
ningssatsningar utformas. Kärnan i verksam-
heten på utbildningsområdet utgörs av jäm-
förande studier, analyser, statistik och indikato-
rer. Kärnan i verksamheten på forsknings-
området utgörs av statistiska jämförelser mellan 
ländernas forskning och av rekommendationer 
om forskningssatsningar. 

Sverige deltar återkommande i Programme for 
International Student Assessment (PISA) som 
syftar till att undersöka i vilken grad deltagande 
länders utbildningssystem bidrar till att femton-
åriga elever, som snart kommer att ha avslutat 
den obligatoriska skolan, är rustade att möta 
framtiden. Den senast publicerade under-
sökningen genomfördes 2012. Under 2015 
genomförs den sjätte PISA-undersökningen. 
Resultaten presenteras den 6 december 2016.  

Sverige deltar också i Programme for the 
International Assessement of Adult Compe-
tencies (PIAAC) som inrättades 2008. PIAAC 
mäter den vuxna befolkningens förmågor inom 
områdena läsförståelse, räkneförmåga och pro-
blemlösning i datormiljö. Det är den mest om-
fattande internationella studien som har 
genomförts i sitt slag. De första resultaten publi-
cerades i oktober 2013 och möjliggör inter-
nationella jämförelser inom de testade områdena. 
Nästa undersökning planeras till 2022. 

Drygt 3 300 svenska lärare som undervisar i 
grundskolans årskurs 7–9 har deltagit i den 
internationella enkätundersökningen Teaching 
and Learning International Survey (TALIS), 
som organiseras av OECD. Den senaste 
undersökning genomfördes 2013. Nästa 
undersökning kommer att  genomföras 2018.  

Med anledning av de fortsatt vikande re-
sultaten för svenska elever i PISA-under-
sökningen och problemen för läraryrket efter-
frågade  Sverige 2014 hjälp från OECD att med 
internationell expertis analysera svensk ut-
bildningspolitik och att ge råd och rekommen-
dationer till hur resultaten kan förbättras. Re-
sultatet av denna granskning presenterades den 4 

maj 2015. Rapporten från OECD är ett viktigt 
underlag för den av regeringen tillsatta Skol-
kommissionens arbete med att analysera och 
föreslå åtgärder för en bättre skola i Sverige (dir. 
2015:35). 

Unesco 

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, veten-
skap, kultur och kommunikation med 195 med-
lemsländer. Det svenska samarbetet med Unesco 
utgår från den av regeringen beslutade Strategi 
för Sveriges samarbete med Unesco 2014–2017 
(U2014/867/IS). Av strategin framgår hur 
Sverige ska bidra till att stärka Unescos verk-
samhet och bidra till ansvarsfördelningen mellan 
svenska aktörer. Strategin har fem övergripande 
prioriteringar: utbildning för alla, utbildning för 
hållbar utveckling, tillgång till rent vatten, ytt-
randefrihet och reformering av Unesco. Alla 
svenska ställningstaganden i Unesco ska genom-
syras av demokrati och jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 

Under perioden 2013–2017 har Sverige en re-
presentant i Unescos styrelse. Styrelsen möts två 
gånger per år och genom representationen i 
styrelsen kan Sverige driva på organisationens 
arbete i centrala frågor och t.ex. verka för 
modernisering av organisationens arbets-
metoder.  

Unescos största programområde är utbild-
ning. Under 2014 har stort fokus legat på ut-
bildningens roll i FN:s nya utvecklingsagenda 
som kommer att beslutas hösten 2015. Sverige 
arbetar också fortsatt med att stärka arbetet med 
utbildning för hållbar utveckling som nu sker 
inom ramen för Unescos globala handlings-
program för utbildning för hållbar utveckling. 
Sverige har även fokuserat på frågor kring ytt-
randefrihet med betoning på journalisters säker-
het och yttrandefrihet inom kulturområdet. 
Frågan om bevarande av kulturarv har varit 
aktuell i samband med förstörelse av kulturarv i 
Mellanöstern och Sverige har stött Unescos 
agerande inom detta område. Reformering av 
Unesco är dessutom ett viktigt område för 
Sverige. 

Sverige deltar aktivt i flera av Unescos veten-
skapliga program bland annat för vatten- och 
havsfrågor samt för biosfärområden. Arbetet 
samordnas av Svenska Unescorådet i samverkan 
med berörda myndigheter och centrala forsk-
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ningsfinansiärer. En svensk representant är också 
invald i styrelsen för International Hydrological 
Programme (IHP) och Man and the Biosphere 
Programme (MAB). En stor del av Unescos 
arbete bedrivs i underprogram, kommittéer, 
institut och arbetsgrupper. Bland dessa är Sve-
rige representerat i bland annat UNESCO 
Institute for Statistics (UIS) och regerings-
kommittén för Unescos konvention om skydd 
för och främjande av mångfalden av kultur-
yttringar. 

Vid Unescos generalkonferens 2013 godkän-
des Sveriges ansökan om att inrätta ett center för 
internationellt vattensamarbete. I inledningen av 
2015 invigdes Sveriges första Unesco-center, 
International Center for Water Cooperation, 
som är ett samarbete mellan SIWI (Stockholm 
International Water Instutite), Uppsala univer-
sitet och Göteborgs universitet. Vid general-
konferensen 2011 initierade Sverige ett beslut 
om att Unesco ska publicera en trendrapport 
över utvecklingen inom yttrandefrihet och me-
dieutveckling i världen. Den första globala 
rapporten lanserades under 2014 i Stockholm av 
Unescos generaldirektör. 

Vid Unescos konferens om utbildning för 
hållbar utveckling i november 2014 i Japan lanse-
rades det globala programmet om hållbara 
livsstilar och utbildning som Sverige leder till-
sammans med Japan och WWF international. 
Programmet är ett av sex program inom FN:s 
ramverk av program för hållbar konsumtion och 
produktion som beslutades 2012.  

Unescos budget består framför allt av länder-
nas medlemsavgifter, men även extrabudgetärt 
stöd från vissa länder, utvecklingsbanker och 
andra FN-organ. I slutet av 2014 togs beslut om 
Sveriges hittills största stöd till Unesco på 400 
miljoner kronor under 2014–2017. Det inne-
fattar bland annat stöd till samtliga prioriterade 
områden inom Unesco som utbildning för alla, 
yttrandefrihet och stärkta medier och säkerhet 
för journalister och kulturarbetare. Insatser görs 
också för att stödja forskning som möjliggör för 
utvecklingsländer att hantera klimatförändringar, 
vattensäkerhet och föroreningar. 

Alla Unescos medlemsländer ska enligt 
Unescos konstitution ha en nationalkommission 
som länk mellan landets regering och Unesco. 
Sveriges nationalkommission är kommittén 
Svenska Unescorådet (dir. 2013:123). Uppdraget 
för Svenska Unescorådet är bland annat att bistå 
regeringen med råd, underlag och förslag i frågor 

som rör Unescos verksamhet samt informera 
och skapa intresse i Sverige för Unescos verk-
samhet. Det görs bland annat genom samarbete 
med myndigheter och organisationer och genom 
att sprida information om Unesco, anordna 
seminarier och uppmärksamma internationella 
dagar som Världsvetenskapsdagen, Pressfrihets-
dagen och Världsbokdagen. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 2.4 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning        

1:1 Statens skolverk 470 522 517 626 541 527 497 

1:2 Statens skolinspektion 369 399 388 404 409 401 409 

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 704 693 679 702 711 726 741 

1:4 Sameskolstyrelsen 34 34 34 36 37 38 37 

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet 2 198 3 559 3 155 3 485 3 241 3 122 2 991 

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 415 468 413 445 460 470 485 

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedago-
gisk verksamhet, m.m. 3 689 4 079 4 079 4 612 4 634 4 388 4 126 

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, 
m.m. 166 181 162 177 177 183 186 

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 97 92 92 94 89 100 101 

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 265 294 275 382 300 348 301 

1:11 Bidrag till vissa studier 17 20 18 20 18 18 18 

1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 102 107 107 106 105 107 109 

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning  0 0 1 414 1 728 1 709 1 703 

1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 786 2 697 2 620 2 067 2 203 2 233 2 267 

1:15 Särskilt utbildningsstöd 156 155 151 154 154 156 158 

1:16 Fler anställda i lågstadiet  0 0 1 974 1 974 1 974 1 974 

1:17 Skolforskningsinstitutet  25 20 40 41 43 44 

1:18 Lågstadielyftet  1 987 1 206 0 0 0 0 

1:19 Bidrag till lärarlöner  0 0 2 884 4 469 4 469 4 469 

Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 11 467 15 313 13 917 19 622 21 291 21 010 20 615 

Universitet och högskolor        

2:1 Universitetskanslersämbetet 127 136 133 136 137 139 142 

2:2 Universitets- och högskolerådet 102 123 116 130 126 123 125 

2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 1 523 1 557 1 519 1 647 1 667 1 697 1 702 

2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 1 969 1 984 1 984 2 036 2 053 2 078 2 110 

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 1 840 1 870 1 824 1 923 1 966 2 009 2 021 

2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 2 008 2 043 2 043 2 088 2 105 2 132 2 164 

2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 1 872 1 901 1 901 1 981 2 023 2 070 2 078 

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 1 463 1 455 1 455 1 482 1 494 1 513 1 536 

2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 1 629 1 580 1 541 1 633 1 653 1 685 1 678 

2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 1 520 1 531 1 531 1 557 1 569 1 589 1 613 

2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 1 236 1 252 1 221 1 301 1 326 1 359 1 369 
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 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 1 035 1 047 1 047 1 066 1 075 1 088 1 105 

2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 1 354 1 379 1 345 1 435 1 472 1 511 1 525 

2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 800 806 806 825 832 843 855 

2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 638 651 635 674 693 703 714 

2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 1 460 1 458 1 458 1 483 1 496 1 515 1 537 

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå 1 058 1 060 1 036 1 048 1 076 1 133 1 149 

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och ut-
bildning på forskarnivå 1 371 1 388 1 388 1 477 1 489 1 508 1 531 

2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå 629 630 614 635 639 653 660 

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och ut-
bildning på forskarnivå 353 354 354 364 367 371 377 

2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 581 596 581 614 630 645 647 

2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 201 205 205 224 226 228 232 

2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 976 993 969 1 012 1 021 1 037 1 037 

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 284 286 286 318 321 325 330 

2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 682 711 693 748 761 775 778 

2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 223 221 221 250 252 255 259 

2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 522 523 510 519 521 531 532 

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 207 207 207 231 233 236 239 

2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 260 268 256 242 236 237 238 

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och 
utbildning på forskarnivå 86 85 85 91 92 93 94 

2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 815 827 807 866 884 902 900 

2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 110 120 120 137 138 140 142 

2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 552 576 548 570 579 593 596 

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 84 89 89 104 105 106 107 

2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 187 192 187 195 196 199 202 

2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå 48 48 47 49 49 50 51 

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 88 93 89 95 96 97 98 

2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och 
forskarutbildning 26 26 25 32 32 32 33 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

43 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 440 449 449 459 472 486 488 

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 57 59 58 66 67 68 69 

2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 396 400 390 402 406 417 417 

2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 56 56 54 61 62 63 64 

2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 418 424 414 425 429 440 442 

2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 85 84 82 91 92 93 94 

2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 362 369 360 369 371 380 380 

2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 56 56 54 62 63 64 65 

2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 351 358 349 363 369 380 380 

2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 47 47 46 53 53 54 55 

2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 319 313 314 298 295 300 301 

2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 41 41 40 47 47 48 48 

2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 368 342 343 333 341 351 353 

2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 41 42 41 48 48 49 49 

2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå 153 153 152 155 157 159 161 

2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning 
på forskarnivå 8 8 8 9 9 10 10 

2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 60 61 59 62 62 63 64 

2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning 
och utbildning på forskarnivå 5 5 5 6 6 6 6 

2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 123 123 123 125 126 128 130 

2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå 8 8 8 9 10 10 10 

2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 370 381 381 386 390 403 400 

2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 53 50 48 57 57 58 59 

2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 24 24 24 24 24 25 25 

2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 9 9 9 10 11 11 11 

2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskole-
området 2 889 2 944 2 954 3 024 3 094 3 152 3 196 

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 525 560 553 576 701 837 930 

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 592 805 784 695 704 718 727 

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 315 2 397 2 332 2 462 2 504 2 548 2 590 

Summa Universitet och högskolor 40 089 40 837 40 309 41 898 42 599 43 518 44 029 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

44 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Forskning        

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forsknings-
information 5 750 5 619 5 556 5 766 5 805 5 818 5 888 

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella 
organisationer 274 326 331 280 280 280 280 

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 133 134 137 141 143 145 148 

3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 350 350 350 372 372 373 376 

3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 26 27 27 28 29 29 30 

3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organi-
sationer 551 551 538 551 551 551 551 

3:7 Institutet för rymdfysik 50 51 51 54 54 55 57 

3:8 Kungl. biblioteket 339 348 342 351 353 358 364 

3:9 Polarforskningssekretariatet 59 39 38 39 39 39 40 

3:10 Sunet 45 44 41 44 44 44 44 

3:11 Centrala etikprövningsnämnden 7 9 5 7 7 7 7 

3:12 Regionala etikprövningsnämnder 34 41 40 41 41 41 42 

3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 120 153 153 112 103 96 97 

Summa Forskning 7 739 7 692 7 609 7 786 7 821 7 837 7 924 

Vissa gemensamma ändamål        

4:1 Internationella program 81 82 80 82 82 82 82 

4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 12 31 30 31 31 31 31 

4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 9 9 9 10 10 10 11 

4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och 
forskning 12 8 8 24 18 13 14 

Summa Vissa gemensamma ändamål 114 130 127 147 140 136 137 

Äldreanslag        

2014 1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m. 6 0  0 0 0 0 

2013 2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grund-
utbildning 4 0 0 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 10 0 0 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och universi-
tetsforskning 59 419 63 972 61 962 69 452 71 852 72 501 72 704 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 2.5 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgifts-
område 16 Utbildning och univesitetsforskning' 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 63 636 63 636 63 636 63 636 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 752 1 245 1 981 2 906 

Beslut 5 080 6 992 6 892 6 483 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 0 -40 -74 -124 

Övrigt -14 19 67 -196 

Ny ramnivå  69 452 71 852 72 501 72 704 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.6 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 16 Utbildning och forskning 

Miljoner kronor    
   2016 

Transfereringar  1 20 947 

Verksamhetsutgifter  2 48 179 

Investeringar  3 326 

Summa ramnivå 69 452 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområdet är att Sverige ska vara 
en framstående kunskaps- och forskningsnation 

som präglas av hög kvalitet (prop. 2011/12:1 
utg.omr. 16 avsnitt 2.3, bet. 2011/12:UbU1, 
rskr. 2011/12:98). 

Utbildningsutskottet har i samband med be-
handlingen av budgetpropositionen för 2015 
följt upp regeringens resultatredovisning när det 
gäller utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. Av utbildningsutskottets 
betänkande (bet. 2014/15:UbU1) framgår att 
utskottet välkomnar de förändringar av redo-
visningen som regeringen har gjort. Utskottet 
gör vidare vissa iakttagelser om hur regeringens 
resultatredovisning till riksdagen kan förbättras 
ytterligare från ändamåls- och läsbar-
hetssynpunkt. 

Det långsiktiga arbetet med att utveckla 
resultatredovisningen med fokus på att öka läs-
barheten och tydliggöra informationen fort-
sätter. I detta syfte redovisas t.ex. resultat-
skrivningarna om lärare (indikatorer och resultat 
gällande lärares och förskollärares kompetens 
och behörighet samt resultat vid lärar- och för-
skollärarutbildningarna) samlat för hela utgifts-
området. Vidare har verksamhetsområdet Barn- 
och ungdomsutbildning delats upp i två separata 
verksamhetsområden: För- och grundskola samt 
Gymnasieutbildning. 

I budgetpropositionen för 2015 angav 
regeringen att den avsåg att genomföra en över-
syn av mål och indikatorer inom utgiftsområdet. 
Ett sådant arbete har påbörjats under 2015, bland 
annat vad gäller indikatorer, möjligen avseende 
elevernas trygghet och möjlighet att få rätt stöd i 
tid i för- och grundskolan.  

Nedanstående tabell ger en översikt över riks-
dagens respektive regeringens mål och de 
indikatorer som bedömts vara centrala för att 
följa måluppfyllelsen för respektive område. 
Resultatredovisningen i det följande görs i 
förhållande till dessa mål. 
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Tabell 2.7 Mål och indikatorer för utgiftsområde 16 
Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation som präglas av hög kvalitet 

  
 

    

Mål för förskola och 
grundskola 

Mål för gymnasie-
utbildning 

Mål för kommuner-
nas vuxenutbildning 

Mål för efter-
gymnasial yrkes-

utbildning 

Mål för universitet 
och högskolan 

Mål för forskning 
och utveckling 

Målet är en förskole- 
och grundskole-
utbildning av hög och 
likvärdig kvalitet. 
Alla ska ges förut-
sättningar att uppnå 
de nationella målen 
och utveckla sina 
kunskaper, färdig-
heter och kompeten-
ser så långt som 
möjligt. 

Svensk gymnasie-
utbildning ska vara 
av hög och likvärdig 
kvalitet. Alla elever 
ska ges förutsätt-
ningar att uppnå de 
nationella målen och 
utveckla sina kun-
skaper, färdigheter 
och kompetenser så 
långt som möjligt 
utifrån sina förut-
sättningar. Gymna-
sieskolan ska ge 
eleverna en god 
grund för yrkes-
verksamhet eller för 
vidare studier. 

Målet för de skol-
former som ingår i 
kommunernas vuxen-
utbildning är att 
vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lär-
ande. De ska ges 
möjlighet att utveckla 
sina kunskaper och 
sin kompetens i syfte 
att stärka sin ställ-
ning i arbets- och 
samhällslivet samt 
att främja sin person-
liga utveckling. 
Utgångspunkten för 
utbildningen ska vara 
den enskildes behov 
och förutsättningar. 
För kommunal vuxen-
utbildning och 
särskild utbildning 
för vuxna gäller också 
att de som fått minst 
utbildning ska 
prioriteras. 

 

Utbildningarna inom 
yrkeshögskolan ska 
svara mot behoven av 
kvalificerad arbets-
kraft i arbetslivet 
eller medverka till att 
utveckla eller bevara 
kvalificerat yrkes-
kunnande inom smala 
yrkesområden som är 
betydelsefulla för 
individen och sam-
hället. Konst- och 
kulturutbildningar 
och vissa andra ut-
bildningar ska bland 
annat medverka till 
att utveckla ett 
kvalificerat yrkes-
kunnande inom det 
konstnärliga eller 
kulturella området. 

Utbildning och forsk-
ning vid universitet 
och högskolor ska 
hålla en internation-
ellt sett hög kvalitet 
och bedrivas effek-
tivt.  

Sverige ska vara en 
framstående forsk-
ningsnation, där 
forskning och inno-
vation bedrivs med 
hög kvalitet och 
bidrar till samhällets 
utveckling och 
näringslivets kon-
kurrenskraft. 

Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikator Indikatorer Indikatorer 

Förskolan 
– Deltagande i 
förskola 
Förskoleklassen 
– Deltagande i 
förskoleklass 
Grundskolan 
– Resultat på nation-
ella prov 
– Uppnådda mål i 
samtliga ämnen 
– Genomsnittligt 
meritvärde 
– Behörighet till 
gymnasieskolans 
nationella program 
– Resultat i inter-
nationella studier 
– Lärarbehörighet och 
personalens ut-
bildning. 

 

Gymnasieskolan 
– Resultat på nation-
ella prov 
– Genomsnittlig 
betygspoäng  
– Andel elever som 
slutfört utbildningen 
inom tre år 
– Andel elever som 
uppnått grundlägg-
ande behörighet till 
högskoleutbildning 
inom tre år  
– Övergång från pre-
parandutbildning och 
programinriktat indi-
viduellt val till 
nationella program i 
gymnasieskolan 
– Lärarbehörighet och 
personalens utbild-
ning. 

Komvux 
– Antal heltids-
studerande 
– Andel kursdeltagare 
som har slutfört eller 
avbrutit en påbörjad 
kurs under året och 
andel som fortsätter 
en påbörjad kurs 
nästa år 
– Betyg i kommunal 
vuxenutbildning på 
gymnasial nivå  
Särvux 
– Antal elever  
Sfi 
– Antal elever 
– Andel kursdeltagare 
som har slutfört eller 
avbrutit en påbörjad 
kurs under året och 
andel som fortsätter 
en påbörjad kurs 
nästa år 
– Andel deltagare 
som uppnått lägst 
godkänt betyg på 
nationella slutprov. 
 

Yrkeshögskolan 
– Andelen exami-
nerade som har ett 
arbete året efter 
avslutad utbildning 
– Andelen exami-
nerade som har ett 
arbete inom ut-
bildningsområdet. 

Universitet och 
högskolan 
– Resultatet av 
Universitetskanslers-
ämbetets 
kvalitetsutvärderingar 
–  Universitetskans-
lersämbetets beslut om 
tillstånd att utfärda 
examina 
– Andelen disputerade 
lärare vid universitet 
och högskolor  
– Prestationsgrad i 
utbildning på grund-
nivå och avancerad 
nivå 
– Genomströmning i 
utbildning på fors-
karnivå 
– Vetenskaplig 
produktion 
– Förmåga att 
attrahera externa 
medel för forskning. 

Forskningen 
– Antal vetenskapliga 
artiklar, som ett mått 
på vetenskaplig 
produktivitet i Sverige 
och vissa mindre och 
medelstora länder 
– Antal vetenskapliga 
artiklar i Japan, 
Sydkorea och vissa 
större europeiska 
länder 
– Genomsnittligt 
antal fältnormali-
serade citeringar per 
artikel för de mest 
citerade länderna 
inklusive Sverige 
– Genomsnittligt 
antal fältnormali-
serade citeringar för 
olika vetenskaps-
områden i Sverige. 
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2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För att följa upp måluppfyllelsen på över-
gripande nivå, dvs. att Sverige ska vara en fram-
stående kunskaps- och forskningsnation som 
präglas av hög kvalitet, används följande indika-
torer och bedömningsgrunder: 

– befolkningens utbildningsnivå i inter-
nationell jämförelse, 

– resultaten i PIAAC-undersökningen, 

– resultaten i PISA-undersökningen, 

– resultaten i TIMSS och PIRLS, 

– resultaten i TALIS, 

– övergången mellan olika utbildningsnivåer, 

– publiceringar och citeringar av forsknings-
artiklar samt forskningssamarbeten, 

– överenskomna indikatorer inom EU:s 
Utbildning 2020-strategi, 

– andel av personalen i förskola och fritids-
hem som har pedagogisk högskole-
utbildning, 

– andel av lärarna i obligatoriska skolformer 
samt förskoleklass som har pedagogisk 
högskoleexamen, 

– andel av lärarna i gymnasieskolan samt 
gymnasiesärskolan som har pedagogisk 
högskoleexamen, och 

– andel av lärarna i komvux, särvux och sfi 
som har pedagogisk högskoleexamen. 

2.4.2 Resultat 

Uppnådd utbildningsnivå 

Sveriges befolkning har en högre utbildningsnivå 
än genomsnittet för såväl EU21- som OECD- 
och G20-länderna (se tabell 2.8). Andelen 
personer i ålderskategorin 25–64 år, som fullföljt 
en gymnasieutbildning, är 11 procentenheter 
högre i Sverige än i EU21, 13 procentenheter 
högre än i OECD och 27 procentenheter högre 
än i G20-länderna. Den publicerade 
internationella statistiken finns tyvärr inte 
uppdelad efter kön. Sveriges försprång framför 
övriga länder har minskat något framför allt i 

förhållande till genomsnittet för G20-länderna, 
där minskningen under de senaste två åren 
uppgår till fyra procentenheter. 

 
Tabell 2.8 Andelen 25–64-åringar som har minst gymnasial 
utbildning respektive minst två års eftergymnasial utbild-
ning 2012 
Procent av ålderskohorten 

 Sverige EU21 OECD G20 

Minst gymnasie-
utbildning 

88 77 75 61 

Minst två års efter-
gymnasial utbildning 

36 30 32 27 

Källa: Education at a Glance, OECD. 

 
Även bland de som har en högskoleutbildning 
har Sverige ett försprång framför EU21, OECD 
och G20. Andelen 25–64-åringar som har minst 
två års eftergymnasial utbildning har under de 
senaste tre uppmätta åren 2009–2012 ökat från 
33 till 36 procent i Sverige, samtidigt som an-
delen ökat från 27 till 30 procent i EU21 och 
från 30 till 32 procent inom OECD. Bland G20-
länderna har motsvarande andel ökat från 25 till 
27 procent. 

PIAAC 

Det försprång som Sverige har i uppnådd ut-
bildningsnivå i befolkningen återspeglas även i de 
direkta mätningarna som gjorts av kompetens- 
och kunskapsnivåer. I den internationella kun-
skapsmätningen för vuxna, PIAAC, som 
genomfördes 2012 uppnår Sverige allmänt sett 
goda resultat. Sverige, tillsammans med Finland, 
Nederländerna och Norge, presterade över 
OECD-genomsnittet inom alla de tre 
undersökta kunskapsområdena: läsförståelse, 
räkneförmåga och problemlösning i datormiljö. 
Resultaten i läsförståelse och räkneförmåga mäts 
både i genomsnittlig poäng (se diagram 2.1) och 
indelat efter sex kunskapsnivåer där 0 är den 
lägsta och 5 är den högsta. I Sverige nådde 58 
procent av den vuxna befolkningen upp till de 
tre översta nivåerna för läsfärdighet och 57 
procent för räkneförmåga.  
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Diagram 2.1 Genomsnittlig PIAAC-poäng i läsförståelse och 
räkneförmåga i åldrarna 16–65 år, 2012 
PIAAC-poäng  

 
Källa: OECD, Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC). 
 

Resultatet i problemlösning delas upp i fyra 
kunskapsnivåer där 0 är den lägsta och 3 är den 
högsta. Sverige är det land i studien som preste-
rar bäst i delen problemlösning i datormiljö. En 
god nivå av problemlösning (kunskapsnivå 2 
eller 3) uppvisades av 42 procent av kvinnorna 
och 46 procent av männen, vilket ger ett 
genomsnitt på 44 procent för hela den vuxna 
befolkningen i Sverige. Genomsnittet för 
OECD är betydligt lägre, 34 procent. Den 
genomsnittliga poängproduktionen för 
respektive land presenteras inte då grupperna 
som deltog i denna del varierar över länder.  

Sverige hör till de länder där skillnaden är 
störst mellan låg- och högpresterande. Trots att 
Sverige presterade över genomsnittet i den in-
ternationella jämförelsen är det en betydande 
andel av den svenska befolkningen som upp-
visade låga färdigheter, dvs. som presterar på 
kunskapsnivå 1 eller lägre,  inom  alla de tre kun-
skapsområdena. Nästan en av sju vuxna svenskar 
hade låga kunskaper (nivå 1 eller lägre) i läsför-
ståelse och räkneförmåga, och mer än var fjärde 
person låg under kunskapsnivå 1 i problem-
lösningsförmåga (den lägsta nivån). 

I en rapport som fokuserar på resultaten i den 
nordiska länderna och som publicerades i maj 
2015 framgår att antalet personer i den 
arbetsföra befolkningen i Sverige som har svaga 
kunskaper i läsning eller räkning beräknas uppgå 
till drygt en miljon personer. Skillnaden i 
läsfärdighet mellan kvinnor och män är mycket 
liten i Sverige och inte statistiskt säkerställd. 

Däremot finns det en signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män i räknefärdigheter, till männens 
fördel. 

Resultaten är starkt kopplade till ålder i alla 
länder. I Sverige presterade personer i 30-års-
åldern i genomsnitt bäst (se diagram 2.2). Lägst 
genomsnittlig poäng inom läs- och räknefärdig-
heter hade den yngsta åldersgruppen 16–19 år 
och den äldsta åldersgruppen 60–65 år. Detta 
mönster återfinns i en majoritet av de deltagande 
länderna. Sverige är det land där den genom-
snittliga prestationen skiljer sig mest mellan den 
yngsta och den näst yngsta gruppen. Resultat-
skillnaden mellan den näst yngsta åldersgruppen, 
20–24 år, och den yngsta gruppen, 16–19 år är 20 
poäng i läsförståelse och 23 poäng i räkneför-
måga. 

 
Diagram 2.2 Genomsnittlig prestation i PIAAC-poäng i 
läsförståelse och räkneförmåga för män och kvinnor efter 
åldersgrupp, 2012 
Genomsnittliga PIAAC-poäng  

 
Källa: OECD, Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC). 

 
Det genomsnittliga resultatet för unga i åldern 
16–24 år i Sverige är signifikant högre än 
OECD-genomsnittet i räkneförmåga, till skill-
nad från genomsnittet i läsförståelse (se diagram 
2.3). En av tio i åldersgruppen 16–24 år preste-
rade på en låg kunskapsnivå i läsfärdigheter i 
Sverige. 
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Diagram 2.3 Genomsnittlig PIAAC-poäng i åldrarna 16–24 
år, 2012 

 
Källa: OECD, Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC). 

PISA, TIMSS och PIRLS  

I andra internationella kunskapsmätningar som 
Sverige deltagit i finns en tydlig indikation på en 
negativ resultatutveckling över tid (se diagram 
2.4). Det gäller för både pojkar och flickor. 

 
Diagram 2.4 Svenska elevers poäng i PISA-, TIMSS- och 
PIRLS-undersökningarna 2000–2012 
Poäng  

 
Källa: OECD, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA). 
Anm.: Skalan är normerad så att 500 motsvarar genomsnittet för alla deltagande 
länderna och 100 motsvarar en standardavvikelse. Skalorna är inte jämförbara mellan 
olika studier eftersom antalet och sammansättningen av deltagande länder varierar. 

 
Sverige är det land som haft störst negativ 
resultatutveckling över tid av samtliga länder 
som deltar i PISA-undersökningen. I den första 
studien som genomfördes 2000 presterade 
svenska elever signifikant över OECD-genom-
snittet i matematik, läsförståelse och naturveten-
skap. Vid den senaste mätningen, 2012, preste-
rade i stället svenska elever signifikant sämre än 

OECD-genomsnittet i samtliga av de tre 
kunskapsområdena som mäts i PISA. I mate-
matik är försämringen relativt jämnt fördelad 
mellan låg- och högpresterande elever, medan 
det framför allt är gruppen lågpresterande elever 
som försämrat sina resultat i läsförståelse. I 
matematik och naturvetenskap finns det inga 
signifikanta resultatskillnader mellan pojkar och 
flickor. I läsförståelse presterar däremot flickor 
signifikant bättre än pojkar.  Resultat-
utvecklingen har varit negativ bland både pojkar 
och flickor, men pojkarna har försämrat sina 
resultat något mer än flickorna. 

Även i Trends in International Mathematics 
and Science Study (TIMSS), som mäter presta-
tioner bland elever i grundskolans årskurs 4 och 
8 och i Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS), som mäter läsförståelse 
bland elever i årskurs 4, har de svenska elevernas 
resultat försämrats, om än inte lika kraftigt som i 
PISA (se diagram 2.4). I TIMSS årskurs 4 var 
resultaten i matematik oförändrade 2011 jämfört 
med 2007. I naturvetenskap årskurs 4 var det 
tvärt emot övriga resultat en svag förbättring av 
resultaten mellan dessa båda år. 

De likvärdighetsindikatorer som baseras på 
matematikresultaten i PISA-studien visar att 
likvärdigheten i svenska skolan inte har försäm-
rats under tidsperioden 2003–2012. Varken den 
totala variationen i elevresultat, skillnaden mellan 
skolor eller effekten av elevens socioekonomiska 
bakgrund uppvisade någon signifikant ökning 
mellan 2003 och 2012. Detta i kontrast till 
resultaten om försämrad likvärdighet utifrån 
resultaten i läsförståelse för perioden 2000–2009. 
Även IFAU:s rapport (2014:25) visar att elevers 
familjebakgrund inte har fått större betydelse för 
betygen i grundskolan än tidigare. 

Övergången mellan olika utbildningsnivåer 

I en framstående kunskapsnation är det viktigt 
att varje nivå i utbildningssystemet förbereder 
eleverna på ett bra sätt för nästa nivå. I detta 
avseende har utvecklingen gått åt fel håll i Sve-
rige. Hela 13,1 procent av alla elever som slutade 
grundskolan 2014 uppnådde inte behörighet för 
gymnasieskolans nationella program. Det är en 
ökning med tre procentenheter jämfört med 
läget i början av 2000-talet.  

Andelen elever som går vidare till högskolan 
inom ett år efter avslutad gymnasieskola uppgick 
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till 35 procent 2012, 38 procent för kvinnor och 
31 procent för män. Tre år efter avslutad 
gymnasieskola hade 38 procent gått vidare till 
högskolan. Andelen bland kvinnor var 45 pro-
cent och bland män 31 procent. 

Forskningspolitiken 

Det övergripande målet att Sverige ska vara en 
framstående forsknings- och kunskapsnation 
präglad av hög kvalitet har inom forsknings-
området specificerats till att Sverige ska vara en 
framstående forskningsnation där forskning och 
innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar 
till samhällets utveckling och näringslivets kon-
kurrenskraft. Ett vanligt sätt att mäta forskning-
ens kvalitet på är att följa antal publiceringar och 
citeringar av forskningsartiklar. År 2013 publi-
cerades totalt 25 000 artiklar med svenska för-
fattare. Det är en ökning med 70 procent på tio 
år eller en genomsnittlig ökning med 6,3 procent 
per år. Under de senaste fem åren har det största 
forskningsfältet varit medicin med drygt 20 
procent av de publicerade artiklarna. Därefter 
följer biokemi, genetik och molekylärbiologi 
med 9 procent av artiklarna, och teknik-
vetenskap med 8 procent. Fysik och astronomi 
utgjorde 7 procent och dataforskning cirka 6 
procent av de publicerade artiklarna. Samhälls-
vetenskaperna utgjorde drygt 5 procent av de 
publicerade artiklarna. 

Ett mått på forskningens kvalitet är fält-
normaliserade medelciteringar av vetenskapliga 
artiklar, dvs. ett medelvärde för alla områden av 
antalet citeringar dividerat med medelantalet 
citeringar för varje forskningsfält. Den fält-
normaliserade medelciteringen för Sverige i 
vetenskapliga tidskrifter inkluderade i Elseviers 
databaser hamnar på 60 procent över världs-
genomsnittet vilket är något svagare än jämför-
bara länder som Danmark, Nederländerna och 
Schweiz, men högre än Norge och Finland.  

Ett annat sätt att mäta kvalitet är att studera 
andelen artiklar som är bland de tio procent mest 
citerade artiklarna i världen. För svenskt vid-
kommande ligger detta på drygt 20 procent. Det 
är högre än Norge och Finland men lägre än 
jämförbara länder som Danmark, Nederländerna 
och Schweiz som ligger på 23, 23 respektive 24 
procent.  

Forskningssamarbete med andra länder och 
företag syftar till att bidra till kvalitet och till 

samhällets utveckling och näringslivets kon-
kurrenskraft. År 2013 var mer än hälften av de 
publicerade artiklarna resultatet av ett inter-
nationellt forskningssamarbete, vilket är högt i 
ett internationellt perspektiv såväl i Norden som 
i världen i stort. På tio år har internationellt sam-
arbete mellan Sverige och andra länder ökat med 
fem procentenheter. Drygt tre procent av publi-
cerade artiklar i Sverige var publicerade i sam-
arbete med företag vilket är högre än i Norge, 
Storbritannien och USA, men lägre än i Dan-
mark, Nederländerna och Schweiz.  

Ytterligare ett sätt att följa upp det forsk-
ningspolitiska målet är att mäta graden av sam-
verkan med det omgivande samhället. Samarbete 
mellan näringsliv och forskning vid universitet 
och högskolor och institut i form av innova-
tionsrelaterade samarbeten är viktigt för fun-
gerande kunskapsspridning till näringsliv och 
samhälle. I Sverige hade 7,9 procent av företagen 
med minst tio anställda innovationsrelaterade 
samarbeten med universitet och högskolor 
under perioden 2010–2012 (samarbeten med 
institut var 5,1 procent). Denna andel var mindre 
än i andra jämförbara länder som Finland 
(samverkan med UoH – 11,7 procent, sam-
verkan med institutet – 10,2 procent), i paritet 
med Tyskland, men större än i länder som Stor-
britannien, Danmark och Nederländerna. Jäm-
fört med andra länder hamnar Sverige på en 
fjärdeplats avseende samverkan med universitet 
och högskolor respektive en femteplats avseende 
samverkan med institut. Andelen företag i EU 
som hade innovationsrelaterade samverkan med 
universitet och högskolor var 4,7 procent (3,2 
procent hade samverkan med institut).  

Uppföljning av EU:s gemensamma 
utbildningsmål 

Ett annat sätt att undersöka hur Sverige står sig 
som kunskapsnation är att följa upp de inter-
nationella överenskommelser om strävan att 
förbättra utbildningsresultaten som Sverige 
ingått. En sådan överenskommelse slöts i maj 
2009 mellan EU-ländernas utbildningsministrar. 
Ett ramverk med strategiska mål för arbetet fram 
till 2020 fastställdes (Utbildning 2020). 
Ministrarna enades om fem riktmärken som 
fram till 2020 ska vara vägledande för 
uppföljningen av arbetet. I november 2011 
antogs ett kompletterande sjätte riktmärke om 
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rörlighet i utbildningssyfte och 2012 antogs ett 
sjunde riktmärke om sysselsättning efter 
avslutad utbildning. Riktmärkena är följande: 

– andelen 18–24-åringar som inte har en 
fullföljd gymnasieutbildning och som inte 
studerar ska vara mindre än 10 procent, 

– andelen personer i åldern 30–34 år med 
minst två års eftergymnasial utbildning ska 
uppgå till minst 40 procent, 

– andelen 15-åriga elever med låga presta-
tioner i läsförmåga, matematik respektive 
naturvetenskap ska uppgå till högst 15 pro-
cent, 

– andelen barn i åldern fyra år fram till åldern 
för obligatorisk skolstart som går i förskola 
ska uppgå till minst 95 procent, 

– andelen vuxna som deltagit i någon form av 
utbildning de senaste fyra veckorna ska 
uppgå till minst 15 procent, 

– andelen högskoleexaminerade som studerat 
utomlands under en period som omfattar 
minst 15 högskolepoäng ska uppgå till 
minst 20 procent och andelen 18–34-
åringar som deltar i en grundläggande 
yrkesutbildning och som studerat 
utomlands under minst två veckor ska 
uppgå till minst 6 procent, 

– sysselsättningsgraden bland personer i 
åldern 20–34 år tre år efter att de avlagt ex-
amen på gymnasial eller eftergymnasial nivå 
ska uppgå till minst 82 procent. 

Riktmärkena avser EU som helhet och inte en-
skilda medlemsländer. En del länder förutsätts 
kunna bidra till utvecklingen i Europa genom att 
överträffa riktmärket. Riktmärkena om unga 
vuxna utan fullföljd gymnasieutbildning och om 
eftergymnasial utbildning tillhör de övergripande 
mål i EU 2020-strategin som stats- och rege-
ringscheferna antog i juni 2010 och som redo-
visas i de årliga s.k. reformprogrammen. Rege-
ringen redovisar i denna proposition (Förslag till 
statens budget, finansplan m.m. volym 1 kap. 
12.1) sin bedömning om att revidera de nation-
ella målen i EU 2020-strategin. Regeringens 
bedömning är att Sveriges nationella mål för 
utbildning bör vara att andelen 18–24-åringar 
som inte avslutat gymnasiestudier och som inte 
studerar ska vara mindre än 7 procent 2020 och 
att andelen 30–34-åringar som har minst en två-

årig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45–
50 procent 2020. 

Alla riktmärken följs upp i Europeiska kom-
missionens årliga rapport Education and Trai-
ning Monitor genom att använda indikatorer som 
bygger på internationellt jämförbara statistiska 
undersökningar. Alla indikatorer redovisas upp-
delade på kvinnor och män. 

I det följande redovisas hur Sverige ligger till i 
förhållande till de antagna riktmärkena för hela 
EU utifrån senast publicerade uppgifter som i 
vissa falla avser 2012 och i andra 2014. Det anges 
också hur EU som helhet ligger till.  

Mindre andel 18–24-åringar med låg utbildning 

Indikatorn mäter andelen unga kvinnor och män 
i åldern 18–24 år som saknar eller har mindre än 
två års studier på gymnasial nivå och som inte 
heller befunnit sig i formell eller icke-formell 
utbildning under fyraveckorsperioden närmast 
före mätningen. Detta innebär att personer med 
två eller flera år av studier på gymnasial nivå inte 
klassas som ”ung med låg utbildning”, oavsett 
om dessa har fullföljt utbildningen eller inte. 

Den senaste statistiken från Eurostat visar att 
Sverige med god marginal uppfyller EU:s 
riktmärke om mindre än 10 procent (se diagram 
2.5). Sverige låg 2014 precis under den nya 
nationella målnivån på 7 procent. 

 
Diagram 2.5 Andel av unga kvinnor och män i åldern 18–24 
år som inte har gymnasieutbildning och som inte studerar, 
procent (2014) 

 
 

Andelen svenska 18–24-åringar utan fullföljd 
gymnasieutbildning, som inte heller befann sig i 
utbildning, har fortsatt minska i Sverige och 
uppgick under 2014 till totalt 6,7 procent. Bland 
männen är andelen 7,3 procent och bland 
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kvinnorna 6,0 procent. Även för EU som helhet 
har detta mått successivt förbättrats men ligger 
fortfarande en bit över riktmärket (uppgick till 
11,1 procent under 2014) och är betydligt högre 
bland män än bland kvinnor (12,7 procent re-
spektive 9,5 procent). 

Större andel 30–34-åringar med eftergymnasial 
utbildning 

I begreppet eftergymnasial utbildning ingår 
utbildning vid högskola och universitet, 
kvalificerad yrkesutbildning och utbildning inom 
yrkeshögskolan. Andelen 30–34-åringar som har 
minst två års eftergymnasial utbildning har fort-
satt öka i Sverige och uppgick 2014 till 49,9 pro-
cent (se diagram 2.6). Bland män var andelen 
42,4 procent och bland kvinnor 57,9 procent. 
Sverige ligger över EU-riktmärket på minst 40 
procent. Även genomsnittet inom EU har 
förbättrats något och uppgick under 2014 till 
37,9 procent, 33,6 procent bland män och 42,3 
procent bland kvinnor. 

 
Diagram 2.6 Andel kvinnor och män i åldern 30–34 år med 
minst två års eftergymnasial utbildning (2014), procent 

 

Större andel 15-åringar som inte uppnår 
godtagbar baskompetens 

Måluppfyllelsen för det tredje riktmärket – att 
färre ungdomar (högst 15 procent) ska prestera 
på låg nivå i läsning, matematik respektive natur-
vetenskap – mäts med hjälp av OECD:s inter-
nationella kunskapsmätning PISA. Den senaste 
mätningen genomfördes 2012. 

Andelen svenska 15-åringar med svag läs-
förmåga uppgick i denna mätning till 22,7 pro-
cent, 31,3 procent bland pojkar och 14,0 procent 

bland flickor (se diagram 2.7). Andelen har ökat 
påtagligt jämfört med tidigare mätningar. Sverige 
ligger klart över EU genomsnittet som är 17,8 
procent, 23,7 procent bland pojkar och 12,0 
procent bland flickor. Andelen svaga läsare är 
med andra ord betydligt större bland pojkar än 
bland flickor, såväl i Sverige som i flertalet andra 
EU-länder. 

 
Diagram 2.7 Andel lågpresterande 15-åringar i läsning, 
procent (2012), procent  

 
 
I matematik hörde 27,1 procent av de svenska 
15-åringarna, 28,2 procent av pojkarna och 26,0 
procent av flickorna, till de lågpresterande 2012 
(se diagram 2.8). Det är en försämring jämfört 
med tidigare mätningar och en bra bit från EU:s 
riktmärke på högst 15 procent. Inom EU var det 
i genomsnitt 22,1 procent av 15-åringarna som 
var lågpresterande, 21,2 procent av pojkarna och 
23,0 procent av flickorna. Skillnaden mellan 
pojkar och flickor i Sverige ökade från cirka en 
procentenhet i mätningen 2009 till drygt två pro-
centenheter i mätningen 2012. 

 
Diagram 2.8 Andel lågpresterande 15-åringar i matematik, 
procent (2012) 

 
 
I naturvetenskap presterade 22,2 procent av de 
svenska 15-åringarna på en låg nivå 2012 (se 
diagram 2.9), även i detta fall en försämring jäm-
fört med tidigare mätningar och högre än EU-
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riktmärket på högst 15 procent. Bland pojkar var 
andelen 24,8 procent och bland flickor var den 
19,6 procent. Den genomsnittliga andelen inom 
EU var 16,6 procent, 17,5 procent av pojkarna 
och 15,7 procent av flickorna. Skillnaden mellan 
pojkar och flickor i Sverige ökade från ca två 
procentenheter i mätningen 2009 till ca fem pro-
centenheter i mätningen 2012. 

 
Diagram 2.9 Andel lågpresterande 15-åringar i naturveten-
skap, procent (2012) 

 

Större andel barn i förskola 

Andelen barn i förskoleåldern (fyra år upp till 
åldern för obligatorisk skolstart) som går i för-
skola har ökat successivt under många år i 
Sverige och uppgick under 2012 till 95,9 procent, 
95,8 procent av pojkarna och 95,9 procent av 
flickorna, vilket innebär att Sverige låg strax över 
EU:s riktmärke på minst 95 procent (se diagram 
2.10). EU28-ländernas genomsnittet har också 
ökat successivt och uppgick till 93,9 procent 
2012, 93,9 procent av pojkarna och 94,0 procent 
av flickorna.  

 

Diagram 2.10 Andel barn i förskoleåldern som deltar i 
förskola, procent (2012) 

 

Många vuxna i Sverige deltar i olika former av 
utbildning 

Vad gäller det riktmärke som rör vuxnas del-
tagande i såväl formella utbildningar inom ut-
bildningsväsendet som icke-formella, t.ex. 
personalutbildning, tillhör Sverige, tillsammans 
med övriga nordiska länder och Schweiz, de 
länder som hade störst andel i Europa. Under 
2014 uppgick andelen vuxna i Sverige som deltog 
i olika former av utbildning till 28,9 procent, 22,1 
procent av männen och 36,0 procent av 
kvinnorna (se diagram 2.11). Inom EU ökade 
den genomsnittliga andelen vuxna i utbildning 
något och uppgick till 10,7 procent under 2014, 
9,8 procent av männen och 11,6 procent av 
kvinnorna. I EU som helhet, och i ännu högre 
utsträckning i Sverige, är det en större andel 
kvinnor än män som deltar i olika former av 
utbildning.  
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Diagram 2.11 Andel vuxna (15–64 år) som deltagit i utbild-
ning, procent (2014) 

 

Sysselsättning efter avslutad utbildning 

Som en följd av den finansiella krisen har syssel-
sättningsgraden tre år efter avslutad gymnasial 
eller eftergymnasial utbildning minskat såväl i 
Sverige som i resten av EU sedan 2008. Utveck-
lingen sedan 2009 ser dock annorlunda ut för 
Sverige jämfört med EU (se diagram 2.12). I 
Sverige har sysselsättningsgraden trendmässigt 
ökat sedan 2009 för både män och kvinnor  
medan den har fortsatt minska i EU28 ända fram 
till 2013 varefter en viss ökning skett. 

 
Diagram 2.12 Sysselsättningsgraden bland 20–34-åringar 
tre år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial 
nivå, (2008–2014) 
Procent  

 
Källa: Eurostat. 

 
Året 2014 uppgick sysselsättningsgraden tre år 
efter avslutad gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning bland 20–34-åringar till 85,0 procent, 
84,9 procent för män och 85,0 procent för 
kvinnor, vilket överstiger riktmärket på 82 pro-

cent. I EU28-länderna var motsvarande genom-
snittliga nivå 76,1 procent, 77,9 procent för män 
och 74,3 procent för kvinnor. 

2.4.3 Ett attraktivt läraryrke 

Personalens utbildning och behörighet 

Lärarfrågor aktualiseras inom flera verksamhets-
områden. För att få en bättre bild av bland annat 
skolpersonalens utbildningsnivå och behörighet, 
lärarutbildningen, fortbildning och karriär-
tjänster presenteras information i detta avsnitt i 
en samlad resultatredovisning i stället för, som 
under tidigare år, i avsnitten för respektive verk-
samhetsområde. I det följande redovisas indika-
torer när det gäller lärares och förskollärares 
utbildning och behörighet. Vidare redovisas 
resultatinformation i fråga om prognos för 
ökande efterfrågan och brist på lärare och för-
skollärare, utvecklingen av bland annat utfär-
dande av legitimation för lärare och förskol-
lärare, andelen sökande till lärar- och förskol-
lärarutbildningarna, andelen studenter och exa-
mina vid lärar- och förskollärarutbildningarna 
samt resultaten av olika insatser som staten har 
vidtagit för att öka läraryrkets attraktivitet. 

Eftersom bestämmelserna om vilka som är 
behöriga att undervisa i skolväsendet förändrats 
är det inte möjligt att ha en indikator som är 
jämförbar över tid de senaste åren. Det pågår 
därför ett utvecklingsarbete när det gäller 
statistiken. Eftersom nya statistikuppgifter ännu 
inte finns tillgängliga kommer regeringen att 
redovisa lärares och förskollärares behörighet 
enligt tidigare modell, dvs. andelen lärare, 
förskollärare och annan personal som har en 
pedagogisk högskoleutbildning. Pedagogisk 
högskoleutbildning och pedagogisk högskole-
examen är en indikator som används i Statens 
skolverks statistik som ett samlingsbegrepp för 
utbildning till fritidspedagog, förskollärar-
utbildning och övriga lärarutbildningar inom 
universitet och högskola. 

Den resultatredovisning och analys som här 
följer är ett sätt att redan innan den nya statisti-
ken blir tillgänglig tillmötesgå utbildnings-
utskottets önskemål att få en bättre inblick i 
skolans personalsituation. Avsnittet kommer i 
kommande budgetpropositioner att utvecklas 
vidare i takt med att ny statistik blir tillgänglig. 
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Personalen i förskola och fritidshem med 
pedagogisk högskoleutbildning 

I diagram 2.13 redovisas andelen av personalen 
(omräknat till heltidstjänster) i förskola och 
fritidshem som har pedagogisk högskole-
utbildning. 

 
Diagram 2.13 Andel av personalen i förskola och fritidshem 
med pedagogisk högskoleutbildning 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm.: Värdeaxeln är bruten.  
Anm.: Från och med 2014 finns det individbaserade uppgifter om personalens ut-
bildning via SCB:s utbildningsregister. Före 2014 bestod statistiken av rapporterade 
uppgifter från kommunerna om personalens utbildning. Förändringarna medför ett 
tidsseriebrott så att uppgifterna om 2014 över förskolepersonalens utbildning inte 
kan jämföras med tidigare år.  

 
Diagrammet visar att andelen förskolepersonal 
med pedagogisk högskoleutbildning är drygt sex 
procentenheter lägre än i fritidshemmen. I både 
förskolan och i fritidshemmen är andelen per-
sonal med  pedagogisk högskoleutbildning be-
tydligt lägre bland män än bland kvinnor. An-
delen har även minskat mer bland männen än 
bland kvinnorna.  

Lärare i obligatoriska skolformer samt 
förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen. 

Nedan redovisas hur andelen lärare (omräknat 
till heltidstjänster) med pedagogisk högskole-
examen, i förhållande till alla som arbetar som 
lärare, utvecklats de senaste åtta åren (se diagram 
2.14). 

 

Diagram 2.14 Andel lärare i obligatoriska skolformer samt 
förskoleklass med pedagogisk högskoleexamen 2007/08–
2014/15  
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm.: Värdeaxeln är bruten. 
Anm.: andelen för grundsärskolan 2012/13 har utelämnats eftersom de fel-
rapporterats. 

 
Andelen lärare i de obligatoriska skolformerna 
samt förskoleklassen som har pedagogisk hög-
skoleexamen har ökat jämfört med åtta år tidi-
gare. Utvecklingen över tid har dock sett  olika 
ut i de olika skolformerna. Störst har ökningen 
av andelen lärare med pedagogisk högskole-
examen varit i grundskolan och specialskolan 
med 0,8 respektive 2,1 procentenheters ökning. I 
grundsärskolan respektive förskoleklassen är 
ökningen 0,7 procentenheter. Genomgående har 
kvinnorna pedagogisk högskoleexamen i högre 
utsträckning än männen. I grundskolan var det 
88 procent av kvinnorna och 77 procent av män-
nen (omräknat till heltidstjänster), i grund-
särskolan 90 procent respektive 80 procent och i 
specialskolan 85 procent respektive 73 procent 
som hade en pedagogisk högskoleexamen. Mot-
svarande uppgifter saknas för lärare i förskole-
klassen. 

Lärare i gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan 
med pedagogisk högskoleexamen 

Bland de tjänstgörande lärarna i gymnasieskolan 
(omräknade till heltidstjänster) har andelen med 
pedagogisk högskoleexamen ökat kontinuerligt 
den senaste femårsperioden, från 75 procent 
läsåret 2010/11 till 79 procent läsåret 2014/15 (se 
diagram 2.15). Kvinnliga lärare i gymnasieskolan 
hade i högre utsträckning pedagogisk högskole-
examen (85,3 procent) än manliga lärare (72,6 
procent). Kommunala skolor hade också en 
större andel lärare med pedagogisk högskole-
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examen än skolor med en enskild huvudman: 
82,3 respektive 68,3 procent. 

Andelen lärare med pedagogisk högskole-
examen skiljer sig  mellan olika ämnesgrupper. I 
gymnasieskolan finns tre olika grupper av 
ämnen: s.k. bilaga 4-ämnen, yrkesämnen och 
vissa ämnen. Bilaga 4-ämnen är de ämnen som 
enligt högskoleförordningen (1993:100) kan 
ingå i en ämneslärarexamen, t.ex. svenska, 
engelska och matematik. Yrkesämnen, t.ex. 
turism, skogsmaskiner respektive administra-
tion, ingår i yrkesprogram. Vissa ämnen är de 
ämnen som inte är yrkesämnen och inte heller  
bilaga 4-ämnen, t.ex. digitalt skapande, 
arkitektur och fotografisk bild.  Av de 
tjänstgörande lärarna i  bilaga 4-ämnen hade 89 
procent pedagogisk högskoleexamen läsåret 
2014/15 medan motsvarande andel för lärarna i 
yrkesämnen var 59 procent och för lärarna i vissa 
ämnen 78 procent. Över 90 procent av de 
tjänstgörande speciallärarna och special-
pedagogerna, samt lärarna i svenska, samhälls-
kunskap, historia, religionskunskap, geografi och 
psykologi hade en pedagogisk högskoleexamen, 
medan mindre än 50 procent av lärarna i mo-
dersmål hade det.  

I yrkesämneskategorierna barn/ungdom, vård 
och omsorg samt handel/administration, som 
också har en stor andel kvinnliga lärare, hade 
över 70 procent en pedagogisk högskoleexamen. 
Motsatta förhållanden rådde bland lärare inom 
drift- och underhållstekniska, samt fordons- 
transporttekniska ämnen. Inom dessa 
ämneskategorier är kvinnorna i minoritet och 
mindre än 50 procent av lärarna har en 
pedagogisk högskoleexamen. Det fanns även 
skillnader mellan olika typer av huvudmän. 

Inom gymnasiesärskolan var andelen tjänst-
görande lärare med pedagogisk högskoleexamen 
(omräknat till heltidstjänster) 83,5 procent 
2014/15, vilket är i nivå med föregående läsår (se 
diagram 2.15). Av lärarna anställda i kommuner 
hade 86 procent pedagogisk högskoleexamen 
läsåret 2014/15. Motsvarande andel för de en-
skilda huvudmännen var 59,7 procent. 

 

Diagram 2.15 Andel lärare (heltidstjänster) i gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan med pedagogisk högskole-
examen, 2010/11-2014/15 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

Lärare i komvux, särvux och sfi med pedagogisk 
högskoleutbildning 

Andelen lärare i kommunal vuxenutbildning 
(komvux) (omräknad till heltidstjänster) med 
pedagogisk högskoleexamen var 84 procent 
hösten 2014, vilket är en minskning med en 
procentenhet jämfört med hösten 2013 (se dia-
gram 2.16). Av alla lärare i komvux som var an-
ställda av en kommun eller ett landsting hade 84 
procent en pedagogisk högskoleexamen. För de 
som var anställda av annan utbildningsanordnare 
saknas uppgifter för 2014. Av de kvinnliga 
lärarna anställda i kommun eller landsting hade 
87 procent en pedagogisk högskoleexamen. 
Motsvarande andel för manliga lärare var 77 
procent. 

Av lärarna (omräknat till heltidstjänster) i 
särskild utbildning för vuxna (särvux) hösten 
2014 hade 90 procent en pedagogisk 
högskoleexamen, en minskning med 0,2 
procentenheter jämfört med hösten 2013 men en 
ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 
hösten 2010. 

Andelen lärare i utbildning i svenska för in-
vandrare (sfi), omräknad till heltidstjänster, med 
pedagogisk högskoleexamen var 78 procent 
hösten 2014 i utbildningar anordnade av 
kommuner och 67 procent hos andra ut-
bildningsanordnare. Av alla lärare i sfi hade 76 
procent en pedagogisk högskoleexamen, en 
ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 
hösten 2013. Liksom tidigare var andelen kvinn-
liga lärare med pedagogisk högskoleexamen 
större än motsvarande andel manliga lärare hös-
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ten 2014: 78 respektive 65 procent (se diagram 
2.16).  

 
Diagram 2.16 Andel lärare (heltidstjänster) med pedagogisk 
högskoleexamen i komvux, särvux och sfi 2010/11-2014/15 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

Ökad efterfrågan och brist på behöriga lärare och 
förskollärare 

Enligt SCB (Trender och Prognoser 2014) 
räcker antalet personer med pedagogisk exa-
men/utbildning inte till för att täcka behoven i 
skolan. Efterfrågan beräknas också öka med 
närmare 71 000 personer fram till 2035. Under 
samma period beräknas samtidigt tillgången, 
med en årlig examination på cirka 8 400 per-
soner, minska med drygt 9 000 personer. Det 
innebär att det 2035 beräknas finnas ett upp-
skattat totalt underskott på arbetsmarknaden på 
omkring 80 000 lärare och förskollärare, dvs. 
drygt 20 procent av den totala efterfrågan. 
Statens skolverk bedömer också i sin prognos 
över behovet av olika lärarkategorier att antalet 
lärare som examineras fram till 2019 nästan 
behöver fördubblas jämfört med dagens nivåer 
för att täcka skolans behov (Statens skolverk, 
Redovisning av uppdrag om prognos över 
behovet av olika lärarkategorier 2015).  

Enligt Arbetskraftsbarometern 2014 är 
ämnesinriktningen avgörande för hur arbets-
givarna upplever tillgången på olika lärar-
kategorier. Det är till exempel brist på nyut-
examinerade grundskollärare inom matematik 
och naturorienterande ämnen. Vad gäller gym-
nasielärare uppges bland annat en brist på nyut-
examinerade inom matematik och naturveten-
skap men god tillgång på nyutexaminerade inom 
historia och samhällsvetenskapliga ämnen. Enligt 
SCB har den ökande efterfrågan för samtliga 

lärarkategorier flera orsaker. En anledning är att 
antalet elever inom grund- och gymnasieskolan 
kommer att öka kraftigt fram till 2035. En annan 
anledning är att i dag verksamma lärare utan 
pedagogisk examen på sikt kommer att ersättas 
av lärare med pedagogisk examen pga. kravet på 
lärarlegitimation. Stora pensionsavgångar är 
också att vänta, särskilt bland förskollärar- och 
fritidspedagogutbildade, yrkeslärare, speciallärare 
och specialpedagoger. 

Till ovanstående bild av rekryteringsläget kan 
tilläggas att bara var tjugonde svensk lärare 
tycker, enligt den internationella studien TALIS 
2013, att deras yrke har hög status. Nio av tio 
lärare tycker visserligen om att arbeta på sin 
nuvarande skola, men bara drygt hälften skulle 
välja att bli lärare igen. Vidare framkommer i 
TALIS att svenska lärare ägnar mer av sin tid åt 
administrativa arbetsuppgifter och mindre åt 
undervisning och kompetensutveckling än lärare 
i andra OECD-länder. OECD:s granskning 
Improving Schools in Sweden visar vidare att 
lärares löneutveckling är sämre i Sverige än i 
andra OECD-länder. 

Lärar- och förskollärarutbildningarna 

År 2011 infördes fyra nya examina: förskollärar-, 
grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. 
Dessa ersatte den tidigare samlade lärarexamen 
från 2001. 

Sökande och högskolenybörjare 
Inför höstterminen 2014 fanns det cirka 16 500 
behöriga förstahandssökande till lärar- och för-
skollärarutbildningarna. Antalet behöriga första-
handssökande har ökat till samtliga nya lärar- 
och förskollärarutbildningar sedan de infördes 
höstterminen 2011. Av de behöriga förstahands-
sökande inför höstterminen 2014 var 73 procent 
kvinnor och 27 procent män, vilket var en något 
större andel män jämfört med höstterminen 
2013. Av de sökande till ämneslärarutbildningen 
var 51 procent män, medan 9 procent av de 
sökande till förskollärarutbildningen var män. 

Läsåret 2013/14 fanns drygt 11 000 nybörjare 
på någon av de lärar- eller förskollärar-
utbildningar som infördes 2011. Ytterligare 
drygt 800 studenter registrerades på någon av de 
gamla lärarutbildningarna Av nybörjarna på de 
nya lärar- och förskollärarutbildningarna var 73 
procent kvinnor och 27 procent män. Köns-
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fördelningen varierar kraftigt mellan olika in-
riktningar. På ämneslärarutbildningen var an-
delen män 50 procent, medan den var 8 procent 
på förskollärarutbildningen. 

Studenter 
Totalt fanns det cirka 29 000 helårsstudenter 
registrerade vid någon lärar- eller förskollärar-
utbildning läsåret 2013/14, vilket är samma antal 
som läsåret 2012/13. Majoriteten av studenterna 
läsåret 2013/14, cirka 21 000, läste inom ramen 
för de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. 
Av de fyra nya lärar- och förskollärar-
utbildningarna utgjorde studenterna inom för-
skollärarutbildningen med cirka 35 procent den 
största gruppen och studenter inom yrkeslärar-
utbildningen med cirka 3 procent den minsta. 
Könsfördelningen inom lärar- och förskollärar-
programmen har varit relativt konstant mellan 
läsåren 2007/08 och 2013/14. Av studenterna var 
cirka 76 procent kvinnor och cirka 24 procent 
män. 

Prestationsgrad och examensfrekvens 
Prestationsgraden, dvs. hur många högskole-
poäng studenter tar utifrån hur många poäng de 
varit registrerade för, inom den tidigare lärar-
utbildningen var 88 procent läsåren 2010/11–
2012/13. Kvinnors prestationsgrad är högre än 
männens, 89 procent jämfört med 81 procent. 
Det kan jämföras med att prestationsgraden i 
genomsnitt för samtliga program som leder till 
en yrkesexamen var 89 procent läsåret 2012/13. 
Kvinnor har även för dessa utbildningar en högre 
prestationsgrad med 92 procent mot männens 86 
procent. Av nybörjarna på en lärar- eller förskol-
lärarutbildning något av läsåren 2001/02–
2003/04 hade cirka 65 procent tagit ut sin exa-
men efter åtta år. Liksom när det gäller presta-
tionsgraden uppvisar kvinnorna en högre exa-
mensfrekvens (70 procent) än männen (50 pro-
cent). 

Examinerade 
Var fjärde yrkesexamen som avlades läsåret 
2013/14 var en lärarexamen och totalt utfärdades 
9 070 lärarexamina (inräknat de nya lärarexamina 
som infördes 2011). Det var drygt 700 fler än 
läsåret 2012/13 men ca 3 400 färre än läsåret 
2010/11. Beslutet att införa legitimation för 
lärare och förskollärare, tillsammans med vissa 
regler kring ansökan om legitimation, förklarar 
den stora skillnaden jämfört med 2010/11. 

Många redan yrkesverksamma lärare ansökte till 
följd av detta om examen under läsåret 2010/11.  

Fördelningen mellan män och kvinnor till 
vilka det utfärdades en lärar- eller förskollärar-
examen under läsåret 2013/14 var mycket ojämn. 
Andelen examina utfärdade till kvinnor har 
under många år varit cirka 80 procent och till 
män cirka 20 procent. Det är stora skillnader 
mellan lärar- och förskollärarutbildningarnas 
olika inriktningar. 

Universitetskanslersämbetets rapport Etable-
ringen på arbetsmarknaden 2011 (Rapport 
2013:11) visar att etableringen på arbets-
marknaden är god för dem som hade avlagt nå-
gon form av lärarexamen läsåret 2009/10. Av 
rapporten framgår att i genomsnitt 78 procent av 
dem som hade avlagt en examen hade etablerat 
sig på arbetsmarknaden 2011 vilket är i nivå med 
genomsnittet (78,3 procent) för samtliga 
grupper som tog en examen. Etableringsgraden 
är särskilt god för yrkeslärare, speciallärare och 
specialpedagoger. 

Statliga insatser 

Legitimation för lärare och förskollärare 
Sedan den 1 juli 2011 har det varit möjligt för 
lärare och förskollärare att ansöka om legitima-
tion hos Statens skolverk.  

Vid slutet av 2014 hade det sammanlagt in-
kommit drygt 223 000 ansökningar om legiti-
mation och drygt 195 000 legitimationer 
meddelats. En majoritet av lärarna inom skol-
väsendet är, sett till heltidstjänster, behöriga i de 
skolformer, ämnen och årskurser där de under-
visar. Av alla årsarbetare i förskolan hade 43 
procent förskollärarexamen 2014. Av lärarna och 
förskollärarna som tjänstgjorde i förskoleklassen 
under läsåret 2014/15 var  67 procent behöriga, 
sett till heltidstjänster. Motsvarande andel inom 
grundskolan och gymnasieskolan var drygt 63 
respektive 69 procent. Även inom den 
kommunala vuxenutbildningen var andelen 
behöriga lärare över 60 procent.   

Andelen lärare med rätt ämnesbehörighet 
skiljer sig åt mellan olika ämnen. I promemorian 
Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning 
läsåret 2014/15 (dnr 2015:00459) visar Skol-
verket att knappt 74 procent av de lärare som 
läsåret 2014/15 undervisade i grundskolans 
årskurs 1–3 var behöriga att undervisa i minst ett 
av sina undervisningsämnen. Ämnena svenska, 
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matematik och svenska som andraspråk är de 
ämnen som hade störst andel tjänstgörande 
lärare med behörighet i dessa årskurser. Lägst 
andel behöriga tjänstgörande lärare i årskurs 1–3 
fanns i ämnena teknik och slöjd.  

I årskurs 4–6 var 70 procent behöriga att 
undervisa i minst ett av sina undervisnings-
ämnen. Ämnena svenska och matematik är de 
ämnen som hade störst andel tjänstgörande 
lärare med behörighet i dessa årskurser. I dessa 
ämnen var 67 respektive 64 procent av lärarna 
behöriga. Minst andel behöriga tjänstgörande 
lärare fanns i ämnena svenska som andraspråk 
och hem- och konsumentkunskap (25 respektive 
30 procent). 

I årskurs 7–9 var 68 procent av de tjänst-
görande lärarna 2014/15 behöriga att undervisa i 
minst ett av sina undervisningsämnen. Störst 
andel fanns i de samhällsorienterande ämnena,  
franska och historia, där drygt två tredjedelar av 
lärarna var behöriga att undervisa. Minst andel 
behöriga lärare i årskurs 7–9 fanns i svenska som 
andraspråk där drygt 30 procent var behöriga. 
Även i ämnena teknik, bild, spanska, geografi, 
hem- och konsumentkunskap och musik var 
färre än hälften behöriga för sin undervisning 

I gymnasieskolan var drygt 70 procent av 
lärarna i ämnena biologi, kemi, tyska, historia, 
fysik, franska, svenska och engelska behöriga att 
undervisa i sina respektive undervisningsämnen 
läsåret 2014/15. Av de lärare som undervisade i 
svenska som andraspråk var en betydligt mindre 
andel behöriga, drygt en femtedel. Eftersom det 
finns undantag från kravet på legitimation för 
lärare som undervisar i yrkesämnen och i gymna-
siesärskolan redovisar Skolverket inte hur stor 
andel av dessa lärare som har lärarlegitimation 
och rätt behörighet för den undervisning de 
bedriver.  

Skolverkets handläggningstider för med-
delande av legitimation har i många fall varit 
långa, vilket bland annat kritiserats av JO i ett 
beslut från januari 2015. Handläggningstiden för 
de ärenden som beslutades under det första 
kvartalet 2015 var för drygt 3 procent av ären-
dena kortare än fyra månader. För majoriteten av 
ärendena, 80 procent, var handläggningstiden 
mellan fyra och tolv månader och för 17 procent 
av ärendena var handläggningstiden längre än ett 
år. Antalet ärenden som den 30 mars 2015 ännu 
inte beslutats var 32 813 stycken. Skolverket 
arbetar intensivt med att effektivisera ärende-
handläggningen. Målsättningen är att ha en 

handläggningstid om fyra månader senast den 30 
september 2015. För 2016 beräknar Skolverket 
antalet inkommande ansökningar till 18 500. 
Skolverkets kostnader för handläggning av ären-
den om lärarlegitimation uppgick till 126 miljo-
ner kronor 2014, varav den största utgiftsposten 
var bemanning. Andra kostnader är it-kostnader, 
information, lokalkostnader och rekrytering. 
Under 2015 tillfördes Skolverket knappt 106 
miljoner kronor för arbetet med att meddela 
legitimationer och bedöma behörigheter. Sedan 
reformens införande har Skolverket tillförts 
totalt 510 miljoner kronor för ändamålet. 

I en rapport från Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 
IFAU, (2015:3) studeras de organisatoriska 
åtgärder som gymnasieskolor behöver vidta för 
att hantera de krav som legitimationsreformen 
medför. I studien dras den övergripande slut-
satsen att legitimationsreformen tvingar gymna-
sieskolor och deras huvudmän till omfattande 
organisatoriska åtgärder där det är osäkert om 
intentionerna med reformen kan förverkligas 
inom existerande ramar.  

Regelverket för legitimation och behörighet 
Riksdagen har antagit regeringens proposition 
Vissa skolfrågor (prop. 2012/13:187, bet. 
2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27). Ändringarna i 
skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om 
införande av skollagen samt vissa följdändringar i 
förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare trädde i 
kraft den 1 respektive den 2 december 2013. De 
ändrade reglerna innebär bland annat att lärare 
och förskollärare med gedigen erfarenhet av 
undervisning ska kunna bli behöriga att bedriva 
viss undervisning baserat på sin yrkeserfarenhet. 
Det gäller legitimerade lärare eller förskollärare 
som före den 1 juli 2015 har undervisat 
sammanlagt minst åtta läsår i ett ämne eller 
ämnesområde eller i förskolan under de senaste 
15 åren  eller, för de lärare eller förskollärare som 
fyller 57 år senast den 1 juli 2015, har minst fyra 
års undervisningserfarenhet under samma 
period. 

I och med lagändringen ökade antalet in-
komna ärenden till Statens skolverk som rör 
komplettering av legitimation med ytterligare 
behörighet i slutet av 2013 och i början av 2014 
för att sedan stabiliseras. Fram till och med det 
första kvartalet 2015 har Skolverket fattat beslut 
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i 11 517 ärenden som gäller komplettering av 
tidigare legitimation.  

Lärarlyftet II 
Sedan hösten 2011 erbjuds Lärarlyftet II, som 
syftar till att lärare ska bli behöriga i alla 
skolformer, ämnen och årskurser där de 
undervisar. Satsningen omfattar även utbildning i 
ett eller två praktiska eller estetiska ämnen för 
fritidspedagoger eller motsvarande så att dessa 
kan bli behöriga lärare och därmed ges möjlighet 
att få legitimation som lärare. Under 2012 
utökades uppdraget  så  att lärare och 
förskollärare kan få en speciallärarexamen med 
specialisering mot utvecklingsstörning. Från och 
med 2015 har deltagare i Lärarlyftet II även 
erbjudits möjlighet till validering för tillgodo-
räknande. Under 2014 anordnade Skolverket 353 
kurser för lärare och drygt 2 300 lärare antogs till 
en kurs. Av det totala antalet deltagande lärare 
undervisade 64 procent i grundskolan, 7 procent 
i gymnasieskolan, 9 procent i grund- eller gym-
nasiesärskolan, 1 procent i svenska för 
invandrare, 1 procent i kommunal vuxen-
utbildning och 13 procent på fritidshem. Reste-
rande 5 procent lärare undervisade i övriga 
skolformer. Av de antagna lärarna våren 2014 var 
86 procent kvinnor och 14 procent män. Under 
2015 förstärktes den del av satsningen som avser 
speciallärarutbildningen med 8 miljoner kronor i 
vårändringsbudgeten. 

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 
Under 2013 beslutade  regeringen förordningen 
(2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen. Statsbidraget 
syftar till att underlätta för  lärare som 
undervisar i yrkesämnen att delta i behörig-
hetsgivande utbildning genom att möjliggöra en 
nedsättning av arbetstiden. Staten bekostar en 
viss nedsättning av tjänstgöringsgraden. Under 
2014 avsatte regeringen 38 miljoner kronor för 
satsningen. Totalt ansökte och beviljades 94 
huvudmän  statsbidrag motsvarande 13,7 miljo-
ner kronor eller  216 lärare. Detta  är en ökning 
mot 2013 då motsvarande siffra var 115 lärare. 
Det kan noteras att vissa huvudmän som an-
söker om bidraget avstår från att rekvirera me-
del. En anledning till detta kan vara att det är 
svårt att undvara kompetenta lärare i yrkes-
ämnen i undervisningen på grund av den rådande 
bristen på yrkeslärare.  

Satsningen på kompetensutveckling för lärare 
i yrkesämnen pågår sedan 2012. Under 2014 

avsatte regeringen 17 miljoner kronor för sats-
ningen.  Totalt beviljades 91 huvudmän drygt 6,5 
miljoner kronor i statsbidrag  för att 594 yrkes-
lärare ska kunna delta i arbetsplatsförlagd verk-
samhet eller annan kompetensutveckling. Detta 
är samma nivå som föregående år.  

Sammantaget har de två statsbidragen för 
kompetensutveckling och behörighetsgivande 
utbildning av lärare utnyttjats i liten omfattning. 
Skolverket har därför genomfört insatser för att 
få fler huvudmän att delta i satsningen.  

Förskolelyftet 
Förskolelyftet inleddes 2009 med syftet att ut-
veckla förskolepersonalens kompetens i sam-
band med att förskolans pedagogiska uppdrag 
förtydligades i läroplanen. Nästan 7 000 anställda 
deltog i satsningen under perioden 2009–2011. 
Även förskolechefers och förskollärares ansvar 
för det pedagogiska arbetet i förskolan har för-
tydligats i den nya skollagen och läroplanen. 
Under 2012–2014 fortsatte därför satsningen 
med en fortbildning för förskollärare och för-
skolechefer. Satsningen utvidgades fr.o.m. 
hösten 2013 med kurser i naturvetenskap och 
teknik samt flerspråkighet och interkulturalitet 
för all pedagogisk personal i förskolan. Under 
2012–2013 har ca 2 600 personer antagits till 
fortbildningen och under 2014 antogs  cirka 
3 500 personer. Satsningen förlängdes under 
2015 och Skolverket bedömer att antalet platser 
kommer att uppgå till ca 2 640 och att alla dessa 
kommer att fyllas.    

Befattningsutbildning för rektorer m.fl.  
Sedan mars 2010 är kommuner, landsting och 
huvudmän för fristående skolor skyldiga att se 
till att nyanställda rektorer går en särskild be-
fattningsutbildning eller en utbildning som kan 
jämställas med denna. Totalt har ca 3 400 skol-
ledare deltagit i utbildningen under 2014. I ut-
bildningen var 40 procent rektorer, 30 procent 
biträdande rektorer och 20 procent förskole-
chefer. Av deltagarna hade 10 procent en be-
fattning som kan jämföras med biträdande rek-
tor. Av de totalt ca 3 400 var 73 procent kvinnor 
och 27 procent män. Av Statens skolverks års-
redovisning framgår att 843 av deltagarna av-
slutade sin utbildning med godkänt resultat 
under 2014, vilket motsvarar 87 procent av de 
som genomgått sex terminers utbildning. Skol-
verket uppskattar att ca 60 procent av landets 
rektorer antingen går eller har genomfört ut-
bildning inom ramen för befattningsutbild-
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ningen. Hur många som fortsatt är i behov av 
utbildning är svårbedömt och kan inte närmare 
anges, bland annat eftersom nya rektorer, 
förskolechefer och biträdande rektorer till-
kommer över tid. 

Skolverket anger i sin årsredovisning att 97 
procent av deltagarna är positiva till ut-
bildningen. 

Hösten 2014 startade den fjärde kurs-
omgången av Rektorslyftet. Det är en  särskild 
satsning på fortbildning i pedagogiskt ledarskap 
på avancerad nivå om 7,5 högskolepoäng. Det 
var då 157 rektorer som började fortbildningen. 
Den tredje kursomgången avslutade sin fort-
bildning under våren 2014. Av de 120 rektorer 
som då antogs och påbörjade fortbildningen har 
94 procent slutfört den och 71 procent har gjort 
det med godkänt betyg. Utfallet ligger obe-
tydligt lägre än i den första och andra omgången. 
Skolverkets utvärderingar av tidigare kurs-
omgångar visar på mycket positiva omdömen 
från deltagarnas sida. Rektorerna anser att de 
känner sig stärkta i sin yrkesroll och att de har 
förbättrat sitt pedagogiska ledarskap. 

Kampanj för lärar- och förskolläraryrkena 
Uppdraget till Statens skolverk om en kampanj 
för lärar- och förskolläraryrkena, som gällt sedan 
2011 syftar till att få fler ungdomar att söka till 
lärar- och förskollärarutbildningarna. Genom 
tilläggsuppdrag har kampanjen getts ytterligare 
inriktningar, exempelvis att locka fler till lärar-
utbildning med inriktning mot ämnesområdena 
naturvetenskap och teknik, fler män till arbete i 
förskolan och fler att arbeta som lärare i yrkes-
ämnen. Skolverkets insatser har bland annat 
resulterat i en särskild kampanjwebb som samlar 
ett antal målgruppsanpassade aktiviteter. Skol-
verket har även deltagit med kampanjen i olika 
utbildningsmässor och bedrivit en större annon-
seringskampanj i olika medier. Skolverket har 
även producerat filmer (som visats som bio-
reklam), broschyrer och radioreklam för att nå 
ut till målgrupperna.  

Enligt Skolverket har kampanjen fått en bred 
spridning bland målgrupperna och stark respons 
i sociala medier. Lärarkampanjen har också fått 
flera priser, bl.a. Stora Publishingpriset (i kon-
kurrens med samtliga vinnare i samtliga kate-
gorier) och 100-wattaren (pris för den bästa 
svenska ideella reklamen). Den senare tävlingen 
belönar effekten av kampanjer. Kampanjen har 
även fått ett silverägg i reklambranschens pre-

stigefulla tävling. Genom vårändringsbudgeten 
2015 förstärktes kampanjen under 2015 med 
5 miljoner kronor. 

Karriärvägar för lärare 
Den 1 juli 2013 infördes ett s.k. målsättnings-
stadgande i skollagen (2010:800) som innebär att 
skolhuvudmän ska sträva efter att inrätta 
karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. 
Vidare infördes en upplysningsbestämmelse om 
möjligheten för huvudmän att söka statsbidrag 
för karriärstegen förstelärare och lektor. Statens 
skolverk har i uppdrag att besluta om statsbidrag 
till skolhuvudmän som inrättar karriärstegen 
förstelärare och lektor. Sedan 2014 gäller 
uppdraget även extra statsbidrag till 
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
i förskoleklasser och grundskolor i 
utanförskapsområden. 

Under 2014 betalade Skolverket ut 600 miljo-
ner kronor som statsbidrag för karriärtjänster. 
För hösten 2014 tillsattes 12 000 förstelärare och 
drygt 130 lektorer. Motsvarande antal tillsatta 
tjänster för våren 2014 var  drygt 3 500 förste-
lärare och  40 lektorer. Enligt Skolverkets års-
redovisning beror ökningen på att skolhuvud-
männen är mer införstådda i hur statsbidraget 
kan sökas, rekvireras och användas för att inrätta 
karriärsteg. För 2015 beräknas resurs-
utnyttjandet av statsbidraget till 95 procent. 

Av totalt  drygt 12 100 förstelärare och lekto-
rer arbetar 71 procent i grundskolan, 25 procent 
i gymnasieskolan och 4 procent i övriga skol-
former. De flesta undervisar i ämnena svenska, 
svenska som andraspråk och matematik. Av de 
förstelärare som arbetar i gymnasieskolan under-
visar 12 procent i yrkesämnen. 

Statskontoret har regeringens uppdrag att  
följa upp och analysera hur reformen om in-
rättandet av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga 
lärare genomförts och fungerar (U2014/4127/S). 
En första delrapport av uppdraget redovisades 
den 15 juni 2015. Av rapporten framgår att 
karriärstegsreformen uppvisar ett brett delta-
gande. Undantaget är de små, enskilda huvud-
männen som av olika skäl har deltagit i lägre 
utsträckning. Vid fördelningen av karriärtjänster 
har den viktigaste principen för huvudmännen 
varit att de skickligaste lärarna ska premieras, 
vilket också är i linje med ambitionen med re-
formen. Samtidigt pekar Statskontoret på att 
huvudmännen generellt inte gjort någon priori-
tering av svaga skolor vid sin fördelning av 
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tjänsterna. Lektorstjänster har av olika orsaker 
tillsatts i en begränsad utsträckning. När det 
gäller rekrytering till karriärtjänsterna har ett 
öppet, internt ansökningsförfarande varit det 
vanligaste tillvägagångssättet bland huvud-
männen. Ett stort ansvar vilar på den enskilde 
rektorn när det gäller att bedöma vilka lärare 
som är särskilt yrkesskickliga och därmed kvali-
ficerade för en karriärtjänst. Statskontorets 
samlade bild är dock att karriäruppdragen i 
många fall har fått en utformning som stämmer 
väl överens med intentionerna bakom reformen. 

När det gäller den del av reformen som rör 
statsbidrag för karriärtjänster i utanförskaps-
områden visar Statskontoret på flera problem i 
statsbidragets konstruktion. De faktorer som 
styr urvalet av skolor bedöms inte som träff-
säkra. Följden blir då att skolor med lika stora 
eller till och med större behov än de bidrags-
berättigade faller utanför satsningen. Att en 
huvudman behöver utnyttja hela sin tilldelade 
ram för det extra statsbidraget för att över-
huvudtaget få något statsbidrag ses också som 
ett problem. Vidare konstaterar Statskontoret att 
huvudmännen har haft svårt att tillsätta tjäns-
terna, vilket till stor del kan förklaras av att det 
generellt är svårt att rekrytera skickliga lärare till 
skolor i utanförskapsområden. Av de lärare som 
utsågs till förstelärare i utanförskapsområdena 
hösten 2014 var 90 procent kvinnor, jämfört 
med 76 procent kvinnor inom det ordinarie 
karriärtjänstsystemet. 

Överlag har karriärstegsreformen mottagits 
positivt av skolhuvudmännen och de centrala 
intresseorganisationerna. Hur lärarkåren gene-
rellt ser på reformen är föremål för Stats-
kontorets nästa delrapport som ska redovisas 
den 1 februari 2016.   

Vidareutbildning av lärare 
För att ge erfarna lärare och förskollärare en 
möjlighet att nå legitimation och behörighet 
pågår sedan 2007 Vidareutbildning av lärare 
(VAL).  

Sju universitet och högskolor har i uppdrag att 
bedriva utbildning enligt förordningen 
(2011:689) om vissa behörighetsgivande examina 
för legitimation som lärare och förskollärare och 
om högskoleutbildningar för vidareutbildning av 
lärare och förskollärare som saknar lärar- eller 
förkollärarexamen. Utbildningen ska enligt för-
ordningen planeras med hänsyn till varje stu-
dents tidigare utbildning och arbetslivs-

erfarenhet. För utbildningens genomförande 
finns särskilda medel avsatta. Dessa lärosäten har 
sedan 2011 också i uppdrag att erbjuda andra 
lärosäten vägledning i fråga om bedömning av 
tidigare utbildning och verksamhet samt studie-
planering för att medverka till en likvärdig be-
handling av personer som påbörjat en utbildning 
till lärare eller förskollärare enligt äldre be-
stämmelser och som önskar få en examen.  

Inför vårterminsantagningen 2015 inkom 
drygt 950 ansökningar till VAL, vilket är det 
högsta antalet sökande inför en vårtermins-
antagning sedan VAL startade. De främsta or-
sakerna till det höga söktrycket är att för-
ordningen har ändrats på ett sätt som innebär att 
nya grupper, såsom förskollärare och lärare med 
lång erfarenhet av undervisning i skolväsendet, 
kan vidareutbilda sig samt det nära förestående 
legitimationskravet för att undervisa i skolan. Av 
de sökande registrerades 575 studenter på 
aktuella kurser.  

Kompletterande utbildning för personer med 
utländsk lärarutbildning 
För att ge personer med en utländsk lärarexamen 
möjlighet till kompletterande utbildning pågår 
sedan 2007 statsningen Utländska lärares 
vidareutbildning (ULV). Syftet är att ta tillvara 
kompetensen hos personer med utländsk lärar-
utbildning och ge ökade möjligheter till an-
ställning i svensk skola eller förskola. Sex univer-
sitet och högskolor hade 2014 möjlighet att 
bedriva kompletterande utbildning för personer 
med utländsk lärarutbildning. Totalt deltog 382 
helårsstudenter i utbildningen. För mer informa-
tion om hur många studenter som omfattats av 
regeringens satsning på kompletterande 
utbildning se rubrik Vissa yrkesexamensprogram 
samt kompletterande utbildningar under avsnitt 
7.3.2. 

Ämneslärarutbildning i minoritetsspråk 
Sedan 2013 har Stockholms universitet ett 
nationellt ansvar för att bygga upp och utveckla 
ämneslärarutbildning i finska och meänkieli. 
Stockholms universitet beviljades i juni 2013 
examenstillstånd för ämneslärarexamen med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 
i finska som modersmål. Utbildningen startades 
under hösten 2014.  

Umeå universitet och Södertörns högskola 
har sedan 2013 i uppdrag att bygga upp och 
utveckla ämneslärarutbildning för samiska re-
spektive romani chib. Umeå universitet bevilja-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

63 

des i juni 2014 examenstillstånd för ämnes-
lärarexamen med inriktning mot arbete i grund-
skolans årskurs 7–9 och med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan i samiska som moders-
mål. Utbildningen planeras att starta hösten 
2015. 

Lunds universitet har sedan tidigare ett sär-
skilt ansvar för att varje läsår erbjuda utbildning i 
jiddisch. 

I 2014 års regleringsbrev angavs att de berörda 
lärosätena, mot bakgrund av Sveriges åtaganden 
enligt Europarådets ramkonvention om skydd 
för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den 
europeiska stadgan om landsdels- eller mi-
noritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har rati-
ficerat, ska fortsätta utbyggnaden av ämnes-
lärarutbildningarna i finska, meänkieli, romani 
chib och samiska. I arbetet ska lärosätena ta 
hänsyn till de särskilda behov och förutsätt-
ningar som respektive språk har samt föra en 
dialog med berörda företrädare för de nationella 
minoriteterna. Lärosätena ska samverka med 
berörda aktörer både i Sverige och, när det är 
relevant, i andra länder som har erfarenhet av 
arbete med berört språk. 

Det uppdrag som Skolverket har med syftet 
att förstärka tillgången på modersmålslärare i 
nationella minoritetsspråk (A2013/02958/DISK 
och A2014/03289/DISK) har under 2015 
utökats till att, utöver samiska och meänkieli, 
även omfatta romani chib. Fler deltagare än 
beräknat har påbörjat uppdragsutbildningarna 
vid de lärosäten som ingår i utbildningsinsatsen. 

2.4.4 Analys och slutsatser 

I avsnitt 2.4.1 anges  de  indikatorer som används 
för att analysera måluppfyllelse för utgifts-
områdets övergripande mål att Sverige ska vara 
en framstående kunskaps- och forskningsnation 
präglad av hög kvalitet. Den bild de ger över hur 
Sverige står sig som kunskaps- och forsknings-
nation är splittrad. Sverige har uppnått goda 
resultat när man ser till befolkningens utbild-
ningsnivå och presterar bra i mätningar av den 
vuxna befolkningens kunskaps- och kompetens-
nivå. Många, i synnerhet kvinnor, deltar i någon 
form av utbildning även i vuxen ålder. Andelen 
unga kvinnor och män som har mindre än två års 
gymnasieutbildning och därefter inte deltar i 
någon form av utbildning är i en internationell 
jämförelse låg. Särskilt låg är den bland unga 

kvinnor. På motsvarande sätt är sysselsättnings-
graden efter avslutad utbildning hög. Sverige står 
sig också väl i mätningar av omfattningen och 
kvaliteten på den forskning som bedrivs. 

Sverige uppnår samtidigt klart sämre resultat 
vid mätningar av kompetens- och kunskapsnivå 
bland befolkningen i grundskoleåldern. Det 
gäller både pojkar och flickor, även om flickor 
presterar bättre än pojkar i läsförståelse. Som 
beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.2 ger de 
internationella studierna, som till skillnad från 
det nationella provsystemet är konstruerade för 
att mäta resultatutvecklingen över tid, samman-
taget en dyster bild av utvecklingen i den svenska 
skolan. PISA-resultaten visar att kunskapsnivån 
bland 15-åringar sjunkit mer i Sverige än i något 
annat land sedan början av 2000-talet. Resultat-
nedgången är särskilt stor bland pojkar och 
bland lågpresterande elever, även om det skett en 
försämring i hela gruppen 15-åringar. Allt sämre 
resultat bland yngre syns även i andra inter-
nationella mätningar, om än i något lägre ut-
sträckning. Också andelen som inte når målen i 
grundskolans årskurs 9 och därför saknar 
behörighet till gymnasieskolan har ökat.   

Den ålderskohort som var 15 år och deltog i 
PISA-undersökningen 2000, när Sverige pre-
sterade på topp, var 27 år gamla när PIAAC-
undersökningen genomfördes.  Denna ålders-
grupp presterar fortsatt mycket bra resultat i 
PIAAC medan efterföljande kohorter tenderar 
att prestera sämre, vilket stämmer överens med 
resultatutvecklingen i PISA. Om de sämre pre-
stationerna beror på en kohorteffekt, det vill 
säga att de yngre årgångarna i PIAAC har en 
relativt sett lägre nivå på sina färdigheter jämfört 
med vad de äldre hade vid motsvarande ålder, 
kan vi vänta oss sämre resultat i kommande 
PIAAC-studier. Resultatutvecklingen kan också, 
mer eller mindre, bero på en ålderseffekt, det vill 
säga att individerna förbättrar sina kunskaper 
över tid. Det går inte att i nuläget säkert säga om 
resultatutvecklingen beror på en kohort- eller 
ålderseffekt, då PIAAC hittills endast genom-
förts vid ett tillfälle.  

Sammantaget är den negativa resultat-
utvecklingen oroande och kan, om den fortgår, 
innebära att Sveriges position som framstående 
kunskaps- och forskningsnation hotas. 
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Läraryrkets attraktionskraft och personalens 
utbildning och behörighet 
Det finns, som konstaterats, en stor 
rekryteringsutmaning för svensk skola samtidigt 
som efterfrågan på behöriga lärare beräknas öka. 
En i sammanhanget positiv utveckling är dock 
att satsningen på karriärsteg för lärare, sedan in-
förandet i juli 2013, i allt större utsträckning 
utnyttjas av skolhuvudmännen. En annan positiv 
utveckling är det ökade intresset för lärar- och 
förskollärarutbildningarna de senaste åren. Det 
kan dock konstateras att läget beträffande per-
sonalens behörighet och läraryrkets attraktions-
kraft är fortsatt oroväckande. 

Att handläggningstiderna hos Statens skol-
verk fortsatt är alldeles för långa är allvarligt 
eftersom behovet av legitimerade lärare är stort. 
Enligt JO innebär de långa handläggningstiderna 
i praktiken att enskilda lärare riskerar att gå 
miste om såväl anställningar som möjligheten att 
göra karriär. Skolverkets bedömning är att man 
först under slutet av 2015 kommer ner till fyra 
månaders handläggningstid från det att ansökan 
är fullständig (se redovisning ovan). 

Legitimationsreformen har också inneburit 
genomförandeproblem.  IFAU:s rapport 
(2015:3) visar att många gymnasieskolor 
behöver vidta organisatoriska åtgärder som en 
följd av de krav som legitimationsreformen 
medför. Den vanligaste åtgärden handlar om 
kompetensutvecklande insatser för att lärare ska 
uppnå ämnesbehörighet. En annan viktig åtgärd 
är att låta legitimerade lärare sätta betyg för 
klasser och undervisningsgrupper där 
legitimerade lärare saknas. Andra vanliga 
åtgärder är rekrytering av lärare för att leva upp 
till legitimationskravet samt att rektorer får sätta 
betyg när den undervisande lärare saknar 
legitimation. Detta visar på vikten av att 
ansökningar om legitimation kan hanteras 
snabbare än i dag.  

För att många icke-legitimerade lärare ska få 
sin legitimation är fortbildning en förutsättning, 
exempelvis genom Vidareutbildning av lärare 
(VAL). För att redan legitimerade lärare ska bli 
behöriga i de skolformer, ämnen och årskurser 
där de undervisar finns Lärarlyftet II. Statens 
skolverks statistik visar emellertid att antalet 
sökande och antagna minskade under 2014 i 
förhållande till 2013, samtidigt som andelen 
behöriga lärare inom skolväsendet fortsatt är för 
låg (se redovisning ovan). En delförklaring till 
det minskade antalet sökande och antagna till 

Lärarlyftet II är de bestämmelser och nya regler 
som trädde i kraft i december 2013 och som 
bland annat medförde förändrade krav på be-
hörighet för personer med äldre högskole-
utbildning. En annan förklaring kan vara att de 
resurser som tillförts satsningen varit för be-
gränsade. I dag ersätts huvudmän, som är arbets-
givare till lärare som utbildar sig inom Lärarlyftet 
II, med 1 000 kronor per högskolepoäng i 
matematik och 500 kronor per högskolepoäng i 
övriga ämnen. Vidare visar Skolverkets 
årsredovisning att satsningarna på behörig-
hetsgivande utbildning respektive kompetens-
utveckling för lärare i yrkesämnen utnyttjats i låg 
omfattning. 

Enligt Skolverkets statistik om pedagogisk 
personal i skola och vuxenutbildning för läsåret 
2014/15 var, omräknat till heltidstjänster, 67 
procent av lärarna och förskollärarna som tjänst-
gör i förskoleklassen behöriga. Motsvarande 
andelar för grundskolan och gymnasieskolan  var 
drygt 63 respektive 68 procent. Även inom den 
kommunala vuxenutbildningen var andelen be-
höriga lärare över 60 procent.  Trots att det skett 
en ökning av andelen behöriga lärare mot före-
gående år kan behörighetsläget fortfarande be-
tecknas som mycket oroande. I grundskolan  
märks detta särskilt i ämnena svenska som 
andraspråk, teknik, slöjd, hem- och konsument-
kunskap och spanska. I gymnasieskolan är 
behörighetsläget oroväckande i ämnena svenska 
som andraspråk, teknik, naturkunskap, musik, 
spanska och filosofi. 

När det gäller lärarna i gymnasieskolans 
yrkesämnen är läget mycket oroande när det 
gäller både behörighet och rekrytering av nya 
lärare som undervisar i yrkesämnen. I Skol-
verkets rapport Yrkeslärare per program 
(Rapport nr 414, 2014) framgår att yrkeslärarna 
är äldre än andra kategorier av lärare, vilket be-
tyder att gruppen står inför stora pensions-
avgångar tidigare än andra grupper. Rektorer för 
gymnasieskolor med yrkesprogram förväntar sig 
ett stort kvarstående eller växande rekryterings-
behov av yrkeslärare på några års sikt. Skolverket 
beräknar i sin prognos över behovet av olika 
lärarkategorier att examinationsbehovet av 
yrkeslärare kommer att bli mycket stort under 
de närmaste åren. Yrkeslärarna är en av de lärar-
grupper som i lägst utsträckning finns kvar i 
yrket från ett år till nästa. Det råder sam-
stämmighet om att kunniga och yrkesskickliga 
lärare är avgörande för en skola med hög kvalitet. 
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Det är därför mycket bekymmersamt att under-
visningen i många klassrum inte bedrivs av be-
höriga lärare. Regeringen bedömer att fler åt-
gärder behöver vidtas för att lärare som saknar 
rätt utbildning ska bli behöriga (se avsnitt 9.2.2). 

Lärar- och förskollärarutbildningarna har en 
avgörande roll för att långsiktigt förse skol-
väsendet med utbildad och behörig personal. 
Intresset för att söka sig till lärar- eller förskol-
lärarutbildning har som konstaterats visserligen 
ökat generellt sett under de senaste åren, men 
intresset varierar stort mellan olika utbildningar 
och ämnen. Det kan vidare konstateras att an-
talet som söker till och genomgår en lärar- eller 
förskollärarutbildning fortfarande sammantaget 
är för lågt för att kunna svara mot skolans fram-
tida behov, om inte en kraftig ökning sker under 
kommande år. Regeringen har tidigare uttalat att 
frågan om tillräcklig tillgång till kvalificerade 
lärare till stor del är en fråga om läraryrkets 
attraktivitet, men att det också är viktigt att 
lärarutbildningen håller hög kvalitet och är 
attraktiv på hela arbetsmarknaden och bland 
blivande studenter.  

Regeringen ser därför positivt på det ökande 
intresset för utbildningarna, men bedömer att 
det kommer krävas ytterligare åtgärder för att 
stärka utbildningarnas kvalitet och för att 
attrahera fler studenter och därmed fler till yrket 
(se avsnitt 9.2.2).  

Utöver att attrahera fler till utbildningarna 
bedömer regeringen att mer behöver göras för 
att få fler lärare att också stanna i yrket. Möjlig-
het till löneutveckling, ett tillfredställande 
arbetsinnehåll och möjligheter att utvecklas i 
arbetet bidrar till att göra ett yrke attraktivt, 
vilket understryks av resultaten i TALIS och i 
OECD:s granskning. För att göra läraryrket mer 
attraktivt  är det därför centralt att vidta åtgärder 
så att lärare kan fokusera på sin undervisning, 
utvecklas i sin profession och få en lön som 
motiverar dem att stanna kvar i yrket. 
Regeringen har därför tagit initiativ till en 
nationell samling för läraryrket som bland annat 
syftar till bättre löneutveckling för lärare. 

Regeringen bedömer också att lärare under 
sitt yrkesliv behöver tillgång till kompetens-
utveckling som är systematisk och långsiktig.  

När det gäller lärares administrativa arbets-
uppgifter har regeringen, i den ekonomiska vår-
propositionen för 2015, aviserat att den avser att 
inrätta nationella skolutvecklingsprogram inne-
hållande kompetens- och stödinsatser bland 

annat kring hur administrationen kan minskas 
och arbetsprocesser göras mer effektiva (se 
avsnitt 9.2.2).  

Sammantaget kan konstateras att läget 
beträffande lärarbehörighet och läraryrkets 
attraktionskraft är bekymmersamt och att stora 
insatser behöver göras för att vända 
utvecklingen. 

2.5 Miljöledningsrapporter 

Statliga myndigheter ska utveckla miljölednings-
system och årligen rapportera sina resultat till 
regeringen och Naturvårdsverket enligt för-
ordningen (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. I enlighet med förordningen har 
det kommit in rapporter från myndigheter inom 
Utbildningsdepartementets område. 
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3 Förskola och grundskola 

3.1 Omfattning  

Avsnitten om förskola och grundskola omfattar 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola, specialskola och sameskola. 

Utanför skolväsendet bedrivs annan 
pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk 
omsorg, öppen förskola, öppen fritids-
verksamhet och omsorg för barn under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds.  

I de följande avsnitten redovisas främst 
resultat som avser 2014. När det gäller betyg, 
meritvärde och provresultat avser uppgifterna 
läsåret 2013/14. Uppgifter om barn, elever och 
personal avser läsåret 2014/15. 

Uppgifter om lärare och annan pedagogisk 
personal, resultat, resultatindikatorer och statliga 
insatser för läraryrket redovisas samlat i avsnitt 2 
för alla skolformer.  

3.2 Mål för förskola och grundskola 

Målet för verksamhetsområdet är en förskole- 
och grundskoleutbildning av hög och likvärdig 
kvalitet. Alla ska ges förutsättningar att uppnå de 
nationella målen och utveckla sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser så långt som 
möjligt. 

 
 

3.3 Resultatredovisning 

3.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande indikatorer används för förskolan och  
och grundskolan: 

– Deltagande i förskola. Andelen barn i 
åldern 3–5 år som är inskrivna i förskola. 

– Deltagande i förskoleklass. Andelen av alla 
6-åringar som är inskrivna i förskoleklass. 

– Resultat på nationella prov i grundskola. 
För grundskolan redovisas andelen elever 
som nått kravnivån eller fått minst 
provbetyget Godkänt eller E i svenska, 
svenska som andraspråk, engelska och 
matematik i årskurs 3, 6 och 9.  

– Andelen elever som uppnått kunskaps-
kraven i samtliga grundskolans ämnen i 
årskurs 9. 

– Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  

– Andelen elever i årskurs 9 som uppnått 
behörighet till gymnasieskolans nationella 
program.  

– Resultat i internationella studier avseende 
grundskola som PISA, TIMSS och PIRLS i 
de fall någon ny studie presenterats sedan 
föregående års budgetproposition. 

– Lärarbehörighet och personalens 
utbildning. Denna indikator redovisas i 
avsnitt 2. 

 
Indikatorerna ger inte en heltäckande bild av 
respektive verksamhet men belyser delar av 
måluppfyllelse och resultat som regeringen 
bedömer är centrala. Redovisningen av resultat 
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inom utgiftsområdet är uppdelat på verk-
samheter. Inom varje avsnitt redovisas i före-
kommande fall indikatorer samt övriga resultat. 
All individbaserad statistik redovisas uppdelat på 
kön om dessa uppgifter är tillgängliga. Därutöver 
finns ett sammanhållet avsnitt i avsnitt 2 om 
personalens behörighet och utbildning.  

3.3.2 Resultat 

Förskolan 

Förskolan är en frivillig skolform inom 
skolväsendet. Utbildningen i förskolan ska enligt 
skollagen (2010:800) stimulera barnens ut-
veckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Kommunerna är enligt skollagen 
skyldiga att erbjuda barn förskola fr.o.m. ett års 
ålder i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller 
om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. Barn vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas för-
skola under minst 15 timmar i veckan. Alla barn 
ska erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 
timmar per år fr.o.m. höstterminen det år barnet 
fyller tre år (allmän förskola). När vårdnads-
havare har anmält önskemål om förskola med 
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda 
barnet förskola inom fyra månader. 
   I förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) 
formuleras värdegrund och uppdrag samt mål 
och riktlinjer för verksamheten.  
 
Hösten 2014 samlades uppgifter in på 
individnivå för första gången i förskolan. 
Dessutom samlades uppgifter in från varje 
huvudman, såväl kommunal som enskild. 
Tidigare år har det varit kommunerna som 
lämnade uppgifter för både kommunal och 
enskild verksamhet. Vid denna första insamling 
har dock ett visst bortfall uppstått för vissa 
enskilda huvudmän. Detta innebär ett tids-
seriebrott vilket försvårar möjligheterna att göra 
rättvisande jämförelser över åren.  

Barngrupper och personal 
Hösten 2014 var ca 485 700 barn inskrivna i 
förskolan. Det är färre än tidigare år vilket beror 
på ett bortfall av uppgifter för vissa enskilda 
huvudmän. Av landets alla 1–5-åringar var 83 
procent inskrivna i förskolan. I likhet med den 

senaste femårsperioden var det en marginellt 
större andel pojkar i kommunala förskolor och 
marginellt större andel flickor i fristående 
förskolor. Under 2014 gick det i genomsnitt 5,3 
barn per årsarbetare och 16,9 barn per grupp.  

Under de senaste fem åren har personal-
tätheten varierat mellan 5,3 och 5,4 barn per 
årsarbetare. Hösten 2014 fanns det ca 91 300 
årsarbetare i förskolan.  

Könsfördelningen bland personalen i för-
skolan är mycket ojämn, andelen män var endast 
fyra procent. I fristående förskolor var andelen 
män sex procent och i kommunala förskolor tre 
procent.  

Andelen barn i fristående förskolor var störst i 
förortskommuner och storstäder 
Av alla barn i förskolan 2014 gick 19 procent i en 
fristående förskoleenhet. I storstäder och i 
förortskommuner till storstäder är det vanligare 
med fristående förskolor. I kommungruppen 
förortskommuner till storstäder gick igenom-
snitt 32 procent av förskolebarnen i en fristående 
förskola. I den kommungrupp där kommunerna 
i genomsnitt hade den lägsta andelen barn i 
fristående förskolor – varuproducerande 
kommuner – gick 7 procent av förskolebarnen i 
en fristående förskola. I 44 kommuner fanns det 
inga förskolor i enskild regi. 

 
Diagram 3.1 Andel barn i förskolor i enskild regi 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. Kommunerna delas av SKL in i kommungrupper enligt diagrammet. 

Kostnader 
Den totala kostnaden för förskolan uppgick till 
65 miljarder kronor 2014. Detta innebär en 
ökning med 4,8 procent jämfört med föregående 
år. Kostnaden per barn beräknas ha uppgått till i 
genomsnitt 133 500 kronor 2014, vilket är en 
ökning med 4,4 procent.  
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Indikator: Deltagande i förskola 

Måttet andelen barn i förskola av alla barn i 
åldern 3–5 år beskriver i vilken utsträckning barn 
deltar i förskola. 
Diagram 3.2 Andelen barn i åldern 3–5 år inskrivna i 
förskola 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen inskrivna barn i förskolan ökade fram 
till 2013. För 2014 har andelen barn i åldrarna 3–
5 år som är inskrivna i förskola minskat från 
drygt 94 procent hösten 2013 till 92,6 procent 
2014. Skälet till förändringen bedöms vara det 
tidsseriebrott som uppstått genom att statistiken 
samlats in på ett nytt sätt fr.o.m. 2014. 
Diagrammet visar att andelen pojkar som varit 
inskrivna i förskolan över tid varit något högre 
än andelen flickor, 92,7 procent av pojkarna 
jämfört med 92,5 procent av flickorna 2014.  

Annan pedagogisk verksamhet 

Annan pedagogisk verksamhet består av pedago-
gisk omsorg (bl.a. familjedaghem och fler-
familjslösningar), öppen förskola, öppen fritids-
verksamhet och omsorg under kvällar, nätter 
och helger. 
   Enligt skollagen  (2010:800) ska kommunerna 
sträva efter att i stället för förskola eller 
fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om 
barnets vårdnadshavare önskar det. Förskolans 
läroplan och de mål som beskrivs där ska vara 
vägledande för pedagogisk omsorg. 
   Kommunen ska också sträva efter att erbjuda 
omsorg för barn under tid då förskola eller fri-
tidshem inte erbjuds (obekväm arbetstid) i den 
omfattning som det behövs med hänsyn till 
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i 
övrigt.  

   Från och med höstterminen det år då eleven 
fyller tio år får kommunerna erbjuda öppen fri-
tidsverksamhet i stället för fritidshem.  

Barn i pedagogisk omsorg 
I pedagogisk omsorg deltar framför allt de yngre 
barnen. I takt med att en allt större andel barn 
går i förskolan har andelen barn i pedagogisk 
omsorg minskat.  Minskningen för innevarande 
år bedöms till en del bero på bortfall i 
statistikinsamlingen från enskilda huvudmän. 
Andelen av alla barn i åldern 1–5 år som var 
inskrivna i pedagogisk omsorg var 2,3 procent 
under 2014. Fyra år tidigare var denna andel 3,4 
procent. Andelen har sedan dess stadigt minskat. 
Antalet barn som 2014 var inskrivna i 
pedagogisk omsorg var ca 14 700 att jämföra 
med ca 20 400 fyra år tidigare, 2010.  

Öppna förskolor och öppna fritidsverksamheter 
Hösten 2014 fanns det totalt 439 öppna 
förskolor i landet. Antalet öppna förskolor har 
under den senaste tioårsperioden varierat mellan 
439 och 476 enheter. Öppna förskolor erbjöds år 
2014 i 190 kommuner. Det är fler kommuner än 
någon gång under den senaste tioårsperioden.  

Hösten 2014 fanns det 586 öppna fritids-
verksamheter. Antalet öppna fritids-
verksamheter har under den senaste tioårs-
perioden varierat mellan 562 och 640 verk-
samheter.  

Antalet kommuner som erbjuder omsorg under 
kvällar, nätter och helger fortsätter att öka 
Hösten 2014 var 5 500 barn i åldern 1–12 år in-
skrivna i omsorg under obekväm arbetstid, dvs. 
vardagar mellan klockan 19–06 och på helger. 
Under den senaste tioårsperioden har siffran 
stadigt ökat från drygt 3 000 barn år 2005. 

Det var 194 kommuner som erbjöd sådan 
omsorg hösten 2014, vilket var en ökning med 
26 kommuner jämfört med 2013 och nästan en 
fördubbling jämfört med 2005 då drygt 100 
kommuner erbjöd denna omsorg.  

Kostnader 
De totala kostnaderna för pedagogisk omsorg 
var knappt 1,7 miljarder kronor 2014. Detta 
innebar en minskning med 2,1 procent jämfört 
med föregående år. Kostnaden per barn beräknas 
ha uppgått till i genomsnitt 111 100 kronor 
vilket är en ökning med 8,6 procent i jämförelse 
med föregående år. 
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Förskoleklassen 

Förskoleklassen är en frivillig skolform inom 
skolväsendet. Utbildningen i förskoleklassen ska 
enligt skollagen (2010:800) stimulera elevernas 
utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen är avgiftsfri 
och ska omfatta minst 525 timmar per år, vilket 
motsvarar ca tre timmar per skoldag. För 
förskoleklassen gäller läroplanen för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11). Läroplanen innehåller värdegrund och 
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer. 
Behörig att undervisa i förskoleklass är den som 
har avlagt förskollärarexamen eller grundlärar-
examen med inriktning mot arbete i förskole-
klass och grundskolans årskurs 1–3, eller en äldre 
behörighetsgivande examen. 

Elever och personal 
Läsåret 2014/15 gick 113 600 elever i förskole-
klass, vilket är det största antalet sedan början av 
2000-talet. Nästan samtliga, 97,7 procent, var 
elever som fyllde sex år under 2014. Av alla 
elever i förskoleklass gick 10,4 procent i en 
verksamhet med enskild huvudman vilket är en 
ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 
föregående år. 

I förskoleklassen tjänstgjorde ca 11 300 
personer 2014, vilket motsvarade omkring 6 900 
heltidstjänster. De största personalgrupperna var 
förskollärare (53,8 procent) och lärare (23,9 
procent). Utöver dessa fanns också fritids-
pedagoger och fritidsledare. Omräknat till års-
arbetare var 94 procent kvinnor och 6 procent 
män. 

Kostnader  
Den totala kostnaden för förskoleklass var 
knappt 6 miljarder kronor under 2014, vilket var 
en ökning med 6,9 procent jämfört med 
föregående år. Kostnaden per elev var i genom-
snitt 54 200 kronor, vilket var en ökning med 
4,2 procent jämfört med 2013.  

Indikator: Deltagande i förskoleklass 

Diagram 3.3 Andel 6-åringar inskrivna i förskoleklass 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Diagrammet visar att andelen av landets 
sexåringar som var inskrivna i förskoleklass var 
96,0 procent läsåret 2014/15, vilket är den största 
andelen sedan 2008 då 95,1 procent var inskrivna 
i förskoleklass. Andelen flickor respektive 
andelen pojkar som varit inskrivna i förskole-
klassen har varit ungefär lika under perioden. De 
sexåringar som inte var mottagna i förskole-
klassen återfanns bland annat i förskolan eller i 
grundskolans årskurs 1. Andelen av alla sexåring-
ar som var mottagna i förskolan var 1,2 procent 
2014. Läsåret 2014/15 är 1 722 elever (1,3 
procent) 6 år eller yngre i årskurs 1, vilket är en 
liten ökning jämfört med föregående läsår då 
andelen var 1,1 procent. Ca 1,4 procent av alla 
sexåringar återfanns varken i förskoleklass, 
förskolan eller i årskurs 1 i grundskolan.  

Grundskolan 

Utbildningen i grundskolan ska enligt skollagen 
(2010:800) syfta till att ge eleverna kunskaper 
och värden och utveckla deras förmåga att 
tillägna sig dessa. Vidare ska utbildningen förbe-
reda eleverna för aktiva livsval och ligga till 
grund för fortsatt utbildning. Lika tillgång till 
utbildning och likvärdig utbildning är fundament 
i skollagen, liksom att elever i behov av stöd och 
särskilt stöd har rätt till sådant stöd.  
   För grundskolan gäller läroplanen för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11).  
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Elever och skolor 
Elevantalet i grundskolan minskade kontinuer-
ligt mellan läsåren 2001/02 och 2010/11. 
Därefter har elevantalet ökat och uppgick läsåret 
2014/15 till ca 950 000 elever, vilket var en 
ökning med  drygt 28 500 elever jämfört med 
föregående läsår.  

 
Diagram 3.4 Elevutveckling i grundskolan 1996–2014 
Antal elever 

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Av alla elever i grundskolan läsåret 2014/15 var 
andelen flickor 48,6 procent och andelen pojkar 
51,4 procent. Av eleverna i kommunala skolor 
var 48,4 procent flickor och 51,6 procent pojkar. 
Motsvarande andelar för fristående skolor var 
50,3 procent flickor och 49,7 procent pojkar. 
Det är således något fler flickor än pojkar som 
väljer en fristående grundskola. Detta för-
hållande gällde även tidigare läsår. Andelen elever 
som går i fristående grundskolor var ca 14 
procent.  

Från och med läsåret 2012/13 sker insam-
lingen av uppgifter till den officiella statistiken 
per skolenhet. En skolenhet omfattar verksam-
het i en eller flera skolbyggnader som ligger nära 
varandra och verksamhet som är knuten till 
enheten och som inte bedrivs i någon 
skolbyggnad, till exempel fritidshem. Det peda-
gogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och 
samordnas av en rektor. Förändringen medför 
att de uppgifter om skolenheter som presenteras 
läsåret 2012/13 inte är jämförbara med tidigare 
uppgifter om skolor. Läsåret 2014/15 fanns det 
drygt 4 000 kommunala skolenheter, 5 
skolenheter inom sameskolan och 800 skol-
enheter med enskild huvudman inom grund-
skolan. 

Lärare 
I grundskolan arbetade omräknat till heltids-
tjänster knappt 78 400 lärare 2014/15 vilket var 
en ökning med nästan 2 300 tjänster jämfört 
med föregående år. Av dessa var 77 procent 
kvinnor och 23 procent män. Lärartätheten var 
ca 8,3 lärare (heltidstjänster) per 100 elever. 

Kostnader  
Den totala kostnaden (inklusive skolskjuts) för 
grundskolan 2014  uppgick till drygt 
90,4 miljarder kronor, vilket var en ökning med 
5,1 procent jämfört med 2013. Kostnaden per 
elev var i genomsnitt 94 400 kronor 2014, vilket 
är en ökning med 2,9 procent jämfört med 
föregående år.  

Indikator: Resultat på nationella prov 

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9. 
Även i specialskolans årskurs 4, 7 och 10 samt i 
sameskolans årskurs 3 och 6 genomförs nation-
ella prov. Syftet med proven är att de ska använ-
das för att ge information för att bedöma elever-
nas kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och, för de årskurser där det 
finns betyg, även ge stöd för betygssättningen. 
Proven bidrar därmed till att ge underlag för en 
analys av i vilken utsträckning målen för utbild-
ningen nås. Samtliga mål i ämnena prövas dock 
inte och provens syfte är inte att vara underlag 
för jämförelser av kunskapsutvecklingen i 
grundskolan över tid.  

I årskurs 3 genomfördes nationella prov första 
gången 2010 och i årskurs 6 genomfördes proven 
första gången våren 2012. Som indikator på 
måluppfyllelse kommer andelen elever, uppdelat 
på flickor och pojkar, som har nått kravnivån 
eller fått minst provbetyget E på nationella 
proven i svenska, svenska som andraspråk, 
engelska och matematik att användas. Övriga 
resultat på nationella prov redovisas i tabell 3.1. 

För att kunna göra överskådliga jämförelser 
över tid när det gäller årskurserna 6 respektive 9 
kommer andelen som har fått minst provbetyget 
E (tidigare betyget Godkänt) att redovisas.  

Årskurs 3 
Nationella prov i årskurs 3 genomfördes första 
gången hösten 2009 i form av en obligatorisk 
utprövning. Proven infördes 2010. Andelen av 
de elever som gjorde samtliga delprov och som 
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nådde kravnivån på samtliga delprov 2010–2013 
framgår av diagram 3.5 nedan.  
 
Diagram 3.5 Andelen elever som nådde kravnivån i 
nationella prov i årskurs 3, 2009/10–2013/14 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Diagrammet visar att andelen elever som har 
genomfört samtliga delprov och har nått krav-
nivån på samtliga delprov i matematik sjönk från 
69,2 procent 2009/10 till 64,7 procent läsåret 
2013/14. I svenska och svenska som andraspråk 
har också denna andel minskat. I svenska 
minskade andelen från 79,6 procent 2009/10 till 
77,1 procent 2013/14 och i svenska som 
andraspråk från 56,5 procent 2009/10 till 54,3 
procent 2013/14. Resultatet på proven som 
genomfördes våren 2014 visar att av de elever 
som gjorde alla delprov klarade flickorna proven 
i något högre utsträckning än pojkarna. I 
svenska och svenska som andraspråk uppnådde 
flickorna kravnivåerna i betydligt högre 
utsträckning än pojkarna medan det var jämnt 
fördelat bland dem som klarade alla sju del-
proven i matematik.  

Årskurs 6  
Nationella prov i årskurs 6 genomfördes första 
gången våren 2012. Här redovisas andelen elever 
som genomfört samtliga delprov och fått minst 
provbetyget E, vilket motsvarar ett godkänt 
resultat, som indikator på måluppfyllelse i års-
kurs 6. 

I matematik fick 90,9 procent av eleverna som 
genomfört samtliga delprov 2014 minst 
provbetyget E. Motsvarande andel var 93,4 
procent i engelska, 95,5 procent i svenska och 
76,3 procent i svenska som andraspråk. Högst 
genomsnittligt provbetyg fick eleverna i 
engelska. Där hade 40 procent ett A eller ett B i 
provbetyg. 

Andelen elever som fick minst betyget E på det 
delprov som prövar läsförståelse i svenska var 
något lägre än det sammanvägda provbetyget. I 
svenska var det 94,1 procent (91,7 procent av 
pojkarna och 96,6 procent av flickorna) och i 
svenska som andraspråk var det 69,2 procent 
(74,7 procent av flickorna och 64,3 procent av 
pojkarna).  

Under våren 2014 genomfördes nationella 
prov i årskurs 6 i ämnena matematik, engelska 
och svenska eller svenska som andraspråk. Det 
genomfördes även nationella prov i de natur- 
och samhällsorienterade ämnena (biologi, fysik, 
kemi, geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap). För samtliga ämnen var det 
en större andel flickor än pojkar som fick minst 
betyget E.  

Årskurs 9  
Andelen elever som läsåret 2013/14 fick minst 
provbetyget E var störst i svenska och engelska 
där andelen var 96,4 respektive 96,8 procent. I 
matematik och svenska som andraspråk var 
andelen elever som fick minst provbetyget E 
87,5 respektive 77,5 procent. Högst genom-
snittligt provbetyg fick eleverna i engelska. Där 
hade 39 procent ett A eller ett B i provbetyg, 
vilket är en marginell minskning från föregående 
år.  

Andelen elever som fick minst betyget E på 
det delprov som prövar läsförståelse var dock 
mindre än det sammanvägda provbetyget. I 
svenska var det 91,5 procent (88,5 procent av 
pojkarna och 94,7 procent av flickorna) och i 
svenska som andraspråk var det 61,5 procent 
(66,2 procent av flickorna och 57,7 procent av 
pojkarna).  
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Diagram 3.6 Andelen elever som fått minst provbetyget 
godkänt resoektive E i nationella prov årskurs 9 2006/07–
2013/14 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen elever som fått minst provbetyget E i 
de nationella proven i årskurs 9 ligger konstant 
högre för proven i svenska och engelska (drygt 
95 procent).  

I engelska har andelen elever som fick minst 
provbetyget E ökat med nästan två procent-
enheter jämfört med andelen elever som fick 
motsvarande betyg (minst Godkänt) läsåret 
2006/07.  

För proven i matematik och svenska som 
andraspråk varierar andelen elever som fått minst 
provbetyget E (motsvarande tidigare Godkänt) 
kraftigt över åren, från ca 77 procent till nästan 
90 procent i matematik. I matematik har andelen 
ökat med 3,7 procentenheter från läsåret 
2006/07 till läsåret 2013/14. 

Tabellen nedan visar andelen elever som fått 
minst betyget E i de nationella proven i årskurs 9 
våren 2014 fördelat på kön. Andelen är högst i 
svenska och engelska, 96–97 procent. Lägst var 
andelen i svenska som andraspråk 
(77,5 procent). 

Flickor har bättre resultat i samtliga ämnen 
där det finns nationella prov, förutom i 
matematik där pojkarna har marginellt bättre 
resultat. Störst är skillnaden mellan pojkars och 
flickors resultat i kemi och svenska som 
andraspråk.  
 

Tabell 3.1 Andelen elever 2013/14 som fått minst betyget 
E i provbetyg i årskurs 9, procent 

Ämne Samtliga Flickor Pojkar 

Svenska 96,4 98,2 94,7 

Svenska som 
andraspråk 

77,5 81,0 74,6 

Matematik 87,5 87,2 87,7 

Engelska 96,8 97,2 96,5 

Biologi 92,5 94,1 90,9 

Fysik 87,6 88,8 86,5 

Kemi 86,7 90,2 83,5 

Samhällskunskap 94,2 96,2 92,4 

Historia 87,5 90,0 85,0 

Geografi 92,8 93,3 92,4 

Religionskunskap 93,5 96,2 90,9 

Källa: Statens skolverk. 

Indikator: Betyg och meritvärden 

I målet för området förskola och grundskola 
ingår att alla flickor och pojkar ska ges 
förutsättningar att nå de nationella målen för ut-
bildningen. Den indikator som ligger närmast till 
hands för att följa denna del av målet när det 
gäller grundskolan är andelen elever som fått 
minst betyget E i samtliga ämnen i slutbetyget i 
årskurs 9. Måluppfyllelsen följs för närvarande 
för elever som lämnar årskurs 9. Från och med 
läsåret 2012/13 har betyg från årskurs 6 införts 
vilket gör det möjligt att på sikt följa och avläsa 
trender över måluppfyllelsen för elever som 
lämnar denna årskurs. 
 
Diagram 3.7 Andel elever som fått ett godkänt betyg i 
samtliga ämnen i årskurs 9 2008/09–2013/14 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen elever som vårterminen 2014 fick minst 
betyget E i alla ämnen uppgick till 77,4 procent, 
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vilket är en svag ökning jämfört med föregående 
år. Förändringarna mellan åren har över huvud 
taget varit små de senaste åren. 

Det finns skillnader i måluppfyllelse mellan de 
olika ämnena. Ämnen där störst andel elever 
uppnår kunskapskraven är svenska, slöjd, bild, 
hem- och konsumentkunskap och musik. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor har varit i 
stort sett oförändrad de senaste åren. Skillnaden 
var fortsatt störst i ämnena moderna språk, 
biologi, svenska, kemi och religion. Endast i 
ämnet idrott och hälsa nådde pojkarna i högre 
utsträckning kunskapskravet än flickorna.  

En elevs meritvärde beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa betygen samt 
betygsvärdet i moderna språk inom ramen för 
språkval i elevens slutbetyg (betygsskalan som 
infördes 2012/13 ger poäng enligt följande: A 20 
poäng, B 17,5 poäng, C 15 poäng, D 12,5 poäng 
och E 10 poäng). Det genomsnittliga 
meritvärdet har ökat kontinuerligt för elever 
som lämnar årskurs 9 vilket framgår av diagram 
3.8.  

 
Diagram 3.8 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 
2007/08–2013/14 
Meritvärde 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. I dagsläget är indikatorns jämförbarhet över tid är begränsad. Bl.a. genom ny 
betygsskala från 2011 som sammantaget ger möjlighet till högre maximalt 
meritvärde.  

 
Det genomsnittliga meritvärdet för både flickor 
och pojkar har ökat stadigt sedan 2008 med 
undantag för 2010 då det sjönk något. Våren 
2013 var det genomsnittliga meritvärdet 214,8 
poäng vilket var en ökning med 1,7 meritpoäng 
jämfört med våren 2013. Sedan det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet infördes läs-
året 1997/98 har det genomsnittliga meritvärdet 
successivt ökat, men den totala ökningen har 
varit relativt liten, ca tio meritpoäng. 

Skillnaden i genomsnittligt meritvärde mellan 
pojkar och flickor har varit i stort sett oför-
ändrad de senaste åren, mellan ca 21 och 25 
meritpoäng.  

Indikator: Behörighet till något av 
gymnasieskolans nationella program 

Grundskolan ska förbereda eleverna för vidare 
studier antingen på ett högskoleförberedande 
program eller på ett yrkesprogram. Andelen 
elever som är behöriga till ett nationellt program 
i gymnasieskolan är en viktig indikator på 
resultat och måluppfyllelse i grundskolan. 

Tidigare krävdes lägst betyget Godkänt i 
ämnena svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik och engelska för att vara behörig till 
samtliga nationella program i gymnasieskolan. 
Från och med höstterminen 2011 har behörig-
hetskraven skärpts. De nya behörighets-
bestämmelserna innebär att det för yrkes-
programmen krävs lägst betyget E (motsvarande 
Godkänt enligt den tidigare betygsskalan) i 
ovanstående ämnen och ytterligare fem ämnen 
(inte reglerat vilka) medan det för högskole-
förberedande program krävs lägst betyget E i 
ovanstående ämnen och ytterligare nio ämnen. 
För ekonomi- och samhällsvetenskapsprog-
rammen samt det humanistiska programmet ska 
fyra av de ytterligare ämnena vara geografi, 
historia, samhällskunskap och religionskunskap. 
För naturvetenskaps- och teknikprogrammen 
ska tre av de ytterligare ämnena vara biologi, 
fysik och kemi. För estetiska programmet är de 
nio ämnena valfria. 

De indikatorer som framöver kommer att an-
vändas inom detta område är dels andelen elever 
som är behöriga till yrkesprogrammen, dels an-
delen elever som är behöriga till samtliga 
gymnasieprogram. Detta kommer att innebära 
ett tidsseriebrott vid jämförelser med tidigare år. 
Men eftersom måluppfyllelsen i ämnet 
matematik – för vilket betyget Godkänt krävs 
enligt tidigare och betyget E enligt nuvarande 
behörighetsbestämmelser – både nu och tidigare 
haft störst betydelse för om eleven blir behörig 
till gymnasieskolans nationella program kommer 
ändå en trendjämförelse att kunna göras mellan 
det tidigare gymnasiebehörighetsmåttet och 
måttet som anger andelen elever som är behöriga 
till yrkesprogrammen. 

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Flickor Pojkar Totalt



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

75 

Diagram 3.9 Behörighet till något av gymnasieskolans 
nationella program 2005/06–2013/14 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm: resultatet 2011/12–2013/14 avser den nya definitionen av behörighet. 

 
Andelen elever som är behöriga till gymnasie-
skolans nationella program har minskat sedan 
2006, både bland flickor och pojkar. Våren 2014 
var 86,9 procent av eleverna som gick ut 
grundskolan behöriga till yrkesprogrammen, 
vilket kan jämföras med 87,6 procent våren 2013. 
Av eleverna i årskurs 9 läsåret 2013/14 var 82,9 
procent behöriga till gymnasieskolans natur-
vetenskaps- och teknikprogram, vilket var något 
färre än 2013 års 83,2 procent. Skillnaden mellan 
flickor och pojkar i behörighet till 
gymnasieskolans naturvetenskaps- och 
teknikprogram har de senaste åren varit drygt 
två-fyra procentenheter. Våren 2014 varierade 
skillnaden mellan flickor och pojkar i andelen 
behöriga till de olika programmen mellan 2,8 och 
4,2 procentenheter. Skillnaden var liksom 
tidigare störst för behörighet till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen. 

Elevens bakgrund har fortsatt stor betydelse 
för studieresultaten. Gruppen elever som 
invandrat efter tidpunkten för ordinarie skolstart 
i Sverige, dvs. efter sju års ålder och som därmed 
fått kortare tid på sig i svensk skola än andra 
elever, har klart lägre meritvärde än övriga 
grupper. Av elever som invandrat till Sverige före 
sju års ålder hade 86,1 procent behörighet till 
yrkesprogrammen. Motsvarande andel för elever 
som invandrat till Sverige efter sju års ålder var 
51,9 procent.  

Vidare har föräldrars utbildningsbakgrund 
stor betydelse. Elever med högutbildade 
föräldrar, oavsett migrationsbakgrund, fick 
behörighet till gymnasieskolans nationella 
program i större utsträckning (94,6 procent) än 
elever med svensk bakgrund oavsett föräldrarnas 

utbildningsbakgrund (90,7 procent). Vidare har 
flickor som invandrat till Sverige före sju års 
ålder ett bättre genomsnittligt meritvärde i 
årskurs 9 (225,2) än vad pojkar med svensk 
bakgrund har (201,6).  

Sameskolan 

Sameskolan ska ge en utbildning med samisk 
inriktning, som i övrigt motsvarar utbildningen i 
årskurs 1–6 i grundskolan. Sameskolan har i 
uppdrag att förmedla det samiska samhällets och 
urfolket samernas normer, värdegrund, 
traditioner och kulturarv till eleverna. Staten är 
genom Sameskolstyrelsen huvudman för 
sameskolan samt för förskoleklass och 
fritidshem vid skolenhet med sameskola. Det 
finns även integrerad samisk undervisning i 
kommunala grundskolor i årskurs 1–9. 
Sameskolstyrelsen får efter avtal med en 
kommun fullgöra kommunens uppgifter 
avseende förskola. För sameskolan gäller 
läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. 

Elever 
Läsåret 2014/15 gick 195 elever i sameskolan, 
varav 29 i förskoleklass, vilket var en ökning av 
elevantalet med två elever jämfört med 
föregående läsår. Av eleverna i sameskolorna och 
förskoleklasserna var 54 procent pojkar och 46 
procent flickor. Sammanlagt deltog 168 elever i 
integrerad samisk undervisning vid 20 
grundskolor i tolv kommuner, vilket är en 
ökning med sju elever jämfört med 2013/14.  

Läsåret 2014/15 gick 128 barn i samisk 
förskola, vilket var fler än 2013/14 då 115 barn 
gick i samisk förskola. Andelen pojkar i förskola 
var 52 procent och andelen flickor 48 procent. 
Antalet elever i fritidshem vid sameskolorna 
minskade från 94 under 2013/14 till 92 under 
2014/15. 

Resultat på nationella prov 
Nationella prov genomförs i årskurs 3 och 6. 
Syftet med proven är att de ska användas för att 
ge information för att bedöma elevernas 
kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och, för de årskurser där det 
finns betyg, även ge stöd för betygssättning.  
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Årskurs 3 
Andelen av de elever som gjorde samtliga 
delprov i matematik och som nådde kravnivån 
2013/14 var 85,7 procent. I svenska uppnådde 
93,6 procent kravnivån. I jämförelse med tidigare 
år har resultaten förbättrats både för pojkarna 
och flickorna. Av flickorna nådde 73 procent 
kravnivån i matematik och av pojkarna 67 
procent. I svenska nådde 91 procent av flickorna 
kravnivån och 88 procent av pojkarna. 

Årskurs 6 
Andelen av de elever vilka genomförde samtliga 
delprov i matematik, svenska och engelska 
uppnådde samtliga elever kravnivån år 2013/14. 
Även detta är ett förbättrat resultat mot tidigare 
år. I sameskolan sätts betyg i årskurs 6, och av 
statistiken framgår att enstaka elever inte 
uppnått kraven för betyget E. Resultaten varierar 
mellan de fem sameskolorna. 

Personal 
Sameskolstyrelsen hade 96 personer anställda 
2014. Omräknat till heltidstjänster var det en 
ökning från 76 till 83 årsarbetare jämfört med 
föregående år.  

Kostnader  
Den totala kostnaden för sameskolan, förskola 
och fritidshem uppgick 2014 till ca 73 miljoner 
kronor. Kommunernas avgifter som  uppgår till 
35 miljoner kronor finansierar  platser inom 
förskolan, förskoleklass och fritidshem.  

Genomsnittskostnaden per barn i förskolan 
uppgick till 180 400 kronor 2014, vilket var en 
ökning med 14 900 kronor eller 9 procent 
jämfört med förgående år. Genomsnitts-
kostnaden per elev i sameskola uppgick, 
inklusive barn i förskoleklass och fritidshem, till 
256 500 kronor 2014, vilket var en ökning med 
36 000 kronor eller 16 procent jämfört med 
föregående år.  

Grundsärskolan 

Utbildningen i grundsärskolan ska enligt skol-
lagen (2010:800) syfta till att ge elever med 
utvecklingsstörning en utbildning som är 
anpassad till varje elevs förutsättningar och så 
långt som möjligt motsvara den som ges i 
grundskolan. Ett beslut om att en elev ska tas 
emot i grundsärskolan ska föregås av en 
utredning som omfattar en pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning. 
Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när 
utredningen genomförs. För grundsärskolan 
gäller läroplanen för grundsärskolan 2011, 
Lgrsär11.  
   Inom grundsärskolan finns det en särskild 
inriktning som benämns träningsskola. Den är 
avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig 
hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Elever 
Läsåret 2014/15 var ca 9 700 elever mottagna i 
grundsärskolan, vilket är en ökning med knappt 
400 elever eller fyra procent jämfört med 
föregående år. Ökningen är den första på tio år. 
Av eleverna var knappt 40 procent flickor och 
drygt 60 procent pojkar. Fördelningen mellan 
pojkar och flickor i grundsärskolan har varit i 
princip oförändrad under den senaste femårs-
perioden. 

Andelen elever i grundsärskolan, av alla elever 
i det obligatoriska skolväsendet, utgör ungefär 1 
procent. Sammantaget, och trots ökningen för 
läsåret 2014/15, innebär detta en minskning 
sedan 2006/07 då andelen uppgick till 1,5 
procent. De förändringar som troligen ligger 
bakom minskningen är att gruppen elever med 
autism eller autismliknande tillstånd  från och 
med läsåret 2011/12 hör till grundskolans 
målgrupp samt att grundsärskolan 2011 blev 
nioårig efter att tidigare ha varit tioårig (med den 
sista årskursen frivillig).  
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Diagram 3.10 Andel elever av samtliga elever i obligatoriska 
skolformer som var inskrivna i grundsärskolan 2007/08–
2014/15 
Procent 

 
Källa: Statens skolverk och egna beräkningar. 

Lärare 
I grundsärskolan arbetade ca 4 200 lärare 
2014/15 vilket motsvarade knappt 2 500 heltids-
tjänster. Av dessa var 84,4 procent kvinnor och 
15,6 procent män. Jämfört med 2013/14 
minskade antalet heltidstjänster med ca två 
procent. 

Kostnader  
Den totala kostnaden för grundsärskolan be-
räknas 2014 ha uppgått till ca 3,6 miljarder 
kronor, vilket är en ökning  med ca 7,2 procent 
jämfört med 2013. Kostnader för skolskjuts 
ingår inte i dessa kostnader. Kostnaden per elev 
ökade med 0,5 procent.   

Specialskolan 

Utbildningen vid specialskolan är avsedd för de 
barn som inte kan gå i grundskolan eller grund-
särskolan på grund av dövhet eller hörselskada, 
dövblindhet, grav språkstörning eller synskada 
och ytterligare funktionsnedsättning. Special-
skolan har tio årskurser. Staten är genom 
Specialpedagogiska skolmyndigheten huvudman 
för specialskolan samt för förskoleklass och 
fritidshem vid skolenheter med specialskola. 
Eleverna undervisas vid fem skolor med 
regionala upptagningsområden och tre riks-
rekryterande skolor. För specialskolan gäller 
läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011.  

Elever 
Läsåret 2014/15 gick ca 500 elever i 
specialskolan, vilket var drygt 20 elever fler än 
föregående läsår. Av eleverna 2014/15 var 
42 procent flickor och 58 procent pojkar. Våren 
2014 avslutade knappt 50 elever årskurs 10 i 
specialskolan med ett genomsnittligt meritvärde 
på ca 174 meritpoäng. Detta är en markant 
ökning från föregående år då den genomsnittliga 
meritpoängen var 140. Flickornas genomsnittliga 
meritvärde är högre än pojkarnas och låg våren 
2014 på 191 meritpoäng jämfört med pojkarnas 
161.  

Lärare 
Antalet tjänstgörande lärare i specialskolan var 
203 läsåret 2014/15. Detta är en ökning med 5 
procent sedan föregående år. Lärartätheten, mätt 
i antalet heltidstjänster per 100 elever, var drygt 
31, vilket är oförändrat jämfört med föregående 
läsår. 

Kostnader 
Kostnaden för specialskolan uppgick under 2013 
till drygt 455 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med ca 6 procent jämfört med 2012. 
Kostnaden per elev uppgick 2013 i genomsnitt 
till 957 000 kronor, vilket är en minskning med 
drygt 3,4 procent sedan föregående år.  

Statistiken för specialskolan avseende 
budgetåret 2014 publiceras först i september 
2015.   

Fritidshemmet 

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i 
förskoleklassen samt grundskolan och 
motsvarande skolformer genom att stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
dem en meningsfull fritid och rekreation. Varje 
kommun ska erbjuda fritidshem t.o.m. 
vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från 
och med höstterminen det år då eleven fyller 10 
år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället 
för fritidshem. 
   För fritidshemmet gäller läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr 11). För fritidshemmet gäller den del 
av läroplanen som anger skolans värdegrund och 
uppdrag samt i tillämpliga delar den del som 
anger övergripande mål och riktlinjer för verk-
samheten. 
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Elever och personal 
Antalet elever i fritidshem uppgick 2014 till 
totalt 444 400, vilket är en ökning med 18 500 
elever jämfört med 2013, samtidigt som antalet 
fritidshem minskade med 22 och uppgick totalt 
till 4 200.  

Andelen barn i åldern 6–9 år som gick i 
fritidshem 2014 var 83 procent, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet jämfört med 2013. 
Sedan 2004 har denna andel ökat med 8 
procentenheter.  

I åldern 10–12 år var andelen elever som fick 
utbildning i fritidshem 21 procent, en ökning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 2013 och 
med 11 procentenheter sedan 2004. I likhet med 
den senaste femårsperioden var det för elever i 
åldern 6–12 år marginellt högre andel pojkar i 
kommunala fritidshem och marginellt högre 
andel flickor i fristående fritidshem.  

Från 2013 till 2014 har grupperna totalt sett 
blivit fler på fritidshemmen. 2014 fanns det 10 
800 grupper  jämfört med 10 500 2013. Trots det 
har grupperna blivit större då antalet elever ökat 
procentuellt mer. Antalet elever per grupp har 
ökat från 40,4 till 41,1 under samma period. Sett 
till den senaste tioårsperioden har grupperna 
ökat kraftigt i storlek. År 2004 var den genom-
snittliga gruppstorleken 31 elever. 

Antal elever per anställd 2014 var 13,1 vilket 
var en liten ökning jämfört med 2013. I de 
kommunala fritidshemmen gick det i genomsnitt 
13 elever per anställd jämfört med 13,9 elever per 
anställd i de fristående fritidshemmen. Andelen 
personal med pedagogisk högskoleexamen 
fortsätter att minska och uppgick 2014 till 51 
procent. Skillnaden mellan kommunala och 
fristående fritidshem är stor, 54 procent 
respektive 27 procent. Andelen män i fritidshem 
har kontinuerligt ökat under många år. De 
senaste tio åren har andelen män i fritidshem 
ökat med närmare 7 procentenheter och var 
2014 23 procent.  

Kostnader 
Den totala kostnaden för fritidshem 
verksamhetsåret 2014 uppgår till knappt 15,1 
miljarder kronor, vilket är en ökning med 6,1 
procent från föregående år (fasta priser). Antalet 
elever har ökat med 4,0 procent mellan 2013 och 
2014. Kostnaden per inskriven elev i fritidshem 
har ökat med 2,1 procent jämfört med 2013. 

3.3.3 Utvecklingsinsatser och andra 
verksamhetsdelar 

OECD:s granskning av den svenska skolan 

Mot bakgrund av de sjunkande kunskaps-
resultaten i den svenska skolan ombad den 
föregående regeringen organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
2014 att genomföra en tematisk granskning av 
den svenska grund- och gymnasieskolan med 
fokus på grundskolan. OECD redovisade sina 
rekommendationer den 4 maj 2015 (Improving 
Schools in Sweden: An OECD Perspective), där 
OECD fokuserar på tre huvudområden. Dessa 
områden handlar om att skapa förutsättningar 
som främjar kvalitet och likvärdighet i alla 
skolor, att bygga upp kapaciteten för under-
visning och lärande genom en långsiktig 
personalstrategi och att stärka styrningen av 
skolväsendet och se över ansvarsutkrävandet 
med fokus på förbättring. 

Skolkommissionen 

Regeringen tillsatte den 1 april 2015 en 
kommitté – en skolkommission – som har till 
uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda 
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i under-
visningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 
2015:35). Förslagen ska fokusera på förskole-
klassen, grundskolan, och gymnasie-skolan och 
ska bl.a. utgå från OECD:s rekommendationer 
från den tematiska granskningen av svensk skola. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 
januari 2017. 

Skolforskningsinstitutet 

Vid årsskiftet 2014/15 startade Skol-
forskningsinstitutet sin verksamhet. Skolforsk-
ningsinstitutet har som huvudsaklig uppgift att 
göra systematiska forskningssammanställningar 
av praktiknära forskning om skolan. Syftet  med 
Skolforskningsinstitutets uppdrag är att lärare 
och andra verksamma inom skolväsendet ska ges 
goda förutsättningar att planera, genomföra och 
utvärdera undervisningen, med stöd av 
vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt. Myndigheten ska vid sidan av detta 
huvuduppdrag även initiera praktiknära 
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forskning inom de områden där relevant 
forskning saknas och fördela medel till 
praktiknära forskning.  

Statens skolverk 

Statens skolverks instruktion ändrades under 
2015 genom att uppdraget om nationell 
skolutveckling breddades. Förändringen 
möjliggör för Skolverket att genomföra 
utvecklingsinsatser närmare huvudmän och 
skolor i enlighet med de av regeringen beslutade 
satsningarna om samverkan för bästa skola samt 
nationella skolutvecklingsprogram.  

Skolverket har under året arbetat aktivt med 
att åtgärda de problem med långa handläggnings-
tider som funnits avseende handläggning av 
legitimation för lärare och förskollärare. 
Skolverket har redovisat att de höga 
ärendebalanserna kommer att minska vid slutet 
av 2015. Se vidare avsnitt 2 avseende arbetet med 
legitimationer. 

I maj 2015 publicerade Skolverket sin samlade 
bedömning, som genomförs vartannat år, av 
utvecklingen inom respektive skolform och 
verksamhet inom skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet på såväl nationell som 
lokal nivå. Myndigheten lyfter i rapporten 
särskilt fram bilden av de sjunkande resultaten 
som bekräftas och förstärks av den senaste 
PISA-studien. Skolverket har också i en studie 
visat att elevers minskade motivation att göra 
PISA-provet endast till en liten del kan förklara 
de sjunkande PISA-resultaten. Enligt Skolverket 
beror den kraftiga nedgången  på sämre 
kunskaper. I lägesbedömningen lyfter Skolverket 
även fram andra utmaningar inom skolväsendet: 

– lärarbristen,  

– lärare är inte tillfreds med sin 
arbetssituation, 

– skillnaderna mellan skolors resultat, 

– skolsegregation som innebär att elever med 
olika bakgrund alltmer sällan möts, och 

– ett växande antal nyanlända elever i den 
svenska skolan. 

 
Skolverket anser att hela samhället behöver 
kraftsamla för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling för skolan och ser särskilt tre 
utvecklingsområden: en undervisning som möter 
varje elev, rätt förutsättningar för lärare och 

rektorer samt en långsiktig styrning och ett 
förtydligat ansvarstagande. 

Statskontoret har på uppdrag av regeringen 
genomfört en myndighetsanalys av Skolverket. I 
Statskontorets rapport (2015:16), som 
redovisades för regeringen i juni 2015, analyseras 
Skolverkets förutsättningar, verksamhet och 
resultat. Sammantaget konstateras i rapporten 
brister i såväl regeringens styrning av Skolverket 
som verkets styrning och uppföljning av den 
egna verksamheten. Mot denna bakgrund 
framförs att Skolverket behöver en nystart. 
Regeringen behöver förändra sin styrning 
samtidigt som Skolverket behöver utveckla sin 
organisation, styrning och uppföljning. Denna 
slutsats ligger till grund för ett antal förslag som 
också presenteras i rapporten. 

Statskontoret föreslår att regeringen: 

– förtydligar och preciserar förväntningarna 
på Skolverket, 

– ser över Skolverkets instruktion och 
regleringsbrev, 

– tydligare prioriterar vilka uppdrag man 
lägger och hur detaljerat dessa utformas, 

– ser över finansieringen av Skolverket och 

– överväger att se över ledningsformen. 
 
Statskontoret föreslår att Skolverket: 

– finner former för kontinuerlig 
verksamhetsutveckling, 

– genomför sin organisationsöversyn, 

– utvecklar resultatuppföljningen, och 

– utvecklar årsredovisningen.  

Statens skolinspektion  

I den regelbundna tillsynen har Statens 
skolinspektion besökt samtliga skolenheter 
under en femårsperiod. Under 2014 har 
myndigheten inom ramen för den regelbundna 
tillsynen fattat beslut för knappt 1 600 
skolenheter och drygt 200 beslut för övriga 
verksamheter efter besök hos över 300 
kommunala och enskilda huvudmän. 

Skolinspektionen genomförde två flygande 
inspektioner där myndigheten granskar en 
avgränsad del av verksamheten på många 
skolenheter samtidigt. Den ena handlade om hur 
huvudmän, förskolor och skolor arbetar med 
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nyexaminerade lärares och förskollärares 
introduktionsperiod och den andra rörde 
skolverksamheten vid särskilda ungdomshem 
(SIS). 

Vidare fattade myndigheten (inklusive Barn- 
och elevombudet, BEO) drygt 5 000 beslut 
avseende anmälningsärenden om 
missförhållanden. Av de ärenden som gick till 
beslut efter prövning ledde 69 procent till att 
Skolinspektionen riktade kritik mot huvud-
mannen. Anmälningarna avsåg oftast upplevda 
missförhållanden gällande särskilt stöd och 
kränkande behandling. Åtta kvalitets-
granskningar avslutades under 2014; Teknik i 
grundskolan, Utbildning för nyanlända elever, 
Betygssättning i grundskola, Kommunernas 
resursfördelning och arbete mot segregationens 
negativa effekter i skolväsendet, Undervisning på 
yrkesprogram, Placering och undervisning i 
särskild undervisningsgrupp, Skolsituationen för 
elever med ADHD samt Stöd och stimulans i 
klassrummet. 

Antalet ansökningar om tillstånd att bedriva 
fristående skola var 380 under 2014, vilket är en 
minskning från åren innan (2013 var det 419 och 
2012 var det 431). Vidare fattades 62 beslut om 
betygsrätt för vuxenutbildning samt beslut om 
ett mindre antal andra ärenden.  

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av 
Skolinspektionen men är självständig i sitt 
beslutsfattande. Under 2014 har BEO fattat 
totalt ca 900 beslut. Under 2014 inkom det ca 
1 300 anmälningar om kränkande behandling till 
BEO och Skolinspektionen. Det är en ökning 
med drygt tio procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. 

Samverkan för bästa skola 

Inom ramen för satsningen Samverkan för bästa 
skola har regeringen beslutat om två uppdrag till 
Statens skolverk och ett uppdrag till Statens 
skolinspektion. Skolverket ska i dialog med 
huvudmän för skolor med låga kunskapsresultat 
och tuffa förutsättningar genomföra insatser i 
syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor. 
Insatserna ska baseras på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Skolverkets bedömning av 
vilka skolor som ska prioriteras för deltagande 
samt identifikation av relevanta utvecklings-
områden ska främst baseras på underlag från 

Skolinspektionen, som har fått i uppdrag att 
lämna sådant underlag. Skolverket ska komma 
överens med varje berörd huvudman om hur 
insatserna ska utformas och genomföras. I 
överenskommelserna ska Skolverkets och 
skolhuvudmannens respektive ansvar och 
åtaganden klargöras. Skolverket fattar beslut om 
att genomföra insatserna.  

Skolverket ska även genomföra systematiska 
insatser för att stärka huvudmännens förmåga att 
på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en 
utbildning av hög och likvärdig kvalitet med 
målet att förbättra förutsättningarna för goda 
kunskapsresultat för dessa elever. Vid behov ska 
insatserna även omfatta elever som inte är 
nyanlända om de har ett annat modersmål än 
svenska. Skolverket får för dessa uppdrag 
använda högst 250 miljoner kronor 2015.   

Uppdrag att stödja huvudmännen med 
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 

Som ett led i regeringens arbete för en likvärdig 
utbildning där nyanlända elever ges bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål har Skolverket fått i 
uppdrag att stödja skolhuvudmännen i deras 
arbete att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. 
Drygt 24 miljoner kronor har avsatts för 
uppdraget under 2015.  

Mottagande och skolgång för nyanlända elever 

Regeringen har överlämnat propositionen 
Utbildning för nyanlända elever – mottagande 
och skolgång (prop. 2014/15:45) till riksdagen. I 
propositionen föreslås bl.a. att en definition av 
nyanländ ska införas i skollagen, en obligatorisk 
kartläggning av en nyanländ elevs kunskaper ska 
genomföras inom två månader och att en 
nyanländ elev delvis ska kunna undervisas i 
förberedelseklass. En elevs undervisning i 
förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så 
snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för 
att kunna delta i den ordinarie undervisningen i 
det aktuella ämnet. En elev ska inte få ges 
undervisning i förberedelseklass längre tid än två 
år. Riksdagen beslutade i enlighet med förslagen 
i april 2015.  
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Utökad undervisningstid i svenska  

Goda kunskaper i svenska är viktigt för den 
nyanlände elevens möjligheter att klara sin 
skolgång och fullt ut kunna delta i den ordinarie 
undervisningen. En treårig försöksverksamhet 
med utökad undervisningstid i svenska för elever 
i grundskolan  pågår t.o.m. 2016. Statsbidrag 
utgår till huvudmän för elever i årskurs 1–9 som 
får undervisning i svenska/svenska som andra-
språk och som omfattar minst 105 timmar per 
läsår utöver den ordinarie undervisningen. 
Antalet deltagande huvudmän har från starten ht 
2013 sjunkit och hösten 2014 deltog 67 
huvudmän och ca 2 500 elever. Anledningar till 
den låga nyttjandegraden anges dels vara att 
huvudmän inte kan använda bidraget till elever i 
förberedelseklass, dels brist på behöriga lärare 
samt på grund av för stor arbetsbelastning för 
eleverna. Enligt Skolverket anser dock de med-
verkande skolorna att satsningen ökar de 
nyanlända elevernas chanser att nå målen. Från 
och med höstterminen 2015 kan bidrag därför 
även sökas för elever i förberedelseklass.  

Uppdrag att stödja grundskolor i 
utanförskapsområden  

Under åren 2012–2014 har Statens skolverk haft 
regeringens uppdrag att samarbeta med tio 
skolor med syfte att utveckla metoder som är 
vetenskapligt grundade och verkningsfulla för att 
stödja eleverna i deras kunskapsutveckling och 
höja kunskapsresultaten. Insatser har omfattat 
områdena handledning för lärare, studie-
handledning på modersmålet, samverkan med 
elevernas vårdnadshavare, hjälp med läxläsning 
samt utökad undervisningstid. Därutöver har 
olika fortbildningsinsatser för lärare samt 
insatser för att stödja rektorerna på skolorna 
genomförts. De slutsatser som Skolverket drar 
utifrån projektets resultat på de tio skolorna är 
att: 

– projektets insatser har haft positiva effekter 
på skolornas verksamhet, 

– handledning och coachning är verksamma 
verktyg i skolutvecklingsarbete, 

– särskilda insatser som syftar till att stötta 
rektor i arbetet med att driva skolans 
utvecklingsarbete bidrar till att öka arbetets 
kvalitet och långsiktighet, 

– när en skola ska arbeta med flera 
utvecklingsinsatser på gång parallellt är det 
fördelaktigt om dessa tydligt knyts till ett 
gemensamt syfte, 

– det är framgångsrikt om hela eller stora 
delar av skolornas personal medverkar i 
gemensamma utvecklings- och 
fortbildningsinsatser, samt att 

– skolutvecklingsarbete bör drivas ur ett 
långsiktigt perspektiv och med utgångs-
punkt i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Institutet för arbetsmarknadspolitisk och 
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, ska 
utvärdera insatsernas effekter på elevernas 
resultat. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet 
och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 
15 december 2015. 

Utveckling av kvalitet i undervisningen och stöd 
till eleverna  

Matematiklyftet 
Statens skolverk har under perioden 2012–
2016 i uppdrag att i samverkan med Nationellt 
centrum för matematikutbildning vid 
Göteborgs universitet svara för en ämnes-
didaktisk fortbildningssatsning för matematik-
lärare, det s.k. Matematiklyftet. I uppdraget 
ingår att genomföra utbildning av matematik-
handledare och rektorer samt att utveckla en 
särskild webbplattform för det didaktiska 
stödmaterialet i fortbildningen. Av de som till 
och med läsåret 2014/15 har fullgjort 
kompetensutvecklingsinsatsen är totalt 20 
procent män och 80 procent kvinnor. För 
grundskolans del är förhållandet 83,6 procent 
kvinnor och 16,4 procent män och för 
gymnasieskolans del 43,5 procent kvinnor och 
56, 5 procent män. Skolverket har 2014 beviljat 
104 miljoner kronor i statsbidrag för att 
ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna 
delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter 
läsåret 2015/16 kommer drygt 37 000, 81 
procent, av alla matematiklärare runt om i 
landet att ha deltagit i satsningen. Detta gör 
Matematiklyftet till den största 
fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne 
någonsin i Sverige.  

Det är emellertid fortfarande 20 procent av 
lärarna, motsvarande ca 9 000 matematiklärare, 
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som efter läsåret 2015/16 inte kommer att ha 
deltagit i Matematiklyftet. Flera huvudmän 
efterfrågar också fortsatt stöd att organisera 
Matematiklyftet på de skolor där lärarna deltagit 
ett år. Bland annat efterfrågas lärande exempel, 
där det framgår hur andra huvudmän har gjort 
för att göra Matematiklyftet till en del av den 
ordinarie verksamheten. Regeringen avser därför 
att ge Statens skolverk i uppdrag att dels rikta 
insatser mot de huvudmän där dessa lärare är 
anställda, dels underhålla och utveckla det 
didaktiska stödmaterialet vilket bl.a. innebär att 
säkerställa att materialet utgår från aktuell 
forskning.   

Läslyftet  
Statens skolverk har under perioden 2014–2018 i 
uppdrag att svara för genomförandet av 
fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling 
där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. 
Skolverket ska också svara för utbildning av 
handledare som ska ha till uppgift att handleda 
grupper av lärare inom området läs- och 
skrivutveckling. Läsåret 2014/15 genomfördes 
en utprövningsomgång för ett representativt 
urval av skolor. Satsningen ska införas i större 
skala från läsåret 2015/16. Enligt uppgift från 
Skolverket har ca 800 handledare beviljats 
statsbidrag för läsåret 2015/16. Ca 8 400 lärare är 
planerade att delta i satsningen under detta läsår. 
För 2015 är 81 miljoner kronor beslutade för 
uppdraget. För 2016 föreslås att 93 miljoner 
avsätts. För 2017 beräknas 93 miljoner kronor 
och för 2018 beräknas 46 miljoner kronor. En 
slutredovisning inklusive en utvärdering av 
satsningen för 2014–2018 ska lämnas senast den 
15 december 2018 till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

Specialpedagogiska stöd- och utbildningsinsatser 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
svarar för statens samlade stöd i special-
pedagogiska frågor. I detta ingår bl.a. att vid 
förfrågan erbjuda specialpedagogisk rådgivning, 
anordna och medverka i kompetensutveckling 
samt sammanställa och sprida kunskap och 
resultat av forskning som är relevant för det 
specialpedagogiska området. Under 2014 deltog 
nästan 30 900 personer i kurs- och kompetens-
utveckling som myndigheten medverkat i eller 
anordnat. Vidare genomförde myndigheten 

drygt 3 700 rådgivningsuppdrag när det gäller 
specialpedagogiskt stöd. De totala kostnaderna 
för verksamhetsområdet specialpedagogiskt stöd 
uppgick 2014 till 314 miljoner kronor, vilket är 
en ökning från 282 miljoner kronor föregående 
år. Under 2014 genomförde SPSM en 
enkätundersökning av kundnyttan med 
rådgivningsuppdragen. Av de svarande skol-
huvudmännen instämde 65 procent till stor del 
eller helt i påståendet ”Stödet bidrog till att 
undervisningen i högre utsträckning ger eleven 
eller eleverna med funktionsnedsättning 
möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar.” 

Karriärvägar för lärare 

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och 
analysera karriärstegsreformen. Statskontorets 
redovisade i sina slutsatser i juni 2015 att karriär-
stegsreformen överlag tagits emot väl av 
huvudmännen men det finns flera problem i 
konstruktionen av statsbidraget för karriär-
tjänster i utanförskapsområden (se avsnitt 2.4.3). 
Statskontoret kommer även att redovisa 
slutsatser den 1 februari 2016 och den 1 februari 
2017. 

Förändringar i grundskolans timplan 

Timplanen för grundskolan avser den minsta 
garanterade undervisningstiden och anger hur 
denna undervisningstid, 6 785 timmar, ska 
fördelas mellan olika ämnen (10 kap. 5 § 
skollagen [2010:800]). Det är möjligt att minska 
undervisningstiden med upp till 20 procent inom 
de olika ämnena och ämnesområdena, dock inte i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. Däremot anges inte hur timmarna 
ska fördelas mellan olika årskurser. Av kurs-
planerna för grundskolan framgår att det skiljer 
sig mellan olika ämnen när det gäller för vilka 
årskurser det finns ett centralt innehåll och 
uppställda kunskapskrav. 

Av Statens skolinspektions rapport 
Regelbunden tillsyn 2011 (dnr 40-2012:4565) 
framgår att av 722 granskade grundskolor var det 
220 skolor som inte erbjöd varje elev den 
garanterade undervisningstiden. Utbildningen 
riskerar därmed att inte vara likvärdig i hela 
landet. Av ovan nämnda rapport framgår också 
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att av de 250 huvudmän som svarat på en enkät 
om hur de följer upp den garanterade under-
visningen uppgav nästan två tredjedelar (64 
procent) att de saknade riktlinjer för hur de ska 
följa upp undervisningstiden.  

Stöd till elever med funktionsnedsättning 

Nationell samordnare för elever med vissa 
funktionsnedsättningar 
Den förra regeringen beslutade den 28 februari 
2013 att en särskild utredare – i egenskap av 
nationell samordnare – ska stödja kommunala, 
enskilda och statliga skolhuvudmän som 
bedriver utbildning för de elever inom special-
skolans målgrupp som är döva eller hörsel-
skadade eller har en grav språkstörning och är i 
behov av teckenspråk (dir. 2013:29). Den 
21 november 2013 beslutade regeringen att 
den nationella samordnarens uppdrag skulle 
utvidgas till att även omfatta elever med grav 
språkstörning utan behov av teckenspråk (dir. 
2013:106). Syftet med uppdraget är att öka 
elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt 
för eleverna och deras vårdnadshavare att i 
större utsträckning välja skola. Den nationella 
samordnaren ska bl.a. fördela statsbidrag till 
kvalitetshöjande insatser och till ny eller utvid-
gad hörselverksamhet i kommunal och enskild 
regi. För 2013 beviljade den nationella sam-
ordnaren totalt ca 15 miljoner kronor i stats-
bidrag till skolhuvudmän för sådana åtgärder. 
För 2014 respektive 2015 beviljades ca 32 
miljoner kronor per år. Statsbidrag har bl.a. 
beviljats för personalförstärkningar, 
anpassningar av undervisningsmiljön och 
kompetenshöjande åtgärder för personalen. I 
april 2015 presenterade utredningen ett 
delbetänkande som avser utvärdering av 
statsbidrag till särskilda insatser på 
skolområdet (SOU 2015:45). Utredningen 
föreslår bl.a. nya bestämmelser för statsbidrag 
till kvalitetshöjande åtgärder för elever med 
funktionsnedsättning och statsbidrag för 
särskild undervisning på sjukhus eller en 
institution som är knuten till ett sjukhus. 
Delbetänkandet har remitterats. 

Strategi för genomförande av 
funktionshinderspolitiken  
Den förra regeringen beslutade 2011 om en 
strategi för arbetet med att genomföra 

funktionshinderspolitiken under 2011–2016. Ett 
antal myndigheter, bl.a. Statens skolverk, Statens 
skolinspektion och Specialpedagogiska skol-
myndigheten har fått i uppdrag att arbeta i 
enlighet med strategin. För utbildningsområdet 
har nio delmål fastslagits. Dessa tar fasta på 
utformning och anpassning av undervisningen, 
tillgänglighet och val av skola samt ökade 
kunskaper i skolan om funktionsnedsättning och 
hur elevernas behov bäst bör mötas. Under 2015 
har skolmyndigheterna redovisat den fjärde 
lägesrapporten för arbetet med strategin. I 
lägesrapporten lyfter myndigheterna bl.a. fram 
att Skolverket har genomfört två utvärderingar 
med relevans för målen, Skolinspektionen har 
planerat in ytterligare en granskning av 
skolsituationen för elever med funktions-
nedsättning och Specialpedagogiska skol-
myndigheten har lanserat en webbaserad 
söktjänst, Hitta läromedel, för läromedel 
lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. I 
januari 2015 fanns drygt 1 400 läromedel 
tillgängliga via söktjänsten. 

Skapande skola 

Sedan 2013 omfattar satsningen på Skapande 
skola förskoleklassen och årskurserna 1–9 i 
grundskolan. Satsningen syftar till att öka 
samverkan mellan skolan och det professionella 
kulturlivet och till att öka barns och ungas 
tillgång till kultur och eget skapande samt till en 
ökad måluppfyllelse i skolan. För ändamålet 
fördelade Statens kulturråd i början av 2015 
drygt 179 miljoner kronor, som avsatts under 
utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund 
och fritid.  

Ansökningarna om Skapande skola-bidrag 
fortsätter att öka och allt fler elever omfattas av 
ansökningarna. För 2015 ansökte 266 
kommuner (vilket motsvarar 92 procent av 
samtliga kommuner) samt 128 fristående skolor 
om bidraget. Statens kulturråd har i 
bidragsgivningen prioriterat medel till skolor 
som geografiskt befinner sig långt från 
kulturinstitutioner samt de skolor som ansökt 
om medel för Skapande skola-projekt inriktade 
mot nyanlända elever.  

Riksdagens beslut om tilläggsbudget för 2015 
innebar att Skapande skola-bidraget utökades 
permanent med 10 miljoner kronor för att 
användas för verksamhet i förskolan. Regeringen 
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anser att det är viktigt att barn så tidigt som 
möjligt får uppleva olika kulturuttryck och ges 
möjlighet att växa genom kulturskapande. 

Främjandet av jämställdhet i skolväsendet 

Statens skolverk har under perioden 2012–2014 
haft i uppdrag genomföra insatser för att främja 
jämställdhet i skolväsendet (U2015/941/S). 
Insatserna har bestått i kompetensutveckling, 
fortbildning, kunskaps- och erfarenhets-
spridning, samverkan samt produktion av 
material. I mars 2015 redovisade Statskontoret 
uppdraget att utvärdera de åtgärder som 
Skolverket sedan 2008 genomfört för att främja 
jämställdhet i skolväsendet (U2015/1987/S). 
Statskontoret bedömer att insatserna bidragit till 
ökad kunskap bland skolans personal men att de 
i stor utsträckning nått personer med redan goda 
kunskaper och ett engagemang för jämställd-
hetsarbete samt att den vidare spridningen i 
verksamheterna varit begränsad. Statskontoret 
framför därför bl.a. att framtida insatser bör 
utformas långsiktigt och tydligare rikta sig till 
hela verksamheten, inte enskilda individer, och 
följas upp mer aktivt. 

Sedan 2013 bedrivs ett utvecklingsprogram 
för jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter, JiM. Skolverket och Statens 
Skolinspektion ska som deltagande myndigheter 
bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhets-
integrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att nå de jämställdhetspolitiska målen. Skol-
verket har fokuserat på att skapa goda och lång-
siktiga förutsättningar för att i ökad grad kunna 
uppmärksamma och bemöta de utmaningar som 
finns kopplat till jämställdhet i skolväsendet. 
Utvecklingsarbetet har bl.a. resulterat i 
förändrade styrdokument, fram-tagandet av 
metodstöd och utbildning för medarbetare, samt 
strukturer för långsiktig uppföljning och 
utvärdering av det förändrade arbetssättet. 
Skolinspektionen deltar i JiM från och med 2015 
och arbetet fokuseras inledningsvis på att 
utarbeta en plan för hur deras arbete med 
jämställdhetsintegrering ska utvecklas under 
2016-2018. 

Nationella minoriteter 

Statens skolverk har i uppdrag att underhålla 
webbplatsen Tema Modersmål. I sitt arbete ska 
Statens skolverk särskilt sträva efter att stödja de 
nationella minoriteterna. Alla nationella 
minoritetsspråk, finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib och samiska, finns nu 
representerade på webbplatsen inklusive fem 
romska och tre samiska språkvarieteter. Statens 
skolverk har under senare år på regeringens 
uppdrag ansvarat för utveckling och produktion 
av läromedel på samtliga nationella minoritets-
språk. Sammanlagt har ca 16 miljoner kronor 
anvisats under en tioårsperiod. Arbetet har skett 
i samverkan med de olika nationella minoritets-
grupperna. Senast i september 2014 fick Statens 
skolverk ett uppdrag att stödja utveckling och 
produktion av lärverktyg på de nationella 
minoritetsspråken. 

Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen 
(2010:800) i kraft som utökar rätten till 
modersmålsundervisning för elever som tillhör 
de nationella minoriteterna (prop. 2013/4:148, 
bet. 2013/14:UbU 21 rskr. 2013/14:292). 
Ändringarna innebär att det inte längre ställs 
krav på att en vårdnadshavare ska ha språket som 
modersmål eller på att eleven ska ha grund-
läggande kunskaper i språket för att en elev ska 
få modersmålsundervisning i ett nationellt 
minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan.  

Sommaren 2015 beslutade regeringen med 
anledning av de ovan nämnda ändringarna i 
skollagen (2010:800)om kursplaner för de 
nationella minoritetsspråken finska, romani chib, 
meänkieli och jiddisch. Dessa nationella 
minoritetsspråk ska därmed även kunna läsas 
som nybörjarspråk i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan eller sameskolan. 

Statens skolinspektion har genomfört en 
granskning av modersmålsundervisningen och 
tvåspråkig undervisning i de nationella 
minoritetsspråken i grundskolan (rapport 
2012:2). Rapporten visar att många kommuner 
har bristfälliga kunskaper om de rättigheter till 
modersmål som elever som tillhör en nationell 
minoritet har. Dessutom påtalar rapporten att 
det kan vara svårt att hitta lärare i nationella 
minoritetsspråk. En motsvarande granskning har 
genomförts under 2013 i gymnasieskolan som 
visar på liknande resultat (dnr 401-2012:5910). 
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Insatser för att stärka skolans värdegrund och 
förebygga mobbning 

Statens skolverk har under perioden 2011–2014 
haft i uppdrag att genomföra en förnyad satsning 
för att stärka skolans värdegrund och arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling 
(U2015/299/S). Insatserna har främst innefattat 
en kompetensutvecklingskurs, Värdegrund och 
likabehandling i teori och praktik, men även 
konferenser och seminarier samt framtagandet 
av stödmaterial och webbaserade utvecklings-
paket för skolorna. Totalt deltog ca 2 100 
personer från över 500 förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor. Ungefär hälften av deltag-
arna  var lärare, ca 15 procent fritidspedagoger, 
drygt 10 procent rektorer eller förskolechefer 
och färre än 10 procent var barnskötare.  

En utvärdering av kompetensutvecklings-
kursen har genomförts av Ramböll. Utvärder-
ingen visar att denna  har bidragit till att utveckla 
deltagarnas kunskaper och förmågor, bl.a. 
genom ökade kunskaper kring lagstiftning och 
andra styrdokument samt bemötande av barn 
eller elever som säger eller gör saker som inte är 
förenligt med värdegrunden och hur de själva 
uttrycker sig och agerar förebilder kopplat till ett 
normkritiskt förhållningssätt. Utvärderingen 
visar att det skett viss utveckling av värdegrunds-
arbetet på verksamhetsnivå hos deltagande 
förskolor och skolor, främst genom ett stärkt 
arbete med planerna mot diskriminering och 
kränkande behandling, att fler involverats i det 
lokala likabehandlingsarbetet och att större 
fokus läggs på detta. Samtidigt anser Ramböll att 
kursens bidrag varit begränsat när det gäller att 
åstadkomma ett likabehandlingsarbete som är 
förankrat på hela skolan och som är en naturlig 
del av det vardagliga arbetet samt involverar 
personal, elever och föräldrar. Detta beror enligt 
utvärderingen bl.a. på att det ofta saknats 
förutsättningar och stöd inom verksamheterna 
för att fullt ut kunna dra nytta av kursen. 

Barnombudsmannens årsrapport för 2015, 
som fokuserade på samhällets stöd vid 
kränkningar och trakasserier i skolan, har 
bidragit med ökad kunskap om elevers egna 
perspektiv på skolors och huvudmäns före-
byggande arbete mot mobbning. 

Undervisning i förskoleklass 

Statens skolinspektion har gjort en kvalitets-
granskning av undervisningen i förskoleklass 
(rapport 2015:03). Rapporten bygger på 
iakttagelser från besök vid 20 förskoleklasser vid 
20 slumpvis utvalda skolor och undersöker  hur 
undervisningen i förskoleklass utgår från de 
övergripande målen i läroplanen, specifikt 
kunskapsmålen, och om lek och skapande arbete 
utgör väsentliga delar i undervisningen i en 
lärandemiljö där eleverna får undersöka och 
utforska. Resultaten visar framför allt att 
eleverna i förskoleklass ofta inte möter en 
undervisning som på ett systematiskt sätt 
planeras, genomförs och följs upp utifrån 
läroplanens övergripande mål för kunskaper. 
Detta beror till stor del på att verksamheten 
präglas av en kombination av otydliga 
styrdokument och som en följd av detta, ofta 
bristande styrning från huvudman/rektor 
avseende undervisningens inriktning. 
Inriktningen blir därför ofta den enskilda 
pedagogens ansvar.  

Regeringen gav den 15 januari 2015 Statens 
skolverk i uppdrag (U2015/191/S) att lämna 
förslag till ändringar i bland annat läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(SKOLFS 2010:37) i syfte att förtydliga bland 
annat förskoleklassens uppdrag. 

3.3.4 Analys och slutsatser  

Målet för verksamhetsområdet är en förskole- 
och grundskoleutbildning av hög och likvärdig 
kvalitet, där alla ska ges förutsättningar att uppnå 
de nationella målen och utveckla sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser så långt som 
möjligt. Förskole- och grundskole-verksam-
hetens resultat och kostnader har i föreliggande 
kapitel redovisats utifrån ett antal indikatorer 
och bedömningsgrunder. Den bild som de ger av 
måluppfyllelsen och som presenteras närmare 
nedan visar på fortsatta utmaningar inom svensk 
förskole- och grundskoleutbildning. 

Förskola och förskoleklass 

Andelen inskrivna barn i förskolan har stadigt 
ökat fram till 2014. Den svaga nedgång som 
finns för detta år beror på förändringar i 
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statistikinsamlingen. Tidigare skedde in-
samlingen på gruppnivå men är nu ändrad till 
individnivå. Dessutom finns det ett stort bortfall 
för 2014 bland enskilda huvudmän. 

Resultaten från Statens skolverks föräldra-
undersökning från 2012, som är den senaste, 
visar en i huvudsak positiv bild av förskolan. 
Barnen deltar i stor utsträckning i den 
verksamhetsform som föräldrarna önskar, 
föräldrarnas behov och önskemål är väl 
tillgodosedda och föräldrarna har god kännedom 
om förskolans läroplan. Föräldrarna är mest 
nöjda med barnens trygghet, att verksamheten 
stimulerar barnets utveckling och lärande samt 
med personalen. Mindre nöjda är föräldrarna 
med gruppstorlek och personaltäthet. 

Nästan alla sexåringar, 96 procent, går i dag i 
förskoleklassen.  

Resultatindikatorerna pekar på en fortsatt 
bekymmersam bild för  kunskapsresultaten i 
svensk grundskola 

Alltför många elever når inte godkänt resultat på 
de nationella proven. Detta gäller bl.a. i 
matematik och svenska som andraspråk.  En 
större andel flickor än pojkar uppnår godkänt 
resultat. Det gäller nästan alla ämnen och alla tre 
årskurser där nationella prov ges, dvs. 3, 6 och 9. 
Andelen elever som uppnått målen i grund-
skolan, dvs. har minst betyget E, vilket mot-
svarar det tidigare betyget Godkänd, visar en 
svag ökning jämfört med föregående år. Det 
gäller såväl flickor som pojkar. Dock finns det 
stora skillnader mellan ämnen och mellan flickor 
och pojkar. Skillnaden är fortsatt störst i ämnena 
moderna språk, biologi, svenska, kemi och 
religion. Endast i ämnet idrott och hälsa nådde 
pojkarna kunskapskravet i högre utsträckning än 
flickorna. Totalt sett är skillnaden dem emellan i 
princip konstant. 

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat 
kontinuerligt för elever som lämnar årskurs 9, 
men det finns en stor skillnad mellan flickor och 
pojkars meritvärde och den är i stort sett 
oförändrad. 

Grundskolan ska förbereda eleverna för vidare 
studier antingen på ett högskoleförberedande 
program eller på ett yrkesprogram. Andelen 
elever som är behöriga till ett nationellt program 
i gymnasieskolan är en viktig indikator på 
resultat och måluppfyllelse i grundskolan. 

Andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program har minskat 
sedan 2006. Skillnaden mellan flickor och pojkar 
har de senaste åren varit drygt fyra 
procentenheter. Störst är skillnaden för 
behörighet till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen.  

Det finns sannolikt flera samverkande 
förklaringar till att de genomsnittliga köns-
skillnaderna i skolprestationer består. Många 
forskningsbaserade förklaringar tar utgångs-
punkt i att skillnaderna mellan flickors och 
pojkars prestationer i skolan kan förklaras av 
samhällets förväntningar på hur pojkar och 
flickor ska uppträda. Andra förklaringar är bl.a. 
flickors tidigare biologiska utvecklingskurva som 
kan antas ge fördelar i skolan i fråga om 
uppmärksamhet, förmåga att upprätthålla ett 
målinriktat arbete, språkförmåga och arbets-
minne. Kopplat till dessa båda, och andra 
faktorer, finns brister i skolans förmåga att 
utforma undervisningen utifrån elevers olika 
förutsättningar för att ge alla flickor och pojkar 
lika möjligheter att uppnå målen för utbild-
ningen. Därtill kan bemötande och förvänt-
ningar som ställs på eleverna i skolan bidra till att 
dessa skillnader består. 

Vidare kan regeringen konstatera att andelen 
elever inskrivna i fristående grundskolor stadigt 
ökar och att fler flickor än pojkar är inskrivna i 
de fristående skolorna. 

Att en mindre andel elever är behöriga till ett 
nationellt program i gymnasieskolan kan delvis 
förklaras av gruppens förändrade samman-
sättning. En viktig orsak är att resultaten bland 
utrikes födda elever försämrats, samtidigt som 
gruppens relativa storlek ökat. Både antalet och 
andelen utrikes födda elever som saknar 
behörighet har ökat, i synnerhet efter år 2009. 
Andelen obehöriga elever med utrikes födda 
föräldrar eller svensk bakgrund har varit mer 
eller mindre konstant sedan 2001.  

Under förutsättning att andelen obehöriga i 
respektive grupp är konstant så kommer andelen 
obehöriga elever att stabiliseras på en nivå runt 
13 procent. SCB befolkningsprognoser över 
antalet personer i åldern 15 år visar på en ökning 
av antalet utrikes födda elever. Denna förändring 
kompenseras av att det samtidigt blir fler elever 
med svensk bakgrund.  
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Bilden av elevers resultat 

Internationella studier, som till skillnad från det 
nationella provsystemet är konstruerade för att 
mäta resultatutvecklingen över tid, ger 
sammantaget en dyster bild av utvecklingen i den 
svenska skolan. Det är oroande, inte minst med 
tanke på att det handlar om de viktiga kärn-
kompetenserna läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap. 

Sverige har regelbundet deltagit i PISA, som 
undersöker färdigheter inom områdena 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse, i 
PIRLS, som undersöker läsförståelse, och 
TIMSS, som undersöker färdigheter inom 
ämnena naturvetenskap och matematik. 
Dessutom har Sverige deltagit i den europeiska 
språkstudien ESLC och i internationella 
mätningar av elevers kunskaper i medborgar- 
och samhällsfrågor (ICCS). Sammantaget utgör 
dessa studier ett brett underlag för att bedöma 
kunskapsutvecklingen i grundskolan. Resultaten 
från dessa studier gör det möjligt att sätta in 
svenska elevers prestationer i ett internationellt 
sammanhang och också att följa den trend-
mässiga utvecklingen.  

Resultaten från de internationella studierna 
visar att svenska elever har haft en svag 
resultatutveckling under de senaste 10–15 åren. 
En överväldigande majoritet av studierna visar på 
sjunkande resultat bland både flickor och pojkar. 
I PISA 2012 var de svenska resultaten signifikant 
lägre än OECD-genomsnittet inom alla de tre 
kunskapsområdena. Så sent som 2000 och 2003 
låg de svenska eleverna signifikant över OECD-
genomsnittet inom alla tre områden.  

 
Diagram 3.11 Svenska elevers resultat i internationella 
kunskapsmätningar 2000–2012 
  

 
 Källa: För mera information om resultaten i de internationella studierna se Statens 
skolverks rapport Grundskolan i internationella kunskapsmätningar – kunskap, 
skolmiljö och attityder till lärande. 
Anm. Figuren illustrerar den relativa resultatutvecklingen eftersom studierna 
använder olika poängskalor. Det är omöjligt att göra direkta poängjämförelser mellan 
studierna. 

 
Sammanlagt var det 18 OECD-länder, däribland 
Finland, Danmark och Norge, som presterade 
bättre än Sverige i läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap. I PIRLS var det genomsnittliga 
resultatet fortfarande högre än för genomsnittet 
inom EU- och OECD, men studien visade 
också att läsförmågan hos de svenska eleverna 
försämrats. Bland de länder som deltagit i PIRLS 
sedan 2001 var Sverige ett av få länder som 
uppvisade försämrade resultat vid samtliga tre 
mättillfällen. I TIMSS har de svenska mate-
matikresultaten för årskurs 8 försämrats relativt 
kraftigt under hela perioden 1995–2011, även om 
takten i nedgången har avtagit efter 2003. Sverige 
är ett av få länder som uppvisar en kontinuerlig 
resultatförsämring under 2000-talet i matematik 
för årskurs 8. Jämfört med 2007 var resultaten i 
naturvetenskap för årskurs 8 enligt TIMSS 
förhållandevis stabila, men i ett längre tids-
perspektiv är utvecklingen negativ. De svenska 
elevernas resultatförsämring mellan 1995 och 
2011 är den största som noterats bland de länder 
som deltagit vid dessa båda mättillfällena. 

Sverige uppvisar relativt goda resultat i de 
mätningar som genomförts av kunskaper i 
engelska samt i medborgar- och samhällsfrågor. I 
läsförståelse och naturvetenskap är elevernas 
relativa prestationer dock sämre. Allvarligast är 
läget i matematik där resultaten är lägst.  

Denna bild bekräftas också av nationell 
statistik. Vid sidan av svenska som andraspråk är 
matematik det ämne där andelen elever som inte 
uppnår godkänt resultat i de nationella ämnes-
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proven är störst. Låga resultat i matematik är den 
vanligaste orsaken till att elever inte uppnår 
behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram. I inget annat ämne är andelen elever som 
inte uppnår godkänd kunskapssnivå (lägst 
betyget E) lika stort som i matematik.  
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4 Gymnasieutbildning 

4.1 Omfattning 

I detta avsnitt behandlas skolformerna 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. I avsnittet 
redovisas främst resultat som avser 2014. När 
det gäller betyg, meritvärden och provresultat 
innebär det läsåret 2013/14. Uppgifter om elever 
och personal avser läsåret 2014/15. Uppgifterna 
avseende kostnader för gymnasieskola och gym-
nasiesärskola 2014 bygger på preliminär statistik. 
Resultat, resultatindikatorer och statliga insatser 
för läraryrket redovisas samlat i avsnitt 2 för 
samtliga skolformer. Vissa resultat och insatser 
som är gemensamma för flera skolformer 
redovisas i avsnitt 3 Förskola och grundskola.  

4.2 Mål för gymnasieutbildningen  

Svensk gymnasieutbildning ska vara av hög och 
likvärdig kvalitet. Alla elever ska ges för-
utsättningar att uppnå de nationella målen och 
utveckla sina kunskaper, färdigheter och 
kompetenser så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. Gymnasieskolan ska ge eleverna 
en god grund för yrkesverksamhet eller för 
vidare studier. 

Regeringens mål för verksamhetsområdet 
sammanfaller i huvudsak med syftet med utbild-
ningen inom skolväsendet som det uttrycks i 
skollagen (2010:800). Av skollagen framgår att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers 
olika behov. Eleverna ska ges stöd och stimulans 

så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvär-
dig inom varje skolform oavsett var i landet den 
anordnas. 

4.3 Resultatredovisning 

4.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande indikatorer används för att bedöma 
gymnasieskolans måluppfyllelse. 

– Resultat på nationella prov. 

– Genomsnittlig betygspoäng. 

– Andel elever som slutfört utbildningen 
inom tre år. 

– Andel elever som uppnått grundläggande 
behörighet till högskoleutbildning inom tre 
år. 

– Övergång från preparandutbildning och 
programinriktat individuellt val till nation-
ella program i gymnasieskolan. 

– Lärarbehörighet och personalens utbild-
ning. Denna indikator redovisas i avsnitt 2. 

 
Indikatorerna ger inte en heltäckande bild av 
respektive verksamhet men belyser de delar av 
måluppfyllelsen och resultaten som regeringen 
bedömer är centrala. All individbaserad statistik 
redovisas uppdelat på kön om dessa uppgifter är 
tillgängliga. 
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4.3.2 Resultat 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan är en skolform inom skol-
väsendet som är avsedd att påbörjas av ung-
domar efter avslutad grundskoleutbildning eller 
motsvarande, fram t.o.m. det första kalender-
halvåret det år de fyller 20. Den är en frivillig 
skolform som fr.o.m. hösten 2011 omfattar 18 
nationella program, varav 12 yrkesprogram och 6 
högskoleförbredande program med totalt 60 
olika inriktningar. Inom de nationella 
programmen kan det även finnas särskilda 
varianter som är godkända av Statens skolverk 
och inom yrkesprogrammen kan det även finnas 
gymnasial lärlingsutbildning. För de elever som 
inte är behöriga till de nationella programmen 
finns fem introduktionsprogram. Ca 98 procent 
av alla ungdomar börjar i någon av de olika 
formerna av utbildning inom gymnasieskolan.  

Gymnasieskolan ska enligt skollagen 
(2010:800) ge en god grund för yrkesverksamhet 
och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Gymnasieskolans huvuduppgift är 
enligt den nya läroplanen, som gäller för elever 
som börjat i gymnasieskolan fr.o.m. hösten 
2011, att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. De högskole-
förberedande programmen ska utgöra grund för 
fortsatt utbildning på högskolenivå. Yrkes-
programmen ska utgöra grund för yrkes-
verksamhet och fortsatt yrkesutbildning. 
Eleverna på yrkesprogrammen ska ges möjlighet 
att uppnå grundläggande högskolebehörighet. 
Sådan behörighet är alltså inget krav för yrkes-
examen utan en möjlighet för den enskilde 
eleven. 

Elever, skolor och studievägar 
Hösten 2014 gick 323 670 elever i gymnasie-
skolan, vilket är en minskning med drygt 6 000 
elever eller närmare två procent jämfört med året 
innan (se diagram 4.1). I skolor med kommuner 
som huvudmän, där elevantalet uppgick till 237 
835 elever hösten 2014, var minskningen ca två 
procent. Även antalet elever i fristående 
gymnasieskolor minskade, från 85 079 till 83 195 
elever, vilket är en minskning med drygt två 
procent. Antalet elever i skolor med landsting 
som huvudman har minskat med 182 elever, från 

2 822 elever 2013 till 2 640 elever 2014. Statens 
skolverks prognos visar att elevminskningen 
kommer att fortsätta det kommande läsåret. 
Därefter kommer, enligt prognosen, elevkullarna 
återigen att öka. Fram till läsåret 2023/24 
beräknas ökningen bli omkring 45 000 elever.  

 
Diagram 4.1 Elevutveckling i gymnasieskolan 1996/97–
2014/15 
Antal elever  

 
Källa: Statens skolverk.  

 
Läsåret 2014/15 var andelen kvinnor i gymnasie-
skolan (vid mätningen den 15 oktober 2014) 48 
procent och andelen män 52 procent. Av 
eleverna i skolor med kommuner som huvud-
män var andelen kvinnor 47 procent och andelen 
män 53 procent. Motsvarande andelar för fri-
stående skolor var 50 procent kvinnor och 50 
procent män (se diagram 4.2). Andelarna är 
oförändrade jämfört med föregående läsår.  

 
Diagram 4.2 Elever i gymnasieskolan per huvudman, upp-
delat på kön 2014/15 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Hösten 2014 fanns det 1 328 skolenheter i 
gymnasieskolan (se tabell 4.1), vilket innebär en 
minskning med 18 skolenheter jämfört med året 
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innan. Antalet skolenheter med kommuner som 
huvudmän var 859 läsåret 2014/15, vilket innebär 
en minskning med 10 skolenheter jämfört med 
läsåret 2013/14. Antalet skolenheter med 
enskilda huvudmän uppgick läsåret 2014/15 till 
452, vilket innebär en minskning med 8 
skolenheter. 

 
Tabell 4.1 Skolenheter i gymnasieskolan 2013/14 och 
2014/15 
Antal 

Läsår 2013/14 2014/15 

Skolenheter totalt 1 346 1 328 

därav med 

Kommun som huvudman 869 859 

Enskild huvudman 460 452 

Landsting som huvudman 17 17 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen skolenheter med kommuner som 
huvudmän utgör 65 procent av samtliga skolen-
heter 2014 medan andelen skolenheter med 
fristående huvudmän utgör 34 procent. Detta är 
samma andelar som föregående år. Resterande 17 
skolor hade landsting som huvudmän, vilket 
även det är samma antal som föregående läsår. 
De kommunala gymnasieskolorna är i genom-
snitt större, sett till antalet elever, än de fri-
stående. I och med den nya definitionen av 
begreppet skolenhet har dock det genomsnittliga 
antalet elever per skolenhet minskat i skolorna 
med kommuner som huvudmän. 

Hösten 2014 var antalet elever, som sökt ett 
program och gick i gymnasieskolans årskurs 1 
för första gången, 94 770 stycken. Av dessa 
nybörjarelever började knappt 28 procent på ett 
yrkesprogram, vilket är en liten ökning jämfört 
med föregående år. Vidare började drygt 62 
procent av eleverna ett högskoleförberedande 
program och 10 procent ett introduktions-
program. Sedan läsåret 2013/14 har andelen 
elever på högskoleförberedande program ökat 
med fyra procentenheter medan andelen elever 
på introduktionsprogram minskat med fem 
procentenheter. 

Av de totalt 323 670 eleverna i gymnasie-
skolan läsåret 2014/15 gick knappt 58 procent 
ett högskoleförberedande program, drygt 30 
procent ett yrkesprogram och drygt 11 procent 
ett introduktionsprogram. I förhållande till före-
gående läsår har andelen elever som läser ett 
yrkesprogram minskat med två procentenheter. 
Samtidigt har andelen elever på högskoleför-

beredande program ökat marginellt. Andelen 
elever på introduktionsprogram har ökat med en 
procentenhet.  

Våren 2014 fanns det totalt drygt 6 400 
lärlingar, varav ca 40 procent kvinnor och ca 60 
procent män. En elev på ett yrkesprogram kan 
välja att exempelvis gå en i huvudsak skolförlagd 
studieväg de första två åren och i form av en 
gymnasial lärlingsutbildning enbart det tredje 
året. Våren 2015 fanns det totalt närmare 7 600 
lärlingar i gymnasieskolan. Av dessa var ca 38 
procent kvinnor och ca 62 procent män. Totalt 
innebär det en ökning med ca 1 200 lärlingar 
jämfört med 2014. 

Indikator: Resultat på nationella prov 

För de elever som började i gymnasieskolan 
hösten 2011 eller senare används nationella prov 
som tagits fram utifrån de nya ämnesplanerna. 
Från och med hösten 2012 finns det nationella 
prov framtagna för kurserna engelska 5 och 6, 
matematik 1a, 1b och 1c, 2a, 2b och 2c, 3b och 
3c och 4 samt svenska 1 och 3 och svenska som 
andraspråk 1 och 3. 

Andelen elever som klarade de inledande 
kursproven i matematik var mindre våren 2014 
än våren 2013. Störst andel elever med godkänt 
provbetyg (minst betyget E) fanns bland de 
elever som läst matematik 1c. Av de elever som 
skrev det provet våren 2014 fick 95 procent 
minst godkänt provbetyg att jämföra med 97 
procent våren 2013. Matematik 1c är den inle-
dande kursen på de tekniska och naturveten-
skapliga programmen. Matematik 1a är den inle-
dande matematikkursen på yrkesprogrammen i 
den reformerade gymnasieskolan. Andelen 
elever med minst godkänt provbetyg på denna 
kurs våren 2014 var 70 procent, vilket är en 
minskning jämfört med våren 2013 då 84 
procent av eleverna fick godkänt provbetyg. 
Enligt Statens skolverk kan skiftningar i 
resultaten delvis förklaras med att prov inte 
riktigt har samma innehåll från år till år. 

Matematik 1b är den inledande matematik-
kursen på samhällsvetenskapsprogrammet, 
ekonomiprogrammet, humanistiska programmet 
och estetiska programmet. Andelen elever med 
minst godkänt provbetyg i matematik 1b våren 
2014 var 83 procent att jämföra med 93 procent 
våren 2013. I engelska 5 och svenska 1 fick 97 
respektive 96 procent av de elever som gjorde 
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proven våren 2014 minst provbetyget E, vilket är 
en liten ökning för båda ämnena jämfört med 
våren 2013. 

Provresultaten är i stort sett desamma både 
för kvinnor och för män när det gäller de kurs-
prov som gjordes våren 2014. Skillnaderna är 
något större på kursproven i svenska 1 och 
svenska som andraspråk 1 (se diagram 4.3).  

 
Diagram 4.3 Andel elever som fått minst betyget E i 
nationella prov i engelska 5, matematik 1a–1c, svenska 1 
och svenska som andraspråk 1 vt 2014, per kön 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

Indikator: Genomsnittlig betygspoäng 

Alla elever ska ges förutsättningar att nå de 
nationella målen. Den genomsnittliga betygs-
poängen, dvs. det genomsnittliga värdet av alla 
betyg som redovisas i elevens examensbevis eller 
studiebevis om minst 2 500 betygsatta gymnasie-
poäng, är en indikator på uppfyllelsen av detta 
mål. Den genomsnittliga betygspoängen i 
gymnasieskolan var 14,0 av maximalt 20 poäng 
för samtliga elever som avslutat sin utbildning 
med ett examensbevis eller studiebevis som 
omfattar minst 2 500 poäng läsåret 2013/14. Det 
är i nivå med utfallet de senaste tolv läsåren (se 
diagram 4.4).  

 

Diagram 4.4 Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan 
1998/99-2013/14 
Genomsnittlig betygspoäng  

 
Källa: Statens skolverk.  
Anm. Den genomsnittliga betygspoängen 2013/14 avser elever som avslutat 
gymnasieskolan våren 2014 med examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 
betygsatta poäng. Den genomsnittliga betygspoängen för 1998/99-2012/13 avser 
elever som fått slutbetyg. 

 
Det finns könsskillnader i betygsresultaten. 
Våren 2014 var den genomsnittliga betygspo-
ängen för kvinnor 14,6 poäng och för män 13,4 
poäng, vilket innebär att jämfört med föregående 
år minskade den genomsnittliga betygspoängen 
för kvinnor med 0,1 poäng och ökade med 0,1 
poäng för män. Kvinnor med svensk bakgrund 
hade i genomsnitt 14,7 poäng medan kvinnor 
med utländsk bakgrund hade  i genomsnitt 13,6 
poäng. Motsvarande resultat var för män 13,6 
respektive 12,7 poäng, vilket innebär en 
minskning med 0,2 poäng för kvinnor i båda 
grupperna och en ökning med 0,2 poäng för män 
i båda grupperna, jämfört med föregående år.  

Liksom när det gäller resultaten på de nation-
ella proven var kursbetygen högre i svenska och 
engelska än i matematik (se diagram 4.5). Sam-
tidigt är betygen på kurser i engelska, matematik 
och svenska som är obligatoriska för alla 
program högre än på de nationella proven. Det 
är dock viktigt att notera att det inte är samma 
elever som gjort de nationella proven som fått 
examensbevis eller studiebevis om 2 500 poäng 
ett visst år. Många elever gör det nationella 
provet i den inledande kursen i ett ämne under 
den första eller andra årskursen i gymnasie-
skolan.  
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Diagram 4.5 Andel elever som fått minst betyget E i 
engelska 5, matematik 1a-1c, svenska 1 respektive svenska 
som andraspråk 1 i sitt examensbevis eller studiebevis 
omfattande minst 2 500 poäng, vt 2014 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Av alla elever som fick examensbevis eller 
studiebevis om minst 2 500 gymnasiepoäng 
våren 2014 hade 34,3 procent läst ett utökat 
program, dvs. läst fler kurser än vad som ingick i 
deras fullständiga program. Detta var lägre än 
andelen med slutbetyg 2013 som läst ett utökat 
program (39 procent). Antalet elever som 
lämnade gymnasieskolan våren 2014 efter att ha 
gått ett reducerat program, dvs. som på grund av 
studiesvårigheter har befriats från undervisning i 
en eller flera kurser, var totalt ca 1 100 varav ca 
50 procent kvinnor och ca 50 procent män. 
Dessa elever har inte fått betyg på de 2 500 
poäng som ett nationellt program omfattar. 
Detta gör att de i tillgänglig statistik inte räknas 
med i gruppen elever som avslutat en fullständig 
gymnasieutbildning och deras andel redovisas 
därför inte här. 

Indikator: Andel elever som slutfört utbildningen 
inom tre år 

Det är viktigt att alla ungdomar ges förutsätt-
ningar att fullfölja en gymnasial utbildning inom 
utsatt tid. Utbildningen i gymnasieskolan 
genomförs normalt på tre år. Det är dock inte 
alla elever som klarar studierna inom denna tid. 
Tidigare användes andelen elever som fått 
slutbetyg inom tre år som en indikator avseende 
genomströmningen i gymnasieskolan, men efter 
gymnasiereformen 2011 används nu i stället 
andelen elever som slutfört utbildningen inom 
tre år som indikator. Med elever som slutfört 
utbildningen menas här elever som avslutat 

gymnasieskolan med examensbevis eller studie-
bevis som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng. 
Av alla elever som började i gymnasieskolan 
hösten 2011 hade 71 procent slutfört utbild-
ningen våren 2014, dvs. efter tre år. Andelen 
elever som slutfört gymnasieskolan inom tre år 
har varit i stort sett oförändrad under de senaste 
tio åren, oberoende av sättet att mäta fullföl-
jandet (se diagram 4.6 för utvecklingen de 
senaste fem åren). Det är dock viktigt att påpeka 
att kraven för att få slutbetyg respektive 
examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 
poäng skiljer sig åt. 

 
Diagram 4.6 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2007–2011 
som fått slutbetyg (2007–2010) eller som avslutat med 
examensbevis eller studiebevis omfattande minst 2 500 
poäng (2011) inom tre år 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk.  

 
Kvinnor som började i gymnasieskolan hösten 
2011 slutförde utbildningen inom tre år i högre 
grad än männen, 73 procent jämfört med 68 
procent. Elever på högskoleförberedande pro-
gram slutförde gymnasieskolan i större utsträck-
ning än elever som gått yrkesprogram. Andelen 
elever som 2011 var nybörjare på ett högskole-
förberedande program och som slutförde gym-
nasieskolan inom tre år är 80,7 procent. 
Motsvarande andel för yrkesprogram är 76,3 
procent. 

Att inte fler slutför gymnasieskolan inom tre 
år beror delvis på att många elever har bytt pro-
gram under studietiden, vilket förlänger studie-
tiden med ett och ibland flera år. En annan orsak 
till att studietiden blir längre är att många elever 
inte är behöriga till ett nationellt program och 
börjar sin gymnasietid på ett introduktions-
program. Av de elever som 2010 började på ett 
individuellt program, introduktionsprogrammets 
föregångare, hade endast 15 procent fått slut-
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betyg från något program efter fyra år. Av ny-
börjarna i gymnasieskolan 2010 gick 11,6 
procent ett individuellt program. 

Av nybörjarna i gymnasieskolan hösten 2009 
fick 68,9 procent slutbetyg inom tre år, 76,6 
procent inom fyra år och 77,8 procent efter fem 
år.  

Indikator: Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till högskoleutbildning 
inom tre år 

Nya krav för grundläggande behörighet 
För att kunna antas till en högskoleutbildning 
krävs s.k. grundläggande behörighet. Kraven för 
grundläggande behörighet har höjts och denna 
förändring började tillämpas för elever som 
började i gymnasieskolan hösten 2011. De nya 
kraven innebär att det som huvudregel krävs en 
gymnasieexamen från ett högskoleförberedande 
program eller en yrkesexamen kompletterad 
med vissa behörighetsgivande kurser för att få 
grundläggande behörighet. Av alla elever som 
började gymnasieskolan hösten 2011, vilket är 
den första årskullen som gått i den reformerade 
gymnasieskolan, hade 51,6 procent uppnått 
grundläggande behörighet inom tre år. Det  är en 
minskning med 11,8 procentenheter jämfört 
med den föregående elevkullen som var den sista 
som läste enligt läroplanen från 1994 (se diagram 
4.7). Kvinnor hade ett bättre resultat än män, då 
59,4 procent uppnådde sådan behörighet inom 
tre år att jämföra med 44,3 procent av männen. 
Elever med utländsk bakgrund lyckades i lägre 
grad än övriga elever att uppnå den grund-
läggande behörigheten, 38,1 procent jämfört 
med 55,1 procent. Det är en minskning för båda 
elevgrupperna: ca 6,7 procentenheter för elever 
med utländsk bakgrund och ca 13 procenten-
heter för övriga elever. 
   

Diagram 4.7 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2007–2011 
som uppnått grundläggande behörighet inom tre år 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. Elever som påbörjade gymnasieskolan före 2011 läste enligt läroplanen från 
1994 medan de som påbörjar gymnasieskolan efter 2011 läser enligt 2011 års 
läroplan.  

 
Av nybörjarna på högskoleförberedande pro-
gram 2011 uppnådde 73,4 procent grund-
läggande behörighet inom tre år. Motsvarande 
andel av nybörjarna på yrkesprogram var 29,3 
procent. Spridningen mellan programmen är 
dock stor (se diagram 4.8). 

Det finns skillnader i resultat mellan könen 
inom respektive nationellt program. Av ny-
börjarna 2011 fick kvinnor i högre utsträckning 
än män grundläggande behörighet till univer-
sitets- och högskolestudier. Detta gäller för 
samtliga program. 
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Diagram 4.8 Andel nybörjare i gymnasieskolan 2011 som 
fått examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 poäng 
inom tre år, fördelade efter grundläggande behörighet eller 
inte och program2 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Av de drygt 87 000 elever som våren 2014 fick 
ett slutbetyg eller ett examensbevis eller studie-
bevis som omfattade minst 2 500 gymnasiepoäng 
från gymnasieskolan, oavsett hur länge de gått i 
gymnasieskolan, fick 70,3 procent grund-
läggande behörighet till högskoleutbildning. Det 
är en minskning med 16,6 procentenheter jäm-
fört med föregående år, då kraven var lägre. Av 
de elever som studerade enligt läroplanen från 
2011 fick 70,3 procent grundläggande behörig-
het. En relativt liten grupp, ca 3 000 elever, 
studerade enligt 1994 års läroplan och av dessa 
elever fick ca 2 000 grundläggande behörighet. 
Av kvinnorna som studerade enligt läroplanen 
från 2011 var andelen behöriga till högskolan 
78,6 procent och av männen 62,1 procent. Av 
kvinnorna som studerade enligt 1994 års läroplan 
var andelen som fick grundläggande behörighet 
till högskolan 70,9 procent. Motsvarande andel 
för männen var 64,6 procent. 

Sammantaget hade 63 procent av dem som 
fyllde 20 år under 2014 uppnått grundläggande 
behörighet inom gymnasieskolan, en andel som 
varierade mellan 32 och 79 procent mellan 

 
 
                                                      
2 BF= Barn och fritid, BA= Bygg och anläggning, EE= El och energi, 

FT= Fordon och transport, HA= Handel och administration, HV= 

Hantverk, HT= Hotell och turism, IN= Industritekniska, NB= 

Naturbruk, RL= Restaurang och livsmedel, VF= VVS och fastighet, 

VO= Vård och omsorg, RX= Riksrekryterande utbildningar, EK= 

Ekonomi, ES= Estetiska, HU= Humanistiska, NA= Naturvetenskap, 

SA= Samhällsvetenskap, TE= Teknik 

kommunerna. Detta är relativt oförändrat i för-
hållande till året dessförinnan. 

Byte av program, avbrott och studieuppehåll 
Programbyten, liksom avbrott och studieuppe-
håll, är vanliga orsaker till förlängd studietid för 
många elever i gymnasieskolan. 

Hösten 2013 fanns det knappt 100 000 elever 
som var nybörjare i gymnasieskolan. Andelen 
elever som efter ett år har bytt från ett nationellt 
program till ett annat nationellt program har 
minskat med knappt två procentenheter sedan 
förra året, och var hösten 2014 ca 7 procent. Det 
är fortsatt något vanligare att elever som börjat 
på yrkesprogram byter program än elever som 
börjat på högskoleförberedande program. Av de 
som var nybörjare i årskurs 1 på ett yrkes-
program läsåret 2013/14 hade 8,2 procent bytt 
program efter ett år, vilket är 0,8 procentenheter 
lägre än för föregående elevkull. Av eleverna som 
började i årskurs 1 på ett högskoleförberedande 
program 2013/14 hade 6,9 procent bytt program 
efter ett år, en minskning med knappt två pro-
centenheter. Liksom läsåret 2012/13 var det 
vanligast att elever bytte inom samma program-
typ som de började på, dvs. från ett yrkes-
program till ett annat, respektive från ett hög-
skoleförberedande program till ett annat. 

Det finns fem introduktionsprogram som 
syftar till att förbereda för studier på ett annat 
program eller för yrkesverksamhet. Av ny-
börjarna på ett introduktionsprogram i årskurs 1 
hösten 2013 hade 41 procent bytt utbildning ett 
år senare. Störst andel, 18,8 procentenheter, hade 
bytt till ett yrkesprogram, 6,4 procentenheter 
hade bytt till ett högskoleförberedande program 
och 15,8 procentenheter till ett annat intro-
duktionsprogram. Skillnaderna är stora mellan 
programmen, men programmen har också vitt 
skilda syften.  

I många fall innebär ett programbyte att 
eleven börjar om i årskurs 1 på den nya utbild-
ningen, vilket innebär ett extra studieår. Det 
förekommer även att elever byter program 
senare under sin gymnasietid. 

Av nybörjarna i årskurs 1 läsåret 2013/14 
återfanns 3,0 procent, ca 3 000 elever, inte i 
gymnasieskolan efterföljande läsår, vilket är en 
minskning med en procentenhet eller ca 1 000 
elever jämfört med föregående period. Dessa 
hade således gjort studieuppehåll eller avbrutit 
sina studier. Det finns i detta avseende stora 
skillnader mellan programmen. Av eleverna på 
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nationella program hade 1,8 procent gjort studie-
uppehåll eller avbrutit sina studier efter det 
första året medan motsvarande andel för elever 
på introduktionsprogram var 10,8 procent.  

Indikator: Övergång från preparandutbildning och 
programinriktat individuellt val till nationella 
program i gymnasieskolan 

Hösten 2013 började 1 333 elever i årskurs 1 på 
introduktionsprogrammet preparandutbildning 
och 1 929 på programinriktat individuellt val 
som nybörjare i gymnasieskolan. Preparand-
utbildningen syftar till att elever som har fullföljt 
årskurs 9 i grundskolan utan att ha fått behörig-
het till ett visst nationellt program i gymnasie-
skolan ska uppnå sådan behörighet. Program-
inriktat individuellt val syftar främst till att en 
elev som saknar behörighet till ett visst yrkes-
program ska få sådan behörighet och bli antagen 
till det programmet. Av eleverna i årskurs 1 på 
en preparandutbildning 2013 hade 53,8 procent 
bytt till ett nationellt program hösten 2014. 
Motsvarande andel för elever på programinriktat 
individuellt val är 43,8 procent. Det innebär att 
andelen nybörjare som bytt till ett nationellt 
program är på samma nivå som föregående läsår 
både avseende preparandutbildningen och 
programinriktat individuellt val. En stor del av de 
elever som byter från ett introduktionsprogram 
till ett nationellt program gör detta utan att 
förlänga studietiden. 

Etablering på arbetsmarknaden efter avslutade 
studier 

Statens skolverk har på uppdrag av regeringen 
tagit fram en rapport om ungdomars sysselsätt-
ning efter avslutade gymnasiestudier. Studien, 
som presenterades i oktober 2014, handlar om i 
vilken utsträckning ungdomar arbetar eller 
studerar ett, tre och fem år efter att de har slutat 
gymnasieskolan. Rapporten bygger på register-
data om tre olika årskullars sysselsättning 2012. 
Årskullarna har med förväntad studietakt gått ut 
gymnasieskolan läsåren 2006/07, 2008/09 och 
2010/11, dvs ett, tre och fem år före 2012. 
Resultaten av studien visar att en avgörande 
faktor för elevernas senare etablering på arbets-
marknaden är om de har gått i årskurs 3 i 
gymnasieskolan. Även bland de elever som har 

gått i årskurs 3 utan att få slutbetyg är andelen 
som har en etablerad ställning på arbets-
marknaden betydligt högre än bland de elever 
som har årskurs 1 eller 2 som högsta årskurs. 
Diagrammen nedan visar den äldsta årskullens 
etableringsstatus ett till fem år efter gymnasie-
skolan dvs. ett till fem år efter läsåret 2006/07. 
 
Diagram 4.9 Etableringsstatus för ungdomar som fått 
slutbetyg med grundläggande behörighet 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. Definition: 
Etablerad ställning: Arbetsinkomst på minst 174 200 kr.  
Osäker ställning: Arbetsinkomst på minst 147 400 kr och upp till 174 200 kr eller 
Arbetsinkomst på minst 174 200 kr och under året förekomst av arbetslöshet. 
Svag ställning: Arbetsinkomst upp till 147 400 kr eller Arbetsinkomst på minst 
147 400 kr och under året förekomst av heltidsarbetslöshet.  
Ej arbete eller studerande: Avsaknad av arbetsinkomst aktuellt år.  
Högskolestudier: Registrerad på högskola och erhållit någon form av 
studieersättning.  
Övriga studier: Inte klassificerad som högskolestuderande men har erhållit 
studieersättning omfattande mer än 20 000 kr under aktuellt år.  

 
Diagram 4.10 Etableringsstatus för ungdomar som fått 
slutbetyg utan grundläggande behörighet eller som gått i 
årskurs 3 utan att få slutbetyg 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. För definition se diagram 5.9. 
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Diagram 4.11 Etableringsstatus för ungdomar som gått i 
gymnasieskolan men aldrig påbörjat årskurs 3 på ett 
program 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. För definition se diagram 5.9. 

Övergång till högskola och kommunal vuxen-
utbildning 

Andelen ungdomar som påbörjar högskole-
utbildning läsåret efter det att de avslutat gym-
nasieskolan har de senaste åren legat på samma 
nivå. Av de elever som fick slutbetyg eller mot-
svarande våren 2013 började 21,8 procent i hög-
skolan följande läsår. Kvinnor fortsätter oftare 
än män att studera vidare på högskolan. Av de 
kvinnor som slutförde gymnasieskolan våren 
2013 gick 23,9 procent direkt över till hög-
skolestudier, jämfört med 19,8 procent av 
männen. Av elever med utländsk bakgrund 
började mer än var tredje elev i högskolan året 
efter avslutad gymnasieskola 2013, jämfört med 
var femte elev med svensk bakgrund. Detta är 
samma andelar som föregående läsår. Av de 
kvinnliga eleverna med utländsk bakgrund 
började 39,5 procent i högskolan året efter 
avslutad gymnasieskola, motsvarande andel för 
manliga elever med utländsk bakgrund var 28,6 
procent. När det gäller elever med svensk 
bakgrund började 21,1 procent av kvinnorna i 
högskolan året efter avslutad gymnasieskola 
medan motsvarande andel för männen var 18,2 
procent. Andelen ungdomar som påbörjar en 
högskoleutbildning inom tre år efter avklarad 
gymnasieskola minskade från 42,3 procent av 
dem som fick slutbetyg från gymnasieskolan 
våren 2010 till 41,5 procent av dem som fick 
slutbetyg våren 2011. 

Av alla elever i årskurs 3 i gymnasieskolan 
läsåret 2012/13 gick 10,1 procent över till 

kommunal vuxenutbildning (komvux) följande 
läsår. Det är en liten minskning jämfört med 
föregående period. Denna andel har varierat 
mellan 10,1 och 13,1 procent de senaste sex åren. 
De som inte fått ett slutbetyg från gymnasie-
skolan läser i större utsträckning än andra vidare 
i komvux. Totalt 16,8 procent av de elever som 
gick i årskurs 3 hösten 2012 och inte hade fått 
ett slutbetyg eller motsvarande våren 2013 åter-
fanns i komvux läsåret 2013/14, att jämföra med 
8,7 procent av de elever som fått ett slutbetyg. 

Kvinnor börjar i högre grad studera i komvux 
än män. Av de kvinnor som inte fick ett slut-
betyg eller motsvarande från gymnasieskolan 
vårterminen 2013 återfanns 19,1 procent i 
komvux följande läsår. Motsvarande andel av 
männen var 15,1 procent. 

Elever med utländsk bakgrund går över till 
komvux i större utsträckning än elever med 
svensk bakgrund. Av eleverna med utländsk 
bakgrund, som inte fick ett slutbetyg eller mot-
svarande vårterminen 2013, läste totalt 26,0 
procent, 29,0 procent av kvinnorna och 23,9 
procent av männen, vidare i komvux påföljande 
läsår. Motsvarande andelar för elever med svensk 
bakgrund var totalt 13,6 procent, 15,7 procent av 
kvinnorna och 11,9 procent av männen. 

Kostnader 
De totala kostnaderna för gymnasieskolan med 
kommun och enskild huvudman 2014 uppgick 
till knappt 34,5 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 0,1 procent jämfört med 2013. 
Kostnaden per elev uppgick till i genomsnitt 
106 400 kronor 2014, vilket är en ökning med 
4,4 procent jämfört med föregående år. Därtill 
uppgick kostnader för skolskjuts, reseersättning 
och inackordering till drygt 1,2 miljarder kronor. 

Gymnasiesärskolan 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska enligt 
skollagen ge elever med utvecklingsstörning en 
för dem anpassad utbildning som ska ge en god 
grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för personlig utveckling och ett aktivt del-
tagande i samhällslivet. Fram t.o.m. våren 2016 
finns det även elever i särskolan som följer äldre 
bestämmelser. För utbildning som påbörjas efter 
den 30 juni 2013 gäller bestämmelserna för den 
reformerade gymnasiesärskolan. 
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Elever, skolor och studievägar 
Hösten 2014 gick drygt 7 000 elever i gymnasie-
särskolan, vilket är en minskning med tio 
procent jämfört med föregående läsår (se 
diagram 4.12). Av eleverna var 60 procent män 
och 40 procent kvinnor.  

Andelen elever som gick i en gymnasie-
särskola med en kommun som huvudman 
hösten 2014 uppgick till drygt 89 procent medan 
drygt 8 procent gick i fristående gymnasie-
särskolor och drygt 2 procent i skolor drivna av 
landsting. Totalt gick 127 elever i s.k. integrerad 
undervisning med gymnasieskolan. 

Av eleverna i gymnasiesärskolan som läste 
enligt 1994 års läroplan gick 54 procent en yrkes-
utbildning på ett nationellt eller specialutformat 
program medan 21 procent gick i yrkesträning 
och 25 procent i verksamhetsträning på ett 
individuellt program. Av eleverna i gymnasie-
särskolan som läste enligt 2013 års läroplan gick 
56 procent ett nationellt program och 44 procent 
ett individuellt program.  

 
Diagram 4.12 Elever i gymnasiesärskolan fördelat på kön 
2008/09–2014/15 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Av eleverna i gymnasiesärskolan är fler män än 
kvinnor. Den fördelningen gäller för båda 
programtyper. Läsåret 2014/15 var andelen 
kvinnor, vid mätningen den 15 oktober 2014, 
42 procent i de nationella programmen 
(inklusive specialutformade program för elever 
som läser enligt 1994 års läroplan) respektive 37 
procent i de individuella programmen. 
Motsvarande andelar för männen var således 58 
och 63 procent (se diagram 4.13).  

 

Diagram 4.13 Elever i gymnasiesärskolan per typ av 
program och kön 2014/15 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 

Kostnader 
Den totala kostnaden för den kommunala 
gymnasiesärskolan 2014 uppgick till drygt 2,3 
miljarder kronor, vilket var en minskning med 
0,3 procent jämfört med 2013. Kostnaden per 
elev beräknas ha uppgått till i genomsnitt 
360 000 kronor 2014, vilket är en ökning med 
10,8 procent jämfört med föregående år.  

4.3.3 Utvecklingsinsatser och andra 
verksamhetsdelar 

I avsnitt 4 Förskola och grundskola finns 
resultat av följande insatser beskrivna som också 
avser gymnasieskolan. 

– Skolkomissionen 

– Skolforskningsinstitutet 

– Statens skolverk 

– Statens skolinspektion  

– Samverkan för bästa skola 

– Matematiklyftet 

– Läslyftet 

– Specialpedagogiska stöd- och utbildnings-
insatser 

– Strategi för genomförande av funktions-
hinderspolitiken 

– Främjandet av jämställdhet i skolväsendet 

– Insatser för att stärka skolans värdegrund 
och förebygga mobbning 
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Gymnasial yrkesutbildning 

Lärlingsutbildning 
Efter tre års försöksverksamhet infördes hösten 
2011 lärlingsutbildning som en ordinarie 
utbildningsform inom gymnasieskolan. Under 
vårterminen 2015 beräknas antalet lärlingar ha 
uppgått till totalt 7 597, varav 2 871 kvinnor (38 
procent) och 4 726 män (62 procent). I 
december 2013 inrättades ett lärlingscentrum 
inom Statens skolverk. Centrumet ska stimulera 
anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning och 
främja ungdomars intresse för sådan utbildning. 

Vidare beslutade regeringen i februari 2014 
om ändringar i gymnasieförordningen 
(2010:2039) i syfte att det klart ska framgå att 
arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i gymnasial 
lärlingsutbildning fr.o.m. det läsår lärlings-
utbildningen inleds. Regeringen förtydligade 
också att lärlingsutbildningen kan inledas även 
det tredje läsåret.  

Skolhuvudmän som anordnar lärlings-
utbildning kan ansöka om statsbidrag för varje 
elev som deltar i lärlingsutbildningen. Stats-
bidrag lämnas under förutsättning att ett utbild-
ningskontrakt upprättats mellan arbetsplats, 
huvudman och elev. Statsbidraget är främst 
avsett att täcka arbetsplatsernas och huvud-
männens kostnader. För arbetsplatser som har 
en utbildad handledare kan bidraget som mest bli 
57 500 kronor per läsår och elev och huvud-
männen kan få 10 000 kronor per läsår och elev. 
En utvärdering gjord av Stockholms universitet 
2014 visar att arbetsplatsernas användning av 
statsbidraget varierar mellan olika branscher. 
Inom t.ex. vård har bidraget främst använts för 
handledarutbildning, kompetensutveckling och 
trivselhöjande aktiviteter, medan det inom el och 
bygg används främst för att täcka förlorad 
arbetstid och inköp av utrustning. Inom handel 
har bidraget gått till verksamheten generellt, men 
även till att täcka förlorad arbetstid och inköp av 
utrustning. Under 2014 utbetalades 388 miljoner 
kronor och under 2015 beräknar Skolverket att 
467 miljoner kronor kommer att utbetalas. 

Yrkesintroduktion i gymnasieskolan 
Yrkesintroduktion infördes i och med gymnasie-
skolans reformering 2011 som ett av fem intro-
duktionsprogram. Programmet riktar sig till 
elever som inte är behöriga till ett nationellt 
yrkesprogram och syftar till att elever ska få en 
yrkesinriktad utbildning som underlättar 

etablering på arbetsmarknaden eller leder till 
studier på ett yrkesprogram. Enligt Statens 
skolverks preliminära statistik gick 3 800 manliga 
och 2 100 kvinnliga elever på yrkesintroduktion i 
gymnasieskolan 2014. 

Tekniksprånget 
Hösten 2012 inleddes en satsning på förmedling 
av praktikplatser inom teknikområdet för 
ungdomar som har avslutat naturvetenskapligt 
eller tekniskt program i gymnasieskolan, i syfte 
att ungdomarna ska bli intresserade av att 
vidareutbilda sig inom dessa områden. Under 
2014 antogs totalt 705 praktikanter till en 
praktikperiod om ca fyra månader inom ramen 
för satsningen, varav drygt hälften var kvinnor.  

Kvalitet inom yrkesutbildningen 
De gymnasiala yrkesutbildningarnas innehåll och 
kompetenskraven på arbetsmarknaden stämmer 
väl överens. Statens skolverk konstaterar i sin  
samlade redovisning och analys inom yrkes-
utbildningsområdet 2014 (U2014/6114/GV) att 
de flesta nationella programråd för gymnasie-
skolans yrkesprogram anser att programmens 
innehåll och kursutbud, efter reformen 2011, i 
stort sett motsvarar arbetsmarknadens behov. 

Trots att det finns en god överensstämmelse 
mellan utbildningsinnehåll och kompetens-
kraven i arbetslivet har yrkesutbildningens 
attraktionskraft minskat under flera år. Det kan 
också nämnas att kvinnor väljer yrkesprogram i 
lägre grad än män. Fördelningen mellan kvinnor 
och män är därtill mycket ojämn på de flesta 
yrkesprogram. Endast tre av tolv yrkesprogram 
uppvisar en relativt sett jämn könsfördelning 
med mellan 40 och 60 procent av vardera kön 
(U2014/6114/GV). Andelen av alla nybör-
jarelever i gymnasieskolan som väljer ett yrkes-
program har minskat, från 35 procent 2007 till 
27 procent 2013. Under våren 2015 omfattade 
t.ex., enligt Skolverkets utbildningsstatistik, 
inrikningen godshantering på fordons- och 
transportprogrammet endast tio elever i årskurs 
3 i hela landet. Lika få elever återfanns på 
inriktningen färskvaror, delikatess och catering 
på restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

I redovisningen och analysen inom yrkes-
utbildningsområdet lyfter Skolverket fram det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Myndig-
heten konstaterar att det finns kvalitetsbrister 
och att omfattningen av APL ibland är 
otillräcklig. Skolverket anger att bristerna bland 
annat handlar om handledares kunskaper, 
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överensstämmelse mellan arbetslivets krav och 
utbildningens mål, kunskapsbedömning och 
skydd mot kränkningar. Enligt verket råder det i 
flera fall, på grund av den otillräckliga om-
fattningen av APL-platser, konkurrens om 
sådana platser. När det gäller kvalitetsbrister 
konstaterar myndigheten att arbetsplatsernas 
handledare har en viktig roll, men deras 
kännedom om utbildningen och uppdraget som 
handledare varierar kraftigt. Skolverket har 
ansvarat för att genomföra eller upphandla en 
handledarutbildning. Myndigheten har anlitat 
regionala utvecklingscentra för genomförandet 
av utbildningarna. Under 2014 introducerades en 
e-utbildning på webben för handledare. Närmare 
1 500 handledare har hittills utbildats. För att 
ytterligare stödja huvudmännens arbete med att 
höja kvaliteten i APL har Skolverket i samarbete 
med olika lärosäten genomfört flera utbildningar 
för yrkeslärare som är direkt inriktade på 
utveckling av APL. Sedan starten 2014 har ca 650 
yrkeslärare deltagit i utbildningen. 

Statens skolinspektion har granskat skolors 
arbete med att förebygga studieavbrott på yrkes-
program (rapport 2015:04). Myndigheten har 
identifierat ett antal framgångsfaktorer för att 
förebygga studieavbrott. Bl.a. behöver 
förtroendefulla relationer mellan elever och 
lärare byggas upp för att förebygga avbrott. 
Vidare behöver lärare arbeta tillsammans i högre 
grad för att identifiera elevernas behov och 
gemensamt definiera lämpliga stödinsatser. Även 
elevhälsans kompetenser behöver användas 
bättre för att eleverna ska få ett kvalitativt och 
effektivt stöd att genomföra sin utbildning. 

Lärarfrågor 

Resultat gällande lärare och kompetensför-
sörjning inom lärarkåren i gymnasieutbildningen 
redovisas i avsnitt 2. Där redogörs för resultat av 
karriärstegsreformen, lärarlegitimationsrefor-
men, lärarutbildningen, kompetensförsöjningen 
avseende yrkeslärare, satsningen Lärarlyftet II, 
VAL-projektet och befattningsutbildningen för 
rektorer. I avsnittet redovisas även en analys av 
lärarbehörigheten och läraryrkets attraktions-
kraft. 

Studie- och yrkesvägledning 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 
2012/13:113) beräknat totalt 36 miljoner kronor 
för perioden 2013−2016 (varav 10 miljoner 
kronor för 2015) för fortbildning av främst 
studie- och yrkesvägledare. Statens skolverk ska 
genomföra fortbildningsinsatser som inriktas 
mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen 
med särskilt fokus på ökade kunskaper om 
arbetsmarknaden. Fortbildningen ska vidare 
främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom 
grundskolan men kan också omfatta sådan väg-
ledning inom gymnasieskolan och kommunal 
vuxenutbildning. 

Skolverket har redovisat de insatser som 
genomförts. Verket har upphandlat fem olika 
högskolekurser för studie- och yrkesvägledare, 
skolledare och lärare. Vidare har ett stödmaterial 
för lärare i grundskolan utarbetats. Materialet 
syftar till att stödja och stimulera arbetet med att 
integrera studie- och yrkesvägledning i under-
visningen och utgår från kursplanernas centrala 
innehåll. 

Skolverket har tillsammans med Arbets-
förmedlingen tagit fram ett utbildningspaket för 
lärare och studie- och yrkesvägledare, i syfte att 
stärka arbetet med att integrera studie- och 
yrkesvägledning i alla ämnen under elevernas 
hela skolgång. Utbildningspaketet har i stor 
utsträckning genomförts i samarbete med de 
regionala kompetensplattformarna för att uppnå 
en regional förankring och geografisk spridning. 
Hittills har ca 550 lärare, studie- och yrkes-
vägledare samt rektorer deltagit på sju olika 
orter. 

4.3.4 Analys och slutsatser 

Effekterna av den reformerade gymnasieskolan 

Den reformering av gymnasieskolan som 
genomfördes 2011 innebar förändringar i gym-
nasieskolans innehåll och struktur med bland 
annat nya behörighetsregler, examensmål, 
ämnesplaner och nationella program. De nya 
yrkesprogrammen ska i högre grad än de tidigare 
yrkesförberedande programmen utgöra grund 
för yrkesverksamhet och de högskole-
förberedande programmen ska i högre grad än 
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de tidigare studieförberedande programmen 
förbereda eleverna för vidare studier. 

Genomströmning och studieresultat i 
gymnasieskolan 
Våren 2014 avslutade de första eleverna sin 
gymnasieutbildning inom den reformerade 
gymnasieskolan. Hösten 2011 började  knappt 
96 700 ungdomar gymnasieskolan i årskurs 1. 
Som framgår av avsnitt 4.3.2 avslutade  71 pro-
cent av eleverna utbildningen 2014 – tre år efter 
starten – och fick endera ett examensbevis  eller 
ett studiebevis. Denna andel kan jämföras med 
de elever som började sina studier hösten 2010 
och som fick ett slutbetyg från gymnasieskolan 
2013. Även för dessa var genomströmningen 71 
procent. Under de nio åren dessförinnan hade 
mellan 68 och 69 procent av nybörjarkullarna 
fått ett slutbetyg inom tre år. Genom-
strömningen för den första kullen elever i den 
reformerade gymnasieskolan skiljer sig alltså inte 
från tidigare årskullar.  

Av eleverna som 2011 började på ett yrkes-
program fick 66,6 procent  examen efter tre års 
studier och av eleverna på högskoleförberedande 
program hade 73,8 procent fått examen efter tre 
års studier. Det är således en markant skillnad 
mellan de två typerna av program när det gäller 
hur stor andel av eleverna som uppfyllde kraven 
för examen. 

Det är också en betydande skillnad mellan 
könen när det gäller andelen med examen på de 
högskoleförberedande programmen då 77,5 
procent av kvinnorna, jämfört med 69,8 procent 
av männen, fick examen efter tre års studier. När 
det gäller yrkesprogrammen var skillnaden 
mellan könen liten: 67,2 av kvinnorna och 66,1 
procent av männen hade en examen efter tre år.  

Av statistiken avseende elever med utländsk 
bakgrund framgår att 48,3 procent av kvinnorna 
och 38,2 procent av männen hade fått gymnasie-
examen av de som var nybörjare 2011. Det är 
således en betydligt mindre andel av dessa elever 
som fått en examen från ett nationellt program 
inom tre år jämfört med övriga elever. 

För de elever som inte uppfyller kraven för 
gymnasieexamen ska ett studiebevis utfärdas. I 
Statens skolverks statistik redovisas hur stor 
andel av eleverna som fått ett studiebevis från ett 
nationellt program som omfattar betygsatta 
kurser om sammanlagt minst 2 500 gymnasie-
poäng. För nybörjareleverna på yrkesprogram 
2011 var denna andel  9,6 procent för männen 

och 6,0 procent för kvinnorna. För eleverna på 
de högskoleförberedande programmen var 
andelen 5,4 procent för männen och 3,5 procent 
för kvinnorna. 

Analys 
Det är som framgått ovan ingen skillnad mellan 
den tidigare och den reformerade gymnasie-
skolan när det gäller genomströmningen totalt 
sett. Däremot finns skillnader när det gäller 
andelen elever som uppnår grundläggande 
behörighet till högskoleutbildning när det gäller 
den första kullen som lämnat den reformerade 
gymnasieskolan och tidigare kullar. 
En examen från ett högskoleförberedande 
program i den reformerade gymnasieskolan ger 
alltid grundläggande behörighet till högskole-
utbildning. När det gäller andelen nybörjarelever 
som efter tre års studier på ett nationellt 
program i gymnasieskolan uppnått grund-
läggande behörighet är det en markant skillnad 
mellan den reformerade och den tidigare gymna-
sieskolan. För 2013 var det 75,4 procent av 
kvinnorna och 68,8 procent av männen  som 
hade uppnått grundläggande behörighet, att 
jämföra med 66,1 procent av kvinnorna och 51,2 
procent av männen 2014.  

En förklaring till den stora skillnaden mellan 
2010 och 2011 års nybörjare när det gäller 
andelen elever som inom tre år gått en gymnasial 
utbildning och som uppfyller kraven för grund-
läggande behörighet till högskoleutbildning är 
att dessa krav höjdes för elever som påbörjade 
gymnasieskolan hösten 2011. För grundläggande 
behörighet krävs nu en högskoleförberedande 
examen eller en yrkesexamen samt lägst betyget 
E i de kurser i svenska eller svenska som andra-
språk och engelska som krävs för en högskole-
förberedande examen. För elever på yrkes-
programmen är inte längre alla kurser som krävs 
för grundläggande behörighet obligatoriska. 
Eleverna har dock alltid rätt att välja till dessa 
kurser. Det har kommit signaler om att elever i 
många fall trots höga ambitioner inte valt eller 
inte slutfört kurser som krävs för den grund-
läggande behörigheten. Situationer kan uppstå 
där elever tvingas välja mellan fördjupnings-
kurser i yrkesämnen och kurser för grund-
läggande behörighet. Skolorna har inte heller 
alltid kunnat erbjuda och organisera utbildning-
arna på ett optimalt sätt så att alla som vill har 
kunnat välja kurser för den grundläggande behö-
righeten. 
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Återstående utmaningar 
Många av de förändringar som genomfördes i 
samband med gymnasiereformen 2011 var 
relevanta och har fått avsedd effekt. Det är dock 
naturligt att gymnasieskolan behöver fortsätta 
att utvecklas och det arbetet bör bygga vidare på 
centrala delar i den senaste gymnasiereformen. 
För att fler elever ska fullfölja en gymnasie-
utbildning och därmed få de kunskaper som 
behövs såväl i arbetslivet som för fortsatta 
studier har regeringen tillsatt en utredning som 
ska analysera och föreslå åtgärder för att uppnå 
detta (En attraktiv gymnasieutbildning för alla, 
dir. 2015:31, se vidare avsnitt 9.3.1). En central 
del i gymnasiereformen 2011 var att yrkes-
programmen inte obligatoriskt ska innehålla de 
kurser som leder till grundläggande behörighet 
till högskoleutbildning. Den förändringen kan 
ha bidragit till det kraftigt minskande intresset 
för gymnasial yrkesutbildning efter 2011. Därför 
ska utredningen lämna förslag som innebär att 
de nationella programmen i gymnasieskolan ger 
en bred gemensam kunskapsbas. Utredaren ska 
bl.a. föreslå hur elevens rättighet att läsa de 
kurser som leder till grundläggande behörighet 
till högskolan kan stärkas. 

Minskningen av andelen elever med grund-
läggande behörighet till högskolan är 
bekymmersam oavsett vad den beror på 
eftersom regeringen strävar efter en breddad 
rekrytering till högskolan. Kvinnor är i högre 
grad än män behöriga till högskolan både när det 
gäller yrkesprogram och högskoleförberedande 
program.  

Arbetsmarknaden och samhället förändras 
kontinuerligt. Det gör att utbildningsutbudet i 
gymnasieskolan kan behöva ses över mer regel-
bundet än i dag. Några av gymnasieskolans 
nationella program har mycket få elever och det 
finns inriktningar inom vissa program med 
endast ett fåtal elever och som få skolor erbju-
der. Ett exempel på det är att få skolor erbjuder 
alla teknikprogrammets fem inriktningar. 

Mot denna bakgrund kan det behöva göras 
fortlöpande justeringar av de nationella pro-
grammen i gymnasieskolan. 

Det minskande intresset för yrkesutbildning är en 
nationell utmaning 

Samtidigt som det finns en god överens-
stämmelse mellan yrkesutbildningarnas innehåll 

och kompetenskraven på arbetsmarknaden 
beskriver flera nationella råd för yrkesprogram i 
gymnasieskolan att antalet elever på yrkes-
programmen inte motsvarar behoven på arbets-
marknaden. Kombinationen av små elevkullar 
och minskande intresse får som konsekvens att 
antalet elever på flera yrkesprogram minskar 
betydligt. Det minskande intresset kan leda till 
problem med kompetensförsörjningen inom 
flera branscher. För att öka intresset för yrkes-
utbildning krävs fortsatta insatser vad gäller 
yrkesutbildningens kvalitet och relevans för 
ungdomar. 

Statens skolverk konstaterar i sin samlade 
redovisning och analys inom yrkesutbildnings-
området 2014 (U2014/6114/GV) att det krävs 
ett forsatt utvecklingsarbete när det gäller bland 
annat samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Regeringen delar den bedömningen. Det pågår 
för närvarande flera nationella insatser för att 
stärka yrkesutbildningens kvalitet och attrakt-
ionskraft. Flera av dessa insatser befinner sig i ett 
inledande skede och regeringen bedömer att det 
krävs uthållighet och ett långsiktigt perspektiv. 

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 

Statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning 
höjdes 2014 med 27 500 kronor per lärling och 
läsår. Delar av höjningen villkorades med att 
arbetsplatsens handledare måste ha deltagit i en 
av Statens skolverk godkänd handledar-
utbildning. I budgetpropositionen för 2014 
(prop. 2013/14:1) gjordes bedömningen att 
anordnarbidraget i ökad utsträckning på sikt 
borde villkoras med ett krav på handledar-
utbildning. Skolverket konstaterar i sin samlade 
redovisning och analys inom yrkesutbildnings-
området 2014 att en stor del av regeringens 
satsningar på yrkesutbildningsområdet sker 
genom statsbidrag. Skolverket konstaterar att 
det höjda statsbidraget till arbetsgivare inte tycks 
ha haft någon större effekt på antalet lärlingar. 
Antalet lärlingar har visserligen ökat de senste 
åren men inte i nivå med vad som beräknades 
inför höjningen av bidragen. Skolverket bedömer 
att statsbidragen med en annan utformning 
skulle kunna blir effektivare. Regeringen delar 
denna bedömning. 
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Den skolförlagda undervisningen på 
yrkesprogrammen 

Statens skolinspektion har genomfört en 
kvalitetsgranskning av den skolförlagda under-
visningen inom fem yrkesprogram där nästan var 
fjärde elev inte slutför sin utbildning inom fem 
år (rapport 2014:05). Granskningen visar att 60 
av 64 granskade gymnasieskolor behöver ut-
veckla sitt arbete inom ett eller flera riskområden 
som sammantaget kan leda till att elever avbryter 
sin utbildning. Resultaten visar på flera brister. I 
drygt hälften av de granskade skolorna fick 
elever i behov av särskilt stöd inte åtgärder som 
är anpassade utifrån de behov eleven har. 
Skolinspektionen fann också att förväntningarna 
på eleverna måste höjas. Undervisningen lades 
ibland på en allför låg nivå. Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning visar att det krävs ytterligare 
insatser för att stödja och motivera fler 
ungdomar att fullfölja sin utbildning.  

Behov av utveckling och uppföljning av 
introduktionsprogrammen 

När gymnasieskolan reformerades 2011 inför-
des de fem introduktionsprogrammen för 
elever som saknar behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram. Av Statens skolverks 
rapport Introduktionsprogram (rapport nr 
413, 2014) framgår att nästan en femtedel av 
gymnasieskolans elever går på ett intro-
duktionsprogram. Det är dock bara på språk-
introduktion som elevantalet ökar – på övriga 
introduktionsprogram har elevantalet i stället 
minskat sedan 2012. Rapporten visar att 
ungefär hälften av eleverna går kvar på samma 
introduktionsprogram efter ett år. Efter två år 
är det en femtedel, medan mer än en tredjedel 
har övergått till studier på nationellt program. 
Nära en tredjedel finns inte kvar som 
registrerade i gymnasieskolan två år efter att 
de påbörjat ett introduktionsprogram. Detta är 
vanligast för elever på språkintroduktion 
respektive individuellt alternativ. 

Det största introduktionsprogrammet är det 
som är till för nyanlända elever, språkintrodukt-
ion. Enligt Skolverkets lägesbedömning 2015 
(rapport 421, 2015) har antalet elever på språk-
introduktion ökat med elva procent i årskurs 1 
mellan läsåren 2013/14 och 2014/15. Språk-
introduktion är också det introduktionsprogram 

där eleverna efter ett år i högst utsträckning går 
kvar på samma program. Elevgruppens hetero-
genitet,  stora stödbehov samt bristande läs- och 
skrivkunnighet innebär stora utmaningar för de 
gymnasieskolor som erbjuder språkintro-
duktion. 

När Statens skolinspektion granskade utbild-
ningen på två av introduktionsprogrammen i 
gymnasieskolan, yrkesintroduktion och indivi-
duellt alternativ, visade rapporten (2013:6) bland 
annat att undervisningen ibland inte utgick från 
den enskilda elevens förutsättningar, behov eller 
intressen, utan från skolans organisatoriska 
förutsättningar. Vidare visade granskningen att 
elevernas mentorer är mycket viktiga i deras 
utbildning. 

Skolverket har fått i uppdrag att genomföra 
insatser för att bidra till utveckling av kvaliteten i 
introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 
(U2013/3681/GV). Uppdraget innebär bl.a. 
kartläggning och uppföljning av utbildningen 
och utveckling av yrkesintroduktion av 
varierande längd. Av myndighetens redovisning 
(U2015/1135/GV) framgår att huvudmännen 
organiserar utbildningen på i huvudsak tre olika 
sätt – integrerat i ett nationellt yrkesprogram, 
som särskilda klasser för yrkesintroduktion eller 
med ett individbaserat upplägg. Omfattningen av 
arbetsplatsförlagt lärande varierar stort och 
rektorer med ansvar för yrkesintroduktion upp-
lever det som mycket utmanande att eleverna är 
osäkra på vad de vill samt att elevgruppen är 
heterogen. Skolverkets kartläggning visar att 
många huvudmän arbetar med att ompröva och 
utveckla yrkesintroduktionen för att den bättre 
ska  motsvara sina syften. Regeringen bedömer 
att huvudmännen behöver fortsatt stöd i arbetet 
med att utveckla yrkesintroduktionen som en 
väg till vidare studier eller inträde på arbets-
marknaden. I sin rapport Improving Schools in 
Sweden: An OECD Perspective anger OECD 
(maj 2015) att introduktionsprogram är bra för 
att stärka fullföljandegraden i gymnasieskolan i 
de fall förebyggande metoder inte har fungerat, 
och för de elever som inte har haft möjlighet att 
genomgå utbildningssystemet. OECD anser 
dock att det är viktigt att noga följa upp och 
utvärdera introduktionsprogrammen för att se 
till att de inte blir till en återvändsgränd för 
eleverna. 

Regeringen ser därför att introduktions-
programmen fyller en viktig uppgift när det 
gäller att nå målet att alla ungdomar ska gå en 
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gymnasieutbildning. Regeringen bedömer dock 
att det är viktigt att fortsätta följa intro-
duktionsprogrammen för att, om det bedöms 
nödvändigt, utveckla dem så att de bättre svarar 
mot behoven hos och motiverar de elever som 
inte är behöriga till ett nationellt program (se 
avsnitt 9.3.1). 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

105 

5 Kommunernas vuxenutbildning 

5.1 Omfattning 

Den offentligt finansierade vuxenutbildningen 
består framför allt av kommunal vuxenutbild-
ning (komvux), särskild utbildning för vuxna 
(särvux), utbildning i svenska för invandrare 
(sfi), yrkeshögskolan, vissa kompletterande 
utbildningar och folkbildningen. Av dessa utgör 
skolformerna komvux, särvux och sfi kommu-
nernas vuxenutbildning. Komvux och särvux 
delas upp i grundläggande nivå, som kan sägas 
motsvara grundskolan respektive grund-
särskolan, och gymnasial nivå, som kan sägas 
motsvara gymnasieskolan respektive gymnasie-
särskolan. Uppgifterna avseende kostnader för 
komvux, särvux och sfi 2014 bygger på 
preliminär statistik. 

Resultat, resultatindikatorer och statliga 
insatser för läraryrket redovisas samlat i avsnitt 2 
för samtliga skolformer. Vissa resultat och 
insatser som är gemensamma för flera skol-
former redovisas i avsnitt 3 Förskola och grund-
skola. 

Resultatredovisning avseende yrkeshögskolan 
och vissa kompletterande utbildningar finns i 
avsnitt 6. Folkbildningens anslag och resultat-
redovisning återfinns under utgiftsområde 
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 

5.2 Mål för kommunernas 
vuxenutbildning 

Målen som riksdagen har fastslagit för vuxnas 
lärande är att alla vuxna ska ges möjlighet att 
utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompe-
tens i syfte att främja personlig utveckling, 

demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning samt en rättvis fördelning (prop. 
2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr. 
2000/01:229). 

I skollagen (2010:800) anges att målet för de 
skolformer som ingår i kommunernas vuxen-
utbildning är att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och sam-
hällslivet samt att främja sin personliga 
utveckling. Utgångspunkten för utbildningen 
ska vara den enskildes behov och förutsätt-
ningar. För kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna gäller också att de 
som fått minst utbildning ska prioriteras. 

5.3 Resultatredovisning 

5.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande indikatorer används för att bedöma 
måluppfyllelsen i de skolformer som ingår i 
kommunernas vuxenutbildning. 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) 

– Antal heltidsstuderande. 

– Andel kursdeltagare som har slutfört eller 
avbrutit en påbörjad kurs under året och 
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa 
år. (En elev räknas som flera kursdeltagare 
om han eller hon deltagit i mer än en kurs 
under året.) 
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– Betyg i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. Andel kursdeltagare som 
uppnått lägst godkänt betyg. 

Särskild utbildning för vuxna (särvux) 

– Antal elever, dvs. personer, som deltagit i 
en eller flera kurser under året. 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 

– Antal elever som deltagit i en eller flera kur-
ser under året. 

– Andel kursdeltagare som har slutfört eller 
avbrutit en påbörjad kurs under året och 
andel som fortsätter en påbörjad kurs nästa 
år. 

– Andel deltagare som uppnått lägst godkänt 
betyg på nationella slutprov. 

Lärare 

– Andel av lärarna i komvux, särvux och sfi 
som har en högskoleexamen med 
pedagogisk inriktning. Denna indikator 
redovisas i avsnitt 2. 

 
Indikatorerna ger inte en heltäckande bild av 
respektive verksamhet, men belyser de delar av 
måluppfyllelsen och resultaten som regeringen 
bedömer är centrala. Redovisningen av resultat 
inom utgiftsområdet är uppdelad på verksam-
heter. I varje avsnitt redovisas i förekommande 
fall indikatorer och övriga resultat. All individ-
baserad statistik redovisas uppdelat på kön om 
dessa uppgifter är tillgängliga.  

Sysselsättning efter studier 
Regeringen avser att framöver även redovisa 
uppgifter om komvuxelevers övergång till 
arbetslivet. För närvarande saknas nationell sta-
tistik som gör det möjligt att redovisa en sådan 
indikator. Statens skolverk har i sitt reglerings-
brev för 2015 i uppdrag att följa upp och analy-
sera sysselsättning eller annan aktivitet efter 
avslutade studier i kommunal vuxenutbildning 
och utbildning i svenska för invandrare. 

Redovisning per kalenderår 
I följande avsnitt redovisas resultat som avser 
kalenderåret 2014. Anledningen till att redo-
visningen, till skillnad från redovisningen när det 
gäller övriga skolformer, inte är uppdelad per 
läsår är att kommunernas vuxenutbildning sak-

nar terminsuppdelning. Utbildning ska bedrivas 
hela året. 

5.3.2 Resultat 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) 

Kommunerna ska tillhandahålla komvux på 
grundläggande nivå och ansvarar för att de som 
har rätt att delta i sådan utbildning och som 
önskar det får delta. Varje kommuninvånare som 
är bosatt i landet har rätt att delta i komvux på 
grundläggande nivå fr.o.m. andra kalender-
halvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han 
eller hon saknar sådana kunskaper som normalt 
uppnås i grundskolan och har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Kommunerna ska även erbjuda komvux på 
gymnasial nivå och sträva efter att erbjuda 
utbildning som svarar mot efterfrågan och 
behov.  

En vuxen som är behörig att delta i utbildning 
på gymnasial nivå och som har examen från ett 
yrkesprogram i gymnasieskolan har rätt att delta 
i utbildningen för att uppnå grundläggande 
behörighet till högskolan. 

Indikator: antal heltidsstuderande 
 
Totalt fanns det ca 216 000 elever i komvux 
under 2014, vilket är en ökning med 9,6 procent 
jämfört med föregående år. Antalet elever mot-
svarar 3,7 procent av befolkningen i åldern 20–64 
år, vilket är jämförbart med 2013 då denna andel 
var 3,4 procent. Av eleverna i komvux 2014 
studerade 178 000 på gymnasial nivå och 38 000 
på grundläggande nivå. Fördelningen mellan 
kvinnor och män var i stort sett densamma på 
gymnasial nivå och grundläggande nivå, ca 63 
procent kvinnor och ca 37 procent män. Antalet 
elever som studerade på gymnasial nivå ökade 
med 16 000 jämfört med 2013 medan antalet 
elever som studerade på grundläggande nivå 
ökade med 4 000. 
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Diagram 5.1 Elever i komvux 1994–2014 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
En elev i komvux kan delta i flera kurser. Ett 
relevant mått på utbildningsvolym och genom-
strömning är därför, utöver antalet elever, också 
antalet kursdeltagare. Totalt fanns det ca 817 000 
kursdeltagare 2014, vilket är en ökning med 10,6 
procent jämfört med föregående år. 

 
Diagram 5.2 Kursdeltagare i komvux 1994–2014 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Flertalet elever inom komvux studerar inte på 
heltid, vilket försvårar en jämförelse när det 
gäller utvecklingen över tid. Därför omräknas 
här elever till heltidsstuderande. Antalet heltids-
studerande uppgick 2014 till ca 98 700. Det 
innebär att antalet heltidsstuderande ökat med 
9 100, 10,2 procent, jämfört med föregående år. 

 

Diagram 5.3 Heltidsstuderande i komvux 2010–2014 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen utrikes födda elever i komvux har ökat 
något de senaste åren. För 2014 var andelen 
utrikes födda i komvux 42,4 procent, att jämföra 
med 2013 då motsvarande andel var 42,1 
procent. De senaste fem åren har andelen utrikes 
födda i komvux legat på ungefär samma nivå, 
drygt 40 procent. Andelen utrikes födda var 
2014 störst på den grundläggande nivån, 92,5 
procent. Inom komvux på gymnasial nivå var 
andelen utrikes födda 31,6 procent. Fördel-
ningen mellan kvinnor och män inom komvux 
var 62,9 procent kvinnor respektive 37,1 procent 
män. Elevernas medianålder var 27 år 2014, 
samma som de föregående fem åren. Högst 
medianålder, 32 år, hade eleverna på grund-
läggande nivå. Medianåldern för eleverna på 
gymnasial nivå var 26 år. Av samtliga elever i 
komvux 2014 var 36 procent under 25 år. På 
grundläggande respektive gymnasial nivå var 
andelen elever under 25 år 17 procent respektive 
40 procent. 

Komvux får endast bedrivas med kommun 
eller landsting som huvudman. Däremot finns 
möjligheten för kommuner och landsting att 
lägga ut hela eller delar av utbildningen på entre-
prenad hos enskilda utbildningsanordnare. 
Under 2014 studerade 46 procent av kursdel-
tagarna hos en annan anordnare än en kommun 
eller ett landsting, vilket är en ökning med fyra 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Andelen upphandlad verksamhet har ökat med 
ca 20 procentenheter de senaste tio åren. 

Inom komvux på grundläggande nivå läste 
eleverna i genomsnitt 2,4 kurser 2014 och inom 
komvux på gymnasial nivå 4,1 kurser. Liksom 
tidigare var kursen svenska som andraspråk, som 
lästes av 44 procent av kursdeltagarna, den 
vanligaste kursen på grundläggande nivå följd av 
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engelska, som lästes av 21 procent av kursdel-
tagarna. Inom komvux på gymnasial nivå var 
orienteringskursen den vanligaste kursen och 
lästes av 5,6 procent följd av kurserna engelska 6 
respektive hälsopedagogik. 

Indikator: andel kursdeltagare som har 
slutfört eller avbrutit en påbörjad kurs under 
året och andel som fortsätter en påbörjad kurs 
nästa år 
 
Av samtliga kursdeltagare på grundläggande nivå 
2014 slutförde 61,7 procent sin kurs, medan 17,2 
procent fortsatte sina studier under 2015. 

 
Diagram 5.4 Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit 
respektive fortsatt en kurs inom komvux 2010–2014 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Andelen kursdeltagare på grundläggande nivå 
som avbröt sin kurs uppgick 2014 till 21,1 
procent, vilket är en något lägre andel än före-
gående år. Andelen avbrott skiljde sig mycket 
mellan olika kurser (35 procent i svenska jämfört 
med 18,1 procent i svenska som andraspråk). 

Av kursdeltagarna på gymnasial nivå avbröt 
17,6 procent sin kurs 2014, en något högre andel 
än 2013. Andelen som slutförde sin kurs 2014 
var 70,3 procent, medan 12,1 procent fortsatte 
under 2015. 

Andelen avbrott bland utrikes födda var 2014 
marginellt högre än bland studerande födda i 
Sverige, 18,1 procent jämfört med 17,9 procent. 
Kursdeltagare födda utomlands slutförde 2014 
utbildningen i marginellt lägre grad än kursdel-
tagare födda i Sverige, 69,2 procent respektive 
69,5 procent. 

 

Indikator: andel kursdeltagare som uppnått 
lägst godkänt betyg 
 
Av de kursdeltagare inom komvux på gymnasial 
nivå som 2014 fick kursbetyg enligt ämnesplaner 
som tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012 fick 87,2 
procent lägst betyget E. Av de kursdeltagare 
inom komvux på gymnasial nivå som 2014 fick 
kursbetyg enligt kursplaner som gäller för kurser 
som påbörjats före den 1 juli 2012, fick 86,4 
procent lägst betyget Godkänt. För kursdel-
tagare inom komvux på grundläggande nivå 
publiceras endast betygsstatistik för de kursdel-
tagare som 2014 fick kursbetyg enligt kursplaner 
som tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012 och av 
dessa fick 89,4 procent lägst betyget E. 

 
Diagram 5.5 Andel kursdeltagare som slutfört en kurs i 
komvux på gymnasial nivå med lägst godkänt betyg, 2010–
2014 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
Anm. Siffror fr.o.m. 2013 avser kursdeltagare med kursbetyg enligt ämnesplaner som 
tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012.  

 
Från och med andra halvåret 2011 samlar Statens 
skolverk in uppgifter om slutbetyg från gym-
nasial vuxenutbildning inom komvux. Under 
2014 fick knappt 4 200 elever ett slutbetyg från 
gymnasial vuxenutbildning. Det innebär att 
drygt två procent av eleverna som studerade 
inom gymnasial vuxenutbildning 2014 fick ett 
slutbetyg det året. Knappt tre fjärdedelar av 
eleverna som tog ut ett slutbetyg var födda i 
Sverige. 
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Särskild utbildning för vuxna (särvux) 

Kommunerna ska tillhandahålla särvux på 
grundläggande nivå och ansvarar för att de som 
har rätt att delta i sådan utbildning och som 
önskar det får delta. En vuxen person med 
utvecklingsstörning som är bosatt i landet har 
rätt att delta i särvux på grundläggande nivå 
fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år han eller 
hon fyller 20 år, om han eller hon saknar sådana 
kunskaper som utbildningen syftar till att ge och 
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen. 

Kommunerna ska även erbjuda särvux på 
gymnasial nivå och sträva efter att erbjuda 
utbildning som svarar mot efterfrågan och 
behov.  

Indikator: antal elever 
 
Totalt studerade 4 245 elever i särvux hösten 
2014, vilket var 54 elever färre än föregående år. 
Antalet elever i särvux fortsätter således att 
minska. Av eleverna var 50 procent kvinnor och 
50 procent män. Inom särvux på träningsskole-
nivå var männen i majoritet – 54 procent män 
jämfört med 46 procent kvinnor – samtidigt som 
det var fler kvinnor än män som deltog i särvux 
på gymnasiesärskolenivå (52 procent kvinnor 
och 48 procent män). Motsvarande andelar inom 
särvux på grundsärskolenivå var 51 procent 
kvinnor och 49 procent män.  
 
Diagram 5.6 Elever i särvux, ht 2010–ht 2014 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
 
Antalet elever per undervisningsgrupp läsåret 
2014/15 varierade kraftigt mellan kommunerna, 

från en elev till tio elever. Medianvärdet var 2,9, 
vilket är samma värde som föregående läsår. 
Medelåldern i särvux var 35 år hösten 2014. 

Statsbidrag för studier inom särvux kan 
lämnas till deltagarna av Specialpedagogiska skol-
myndigheten. Statsbidrag lämnades under 2014 
med 5 301 000 kronor till 179 personer, vilket 
var en ökning jämfört med 2013 då 4 924 000 
kronor fördelades till 183 personer. Av de 179 
personerna som fick bidrag 2014 var 85 kvinnor 
och 94 män. 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 

Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grund-
läggande kunskaper i svenska språket. Dessutom 
syftar utbildningen till att ge vuxna invandrare 
som saknar grundläggande färdigheter i att läsa 
och skriva möjlighet att förvärva sådana färdig-
heter. Läs- och skrivinlärningen får ske på 
elevens modersmål eller annat språk. Varje 
kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de 
personer som har rätt att delta i utbildningen. En 
person har rätt att delta fr.o.m. andra kalender-
halvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han 
eller hon är bosatt i landet och saknar sådana 
grundläggande kunskaper i svenska språket som 
utbildningen syftar till att ge. Huvudmannen ska 
verka för att sfi kan kombineras med exempelvis 
arbetslivsorientering, praktik eller annan 
utbildning. 

Indikator: antal elever 
 
Antalet elever i sfi har ökat kraftigt under 2000-
talet. Under 2014 uppgick elevantalet till 124 750 
elever, vilket är det största antalet elever i sfi 
någonsin och en ökning med 9,8 procent jämfört 
med föregående år. Antalet elever har 
fördubblats sedan 2006. Under 2014 var drygt 
48 500 elever nybörjare i sfi. Då en elev kan läsa 
flera kurser under ett år var det totala antalet 
kursdeltagare i sfi under året knappt 164 000. 
Andelen kvinnor var 55 procent och andelen 
män 45 procent. Andelen kursdeltagare i åldern 
16–19 år som 2014 deltog i sfi var ca 2 000, vilket 
motsvarade 1,2 procent.  
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Diagram 5.7 Elever totalt, nybörjare respektive kursdel-
tagare i sfi, 2010–2014 
Antal  

 
Källa: Statens skolverk. 

Indikator: andel kursdeltagare som har 
slutfört eller avbrutit en påbörjad kurs under 
året och andel som fortsätter en påbörjad kurs 
nästa år 
 
Utbildningen är kursutformad och består av tre 
olika studievägar som riktar sig till personer med 
olika studiebakgrund och förutsättningar. 
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer 
med mycket kort studiebakgrund och studieväg 
3 till dem med större studievana. Trots att en 
elev kan avsluta sfi efter respektive kurs eller 
studieväg är intentionen att alla elever ska ges 
möjlighet att studera t.o.m. kurs D, som är den 
högsta kursen. 

Uppgifter om betyg finns för ca 60 000 kurs-
deltagare 2014. Av dessa fick 99 procent lägst 
betyget E. Resultaten skiljer sig dock åt mellan 
de olika kurserna. Störst andel kursdeltagare med 
betyget A eller B fanns på den lägsta kursen på 
varje studieväg – kurserna 1A, 2B och 3C. 

Av kursdeltagarna avbröt 22 procent studierna 
2014 och 41 procent antogs fortsätta utbild-
ningen. Av kvinnorna hade 20 procent avbrutit 
studierna och av männen 24 procent. Flest 
avbrott stod de elever som studerade på studie-
väg 3, kurs C för. Där avbröt 25 procent av 
eleverna sina studier. 

Diagram 5.8 Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit 
respektive fortsatt studier i sfi 2010–2014 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

Indikator: andel kursdeltagare som uppnått 
lägst godkänt betyg på nationella slutprov 
 
Majoriteten av kursdeltagarna som deltog i ett 
nationellt slutprov i sfi 2014 gjorde provet i en 
kurs som påbörjades enligt den reviderade 
kursplan som tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2012. 
Ca 14 400 kursdeltagare deltog i B-provet, ca 
20 700 deltog i C-provet och ca 18 000 deltog i 
D-provet. 

Resultaten på proven skiljer sig åt något 
mellan de olika kurserna. Bäst resultat fick kurs-
deltagarna som deltog i prov efter kurs B där 91 
procent fick lägst betyget E i sammanvägt prov-
betyg. På C- och D-provet var motsvarande 
andelar 87 respektive 83 procent. En procent av 
kursdeltagarna fick det högsta betyget, betyg A, 
i kurs D. Kvinnor och män presterade i stort sett 
likvärdigt på de nationella slutproven. 

 
Diagram 5.9 Andel elever med lägst provbetyget E på 
nationella slutprov i sfi i kurs B, C och D 2014 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 
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Eftersom varje elev börjar studierna på sin 
individuella språkliga nivå varierar elevernas 
studietid kraftigt. För att bedöma resultaten i sfi 
följs därför en grupp elever under relativt lång 
tid. Av ca 40 000 nybörjare 2012 hade 63 procent 
fått lägst godkänt betyg på någon kurs inom två 
år, dvs. t.o.m. 2014. Av samtliga nybörjare hade 
32 procent fått lägst godkänt betyg på den 
högsta nivån, dvs. studieväg 3, kurs D. 

 
Diagram 5.10 Elever som började i sfi 2012–2014, andel 
med lägst godkänt betyg, fördelat på fullföljd högsta kurs 
och tidigare utbildningslängd 
Procent  

 
Källa: Statens skolverk. 

 
Totalt 78 procent av dem som började sin 
utbildning i svenska på kurs D 2012 avslutade 
kursen med lägst godkänt betyg. Av dem som 
2012 började på kurs A hade 69 procent avslutat 
någon kurs med lägst godkänt betyg 2014 och av 
dessa hade nio procent även uppnått målen för 
kurs D. 

Av alla kvinnor som började i sfi 2012 fick 37 
procent lägst godkänt betyg på kurs D. Mot-
svarande andel för männen var 26 procent. 

Riktvärdet för undervisningens omfattning i 
tid är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas 
eller underskridas beroende på hur mycket 
undervisning eleverna behöver för att uppnå de 
kunskapskrav som anges i kursplanen. Det 
genomsnittliga antalet elevtimmar för de elever 
som var nybörjare 2012, dvs. påbörjade sina 
studier i sfi 2012, och som två år senare avslutade 
kurs D med godkänt resultat var 439 timmar. 
Det tog eleverna i genomsnitt 54 veckor från 
starten att avsluta kurs D. Jämfört med nybör-
jarna 2011 hade nybörjarna 2012 i genomsnitt 
läst två timmar mer och behövde en vecka 
mindre tid för att klara kurs D. För de elever 
som började sin utbildning på kurs A under 2012 
och som fått lägst betyget E eller betyget 

Godkänt på kurs D gick det i genomsnitt 78 
veckor mellan start- och slutdatum och för de 
elever som 2012 började sin utbildning på kurs D 
gick det 17 veckor. 

Elevers betyg i sfi bildade underlag för 
utbetalning av den s.k. sfi-bonusen om maximalt 
12 000 kronor som, fram till den 31 juli 2014, 
kunde lämnas till vissa elever som inom ett år 
uppnått lägst godkänt betyg på kurs B på studie-
väg 1, kurs C på studieväg 2 eller kurs D på 
studieväg 3. Under 2014 ersatte Statens skolverk 
kommunerna med 84,7 miljoner kronor för 
utbetalda bonusbelopp och administrativa kost-
nader. Detta är 15,3 miljoner kronor mer än 
under 2013. Totalt utbetalades bonus till 3 248 
kvinnor och 3 246 män, alltså sammanlagt 6 494 
personer, vilket är en minskning med 15,4 
procent jämfört med 2013. Av de personer som 
beviljades bonus 2014 fick 3 180 bonus för den 
högsta nivån (studieväg 3 kurs D). 

Kostnader 

Den totala kostnaden för komvux uppgick 2014 
till drygt 4,2 miljarder kronor. Det innebär att 
kostnaden för komvux har ökat med 8,2 procent 
jämfört med 2013. Kostnaden per heltids-
studerande på grundläggande nivå i komvux 
uppgick 2014 till 46 400 kronor. Denna kostnad 
har därmed ökat med 1,1 procent jämfört med 
föregående år. Kostnaden per heltidsstuderande 
på gymnasial nivå i komvux uppgick 2014 till 
44 100 kronor, vilket är en minskning med 0,2 
procent jämfört med föregående år. 

Den totala kostnaden för särvux 2014 uppgick 
till drygt 248 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 9,7 procent jämfört med 2013. 
Kostnaden per elev uppgick 2014 till 58 000 
kronor, vilket är en ökning med 10,9 procent 
jämfört med föregående år. 

Den totala kostnaden för sfi uppgick till 
knappt 2,4 miljarder kronor 2014, vilket är en 
ökning med 14,3 procent jämfört med föregå-
ende år. Kostnaden per heltidsstuderande var 39 
000 kronor, vilket innebär en ökning med 1,7 
procent jämfört med 2013. 

En effektivare sfi och vuxenutbildning 

Våren 2015 fattade riksdagen beslut med 
anledning av propositionen Ökad individ-
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anpassning – en effektivare sfi och vuxenutbild-
ning (prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, 
rskr. 2014/15:246). Regeringen menar i propo-
sitionen att vuxenutbildningen behöver bli mer 
anpassad efter elevers förutsättningar och behov. 
Inte minst behöver utbildningen bli mer 
målanpassad, bl.a. genom att utbildning i svenska 
språket i ett så tidigt skede som möjligt kan 
kombineras med annan utbildning med relevans 
för elevens framtida sysselsättning. Detta kan 
t.ex. innebära att sfi i ett så tidigt skede som 
möjligt ska kunna kombineras med en gymnasial 
yrkesutbildning. Genom att kombinera sfi med 
annan utbildning kan den sammanlagda studie-
tiden, och därmed även etableringstiden, 
förkortas. I den nämnda propositionen föreslås 
därför bl.a. att sfi ska bli en del av komvux. 
Regeringen har med anledning av propositionen 
gett Statens skolverk flera uppdrag. Myndig-
heten ska bl.a. utarbeta en ny kursplan för 
svenska som andraspråk inom komvux på 
grundläggande nivå, utveckla nationella 
delkurser för kurser inom komvux på grund-
läggande nivå som omfattar mer än 200 verk-
samhetspoäng och ta fram ett stödmaterial för 
betygssättning och bedömning för vissa kurser 
inom komvux på grundläggande nivå. Skolverket 
har även fått i uppdrag att genomföra informat-
ionsinsatser med anledning av propositionen. 

Yrkesvux, lärlingsvux och utbildning för 
arbetslösa ungdomar under 25 år  

Våren 2009 inleddes satsningen på yrkesinriktad 
vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) 
och satsningen på lärlingsutbildning inom vux-
enutbildningen (lärlingsvux) inleddes hösten 
2011. Statens skolverk redovisade den 10 juni 
2015 regeringens uppdrag att följa upp 
satsningarna på yrkesvux och lärlingsvux. Av 
redovisningen framgår att ca 28 400 elever 
studerade inom ramen för yrkesvux under 2014. 
De vanligaste kurserna inom yrkesvuxsatsningen 
under 2014 var liksom tidigare år kurser inom 
områdena vård och omsorg följda av kurser 
inom handel och administration. För 2015 
omfattar satsningen ca 7 100 årsplatser. Under 
2014 deltog ca 2 100 kvinnor och ca 1 400 män i 
utbildning inom lärlingsvux. För 2015 omfattar 
satsningen ca 2 000 årsplatser. 

Vissa arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år 
har möjlighet att studera inom komvux eller på 

folkhögskola med den högre bidragsnivån inom 
studiemedlen. Ungdomarna ska bl.a. vara 
inskrivna i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- 
och utvecklingsgarantin och sakna fullständig 
grundskole‐ eller gymnasieskoleutbildning. 
Skolverket redovisade den 18 mars 2015 sitt 
regeringsuppdrag att fördela medel till berörda 
kommuner (U2015/01653/GV). Enligt Skol-
verket beviljades ca 3 100 av de aktuella eleverna 
den högre bidragsnivån inom studiemedlen 
under första halvåret 2014. Under andra halvåret 
2014 beviljades ca 3 200 elever den högre 
bidragsnivån. Könsfördelningen för beviljade 
medel var 47 procent kvinnor och 53 procent 
män. 

Statsbidraget för kvalitetshöjande insatser inom 
sfi 2013–2015 

Statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi 
omfattar 50 miljoner kronor per år under 2013–
2015 och har kunnat sökas av utbildnings-
anordnare för insatser som bidrar till bl.a. höjd 
kvalitet i och ökad individanpassning av 
utbildningen. Under de två första åren inkom 
närmare femhundra ansökningar, varav knappt 
hälften beviljades. De beviljade ansökningarna 
har en spridning över hela landet och en tämligen 
jämn fördelning mellan de tre studievägarna.  

Det är i huvudsak kommuner som sökt och 
beviljats medel men även folkhögskolor, enskilda 
utbildningsanordnare och statliga verksamheter 
har fått statsbidrag. Den yrkeskategori inom 
skolväsendet som främst medverkat i insatserna 
har varit sfi-lärarna men även studie- och yrkes-
vägledare, skolledare, specialpedagoger m.fl. har 
varit inblandade i de beviljade projekten. Trots 
mångfalden av ansökningar har det i de flesta fall 
varit fråga om verksamhetsanknutna och 
konkreta projekt. Medel har beviljats för bl.a. 
insatser 

– som fokuserar på arbetet med validering, 
individuella studieplaner och kartläggning 
av de studerandes utbildningsbakgrund för 
att bättre möta varje individ, 

– som fokuserar på en mer flexibel 
studieorganisation när det gäller utbild-
ningsutbud, utbildningskombinationer, 
tider och arbetssätt, 

– som fokuserar på att göra utbildningen mer 
flexibel och individanpassad, och 
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– i form av modersmålsundervisning och 
annat stöd för att hjälpa elever att bättre 
förstå och kunna få inflytande över sina 
studier. 

 
Statens skolverk arbetar också för att sprida 
erfarenheterna från genomförda aktiviteter och 
har vid några tillfällen bjudit in till s.k. 
webbinarium där alla som är intresserade har 
möjlighet att ta del av information om 
insatserna. Webbinarierna har riktat sig till alla 
som arbetar med sfi och som vill få idéer om 
utveckling av verksamheten. 

Lärarfrågor 

Fortbildning av lärare och kompetensförsörjning 
inom lärarkåren i gymnasieutbildningen 
redovisas i avsnitt 2. Där redogörs för resultat av 
karriärreformen, lärarlegitimationsreformen, 
lärarutbildningen och förskollärarutbildningen, 
satsningen Lärarlyftet II och befattnings-
utbildningen för rektorer. I avsnittet finns även 
en analys av lärarbehörigheten och läraryrkets 
attraktionskraft. 

5.3.3 Analys och slutsatser 

Antalet elever fortsätter att öka inom 
kommunernas vuxenutbildning. Både inom 
kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) var 
eleverna fler 2014 än 2013, medan särskild 
utbildning för vuxna (särvux) såg en liten 
minskning. Ökningen av elevantalet inom sfi kan 
hänföras till den ökade invandringen. Ökningen 
inom komvux kan till skillnad från tidigare år 
delvis hänföras till en ökning av antalet elever 
inom komvux på grundläggande nivå. Antalet 
elever på den grundläggande nivån har ökat från  
drygt 34 000 till drygt 38 000 mellan 2013 och 
2014. Även detta kan hänföras till de senaste 
årens ökade invandring, eftersom mer än 9 av 10 
elever inom komvux på grundläggande nivå är 
födda utomlands. Liksom tidigare har påpekats 
av regeringen, bl.a. i propositionen Ökad inidvi-
danpassning – en effektivare sfi och vuxen-
utbildning (prop. 2014/15:85) är vuxenut-
bildningen  av avgörande betydelse för utrikes 
föddas möjlighet till etablering. Invandrare utgör 
en mycket heterogen grupp med varierande 

behov som samtidigt ofta är helt beroende av 
vuxenutbildningen för att både lära sig svenska 
språket och få en utbildning som leder till arbete. 
Att kunna möta dessa behov är en utmaning för 
alla aktörer inom vuxenutbildningen. 
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6 Eftergymnasial yrkesutbildning 

6.1 Yrkeshögskolan och vissa andra 
utbildningsformer  

Genom bildandet av yrkeshögskolan 2009 har 
eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte ut-
gör högskoleutbildningar sammanförts under ett 
gemensamt regelverk. Det finns även liknande 
utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan. 
Det är främst fråga om utbildningar som fortfa-
rande bedrivs med stöd enligt den numera upp-
hävda förordningen (2000:521) om statligt stöd 
till kompletterande utbildningar.  

Resultatinformation om utbildningar inom 
folkbildningen, t.ex. yrkesutbildning, utbildning 
till tolk för döva, dövblinda och hörselskadade 
samt kontakttolkutbildning och andra utbild-
ningar som ges av folkhögskolor samt utbild-
ningar i regi av studieförbunden redovisas i hu-
vudsak under utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid. 

6.2 Mål för yrkeshögskolan 

Målen för yrkeshögskolan finns i lagen 
(2009:128) om yrkeshögskolan och förord-
ningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Det ska 
inom yrkeshögskolan säkerställas att eftergym-
nasiala yrkesutbildningar som svarar mot ar-
betslivets behov kommer till stånd, att statens 
stöd fördelas effektivt, att utbildningarna håller 
hög kvalitet och att behovet inom smala yrkes-
områden av eftergymnasiala yrkesutbildningar, 
som avses leda till förvärvsarbete för de stu-
derande eller till en ny nivå inom deras yrke, 
tillgodoses. Utbildningarna ska vidare ha en från 
samhällssynpunkt lämplig regional placering. 

6.3 Indikatorer och andra 
bedömningsgrunder i 
redovisningen 

Det övergripande syftet med yrkeshögskolan är 
att svara mot arbetsmarknadens behov av kva-
lificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkes-
utbildning. Därför fokuserar bedömningen av 
måluppfyllelsen på följande indikatorer. 

– Andelen examinerade i yrkeshögskolan 
som har ett arbete året efter avslutad 
utbildning. 

– Andelen examinerade i yrkeshögskolan 
som har ett arbete inom utbildningsområ-
det. 

All individbaserad statistik redovisas uppdelat 
på kön om dessa uppgifter är tillgängliga. 

6.4 Resultatredovisning 

6.4.1 Yrkeshögskolan 

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara 
mot behoven av kvalificerad arbetskraft med 
eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller 
medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat 
yrkeskunnande inom smala yrkesområden som 
är betydelsefulla för individen och samhället. 

I syfte att öka kunskapen om utbildningsfor-
men och säkerställa hög kvalitet i de utbildningar 
som ska ingå i yrkeshögskolan har Myndigheten 
för yrkeshögskolan genomfört ett antal akti-
viteter. Myndigheten har bl.a. gjort en mål-
gruppsundersökning riktad till företagsrepre-
sentanter. Resultatet av den visar att det faktum 
att myndigheten ska besluta om att en utbild-
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ning ska få ingå i yrkeshögskolan, utöva tillsyn 
och följa upp resultat fungerar som en garanti 
för utbildningarnas kvalitet. Myndigheten har 
också initierat träffar med arbetslivsrepresen-
tanterna i utbildningarnas ledningsgrupper i 
syfte att skapa en plattform för dialog. Desutom 
har expertgrupper med företrädare för arbets-
livet bistått myndigheten vid bedömning av 
ansökningar i 2014 års ansökningsomgång. Vi-
dare har myndigheten samverkat med olika 
branschorganisationer i framtagande av inform-
ation och ställningstagande som ska vara vägle-
dande för utbildningsanordnarna när de ansöker 
om att en utbildning ska få ingå i yrkeshögsko-
lan.   

Utbildningar 

Yrkeshögskoleutbildningar finns i samtliga län, 
och liksom tidigare år fanns merparten av de 
pågående utbildningarna 2014 i storstadslänen. 
Dalarnas och Västernorrlands län hade flest 
pågående utbildningar per 10 000 invånare i 
åldern 20–64 år. 

Störst antal startade och pågående utbild-
ningar 2014 fanns inom området Ekonomi, 
administration och försäljning, följt av Teknik 
och tillverkning. Tillsammans stod dessa områ-
den för 41 procent av samtliga utbildnings-
starter. De områden som har ökat mest räknat i 
antal startade utbildningar jämfört med 2011 är 
Samhällsbyggnad och byggteknik följt av 
Data/it. Det beror på att myndigheten priorite-
rat dessa utbildningsområden eftersom det be-
dömts finnas en ökad efterfrågan på arbetsmark-
naden av de kompetenser dessa utbildningar 
leder till.  

Ansökningsomgången 2014 innebar ett nytt 
rekord i antalet inkomna ansökningar. Totalt 
inkom 1 337 ansökningar, varav 39 avsåg utbild-
ningar som tidigare bedrivits med stöd enligt 
förordningen (2000:521) om statligt stöd till 
kompletterande utbildningar. Av samtliga an-
sökta utbildningar beviljade myndigheten statligt 
stöd till 358 utbildningar. Jämfört med ansök-
ningsomgången 2013 ökade antalet ansökningar 
med 13 procent. 

 

Tabell 6.1 Utbildningsansökningar till yrkeshögskolan 
2011–2014 

     

 2011 2012 2013 2014 

Ansökningar 1 127 1 078 1 185 1 337 

Beviljade 349 347 38 358 

Procent 31 32 32 27 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Söktryck  

Söktryck redovisas för första gången 2014 uti-
från antalet unika personer som sökt till yrkes-
högskolans utbildningar. Tidigare har redovis-
ning av söktryck baserats på antalet inskickade 
ansökningar. Eftersom en person kan söka till 
flera utbildningar samtidigt är ansökningstrycket 
inte samma sak som ansökningar från unika 
individer. Enligt preliminära uppgifter från 
Myndigheten för yrkeshögskolan var söktrycket 
till yrkeshögskolan 2,5 sökande per plats medan 
ansökningstrycket (antalet ansökningar per 
plats) var 4,7, vilket är en ökning jämfört med 
2011 då ansökningstrycket var 3,7 per plats. 

Antagna 

Totalt antogs 18 100 studerande, varav 
9 400 kvinnor och 8 700 män, i yrkeshögskolan 
2014. Detta är drygt 1 200 fler än 2013. Andelen 
antagna i åldersgruppen 24 år och yngre har 
minskat från 41 procent till 32 procent mellan 
2011 – 2014. För kvinnor har denna andel mins-
kat från 35 procent till 27 procent och för män 
från 47 procent till 37 procent. Andelen antagna 
i åldern från 45 år och äldre har ökat från 7 pro-
cent 2011 till 10 procent 2014. 

Sammantaget medför detta att medelåldern 
för antagna ökat med 1,6 år mellan 2011 och 
2014. Medelåldern för antagna 2014 var 30,6 år, 
för kvinnor 31,8 år och för män 29,2 år. Den 
högre medelåldern för kvinnor jämfört med män 
förklaras till viss del av den mycket skeva köns-
fördelningen och höga medelåldern inom ut-
bildningsområdet Hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete. Medelåldern för de studerande 
inom detta område var 36 år 2014. Medelåldern 
för inrikes födda antagna till yrkeshögskolan var 
29,8 år och för utrikes födda 34,1 år. 

Andelen utrikes födda av de antagna 2014 var 
17 procent, vilket är en ökning med en procen-
tenhet jämfört med 2011. Andelen utrikes födda 
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män (18 procent) var något högre än andelen 
utrikes födda kvinnor (16 procent).  

Av de antagna hade hälften genomgått ett yr-
kesförberedande program eller motsvarande i 
gymnasieskolan (uppgift om gymnasieutbild-
ning saknas dock för 22 procent av de antagna). 
Andelen antagna med en eftergymnasial utbild-
ning på minst tre år var totalt 10 procent. För 
inrikes födda var motsvarande andel 8 procent 
och för utrikes födda 23 procent. Jämfört med 
2011 har andelen, för både inrikes och utrikes 
födda, ökat med två procentenheter. 

Det är stora skillnader i utbildningsnivå mel-
lan utrikes födda kvinnor och män. För utrikes 
födda kvinnor var andelen som hade en efter-
gymnasial utbildning på minst tre år 28 procent 
och för utrikes födda män var motsvarande andel 
18 procent. Merparten av de antagna gick en 
utbildning som var minst två år lång. Andelen 
har dock minskat från 62 procent 2011 till 
55  procent 2014.  

Studerande 

Totalt studerade drygt 44 700 elever inom yr-
keshögskolan under 2014, vilket är en ökning 
med 2 300 studerande jämfört med 2011. 

Totalt sett var könsfördelningen jämn 2014 
med 52 procent kvinnor och 48 procent män, 
vilket är ungefär samma fördelning som föregå-
ende år. Inom de sex största utbildningsom-
rådena var dock könsfördelningen ojämn. Kvin-
nor deltog främst i utbildningar inom Ekonomi, 
administration och försäljning medan män 
främst deltog i utbildningar inom Teknik och 
tillverkning. 

 
 
 

Diagram 6.1 Studerande i yrkeshögskolan 
Utbildningsområde Antal studerande 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Måluppfyllelse 

Under 2013 avslutade totalt 11 400 studerande 
sin yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande 
äldre utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) 
med en examen, varav 6 100 kvinnor och 
5 300  män. Jämfört med 2010 hade antalet 
examinerade ökat med 900 personer, motsva-
rande åtta procent. Myndigheten för yrkeshögs-
kolan redovisar uppgifter om examensgrad, dvs. 
andelen examinerade av antalet antagna stu-
derande. Antalet examinerade var 2013 störst 
inom utbildningsområdet Ekonomi, admi-
nistration och försäljning med 3 300, följt av 
Teknik och tillverkning med 1 800  examinerade. 

Examensgraden var 71 procent 2013, vilket 
var en ökning med fyra procentenheter jämfört 
med 2010. För kvinnor var examensgraden 
76  procent och för män 66 procent. Endast 
inom utbildningsområdena Samhällsbyggnad 
och byggteknik samt Transporttjänster var 
examensgraden högre för män än för kvinnor. 
De tre områden som hade högst examensgrad 
var Pedagogik och undervisning (88 procent), 
Friskvård och kroppsvård, (84 procent) samt 
Kultur, media och design (81 procent). De tre 
områden som hade lägst examensgrad var 
Data/it (59 procent), Lantbruk, djurvård, träd-
gård, skog och fiske (64 procent) samt Teknik 
och tillverkning (66 procent). Enligt preliminära 
skattningar förväntas examensgraden vara mellan 
70 och 71 procent 2014. 
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Indikator: andelen examinerade i yrkeshögskolan 
som har ett arbete året efter avslutad utbildning 

Av de examinerade 2013 hade 87 procent, när-
mare nio av tio, arbete som sin huvudsakliga 
sysselsättning året efter avslutad utbildning. Det 
är samma nivå som föregående år. Sju procent 
var arbetssökande eller deltog i arbetsmarknads-
politiska program, medan fyra procent studerade 
och två procent hade annan sysselsättning. 
Nivåerna har i stort sett varit desamma sedan 
2009. Det är ingen skillnad mellan mäns och 
kvinnors sysselsättning året efter avslutad ut-
bildning men de arbetar inom olika områden. 
Däremot är andelen examinerade som hade ett 
arbete mindre i den yngsta åldersgruppen, 24 år 
eller yngre, jämfört med övriga grupper. Likaså 
var andelen mindre bland utrikes födda. 

Av de examinerade som var utrikes födda 
angav 82 procent att de hade ett arbete, vilket är 
en ökning med två procentenheter jämfört med 
2012.  

 
Diagram 6.2 Andel examinerade från yrkeshögskolan 2013 
som hade ett arbete året efter avslutad utbildning   
Utbildningsområde Procent 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

 
En jämförelse mellan de olika utbildningsområ-
dena visar att examinerade från utbildningar 
inom Pedagogik och undervisning, Hälso- och 
sjukvård samt socialt arbete, Transporttjänster 
samt Ekonomi, administration och försäljning i 
högre grad hade ett arbete 2014 jämfört med 
totalen för samtliga utbildningsområden. Inom 
Teknik och tillverkning samt Data/it var det 
däremot en mindre andel som hade ett arbete 
jämfört med den totala andelen för samtliga 
utbildningsområden. 

Det är i stort sett en lika stor andel kvinnor 
som män som fått arbete efter avslutad utbild-
ning. Däremot finns två utbildningsområden där 
det finns skillnader. Det gäller Samhällsbyggnad 

och byggteknik samt Transporttjänster där män 
i högre grad än kvinnor får ett arbete. Av de som 
examinerades 2013 hade 66 procent ett arbete 
innan de påbörjade utbildningen. Kvinnorna 
hade i högre grad ett arbete (68 procent) innan 
de påbörjade utbildningen jämfört med män 
(63  procent). I den yngsta åldersgruppen (24 år 
och yngre) och för utrikes födda var det en 
mindre andel som hade arbete innan de påbör-
jade utbildningen, 48 respektive 56  procent. 
Andelen som hade arbete före utbildningen har 
ökat med fem procentenheter sedan 2011, från 
61 procent till 66 procent. Denna ökning har 
skett bland männen, för kvinnorna är andelen 
oförändrad.  

Indikator: andelen examinerade i yrkeshögskolan 
som har ett arbete inom utbildningsområdet 

Av de examinerade 2013 som året därefter hade 
ett arbete angav 57 procent att de hade ett arbete 
som helt eller till största delen överensstämmer 
med utbildningen. Detta är en minskning med ca 
fem procentenheter jämfört med de som exami-
nerades 2011 och 2012, men sju procentenheter 
fler jämfört med 2010 

 
Diagram 6.3 Andel examinerade från yrkeshögskolan som 
året efter avslutad utbildning (2013 och 2014) angav hur 
arbetet överenstämde med utbildningen  
Procent År 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan 

 
De som svarade att arbetet överenstämde till viss 
del har ökat från 26 till 31 procent mellan 2013 
och 2014. Endast 12 procent angav att arbetet 
inte stämmer överens med utbildningen och den 
andelen har varit relativt stabil sedan mätning-
arna påbörjades 2011. Enligt Myndigheten för 
yrkeshögskolan uppgav de svarande som inte 
hade arbete som stämde överens med utbild-
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ningen att den huvudsakliga orsaken var att det 
är svårt att få ett arbete, att de saknar den er-
farenhet som krävs och att det är svårt att få ett 
arbete där de bor. Män svarade i högre grad än 
kvinnor att de saknar den erfarenhet som krävs 
för att få ett arbete.  

Examinerade från områdena Pedagogik och 
undervisning (69 procent), Transporttjänster 
(67) procent) och Hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete (64 procent) angav en hög grad av 
överenstämmelse när det gäller arbete inom 
utbildningsområdet, medan utbildningar inom 
Hotell, restaurang och turism (47 procent) samt 
Teknik och tillverkning (50 procent) i lägre grad 
ledde till arbete inom utbildningsområdet.  

Resultat från IFAU:s kartläggning av studerande i 
vid yrkeshögskolan 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-
politisk utvärdering (IFAU) har på regeringens 
uppdrag genomfört en registerbaserad kartlägg-
ning av studerande vid yrkeshögskolan som 
presenterades i rapporten Yrkeshögskolan – 
vilka söker, vem tar examen och hur går det 
sedan? (2015:12). Rapporten följer studerande 
som antogs till kvalificerade yrkesutbildningar 
och yrkeshögskoleutbildningar fr.o.m. 2006 med 
avslut senast 2010.  

Studien visar att sysselsättningsgraden ökar 
efter utbildningen, med vissa variationer bero-
ende på ämnesområde. Av de examinerade är 
sysselsättningsgraden 60–70 procent innan ut-
bildningen och 80–90 procent efter utbild-
ningen. Året efter avslutad utbildning var i ge-
nomsnitt 85 procent sysselsatta. 

De som har examen från yrkeshögskolan 
ökade även sin medianinkomst, från i genom-
snitt strax under 100 000 kronor till 
ca  250 000  kronor per år. Detta beror enligt 
rapporten på en kombination av högre lön, hel-
tidsarbete i större utsträckning och att fler arbe-
tar under en större del av året efter utbildningen. 
Ungefär 80 procent av de examinerade hade 
enligt rapporten gått vidare till en ny arbetsgivare 
efter utbildningen.  

Vidare jämförs i rapporten studerande i kvali-
ficerade yrkeshögskoleutbildningar med ett 
matchat urval av högskolestudenter. De stu-
derande i kvalificerade yrkesutbildningar står sig 
väl i jämförelse. Sysselsättningsgraden ökade 
inledningsvis snabbare för de studerande i kvali-

ficerade yrkesutbildningar, men var på sikt lika 
hög i båda grupperna. I slutet av uppföljnings-
perioden hade dock högskolestudenter högre 
årsinkomster, vilket är i linje med vad man kan 
förvänta sig då de i genomsnitt har gått längre 
utbildningar. 

Tillsyn 

Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde 
tillsyn över 359 utbildningar 2014. Av dessa 
utbildningar fick 179 kritik. Enligt myndigheten 
åtgärdar utbildningsanordnarna i de flesta fall de 
påtalade bristerna under den pågående tillsynen. 
I de fall tillsynen ledde till kritik var de vanligaste 
kritikområdena ledningsgruppens uppdrag 
(81 utbildningar), kursplaner (71 utbildningar), 
behörighet och urval (36) samt otillåtna avgifter 
(23 utbildningar). En tydlig trend är enligt myn-
digheten att av de utbildningar som varit föremål 
för tillsyn har andelen som fått kritik ökat. För-
ändringen kan främst förklaras av att myndig-
heten utvecklat ett urvalsförfarande i tillsynen. 
Ett något mindre antal utbildningar har tagits ut 
för tillsyn där urvalet grundats på en behovsana-
lys. Det innebär att utbildningar som är nya i 
yrkeshögskolan eller ges på en ny ort har priori-
terats. Tillsynen genomförs också i ökad ut-
sträckning genom platsbesök, vilket innebär att 
sannolikheten för att upptäcka brister också 
ökar.  

Under 2014 avslutades 47 anmälningsärenden, 
varav 18 ärenden resulterade i kritik 
(38 procent). Det ska jämföras med 2013 då 
95  anmälningsärenden avslutades, varav 
29  ärenden resulterade i kritik (31 procent). De 
vanligaste kritikområdena var betyg, organi-
sation/daglig ledning och lärande i arbete (LIA). 

Samtidigt som mängden anmälningsärenden 
nästan har halverats jämfört med 2013 har anta-
let förfrågningar till myndigheten, som inte lett 
till ett anmälningsärende, mer än fördubblats. 
Frågorna handlar i stor utsträckning om om-
råden som även är föremål för anmälningar, dvs. 
LIA, betyg och betygssättning samt examinat-
ion.   

Kvalitetsgranskning 

Under 2014 har Myndigheten för yrkeshög-
skolan fattat beslut i 
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30  kvalitetsgranskningsärenden. Av dessa ären-
den har 18 lett till beslut med rekommendation. 
Under året har myndigheten även fattat 
16  uppföljningsbeslut. I samtliga fall ansågs 
utbildningsanordnarens åtgärder ha bidragit 
positivt till utbildningens utveckling. 

Den kvalitetsgranskning som genomfördes 
2014 var tematisk och fokuserade på LIA. 
Granskningen genomförs på utvalda utbild-
ningar utifrån fastställda kvalitetskriterier. Den 
vanligaste rekommendationen handlar om att 
kursplanens betygskriterier inte är relaterade till 
kursmålen för LIA. Andra rekommendationer 
handlar om att utbildningsanordnaren inte sä-
kerställt att LIA-platsen är lämplig, vilket inne-
bär att den studerandes förutsättningar att nå 
kursmålen kan äventyras eller att anordnarna 
inte har rutiner för att verifiera handledarnas 
kompetens.  

Underlag för kvalitetsgranskning är bl.a. en-
käter som riktas till anordnare, ledningsgrupper 
för utbildningen och studerande. Enkätunder-
sökningarna visar bl.a. att 70 procent av de stu-
derande som svarade, anser att LIA förbereder 
för arbetslivet. Av handledarna som har tillfrå-
gats, anser hälften att de kunskaper och färdig-
heter som de studerande har med sig från ut-
bildningens skolförlagda delar stämmer med 
arbetslivets. Vidare anser 83  procent av arbets-
livsrepresentanterna i ledningsgrupperna att LIA 
stämmer överens med arbetslivets förväntningar.  

Kostnader 

Myndigheten för yrkeshögskolan utbetalade 
totalt drygt 1 540 miljoner kronor 2014 i statlig 
finansiering till utbildningar inom yrkeshögsko-
lan och kvarvarande kvalificerade yrkesutbild-
ningar (angående kompletterande utbildningar, 
se nedan). Av dessa medel betalade myndigheten 
ut 8,0 miljoner kronor för pedagogiska hjälp-
medel till studerande med funktionsnedsättning. 
Det ska jämföras med 2013 då 9,2 miljoner kro-
nor betalades ut för detta ändamål. 

Totalt lämnades ersättning för drygt 
25 300 årsplatser, vilket är en ökning med 
1 000 årsplatser jämfört med 2013 (en årsplats 
omfattar 40 studieveckor på heltid). Ungefär 
64 procent av det totala bidraget lämnades för 
utbildningar som var 2–2,5 år långa. Genom-
snittskostnaden för en utbildningsplats i yrkes-
högskolan 2014 var 60 800 kronor, vilket är en 

ökning med 800 kronor jämfört med 2013 (lö-
pande priser). Genomsnittskostnaden avser 
utbetalda statliga medel i förhållande till antalet 
årsplatser. 

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan 

Uppdragsutbildning kan genomföras inom yr-
keshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkes-
högskolan. Uppdragsutbildningen kan bl.a. fun-
gera som personalutbildning eller ingå i rehabi-
literingen av en enskild och ska baseras på en 
yrkeshögskoleutbildning. 

 
Under 2014 påbörjade 262 personer, 40 män och 
222 kvinnor, uppdragsutbildning inom yrkes-
högskolan, jämfört med 454 personer 2013 och 
205 personer 2012. Det var främst inom området 
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete som 
uppdragsutbildning genomfördes i vilken 5 män 
och 140 kvinnor deltog. Övriga områden där 
uppdragsutbildning genomfördes var Samhälls-
byggnad och byggteknik, Ekonomi, administ-
ration och försäljning, Teknik och tillverkning, 
Pedagogik och undervisning samt Transport-
tjänster. 

6.4.2 Kompletterande utbildningar 

Förordningen (2000:521) om statligt stöd till 
kompletterande utbildningar upphörde att gälla 
den 25 december 2013. Den upphävda förord-
ningen gäller fortfarande för de utbildningar som 
beviljats stöd enligt förordningen, dock endast 
för den tid som beslutet om stöd gäller. Utbild-
ningarna finns inom skiftande områden och 
täcker utbildningsbehov utanför det reguljära 
utbildningssystemet, exempelvis inom områdena 
Konst; Dans, teater, musik; Hudvård, hårvård, 
hälsa, friskvård, miljö; Hantverk och Flyg. Ut-
bildningarna har en enskild huvudman, dvs. de 
anordnas inte av stat, kommun eller landsting. 
Utbildningarna är oftast avgiftsbelagda för de 
studerande. Staten ger olika typer av stöd bero-
ende på hur utbildningarnas nationella värde har 
bedömts. Myndigheten för yrkeshögskolan 
ansvarar bl.a. för fördelning av statsbidrag för 
och tillsynen över utbildningarna. Majoriteten av 
utbildningarna kommer att avslutas 2015. Den 
upphävda förordningen har ersatts av förord-
ningen (2013:871) om stöd för konst- och 
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kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. 
Beslut om stöd enligt den nya förordningen 
fattas under 2015. 

Studerande 

Antalet deltagare som deltog i kompletterande 
utbildningar 2014 var 9 570. Det är en minskning 
med ca 670 deltagare jämfört med 2013, då ca 
10 200 personer deltog. Andelen kvinnliga elever 
var 73 procent och andelen manliga 27 procent. 
Kvinnor i åldersgruppen 20–24 år var den största 
elevgruppen. Flest elever fanns inom Hudvård, 
hårvård, hälsa, friskvård, miljö med knappt 
2 000  elever (86 procent kvinnor och 14 procent 
män), följt av Hantverk med knappt 2 000 elever 
(86 procent kvinnor och 14 procent män) och 
Konst med drygt 1 600 elever (71 procent kvin-
nor och 29 procent män). Majoriteten av ele-
verna återfanns i åldersgruppen yngre än 25  år. 
Av eleverna i åldersgruppen 55 år eller äldre 
fanns flest inom Hantverk. 

Utbildningar 

Under 2014 bedrevs 245 olika kompletterande 
utbildningar, vilket är en minskning med 
22 utbildningar jämfört med föregående år. Ut-
bildningarna anordnades i 13 län av totalt 
90  huvudmän. Av samtliga utbildningar hade 
36 procent statligt stöd i form av samtliga tre 
stödformer, dvs. tillsyn, studiestöd och statsbi-
drag. Flest utbildningar genomfördes inom kate-
gorin Hantverk följd av Hudvård, hårvård, hälsa 
och – friskvård samt Konst och dans och Teater 
och musik.  

Måluppfyllelse  

Totalt deltog 5 150 personer i kompletterande 
utbildningar som avslutades under 2014. Av 
dessa var det 4 810 som fullföljde utbildningen, 
vilket motsvarar 93 procent av de studerande. Av 
dem som fullföljde utbildningen var 
3 500  kvinnor och 1 300 män. 
 

Diagram 6.4 Studerande i kompletterande utbildningar 
2014 som fullföljt utbildningen fördelat på utbildnings-
kategori. 
Utbildningsområde Antal 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Kostnader 

Statens finansiering av de kompletterande ut-
bildningarna uppgick 2014 till drygt 
150  miljoner kronor, vilket är en minskning 
med ca 6 miljoner kronor jämfört med 2013. 
Utöver detta tillkommer kostnader för studie-
stöd. Utbildningarna omfattade under 2014 
totalt 2 166 årselevplatser. 

6.4.3 Övriga insatser 

Jämställdhet 

Regeringens strategi för att genomföra de jäm-
ställdhetspolitiska målen är jämställdhets- in-
tegrering, dvs. att jämställdhetsperspektiv 
integreras i alla politikområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utförande av verk-
samheter. Myndigheten för yrkeshögskolan 
ingår numera i utvecklingsprogrammet för jäm-
ställdhetsintegrering i staten (Jim), vilket inne-
bär att de fått i uppdrag att redovisa en plan för 
jämställdhetsintegrering som ska genomföras 
under 2016–2018. Planen ska redovisas till Rege-
ringskansliet senast den 2 november 2015. 

Funktionshinderspolitiken 

I syfte att förbättra tillgängligheten till yrkes-
högskoleutbildning för kvinnor och män med 
funktionsnedsättning bedriver Myndigheten för 
yrkeshögskolan ett pilotprojekt på uppdrag av 
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regeringen. I projektet ingår fem utbildningar 
som alla beviljats två startomgångar. Utbildning-
arna kommer att vara avslutade i oktober 2015. I 
den första omgången utbildningar hade 16 pro-
cent av de antagna en funktionsnedsättning och i 
den andra omgången 12 procent. Enligt myndig-
hetens redovisning har studerande som ingår i 
projektet framfört att utbildningarna är avgö-
rande för att de ska våga söka sig till en efter-
gymnasial yrkesutbildning. Myndigheten har 
beslutat att bevilja statsbidrag för fler utbild-
ningar än de tidigare fem och ska genomföras i 
enlighet med projektets specifika ramar. Ytterli-
gare åtta utbildningar beviljades i början av 2014 
och även i ansökningsomgången 2015 kommer 
möjligheten att ansöka om utbildningar med 
utökat stöd att finnas. 

Myndigheten är en av de strategiska myndig-
heterna i arbetet med den nationella funktions-
hinderspolitiken. Inom ramen för detta uppdrag 
ska myndigheten årligen rapportera hur den 
uppfyller delmålen för funktionshinderspoliti-
ken.  

Validering 

Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för 
att samordna och stödja en nationell struktur för 
validering. Inom ramen för detta arbete har 
myndigheten tagit initiativ till att skapa nätverk, 
där både myndigheter och intresseorganisationer 
på arbetsmarknads- och utbildningsområdena 
deltar.  

I arbetet med att främja validering inom 
yrkeshögskolan har myndigheten genomfört en 
enkätundersökning för att få en bild av omfatt-
ningen av och efterfrågan på validering. Resul-
tatet av enkäten visar att validering förekommer i 
begränsad omfattning men inom i stort sett alla 
utbildningsområden. 

Enligt en delredovisning från myndigheten 
om breddad rekrytering ur ett mångfaldsper-
spektiv (U2015/04129/GV) har ett projekt initi-
erats under 2015 som visar att om hänsyn ska tas 
till den sökandes reella kompetens vid antagning 
till yrkeshögskolan är validering det viktigaste 
verktyget. Ett antal utbildningsanordnare ingår i 
projektet och ett riktat statsbidrag används för 
att stimulera dem att utveckla valideringsverk-
tyget så att fler sökande med reell kompetens 
kan komma ifråga för yrkeshögskolans utbild-
ningar. Resultatet av projektet kommer att redo-

visas i sin helhet i samband med myndighetens 
årsredovisning 2016.  

Myndigheten har tagit fram en validerings-
modell för kontakttolkar och under 2015 ska 
75  yrkesverksamma kontakttolkar ges möjlighet 
att validera sin yrkeskompetens.  

Myndigheten deltar vidare i referensgrupper 
kopplade till uppdragen att samordna validering 
för antagning till yrkeslärarutbildningen på 
Malmö högskola och för utökad ämnesbehörig-
het inom ramen för satsningen Lärarlyftet II på 
Stockholms universitet. 

Valideringsinfo.se är en gemensam portal för 
Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skol-
verk, Universitets- och högskolerådet och 
Arbetsförmedlingen. Den används för att sprida 
information om validering. För valideringsutfö-
rare finns möjligheten att registrera resultat av en 
validering på Mina sidor i portalen. Databasens 
syfte är dels att individens resultat av validering 
ska sparas över tid, dels att samla in statistik över 
genomförda valideringar  

Nationell referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande 

Myndigheten för yrkeshögskolan är en nationell 
samordningspunkt för den europeiska referens-
ramen för kvalifikationer för livslångt lärande 
(EQF) och är Sveriges representant i ett nätverk 
för samordningspunkter som Europeiska kom-
missionen leder.  

Myndigheten har under 2014 deltagit i ett an-
tal konferenser i Sverige för att informera om 
och diskutera förslagen i promemorian En nat-
ionell referensram för kvalifikationer för livs-
långt lärande som Utbildningsdepartementet 
remitterade i juli 2014. Myndigheten har även 
ansvarat för och administrerat möten i det nor-
diska nätverket om referensramar som främst 
finansieras av Nordiska ministerrådet. Inom 
ramen för detta arbete arrangerade myndigheten 
i samverkan med det nordiska nätverket en nor-
disk EQF-konferens på Island i september 2014. 
Under året deltog myndigheten även i ett antal 
internationella aktiviteter, däribland en kon-
ferens i Birmingham i England för att beskriva 
arbetet med den svenska referensramen för 
kvalifikationer. 
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Tolkutbildningar  

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar sedan 
den 1 juli 2012 för fördelning av statsbidrag för 
kontakttolkutbildning, utbildningar av tolkar för 
barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller 
personer med dövblindhet samt teckenspråklä-
rarutbildning. Myndigheten ansvarar även för 
tillsyn och kvalitetsgranskning när det gäller 
utbildningarna samt granskar utbildningsanord-
narnas kvalitetsarbete.  

När det gäller planeringen av utbildningarna 
samråder myndigheten kontinuerligt med Folk-
bildningsrådet och, berörda utbildningsanord-
nare. 

Kontakttolk 
Kontakttolkar tolkar åt personer med annat 
modersmål än svenska vid deras möten med 
representanter för svenska myndigheter. Den 
sammanhållna grundutbildningen till kon-
takttolk bedrevs under 2014 av fyra folkhögs-
kolor och tre studieförbund.  

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning samt 
skrivtolkutbildning 
De upp till fyra år långa teckenspråks- och döv-
blindtolkutbildningarna bedrivs av sju folkhög-
skolor utspridda i landet. Under 2014 genom-
fördes två kurser i rättstolkning för vidareut-
bildning av verksamma teckenspråks- och döv-
blindtolkar. För att öka rekryteringen av stu-
derande till den fyraåriga utbildningen lämnades 
statsbidrag för en ”Känna-dig-för-kurs” på två 
folkhögskolor. 

Antalet studerande i tolkutbildningarna re-
dovisas under utgiftsområde 17 avsnitt 16.4. 

Kostnader 
Myndigheten för yrkeshögskolan betalade ut 
drygt 16 miljoner kronor för kontakttolkutbild-
ning 2014, varav ca 13 miljoner kronor för den 
sammanhållna grundutbildningen och 
ca  4  miljoner kronor för kurser för redan 
verksamma kontakttolkar. Den totala utgiften 
för kontakttolkutbildningen för 2014 är 
densamma som för 2013. Däremot har utgiften 
för den sammanhållna grundutbildningen ökat 
jämfört med 2013. Det beror på en ökning av 
antalet studieplatser i syfte att möta den stora 
efterfrågan på utbildade kontakttolkar. 

För utbildning av tolkar för döva, dövblinda 
och hörselskadade betalade myndigheten ut 
25,3  miljoner kronor 2014. 

6.5 Analys och slutsatser 

Myndigheten för yrkeshögskolan ska verka för 
att utbildningar utvecklas i nära samarbete med 
arbetsgivare för att säkerställa att de ger den 
kompetens som motsvarar behoven på arbets-
marknaden.  

Yrkeshögskolans utbildningar visar återigen 
på samma goda resultat som tidigare år när det 
gäller andelen examinerade som har ett arbete ett 
år efter examen. En stor andel (66 procent) av de 
examinerade 2013 hade ett arbete innan de på-
började utbildningen. Av dessa återgick 
16  procent efter sin avslutade utbildning till 
samma arbetsgivare som de hade dessförinnan. 
Den tidigare nämnda rapporten från IFAU visar 
på liknande resultat. Det skulle kunna tyda på att 
de examinerade har fått ett arbete där deras nya 
kompetens kommer till bättre användning. Det 
är emellertid svårt att särskilja vilken effekt ut-
bildningen har jämfört med andra faktorer och 
därför bör resultatet tolkas med viss försiktighet. 
Myndigheten för yrkeshögskolan har även följt 
upp hur många av dem som återgår till samma 
arbetsgivare som får arbetsuppgifter som är mer 
kvalificerade än de hade före utbildningen. 
Uppföljningen visar att över hälften av dem som 
efter examen återgått till samma arbetsgivare 
hade fått mer kvalificerade arbetsuppgifter.  

Indikatorn som mäter måluppfyllelsen för yr-
keshögskolan när det gäller hur väl examinerades 
arbete stämmer med utbildningen visar ett sämre 
utfall 2014 än 2013. Samtidigt har andelen som 
uppgav att arbetet till viss del överensstämmer 
med utbildningen ökat något. Det resultatet 
väger till viss del upp det försämrade utfallet, 
men regeringen anser att det är angeläget att 
myndigheten fortsätter med att skapa förutsätt-
ningar för att andelen som får ett arbete som 
motsvarar utbildningen ska öka.  

Genom att Myndigheten för yrkeshögskolan 
numera kan samla in uppgifter om antalet unika 
sökande till yrkeshögskoleutbildningarna har 
statistiken när det gäller söktryck avseende yr-
keshögskolan förbättrats. Det innebär att myn-
digheten får bättre förutsättningar att planera 
utbildningsvolymen för olika utbildningsområ-
den i samband med att de utifrån arbetsmark-
nadens behov bedömer vilka utbildningar som 
ska ingå i yrkeshögskolan. 

Antalet utbildningar som varit föremål för till-
syn och som fått kritik har ökat. Det förklaras 
enligt myndigheten av att tillsyn genomförs där 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

124 

det antas finnas ett behov och att tillsynen i 
större utsträckning än tidigare genomförs med 
platsbesök. Om myndigheten prioriterar tillsyn 
av utbildningar som behöver rätta till felaktig-
heter är det ett resurseffektivt sätt att arbeta och 
ger också studenterna ökade förutsättningar att 
gå en utbildning som motsvarar de krav som 
ställs i regelverken. 

Den kvalitetsgranskning myndigheten ge-
nomfört inom yrkeshögskolan visar att det finns 
utvecklingsområden när det gäller lärandet i 
arbete(LIA). Denna del av utbildningen är ut-
märkande för yrkeshögskolan och ska bidra till 
att de studerande får den kompetens som efter-
frågas på arbetsmarknaden. Kvalitetsgransk-
ningen har, jämfört med tillsynsverksamheten, 
endast omfattat ett fåtal utbildningar. För att 
utveckla kvaliteten i utbildningarna är det viktigt 
att myndigheten ökar antalet granskningar och 
även fokuserar på kvaliteten i enskilda utbild-
ningar.  

Myndighetens metoder för att arbetslivet ska 
bli mer delaktigt i yrkeshögskolan har stärkts. 
Det är en positiv utveckling om arbetslivets 
engagemang finns med i hela kedjan från plane-
ring av en utbildning till det att den genomförts, 
då det sannolikt ökar chanserna för att den stu-
derande ska få ett arbete vars kompetenskrav 
överensstämmer med utbildningen. 
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7 Universitet och högskolor 

7.1 Omfattning 

Avsnittet om universitet och högskolor omfattar 
utbildning och forskning vid statliga universitet 
och högskolor samt utbildning och forskning 
vid enskilda utbildningsanordnare som har 
tillstånd att utfärda examina. Inom området 
finns anslag för universitet och högskolor, 
enskilda utbildningsanordnare, ersättning för 
klinisk utbildning och forskning samt anslag för 
Universitetskanslersämbetet och Universitets- 
och högskolerådet. Verksamhet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet redovisas under utgifts-
område 23, men för att ge en fullständig bild av 
högre utbildning och forskning redovisas i vissa 
fall uppgifter om Sveriges lantbruksuniversitet 
även under utgiftsområde 16.  

Det finns sammanlagt 48 universitet och 
högskolor samt enskilda utbildningsanordnare 
som ger högskoleutbildning i Sverige. Av dessa 
är 14 statliga universitet och 17 statliga 
högskolor. Därutöver finns det 17 enskilda 
utbildningsanordnare, varav fyra har tillstånd att 
utfärda examina på forskarnivå, nämligen 
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan 
i Stockholm, Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
och Ersta Sköndal högskola. Ett antal enskilda 
utbildningsanordnare har tillstånd att utfärda 
vissa examina på grundnivå och avancerad nivå 
medan fyra enskilda utbildningsanordnare har 
tillstånd att utfärda endast psykoterapeut-
examen. Uppgifterna i avsnittet avser såväl 
statliga universitet och högskolor som enskilda 
utbildningsanordnare, om inte något annat 
anges.   

7.2 Mål för verksamhetsområdet 

Målet för verksamhetsområdet är att utbildning 
och forskning vid universitet och högskolor ska 
hålla en internationellt sett hög kvalitet och 
bedrivas effektivt. 

7.3 Resultatredovisning 

De totala kostnaderna för verksamheten vid 
universitet och högskolor samt enskilda 
utbildningsanordnare uppgick 2014 till 64,4 
miljarder kronor. De direkta statliga anslagen till 
dessa lärosäten uppgick under 2014 till 40,2 
miljarder kronor. Utöver de direkta stats-
anslagen finansierar staten verksamhet vid 
statliga universitet och högskolor via olika 
statliga myndigheter, framför allt genom 
forskningsråden. Sammantaget är 80 procent av 
verksamheten vid statliga universitet och 
högskolor samt enskilda utbildningsanordnare 
statligt finansierad. 

7.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande indikatorer används för att redovisa 
resultat inom området:  

– Resultatet av Universitetskanslersämbetets 
kvalitetsutvärderingar och beslut om 
tillstånd att utfärda examina (uppgifter från 
Universitetskanslersämbetet)  

– Andelen disputerade lärare vid universitet 
och högskolor (uppgifter från Statistiska 
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centralbyrån, SCB, och Universitets-
kanslersämbetet) 

– Prestationsgrad i utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (uppgifter från SCB och 
Universitetskanslersämbetet) 

– Genomströmning i utbildning på forskar-
nivå (uppgifter från SCB och Universitets-
kanslersämbetet) 

– Vetenskaplig produktion (Scopus)  

– Förmåga att attrahera externa medel för 
forskning (uppgifter från SCB och 
Universitetskanslersämbetet) 

 
I övrigt redovisas i avsnittet ett urval av resultat 
för att beskriva universitets och högskolors 
utveckling. All individbaserad statistik redovisas 
uppdelat på kön, om dessa uppgifter är 
tillgängliga.   
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Kort beskrivning av verksamheten 

De totala kostnaderna för verksamheten vid 
statliga universitet och högskolor samt enskilda 
utbildningsanordnare uppgick 2014 till 
64,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,7 
procent av Sveriges BNP. Verksamheten 
omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå samt forskning. Högskole-
sektorn är den enskilt största statliga verksam-
heten sett till antalet anställda. År 2014 var 
antalet anställda 75 300 individer eller ca 60 700 
helårspersoner, varav 51 procent var kvinnor och 
49 procent män. Antalet helårspersoner beräknas 
utifrån omfattningen av personers anställning 
med hänsyn tagen till tjänstledigheter. 

Styrning 
Statliga universitet och högskolor är egna 
myndigheter och styrs i första hand av högskole-
lagen (1992:1434) och högskoleförordningen 
(1993:100). För enskilda utbildningsanordnare 
ställs i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 
vissa examina motsvarande krav på utbildningen 
som gäller för statliga universitet och högskolor 
enligt 1 kap. högskolelagen. Regeringen styr 
också universitet och högskolor via årliga 
regleringsbrev. Relationerna med de enskilda 
utbildningsanordnarna regleras utöver examens-
tillståndslagen genom avtal och villkor för medel 
i regleringsbrev. Inom ramen för detta har 
samtliga lärosäten stor frihet att bestämma över 
sin verksamhet.  

Lärosätena återrapporterar utfallet av sin 
verksamhet till regeringen i första hand i sina 
årsredovisningar. Merparten av återrapporte-
ringen inom verksamhetsområdet ansvarar dock 
Universitetskanslersämbetet för. Myndigheten 
publicerar varje år en årsrapport som syftar till 
att ge en samlad bild av utvecklingen inom 
högskoleområdet. För en fördjupad beskrivning 
av verksamheten under 2014 hänvisas till denna 
och till myndighetens övriga statistik. 

Möjligheten att utfärda examina följer dels av 
författning, dels av beslut om tillstånd att utfärda 
examina. Statliga universitets rätt att utfärda 
generella examina på forskarnivå anges i författ-
ning. När det gäller övriga examina vid statliga 
universitet och högskolor beslutar Universitets-
kanslersämbetet i frågor om tillstånd. För 
enskilda utbildningsanordnare, Försvars-
högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet 
beslutar eller föreskriver regeringen om tillstånd 

att utfärda examina efter yttrande av 
Universitetskanslersämbetet. Universitets-
kanslersämbetet ansvarar också för kvalitets-
utvärdering av utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå och har en 
möjlighet att återkalla examenstillstånd för 
statliga lärosäten. För enskilda utbildnings-
anordnare beslutar regeringen om återkallande.   

Ekonomi 
Statliga universitet och högskolor tilldelas 
huvuddelen av sina resurser via ett anslag för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 
ett anslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå. För utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå tilldelas respektive lärosäte varje 
år ett s.k. takbelopp som är den ersättning 
lärosätet kan få för att utbilda studenter. 
Lärosätet beslutar i hög grad självt om sitt 
utbildningsutbud. Ersättningen beräknas dels 
utifrån antalet helårsstudenter dvs. antalet 
registrerade studenter, dels utifrån antalet helårs-
prestationer dvs. det antal högskolepoäng 
studenterna presterar under ett år. Ersättningen 
beror också på vilket utbildningsområde som 
helårsstudenterna och helårsprestationerna 
hänförs till. Olika utbildningsområden genererar 
olika ersättningsbelopp (se avsnitt 10.2) och 
respektive kurs klassificeras till ett utbildnings-
område beroende på kursens ämnesinnehåll.  

Utöver det anslag som lärosätet tilldelas för 
forskning och utbildning på forskarnivå får 
universitet och högskolor en stor andel av sina 
forskningsmedel i form av bidrag från statliga 
forskningsfinansiärer. Dessa fördelas i konkur-
rens. Vidare tillkommer medel från icke-statliga 
forskningsfinansiärer. Offentliga medel utgör 
merparten av lärosätenas intäkter, men ca 21 
procent av intäkterna 2014 utgjordes av annat än 
offentliga medel. 
Diagram 7.1 Lärosätenas intäkter 2006–2014 
Miljarder kronor (2014 års prisnivå)  

Källa: Universitetskanslersämbetet  
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Tabell 7.1 Antal helårsstudenter samt resurser för utbildning och forskning vid universitet och högskolor 2014 
 

       

UNIVERSITET/ HÖGSKOLA 
Antal 
helårs-
studenter* 

Takbelop
p (mkr) 

Utfall 
(mkr) 

Utfall 
% 

Strategiska 
forsknings-
områden 
(mkr) 

Omfördelning 
av forsknings-
anslag (mkr) 

Anslag för 
forskning och 
utbildning på 
forskarnivå (mkr) 

Uppsala universitet 24 643 1 522,6 1 621,6 106 175,0 -1,0 1 969,5 

Lunds universitet 27 776 1 840,0 1 971,5 107 188,4 11,6 2 026,2 

Göteborgs universitet 24 355 1 872,0 1 834,5 98 20,5 -1,2 1 463,4 

Stockholms universitet 29 190 1 562,8 1 631,3 104 45,2 -2,7 1 520,3 

Umeå universitet 16 133 1 235,8 1 275,4 103 59,8 -12,6 1 035,1 

Linköpings universitet 17 615 1 353,5 1 388,9 103 68,1 4,8 800,3 

Karolinska institutet 6 078 618,4 646,5 105 139,2 30,4 1 460,1 

Kungl. Tekniska högskolan 12 094 1 032,8 1 044,1 101 220,5 3,9 1 370,6 

Luleå tekniska universitet 7 737 624,9 639,2 102 22,0 -5,1 352,8 

Karlstads universitet 8 040 581,0 596,3 103   -6,8 201,0 

Linnéuniversitetet 13 734 976,1 974,2 100   -12,2 283,9 

Örebro universitet 8 621 682,5 681,0 100   -5,3 223,0 

Mittuniversitetet 6 816 522,2 513,4 98   -2,4 207,2 

Blekinge tekniska högskola 3 208 266,6 247,7 93   -2,7 85,6 

Malmö högskola 11 944 814,6 850,1 104   -0,7 110,1 

Mälardalens högskola 7 048 568,8 550,4 97   1,0 84,0 

Stockholms konstnärliga högskola 440 189,6 184,0 97     47,8 

Gymnastik- och idrottshögskolan 648 88,6 86,6 98   -0,8 25,9 

Försvarshögskolan** 487           9,2 

Högskolan i Borås 5 495 440,3 432,7 98   -1,5 57,2 

Högskolan Dalarna 6 109 395,7 396,5 100   -2,3 55,6 

Högskolan i Gävle 5 517 418,0 403,0 96   -4,3 84,6 

Högskolan i Halmstad 5 097 361,9 359,2 99   -0,8 56,2 

Högskolan Kristianstad 5 041 350,8 345,9 99   -2,2 47,1 

Högskolan i Skövde 3 882 314,8 318,5 101   -0,8 41,3 

Högskolan Väst 5 150 359,0 364,6 102   -0,5 40,8 

Konstfack 696 151,9 151,4 100     8,2 

Kungl. Konsthögskolan 212 60,4 61,2 101     4,9 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 662 121,5 123,8 102     8,3 

Södertörns högskola 6 660 370,5 378,5 102   7,1 52,5 

Sveriges lantbruksuniversitet** 3 819         -2,4 1 698,3 

Chalmers tekniska högskola AB 9 027 797,7 766,2 96 195,0 6,3 817,2 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 7 020 505,5 496,0 98   3,2 94,8 

Summa 290 994 21 001 21 334 102 1 134   14 645,0 

Anm. I tabellen redovisas inte vissa mindre enskilda utbildningsanordnare. Vid dessa lärosäten fanns under 2014 ca 4 400 helårsstudenter. 

* Uppgifterna finns inte könsuppdelade. 

** Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet har inga takbelopp varför inte detta redovisas i tabellen.  
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7.3.2 Resultat 

Redovisning av indikatorernas utveckling 

Universitetskanslersämbetets 
kvalitetsutvärderingar 
Utbildning som leder till en examen på 
grundnivå eller avancerad nivå har utvärderats av 
Universitetskanslersämbetet i en fyraårscykel. 
Utvärderingarna har avsett utbildningarnas 
resultat och slutfördes hösten 2014. Mellan 2011 
och 2014 har det inom ramen för det nationella 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning 
som började användas 2011 fattats beslut om 
2 088 utbildningar. Varje utbildning har fått ett 
omdöme på en tregradig skala. Av besluten 
framgår att ca 14 procent av utbildningarna har 
getts det högsta omdömet, mycket hög kvalitet, 
vilket utgör underlag för kvalitetsbaserad 
resurstilldelning till det berörda lärosätet. I fråga 
om de utbildningar som har fått omdömet 
bristande kvalitet, vilket är 26 procent av de 
granskade utbildningarna, har universitetet eller 
högskolan fått ett år på sig att redovisa vilka 
åtgärder som har vidtagits. Därefter har 
Universitetskanslersämbetet gjort en förnyad 
granskning för att pröva om lärosätet ska få 
behålla examenstillståndet eller om det ska 
återkallas. Av de utbildningar som fick omdömet 
bristande kvalitet inkom 89 under 2014 med 
åtgärdsredovisningar, medan 31 utbildningar 
hade lagts ner. Externa bedömare granskade 
vidtagna åtgärder och fann att samtliga 
utbildningar nu uppfyllde kraven i aktuella 
examensbeskrivningar. Universitetskanslers-
ämbetet beslutade därför att inte längre 
ifrågasätta dessa lärosätens examenstillstånd.  

Universitetskanslersämbetet har analyserat 
resultaten i kvalitetsutvärderingarna utifrån 
studenternas bakgrund. Analysen visar på ett 
visst samband mellan studenternas kön och 
utfallen på utvärderingarna, men skillnaderna 
mellan könen var små. Universitetskanslers-
ämbetet menar att skillnaderna delvis kan 
förklaras av kvinnor och mäns olika 
utbildningsval. För en fördjupad analys hänvisas 
till rapporten Förutsättningar för hög kvalitet – 
en analys av sambanden mellan studenternas 
bakgrund och utfallet av kvalitetsutvärderingarna 
(rapport 2014:14). 

Ytterligare information om utfallet av utvär-
deringarna finns tillgänglig på Universitets-
kanslersämbetets hemsida. 

Tabell 7.2 Utfall i Universitetskanslersämbetets 
kvalitetsutvärderingar 2011–2014, utvärderingar inklusive 
status för uppföljningar, per 31 december 2014  
 

Beslut Antal Procent 

Mycket hög kvalitet 298 14 

Hög kvalitet 1 242 60 

Bristande kvalitet 548 26 

varav uppföljda som uppfyller 
kvalitetskraven (2013–2014) 

(169)  

varav nedlagda (2013–2014) (45)  

varav återkallade 
examenstillstånd (2013–2014) 

(0)  

varav uppföljning genomförs 
2015–2016 

(334)  

Totalt 2 088 100 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

 
Universitetskanslersämbetets kvalitetsut-
värderingar avser utbildningar som leder till en 
examen. Universitet och högskolor ger 
därutöver ett stort antal utbildningar och kurser 
som utan att ingå i ett huvudområde kan utgöra 
övriga kursfordringar i en generell examen och 
som därmed inte omfattas av ämbetets ordinarie 
utvärderingar. Universitetskanslersämbetet har 
därför i uppdrag att även utvärdera ett urval av 
dessa kurser för att säkerställa att de uppfyller 
kraven på högskoleutbildning enligt högskole-
lagen. Under 2014 granskades 28 sådana kurser 
på grundnivå, varav fem inte ansågs uppfylla 
kraven i högskolelagen. Lärosätet ska  inom sex 
månader lämna en redogörelse till Universitets-
kanslersämbetet för vilka åtgärder som har 
vidtagits för att komma till rätta med bristerna 
på den aktuella kursen. Under 2013 gjordes en 
motsvarande granskning av 27 kurser, varav fyra 
kurser bedömdes vara bristfälliga. Av dessa 
ifrågasatta kurser har därefter en lagts ner. För 
resterande tre kurser har lärosätena lämnat en 
åtgärdsredovisning till Universitetskanslers-
ämbetet som därefter bedömt att de uppfyller 
kraven för utbildning på grundnivå. 
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Universitetskanslersämbetets beslut om tillstånd att 
utfärda examina 
Tabell 7.3 Prövning av tillstånd att utfärda examina 2014 
 

Examen Antal Varav 

  Beviljanden Avslag 

Masterexamen 2 2  

Generell examen på 
forskarnivå 

1 1  

Övriga generella 
examina 

3 1 2 

Ämneslärarexamen 20 11 9 

Grundlärarexamen 1 1  

Receptarieexamen 1  1 

Psykoterapeutexamen  1  1 

Psykologexamen 1 1  

Konstnärlig kandidat 1 1  

Övriga yrkesexamina 1  1 

Totalt 32 18 14 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

 
En del av kvalitetssäkringssystemet innefattar 
också den prövning av ansökningar om tillstånd 
att utfärda examina som Universitetskanslers-
ämbetet genomför. Med prövning avses här både 
de beslut om examenstillstånd som ämbetet 
fattar och den prövning som görs i yttranden 
inför regeringens beslut. Under 2014 har 
myndigheten prövat 32 ansökningar om tillstånd 
att utfärda examina, en minskning med tre 
ansökningar från året innan. Utfallet framgår av 
Tabell 7.3.  

Andelen disputerade lärare vid universitet och 
högskolor  
Andelen disputerade lärare uppgick 2014 till 58 
procent, varav 54 procent kvinnor och 60 
procent män, vilket utgör en ökning om 6 
procentenheter jämfört med andelen för tio år 
sedan. Ökningen har skett både vid högskolorna, 
som har gått från 33 procent disputerade 2004 
till 45 procent 2014, och vid universiteten, där 
andelen disputerade har ökat från 52 procent till 
59 procent 2014. Högst andel disputerade lärare 
bland de statliga universiteten och högskolorna 
hade Södertörns högskola med 65 procent varav 
62 procent  kvinnor och 69 procent män, och 
Lunds universitet med 66 procent varav 64 
procent  kvinnor och 68 procent män.  

Prestationsgrad i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tabell 7.4 Prestationsgrad läsåret 2010/11-2012/13  
Procent 

Ämnesområde  2010/11 2011/12 2012/13 

Humaniora (inkl. 
teologi) 

69  70 71 

Kvinnor 71 72 73 

Män 66 68 68 

Samhällsvetenskap 
(inkl. juridik) 

79 81 82 

Kvinnor 82 84 85 

Män 74 77 78 

Vård och omsorg 92 91 90 

Kvinnor 92 92 90 

Män 89 88 88 

Naturvetenskap 75 76 76 

Kvinnor 79 79 80 

Män 72 72 72 

Teknik 81 83 83 

Kvinnor 83 84 85 

Män 80 82 82 

Medicin och odontologi 91 91 91 

Kvinnor 91 91 91 

Män 90 91 91 

Konstnärligt område 87 88 89 

Kvinnor 88 88 89 

Män 86 87 88 

Övrigt område 81 82 83 

Kvinnor 83 83 84 

Män 79 80 82 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

 
Prestationsgrad är ett mått som beräknas som 
kvoten mellan avklarade poäng, omräknat till 
helårsprestationer, och antalet studenter som 
varit registrerade under det aktuella läsåret, 
omräknat i helårsstudenter. Prestationsgraden 
beräknas så att varje students avklarade poäng 
kan kopplas till studentens (individens) 
registreringspoäng. Måttet består av de poäng 
som de aktuella studenterna har tagit under 
registreringsterminen samt de tre därpå följande 
terminerna. 

Prestationsgraden var läsåret 2012/13 81,2 
procent för samtliga helårsstudenter, vilket var 
0,7 procentenheter högre än föregående år. 
Detta innebär att trenden under flera år med en 
fallande prestationsgrad har stannat av. 
Kvinnorna uppvisar en högre prestationsgrad än 
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männen, 83 procent mot männens 78 procent. 
Skillnaden i prestationsgrad är stor mellan olika 
studieformer. Prestationsgraden för program 
som leder till en yrkesexamen var 89 procent 
läsåret 2012/13. Kvinnor har även för dessa 
utbildningar en högre prestationsgrad med 92 
procent mot männens 86 procent. De lägsta 
prestationsgraderna  förekommer för fristående 
kurser som studeras på distans, där genomsnittet 
var 53 procent för samtliga studenter, 56 procent 
för kvinnor och 49 procent för män. Jämfört 
med läsåret 2010/11 har dock prestationsgraden 
ökat med 3,5 procentenheter.  

Genomströmning i utbildning på forskarnivå 
De som under 2014 avlade en doktorsexamen 
hade en genomsnittlig nettostudietid på 4,2 år. 
Det innebär att utfallet nästan stämmer med den 
nominella studietiden för en doktorsexamen 
som uppgår till fyra år. Den genomsnittliga 
nettostudietiden är lika lång för kvinnor som för 
män. För doktorander som avlade licentiat-
examen under samma period uppgick den 
genomsnittliga nettostudietiden till 2,5 år. Den 
genomsnittliga nettostudietiden är lika lång för 
kvinnor som för män. Jämfört med tidigare år 
har någon större förändring av de genomsnittliga 
nettostudietiderna inte skett.  

Under 2014 var bruttostudietiden, dvs. den 
totala tiden i utbildningen utan hänsyn tagen till 
aktivitetsgrad, i genomsnitt 5,5 år för doktors-
examen och 3,5 år för licentiatexamen.  

Examensfrekvensen bland nybörjare i 
utbildningen på forskarnivå har ökat över tid. 
Andelen doktorandnybörjare som avlägger 
examen inom fem år har t.ex. ökat från 40 
procent av doktorandnybörjarna 1998 till 47 
procent bland doktorandnybörjarna 2009. 

Den 1 januari 2010 infördes den nya examens-
kategorin konstnärliga examina på forskarnivå. 
De konstnärliga doktoranderna utgör mindre än 
en halv procent av samtliga doktorander och är 
här sammanräknade med övriga doktorander. 

Vetenskaplig produktion  
För uppgifter i fråga om vetenskaplig 
produktion, se avsnitt 8.3.2. Svensk forskning i 
internationell jämförelse.  

Förmåga att attrahera externa medel för forskning 
Lärosätenas intäkter för forskning från 
nationella och internationella forsknings-
finansiärer uppgick 2014 till 17,3 miljarder 
kronor och intäkterna från uppdragsforskning, 

avgifter och finansiella intäkter uppgick till 3,8 
miljarder kronor. Jämfört med föregående år var 
detta en intäktsökning med 1,1 miljarder kronor 
från nationella och internationella forsknings-
finansiärer samt en intäktsökning med 0,2 
miljarder från avgifter och finansiella intäkter. 

Kvalitet 

I det följande redovisas ett antal resultat som 
behandlar kvalitet och effektivitet i universitets 
och högskolors verksamhet.  

Fördelning av kvalitetsmedel 
Utifrån utfallet av Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar tilldelades universitet 
och högskolor knappt 100 miljoner kronor i 
särskilda kvalitetsmedel under 2013. Under 2014 
uppgick kvalitetsmedlen till 197 miljoner kronor 
och 2015 uppgick dessa till 298 miljoner kronor. 
Dessa medel har fördelats utifrån en 
fördelningsnyckel baserad på samtliga utbild-
ningar som har fått det högsta omdömet sedan 
det nuvarande systemet för utbildnings-
utvärderingar påbörjades 2011. Tilldelningen tar 
hänsyn till volymen studenter och längden på de 
berörda utbildningarna. Fördelningen till 
respektive universitet och högskola framgår av 
Tabell 7.5. De lärosäten som inte tilldelats medel 
ingår inte i tabellen.  
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Tabell 7.5 Fördelning av kvalitetsbaserad resursfördelning 
2013-2015 
Tusental kronor 

Universitet/ högskola 2013 2014 2015 

Uppsala universitet 16 033 32 447 44 969 

Lunds universitet 13 391 35 375 51 582 

Göteborgs universitet 13 538 11 215 16 585 

Stockholms universitet 7 283 6 533 10 821 

Umeå universitet 9 221 12 861 20 879 

Linköpings universitet 7 724 15 096 20 653 

Karolinska institutet 176 7 747 11 729 

Kungl. Tekniska 
högskolan 

 7 926 10 064 

Luleå tekniska 
universitet 

530 2 300 3 128 

Karlstads universitet  1 054 1 337 

Linnéuniversitetet  1 491 4 177 

Örebro universitet 5 138 3 630 4 898 

Mittuniversitetet 176 194 246 

Blekinge tekniska 
högskola 

529 1 378 1 749 

Malmö högskola 294 2 026 14 613 

Mälardalens högskola 3 964 2 189 3 849 

Högskolan i Borås 1 145 632 2 691 

Högskolan Dalarna  340 617 

Högskolan i Gävle  1 217 1 544 

Högskolan i Halmstad 705 389 556 

Högskolan 
Kristianstad 

6 138 3 355 6 647 

Högskolan i Skövde 440 2 691 3 725 

Högskolan Väst  49 62 

Konstfack   926 

Kungl.Musikhögskolan 
i Stockholm 

  659 

Stockholms 
konstnärliga högskola 

  62 

Södertörns högskola 500 616 1 379 

Försvarshögskolan 147 81 103 

Sveriges lantbruks-
universitet 

 146 761 

Chalmers tekniska 
högskola AB 

 39 607 51 112 

Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping 

7 928 4 376 6 010 

Ersta Sköndal 
högskola 

  206 

Summa 95 000 196 961 298 340 

 

Kvalitetssäkring av högre utbildning 
Universitet och högskolor ansvarar för att 
verksamheten håller hög kvalitet både i utbild-
ningen och i forskningen. Av lärosätenas års-
redovisningar för 2014 framgår att det vid mer-
parten av universitet och högskolor finns rikt-
linjer, mål och handlingsplaner för kvalitets-
säkringsarbetet och att ett stort antal insatser har 
gjorts de senaste åren.  

Hösten 2014 slutförde Universitetskanslers-
ämbetet den cykel med utbildningsutvärderingar 
som påbörjades 2011. I april 2014 gavs en 
arbetsgrupp i uppdrag att biträda Utbildnings-
departementet i arbetet med att föreslå hur 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning 
bör utformas. En promemoria med förslag om 
ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem 
remissbehandlades under våren 2015 
(U2015/01626/UH).  

Under 2014 kostade Universitetskanslers-
ämbetets arbete med kvalitetssäkring ca 60 
miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2013 var 
ca 80 miljoner kronor. Den lägre kostnaden 
beror bl.a. på att ämbetet redan under hösten 
2014 avslutade utvärderingscykeln och därmed 
inte hade full kostnad för denna verksamhet 
under hela året. Under 2013 var dessutom de 
gemensamma kostnaderna mycket höga på 
grund av uppstartskostnader vid bildandet av 
myndigheten. 

Myndigheter inom högskoleområdet 

Universitets- och högskolerådet har under 2014 
bedrivit verksamhet inom sina ansvarsområden 
service, samordning, främjande och utvecklande 
verksamhet samt internationellt samarbete och 
mobilitet inom utbildningsområdet. Myndig-
heten har inom dessa områden tillhandahållit ett 
brett utbud av tjänster inom bl.a. antagnings-
service, systemförvaltning, information om 
högskoleutbildning, kompetens och service i 
tillträdesfrågor, möjlighet till internationellt 
samarbete samt tillhandahållit statistik och 
analys inom sina ansvarsområden. Universitets- 
och högskolerådet har föreskriftsrätt inom bl.a. 
tillträdesområdet och genomför också 
bedömning av utländsk utbildning på gymnasial 
och eftergymnasial nivå. För närmare beskriv-
ning av resultaten av bedömningsverksamheten, 
se avsnitt Bedömning av utländska utbildningar.  
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Universitetskanslersämbetet ansvarar för 
uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning 
av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefs-
utveckling. För en närmare beskrivning av 
resultatet inom kvalitetsäkringsuppgiften, se 
avsnitt Redovisning av indikatorernas utveck-
ling.  

Båda myndigheterna har under 2014, utöver 
att fullgöra myndigheternas olika uppgifter, även 
arbetat med att stabilisera organisationen  och 
verksamheten genom att t.ex. anpassa den till 
den ekonomiska ramen. Verksamheterna har 
under 2014 kontinuerligt följts upp och 
bedömningen är att de mål som ställts upp för 
verksamheterna för året i allt väsentligt har 
uppfyllts. 

Jämställdhet i högskolan 

Det är fler kvinnor än män som studerar på 
grundnivå och avancerad nivå i högskolan. Även 
valet av ämnesområde skiljer sig mellan kvinnor 
och män. Tydligast var under läsåret 2013/2014 
skillnaden inom ämnesområdet vård och omsorg 
där 85 procent av helårsstudenterna var kvinnor 
och endast 15 procent var män. Inom 
ämnesområdet teknik var 34 procent av helårs-
studenterna kvinnor och 66 procent män. 

Även när det gäller de anställda vid universitet 
och högskolor finns det skillnader. Av de ca 
19 000 doktoranderna under 2014 var 47 procent 
kvinnor och 53 procent män. Bland de utländska 
doktoranderna var skillnaderna desto större. 
Antalet utländska doktorander uppgick till ca 
7 300 individer, varav 40 procent var kvinnor och 
60 procent män. 

Könsfördelningen varierar mellan olika 
anställningskategorier i högskolan men för 
samtliga kategorier utom professorer är andelen 
kvinnor mellan 40–60 procent. Av adjunkterna 
var 57 procent kvinnor och 43 procent män 
under 2014, det är den enda anställningskategori 
där majoriteten av de anställda är kvinnor. Av 
lektorerna var andelen kvinnor 45 procent och 
andelen män 55 procent. Av professorerna var 25 
procent kvinnor och 75 procent män. Inom den 
forskande och undervisade personalen fanns det 
under året också skillnader mellan kvinnor och 
män i fråga om anställningsform. Av de 
tillsvidareanställda var 42 procent kvinnor och 58 
procent män. Av de tidsbegränsat anställda var 
47 procent kvinnor och 53 procent män. 

Ytterligare uppgifter om fördelningen av 
kvinnor och män i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt 
bland den forskande och undervisande 
personalen finns redovisade under respektive del 
i resultatredovisningen.  

Statskontoret har redovisat sitt uppdrag om 
att kartlägga och analysera fördelningen av 
anslagen för forskning och forskarutbildning vid 
universitet och högskolor ur ett jämställdhets-
perspektiv (S2015/52/JÄM). Kartläggningen 
omfattade ett urval av lärosäten med för-
djupande fallstudier av tre lärosäten. Studien 
visade att kvinnor får mindre forskningsmedel 
än män vid de undersökta lärosätena men att 
skillnaden mellan kvinnor och män varierade 
mellan och inom lärosätena. Se vidare utg. omr. 
13 avsnitt 5.3.2. 

Regeringens strategi för att genomföra de 
jämställdhetspolitiska målen är jämställdhets- 
integrering, dvs. att jämställdhetsperspektiv 
integreras i alla politikområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utförande av verk-
samheter. Universitetskanslersämbetet och 
Universitets- och högskolerådet ingår numera i 
utvecklingsprogrammet för jämställdhets-
integrering i staten (JiM) vilket innebär att de 
fått i uppdrag att redovisa en plan för 
jämställdhetsintegrering som ska genomföras 
under 2016–2018. Se vidare utg. omr. 13 avsnitt 
5.3.2.    

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Summan av universitets och högskolors 
takbelopp för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå uppgick till ca 21 miljarder 
kronor under 2014. Därutöver tilldelades 
universitet och högskolor 586 miljoner kronor 
för särskilda åtaganden. Ett särskilt åtagande är 
en uppgift som ett universitet eller en högskola 
har särskild finansiering för och som inte 
avräknas mot lärosätets takbelopp. För 
ytterligare information om hur resurstill-
delningssystemet för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå i högskolan fungerar se 
avsnittet 7.3.1 Kort beskrivning av verksam-
heten. Under 2014 var det totala utfallet ca 21,3 
miljarder kronor vilket motsvarar 102 procent av 
takbeloppet. Under 2014 hade 15 lärosäten en 
överproduktion, vilket innebär fler studenter än 
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vad som ryms inom takbeloppet (se vidare 
Tabell 7.1). 

Sökande och antagna 
Intresset för högskolestudier är fortsatt högt. I 
Tabell 7.6 redovisas sökande, inklusive obehöriga 
sökande, och antagna till högskoleutbildning 
inför höstterminen 2014. Antalet sökande utan 
tidigare högskolestudier ökade med en procent 
jämfört med föregående höst och uppgick till 
135 000 personer, varav 58 procent var kvinnor 
och 42 procent män. Andelen utan tidigare 
högskolestudier har minskat i åldrarna 19 och 20 
år, men det är fortfarande 19-åringarna som står 
för den största andelen av ansökningarna. 

 
Tabell 7.6 Sökande och antagna till högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
 

 2011 2012 2013 2014 

Sökande 
(hösttermin) 

385 000  403 000   413 000  425 000 
 

Kvinnor % 63 
 

63 
 

62 
 

62 
 

Män % 37 
 

37 
 

38 
 

38 
 

Antagna 
(hösttermin) 

243 000  249 000  242 000  243 000 
 

Kvinnor % 63 
 

62  
 

61 
 

 61 
 

Män % 37 
 

38  
 

39 
 

39 
 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

 
Det totala antalet sökande till utbildnings-
program och kurser ökade med tre procent 
hösten 2014 jämfört med hösten 2013.  

Majoriteten av de sökande var kvinnor och 
denna fördelning bland de sökande har varit i 
stort sett oförändrad under de senaste tio åren.  

Antalet kvinnor och män som antogs till 
högskoleutbildning höstterminen 2014 var 
nästan oförändrat i jämförelse med föregående 
år. Av de antagna till högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå var kvinnorna i 
majoritet. Fördelningen mellan kvinnor och män 
bland de antagna har varit i stort sett densamma 
under senare år. 

Studenter i högskolan 
Antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som 
för första gången var registrerade vid högskole-
utbildning i Sverige, var omkring 2 500 färre 

läsåret 2013/14 jämfört med föregående läsår. 
Kvinnorna stod för två tredjedelar av minsk-
ningen. Exkluderas inresande studenter var ned-
gången för kvinnor fyra procent och tre procent 
för männen. Antalet inresande studenter som var 
nybörjare uppgick till omkring 21 400 personer, 
en minskning med en procent från föregående 
år. Läsåret 2013/14 var medianåldern för 
samtliga högskolenybörjare (inkl. inresande 
studenter) 21,7 år vilket är samma medianålder 
som föregående läsår. Exkluderas de inresande 
studenterna var medianåldern för kvinnor 21,2 år 
och medianåldern för män 20,9 år. Sett till hela 
studentgruppen minskade medianåldern för 
registrerade studenter från 26,0 till 24,9 under 
läsåren 2004/05–2013/14.  
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Tabell 7.7 Högskolenybörjare, helårsstudenter och registrerade studenter 2009–2014 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Högskolenybörjare* 93 100 107 000 104 300 91 100 90 200 87 700 

Kvinnor % 56 55 55 56 57 57 

Män % 44 45 45 44 43 43 

Helårsstudenter 300 148 315 783 312 810 304 886 299 006 295 417 

Kvinnor % 58 58 58 59 59 59 

Män % 42 42 42 41 41 41 

Registrerade 
studenter 
(hösttermin) 

356 985 364 895 357 905 351 522 345 473 344 100 

Kvinnor % 59 59 60 60 60 59 

Män % 41 41 40 40 40 41 

Antal studenter i 
distansutbildning* 

115 700 129 600 137 600 131 400 120 100 110 000 

Kvinnor % 64 63 63 65 65 65 

Män % 36 37 37 35 35 35 

Källa: SCB/Universitetskanslersämbetet 

*Uppgifterna avser läsår, 2014 innebär läsåret 2013/14.  

 
Totalt fanns ca 295 500 helårsstudenter 2014. 
Antalet helårsstudenter minskade något jämfört 
med tidigare år. Minskningen beror delvis på 
indragningen av medel för inaktiva studenter 
samt införandet av studieavgifter för studenter 
som inte är medborgare i en stat som omfattas av 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-
området eller i Schweiz (s.k. tredjelands-
medborgare) eftersom de medel som tidigare 
finansierade dessa studenter drogs in då 
avgifterna infördes. Ytterligare en förklaring är 
att en utbyggnad av bl.a. läkar- och tandläkar-
utbildningarna har genomförts vilket delvis har 
finansierats genom en omfördelning av medel 
inom högskolesektorn, både mellan och inom 
lärosäten. Trots minskningen av antalet helårs-
studenter mellan 2013 och 2014 ligger utbild-
ningsvolymen kvar på en hög nivå. Andelen 
kvinnor uppgick till 59 procent och andelen män 
till 41 procent. Fördelningen mellan kvinnor och 
män har varit i stort sett densamma under flera 
års tid. 

Antalet registrerade studenter var något lägre 
höstterminen 2014 än föregående hösttermin. 
Också bland de registrerade studenterna var 
antalet kvinnor större än antalet män. En för-
klaring till detta, som Statistiska centralbyrån 
och Universitetskanslersämbetet lyfter fram i sin 
rapport Studenter och examinerade på grundnivå 
och avancerad nivå 2013/14 (UF 20 SM 1501), är 
att kvinnor i högre utsträckning än män söker 

sig till högskolan för att läsa ett yrkesexamens-
program eftersom gymnasieskolans yrkes-
utbildningar till största del omfattar traditionellt 
manliga yrken. Även kvinnornas bättre studie-
resultat i gymnasieskolan kan vara en förklaring 
till den högre andelen kvinnor i högskolan. 
Därutöver återkommer kvinnor i större 
utsträckning än män till nya studieperioder i 
högskolan.  

Under läsåren 2003/04–2010/11 ökade antalet 
studenter i distansutbildning kraftigt. De senaste 
läsåren har antalet dock minskat. Jämfört med 
läsåret 2012/13 studerade åtta procent färre på 
distans läsåret 2013/14, vilket var en större 
minskning jämfört med hela studentgruppen där 
tappet var 0,4 procent. Andelen kvinnor bland 
studenterna som studerar på distans var något 
större än andelen kvinnor bland samtliga 
registrerade studenter, 65 procent respektive 60 
procent. Av gruppen studenter i distans-
utbildning läste två tredjedelar enbart 
distansbaserad utbildning. Övriga studenter i 
distansutbildning kombinerade studier på 
distans med campusbaserad utbildning.  

Universitetskanslersämbetet har analyserat 
andelen som har påbörjat en svensk högskole-
utbildning senast vid 25 års ålder bland personer 
födda 1979–1988 med svensk eller utländsk 
bakgrund. Bland födda 1988 och som invandrade 
vid 7–18 års ålder hade 34 procent börjat i hög-
skolan senast vid 25 års ålder (de som invandrat 
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efter 18 års ålder ingår inte i denna uppföljning 
av födelsekullar). Det var en mindre övergångs-
andel jämfört med dem som har svensk 
bakgrund där andelen uppgick till 44 procent. 
Övergången till högskolan i födelsekullarna 
1979–1988 bland dem med svensk respektive 
utländsk bakgrund ser i stora delar ut på 
liknande sätt för kvinnor och män, om än på 
olika nivåer eftersom en större andel av 
kvinnorna fortsätter till högskolan. Män som har 
invandrat någon gång i åldersspannet 7–18 år 
påbörjar högskolestudier i minst utsträckning, 
endast 29 procent. 

 
Diagram 7.2 Andel som har påbörjat en svensk 
högskoleutbildning senast vid 25 års ålder bland personer 
födda 1979–1988 med svensk eller utländsk bakgrund  
Procent  

 
Källa: Universitetskanslersämbetet 
Kommentar: Uppgifterna finns ej redovisade uppdelat på kön.  

Vissa yrkesexamensprogram samt kompletterande 
utbildningar 
De senaste åren har riktade satsningar gjorts mot 
vissa utbildningar inom vård/medicin- och 
teknikområdet. I Tabell 7.8 redovisas antalet 
programnybörjare på civilingenjörsutbildningen, 
högskoleingenjörsutbildningen, läkarutbildning-
en, tandläkarutbildningen och sjuksköterske-
utbildningen. Som framgår av tabellen har 
antalet nybörjare på utbildningarna ökat de 
senaste läsåren. För flera av utbildningarna finns 
stora skillnader när det gäller könsfördelningen 
bland nybörjarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.8 Programnybörjare på vissa yrkesexamensprogram  
 

 2011/12 2012/13 2013/14 

Civilingenjörsexamen 6 850 7 200 7 300 

Kvinnor % 29 29 31 

Män % 71 71 69 

Högskoleingenjörs-
examen  

4 200 4 400 4 700 

Kvinnor % 24 26 26 

Män % 76 74 74 

Läkarexamen 1 550 1 550 1 600 

Kvinnor % 53 53 54 

Män % 47 47 46 

Tandläkarexamen 350 350 400 

Kvinnor % 57 67 66 

Män % 43 33 34 

Sjuksköterskeexamen 5 150 350 5 400 

Kvinnor % 84 57 84 

Män % 16 43 16 
Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 
Utöver de riktade satsningarna mot utökat antal 
helårsstudenter på ovanstående utbildningar har 
medel anvisats till kompletterande utbildningar 
för personer med avslutad utländsk  utbildning 
som motsvarar en svensk högskoleutbildning för 
vissa specifika yrkesgrupper inom vård, 
pedagogik och juridik. Under 2014 pågick på 
regeringens uppdrag kompletterande utbild-
ningar vid flera lärosäten för motsvarande ca 17 
respektive 382 helårsstudenter inom de 
kompletterande utbildningarna för jurister 
respektive lärare. Dessutom anordnades 
kompletterande utbildningar för personer med 
avslutad läkar-, tandläkar- eller sjuksköterskeut-
bildning från tredjeland i enlighet med regerings-
uppdraget om totalt 119 helårsstudieplatser. 
Kostnaden för kompletterande utbildningar för 
utländska akademiker uppgick under 2014 till ca 
61 miljoner kronor.  

Utöver dessa utbildningar anordnar Sveriges 
lantbruksuniversitet kompletterande utbildning 
för veterinärer med särskild finansiering från 
regeringen. 

Examina 

Examina inom högskoleutbildning delas in i tre 
kategorier: generella examina, konstnärliga 
examina och yrkesexamina. Under de senaste tio 
läsåren har antalet avlagda examina ökat med ca 
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35 procent. Under samma period ökade antalet 
examinerade personer med ca 27 procent. Till 
viss del förklaras ökningen av att det har blivit 
vanligare att en student tar ut flera examina för 
samma studier. Det gäller framför allt vissa 
yrkesexamina som högskoleingenjörsexamen 
och sjuksköterskeexamen som kombineras med 
en generell examen. 

 
Tabell 7.9 Antal examina och examinerade personer  
 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Examina 61 100 71 700 70 100 74 700 78 000 

Kvinnor % 66 65 64 63 64 

Män % 34 35 36 37 36 

Examinerade  52 400 61 000 59 300 63 200 65 500 

Kvinnor % 65 65 63 63 64 

Män % 35 35 37 37 36 

Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 
Läsåret 2013/14 utfärdades ca 78 000 examina 
vid universitet och högskolor, 3 300 fler examina 
än 2012/13. Antalet examinerade personer 
uppgick till 65 500. Av samtliga examinerade var 
ca 64 procent kvinnor och 36 procent män. 
Kvinnorna har varit i majoritet sedan 1977 och 
andelen kvinnor förväntas fortsätta öka. Antalet 
masterexamina, en examen som tillkom vid 
införande av den nya examensstrukturen 2007, 
föll något till följd av ett minskade antal 
inresande studenter. Läsåret 2013/14 utfärdades 
8 400 masterexamina, vilket var 400 färre än 
läsåret innan. Av dessa utfärdades 3 800 till 
kvinnor och 4 600 till män. Under 2013/14 
examinerades 13 400 personer vars utbildnings-
tid var 5 år eller längre, vilket var en ökning med 
200 från läsåret innan. Av dessa var 6 600 
kvinnor och 6 800 män.  

 

Tabell 7.10 Antal examina för vissa yrken 
 

 2011/12 2012/13 2013/14 

Lärarexamen 6 514  8 337  8 684  

Kvinnor % 80 81 81 

Män % 20 19 19 

Sjuksköterskeexamen 3 918  3 837  3 910  

Kvinnor % 87 86 86 

Män % 13 14 14 

Civilingenjörsexamen 3 049  3 346  3 764  

Kvinnor %  27 29 31 

Män % 73 71 69 
Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 
Läsåret 2013/14 utfärdades ca 32 600 
yrkesexamina varav 22 500 till kvinnor och 
10 100 till män. Detta var en ökning med 1 900 
yrkesexamina från läsåret innan. 

Antalet utfärdade sjuksköterskeexamina 
var  drygt 3 900 läsåret 2013/14, vilket var något 
fler än föregående läsår. Andelen sjuksköterske-
examina utfärdade till kvinnor var 86 procent 
och 14 procent till män. Könsbalansen är den 
omvända för civilingenjörer. Ca 31 procent av 
civilingenjörsexamina utfärdades till kvinnor och 
69 procent till män. Totalt utfärdades  knappt 
3 800 civilingenjörsexamina läsåret 2013/14, 
vilket var 400 fler än föregående läsår. 

Bedömning av utländska utbildningar  
Universitets- och högskolerådet ansvarar för 
bedömning av utländska utbildningar på 
gymnasial och eftergymnasial nivå. År 2014 
inkom 7 730 ansökningar och 7 950 ärenden om 
erkännande av utländska högskoleutbildningar 
avgjordes. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för 
bedömning av högskoleutbildning har under 
2014 varit 150 dagar med en sjunkande trend 
mot slutet av året (131 dagar sista kvartalet). Det 
är en ökning från föregående år, då den 
genomsnittliga handläggningstiden var 128 
dagar. Den längre handläggningstiden beror på 
en ökande ärendemängd, huvudsakligen med 
anledning av det fortsatt ökande antalet asyl-
sökande från Syrien. Totalt ökade antalet 
ärenden på alla utbildningsnivåer som  
Universitets- och högskolerådet ansvarar för 
från hela världen under 2014 med 31 procent 
jämfört med året innan, dvs. en ökning från 
13 730 ärenden 2013 till 18 000 ärenden 2014.  

Universitets- och högskolerådet har under 
2014 bistått med information och utbildnings-
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insatser om bedömning av utländsk utbildning 
för bl.a. studievägledare vid universitet och 
högskolor och vid den kommunala vuxen-
utbildningen.  

Rådet har vidare under 2014 haft en fortsatt 
samverkan med Statens skolverk i uppgiften att 
lämna yttranden över utländska utbildningar 
som ligger till grund för ansökningar om lärar-
legitimation. Under året har rådet tagit emot 
1 190 begäran om yttrande från Skolverket och 
lämnat besked i 1 140 ärenden med en 
genomsnittlig handläggningstid på 55 dagar.  

Under 2014 har Universitets- och högskole-
rådet på uppdrag av regeringen gjort en analys 
och uppföljning av användningen av utlåtandena 
över utländsk högskoleutbildning, rapporten 
Effekter av utlåtandet över utländsk 
högskoleutbildning (U2013/06179/UH). Upp-
följningen visar att det finns en koppling mellan 
utlåtandet och ett bättre utfall på 
arbetsmarknaden för de utrikes utbildade 
personer som har ett utlåtande. Personer som 
har ett utlåtande arbetar i högre utsträckning än 
de som inte har ett utlåtande, de har arbeten med 
högre utbildningskrav och de kommer snabbare i 
arbete. Skillnaderna i utfallet på 
arbetsmarknaden är i många fall inte stora men 
gäller oavsett utbildning, kön, ursprungsregion 
och skäl för immigration. Personerna i studien 
möter dock enligt Universitets- och 
högskolerådet problem på arbetsmarknaden som 
har att göra med andra faktorer än utlåtandet.  

Studenternas internationella rörlighet 

Mellan läsåren 2009/10 och 2013/14 har antalet 
inresande studenter minskat med 22 procent. 
Antalet utresande studenter ökade under samma 
period med 9 procent. Läsåret 2012/13 inträffade 
ett trendbrott då antalet inresande kvinnor blev 
fler än männen. Fler kvinnor än män bedrev 
under läsåren 2009/10 till 2013/14 utlands-
studier.  
 

Tabell 7.11 Antal in- och utresande kvinnor och män 
läsåren 2009/10–2013/14 
 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Inresande 41 900 46 700 38 100 33 900 32 600 

Kvinnor % 44 44 47 51 52 

Män % 56 56 53 52 48 

Utresande 26 500 26 600 27 700 28 300 28 900 

Kvinnor % 60 60 59 59 59 

Män % 40 40 41 41 41 

Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

Utresande studenter 
Under läsåret 2013/14 studerade 28 900 svenska 
studenter utomlands, vilket var drygt 600 fler än 
föregående läsår. Av de utresande studenterna 
var 66 procent fritt utresande studenter (s.k. 
freemover-studenter) och 24 procent utbytes-
studenter, medan 10 procent studerade språk-
kurser på eftergymnasial nivå.  

Majoriteten av de utresande studerade i 
Europa, främst i Storbritannien, Danmark och 
Polen. Nordamerika lockade fler studenter och 
allt fler valde att studera i Asien.  

Av antalet studenter, exklusive inresande 
studenter, som hade avlagt examen i Sverige 
under läsåret 2013/2014 hade 14 procent 
studerat utomlands under sin utbildning. Det 
finns dock stora variationer mellan olika 
examensgrupper. Av civilekonomerna hade 
varannan examinerad studerat utomlands, av 
dem som hade avlagt en lärarexamen hade två 
procent av de examinerade studerat utomlands 
och av dem som hade avlagt en sjuksköterske-
examen hade fem procent av de examinerade 
studerat utomlands. 

Inresande studenter  
Läsåret 2013/14 deltog 32 600 inresande 
studenter i svensk högskoleutbildning, vilket var 
1 400 färre än föregående år. Antalet fritt 
inresande studenter har dock ökat, även bland de 
som betalar studieavgifter, och minskningen 
finns i stället bland utbytesstudenterna. Jämfört 
med föregående läsår har antalet inresande ökat 
från länder utanför EU/EES och minskat från 
EU/EES. Kvinnorna var, liksom läsåret innan, i 
majoritet bland de inresande: 51 procent av de 
inresande var kvinnor och 49 procent var män. 
Av dessa inresande studenter var det 21 400 som 
studerade i Sverige för första gången vilket är 
200 färre än föregående år.  
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Av de inresande nybörjarstudenterna var 64 
procent utbytesstudenter och 36 procent fritt 
inresande studenter.  

Av inresande utbytesstudenter som var 
nybörjare vid svenska universitet och högskolor 
2013/14 kom ungefär 6 procent från nordiska 
länder, och 71 procent från övriga Europa. 
Därefter följde Asien och Nordamerika med 15 
respektive 8 procent. Av de fritt inresande 
studenterna som var nybörjare kom 38 procent 
från Europa. Därefter följde Asien med 17 
procent. De enskilt största länderna var 
Tyskland, Finland och Kina. Av de studieavgifts-
betalande fritt inresande studenterna kom de 
flesta från Kina, Indien, Iran, Pakistan och USA. 

Läsåret 2013/14 läste i stort sett samtliga 
utbytesstudenter fristående kurser medan 71 
procent av de fritt inresande studenterna läste ett 
utbildningsprogram.   

Studieavgifter 
Hösten 2011 infördes studieavgifter och 
anmälningsavgifter för personer som inte är 
medborgare i en stat som omfattas av avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i 
Schweiz (s.k. tredjelandsmedborgare). Syftet 
med införandet av studieavgifter var att svenska 
lärosäten skulle konkurrera med kvalitet och inte 
främst med avgiftsfri utbildning. 

Läsåret 2013/14 betalade ca 1 900 studenter 
studieavgift som nybörjare i svensk högskole-
utbildning vilket var en ökning från föregående 
år. Av dessa studenter var 43 procent kvinnor 
och 57 procent män. Det totala antalet 
avgiftsbetalande studenter i svensk högskole-
utbildning uppgick läsåret 2013/14 till ca 3 200. 
Av dessa var 43 procent kvinnor och 57 procent 
män. Av de studieavgiftsbetalande fritt inresande 
studenterna kom de flesta från Kina, Indien, 
Iran, Pakistan och USA. 

Under 2014 anvisades sammanlagt 210 
miljoner kronor för stipendier till avgiftsskyldiga 
studenter, vilket framgår av Tabell 7.12. Av dessa 
medel avsåg 150 miljoner kronor stipendier 
inom utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Vidare avsåg 
60 miljoner kronor medel inom utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning, 
anslaget 4:1 Internationella program.  

 

Tabell 7.12 Stipendier till tredjelandsstudenter 
Tusentals kronor 

Stipendier till 
tredjelands-
studenter 

2011 2012  2013 2014 

Utgiftsområde 16: 
Utbildning och 
universitetsforskn
ing (endast 
studieavgifts-
kostnader) 

30 000 60 000 60 000 60 000 

Utgiftsområde 7: 
Stipendieprogram 
långsiktiga 
samarbetsländer 
(studieavgifts-
kostnader och 
levnads-
omkostnader) 

30 000 30 000 30 000 80 000 

Utgiftsområde 7: 
Stipendieprogram 
OECD-DAC 
(studieavgifts-
kostnader och 
levnads-
omkostnader) 

 20 000 70 000 70 000 

Total 60 000 110 000 160 000 210 000 

 
Universitets- och högskolerådet fördelar de ovan 
nämnda medlen, 60 miljoner kronor, från 
utgiftsområde 16 till statliga universitet och 
högskolor och vissa enskilda utbildnings-
anordnare. Universitets- och högskolerådet 
uppskattar att lärosätena under läsåret 2013/14 
beviljade totalt ca 560 nya stipendier. 

Stipendieprogrammen som finansieras med 
medel från utgiftsområde 7 administreras av 
Svenska institutet. Under 2014 beviljade Svenska 
institutet 447 stipendier till studenter från de 
långsiktiga samarbetsländerna. Av stipendierna 
beviljades 73 procent till män och 27 procent till 
kvinnor, vilket speglar söktrycket mellan män 
och kvinnor. Svenska institutet beviljade under 
2014 även 157 stipendier till studenter från 
OECD/DAC-länder. Av dessa stipendier 
beviljades 45 procent till kvinnor och 55 procent 
till män. 

Etablering på arbetsmarknaden 

Statistiska centralbyråns arbetskraftsunder-
sökning (AKU) visar att arbetslösheten är lägre 
bland högskoleutbildade än bland de personer 
vars högsta utbildningsnivå är fullgjord 
gymnasieskola eller grundskola. Detta gäller 
oavsett konjunkturläge.  
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Universitetskanslersämbetets rapport 
Etableringen på arbetsmarknaden 2011 – 
examinerade 2009/10 (rapport 2013:11) 
behandlar högskoleutbildades etablering på 
arbetsmarknaden. Rapporten publiceras vart-
annat år. Regeringen redogjorde i budget-
propositionen för 2015 för rapportens innehåll. 
Av rapporten framgår att etableringen på 
arbetsmarknaden är fortsatt god då  78,3 procent 
av dem med avlagd examen läsåret 2009/10 hade 
etablerat sig på arbetsmarknaden 2011. 
Etableringsgraden var något lägre för kvinnor, 
77,7 procent jämfört med 79,6 procent för 
männen.  Den sammantagna etableringsgraden 
var något högre jämfört med gruppen som tog 
examen år 2008/09 (75,4 procent) på grund av 
ett förbättrat konjunkturläge mellan mät-
tillfällena. Även 2008/09 hade kvinnorna en 
något lägre etableringsgrad, 74,2 procent mot 
männens 78,0 procent. 

Forskning 

Lärosätenas statsanslag för forskning och utbild-
ning på forskarnivå var 16,9 miljarder kronor 
2014. Jämfört med 2013 har de direkta anslagen 
ökat med ca 900 miljoner kronor. Anslagen för 
forskning och utbildning på forskarnivå utgjorde 
ca 45 procent av lärosätenas alla intäkter för 
forskning under 2014. Denna andel har i stort 
sett varit konstant under de senaste tio  åren.  

Utöver de direkta anslagen uppgick läro-
sätenas intäkter för forskning från nationella och 
internationella forskningsfinansiärer till 17,3 
miljarder kronor samt intäkter från uppdrags-
forskning, avgifter och finansiella intäkter till 3,8 
miljarder kronor. Av de externa intäkterna för 
forskning var ungefär 34 procent bidrag från 
statliga myndigheter och stiftelser som har 
bildats av staten. 
 

Diagram 7.3 Universitet och högskolors intäkter för 
forskning 2004–2014 
Miljoner kronor  

 
Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 
 

Anslagen för forskning och utbildning på 
forskarnivå används främst till grundforskning i 
form av lönekostnader för lektorer och 
professorer, samfinansiering av externa forsk-
ningsprojekt och riktad forskning till särskilt 
utpekade strategiska forskningsområden. 
Anslagen används också till strategiska insatser 
för meritering av yngre forskare eller för 
forskare inom områden med ojämn könsför-
delning och finansiering av utbildning på 
forskarnivå. Samfinansiering av externa projekt 
avser dels sådana medel som skjuts till när de 
externa forskningsmedlen inte finansierar forsk-
ningsprojekt fullt ut, dels sådana medel som 
krävs som medfinansiering av vissa finansiärer. 
Genom att införa Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds redovisningsmodell för 
indirekta kostnader har lärosätena ökat sin 
kontroll över forskningsprojektens totala kost-
nader och gjort det tydligare vilken del av 
forskningsprojekten som finansieras med 
anslagsmedel. 

Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel 
I propositionen Ett lyft för forskning och inno-
vation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, 
rskr. 2008/09:160) bedömde regeringen att en ny 
modell för resurstilldelning för forskning och 
utbildning på forskarnivå borde införas. I 
enlighet med propositionen har sedan 2009 
anslagsmedel fördelats till universitet och 
högskolor utifrån deras resultat, mätt med 
resultatindikatorerna externa medel och 
vetenskaplig produktion.  

Verket för innovationssystem har fått i 
uppdrag att utforma metoder och kriterier för 
bedömning av prestation och kvalitet i 
lärosätenas samverkan med det omgivande 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Externa medel Anslag



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

141 

samhället samt att utlysa och fördela medel för 
forskning och forskarutbildning baserat på 
modellen. Uppdraget ska slutredovisas till 
årsskiftet 2016/17.  

Resultatindikatorerna har sedan 2009 använts 
vid fördelningen av nya medel för forskning och 
utbildning på forskarnivå som tillförts 
universitet och högskolor. Dessutom har under 
perioden 2010–2014 en omfördelning av 
forskningsmedel skett i enlighet med resultat-
indikatorerna. Det totala belopp som 
omfördelats är summan av de medel som har 
omfördelats året innan och tio procent av de nya 
resurserna som tillfördes universitet och 
högskolor året innan. Under 2014 har ytterligare 
tio procent av anslaget omfördelats. Föränd-
ringen av den kvalitetsbaserade resurs-
tilldelningen beskrivs i den nämnda 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation.  

Tabell 7.13 Omfördelning av forskningsmedel 2011–2014 
Tusentals kronor 

UNIVERSITET/ 
HÖGSKOLA 

Omför-
delning 
2011 

Omför-
delning 
2012 

Omför-
delning 
2013 

Omför-
delning 
2014 

Uppsala 
universitet 

-5 616  -6 335 -2 221 -1 034 

Lunds universitet -4 381  -5 148 -4 500 11 622 

Göteborgs 
universitet 

1 289  581 3 809 -1 189 

Stockholms 
universitet 

2 724  1 857 -445 -2 650 

Umeå universitet -486  2 838 53 -12 611 

Linköpings 
universitet 

890  1 997 3 317 4 768 

Karolinska 
institutet 

1 521  1 013 -1 407 30 398 

Kungl. Tekniska 
högskolan 

-697 -1 355 296 3 920 

Luleå tekniska 
universitet 

-58 410 4 -5 117 

Karlstads 
universitet 

97 431 488 -6 793 

Linnéuniversitetet 1 307 462 -65 -12 229 

Örebro universitet 817 1 132 371 -5 297 

Mittuniversitetet 1 141 1 609 311 -2 360 

Blekinge tekniska 
högskola 

342 221 143 -2 719 

Malmö högskola 28 490 511 -729 

Mälardalens 
högskola 

411 265 -177 1 004 

Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

332  17 -123 -807 

Högskolan i Borås 66  143 -35 -1 504 

Högskolan 
Dalarna 

206  -130 157 -2 294 

Högskolan i Gävle 486  221 -592 -4 335 

Högskolan i 
Halmstad 

256  -444 1 089 -825 

Högskolan 
Kristianstad 

666  -691 -302 -2 214 

Högskolan i 
Skövde 

-174  -333 763 -791 

Högskolan Väst 138  26 189 -501 

Södertörns 
högskola 

427 493 340 7 098 

Sveriges 
lantbruks-
universitet 

-1 734 -234 -3 014 -2 368 

Chalmers tekniska 
högskola AB 

-220 -177 996 6 309 

Stiftelsen 
Högskolan i 
Jönköping 

161 876 -80 3 244 
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Den faktiska omfördelningen har varit relativt 
blygsam. Det lärosäte som förlorat mest medel 
har sammanlagt förlorat 15 miljoner kronor 
under perioden 2011–2014. Det lärosäte som 
tilldelats mest medel har tilldelats 31 miljoner 
kronor. 

Utbildning på forskarnivå 
Alla universitet får enligt högskolelagen utfärda 
generella examina på forskarnivå. Med anledning 
av propositionen Forskarutbildning med 
profilering och kvalitet (prop. 2008/09:134, bet. 
2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276) har 
författningsändringar beslutats som medför att 
högskolor som inte är universitet sedan den 
1 januari 2010 kan ansöka om tillstånd att 
utfärda sådana examina på forskarnivå. Examens-
tillståndet söks inom ett område och beslutas i 
fråga om statliga lärosäten av Universitets-
kanslersämbetet. Konstnärliga examina på 
forskarnivå får universitet och högskolor utfärda 
inom ett område endast efter tillstånd av 
Universitetskanslerämbetet. För enskilda 
utbildningsanordnare fattar regeringen beslut 
om tillstånd att utfärda examina efter att 
Universitetskanslersämbetet lämnat yttrande 
över ansökan. 

Doktorandnybörjare 
Antalet doktorandnybörjare uppgick 2014 till 
3 120 vilket är drygt 100 färre än året innan. Flest 
nybörjare fanns liksom föregående år inom 
medicin och hälsovetenskap och det lägsta 
antalet fanns inom lantbruksvetenskap. Köns-
fördelningen bland doktorandnybörjarna var 
2014, liksom året innan, relativt jämn med 47 
procent kvinnor och 53 procent män. Köns-
fördelningen bland doktorandnybörjarna skiljer 
sig dock mellan olika forskningsämnesområden. 
Av doktorandnybörjarna i naturvetenskap var 
andelen kvinnor 33 procent och andelen män 67 
procent. Inom teknik var andelen kvinnor 34 
procent och andelen män 66 procent. Det senare 
är en ökning av andelen kvinnor med 5 
procentenheter sedan föregående år. 

Även antalet utländska doktorandnybörjare 
minskade under 2014 jämfört med året innan, 
men eftersom antalet svenska nybörjare också 
minskade är andelen utländska nybörjare 
densamma som föregående år, 40 procent, varav 
39 procent kvinnor och 61 procent män.  
Antalet licentiatnybörjare minskade 2014 och 
uppgick till ca 260 till varav 47 procent kvinnor 
och 53 procent män. 

Diagram 7.4 Doktorandnybörjare 2004–2014 
Antal  

 
Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 

Aktiva doktorander 
Antalet doktorander uppgick hösten 2014 till ca 
19 000 vilket är något färre än föregående höst 
då antalet var ca 19 100. Av doktoranderna var 
47 procent kvinnor och 53 procent män.  

Andelen doktorander som ägnade sig åt 
studier på forskarnivå på heltid uppgick till 59 
procent, vilket var en liten minskning jämfört 
med tidigare år. Andelen kvinnor som studerade 
på heltid var 55 procent vilket var lägre än 
männen där 63 procent studerade på heltid. Att 
ca 40 procent av doktoranderna studerade på 
deltid kan delvis förklaras med att en doktorand 
kan ha påbörjat sin forskarutbildning en bit in på 
terminen eller återkommit efter ett uppehåll. En 
annan förklaring är att en del doktorander 
genomför sin utbildning på deltid vid sidan om 
ett annat arbete, t.ex. en läkaranställning.  

Doktorsexamina och licentiatexamina 
I ett längre perspektiv har antalet doktors-
examina ökat. Sedan 2008, det år då flest 
doktorsexamina utfärdades, har antalet minskat 
under flera år för att sedan återigen stiga från 
2012. År 2014 uppgick antalet utfärdade 
doktorsexamina till 2 843. Flest doktorsexamina 
avlades inom medicin och hälsovetenskap. Av 
det totala antalet doktorsexaminerade var 
könsfördelningen jämn med 49 procent kvinnor 
och 51 procent män. Dock finns det skillnader i 
könsfördelningen mellan olika ämnesområden, 
t.ex. utfärdades 62 procent av doktorsexamina 
inom medicin och hälsovetenskap till kvinnor 
och 38 procent till män. Antalet licentiatexamina 
steg under 2014 till 834, att jämföra med 
föregående års 771 examinerade. 
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Diagram 7.5 Doktorsexamina 2004–2014 
Antal  

 
Källa: SCB/ Universitetskanslersämbetet 

 

Doktorandernas försörjning 
Den vanligaste försörjningsformen inom 
samtliga ämnesområden utom medicin och 
hälsovetenskap var doktorandanställning. I ett 
längre perspektiv kan man se att doktorand-
anställning blivit allt vanligare. Av 
doktoranderna hade 55 procent en doktorand-
anställning 2007 och 2014 var andelen 65 
procent. Det var sex procent av doktoranderna 
som hade utbildningsbidrag och sju procent som 
hade stipendier 2014. Övriga doktorander var 
t.ex. företagsdoktorander, anställda inom 
högskolan eller hade övrig finansiering. 
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7.3.3 Analys och slutsatser 

Under 2014 har det övergripande målet för 
verksamhetsområdet varit att utbildning och 
forskning vid universitet och högskolor ska hålla 
en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas 
effektivt. Universitetskanslersämbetets utvärde-
ringar av högskoleutbildningar visar att en 
majoritet av utbildningarna har fått omdömet 
hög eller mycket hög kvalitet. Utvärderingarna 
har också visat att omdömena mycket hög 
kvalitet alternativt bristande kvalitet före-
kommer på både stora och små lärosäten. Av de 
utbildningar som har fått omdömet bristande 
kvalitet har en klar majoritet uppfyllt kvalitets-
kraven efter det att lärosätena har fått möjlighet 
att vidta åtgärder. Vid utgången av augusti 2015 
har ett examenstillstånd återkallats under 
fyraårscykeln och ett flertal utbildningar har 
lagts ned av lärosätena själva efter Universitets-
kanslersämbetets granskningar. Universitet och 
högskolor har ett långtgående ansvar för sitt 
interna kvalitetsarbete och det är av stor vikt att 
varje lärosäte har ett internt kvalitetssäkrings-
system som ger lärosätet möjlighet att uppnå 
hög kvalitet i sina utbildningar.  

Flertalet universitet och högskolor har under 
de senaste åren genomfört förändringar i sina 
utbildningsutbud vilket har medfört att 
universitet och högskolor i högre utsträckning 
ger möjligheter för utbildning där efterfrågan 
från studenterna och arbetsmarknad är stor. Det 
är viktigt att utbildningsutbudet i högskolan är 
varierat och att det möjliggör t.ex. fort- och 
vidareutbildning. I ett balanserat utbildnings-
utbud bör det också finnas en flexibilitet vad 
gäller studieformer och studietakt. Enligt 
regeringens mening bör varje lärosäte fatta 
strategiska beslut om profilering av sitt 
utbildningsutbud och de senare årens utveckling 
tyder på att lärosätena blivit allt mer medvetna 
om vikten av att fatta strategiska beslut. 

I målet för verksamhetsområdet har också 
ingått att utbildning och forskning vid 
universitet och högskolor ska bedrivas effektivt. 
Regeringen har tidigare uttalat att det oavsett 
utbildningsform är viktigt att lärosätena strävar 
efter en hög prestationsgrad så att högskole-
utbildningarna bedrivs effektivt. Uppgifter från 
Universitetskanslersämbetet visar att de senaste 
årens trend med fallande prestationsgrader inom 
utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå 
inte bara har stannat av, utan att den 

genomsnittliga prestationsgraden till och med 
ökat något. Detta tyder på att effektiviteten i 
högskoleutbildningarna har ökat.  

Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar 
att arbetslösheten är lägre för personer med 
eftergymnasial utbildning jämfört med grupper 
med lägre utbildningsnivå. Antalet sökande till 
universitet och högskolor var fler än någonsin 
under 2014. Samtidigt minskade antalet helårs-
studenter och högskolenybörjare något under 
2014. Det tyder på att efterfrågan på högskole-
utbildning 2014 var större än högskolans 
dimensionering.  

Det finns fortfarande brister när det gäller 
jämställdheten vid universitet och högskolor. 
Fler kvinnor och män väljer att läsa en högskole-
utbildning i dag jämfört med tidigare. Skillnaden 
mellan kvinnor och mäns benägenhet att läsa en 
högskoleutbildning är dock stor och blir 
dessutom allt större. Inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå studerar fler kvinnor än 
män. Inom utbildningen är också förekomsten 
av könsbundna utbildningsval ett fortsatt 
problem. Regeringen kan konstatera att kvinnor 
och mäns olika utbildningsval gör det svårare att 
uppnå det jämställdhetspolitiska målet om 
ekonomisk jämställdhet.  

Under 2013 skedde ett trendbrott bland de 
utländska studenterna, då fler kvinnliga än 
manliga studenter valde att studera i Sverige. 
Trots att andelen kvinnor är större än andelen 
män inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå är 75 procent av professorerna 
män. Andelen kvinnliga professorer ökar 
visserligen men förändringen är långsam. 
Ökningen har också skett i långsammare takt de 
senaste åren än tidigare. Regeringens slutsats är 
att det behövs ytterligare arbete för att 
målsättningen om jämställda karriärvägar inom 
universitet och högskolor ska nås.   

Regeringen har i avsnitt 7.3.2 redovisat 
resultaten för de indikatorer och andra 
bedömningsgrunder som har valts ut för 
verksamhetsområdet. Utifrån det som redovisas 
i fråga om resultaten i Universitetskanslers-
ämbetets kvalitetsutvärderingar och beslut om 
tillstånd att utfärda examina samt andelen 
disputerade lärare vid universitet och högskolor 
kan regeringen konstatera att utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå i huvudsak håller 
hög kvalitet. Regeringen noterar också en 
fortsatt ökning av andelen disputerade lärare vid 
universitet och högskolor. I fråga om lärosätenas 
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förmåga att attrahera externa medel för 
forskning ökade denna ytterligare under 2014 
vilket tyder på att även forskningen håller en 
fortsatt hög kvalitet. Regeringen anser att de 
resultat som redovisas i avsnittet i fråga om 
prestationsgraden i  utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt examensfrekvensen bland 
nybörjare i utbildning på forskarnivå tyder på en 

ökad effektivitet i universitet och högskolors 
verksamhet. Mot bakgrund av det som redovisas 
ovan är regeringens bedömning att de mål som 
ställts upp för verksamhetsområdet huvud-
sakligen har uppfyllts, men att det finns områden 
som bör utvecklas ytterligare.   
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8 Forskning 

8.1 Omfattning 

Området forskning inom utgiftsområde 16 om-
fattar anslag till forskning, forskningens infra-
struktur, nyttiggörande av forskningsbaserad 
kunskap och forskningsinformation. Anslagen 
avser Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen, Kungl. 
biblioteket, Institutet för rymdfysik, Polarforsk-
ningssekretariatet och Centrala etikprövnings-
nämnden samt de sex regionala etikprövnings-
nämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. 

8.2  Mål för området 

Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska 
vara en framstående forskningsnation, där 
forskning och innovation bedrivs med hög 
kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och 
näringslivets konkurrenskraft. 

8.3 Resultatredovisning 

8.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

För internationella jämförelser av forskningens 
kvalitet används ofta mått som bygger på 
statistiska analyser av publicering av veten-
skapliga resultat. De två mest förekommande 
bibliometriska måtten är publiceringar och 
citeringar. De gör det möjligt att jämföra ämnen 
och lärosäten nationellt och internationellt. 
Olika ämnen har dock olika publicerings-

traditioner, och vissa forskningsområden har en 
högre internationell relevans än andra som är 
mer nationellt präglade. Bibliometriska mått 
avspeglar forskning som utfördes ett antal år 
tillbaka i tiden och tenderar att gynna redan 
etablerad forskning. Det finns i dag få 
motsvarande entydiga och etablerade mått för 
att följa upp relevans- och nyttiggörande-
aspekterna av resultat av forskning och utveck-
ling vid universitet och högskolor. Även om 
bibliometriska mått inte är liktydigt med kvalitet 
är det dessa mått som används internationellt när 
forskningsresultatens kvalitet rankas. 

De indikatorer för forskning som används för 
att redovisa resultaten inom verksamhets-
området är följande: 

– antal vetenskapliga artiklar, som ett mått på 
vetenskaplig produktivitet i Sverige och 
vissa mindre och medelstora länder (källa: 
Web of Science och Scopus), 

– antal vetenskapliga artiklar i Japan, 
Sydkorea och vissa större europeiska länder 
(källa: Web of Science och Scopus), 

– genomsnittligt antal fältnormaliserade 
citeringar per artikel, för de mest citerade 
länderna inkl. Sverige (källa: Web of 
Science och Scopus), och 

– genomsnittligt antal fältnormaliserade 
citeringar för olika vetenskapsområden i 
Sverige (källa: Web of Science och Scopus). 

Antalet vetenskapliga artiklar per land är ett mått 
på hur omfattande forskningen är som bedrivs i 
respektive land. Genomsnittligt antal 
fältnormaliserade citeringar per artikel (dvs. 
jämförelse av medelciteringar inom samma 
forskningsfält) är ett mått på vilken påverkan på 
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vetenskapen ett arbete har. Denna synlighet 
brukar generellt användas som ett mått på 
forskningens kvalitet. Se vidare under avsnittet 
Forskningsfinansiering i Sverige. 

Publiceringsdata mäts utifrån två databaser, 
Web of Science som inkluderar 12 000 tidskrifter 
samt Scopus som inkluderar ca 20 000 
tidskrifter, varav en större andel i Scopus än hos 
Web of Science avser tidskrifter från Europa och 
Asien. 

När det gäller universitets och högskolors 
samverkan med det omgivande samhället, 
nyttiggörande av forskningsresultat samt inno-
vation, se avsnittet Nyttiggörande av forskning. 

8.3.2 Resultat 

Forskningsfinansiering i Sverige 

Det svenska nationella målet för forskning och 
utveckling (FoU) är att de totala investeringarna 
i FoU ska uppgå till ungefär fyra procent av 
BNP 2020. Detta mål presenterades i 2011 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100). 
År 2000 uppställdes målet inom EU att de 
samlade privata och offentliga investeringarna av 
FoU ska uppgå till tre procent av BNP 2010. 
Flera länder inom EU har ökat sina avsättningar 
för FoU till följd av detta och uppnår därmed 
målet. Målsättningen att fler länder ska uppnå 
målet till 2020 kvarstår. 

De statliga anslagen för FoU beräknas av 
Statistiska centralbyrån (SCB) uppgå till 
33,1 miljarder kronor 2015. 

Förutom medlen till FoU inom statens 
budget beräknas investeringar i FoU under 2014 
göras med 1,3 miljarder kronor från de forsk-
ningsstiftelser som bildades med löntagarfonds-
medlen, med närmare 4 miljarder kronor från 
EU:s forskningsmedel och med drygt 
2 miljarder kronor från kommuners och lands-
tings medel för FoU. Sammantaget uppskattas 
statens investeringar och övriga offentliga in-
vesteringar i FoU uppgå till drygt 40 miljarder 
kronor 2015, vilket motsvarar en andel av BNP 
på knappt 1,1 procent, en nivå som har varit 
konstant sedan 2013. 

Det svenska näringslivet tillhör de mest FoU-
intensiva i världen. SCB uppskattar att före-
tagens investeringar i FoU uppgick till 
85,9 miljarder kronor 2013, vilket är en ökning 
med 3,2 miljarder kronor jämfört med 2011 i 

fasta priser. Företagens investeringar i FoU 
motsvarade 2013 en andel på 2,3 procent av 
BNP. Företagens investeringar minskade mellan 
2001 och 2003 med åtta procent. Därefter har 
det legat relativt konstant. Tillsammans med 
offentliga avsättningar på cirka 1,1 procent 2013 
avsattes därmed cirka 3,4 procent av BNP för 
FoU 2013. 

Svensk forskning i internationell jämförelse 

Sverige och Schweiz var tidigare de två länder 
som producerade flest artiklar inom forskning 
per capita. Forskare i Sverige var medförfattare 
till ca 25 000 artiklar, och forskare i Schweiz till 
ca 28 000, se diagram 8.1. Den svenska 
produktionen av vetenskapliga artiklar har ökat 
med 70 procent sedan 1996 medan den för 
Schweiz har mer än fördubblats. Räknat per 
capita publiceras fler artiklar även från Danmark. 

Den största ökningen av vetenskaplig produk-
tion har skett i Asien. Kina har sjufaldigt ökat sin 
publicering av vetenskapliga artiklar sedan 2000 
och i Sydkorea har produktionen fyrfaldigats 
under samma period. Från Sydkorea 
publicerades år 2000 ungefär lika många artiklar 
som från Sverige, medan det 2013 publiceras mer 
än dubbelt så många artiklar från Sydkorea 
jämfört med Sverige. Kina är nu, efter USA, 
världens näst största producent av vetenskapliga 
artiklar. Från dessa länder deltar forskare i över 
300 000 respektive 400 000 artiklar årligen. 
Därefter följer Storbritannien, Tyskland och 
Japan, se diagram 8.2. Diagrammet inkluderar 
dock inte USA och Kina. 
 
Diagram 8.1 Antal vetenskapliga artiklar, som ett mått på 
vetenskaplig produktivitet i Sverige och vissa mindre och 
medelstora länder 1996–2014 
Antal artiklar År 
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Diagram 8.2 Antal vetenskapliga artiklar i Japan, Sydkorea 
och vissa större europeiska länder 1996–2014 
Antal artiklar År 

 
Anm. Databasen Web of Science ger samma inbördes ordning, men inkluderar färre 
artiklar eftersom databasen täcker färre tidskrifter. 

 
Diagram 8.3 Genomsnittligt antal fältnormaliserade 
citeringar per artikel för de mest citerade länderna inkl. 
Sverige 1999–2014. Världsgenomsnittet är lika med 1. 
Genomsnittligt antal citeringar År 

 
 
Diagram 8.4 Genomsnittligt antal fältnormaliserade 
citeringar per artikel för de mest citerade länderna inkl. 
Sverige 1996–2014. Världsgenomsnittet är lika med 1. 
Genomsnittligt antal citeringar År 

 
 
Ett mått på kvalitet är antalet citeringar av veten-
skapliga artiklar. Sverige återfinns bland de tio 
länder i världen varifrån artiklar citeras mest. När 

kvaliteten på forskning mäts, som fält-
normaliserade medelciteringar, dvs. ett medel-
värde för alla områden av antalet citeringar 
dividerat med medelantalet citeringar för varje 
område, ligger medelciteringarna i de tidskrifter 
som täcks av Web of Science för svenska pub-
likationer cirka tio procent över världsgenom-
snittet, se diagram 8.3. Motsvarande mätning 
med databasen Scopus som har en större täck-
ning av tidskrifter, särskilt avseende europeiska 
och asiatiska tidskrifter jämfört med Web of 
Science, visar högre citeringsgrad för svenska 
artiklar som dessutom ökar efter 2006. Sverige 
som citeras ca 50–60 procent över 
världsgenomsnittet ligger här högre än USA och 
Storbritannien, men lägre än Danmark och 
Schweiz, se diagram 8.4. 

När enskilda forskningsområden för Sverige 
jämförs ligger medicin och teknik högst, följt av 
agronomi och naturvetenskap med en citerings-
grad på 40–60 procent över världsgenomsnittet. 
Även för samhällsvetenskap är trenden att det 
ökar mot denna nivå, se diagram 8.5. Inom 
humaniora har publiceringen ökat, vilket har 
resulterat i ett ökat antal citeringar, dock med en 
stor variation över tid beroende på ett 
jämförelsevis litet antal artiklar. Slutsatser är 
därför svåra att dra avseende citeringsgraden. 

 
Diagram 8.5 Genomsnittligt antal fältnormaliserade 
citeringar för olika vetenskapsområden i Sverige 1996–
2014. Världsgenomsnittet är lika med 1. 
Genomsnittligt antal citeringar År 

 

Fördelning av statliga medel till forskning 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) beräknas 
de statliga anslag som investeras i FoU uppgå till 
33,1 miljarder kronor 2015, vilket är en 
minskning med nästan 200 miljoner kronor i 
fasta priser jämfört med rapporterat för 2014. 
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FoU-medlen i statens budget 2015 beräknas 
därmed av SCB motsvara 0,81 procent av BNP. 

Av de totala FoU-medlen 2015 om 
33,1 miljarder kronor anvisades 22,5 miljarder 
kronor inom utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. Universitet och högskolor 
tilldelades 13,7 miljarder kronor av dessa medel 
som direkta forskningsanslag. Dessutom för-
delades 1,1 miljarder kronor av anslaget till 
Sveriges lantbruksuniversitet för forskning och 
forskarutbildning. Sammantaget uppgår anslagen 
till universitet och högskolor för forskning och 
utbildning på forskarnivå till 14,8 miljarder 
kronor 2015. 

De fyra myndigheterna med särskilda upp-
gifter att finansiera FoU, dvs. Vetenskapsrådet, 
Verket för innovationssystem (Vinnova), Forsk-
ningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande (Formas) och Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) beräknas 
fördela 9,5 miljarder kronor under 2015, se tabell 
8.1. Statens energimyndighets finansiering av 
FoU beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor. 
Även de olika försvarsmyndigheternas 
finansiering beräknas till 1,1 miljarder kronor 
2015. Inom utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd finansieras FoU med 1 miljard kronor 
och inom utgiftsområde 16 Rymdstyrelsen 
finansieras FoU med 0,9 miljarder kronor. 

Övriga myndigheters finansiering beräknas 
uppgå till 4,7 miljarder kronor. 
 
Tabell 8.1 Medel från statsbudgeten 2015 efter mottagare 
 

Mottagare mdkr Procentuell fördelning 

Universitet och högskolor 14,8 44,7 

Vetenskapsrådet 5,6 16,9 

Vinnova 2,4 7,3 

Formas 1,0 3,0 

Forte 0,5 1,5 

Rymdstyrelsen 0,9 2,7 

Statens energimyndighet 1,1 3,3 

Försvarsmyndigheter 1,1 3,3 

Biståndsverksamhet 1,0 3,0 

Övriga myndigheter 4,7 14,2 

Totalt 33,1  100 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
Ett urval av de statliga medel om 4,7 miljarder 

kronor som används för FoU 2015 av övriga 
myndigheter och hur de fördelas framgår av 
tabell 8.2. 

Tabell 8.2 Några av de största avsättningarna 2015 för FoU 
från statliga myndigheter utöver universitet och högskolor, 
forskningsråden och Vinnova samt försvaret, med data för 
2014 inom parantes 
 

Utgiftsområde Anslag mnkr 

Utbildning och 
universitetsforskning 

Ersättning för klinisk 
utbildning och forskning 

1 798  

(1 736) 

Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 

Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

38  

(38) 

 Centrala museer: 
Myndigheter 

16  

(20) 

 Insatser för den ideella 
sektorn 

19  

(19) 

Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och 
byggande samt 
konsumentpolitik 

Statens geotekniska 
institut 

22 

 (15) 

Allmän miljö- och 
naturvård 

Miljöforskning 76  

(82) 

 Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut 

29  

(29) 

 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

30  

(33) 

Energi Avgifter till 
internationella 
organisationer 

12  

(21) 

Kommunikationer Utveckling av statens 
transportinfrastruktur 

313  

(286) 

Kommunikationer Vidmakthållande av 
statens 
transportinfrastruktur 

150  

(166) 

 Statens väg- och 
transportforsknings-
institut 

26  

(45) 

Näringsliv Institutens strategiska 
kompetensmedel m.m. 

583  

(580) 

Övriga  1 588 

(2 230) 

Totalt  4 700 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

Forskningsstiftelserna 

De forskningsstiftelser som bildades med medel 
från de statliga löntagarfonderna planerar att 
investera 1,33 miljarder kronor i FoU under 
2015. I tabell 8.3 visas forskningsstiftelsernas 
bidrag för FoU under de två senaste åren samt 
en prognos för fördelningen 2015. 
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Tabell 8.3 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU 
2013–2015 
mnkr 

Stiftelse 2013 2014 2015 (Prognos) 

SSF 541 498 660 

KK 196 253 227 

MISTRA 182 156 200 

Vårdal-
stiftelsen 14 30 13 

STINT 49 41 43 

IIIEE 11 8 13 

Östersjö-
stiftelsen 181 184 178 

Totalt 1 173 1 170 1 334 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Vårdalstiftelsen har själva rapporterat in 
13 miljoner kronor för 2015. 

 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer 
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forsk-
ning av strategisk betydelse för den svenska 
konkurrenskraften. 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetens-
utveckling (KK-stiftelsen) ger bidrag till 
universitet och högskolor för forskning av 
betydelse för näringslivets utveckling och för 
utökade kontakter med näringslivet, främst i 
omgivande regioner till universitet och 
högskolor. 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA) stödjer miljöforskning. 

Stiftelsen för vård- och allergiforskning, 
(Vårdalstiftelsen) främjar forskning och forskar-
utbildning inom vårdområdet samt med 
inriktning på allergier och annan överkänslighet. 
Styrelsen har beslutat om en avveckling av 
stiftelsen och de sista bidragen fördelades under 
våren 2015. 

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT) ger 
stipendier för svenska forskares vistelse vid 
utländska universitet och för utländska forskares 
vistelse i Sverige. Stiftelsen för internationella 
institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds 
universitet (IIIEE) finansierar verksamhet vid 
Lunds universitet inom industriell miljö-
ekonomi. 

Östersjöstiftelsen finansierar främst forskning 
och akademisk infrastruktur vid Södertörns 
högskola. 

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 
fördelade 523,6 miljoner kronor 2014 till 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Av dessa medel fördelades totalt 351,5 miljoner 
kronor från den kulturvetenskapliga donationen 

som bildades med medel från de statliga 
löntagarfonderna. 

Andra stiftelser och organisationer 

Utöver de forskningsstiftelser som har bildats av 
staten finns det andra stiftelser som ger stora 
bidrag till svensk forskning. En stiftelse som 
lämnade ett av de största bidragen var Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse, som beslutade om 
1,7 miljarder kronor för olika forskningsprojekt 
och vetenskaplig utrustning under 2014. Cancer-
fonden avsatte 412 miljoner kronor för forsk-
ning 2013. 

Utredningar 

Registerforskningsutredningen 
Den 17 januari 2013 fick en särskild utredare i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för register-
baserad forskning (dir. 2013:8). Utredningen 
överlämnade sitt betänkande Unik kunskap 
genom registerforskning (SOU 2014:45) den 
25 juni 2014. Utredningens betänkande har 
remissbehandlats och ärendet bereds vidare 
inom Regeringskansliet. 

Nationell rymdstrategi 
Den 10 april 2014 fick en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå en sammanhållen nationell 
rymdstrategi för svensk rymdverksamhet (dir. 
2014:57). 

Syftet är att inom befintlig ekonomisk ram 
utveckla möjligheterna till att använda rymd-
verksamheten som en strategisk tillgång för att 
möta samhällets behov och stärka den svenska 
industrins konkurrenskraft. 

Utredaren överlämnade sitt betänkande den 
2 september 2015 och ärendet bereds vidare 
inom Regeringskansliet. 

Översyn av organisationen för etikprövning 
Regeringskansliet har den 3 december 2014 
uppdragit åt en utredare att biträda Utbildnings-
departementet i forskningsfrågor med särskild 
uppgift att se över och föreslå hur etikprövning 
av forskning som avser människor ska 
organiseras med målet att genom nationell 
samordning skapa en effektivare hantering 
(U2014/5447/SAM, U2014/7232/SAM). 

Ett förslag på de åtgärder som behövs med 
anledning av den nya EU-förordningen om 
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kliniska prövningar (nr 536/2014) kommer att 
remitteras under hösten 2015 En slutlig 
redovisning kommer att redovisas under 
december 2015. 

Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådets främsta uppgift är att ge stöd 
för grundläggande forskning av högsta veten-
skapliga kvalitet inom samtliga vetenskaps-
områden. Merparten av rådets forskningsstöd 
söks i konkurrens efter granskning av 
sakkunniga och fördelas till forskare och 
forskargrupper som bedriver egeninitierad 
forskning. Administrationen av denna process 
för beredning och granskning av ansökningar 
utgör en stor del av rådets arbete. 

Av de totalt cirka 6,4 miljarder kronor som 
Vetenskapsrådet lämnade i bidrag under 2014 var 
4,3 miljarder kronor forskningsstöd och 
2,1 miljarder kronor stöd för forskningens 
verktyg och infrastrukturer. 

En bibliometrisk analys av Vetenskapsrådet 
visar att Sverige har en bred forskningsprofil, 
med viss tonvikt på medicin, biomedicin och 
biologi. Svensk forskning har speciellt starkt 
genomslag inom agronomi och biologi. 

Förnyelse 
Vetenskapsrådets huvudsakliga forsknings-
finansieringsform, projektbidrag, bygger på att 
förslag på forskningsprojekt initieras inom 
forskarsamhället. Det är ett viktigt instrument 
för att förnya forskningen.  

Förnyelse kan också omfatta förutsättningar 
för unga forskare. Det kan gälla såväl god och 
förutsägbar karriärväg, som god forsknings-
finansiering och ökad möjlighet till att söka sig 
till goda forskningsmiljöer. Genom finansiering 
av stödformen internationell postdoktoral tjänst, 
där de forskare som får bidraget anställs vid ett 
svenskt lärosäte och tillbringar minst två 
tredjedelar av sin anställningstid vid ett utländskt 
universitet, bidrar Vetenskapsrådet till rörlig-
heten. Under 2013 beviljades Vetenskapsrådets 
ansökan inom EU-programmet Cofund för 
finansiering av mobilitetsprogrammet Interna-
tional Career grant (INCA), som ska stödja alla 
typer av rörlighet såväl som karriär- och 
ledarskapsutveckling för forskare i början av sin 
karriär. Under 2014 hade myndigheten den 
första utlysningen inom programmet. 

Sedan 2011 har Vetenskapsrådet beslutat att 
minst en tredjedel av beslutade medel inom varje 
ämnesområde ska fördelas till unga forskare. 
Under 2014 utlyste Vetenskapsrådet ett särskilt 
bidrag till framstående yngre forskare, med 
avsikt att ge en mer långsiktig finansiering av 
anställningar och forskningsmedel för de allra 
främsta forskarna sex till tolv år efter avlagd 
doktorsexamen. Hälften av de 212 sökande 
forskarna sökte medel för att bedriva forskning 
vid ett annat lärosäte än där de disputerade. Av 
de 19 som beviljades bidrag avsåg 47 procent att 
forska vid ett annat lärosäte än där de har 
disputerat. Av de beviljade bidragen tilldelades 6 
till kvinnor och 13 till män. 

Stödformer 
Den stora delen av Vetenskapsrådets 
forskningsstöd utgörs av projektstöd. Totalt 
behandlades 4 996 ansökningar. Majoriteten av 
ansökningar med specifik inriktning var 
projektbidrag till unga forskare. 

Inom flera områden var beviljandegraden 
något högre 2014 jämfört med föregående år. 
Den förhållandevis låga beviljandegraden 2013 
kan förklaras med ett ökat antal ansökningar, 
längre bidragstider och en utveckling mot allt 
högre genomsnittliga bidrag. 

Under 2013 fick Vetenskapsrådet ett särskilt 
uppdrag att utlysa medel för framstående 
forskare och tre nya bidragsformer infördes: 
bidrag till framstående yngre forskare, till 
framstående forskare (rådsprofessorer) och för 
internationell rekrytering av framstående 
forskare (U2013/1699/F).  

Med Rådsprofessorsprogrammet skapas 
förutsättningar för de mest framstående 
forskarna att bedriva långsiktig forskning med 
hög potential och stort risktagande. Bidraget 
utgörs av ett schablonbidrag om 5 miljoner 
kronor per år i tio år och kan sökas av forskare 
med en doktorsexamen som är äldre än tolv år.  

Bidrag till internationell rekrytering ska göra 
det möjligt för svenska lärosäten att i större 
utsträckning än tidigare kunna erbjuda långvarig 
och tillräcklig finansiering för rekrytering av 
framstående forskare. I och med de beslut som 
togs våren 2014 har totalt 16 ansökningar 
beviljats inom 2013 års utlysning. I oktober 2014 
öppnades en ny utlysning med delvis reviderade 
instruktioner och beredning, 44 ansökningar 
inkom varav tre beviljades. 
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En ny bidragsform för 2014 var International 
Career Grant. Detta bidrag samfinansieras av 
Vetenskapsrådet och EU:s ramprogram Marie 
Skłodowska-Curie actions och riktar sig till 
forskare som har en doktorsexamen som är 
mellan två och sju år gammal. Bidraget ska ge 
mottagaren möjlighet att utvecklas som forskare 
och forskningsledare genom att under en längre 
period arbeta vid ett lärosäte i ett annat land.  

De rambidrag (dvs. långsiktiga, stora bidrag 
med större vetenskaplig frihet vad det gäller 
användning än projektbidrag) som utlystes 2014 
var specifikt riktade mot infektion och 
antibiotika, fransk-svenskt samarbete inom 
klimat och miljö, strategisk energiforskning, 
strategisk forskning inom informations- och 
kommunikationsteknik samt det nya ansvars-
området klinisk behandlingsforskning. Samman-
lagt beviljades 47 rambidrag inom dessa 
områden. 

Vetenskapsrådet finansierar ett antal 
framstående forskningsmiljöer och forskar-
skolor genom s.k. Linnébidrag och Berzelii 
Centra. Totalt uppgick Vetenskapsrådets 
satsningar på Linnéstöd och Berzelii Centra till 
277 miljoner kronor under 2014.  

Finansiell uppföljning 
Under de senaste åren har universitet och 
högskolor ackumulerat medel av främst inom-
statliga oförbrukade bidrag. Vetenskapsrådet ska 
i samverkan med de andra forskningsråden, 
Verket för innovationssystem (Vinnova) samt 
universitet och högskolor utveckla rutiner för 
utbetalning av forskningsstöd, så att de bättre 
anpassas till lärosätenas planering. En tidigare-
läggning av bidragsbesluten är svår att genom-
föra, eftersom den kvalitativa sakkunnig-
granskningen av forskningsansökningar görs 
under sommaren och det under hösten behövs 
ytterligare tid för att väga olika granskares 
bedömningar mot varandra.  

En förändring som genomförts 2014 är att 
forskare som vill använda sina bidrag över längre 
tid än vad kontraktet avser, bara kan beviljas en 
förlängd dispositionstid av forskningsmedlen 
om forskningen har försenats av händelser som 
ligger utanför projektledarens kontroll. Denna 
uppstramning leder i förlängningen till att 
projektledaren behöver planera sin verksamhet 
bättre så att medel förbrukas inom planerad tid. 
En åtgärd som Vetenskapsrådet också vidtagit är 
att årligen följa upp förbrukningen av projekt-

bidrag vid universitet och högskolor. En annan 
förändring är att nya bidrag numera endast kan 
sökas om medelförvaltaren lämnat in en 
ekonomisk slutredovisning för ett tidigare 
beviljat bidrag från Vetenskapsrådet. Oför-
brukade medel ska återbetalas till Vetenskaps-
rådet efter ekonomisk slutredovisning. 

Stöd till forskningsinfrastruktur 
Vetenskapsrådet ger stöd till flera nationella 
infrastrukturer för forskning och har en viktig 
roll i samordningen av dem. I villkoren för 
myndighetens bidrag ingår bland annat att 
infrastrukturen ska ledas av en oberoende 
styrelse, vara fritt tillgänglig efter en vetenskaplig 
prioriteringsprocess, tillhandahålla kvalificerat 
användarstöd och i relevanta fall delta i 
internationellt samarbete inom området. För var 
och en av infrastrukturerna finns en värdorga-
nisation som tillsammans med övriga deltagande 
parter bidrar till uppbyggnaden. Flera av dessa 
infrastrukturer har en internationell motsvarig-
het, den svenska infrastrukturen fungerar då som 
nationell part. År 2014 betalade Vetenskapsrådet 
ut 807 miljoner kronor till nationell forsknings-
infrastruktur. Vissa stora forskningsinfrastruk-
turer beskrivs i separata avsnitt. 

Under 2014 har Vetenskapsrådet arbetat 
intensivt med att utveckla en ny modell för 
prioritering, finansiering, organisation och 
styrning av forskningsinfrastruktur av nationellt 
intresse. Arbetet har skett i dialog med landets 
lärosäten och forskningsfinansiärer.  

Utöver nationella forskningsinfrastrukturer 
deltar Sverige i en rad internationella anlägg-
ningar och andra infrastrukturer. Vetenskaps-
rådet har utvecklat sin analys av Sveriges bidrag 
till dessa infrastrukturer i förhållande till svenska 
forskares användning av dem, vilket kommer att 
göra det möjligt att följa utvecklingen och 
analysera behoven.  

Jämställdhet  
Vetenskapsrådet anser att forskningens kvalitet 
och förnyelse främjas om kvinnor och män 
bereds lika möjligheter att bedriva forskning. I 
myndighetens regleringsbrev uppdras Veten-
skapsrådet att årligen redovisa vilka insatser 
rådet planerar utifrån en analys av hinder och 
möjligheter för jämställdhet samt att kommen-
tera vilka effekter genomförda insatser för ökad 
jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt 
kommentera ämnesområden där beviljande-
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graden för bidragsansökningar skiljer sig mellan 
könen.  

Fördelningen mellan kvinnor och män i de 
beredningsgrupper som bedömer och rang-
ordnar ansökningar speglar könsfördelningen 
bland högskolans disputerade lärare och 
forskare.  

För projektbidrag var beviljandegraderna lika 
för kvinnor och män inom medicin och hälsa 
2014. Inom humaniora och samhällsvetenskap 
samt naturvetenskap och teknikvetenskap var de 
i stort sett lika, med en något högre 
beviljandegrad för kvinnor än för män. Trots att 
beviljandegraden är ungefär densamma för 
kvinnor och män, kvarstår det faktum att det 
inte är jämnt fördelat hur många kvinnor och 
män som söker medel inom olika forsknings-
områden. 

Det genomsnittliga bidragsbeloppet för 
projektbidrag 2014 var totalt sett något större 
för kvinnor än för män, men skillnader finns 
mellan ämnesområden. 

På uppdrag av regeringen har Vetenskapsrådet 
under 2014 arbetat med att jämställdhets-
integrera verksamheten i enlighet med den 
handlingsplan som lämnades till regeringen 2013.  

Arbetet med jämställdhetsintegrering har 
inneburit att se över arbetsformer, arbetssätt och 
styrdokument och exempelvis komplettera 
strategin med operativa mål även för 
analysverksamhet och kommunikation. Styrelse, 
ämnesråd, råd och kommittéer, samtliga 
beredningsgrupper och de medarbetare som 
arbetar med beredningsprocessen har fått 
utbildning i jämställdhetsfrågor. Dessa utbild-
ningar har tagit avstamp i de slutsatser och 
rekommendationer som framkom i rapporten 
om jämställdhetsobservationer som publicerades 
av Vetenskapsrådet 2013. Även andra personal-
grupper, exempelvis de som arbetar med analyser 
respektive kommunikation, har genomgått 
utbildningar med jämställdhetsperspektiv. 
Under 2014 genomfördes också nya jämställd-
hetsobservationer som publicerades i mars 2015. 

Analyser, utvärderingar och utredningar 
Vetenskapsrådet gör varje år många analyser, 
utvärderingar och utredningar. Nedan samman-
fattas ett urval av dessa. 

Under 2014 har Vetenskapsrådet tagit fram 
tio bibliometriska analyser baserade på data från 
en publikationsdatabas. Att göra bibliometriska 
studier inom humaniora och samhällsvetenskap 

är fortfarande svårt på grund av att datakvali-
teten ännu är låg i SwePub, den publikations-
databas som Kungl. biblioteket tillsammans med 
Vetenskapsrådet utvecklar. 

I en studie jämfördes karriäråldern hos 
högskolans personal med dem som söker bidrag 
från Vetenskapsrådet. Där konstaterades att den 
kraftiga ökningen av antalet forskare, som är 
särskilt markant inom medicin och hälsa, har lett 
till att ett stort antal karriärmässigt unga forskare 
söker medel från myndigheten. Inom såväl 
naturvetenskap och teknikvetenskap som inom 
medicin och hälsa medför detta att beviljande-
graden är som lägst för unga forskare precis efter 
postdoktorsperioden. 

Linnébidraget är ett stöd till starka forsk-
ningscentra vid svenska universitet som 
regeringen tagit initiativ till. Under 2014 genom-
förde Formas och Vetenskapsrådet en halvtids-
utvärdering av de miljöer som beviljades Linné-
bidrag 2008. Den internationella panelen 
bedömde att den forskning som Linnémiljöerna 
bedriver håller hög kvalitet och att den är 
konkurrenskraftig i ett internationellt perspek-
tiv. Baserat på panelens rapport beslutade 
Formas och Vetenskapsrådet att förändra 
finansieringen för fem miljöer.  

En nordisk panel har utvärderat Statistiska 
centralbyråns system för elektronisk fjärråt-
komst för att göra registerdata tillgänglig för 
forskning och statistik, det så kallade MONA-
systemet (Microdata On-line Access). 

En utredning handlar om förutsättningarna 
för att skapa en nationell infrastruktur inom 
biologisk masspektrometri, och hur en nationell 
samordning av resurser skulle kunna utformas. 

Rapporten Swedish Science Cases for e-
Infrastructures som publicerades av Vetenskaps-
rådet 2014 är resultatet av en kartläggning av hur 
svenska forskares behov av e-infrastruktur ser ut 
nu och de kommande åren.  

Den 18 december 2014 redovisades utred-
ningen Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige 
– FOKUS (U2014/07505/F), som svar på 
regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att i 
samråd med Forte, Formas och Vinnova utreda 
och lämna förslag till en modell för resurs-
fördelning till universitet och högskolor som 
innefattar kollegial bedömning av forskningens 
kvalitet och relevans. Syftet med utvärderings-
modellen FOKUS är att vara kvalitetsdrivande, 
dvs. att verka för att höja kvaliteten på 
forskningen och för att forskning av hög kvalitet 
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ska bidra till samhällets utveckling. I utrednings-
arbetet har Vetenskapsrådet fört en kontinuerlig 
dialog med intressenter inom och utom 
lärosätena, både i Sverige och internationellt. 
Förslaget bereds inom Regeringskansliet.  

Utvecklingsforskning 
Sedan 2013 ansvarar Vetenskapsrådet för utlys-
ning, beredning, bedömning och redovisning av 
stöd till utvecklingsforskning med finansiering 
från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Det 
gäller projektbidrag för svensk forskning av 
relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar 
utveckling i låginkomstländer, samt stöd för 
initiering av samarbete och kunskapsutbyte 
mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och 
lägre medelinkomstländer (Swedish Research 
Links). En kommitté för utvecklingsforskning 
med en bred representation när det gäller 
forskningsområden och relevansbedömning har 
inrättats för bedömning av vetenskaplig kvalitet 
och relevans. Verksamheten förväntas bidra till 
resultat som anges i regeringens strategi för 
forskningssamarbete och forskning inom 
utvecklingssamarbetet 2015–2021 avseende 
Vetenskapsrådet (UF2014/80398/USTYR). 

Projektbidragsansökningarna fördelades på 
fyra beredningsgrupper, två inom humaniora, 
samhällsvetenskap och beteendevetenskap, en 
inom naturvetenskap, teknik och miljö samt en 
inom global hälsa. Av 259 projektbidrags-
ansökningar 2014 beviljades 45 stöd om 
sammanlagt drygt 155 miljoner kronor. En del 
av projekten bidrar till att uppfylla regeringens 
biståndspolitiska målsättningar, medan andra 
syftar till kunskap som kan bidra till dessa på 
sikt. 

När det gäller ansökningar till Swedish 
Research Links har, förutom vetenskaplig 
kvalitet, även forskningssamarbetets potential 
och mervärde bedömts. Bidrag söks gemensamt 
av en svensk forskare och forskare i ett eller flera 
låg- eller lägre medelinkomstländer (i enlighet 
med OECD/DAC:s klassificering av länder). 
Ett långsiktigt mål är att forskningssamarbeten 
ska bidra till vetenskaplig utveckling i de länder 
som deltar. De 97 inkomna ansökningarna 
bedömdes av en beredningsgrupp med 
15 svenska forskare från olika vetenskapliga 
discipliner. Totalt beviljades 47 ansökningar stöd 
om sammanlagt drygt 34 miljoner kronor. De 
beviljade projekten bedömdes ha potential att 
bidra till regeringens biståndspolitiska målsätt-

ningar, inklusive att stärka samarbetslandets 
egna insatser för fattigdomsbekämpning och 
hållbar utveckling.  

Utbildningsvetenskap 
Vetenskapsrådet beviljade 26 projektbidrag inom 
det utbildningsvetenskapliga området i den årliga 
utlysningen 2014. Forskning med relevans för 
skolans och förskolans utveckling främjas 
genom att en majoritet av de beviljade bidragen 
fokuserar på skola och förskola. En stor del av de 
beviljade bidragen inom utbildningsvetenskap är 
relaterad till grundläggande forskning kring 
praktik i skolverksamheten och profession. 

Vetenskapsrådet fick i november 2013 
regeringens uppdrag att kartlägga svenska och 
internationella forskningsresultat med relevans 
för praktiskt arbete i skolväsendet 
(U2013/6845/S). Syftet var att skapa ett 
kunskapsunderlag till Skolforskningsinstitutet 
som startade i januari 2015. Vetenskapsrådet 
genomförde under 2014 samråd med relevanta 
organisationer för skolväsendet och den 
särskilda utredare som regeringen tillkallat för 
att inrätta Skolforskningsinstitutet. Uppdraget 
redovisades till regeringen den 31 mars 2015 
(U2015/2033/F). 

Klinisk forskning 

Nationell samordning av kliniska studier 
Regeringen beslutade den 11 september 2014 
förordning om ändring i förordningen 
(2009:975) med instruktion för Vetenskaps-
rådet. Ändringen innebär att det inom 
Vetenskapsrådet ska finnas en kommitté för 
nationell samordning av kliniska studier med 
uppgifter att stödja och utveckla förutsätt-
ningarna för kliniska studier i Sverige. Verksam-
heten ska bedrivas i Göteborg. 

Rymdforskning och rymdverksamhet 

Rymdstyrelsen 
Rymdstyrelsen fattade under året beslut om att 
finansiera den vetenskapliga satelliten Mats med 
planerad uppsändning 2017 för att studera vågor 
i jordens övre atmosfär och dess klimatinverkan. 

Myndigheten sätter årligen samman ett 
forskningsprogram baserat på inkomna ansök-
ningar. Under 2014 visade söktrycket till det 
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nationella forskningsprogrammet på fortsatt god 
konkurrens. Majoriteten av forskningsmedlen 
fördelas till Chalmers tekniska högskola, Kungl. 
Tekniska högskolan, Stockholms universitet och 
Institutet för rymdfysik, men även andra 
lärosäten och forskningsinstitut finns bland 
mottagarna. De stora områdena astrofysik, 
rymdfysik, atmosfärsforskning och solsystemets 
utforskning erhåller omfattande finansiering av 
vetenskapliga instrument för deltagande i 
internationella rymdprojekt. 

Myndigheten genomförde under 2014 olika 
informationssatsningar i anslutning till rymd-
sonden Rosettas aktiviteter, bl.a. en vandrings-
utställning, i syfte att främja intresset för teknik 
och naturvetenskap hos unga. Rymdstyrelsens 
webbplats Rymdkanalen, som främst vänder sig 
till ungdomar med populärvetenskapligt 
innehåll, visar en positiv trend vad gäller 
besökare och besök. 

Esrange 
Det helstatliga Svenska rymdaktiebolaget har 
riksdagens uppdrag att möjliggöra olika typer av 
forskning och teknikutveckling genom upp-
skjutning av raketer och uppsläpp av ballonger 
vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Under 
2014 sköts tre sondraketer upp och även några 
större ballonger. Svenska rymdaktiebolagets 
uppdrag omfattar även drift, underhåll och 
utveckling av Esrange. 

Europeiska unionen 
EU:s intresse och ambitioner för rymd-
verksamhet har ökat sedan Lissabonfördraget 
2009. EU:s huvudsakliga intresse finns inom 
navigering, miljö och klimat, och satsningar 
prioriteras för projekten Galileo (satellit-
navigering) och Copernicus (miljöövervakning), 
men i ökande grad även för rymdlägesbild (Space 
Situational Awareness, SSA) där samarbete även 
sker med den Europeiska försvarsbyrån (EDA). 
Satsningarna har skett dels inom ovanstående 
projekt, dels inom tema rymd i sjunde ram-
programmet för forskning. 

Vad gäller europeisk satellitnavigering kan den 
nya budgeten på drygt 7 miljarder euro i löpande 
priser under perioden 2014–2020 ses som en 
framgång under 2013. Medlen ska täcka upp-
byggnaden av en komplett konstellation för 
Galileo samt drift för både EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay) och Galileo 
fram till 2020. Under 2013 färdigställdes en 
förordning som gav ett legalt ramverk för det 

fortsatta europeiska arbetet med globala satellit-
navigeringssystem.  

Jordövervakningssystemet Copernicus som 
under flera år förhandlats och planerats övergick 
till en driftfas i och med uppsändningen av den 
första satelliten Sentinel-1A i april 2014. Under 
kommande år kommer fler Sentinel-satelliter 
med olika uppdrag att sändas upp för att kunna 
ge allt bättre möjligheter till forskning om och 
övervakning av bl.a. klimatförändringar. 

Den europeiska rymdorganisationen 
Sverige genomför majoriteten av sina rymd-
satsningar i samverkan med det europeiska 
rymdorganet ESA, vilket ger en kompetens-
utveckling som Sverige inte skulle kunna uppnå 
på egen hand. 

ESA:s verksamhet består av både obligatoriska 
och frivilliga program och den årliga budgeten 
uppgår till cirka 4 miljarder euro.  

Medlemsländernas bidrag till ESA:s obligato-
riska program av gemensamt intresse beräknas 
enligt en skala för bruttonationalinkomsten 
(BNI-skalan). Sveriges andel 2014 var totalt 
2,55 procent, och Sveriges andel av ESA:s totala 
budget uppgick samma år till cirka 2,8 procent. I 
frivilliga program utgår deltagandet från varje 
lands intressen. 

En stor del av satsningarna återgår till 
medlemsländerna i form av utvecklingsuppdrag 
till industrin. Den utsträckning i vilken ländernas 
industri vunnit utvecklingsuppdrag inom ESA 
anges som landets returkoefficient, dvs. volymen 
industriuppdrag i relation till bidraget. För 2014 
beräknas Sverige nå en returkoefficient om 0,98 
vilket är detsamma som föregående år. 
Rymdstyrelsen fortsätter arbetet med att försöka 
öka returkoefficienten till målet 1,0. 

Under större delen av 2014 pågick ett inten-
sivt förberedelsearbete inför det ministermöte 
som ägde rum i Luxemburg i december. Mötet 
handlade främst om tre strategiskt viktiga frågor 
som låg olösta sedan föregående ministermöte i 
Neapel 2012, nämligen nästa generation av 
bärraketer, ESA:s deltagande i den interna-
tionella rymdstationen samt utvecklingen av 
ESA inklusive relationen med andra rymd-
aktörer såsom EU, och i alla de tre frågorna kom 
ESA till beslut. 

Internationellt samarbete 
Rymdverksamhet utförs till mycket stor del i 
internationellt samarbete. Rymdstyrelsen 
använde under 2014 ungefär 77 procent av sina 
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medel från verksamhetsanslaget för projekt som 
genomförs i internationella samarbeten, inklu-
sive inom ESA-samarbetet. Parallellt med de 
svenska satsningar som görs inom ESA görs 
internationella satsningar som ytterligare stärker 
svensk kompetens och kompletterar ESA:s 
program utifrån nationella behov. 

Institutet för rymdfysik 
Forskningen vid Institutet för rymdfysik (IRF) 
syftar till att öka förståelsen av fundamentala 
fysikaliska processer i rymden och atmosfären. 
IRF:s forskning ger vetenskapliga resultat för en 
mängd tillämpningar inom en rad olika typer av 
rymdteknik. Innovativa mätinstrument som IRF 
utvecklar och ansvarar för ger möjligheter för 
forskare inom och utom institutet att göra nya 
upptäckter till gagn för naturvetenskap och 
teknik i hela samhället. 

En av de största händelserna inom rymd-
området 2014 och för IRF var när den euro-
peiska rymdorganisationen ESA lyckades sätta 
ner landaren Philae på en komet. IRF har flera 
instrument ombord på moderfarkosten Rosetta 
som ska följa kometen i dess bana runt solen. En 
vetenskaplig artikel baserad på data från IRF:s 
instrument har publicerats i tidsskriften Science i 
början av 2015. IRF har under året arbetat med 
att färdigställa nya instrument bl.a. till fyra 
satelliter som NASA sände upp i mars 2015. 
Vidare har ett stort arbete med att färdigställa de 
instrument som IRF har blivit utvald att tillverka 
för ESA:s stora internationella forsknings-
expedition till Jupiter; JUICE (Jupiter ICY 
Moons Explorer) inletts.  

IRF har under året fortsatt att samla in 
information med hjälp av olika markbaserade 
forskningsinstrument och rymdfarkoster som 
sedan flera år tillbaka är i en bana runt de fyra 
planeterna Tellus (jorden), Mars, Venus och 
Saturnus. Dessa data är viktiga för att ge ökad 
förståelse för processer i jordens atmosfär och i 
övriga delar av solsystemet.  

IRF:s radarutrustning på Antarktis gör 
numera mätningar hela året genom ett utökat 
samarbete med Indien på deras forskningsstation 
Maitri. Vidare har samarbetet med andra 
myndigheter stärkts under året, bl.a. för att på 
ett bättre sätt förstå och kunna förutsäga 
effekter av solstormar. 

IRF:s forskare har under året varit fortsatt 
aktiva och framgångsrika i publicering av 
vetenskapliga resultat i internationellt expert-

granskade tidskrifter. Samarbetet med univer-
sitet och högskolor är fortsatt gott vilket är 
betydelsefullt för IRF:s arbete. 

Forskningens infrastruktur 

Europeiska spallationskällan (ESS) 
Europeiska spallationskällan (ESS) – en s.k. 
spallationskälla för neutronstrålning – är en av de 
största satsningarna på forskningsinfrastruktur i 
Europa under de senaste decennierna. ESS 
kommer att bli världens mest kraftfulla neutron-
källa. Anläggningen kan jämföras med ett 
gigantiskt mikroskop där struktur och funktion 
kan studeras hos många olika typer av material. 
Forskningen vid ESS kommer att ske inom 
framför allt fysik, kemi och livs-, material- och 
ingenjörsvetenskap, med tillämpningar inom 
t.ex. energi och klimatsmart teknologi, medicin 
och läkemedelsutveckling.  

Förhandlingarna med flertalet av de länder 
som avser att delta i konstruktionen och driften 
av ESS avslutades under 2014. I dagsläget har 
ESS i det närmaste full finansiering från 
medlemsländerna med cirka 97 procent av 
konstruktionskostnaderna täckta för perioden 
2014–2025. Förhandlingar pågår om återstående 
finansiering. 

Konstruktionen av ESS påbörjades under 
hösten 2014 och anläggningen beräknas stå helt 
färdig 2025. 

MAX IV är under uppbyggnad 
MAX IV är en blivande anläggning i Lund för 
studier av materials struktur genom användning 
av intensivt röntgenljus. Röntgenstrålningens 
korta våglängd gör det bl.a. möjligt att se 
extremt små detaljer. 

Det första spadtaget togs 2010 och anlägg-
ningen väntas vara klar för användning 
sommaren 2016. Byggnadskonstruktion och 
markarbeten utförs och finansieras av ett 
upphandlat byggföretag, medan konstruktion av 
anläggningens centrala delar – en linjär accele-
rator och två lagringsringar – finansieras av 
Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, 
Lunds universitet och Skåne läns landsting 
(Region Skåne). Till den centrala maskinen kan 
upp till 30 s.k. strålrör etappvis anslutas för olika 
slags mätningar. Tolv svenska universitet, Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse och ett estniskt-
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finskt konsortium är sedan tidigare klara 
finansiärer av investeringar i nya strålrör. 

MAX IV-laboratoriet är beteckningen för den 
organisation inom Lunds universitet och som 
omfattas av förordningen (1994:946) om den 
nationella forskningsanläggningen i elektron-
acceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund. Den nuvarande röntgenljusanläggningen 
med tre lagringsringar (MAX I, II och III) i drift 
besöktes 2014 av över 1 000 forskare, varav mer 
än hälften kom från utlandet. Forskarna utförde 
experiment inom flera vetenskapsområden.  

Under 2014 har ett antal viktiga delmål för 
uppbyggnaden MAX IV uppnåtts. Installationen 
av linjäracceleratorn är klar och installationen av 
lagringsringarna har påbörjats. De första 14 
strålrören håller nu på att projekteras och byggas 
i experimenthallarna. 

Science for Life Laboratory 
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett 
forskningscentrum för storskalig molekylär 
biovetenskaplig forskning med fokus på 
genomik, avbildning, proteomik och 
bioinformatik. SciLifeLab lyder under förord-
ningen (2013:118) om Nationellt centrum för 
livsvetenskaplig forskning. Utöver detta får de 
fyra värduniversiteten (Kungl. Tekniska 
högskolan, Karolinska institutet, Uppsala 
universitet och Stockholms universitet) stöd 
genom de strategiska forskningsområdena för 
att bygga upp och bedriva forskning på 
SciLifeLab.  

Totalt har 2 632 projekt slutförts under 2014. 
Antalet publikationer har ökat från tidigare år 
och 2014 producerades 514 artiklar av forskare 
på SciLifeLab och för totalt 1 889 publikationer 
som producerats har SciLifeLab bidragit i att 
generera resultaten. 

Samarbeten med näringsliv och hälso- och 
sjukvården är etablerade, t.ex. har SciLifeLab 
samarbeten med AstraZeneca och GE Health-
care. Samarbetet med klinisk forskning är också 
etablerad, framför allt med Akademiska sjuk-
huset i Uppsala och Karolinska sjukhuset i Solna 
inom bl.a. klinisk sekvensering och biomarkörer.  

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att 
utvärdera SciLifeLab (U2014/866/F), och 
resultatet av denna utvärdering kommer att 
levereras i slutet av 2015. 

 

Informationsförsörjning för forskning 
Förbättrad tillgång till vetenskaplig information, 
forskningsresultat och forskningsdata är en 
förutsättning för framgångsrik svensk forskning 
och innovation. Mot denna bakgrund fick 
Vetenskapsrådet 2013 i uppdrag av regeringen 
att utforma nationella riktlinjer för öppen 
tillgång (open access) till vetenskaplig 
information. Vetenskapsrådet skulle enligt 
uppdraget samråda och samarbeta med Kungl. 
biblioteket samt andra relevanta aktörer. Kungl. 
biblioteket fick parallellt i uppdrag att stödja 
Vetenskapsrådet i deras arbete med att utforma 
nationella riktlinjer för öppen tillgång till 
vetenskaplig information, särskilt när det gäller 
öppen tillgång till forskningsresultat 
(publikationer). 

Under 2013 och 2014 har Vetenskapsrådet i 
samråd med Kungl. biblioteket och i dialog med 
övriga intressenter arbetat med att ta fram 
förslag till riktlinjer för både forskningsresultat 
(publikationer) och forskningsdata, samt 
konsekvensanalyser kopplade till dessa förslag. I 
januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet sitt 
förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång 
till vetenskaplig information till regeringen 
(U2015/00206/F). Förslaget bereds nu inom 
Regeringskansliet. 

Vissa register för forskning 
I maj 2015 lämnades propositionen Fortsatt 
giltighet av lagen om vissa register för forskning 
om vad arv och miljö betyder för människors 
hälsa (prop. 2014/15:121) till riksdagen. Lagen 
(2013:794) om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa, 
som trädde i kraft den 1 december 2013, ger ett 
tydligt rättsligt stöd för statliga universitet och 
högskolor att med den enskildes uttryckliga 
samtycke behandla personuppgifter i syfte att 
skapa underlag för olika forskningsprojekt om 
vad arv och miljö betyder för uppkomsten och 
utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för 
människors hälsa i övrigt. Bestämmelserna i 
lagen innebär ett skydd för enskildas personliga 
integritet i den verksamheten.  

I avvaktan på beredning av förslagen i 
Registerforskningsutredningens betänkande 
(SOU 2014:45) föreslås i ovanstående propo-
sition att giltigheten av lagen om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder för 
människors hälsa ska förlängas t.o.m. den 
31 december 2017. På så sätt ges de universitet 
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som behandlar personuppgifter med stöd av 
lagen möjlighet att fullfölja pågående och 
planerade forskningsprojekt tills dess att en ny 
lagstiftning kan ersätta den tillfälliga lagen. 

Forskningsnätet Sunet 
Sunet (Swedish University Computer Network) 
är en forskningsinfrastruktur som tillhandahåller 
nationell infrastruktur med datakommunikation 
och tjänster för forskning, högre utbildning och 
kulturinstitutioner. Sunet förser anslutna 
organisationer med internetförbindelser natio-
nellt och internationellt samt tillhörande 
tjänster. Sunet har funnits sedan början av 1980-
talet och är i dag organisatoriskt placerad vid 
Vetenskapsrådet.  

Sunet utvärderades under 2013 av en 
internationell expertpanel. Mot bakgrund av 
panelens rekommendationer har Sunet under 
2014 tagit fram en ny strategi och vision för 
verksamheten avseende perioden 2015–2019. 
Vetenskapsrådet har under 2014 arbetat med att 
se över Sunets organisationsform med målsätt-
ningen att skapa de bästa förutsättningarna för 
Sunet att bedriva sin verksamhet kopplat till 
nätverk och tjänster för anslutna organisationer. 
Under andra halvåret 2015 förväntas Veten-
skapsrådets fatta beslut om en ny organisations-
form för Sunet. 

Samarbete om forskningsanläggningar inom EU 
The European Strategy Forum for Research 
Infrastructure (ESFRI) utarbetade 2006 en 
vägkarta för forskningens infrastruktur där 35 
projekt beskrevs. Denna har uppdaterats två 
gånger, 2008 och 2010. I den senaste fanns totalt 
38 projekt. ESFRI har under 2013 arbetat med 
att prioritera projekten på vägkartan. De projekt 
som prioriteras högst av ESFRI kan få bidrag för 
driftskostnaderna från kommande ramprogram. 

Inom EU:s sjunde ramprogram fanns det 
särskilda medel avsatta för finansiering av 
infrastruktur för forskning. Dessa medel avsåg 
främst planeringen av infrastrukturanläggningar 
och användes huvudsakligen för finansiering av 
de projekt som prioriterats av ESFRI. Den 
huvudsakliga finansieringen kom från medlems-
ländernas nationella budgetar. 

ESFRI har under 2014 identifierat tre projekt 
som leder forskningsfronten, har vetenskaplig 
excellens, är strategiskt relevanta för Europa och 
redo för konstruktion. Ett av dessa projekt är 
den europeiska spallationskällan ESS. Vidare 
identifierades ytterligare nio projekt som re-

kommenderades att få stöd, av vilka det fanns ett 
(EISCAT_3D) med särskild relevans för Sverige. 

ESFRI har även inlett ett arbete för en ny 
vägkarta för forskningens infrastruktur med 
avsikt att publiceras under 2016. Målet är att 
även denna kommer att ge en europeisk prio-
ritering av de föreslagna projekten. Det svenska 
arbetet utförs av Vetenskapsrådet som under 
2014 haft en portal för ansökningar om att 
prioriteras för ESFRI:s kommande vägkarta. 
Vetenskapsrådet gör en vetenskaplig bedömning 
av inkomna förslag. De förslag som bedöms ha 
hög kvalitet och där behoven för högkvalitativ 
forskning är stora, kan kvalificera sig för att 
placeras på den svenska vägkartan för 
forskningsinfrastruktur. 

Polarforskningssekretariatet 

Polarforskningssekretariatets uppgift är att 
främja förutsättningarna för och samordna 
svensk polarforskning och utveckling i 
polarområdena.  

Det internationella samarbetet kring 
isbrytaren Oden är fortfarande stort och under 
sommaren 2014 genomfördes den interna-
tionella SWERUS-C3 expeditionen i Arktiska 
oceanen. Expeditionen är den största svenska 
marina satsningen i Arktis som Sverige gjort på 
många år. Drygt 80 forskare från 14 olika länder 
deltog i expeditionen.  

Det internationella inslaget i Polarforsk-
ningssekretariates åtaganden är omfattande och 
under året har förhandlingar med USA om ett 
utökat samarbete om forskning i Arktis 
påbörjats. Samarbetet är i första hand avsett att 
möjligöra ett mer frekvent utnyttjande av 
forskningsfartyget Oden för marina forsknings-
expeditioner. Avtalet med USA har möjliggjorts 
genom en delad finansieringslösning mellan 
Polarforskningssekretariatet, Formas och 
Vetenskapsrådet.  

Under sin väg mot hemmahamnen i Luleå 
passerade isbrytaren Oden Stockholm under en 
vecka och i samband med det arrangerade Polar-
forskningssekretariatet evenemanget Öppet 
skepp under en dag med mer än 3 000 
besökande. Under veckan i Stockholm besöktes 
också fartyget av flera ministrar och 
statssekreterare från en rad olika departement. 

Vidare har utvecklingsarbetet och moderni-
seringen av forskningsstationen Abisko fortsatt, 
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vilket medfört ett utökat internationellt intresse 
som resulterat i att mer än 60 procent av de 
besökande forskarna kommer från utländska 
lärosäten. 

Sekretariatets ansträngningar att utöka sitt 
nätverk och sin samverkan med forskning som 
är innovationsinriktad och industrinära har 
fortsatt under året, bl.a. har samarbetsavtal 
rörande Offshore Väst tecknats.  

Svenska atmosfärsforskare från Institutet för 
rymdfysik har i samarbete med sekretariatet 
flyttat sin utrustning från den norska stationen 
Troll för att i stället göra mätningarna från den 
indiska stationen Maitri. 

Sekretariatets engagemang för icke fältbaserad 
forskning har vidareutvecklats och program-
värdskapet Arctic Futures in Global Context 
som finansieras av stiftelsen MISTRA är ett av 
många exempel på detta. 

Kungl. biblioteket 

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek 
och arkiv och svarar för insamling av och tillgång 
till fysiska och digitala publikationer.  

År 2015 har för Kungl. biblioteket präglats av 
att slutföra ett omfattande organisations- och 
förändringsarbete med målsättningen att inom 
givna ekonomiska ramar skapa en stark och 
effektiv organisation. 

Hybridbiblioteket 
Den allra största utmaningen för Kungl. 
biblioteket är en övergång och anpassning till det 
så kallade hybridbiblioteket, som ansvarig för 
både fysiska och digitala publikationer och där 
inflödet av det digitala materialet tilltar kraftigt 
utan att inflödet av det fysiska materialet avtar.  

Detta får till följd att behovet av kostnads-
drivande digital lagring kraftigt har ökat, liksom 
behovet av att det digitala materialet tillgänglig-
görs för användarna, i kombination med fortsatt 
hantering av det fysiska materialet.  

Forskningsbiblioteket 
Den 1 januari 2014 gjordes ett tillägg i för-
ordningen (2008:1421) med instruktion för 
Kungl. biblioteket, där myndighetens uppgift att 
vara en resurs för forskning i rollen som främst 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt forsk-
ningsbibliotek förtydligades. Vidare föreskrivs 
nu i förordningen att myndigheten ska främja 
den svenska forskningens kvalitet genom att 

tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruk-
tur. 

Forskningsinformation 
Under 2013 fick Kungl. biblioteket ett nytt 
uppdrag, att tillsammans med Vetenskapsrådet 
och med universitet och högskolor, genom 
Sveriges universitets- och högskoleförbund, 
vidareutveckla databasen SwePub för att 
möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska 
analyser. Datakvaliteten i SwePub har tidigare 
inte varit tillräckligt hög för att användas i t.ex. 
bibliometriska analyser. De bibliometriska 
analyser som SwePub kan ligga till grund för 
skulle bland annat kunna fungera som underlag 
för att fördela statliga forskningsmedel.  

Målsättningen är att SwePub ska kunna 
fungera som en samlad ingång för den svenska 
vetenskapliga utgivningen. 

Uppdraget ställer höga krav på insamling och 
bearbetning av material och data som 
universiteten och högskolorna redan tagit fram 
och kvalitetssäkrat, samt att samarbetet med 
universitet och högskolor, liksom med 
Vetenskapsrådet, fungerar väl. Arbetet med 
detta har framskridit under året, då Kungl. 
biblioteket slutit avtal om detta med flera 
universitet och högskolor.  

E-plikten 
Den nya lagen (2012:492) om pliktexemplar av 
elektroniskt material trädde i kraft den 1 juli 
2012 och tillämpas i huvudsak på elektroniskt 
material som görs tillgängligt i Sverige genom 
överföring via nätverk efter den 31 december 
2014. Lagen innebär att ett pliktexemplar av 
elektroniskt material som rör svenska för-
hållanden och som publiceras antingen med 
grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrund-
lagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till 
följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedie-
företag, ska lämnas till Kungl. biblioteket. 
Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit 
framställa det elektroniska materialet.  

Lagen om e-plikt har inneburit en ny 
arbetsuppgift för Kungl. biblioteket och ställer 
krav på utökade funktioner för att kunna ta 
emot, bevara och tillgängliggöra levererat 
material. 

Kungl. biblioteket har arbetat intensivt med 
förberedelser samt hantering av e-plikten under 
året. Myndigheten har lagt ner stora resurser på 
att utveckla det system, Mimer, som ska ta hand 
om e-pliktmaterialet, samt utvecklat metoder för 
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insamling tillsammans med leverantörerna av e-
pliktmaterial. 

Nationell överblick och samverkan 
Kungl. biblioteket har sedan 2011 ett uppdrag att 
ha en nationell överblick över biblioteksområdet, 
främja samverkan och utveckling inom området, 
samt följa upp hur antagna biblioteksplaner 
utformas och används.  

Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag 
(2013:801) i kraft som ersätter tidigare biblio-
tekslag (1996:1596). I den nya lagen anges bl.a. 
att en myndighet som regeringen utser ska ha 
nationell överblick över och främja samverkan 
inom det allmänna biblioteksväsendet. Den 
myndighet som avses är Kungl. biblioteket och 
genom bestämmelserna lagregleras det uppdrag 
som Kungl. biblioteket i dag har enligt sin in-
struktion, se även utg. omr. 17, avsnitt 5 och 2.6. 

Oredlighet i forskning 

Expertgruppen för oredlighet i forskning som 
inrättades 2010 vid Centrala etikprövnings-
nämnden har till uppgift att på begäran av 
statliga universitet och högskolor lämna 
yttranden som ett stöd i lärosätenas utredningar 
av ärenden som rör misstankar om oredlighet i 
forskning, konstnärlig forskning samt utveck-
lingsarbete. Under 2014 lämnade oredlighets-
gruppen yttranden i ett ärende. Expertgruppen 
har sedan 2010 avgjort totalt sju ärenden. 

Etikprövning av forskning 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor omfattar forskning som 
avser människor och biologiskt material från 
människor samt forskning som innebär behand-
ling av känsliga personuppgifter. Etikprövningen 
sker av sex regionala nämnder. Överklaganden 
och överlämnanden av vissa ärenden görs till 
Centrala etikprövningsnämnden. 

Ett mått på effektiviteten inom organisa-
tionen för etikprövning av forskning är de 
regionala etikprövningsnämndernas genom-
snittliga handläggningstider. I samtliga kate-
gorier var den genomsnittliga handläggnings-
tiden för alla regionala nämnder under 2014 väl 
inom de handläggningstider som anges i 

förordningen (2003:615) om etikprövning av 
forskning som avser människor. 

Under 2014 avgjordes totalt 5 636 ärenden i 
de regionala nämnderna, vilket är en marginell 
minskning jämfört med året innan. Totalt 
avgjordes 37 ärenden i Centrala etikprövnings-
nämnden, vilket är en minskning med fyra 
ärenden. 

Nyttiggörande av forskning 

Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap 
inkluderar många delar och alla bidrar på olika 
sätt till näringslivets konkurrenskraft och 
samhällets utveckling. 

Målet inom nyttiggörande av forsknings-
baserad kunskap för universitet och högskolor är 
att skapa bättre förutsättningar att kunna verka 
för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. 
Högskolornas och universitetens roll för 
nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap är 
ett integrerat åtagande inom utbildning och 
forskning, där en del av uppgifterna utförs av de 
innovationskontor som numera finns vid 
samtliga universitet.  

Innovationskontoren ska stödja nyttig-
görande av forskningsbaserad kunskap och i de 
flesta fall är de en del av universitetens egna 
organisationer, men det förekommer också att 
holdingbolagen som förvaltas av universitet och 
högskolor har fått i uppdrag att utföra delar av 
innovationskontorens verksamhet.  

Innovationskontoren följs upp årligen via ett 
antal flödestal samt verksamhetsrapportering. 
De flödestal som har rapporterats in för 2014 är 
antalet idéer som har inkommit för prövning 
eller rådgivning från forskare respektive 
studenter, antalet idéer som inte tagits vidare 
samt antalet idéer som har vidarebefordrats till 
lärosätets holdingbolag.  

Totalt inkom ca 750 idéer under 2014 för 
rådgivning till innovationskontoren från forskare 
medan antalet idéer från studenter var ca 1 500. 
Det skiljer sig dock åt mellan innovationskontor 
hur de definierar en idé. Vissa innovationskontor 
rapporterar enbart in de som de benämner 
kvalificerade idéer, medan andra rapporterar in 
alla som har sökt upp innovationskontoret med 
en idé. I vissa fall skiljer innovationskontoren 
inte heller på idéer som kommer från forskare, 
anställda och studenter. Definitionen av 
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begreppet idé i detta sammanhang, håller dock 
på att bli mer samstämmig. 

Under 2015 (U2014/05731/UH,U2015/1103, 
1229,1347/UH,U2015/2675/UH) ändrades de 
flödestal som ska inrapporteras från innovations-
kontoren till: 

– antal idéer som har influtit för prövning 
eller rådgivning från forskare respektive 
studenter samt hur en idé definieras och 
avgränsas,  

– antal idéer som går vidare till s.k. verifiering 
från forskare respektive student, samt hur 
verifiering definieras och avgränsas, och  

– antal idéer som har gått vidare till 
inkubatorer. 

För att åstadkomma en transparent fördelning av 
medel till innovationskontoren beslutade 
regeringen i mars 2015 förordningen (2015:139) 
om fördelning av statliga medel för innovations-
kontor vid universitet och högskolor. Denna 
förordning, som träder i kraft den 1 januari 2016, 
fördelar medel till innovationskontoren baserat 
på fyra parametrar. Parametrarna inkluderar ett 
basbelopp, ett belopp baserat på volym, ett 
belopp baserat på stöd till andra högskolor och 
ett belopp baserat på prestation. För en 
bedömning av prestation genomförs under 2015 
en utvärdering av Verket för innovationssystem 
(Vinnova).  

Vinnova fick den 28 februari 2013 i uppdrag 
att, i samråd med Vetenskapsrådet, Forsknings-
rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forsk-
ningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande ta fram metoder och kriterier 
för att mäta kvalitet och prestation av universi-
tetens och högskolornas samverkan med det 
omgivande samhället (N2013/1162/FIN). 
Uppdraget fortsätter under 2016. Under 2015 
gjordes den första testutlysningen där universitet 
och högskolor kan delta.  

Holdingbolagen som förvaltas av universitet 
och högskolor är en del av det innovations-
stödjande systemet och har ofta en nära 
koppling till innovationskontoren. Under 2011 
infördes idébanker vid holdingbolagen för att 
underlätta övertagande av idéer där idébäraren 
inte själv är aktiv. I och med införandet av 
idébankerna, beslutades att holdingbolagen som 
är knutna till universitet och högskolor ska 
komma in med en återrapportering till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 

och återrapportera ett antal indikatorer 
(U2011/6745/UH).  

Indikatorerna som inrapporterades 2014 var 
det totala antalet unika idéer som holdingbolaget 
och dess dotterföretag tagit emot, antalet idéer 
som skyddas i form av patent, mönsterskydd 
och varumärke, antalet idéer som holdingbolaget 
äger helt eller delvis, antalet idéer som har sålts 
vidare till bolag och antalet nya bolag som startas 
med idén som grund.  

Idébankerna har etablerats på samtliga 
universitet, men de skiljer sig åt i omfång och 
åtagande. Det är främst patenterbara idéer som 
tas in i idébankerna och vissa holdingbolag har 
etablerat dotterbolag som hanterar verksam-
heten. Inrapporteringen varierar kraftigt och 
antalet idéer är mellan 1–25 per idébank. 

Forskningssamarbete inom EU 

Det europeiska forskningssamarbetet finansieras 
genom ett särskilt ramprogram för forskning 
och innovation. Ett nytt sjuårigt program med 
namnet Horisont 2020 startade 2014. Det 
tidigare sjunde ramprogrammet (FP7) pågick 
under perioden 2007–2013. Ramprogrammet 
Horisont 2020 har avsatt en budget på närmare 
80 miljarder euro att fördela till de allra främsta 
forsknings- och innovationsprojekten. 

Verket för innovationssystem (Vinnova) 
publicerar årligen rapporter om det svenska 
deltagandet i ramprogrammet. Vid årsskiftet 
2014/15 publicerade Vinnova en samman-
ställning över Sveriges deltagande i FP7 för hela 
perioden 2007–2013. Under FP7 var Sverige ett 
av de tio mest framgångsrika länderna och 
svenska organisationer har beviljats totalt cirka 
1,7 miljarder euro vilket motsvarar ungefär 
4 procent av ramprogrammets fördelade medel. 
Över tid har Sveriges andel sjunkit något, från 
4,1 procent 2007 till 3,8 procent för 2014. Det 
placerar Sverige på en nionde plats jämfört med 
andra länder.  

Sveriges deltagande i FP7 uppvisar således en 
svagt nedåtgående trend, men de svenska 
organisationernas deltagande kan anses vara 
fortsatt konkurrenskraftig. Minskningen beror 
delvis på en ökad konkurrens, bl.a. till följd av att 
flera länder har getts möjlighet att delta i 
programmet. Nedgången är särskilt tydlig i de 
tre delprogram som kallas för Ideas, 
Cooperation och People, men inom 
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Cooperation och People vände den nedåtgående 
trenden mot slutet av programperioden. Inom 
progammet Ideas hade Sverige inledningsvis ett 
starkt deltagande, men andelen beviljade medel 
från det Europeiska forskningsrådet (ERC) 
minskade under programperioden från 
5,3 procent av beviljade medel till 3,6 procent 
2014. Av de svenska beviljade ERC-anslagen 
tilldelades kvinnliga forskare 21 procent vilket är 
en mindre andel än genomsnittet i Europa 
(25 procent). 

Under programperioden har Sverige breddat 
sitt deltagande. I de första utlysningarna deltog 
cirka 150 svenska organisationer, men fram till 
2014 hade drygt 800 organisationer deltagit och 
alla Sveriges län finns representerade. 

Det svenska deltagande i FP7 karakteriseras av 
framgångsrika universitet. Karolinska Institutet 
var Sveriges främsta aktör 2014 med beviljade 
medel på totalt 197,7 miljoner euro för hela 
programperioden. Svenska universitet och 
högskolors deltagande har dock minskat under 
programperioden vilket följer trenden för 
Sveriges totala deltagande. 

Det svenska näringslivet, inklusive små och 
medelstora företag, står för nästan en tredjedel 
av deltagandet och en fjärdedel av beviljade 
medel inom delprogrammet Cooperation. 
VOLVO Technology AB var den främsta 
deltagaren från näringslivet med 34 miljoner 
euro beviljade under programperioden.  

Ramprogrammet Horisont 2020 kompletteras 
genom investeringar som medlemsländerna gör 
tillsammans i europeiska partnerskapsprogram 
där EU, medlemsstaterna och näringslivet bidrar 
till finansieringen. Under 2014 deltog de svenska 
forskningsfinansierande myndigheterna i 56 
olika program och bidrog med totalt 
413 miljoner kronor till svenska forskare. 

En svensk EU-samordningsfunktion med 
uppdrag att förstärka det strategiska arbetet 
inom det europeiska forskningssamarbetet och 
särskilt partnerskapsprogrammen etablerades 
under slutet av sjunde ramprogrammet. Sedan 
dess har EU-samordningsfunktionens arbete 
resulterat i ett antal bedömningar om svenskt 
deltagande och finansiering i de europeiska 
partnerskapsprogrammen. I den nationella 
samordningsfunktionen ingår Energimyndig-
heten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Veten-
skapsrådet och Vinnova. 

Horisont 2020 kommer att implementeras 
genom tvååriga arbetsprogram som behandlas i 

kommittéer där medlemsstaterna finns 
representerade. Organisationen för det svenska 
kommittéarbetet baseras på ett regeringsbeslut 
och det är representanter för Regeringskansliet 
och myndigheter som ingår i program-
kommittéerna som leds av EU-kommissionen. 
Arbetsprogrammen för perioden 2014–2015 
beslutades i början av 2014.  

Under 2014 har förhandlingar om arbets-
programmet för 2016–2017 inletts i alla 
programkommittéer under Horisont 2020. 
Beslut om dessa kommer att fattas under 2015. 

Europeiska rådet beslutade i februari 2011 att 
Europeiska forskningsområdet (ERA) ska vara 
förverkligat 2014. Rapporter om utvecklingen av 
ERA har presenterats av EU-kommissionen 
2013 och 2014. Rapporterna går igenom de 
framsteg som gjorts inom ramen för de 
prioriteringar som rådet har ställt sig bakom. 
Kommissionens slutsats i den senaste rapporten 
är att mycket har uppnåtts för att förverkliga 
ERA, men att det europeiska forsknings- och 
innovationslandskapet fortfarande är frag-
menterat och att ERA därför inte är helt 
förverkligat. Mot bakgrund av rapporten från 
2013 antogs rådsslutser om ERA vid 
Konkurrenskraftsrådet i februari 2014. I 
slutsatserna anges att medlemsstaterna 
tillsammans med EU-kommissionen ska ta fram 
en färdplan till halvårsskiftet 2015, vilken ska 
vara till stöd för ERA:s fortsatta utveckling. En 
sådan färdplan har utarbetats under 2014 och 
under början av 2015. Vid Konkurrenskrafts-
rådet i maj 2015 antogs rådsslutsatser kopplade 
till ERA-färdplan och den rådgivande strukturen 
för ERA. 

I april varje år överlämnar EU:s medlemsstater 
nationella reformprogram till EU-
kommissionen. Programmen redogör för 
genomförandet av Europa 2020-strategin i den 
nationella politiken. På forskningsområdet har 
EU målsättningen att medlemsstaternas samlade 
utgifter för forskning och utveckling (FoU) ska 
uppgå till tre procent av BNP 2020. Det svenska 
målet är att de offentliga och privata 
investeringarna i forskning och utveckling vid 
denna tidpunkt ska uppgå till ungefär fyra 
procent av BNP. Den senaste statistiken från 
Statistiska centralbyrån avser 2013 och visar att 
de totala utgifterna för FoU uppgick till knappt 
121 miljarder kronor, vilket är en ökning från 
118 miljarder kronor 2011. Relaterat till BNP 
motsvarar FoU-utgifterna cirka 3,30 procent, 
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vilket jämfört med 3,38 procent för 2011 innebär 
att nivån sjunkit. Nivån på 3,30 procent är dock 
hög i internationell jämförelse och placerar 
Sverige på fjärde plats bland OECD-länderna, 
efter Sydkorea, Israel och Finland. 

Internationellt forskningssamarbete 

Forskning och innovation både främjas och 
stimuleras av samarbete över nationsgränserna. 
Detta är något som i de flesta fall sker direkt 
mellan forskare på bilateral eller multilateral 
basis. Vanligtvis finansieras samarbetena genom 
universitetens och högskolornas egna insatser 
eller med bidrag från Vetenskapsrådet eller andra 
forsknings- och innovationsfinansierande 
myndigheter. Ibland sker detta inom ramen för 
bilaterala avtal mellan Sverige och tredje land. 
Under 2014 har samverkansaktiviteter genom-
förts med Indien. Under 2015 har samverkans-
aktiviteter även genomförts med USA, Sydkorea 
och Sydafrika. Samarbetena fortlöper väl.  

Genom ett ökat engagemang i Strategic 
Forum for International S&T Co-operation 
(SFIC), som är ett rådgivande forum till rådet, 
kommissionen och EU:s medlemsstater, har 
insatser gjorts för att öka kunskapen om både 
EU:s och andra medlemsstaters samarbeten med 
tredje land. 

Strategin för internationellt samarbete inom 
forskning och forskningsbaserad innovation 
(U2012/4853/F) har resulterat i två riktade 
understrategier: ett om stärkt samarbete med 
Kina och ett om stärkt samarbete med Indien. 
Dessa fungerar väl och ytterligare satsningar 
planeras av de forskningsfinansierande myndig-
heterna. Som ett led i strategin fick även 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser i uppdrag av regeringen 
(U2013/7820/F) att kartlägga indikatorer för 
internationellt samarbete på det forsknings- och 
innovationspolitiska området. Rapporten 
presenterades under 2014 och har distribuerats 
både nationellt och på EU-nivå. 

8.3.3 Analys och slutsatser 

Svensk forskning i internationell jämförelse 

I takt med den ökade finansieringen har antalet 
publicerade artiklar från Sverige ökat, men 

ökningen per capita har varit större i flera andra 
länder. Schweiz med en större publicering per 
capita ökar mer med motsvarande finansiering. 
Även från Danmark kommer fler artiklar per 
capita än från Sverige med motsvarande 
finansiering. I förhållande till de offentliga 
anvisade medlen är antalet artiklar ändå 
jämförelsevis högt i Sverige och något högre än 
från exempelvis Finland, Nederländerna och 
Norge. 

Kvalitet mätt som antalet fältnormaliserade 
citeringar har ökat sedan 2007. Under perioden 
tillfördes 11,24 miljarder kronor aviserade i 
forskningspropositionen 2005 (prop. 
2004/05:80) och forsknings- och innovations-
propositionerna 2008 och 2012 (prop. 
2008/09:50), (prop. 2012/13:30) samt medel 
som föreslogs i budgetpropositionen för 2007 
(prop. 2006/07:1, utg. omr. 16). 

Jämfört med våra konkurrentländer har 
medelciteringarna ökat mer för Sverige än för 
Storbritannien och USA, och svenska artiklar 
citeras nu lika mycket eller mer än de från dessa 
länder. Även om citeringsgraden ökar inom alla 
områden för Sverige har den för artiklar från 
Danmark, Nederländerna och Schweiz ökat i 
samma grad som för Sverige i genomsnitt. 
Särskilt kraftig har ökningen för svensk del varit 
inom de medicinska områdena, vilket också är 
det område som fått störst tillskott av medel.  

Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådets huvuduppgift är att ge stöd för 
grundläggande forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och 
därmed verka för den fria grundforskningen och 
den forskarinitierade förnyelsen av forskningen. 

Myndigheten har många nya uppdrag med 
ursprung i propositionen Forskning och 
innovation (prop. 2012/13:30). Myndigheten har 
trots att uppdragen varit omfattande genomfört 
dessa väl. 

Den nya modell för prioritering, finansiering, 
organisation och styrning av forskningsinfra-
struktur av nationellt intresse som Vetenskaps-
rådet nu inför kommer att innebära en 
välkommen resurseffektivisering. Med tydlig 
förankring och med gemensamt ansvar med 
lärosätena leder Vetenskapsrådet denna utveck-
ling för samordning av den nationella infra-
strukturen. 
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Det är ett viktigt stöd för regeringen att 
kontinuerligt få lägesrapporter om svenska 
forskares användning av internationell 
infrastruktur i förhållande till de ekonomiska 
bidrag som Sverige ger dessa organisationer. 

Vetenskapsrådet gör många utvärderingar, 
utredningar och analyser av hög kvalitet som är 
av stor vikt som underlag för bedömning av 
forskningspolitiska insatser. Ett omfattande 
arbete lades på regeringsuppdraget som 
resulterade i förslaget till forsknings-
kvalitetsutvärdering i Sverige (FOKUS), en 
modell för resursfördelning till universitet och 
högskolor som innefattar bedömning av svensk 
forskningskvalitet och identifiering av starka 
forskningsmiljöer samt kollegial bedömning av 
forskningens kvalitet och relevans. 

Vetenskapsrådet har sedan 2013 i uppdrag att 
bygga upp en verksamhet för att förbättra 
tillgängligheten till registeruppgifter för 
forskningsändamål och underlätta användningen 
av dessa. Det är viktigt att det stöd och den 
service som denna verksamhet innebär görs 
tillgänglig och synlig för forskare.  

Det är tillfredsställande att jämställdheten 
mellan kvinnor och män när det gäller be-
viljandegrad i utlysningar successivt har för-
bättrats och nu nått mycket nära lika nivåer 
inom alla områden. Genom arbetet med jäm-
ställdhetsobservationer kan man hitta betydelse-
fulla verktyg för att bryta upp strukturer som 
inverkar negativt på jämställdheten. 

Rymdforskning och rymdverksamhet 

Rymdverksamhet har, och får en allt större, 
betydelse i Sverige och globalt för utveckling av 
tjänster, bl.a. inom jordobservation, navigation 
och telekommunikation samt som källa för 
utveckling av teknik med ett bredare använd-
ningsområde.  

Svensk rymdforskning och rymdindustri 
håller hög internationell klass. En positiv 
utveckling är att flera mindre företag med 
inriktning mot rymdverksamhet har startats i 
Sverige. Svensk rymdverksamhet har en hög grad 
av innovation och förnyelse och rymdverksam-
hetens betydelse för miljö- och klimat-
forskningen är fortsatt stor och växande. 

Sveriges deltagande i det obligatoriska 
vetenskapsprogrammet inom den europeiska 
rymdorganisationen ESA möjliggör för svenska 

forskare att i samarbete med europeiska kollegor 
studera yttre rymden i projekt som är för 
kostsamma att genomföra med enbart nationell 
finansiering. Det är av stort värde för mindre 
länder att delta i ESA:s arbete, eftersom det ger 
möjlighet att delta i riktigt stora projekt. 

Institutet för rymdfysik  
Institutet för rymdfysik (IRF) fortsätter med 
stor framgång att tillverka mycket kvalificerade 
instrument till många av världens största 
rymdsatsningar. IRF hade t.ex. flera instrument 
på moderfarkosten Rosetta när ESA hösten 2014 
lyckades sätta ner landaren Philea på en komet. 
Vidare har institutet under året arbetat med att 
slutföra de två accepterade rymdinstrument som 
ska ingå i ESA:s stora rymdforskningsprojekt 
JUICE (Jupiter ICY Moons Explorer), vilket 
visar ytterligare prov på institutetens och svensk 
rymdforsknings höga standard. 

Institutet för rymdfysiks publicering av 
resultat i internationellt välrenommerade 
tidskrifter (t.ex. Science) sker kontinuerligt. Det, 
likväl som en framgångsrik handledning av 
doktorander, kvalitetssäkrar forskningen och 
utbildningen vid myndigheten. 

Forskningens infrastruktur 

Den europeiska spallationskällan (ESS) och MAX 
IV kommer ge Sverige en stor internationell 
synlighet 
I Lund byggs två forskningsanläggningar av 
världsklass, neutronkällan European Spallation 
Source (ESS) och röntgenljuskällan MAX IV. 
Dessa anläggningar förväntas ge stor och 
långsiktig betydelse för svensk forsknings och 
näringslivs konkurrenskraft genom att attrahera 
såväl enskilda forskare som högteknologiska 
företag i Sverige och från andra länder. 

Att Vetenskapsrådet beviljat driftsbidrag för 
MAX IV för fem år pekar på den betydelse 
anläggningen förväntas ha nationellt och inter-
nationellt. Anläggningens förmåga att även 
attrahera finansiering från andra källor bekräftar 
det behov den väntas uppfylla och att genom-
förandet inger förtroende bland skilda 
finansiärer. 

Det är angeläget att Sverige drar nytta av de 
möjligheter som ges av att ESS kommer att 
etableras i Sverige. Vetenskapsrådet har i 
uppdrag (U2014/3980/F) att stimulera det 
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svenska deltagandet kring uppbyggnaden och 
driften av ESS och att få nya användargrupper att 
utnyttja anläggningen. 

Det europeiska strategiforumet för 
forskningsinfrastruktur (ESFRI) 
Det europeiska strategiforumet för forsknings-
infrastruktur (ESFRI) inledde 2014 arbetet för 
att till 2016 ta fram en ny vägkarta för 
forskningsinfrastruktur. Detta görs i två 
granskningar avseende vetenskaplig kvalitet och 
bedömning av projektens mognad och relevans 
för Europa. Denna vägkarta kommer även att 
innehålla en prioritering av de föreslagna 
projekten. ESFRI behöver ha en dialog med 
Europas forskare och med medlemsländerna i 
detta arbeta så att den får acceptans i hela 
unionen. 

Science for Life Laboratory 
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har 
hittills mycket framgångsrikt byggts upp av 
Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska 
institutet, Stockholms universitet och Uppsala 
universitet till ett väl fungerande forsknings-
centrum. Övergången till att vara en nationell 
resurs har genomförts väl. De tekniker som 
finns representerade och som utvecklas av 
forskarna ligger i forskningens framkant och 
förutom akademiska forskare används 
SciLifeLab för samarbeten med hälso- och 
sjukvården och näringslivet. 

Informationsförsörjning för forskning  
I januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet sitt 
förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång 
till vetenskaplig information till regeringen 
(U2015/00206/F). I rapporten föreslår 
Vetenskapsrådet att en grundprincip i de 
föreslagna nationella riktlinjerna ska vara att 
vetenskapliga publikationer och konstnärliga 
verk samt forskningsdata som ligger till grund 
för vetenskapliga publikationer, som är resultatet 
av offentligt finansierad forskning, ska vara 
öppet tillgängliga.  

Vetenskapsrådet föreslår att Sverige ska ha en 
målbild som innebär att alla vetenskapliga 
publikationer och konstnärliga verk, som är ett 
resultat av forskning finansierad av offentliga 
medel, från 2025 ska publiceras omedelbart och 
vara öppet tillgängliga. För forskningsdata är 
målbilden inte tidsbestämd, utan rådet föreslår 
att all forskningsdata som helt eller delvis tas 

fram med offentliga medel görs öppet tillgäng-
liga så snart det är möjligt.  

Vetenskapsrådet lämnar i rapporten även 
rekommendationer för vad som behöver utredas 
vidare. Regeringen avser att undersöka förutsätt-
ningarna för att implementera öppen tillgång till 
vetenskaplig information i enlighet med 
Vetenskapsrådets förslag. 

Vetenskapsrådet föreslår också i sin rapport 
att en nationell samordningsfunktion ska 
upprättas vid en för uppgiften lämplig 
myndighet, med uppdrag att koordinera arbetet 
med öppen tillgång till vetenskaplig information. 
Regeringen avser att undersöka förutsätt-
ningarna för att ge Vetenskapsrådet ett nationellt 
samordningsuppdrag för öppen tillgång till 
forskningsdata. På samma sätt avser regeringen 
att undersöka förutsättningarna för att ge Kungl. 
biblioteket ett nationellt samordningsuppdrag 
för öppen tillgång till vetenskapliga publika-
tioner. 

Polarforskning 

Polarforskningssekretariatet har återigen visat 
sig framgångsrika i att genomföra stora 
internationella marina forskningsexpeditioner. 
Under året har även ett utökat forsknings-
samarbete med USA i Arktis börjat formaliseras. 
Detta har möjliggjorts genom bl.a. anslags-
förstärkning från Vetenskapsrådet och Formas 
vilket kommer att medföra att expeditioner med 
Oden till Arktis kan ske betydligt mer frekvent 
än tidigare.  

Polarforskningssekretariatets ansträngningar 
med vidareutveckling av Abisko naturveten-
skapliga station har lett till att stationen 
kvalitetsgodkänts. Ansträngningarna att vidare-
utveckla stationen har skapat stort interna-
tionellt intresse i forskarsamhället med över 60 
procent av de besökande forskarna från 
internationella lärosäten, vilket ytterligare 
stärker Sverige som internationell forsknings-
aktör. 

Polarforskningssekretariatet har även 
framgångsrikt fortsatt att vidareutveckla 
sekretariatets kontakter och nätverk i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv genom att bl.a. 
inneha värdskapet för det MISTRA-finansierade 
forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in 
Global Context. 
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Beslutet av Arktiska rådet att bilda en Scientific 
Cooperation Task Force (SCTF) kan leda till att 
de internationella samarbetena inom forskning i 
och om Arktis underlättas. SCTF har under det 
kanadensiska ordförandeskapet i Arktiska rådet 
diskuterat hur samarbeten bäst kan främjas. 
Slutsatsen är att de arktiska staterna behöver ingå 
ett forskningsavtal. Under det amerikanska 
ordförandeskapet 2015–2017 kommer SCTF att 
förhandla om hur ett sådant ska utformas. 

Kungl. biblioteket 

Kungl. biblioteket utför sitt uppdrag som forsk-
ningsbibliotek väl, inom givna ramar och med 
omsorg om alla de delar som ingår i myndig-
hetens uppdrag. 

Arbetet med genomförandet av den nya lagen 
(2012:492) om pliktleveranser av elektroniskt 
material fungerar väl inom Kungl. biblioteket. 

Nyttiggörande av forskning 

Universitet och högskolor fortsätter att 
integrera nyttiggörande i sin ordinarie 
verksamhet. Vid många universitet är exempelvis 
innovationskontoret och dess verksamhet väl 
sammanlänkat med lärosätets övriga strategier 
och visioner. 

Inrapportering från innovationskontoren visar 
på skillnader i hur forskare, anställda och 
studenter hanteras, där vissa kontor enbart riktar 
sig till forskare och anställda medan andra vänder 
sig till alla grupper. Uppdraget till innovations-
kontoren har därför förtydligats och fr.o.m. 
2015 inkluderas forskare, anställda och studenter 
i uppdraget till innovationskontoret att 
nyttiggöra forskningsbaserad kunskap 
(U2014/5731/UH,U2015/01103,01229,01347/
UH, U2015/02675/UH). 

I inrapporteringen av innovationskontorens 
flödestal framgår en viss minskning av antalet 
inkomna idéer från forskare medan antalet från 
studenter nästan är oförändrat. Skälen till 
minskningen kan vara flera. Det kan bero på att 
vissa innovationskontor har valt att fokusera på 
nya ämnesområden där antalet idéer är färre till 
dess att verksamheten är känd. Det kan också 
bero på att det ställs högre kvalitetskrav för att 
idéer ska registreras av innovationskontoret och 
i vissa fall kan definitionen av en idé ha 

förändrats mellan inrapporteringstillfällena. 
Nedgången kan också förklaras av att idéflödet 
stabiliserats från en tidigare hög nivå. Dock 
krävs inrapportering under en längre tidsperiod 
för att kunna dra säkra slutsatser. 

Holdingbolagen som förvaltas av universitet 
och högskolor bedriver sin verksamhet på olika 
sätt. Vissa utför innovationskontorets verksam-
het på uppdrag av universiteten medan andra 
holdingbolag huvudsakligen fokuserar på 
investeringar i bolag och uppdragsutbildning. 

Idébankerna vid holdingbolagen är i en 
etableringsfas och det finns skillnader i antalet 
hanterade idéer och licenser till idébankerna. Det 
kan finnas olika anledningar till detta. 
Kännedomen om idébanken kan vara liten och 
beroende på hur processen kring idébankerna är 
uppbyggd tas också olika antal idéer in. 
Sidoeffekter från idébankerna har dock 
framkommit på vissa universitet, där forskare 
efter rådgivning inom ramen för idébanken väljer 
att fullföra patentering och kommersialisering på 
egen hand, något som inte hade gjorts utan 
denna rådgivning. 

Forskningssamarbete inom EU 

Svenska aktörer deltar fortfarande framgångsrikt 
i EU:s ramprogram, trots att man nu kan se att 
Sverige uppvisar en svagt nedåtgående utveckling 
i deltagandet i det tidigare ramprogrammet FP7. 
Betydande resurser tillförs därmed svensk 
forskning samtidigt som svenska aktörer skapar 
nya nätverk och samarbeten.  

Under flera ramprogram har Sverige haft ett 
deltagande på ungefär 4 procent av de beviljade 
medlen. I sjunde ramprogrammet för forskning 
och teknisk utveckling (FP7) låg nivån på 
3,8 procent av medlen. Historiska jämförelser av 
deltagandet i ramprogrammet bör dock göras 
med försiktighet, eftersom ramprogrammen har 
varit utformade på olika sätt. Konkurrensen om 
medlen tillgängliga i EU:s ramprogram har 
hårdnat genom att fler länder kan söka till 
programmet samt genom generellt sett nationellt 
minskade forskningsbudgetar. Samtidigt har den 
tillgängliga budgeten ökat gradvis under FP7 och 
finansieringsmöjligheterna blir framöver ännu 
större i och med den ökande ramprograms-
budgeten från dryga 50 miljarder euro under 
FP7 till Horisont 2020:s avsatta budget på nära 
80 miljarder euro. 
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Den ökade konkurrensen innebär att svenska 
intressenter behöver öka sina ansträngningar för 
att erhålla finansiering. Även det faktum att 
Horisont 2020 fokuserar på samhällsutmaningar 
och inkluderar innovation innebär att svenska 
aktörer behöver se över sina strategier för 
deltagande. Samverkan mellan länder och mellan 
sektorer blir sannolikt allt viktigare för ett 
framgångsrikt svenskt deltagande i Horisont 
2020. Liksom under det tidigare ramprogrammet 
FP7 kommer det proaktiva arbetet med att på-
verka ramprogrammets utlysningar vara centralt, 
liksom den informations- och rådgivnings-
verkssamhet som bedrivs till stöd för svenska 
aktörer. Eftersom innehållet i Horisont 2020 
skiljer sig betydligt från FP7 kommer 
uppföljningen av det svenska deltagandet vara 
viktig för att tidigt upptäcka och förklara nivåer 
av deltagande i programmets olika delar. 

Nivån på de medel som satsas nationellt har 
visat sig vara en viktig förklaring till varför vissa 
länder lyckas bättre än andra inom 
ramprogrammet. Då Sverige än så länge tillhör 
de länder i världen som per capita satsar mest på 
forskning och utveckling har svenska aktörer bra 
grundförutsättningar. Även de satsningar på 
strategiska forskningsområden och strategiska 
innovationsområden som har presenterats i de 
senaste två forsknings- och innovations-
propositionerna skapar goda möjligheter för 
deltagande. Även andra insatser som görs, t.ex. 
den EU-samordningsfunktion som inrättats, 
förväntas kunna stärka Sveriges möjligheter. 
Erfarenheterna från deltagandet i FP7 visar att 
Sverige har kapacitet till ett konkurrenskraftigt 
deltagande. 

Det bör noteras att det svenska deltagandet i 
FP7 har varit koncentrerat till ett fåtal lärosäten 
och ett fåtal stora företag. Det finns därför en 
outnyttjad potential för svenskt deltagande. Fler 
lärosäten och företag bör kunna delta fram-
gångsrikt i Horisont 2020. Även statliga 
myndigheter, forskningsinstitut, kommuner och 
landsting samt civilsamhället bedöms kunna öka 
sitt deltagande inom ramen för befintliga 
resurser. Det svenska deltagandet har också 
avsevärt breddats, såväl aktörsmässigt som 
regionalt löpande under programperioden för 
FP7. 

Det svenska deltagandet för utlysningar inom 
det Europeiska forskningsrådet (ERC) med 
fokus på forskningsexcellens uppvisar en 
nedåtgående trend under programperioden för 

FP7 som är särskilt tydligt avseende det 
kvinnliga deltagandet, men även för utlysningar 
inom humaniora. Inför Horisont 2020 har 
ERC:s budget ytterligare stärkts och utgör nu 17 
procent av den totala programbudgeten. Det blir 
viktigt för Sverige att arbeta för att förbättra det 
svenska deltagandet inom ERC-utlysningarna, 
särskilt avseende dessa två utpekade områden. 

Utvecklingen av det Europeiska forsknings-
området (ERA) är central för EU:s forsknings-
politik och är en särskild målsättning i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget). Rådsslutsatser rörande färdplanen för 
den fortsatta implementeringen av ERA antogs 
vid Konkurrenskraftsrådet i maj 2015. Som en 
följd av antagandet av rådsslutsatserna uppmanas 
medlemsländerna att påbörja implementeringen 
av färdplanens åtgärder vid halvårsskiftet 2016. 

I rådsslutsatserna om den rådgivande 
strukturen för ERA som antogs av Konkurrens-
kraftsrådet i maj 2015 anges bl.a. att ERAC – en 
kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och 
EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor 
som rör ERA, ska fortsätta att under 2015 se 
över de så kallade ERA-relaterade gruppernas 
mandat och koordinering. 

Internationellt forskningssamarbete 

Sverige har goda förutsättningar att fortsätta vara 
en framgångsrik forsknings- och innovations-
nation. I den ökade globala konkurrensen är 
emellertid det internationella samarbetet ett 
område som det finns skäl att stärka ytterligare 
t.ex. genom att eftersträva möjliga synergi-
effekter med aktiviteter på EU- och interna-
tionell nivå. Redan etablerade processer på EU-
nivå borgar för att detta är möjligt. Synergier 
med andra politikområden bör också uppmärk-
sammas, bl.a. i förhållande till tillväxtländer. 
Svenska myndigheter och forskningsutförare har 
genomfört flera insatser för att stärka det 
internationella samarbetet. Arbetet med dessa 
satsningar bör fortsätta. 
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9 Politikens inriktning 

Inledning 

Sverige ska vara en kunskapsnation som är 
världsledande när det gäller utbildning, forskning 
och nya innovationer. Varje barn och ungdom, 
oavsett kön, bakgrund och funktions-
nedsättning, ska ges en god grund att stå på och 
vuxna ska ha god tillgång till utbildning under 
hela livet. Utbildningspolitiken lägger grunden 
för en framgångsrik jobbpolitik där såväl inrikes 
som utrikes föddas kompetens effektivt ska tas 
till vara. Dessutom är den viktig för att ge 
människor tillgång till bildning för personlig 
utveckling och förutsättningar till ett aktivt 
deltagande i ett demokratiskt samhälle. 
Utbildningspolitiken är också en central del i 
arbetet för en omställning till en hållbar utveck-
ling. 

Regeringens utbildningspolitik strävar efter 
att utjämna socioekonomiska skillnader och att 
ge alla människor möjlighet att utvecklas. Alla 
barn, unga och vuxna ska också ges förut-
sättningar att pröva och utveckla sin förmåga 
och sina kunskaper till sin fulla potential 
oberoende av ålder, könstillhörighet och 
funktionsnedsättning. 

En redogörelse för de reformer som 
regeringen föreslår som berör flera områden 
inom skolväsendet finns i avsnitt 9.1. Det 
avsnittet följs av avsnitt där reformer med 
tyngdpunkt på specifika områden inom 
skolväsendet presenteras: 9.2 Förskola och 
grundskola, 9.3 Gymnasieskola, 9.4 Vuxen-
utbildning ̶ ett nytt kunskapslyft, 9.5 Universitet 
och högskolor och 9.6 Forskning. 

9.1 Investeringar för hela 
skolväsendet 

9.1.1 Nationell samling för läraryrket 

Lärarlönelyftet 

Skickliga och engagerade lärare är en nyckel för 
att vända utvecklingen i den svenska skolan, men 
i dag är utvecklingen av läraryrkets status 
oroande. Enligt den internationella studien 
TALIS 2013 anser endast fem procent av 
Sveriges lärare att läraryrket har hög status, och 
bara varannan lärare skulle välja att bli lärare igen. 
Även om intresset för lärar- och förskol-
lärarutbildningarna har ökat något är söktrycket 
fortsatt relativt lågt, med endast 1,3 behöriga 
förstahandssökande per antagen höstterminen 
2014. Enligt Lärarförbundet och Statistiska 
centralbyrån riskerar det att saknas 65 000 lärare 
fram till 2025. 

Regeringen ser utifrån detta investeringar i 
höjda lärarlöner som en nödvändig åtgärd för att 
öka läraryrkets attraktivitet. En investering i 
högre löner för lärare rekommenderas även av 
OECD som en åtgärd för att vända utvecklingen 
i den svenska skolan (Improving Schools in 
Sweden: An OECD Perspective 2015). Sett ur 
ett jämställdhetsperspektiv finns det ett starkt 
samband mellan andelen kvinnor och män i ett 
yrke och yrkets genomsnittliga lönenivå. 
Eftersom läraryrket totalt sett har en väsentligt 
större andel kvinnor (ca 70 procent) än män (ca 
30 procent) så bör satsningen också vara positiv 
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för jämställdheten i form av bättre löneut-
veckling för många kvinnor. 

Regeringen föreslår att en investering i höjda 
lärarlöner genomförs. Reformen innebär att 
medel tillförs för höjda löner till vissa lärare i 
syfte att premiera skicklighet och utveckling i 
yrket. Reformen, som aviserades i budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) och i 
2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100), utgör en central del av den 
nationella samling för läraryrket som regeringen 
har tagit initiativ till.  

Modellen för detta lärarlönelyft har under 
våren 2015 tagits fram i dialog med de centrala 
arbetsgivarorganisationerna inom skolan och 
lärarnas fackliga organisationer: Sveriges 
Kommuner och Landsting, Friskolornas 
riksförbund, Almega, Lärarnas Riksförbund och 
Lärarförbundet. Genom lärarlönelyftet föreslår 
regeringen att det investeras 3 miljarder kronor 
på årsbasis i höjda lärarlöner med syfte att öka 
läraryrkets attraktionskraft och därigenom 
resultaten i skolan.  

Lärarlönelyftet ska bidra till en långsiktig 
löneförhöjning till de lärare som kommer i fråga, 
utöver den ordinarie lönerevisionen. Det 
genomsnittliga lönepåslaget uppgår till 3 000 
kronor per månad och lärare. Reformen 
beräknas på årsbasis omfatta ca 60 000 lärare, 
vilket kan jämföras med karriärtjänstreformen 
som fullt utbyggd fr.o.m. 2017 omfattar 
ca 17 000 förstelärare. Reformen bygger på att 
skolhuvudmännen lokalt fattar beslut om 
lönehöjningar. Huvudmännen bestämmer 
utifrån vissa kriterier, som kommer att anges i 
statsbidragsförordning, hur många och vilka 
lärare som ska erhålla lönehöjningen och hur 
mycket dessa ska få i höjd lön. 

Reformens främsta syfte är att höja resultaten 
i grund- och gymnasieskolan och minst 
90 procent av medlen kommer därför att avsättas 
för förskoleklass, grundskola och motsvarande 
skolformer samt gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. I övrigt kommer medel att 
även kunna användas för lönehöjningar inom 
förskola och fritidshem.  

För att kunna omfattas av satsningen ska en 
lärare uppfylla skollagens (2010:800) krav på 
legitimation och behörighet. Från 
legitimationskravet undantas dock vissa 
lärarkategorier som inte omfattats av skollagens 
krav på lärarlegitimation i samma utsträckning 
som andra, nämligen yrkeslärare och 

modersmålslärare i de skolformer som är 
aktuella. Även förskollärare och fritidspedagoger 
kommer att kunna ta del av satsningen.  

Som nämnts kommer villkoren för att 
skolhuvudmännen ska få ta del av medel för 
höjda lärarlöner att anges i statsbidrags-
förordning. Regeringen avser att säkerställa att 
det sker en noggrann utvärdering av hur 
modellen implementeras, fungerar och hanteras 
av huvudmännen. Bland annat avser regeringen 
ge separata uppföljnings- och utvärderings-
uppdrag till lämpliga aktörer vid sidan av Statens 
skolverks uppföljning av statsbidraget.  

Regeringen föreslår att det för andra halvåret 
2016 avsätts 1,5 miljarder kronor till ett 
statsbidrag för höjda löner för lärare. För 
kommande år beräknas 3 miljarder kronor 
årligen avsättas. Enskilda huvudmän ska ersättas 
på lika villkor som kommunala och övriga 
offentliga huvudmän. På sikt, när modellen 
etablerats och fungerar, är avsikten att medlen 
ska fördelas till kommunerna via det generella 
statsbidraget. Regeringen avser att remittera 
förslag till statsbidragsförordning.  

Karriärvägar för lärare 

Den enskilt viktigaste faktorn i skolan för 
elevernas studieresultat är att de där möter 
skickliga och engagerade lärare. För att eleverna 
ska få behålla de skickligaste lärarna ska lärare ha 
möjlighet att göra karriär utan att behöva lämna 
undervisningen. Möjligheten att göra karriär 
bidrar också till att öka läraryrkets attraktivitet 
och i förlängningen till förbättrad undervisning 
och förbättrade studieresultat. Lärare kan göra 
karriär genom att utses till förstelärare eller 
lektor med därtill kopplad lönehöjning på i 
genomsnitt 5 000 kronor respektive 
10 000 kronor per lärare och månad. För 2015 
har medel motsvarande 15 000 förstelärare 
avsatts. I tidigare budgetpropositioner har medel 
om 1 384 miljoner kronor beräknats för 2016, 
vilket motsvarar statsbidrag för löneökningar för 
ca 16 000 förstelärare. För 2017 har dessutom i 
tidigare budgetpropositioner medel för 
motsvarande ytterligare 1 000 förstelärare 
beräknats. Det innebär att det från 2017 årligen 
beräknats 1 469 miljoner kronor för detta 
ändamål. Det beräknas då motsvara ca 
17 000 lärare. På samma sätt som lärarlönelyftet 
kan bättre karriärvägar för lärare ha en positiv 
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jämställdhetseffekt, eftersom en majoritet av 
lärarna är kvinnor.  

Systemet med karriärtjänster har genomförts 
med brett politiskt stöd och ger möjlighet för 
lärare att utvecklas i sitt yrke och öka sina löner. 
Samtidigt är det viktigt att en så omfattande 
reform följs upp och kvalitetssäkras. Regeringen 
kommer därför noggrant att följa det fortsatta 
genomförandet av systemet med karriärtjänster 
och vid behov föreslå och genomföra åtgärder 
för att säkerställa att lärare med karriärtjänster 
har tydliga och goda förutsättningar för 
uppdraget att utveckla och förbättra under-
visningens kvalitet.  

Lärarutbildning för fler lärare och förskollärare 

Fler lärare och förskollärare  
Enligt Statistiska centralbyrån kommer det att 
råda brist på lärare och förskollärare framöver 
(Trender och Prognoser 2014). Skolverket 
bedömer i sin prognos att antalet lärare som 
examineras fram till 2019 nästan behöver 
fördubblas jämfört med dagens nivåer för att 
täcka behovet av olika lärarkategorier (Redo-
visning av uppdrag om prognos över behovet av 
olika lärarkategorier 2015). Dessutom föreslår 
regeringen reformer som ytterligare kommer att 
öka efterfrågan på behöriga lärare, t.ex. 
satsningen på fler anställda i lågstadiet. Därför 
föreslår regeringen att universitet och högskolor 
tillförs medel för att kunna utöka antalet platser 
på några av lärar- och förskollärarutbildningarna 
liksom på speciallärar- och specialpedagog-
utbildningarna (se avsnitt 9.5.2). Regeringen 
föreslår också en kvalitetssatsning på lärar- och 
förskollärarutbildningarna (se avsnitt 9.5.3).  

Regeringen avser även att utöka möjligheterna 
att gå en särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning för att attrahera fler personer med 
annan yrkeserfarenhet eller utbildning till 
läraryrket, se nedan om förslag angående stöd till 
särskilda kompletterande pedagogiska utbild-
ningar samt särskild kompletterande utbildning 
för forskarutbildade. Därutöver vill regeringen 
bättre ta till vara pedagogisk kompetens hos 
nyanlända (se avsnitt 9.5.5). 

Ökad kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning 
En stark arbetslivsanknytning är viktig inom 
lärar- och förskollärarutbildningarna. De verk-
samhetsförlagda utbildningsdelarna (VFU) i 

lärar- och förskollärarutbildningarna ger 
studenterna möjlighet att på plats i förskola och 
skola tillämpa sina teoretiska kunskaper och 
utveckla sitt praktiska yrkeskunnande. Det är 
viktigt att både lärosätena och skolhuvudmännen 
tar ansvar för att erbjuda studenterna VFU-
platser av hög kvalitet.  

Universitetskanslersämbetet har fått 
regeringens uppdrag att genomföra en särskild 
uppföljning av VFU inom lärar- och 
förskollärarutbildningarna (U2014/3010/UH). 
Syftet är att följa upp olika kvalitetsaspekter när 
det gäller hur lärosätenas utformning och 
genomförande av VFU fungerar och att iden-
tifiera förbättringsområden. Uppdraget ska 
redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings-
departementet) senast den 1 december 2015.  

Under perioden 2014–2019 pågår en 
försöksverksamhet med övningsskolor och 
övningsförskolor vid femton lärosäten i landet.  
Syftet är att bidra till att höja kvaliteten i VFU, 
bl.a. genom att stärka kvaliteten när det gäller 
handledningen under VFU:n och kontakterna 
mellan en högskola och en övningsskola eller en 
övningsförskola. Universitetskanslersämbetet 
har getts i uppdrag att följa upp och utvärdera 
försöksverksamheten. 

Regeringen följer noga utvecklingen av 
kvaliteten i VFU:n och avser att vid behov vidta 
fler åtgärder för att stärka kvaliteten i VFU:n, 
bl.a. utifrån vad som framkommer i ovan 
nämnda uppföljningar. 

Stöd till särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning 
I dag pågår försöksverksamheter med särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
vid några lärosäten med syfte att bl.a. öka 
rekryteringen av ämneslärare i matematik, 
naturorienterade ämnen och teknik. Detta sker 
bl.a. vid Göteborgs universitet och vid några 
lärosäten som samarbetar med organisationen 
Teach for Sweden. I Teach for Swedens projekt 
ges studenter med en examen, och som har 
genomfört sin utbildning med goda 
studieresultat, möjlighet att läsa en KPU för att 
nå en ämneslärarexamen samtidigt som de 
arbetar i en skola med låg måluppfyllelse.  

Regeringen ser positivt på försöks-
verksamheterna och avser att fortsatt stödja 
dessa. Därför föreslår regeringen att totalt 
18 miljoner kronor avsätts för ändamålet 2016. 
Regeringen beräknar totalt 18,8 miljoner kronor 
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för verksamheten 2017 och 14,3  miljoner 
kronor 2018. Regeringen följer utvecklingen av 
pågående försöksverksamheter och avser att 
utvärdera dem. 

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för 
forskarutbildade  
Utöver en brist på t.ex. ämneslärare i matematik, 
naturorienterande ämnen och teknik råder det 
också brist på lektorer i skolan inom bl.a. dessa 
ämnen. Regeringen avser därför att genomföra 
en satsning på en särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) för personer med 
examen på forskarnivå. Satsningen avses pågå 
under fem år och utbildningen bör anordnas vid 
något eller några lärosäten med relevanta 
förutsättningar. Utbildningen bör genomföras 
på ett år (tolv månader) och omfatta den 
utbildningsvetenskapliga kärnan, vilken 
innefattar bl.a. kunskaper om bedömning och 
betygssättning och didaktik, samt verksamhets-
förlagd utbildning. Utbildningen bör anordnas 
för personer med examen på forskarnivå och 
som i första hand har ämneskunskaper relevanta 
för undervisning i matematik, biologi, kemi, 
fysik eller teknik.  

För att utbildningen ska bli attraktiv avser 
regeringen också att införa ett tillfälligt 
utbildningsbidrag till studenter som genomgår 
utbildningen. En särskild utvärdering av 
satsningen och dess effekter bör genomföras.  

Regeringen föreslår att det inom ramen för 
avsatta medel för karriärtjänstreformen avsätts 
7,6 miljoner kronor 2016 för satsningen. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas 15,1 miljoner 
kronor avsättas årligen. 

Ämneslärarutbildning  
Departementspromemorian En mer flexibel 
ämneslärarutbildning (U2015/00500/UH) 
remitterades i början av 2015. Syftet med 
förslagen i promemorian är att skapa 
förutsättningar för universitet och högskolor att 
anordna en mer attraktiv ämneslärarutbildning 
med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 
och därmed öka söktrycket till utbildningen, inte 
minst i de ämnen där bristen på lärare är eller 
kommer att bli stor, t.ex. naturorienterade 
ämnen. Ärendet bereds inom Regeringskansliet. 

Krav vid antagning till lärar- och 
förskollärarutbildning 
Lärar- och förskollärarutbildningarna ska hålla 
hög kvalitet och vara eftertraktade utbildningar 

som är gångbara på arbetsmarknaden. 
Utbildningarna ska också ställa höga krav, ha 
god pedagogik och på bästa sätt förbereda 
studenterna för arbetslivet. Genom att vara 
attraktiva utbildningar lockas fler att söka. Att 
fler söker till en utbildning innebär en ökad 
konkurrens om platserna och därmed att kraven 
för att kunna antas höjs. Det kan dock finnas 
skäl att ställa ytterligare krav för att kunna antas 
till lärarutbildningen, dvs. krav som går utöver 
betyg och resultat på högskoleprovet.  

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med 
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- 
och förskollärarutbildning vid Linnéuniversitetet 
och Högskolan i Jönköping. Universitets- och 
högskolerådet (UHR) har en samordnande roll i 
försöksverksamheten. I verksamheten ingår bl.a. 
att utarbeta modeller för lämplighetsbedöm-
ningen, utpröva dessa och låta bedömningen vid 
ett antagningstillfälle ligga till grund för 
behörighet och urval.  

Försöksverksamheten pågår under perioden 
2014–2016 för att därefter noggrant utvärderas. 
Regeringen avvaktar denna utvärdering, som ska 
redovisas av UHR i maj 2018. Resultatet från 
utvärderingen kommer att ligga till grund för 
regeringens ställningstagande angående lämplig-
hetsbedömning. I enlighet med vad som 
beräknades i budgetpropositionen för 2014 
(prop. 2013/14:1) föreslås 5 miljoner kronor 
avsättas för verksamheten 2016. 

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare 
Den nuvarande utformningen av introduktions-
perioden för lärare fungerar dåligt. Det är en av 
förklaringarna till att så många lärare lämnar 
yrket relativt snabbt efter att de har utbildat sig. 
Statens skolinspektions granskning Lärares och 
förskollärares introduktionsperiod (2014) visar 
att nyexaminerade lärare riskerar att missa 
viktiga delar som ska ingå i en 
introduktionsperiod, eftersom planeringen av 
introduktionsperioden inte fungerar tillfreds-
ställande och perioden inte uppgår till ett läsår. 
Nästan hälften av rektorerna frigör varken den 
nyexaminerade eller den mentor som ansvarar 
för introduktionen från andra arbetsuppgifter 
för att genomföra introduktionsperioden. 
Regeringen avser att se över hur nyblivna lärares 
och förskollärares rätt att få en kvalitativ 
introduktionsperiod i yrket kan stärkas. 
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Kompetensutveckling för fler lärare 

Kompetensutveckling för lärare och 
förskolepersonal 
Statens skolverk redovisade i september 2014 ett 
uppdrag om hur stor del av undervisningen som 
bedrivs av behöriga lärare (U2014/5589/S). 
Redovisningen visar att i grundskolan och 
gymnasieskolan är det 67 respektive 52 procent 
av lärarna som är behöriga för den undervisning 
de bedriver. Kvinnliga lärare är i högre grad 
behöriga i de ämnen de undervisar i än manliga 
lärare. Detta gäller i såväl förskoleklassen som i 
grund- och gymnasieskolan. Mot bakgrund av 
detta finns det ett stort behov av att det ges 
fortsatta möjligheter till behörighetsgivande 
kurser inom ramen för satsningen Lärarlyftet II 
(se avsnitt 9.2.2).  

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 200 miljoner 
kronor för 2016 och samma belopp beräknas 
fr.o.m. 2017 för kompetensutvecklingsinsatser 
för lärare och förskolepersonal. Regeringen 
genomför nu en särskild kompetens-
utvecklingssatsning för att öka tillgången till 
lärare med specialpedagogisk kompetens i 
framför allt förskoleklassen och i grundskolans 
årskurs 1–3 (se avsnitt 9.2.1). Vidare vill 
regeringen stärka den specialpedagogiska 
kompetensen generellt hos lärare i grundskolan, 
och framför allt i årskurserna 7–9, samt att fler 
ska anställas som speciallärare och special-
pedagoger.  

Yrkeslärare 
Regeringen föreslår i denna proposition 
satsningar på yrkeslärare. Dessa beskrivs i avsnitt 
9.3 Gymnasieskola.  

Sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk 
inom komvux 
Regeringen aviserade i vårpropositionen 
satsningar på lärare i utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) och svenska som andraspråk 
inom kommunal vuxenutbildning (komvux). 
Dessa behandlas i avsnitt 9.4 Vuxenutbildning – 
ett nytt kunskapslyft. 

Kompetensutveckling för rektorer och 
förskolechefer 
Statens skolinspektions kvalitetsgranskning 
(Förskola, före skola – lärande och bärande, 
Skolinspektionens rapport 2012:7) visar att 
förskolechefens ansvar som pedagogisk ledare 

behöver stärkas. För att utveckla 
förskolechefernas pedagogiska ledarskap avser 
regeringen att genomföra en satsning på 
kompetensutveckling om 7,5 högskolepoäng för 
förskolechefer 2015–2018. Statens skolverk har i 
uppdrag att utforma och svara för fortbildnings-
satsningen. Ansökan till fortbildningen ska 
inkomma under hösten 2015 och utbildningen 
påbörjas under våren 2016. Den pågående 
fortbildningen för rektorer är inriktad mot 
styrnings- och ledarskapsfrågor för att ge 
rektorerna förutsättningar att utveckla och 
fördjupa sitt pedagogiska ledarskap utifrån 
kraven i skollagen och läroplaner samt utifrån 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Rektorer som deltagit i fortbildningen vittnar 
om att de stärkts i sin roll som pedagogiska 
ledare. 

Regeringen beräknar att fortbildnings-
satsningen om 7,5 högskolepoäng för rektorer 
ska pågå t.o.m. 2018. I enlighet med vad som 
aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition 
föreslår regeringen 20 miljoner kronor för 2016 
för kompetensutveckling och fortbildning av 
både rektorer och förskolechefer. Samma belopp 
beräknas för 2017 respektive 2018 (se avsnitt 
10.1.10). 

Utredningen om rektorernas arbetssituation 
inom skolväsendet lämnade i mars 2015 sitt 
betänkande Rektorn och styrkedjan (SOU 
2015:22) till regeringen. Utredaren har lämnat 
förslag på ett flerårigt nationellt handlings-
program i syfte att stärka skolans styrkedja i 
relation till de nationella målen. Betänkandet 
remitteras för närvarande och regeringen avser 
att därefter ta ställning till det fortsatta arbetet.  

Behörighet och legitimation 
För att elever och barn ska mötas av lärare och 
förskollärare med utbildning för den 
undervisning de bedriver har en lärar- och 
förskollärarlegitimation införts. Dessutom har 
behörighetsreglerna, dvs. kraven på vilka lärare 
och förskollärare som huvudmännen får använda 
sig av, skärpts. Regeringen bedömer att Statens 
skolverks arbete med att meddela legitimationer 
och bedöma behörigheter kommer att vara 
omfattande även under 2016. Detta är delvis en 
följd av beslutade ändringar i förordningen 
(2011:326) om behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare.  

Regeringen föreslår därför att Skolverket 
tillförs 75 miljoner kronor för detta ändamål för 
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2016 och beräknar 15 miljoner kronor för 2017 
(se avsnitt 10.1.1). Det är angeläget att 
Skolverket effektiviserar handläggningen och 
regeringen kommer att noga följa Skolverkets 
arbete med legitimationer och behörighetsläget 
för lärare och förskollärare.  

Fortsatt arbete inom den nationella samlingen för 
läraryrket 

Regeringen kommer att fortsätta träffa 
arbetsmarknadens parter m.fl. för att diskutera 
hur lärares arbetsmiljö kan förbättras, hur den 
administrativa arbetsbördan kan minska, hur 
vägar in i yrket och utvecklingsvägar för lärare 
kan skapas och hur systemet för karriärtjänster 
ska kvalitetssäkras.  

Samtalen kommer också att uppmärksamma 
hur positiva exempel på regionalt samarbete 
mellan lärosäten och huvudmän, för att 
säkerställa att utbildningar matchas mot 
rekryteringsbehov av lärare, kan spridas.  

Regeringen har uttryckt sin avsikt att utreda 
om, och i så fall hur, fritidspedagoger kan om-
fattas av legitimationssystemet. Regeringen har 
även uttryckt sin avsikt att återkomma i frågan 
om även yrkeslärare och modersmålslärare på 
sikt bör omfattas av kravet på lärarlegitimation. 
Inom ramen för den nationella samlingen för 
läraryrket förs samtal om dessa frågor. Samtalen 
kommer också att ta upp hur nya lärares 
introduktion i yrket kan förbättras. 

9.1.2 Fler åtgärder för hela skolväsendet 

Skolkommissionen 

Regeringen har tillsatt en kommitté – 2015 års 
skolkommission – som ska lämna förslag som 
syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad 
kvalitet i undervisningen och en ökad 
likvärdighet i skolan (U 2015:03). Arbetet ska 
ske i dialog med en parlamentariskt sammansatt 
referensgrupp och i dialog med skolpersonal, 
elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för 
arbetsmarknadens parter samt andra relevanta 
nationella och internationella aktörer. Förslagen 
ska fokusera på förskoleklassen, grundskolan, 
och gymnasieskolan och ska bl.a. utgå från 
OECD:s slutliga rekommendationer från den 
tematiska granskningen av svensk skola. 

Kommissionen ska lämna förslag till nationella 
målsättningar och en långsiktig plan med 
utvecklingsområden samt redovisa en tidplan för 
kommissionens fortsatta arbete senast den 
11 januari 2016. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 13 januari 2017. 

Jämställdhet 

Utbildningspolitiken ska ge förutsättningar för 
alla barn, unga och vuxna att pröva och utveckla 
sina förmågor och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet.  

Jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas 
kontinuerligt och diskussionen kring 
människors lika värde ska vara en naturlig del i 
skolan. Det uppdrag regeringen har gett Statens 
skolverk att ta fram och genomföra nationella 
skolutvecklingsprogram, innefattar även 
kompetensutvecklings- och stödinsatser 
avseende arbetsformer och arbetssätt för att 
utveckla arbetet med skolans värdegrund, t.ex. 
avseende jämställdhet och normkritik (se avsnitt 
9.2.2).  

En skola för alla 

En viktig förutsättning för att alla elever ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt är att 
undervisningen och lärmiljön präglas av en hög 
grad av tillgänglighet för elever med 
funktionsnedsättning. Det handlar dels om 
specifika anpassningar och stödåtgärder för att 
tillmötesgå enskilda elevers behov, dels om att 
utforma den generella lärmiljön på ett sätt som 
främjar alla elevers lärande. Många av de 
satsningar som regeringen presenterar i denna 
proposition ger möjligheter till en förbättrad 
utbildning för elever med funktions-
nedsättningar, t.ex. läsa-skriva-räkna-garantin, 
fler speciallärare och specialpedagoger i skolan 
samt upprustningen av skollokaler. Regeringen 
avser att följa utvecklingen inom detta område 
noggrant, bl.a. genom resultatet av arbetet med 
den funktionshinderspolitiska strategin och 
Utredningen om kvalitet i utbildningen för 
elever med vissa funktionsnedsättningar 
(U 2013:02). 
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Nationella minoriteter 

För att skapa en helhetssyn på utbildningen i och 
på de nationella minoritetsspråken är en 
kartläggning av vilka behov som finns och vilka 
åtgärder som krävs nödvändig. 

Det råder brist på lärverktyg och läromedel på 
samiska och det finns ett behov av en ökad 
utvecklingstakt av dessa. Regeringen vill stärka 
tillgången till samiska lärverktyg och läromedel 
och föreslår därför att 1,5 miljoner kronor 
avsätts för detta ändamål för 2016. För 2017 och 
2018 beräknas 1,5 miljoner kronor årligen. (Se 
vidare avsnitt 10.1.4.) Kostnaderna föreslås 
finansieras inom redan beslutade medel för 
reformen Nationella skolutvecklingsprogram (se 
avsnitt 9.2.2 samt avsnitt 10.1.5). 

Behovet av ytterligare förtydliganden av lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, är föremål för den översyn av 
området som regeringen avser att genomföra (se 
utg.omr. 1 avsnitt 10). Europarådet granskar i 
treårscykler hur medlemsstaterna följer den 
europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). I den rapport som 
presenterades i maj 2014 ansåg expertkommittén 
att Sverige bör vidta åtgärder på ett antal 
punkter, främst inom utbildningsområdet. 
Europarådets ministerkommitté fastställde i 
januari 2015 ett antal rekommendationer till 
Sverige bl.a. att se till att modersmåls-
undervisningen möter de krav som ställs i 
stadgan och att öka mängden tvåspråkig 
undervisning i finska och samiska samt skapa 
sådan undervisning i meänkieli. Regeringen avser 
att se över vilka åtgärder som kan vidtas med 
anledning av detta. 

Studie- och yrkesvägledning 

Elever behöver tidigt i sin skolgång få insikter 
om arbetslivet och hur de olika utbildnings-
alternativen ser ut. Det är centralt med utveck-
lingsinsatser som bidrar till högre kvalitet av 
verksamheten, både avseende enskilda studie- 
och yrkesvägledares kompetens och att rektorer 
tar större ansvar för utvecklingen av studie- och 
yrkesvägledningen. För att t.ex. minska risken 
för felval spelar studie- och yrkesvägledning en 
viktig roll. Studie- och yrkesvägledningen bör i 
högre grad vara ett ansvar för all personal inom 
skolväsendet och inte endast för den enskilda 

studie- och yrkesvägledaren. Skolans och vuxen-
utbildningens uppdrag är dessutom att bidra till 
att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av 
kön, social eller kulturell bakgrund. Regeringen 
föreslår att Statens skolverks pågående fortbild-
ningsuppdrag bör förlängas t.o.m. 2018 för att 
ytterligare förbättra studie- och yrkesväg-
ledningen inom grundskolan, gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen. Uppdraget syftar till att 
höja kvaliteten i skolornas arbete med arbetslivs-
kunskap. Uppdraget bör dessutom byggas ut 
med ytterligare fokus på att stärka jämställd-
hetsperspektivet för att bidra till att elevernas 
studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social 
eller kulturell bakgrund.  

Regeringen föreslår 15 miljoner kronor för 
detta ändamål 2016, och beräknar samma belopp 
2017 respektive 2018. 

Lärande för hållbar utveckling 

Att hållbarhetsfrågor har en naturlig plats i 
utbildningssystemet är en förutsättning för att 
Sverige ska kunna nå det av riksdagen fastställda 
generationsmålet, vilket är att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.  

Regeringen avser att ge Uppsala universitet i 
uppdrag att vara nationell samordnare för arbetet 
med utbildning för hållbar utveckling (se vidare 
avsnitt 9.5). 

Sverige har i samband med Unescos 
världskonferens om utbildning för hållbar 
utveckling i Nagoya, Japan, hösten 2014 antagit 
värdskapet för programmet om hållbara livsstilar 
och utbildning. Stockholm Environment Insti-
tute, SEI, har fått mandat att representera 
Sverige och flera andra svenska aktörer kommer 
också att delta i programmet.  

Entreprenörskap inom skolväsendet 

För att Sverige ska nå målet om lägst arbetslös-
het i EU senast 2020 måste fler företag startas 
och företag måste växa. Av den anledningen ska 
skolväsendet inte bara förbereda elever för de 
jobb som finns på arbetsmarknaden. Skol-
väsendet måste även utbilda framtidens före-
tagare och innovatörer. Grundskolan och mot-
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svarande skolformer, gymnasieskolan, gym-
nasiesärskolan och skolväsendet för vuxna ska 
enligt läroplanerna bidra till att eleverna 
utvecklar förhållningssätt som främjar entrepre-
nörskap och i vissa skolformer även företagande 
och innovationstänkande. Dessa förmågor har 
eleverna nytta av i många sammanhang både 
under och efter studierna, oavsett om de fort-
sätter studera eller övergår till arbetslivet. 

Regeringen avser att fortsätta den pågående 
satsningen på entreprenörskap i skolväsendet. 
Sedan tidigare har 18,5 miljoner kronor beräk-
nats per år för detta ändamål t.o.m. 2018. Dess-
utom har det sedan tidigare beräknats 
16 miljoner kronor per år t.o.m. 2018 för 
entreprenörskap i skolväsendet under utgifts-
område 24 Näringsliv. 

Internationella skolor 

Det är angeläget att skapa förutsättningar för att 
Sverige kan få kvalificerad utländsk personal 
inom t.ex. forskning och utveckling och 
näringslivet. För att underlätta valet att flytta till 
Sverige är det viktigt att det finns utbildning att 
tillgå i den utsträckning som efterfrågas för 
medföljande barn. För dessa barn och ungdomar 
är det ofta skolor med en internationell 
inriktning som efterfrågas. En lagrådsremiss med 
förslag på förtydliganden och förenklingar i 
bestämmelserna om internationella grundskolor 
och gymnasieskolor och hur utbildning på 
internationella skolor ska kunna komma till 
stånd i större utsträckning än i dag, även med en 
kommunal huvudman, har beslutats, och 
Regeringen avser att lämna en proposition till 
riksdagen under hösten 2015.  

Den nya betygsskalan 

Statens skolverk har i uppdrag att utvärdera den 
nya betygskalan och de nya kunskapskraven som 
började tillämpas hösten 2011 inom grund- och 
gymnasieskolan. Vidare ska Skolverket lämna 
förslag till åtgärder för att möta de eventuella 
problem som utvärderingen visar på. 
Utvärderingen ska ske utifrån perspektiven 
nationell likvärdighet, tydlighet för elever och 
lärare och eventuell inverkan på betygsinflation. 
I detta arbete ska den beprövade erfarenheten 

från lärarkåren tas med. Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 april 2016. 

Nationella it-strategier för skolväsendet 

Sverige har länge legat långt fram i frågor om 
digitalisering. Detta är resultatet av framtids-
inriktade politiska beslut, som säkerställt en mer 
jämlik tillgång till bl.a. bredband och datorer. 

En central frågeställning och utmaning för 
skolväsendet i dag är hur den strategiska 
potential som it kan ha för skolutvecklingen kan 
tillvaratas som ett pedagogiskt verktyg i under-
visningen och för en effektivare administration. 
Utöver att bidra till en utbildning av hög kvalitet 
kan it även främja ökad likvärdighet. 

Regeringen avser att ge Statens skolverk i 
uppdrag att lämna förslag på nationella it-
strategier med syfte att bidra till en ökad 
måluppfyllelse och likvärdighet. Skolverket ska 
redovisa en strategi för förskolan, förskole-
klassen, fritidshemmet, grundskolan och mot-
svarande skolformer samt en strategi för 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skol-
väsendet för vuxna. 

Regeringen föreslår att kostnaderna 2016 för 
uppdraget att lämna förslag på nationella it-
strategier, 1 miljon kronor, finansieras inom 
ramen för satsningen Nationella skolutveckl-
ingsprogram.  

9.2 Förskola och grundskola 

Regeringens målsättning är att alla elever ska få 
en ärlig chans att lyckas i skolan. Men i dag når 
många elever inte målen i grundskolan. 
Sommaren 2014 lämnade ca 12 700 elever 
grundskolan utan att uppfylla kraven för 
behörighet till gymnasieskolans nationella 
program, vilket motsvarar 13,1 procent 
(11,1 procent av flickorna och 14,5 procent av 
pojkarna). Regeringens svar på denna utmaning 
är investeringar för att tidigt ge det stöd elever 
behöver, stärka läraryrkets attraktivitet och ge 
lärarna mer tid med sina elever samt en jämlik 
skola för alla elever genom riktade insatser till 
skolor med de största utmaningarna. 

I detta avsnitt presenteras regeringens olika 
satsningar som omfattar förskolan, förskole-
klassen och grundskolan och motsvarande 
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skolformer, samt fritidshemmet. Flertalet av 
satsningarna omfattar även andra skolformer 
som t.ex. gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan vilket i så fall framgår av beskrivningarna.  

9.2.1 Lågstadielöftet 

Tidiga och väl utformade insatser i för- och 
grundskolan lägger en stabil grund för 
framtiden. Att varje elev tidigt tillägnar sig 
grundkunskaperna är viktigt för att eleverna ska 
klara sig även under skolans senare år och för att 
de ska klara alla ämnen i grundskolan och senare 
skolformer. För nyanlända är det särskilt viktigt 
att säkerställa att eleverna inte tappar i sin 
utveckling bara för att de börjar skolan i ett nytt 
land. I dag sätts mest dokumenterat stöd till 
elever in i nionde klass. Baserat på forskning och 
erfarenheter från framgångrika skolsystem i 
andra länder, såsom Finland, vill regeringen se 
till att tyngden för stödet i stället ligger på de 
tidigare åren. Regeringen har därför presenterat 
satsningar på tidigt stöd i 2015 års ekonomiska 
vårproposition inom ramen för ett lågstadielöfte, 
som syftar till att förbättra den tidiga 
uppföljningen av elevernas kunskaper och stöd 
till eleverna.  

Förskolepedagogik för alla barn 

Förbättra kvaliteten i förskolan 
Det finns flera faktorer som påverkar kvaliteten i 
förskolan, t.ex. det pedagogiska ledarskapet, 
personalens utbildning och möjligheter till 
fortbildning, personaltäthet samt barn-
gruppernas storlek. Statens skolinspektion har 
vid både kvalitetsgranskning och tillsyn påtalat 
att det fortfarande finns kvalitetsbrister och 
skillnader i kvalitet, både mellan förskolor och 
mellan kommuner.  

För att säkerställa att det finns förutsättningar 
för en förskola där varje barn kan utvecklas efter 
sina behov föreslår regeringen i enlighet med vad 
som aviserats i den ekonomiska vårpro-
positionen för 2015 fortsatta satsningar på 
mindre barngrupper samt kompetensutveckling 
för förskolepersonal och förskolechefer för att 
stärka kvaliteten i förskolan. 

Mindre barngrupper i förskolan 
Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga 
utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga 

förutsättningar inför skolstarten. Forskning 
visar att barn som har gått i förskolan lyckas 
bättre i skolan än de som inte deltagit. Detta 
gäller särskilt de barn som har föräldrar med en 
kort utbildning eller barn som av olika skäl lever 
i en utsatt situation, enligt en rapport från 
OECD, PISA in focus (2011/1) Does 
participation in pre-primary education translate 
into better learning outcomes at school? och 
enligt Skolverkets rapport Perspektiv på 
barndom och barns lärande. En kunskaps-
översikt om lärande i förskolan och grund-
skolans tidigare år (2010). En viktig 
förutsättning för att förskolan ska kunna 
uppfylla målen för verksamheten är att 
barngrupperna har en lämplig storlek och att 
personaltätheten är tillräcklig. Alla barn i 
förskolan har rätt att bli sedda och få möjligheter 
till lek och pedagogiska utmaningar. Av en stor 
undersökning vid Göteborgs universitet framgår 
att förskollärare väljer bort vissa önskvärda 
teman och arbetssätt när gruppen upplevs eller 
bedöms vara för stor. Regeringen har gett 
Statens skolverk i uppdrag att återinföra 
riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 
(U2015/1495/S). Riktmärke ska införas i 
kommentar till allmänna råd om förskolan och 
baseras på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet, med utgångspunkt i pedagogisk, 
utvecklings- och socialpsykologisk forskning. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) senast den 16 feb-
ruari 2016. 

Skolverket har fått i uppdrag att fördela 
statsbidrag till huvudmän för att minska 
barngruppers storlek i förskolan 
(U2015/3229/S). Huvudmännen ska prioritera 
barngrupper med de yngsta barnen. I enlighet 
med vad som aviserades i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100) föreslås att 
830 miljoner kronor avsätts för detta ändamål 
2016 och fr.o.m. 2017 beräknas motsvarande 
belopp årligen. Satsningen är ett sätt för 
regeringen att stimulera huvudmännens arbete 
med att se till att förskolans barngrupper har en 
lämplig sammansättning och storlek. 

Regeringen kommer att noga följa effekterna 
av åtgärderna och utvecklingen av förskolans 
kvalitet. Om satsningen inte leder till förbättrad 
kvalitet avser regeringen att i framtiden överväga 
lagändringar i denna fråga. Förskolans personal 
har en stark drivkraft att ge barnen en lärorik, 
rolig och lustfylld tid i förskolan. Samtidigt 
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behöver många förskolor fördjupa sitt arbete 
med att förankra läroplanen i sitt dagliga 
pedagogiska arbete. I enlighet med vad som 
anges i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 föreslår därför regeringen att medel avsätts 
för kompetensutveckling av förskolans personal 
(se avsnitt 10.1.10) och kompetensutveckling för 
förskolechefer (se avsnitt 10.1.10). 

Omsorg på kvällar, nätter och helger 
När allt fler barn har föräldrar som arbetar i 
verksamheter som kräver bemanning dygnet 
runt ökar också behoven av omsorg för barnen 
på andra tider än kontorstid. Det kan vara 
särskilt viktigt för barn till ensamstående 
föräldrar. Kommunerna ska sträva efter att 
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds. Oavsett de vuxnas 
arbetstider är det viktigt att barn får en trygg 
omsorg. 

Under 2014 hade 194 av Sveriges 290 kom-
muner någon form av omsorg på obekväma 
tider. Trots en positiv utveckling de senaste åren 
erbjuds alltså inte omsorg på kvällar, nätter och 
helger i många av landets kommuner. I enlighet 
med vad regeringen aviserade i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 föreslår regeringen 
49 miljoner kronor för 2016 och beräknar 
80 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017 för att 
utöka stödet som syftar till att huvudmän i 
större omfattning ska erbjuda omsorg på kvällar, 
nätter och helger. Regeringen kommer att följa 
effekterna av insatserna och utvecklingen. 

Fler ska anställas i förskoleklassen och lågstadiet 
så att förskollärare och lärare får mer tid för sitt 
arbete och så att klasserna kan bli mindre  

Grunden för en bra skola är lärarna, och det är i 
mötet mellan lärare och elev som kunskaper och 
kompetenser utvecklas. Men i dag har lärare ofta 
för lite tid för att planera, genomföra och 
utvärdera sin undervisning. Statens skolverk har i 
en undersökning konstaterat att lärare i 
genomsnitt endast har en dryg kvart för 
planering och efterarbete för en lektion. De 
administrativa arbetsuppgifterna har utökats och 
tiden med eleverna har minskat. 

För att alla elever ska ha möjlighet att nå 
kunskapskraven är åtgärder som syftar till att 
utöka den tid som förskollärare och lärare i 
förskoleklassen och lågstadiet kan ägna åt varje 

enskild elev viktiga. Insatser redan i 
förskoleklassen och i de första årskurserna i det 
obligatoriska skolväsendet stärker skolans 
möjlighet att kompensera för kopplingen mellan 
elevernas resultat i bl.a. läsförståelse och föräld-
rarnas utbildningsbakgrund.  

Regeringen har därför uppdragit åt Skolverket 
att fördela ett statsbidrag, med utgångspunkt i 
skolhuvudmännens behov, i syftet att öka antalet 
anställda så att förskollärare och lärare i 
förskoleklass och lågstadiet får mer tid för sitt 
undervisningsarbete, kan ägna mer tid åt varje 
elev och klasserna kan bli mindre.  I enlighet 
med vad regeringen aviserade i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
föreslår regeringen att 2 miljarder kronor avsätts 
för 2016 och beräknar motsvarande belopp 
årligen fr.o.m. 2017.  

På sikt, när modellen etablerats och fungerar, 
är det regeringens avsikt att medlen ska fördelas 
till kommunerna via det generella statsbidraget.  

Läsa-skriva-räkna-garanti 

Resultaten i svensk grundskola har försämrats 
över tid. Resultaten på de nationella proven i 
årskurs 3 som genomfördes våren 2014 visar att 
många elever inte når upp till kravnivån i 
matematik och svenska. Det är av stor vikt att 
rätt insatser av god kvalitet sätts in tidigt 
eftersom det finns starkt forskningsstöd för att 
stöd och stimulans utifrån elevernas behov redan 
i de första årskurserna är viktigt för att 
förebygga att eleverna senare utvecklar problem 
med läs- och skrivförmågan. Mot denna 
bakgrund har en särskild utredare fått i uppdrag 
att undersöka förutsättningarna för att införa en 
s.k. läsa-skriva-räkna-garanti och lämna förslag 
på hur en sådan bör utformas. Syftet med 
utredningen är att utarbeta ett förslag till system 
som ser till att alla elever får det stöd eller 
särskilda stöd de behöver för att få 
förutsättningar att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska 
som andraspråk och matematik i årskurs 3 i 
grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i 
specialskolan. Den nya lagstiftingen beräknas 
kunna träda i kraft under läsåret 2017/18. 

Obligatoriska bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling samt i matematik införs i årskurs 
1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan. Samtidigt införs även 
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kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i 
grundskolan, sameskolan och specialskolan. 
Syftet med dessa insatser är att förbättra 
förutsättningarna för att tidigt identifiera elever 
som riskerar att inte nå de delar av 
kunskapskraven i svenska och svenska som 
andraspråk som avser läs- och skrivutveckling 
eller kunskapskraven i matematik samt elever 
som behöver extra utmaningar för att nå så långt 
som möjligt, så att relevanta stödinsatser sätts in 
när så behövs. Obligatoriska bedömningsstöd 
införs i enlighet med den överenskommelse som 
regeringen har med Moderaterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna, enligt den 
plan den tidigare regeringen lade fast, och kan 
från och med 2017 ses som en naturlig del av 
hela läsa-skriva-räkna-garantin för förskoleklass 
till årskurs 3. Statens skolverk kommer under 
våren 2016 att göra vissa genomförande- och 
kompetensutvecklingsinsatser. 

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 26 miljoner 
kronor avsättas för 2016 för detta ändamål. 
Fr.o.m. 2017 beräknas samma belopp årligen. 
Medlen tillförs kommunerna via det generella 
statsbidraget inom UO25.  

Fler speciallärare och specialpedagoger 

Det är angeläget att säkerställa att alla elever som 
har behov av specialpedagogiskt stöd ges tillgång 
till det så att ingen elev lämnas efter. I dag råder 
det brist på behöriga speciallärare. För att öka 
tillgången till specialpedagogiskt stöd i framför 
allt förskoleklassen och grundskolans årskurs 1–
3 krävs åtgärder på flera håll. Även om 
förskoleklass och årskurs 1–3 är prioriterade 
omfattas även andra skolformer. 

Åtgärderna handlar om att göra det mer 
attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda 
sig till speciallärare eller specialpedagog och att få 
huvudmännen att våga satsa på utbildningarna. 
Regeringen har infört en ökning av statsbidraget 
från 500 kronor per högskolepoäng till 
1 000 kronor till de huvudmän vars lärare 
utbildar sig till speciallärare inom ramen för 
satsningen Lärarlyftet II. 

 Regeringen avser även att bredda insatsen 
inom Lärarlyftet till att gälla även andra 
specialiseringar än utvecklingsstörning. För detta 
ändamål föreslår regeringen 32 miljoner kronor 
2016 och beräknar samma belopp årligen för 

2017–2019. Satsningen finansieras inom de i 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) 
aviserade 500 miljoner kronor för fler special-
lärare och specialpedagoger. 

Regeringen gör det även mer attraktivt att 
utbilda sig till speciallärare och specialpedagog då 
dessa yrkeskategorier omfattas av investeringen i 
höjda lärarlöner (se avsnitt 9.1.1). 

I propositionen Vårändringsbudget för 2015 
beräknades satsningen på specialpedagogisk 
kompetens uppgå till 500 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016. Regeringen kommer att åter-
komma till hur denna satsning ska utformas för 
att säkerställa bättre tillgång till speciallärare och 
specialpedagoger i grundskolan.  

Dessutom utökas antalet utbildningsplatser på 
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna i 
enlighet med beslutet om Vårändringsbudget för 
2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 
rskr. 2014/15:255)). Utbildningarna utökas med 
300 nybörjarplatser årligen. Utökningen av 
antalet nybörjarplatser är avsedd att genomföras 
under 2015 eller 2016 (se vidare avsnitt 9.5.2). 

Det finns även ett behov av insatser för att 
utveckla den specialpedagogiska kompetensen 
generellt bland lärare. I dag efterfrågar många 
lärare och skolledare kompetensutveckling och 
grundläggande kunskaper i att bättre kunna 
möta, motivera och engagera varje elev. 
Regeringen föreslår därför en ny fortbildnings-
insats för att stärka den specialpedagogiska 
kompetensen generellt hos lärare i grundskolan, 
och framför allt i årskurserna 7–9. Insatsen ska 
ge lärare grundläggande specialpedagogisk 
kompetens. För detta ändamål föreslår 
regeringen att 100 miljoner kronor avsätts för 
2016 och beräknar 170 miljoner kronor årligen 
för 2017 och 2018 samt 100 miljoner kronor för 
2019. Av dessa medel finansieras 100 miljoner 
kronor 2016 inom ramen för de i Vårpro-
positionen för 2015 avsatta medlen för ökad 
specialpedagogisk kompetens. För 2017–2019 
beräknas 100 miljoner kronor årligen finansieras 
på samma sätt (se vidare avsnitt 9.1.1 samt 
avsnitt 10.1.5.)  

9.2.2 Ett attraktivt läraryrke 

Regeringen vill att fler ska vilja bli lärare och att 
fler ska vilja fortsätta vara lärare. I dag arbetar 
nästan fyra av tio legitimerade lärare någon 
annanstans än i skolan. Endast var tjugonde 
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lärare tycker att läraryrket har hög status. 
Regeringen prioriterar därför att stärka 
läraryrkets attraktivitet. För att stärka yrkets 
attraktivitet har regeringen tagit initiativ till en 
nationell samling för läraryrket, som bl.a. 
innefattar bättre löneutveckling för lärare. (se 
avsnitt 9.1.1). Nedan presenteras ytterligare 
insatser inom den nationella samlingen för 
läraryrket som omfattar såväl för- och 
grundskolan som de frivilliga skolformerna för 
unga och i vissa fall skolväsendet för vuxna.  

Nationella skolutvecklingsprogram 

Regeringen gav i juli 2015 Statens skolverk i 
uppdrag att ta fram och genomföra nationella 
skolutvecklingsprogram som riktar sig till 
huvudmän och skolor (U2015/03844/S). Insat-
serna ska ha fokus på grundskolan och 
motsvarande skolformer samt gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. De nationella skol-
utvecklingsprogrammen syftar till att möta 
huvudmäns och skolors olika förutsättningar 
och behov genom att Skolverket erbjuder en 
variation av insatser inom olika områden. 
Insatserna kan avse olika kompetensutvecklings- 
och stödinsatser när det t.ex. gäller undervisning 
i ämnen eller ämnesövergripande arbete, statistik 
och resultatuppföljning, arbete med elever i 
behov av särskilt stöd, skolans värdegrunds-
arbete, it som pedagogiskt och administrativt 
verktyg samt hur lärares administrativa arbets-
uppgifter kan minskas och arbetsprocesser göras 
mer effektiva. Skolutvecklings-programmen ska 
kunna rikta sig mot alla skolformer. I enlighet 
med vad som aviserades i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 föreslår regeringen 
140 miljoner kronor för 2016 och beräknar 
140 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2016 för 
detta ändamål.  

Lärarlyftet 

Det finns behov av att bredda eller fördjupa 
pågående satsningar på kompetensutveckling för 
lärare och förskollärare. Regeringen föreslår 
därför att satsningen Lärarlyftet II förlängs samt 
föreslår att 100 miljoner avsätts för 2016 för 
detta ändamål. För 2017 beräknas 150 miljoner 
kronor och för 2018 beräknas 100 miljoner 
kronor för samma ändamål. Regeringen föreslår 

att detta finansieras inom ramen för de i propo-
sitionen Vårändringsbudget för 2015 beräknade 
200 miljoner kronorna för 2016, och fr.o.m. 
2017 beräknade 200 miljoner kronorna årligen 
för kompetensutvecklingsinsatser för lärare i 
grundskola och motsvarande skolformer, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola och 
förskolepersonal.  

I enlighet med vad som aviserades i 
Budgetpropositionen för 2014 har sedan tidigare 
dessutom 75 miljoner kronor beräknats för 
2016. För att stärka kompetensutvecklingen för 
lärare och förskollärare föreslår regeringen även 
en förlängning av Matematiklyftet samt en 
förstärkning av Läslyftet (se avsnitt 9.2.3).  

Kompetensutveckling för rektorer och 
förskolechefer 

Regeringen investerar i kompetensutveckling 
för rektorer och förskolechefer (se avsnitt 
9.1.1). I enlighet med vad som anges i propo-
sitionen Vårändringsbudget för 2015 föreslås 
20 miljoner kronor för 2016, och för 2017 och 
2018 beräknas 20 miljoner kronor årligen för 
kompetensutveckling och fortbild-ning av 
både förskolechefer och rektorer inom 
skolväsendet för barn och unga. 

Skolforskningsinstitutet 

Den 1 januari 2015 inrättades den nya myndig-
heten Skolforskningsinstitutet. Myndigheten ska 
bland annat bidra till att ge verksamma inom 
skolväsendet goda förut-sättningar att planera, 
genomföra och utvärdera undervisningen med 
stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt samt utlysa medel för praktiknära 
forskning. 

I enlighet med vad som anges i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 föreslås Skolforsk-
ningsinstitutets anslag förstärkas med 20 mil-
joner kronor för 2016. Fr.o.m. 2017 beräknas 
20 miljoner kronor årligen. Sedan tidigare har 
20 miljoner kronor årligen beräknats för 
Skolforskningsinstitutet fr.o.m. 2015. Det 
innebär att totala medel för Skolforsknings-
institutet föreslås att uppgå till 40 miljoner 
kronor 2016. Fr.o.m. 2017 beräknas totalt 
40 miljoner kronor årligen.  
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Översyn av det nationella provsystemet för 
grundskolan och gymnasieskolan för att minska 
lärarnas administrativa börda 

Regeringen har gett en särskild utredare i 
uppdrag att göra en översyn av de nationella 
proven för grund- och gymnasieskolan (dir. 
2015:36). Syftet är att åstadkomma ett effek-
tivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet 
system för bedömning, upp-följning och utvär-
dering av elevers kunskaper med minskad 
administrativ börda för lärare. 

Utredaren ska bl.a. se över de nationella 
provens syften, funktion och omfattning, föreslå 
ett system för utvärdering samt utarbeta ett 
förslag som ökar inslagen av extern bedömning. 
Därutöver ska utredaren analysera förutsätt-
ningarna för att digitalisera de nationella proven. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 
2016.  

Digitaliseringskommissionen lyfter i 
betänkandet En digital agenda i människans 
tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 
2014:13) fram vikten av att de nationella proven 
digitaliseras. Regeringen delar kommissionens 
uppfattning. Exempelvis innebär en digitalisering 
att distributionen av proven kan förenklas 
betydligt och att bedömningen i vissa delar kan 
göras maskinellt. På sikt finns en betydande 
effektiviseringspotential i en digitalisering av 
proven vilket kan innebära att resurser kan 
frigöras för annat arbete och att likvärdigheten i 
bedömningen ökar. Innan ett införande måste 
det dock säkerställas att proven kan genomföras 
på ett enhetligt sätt i alla grund- och 
gymnasieskolor. 

Utredningen om nationella prov ska bl.a. 
analysera förutsättningarna för att digitalisera de 
nationella proven och föreslå hur, i vilken 
omfattning och i vilken takt digitalisering kan 
ske. Införandet av digitala prov är komplicerat 
och kräver ett gediget förberedelsearbete. 
Regeringen föreslår därför att Statens skolverk 
tillförs 10 miljoner kronor för 2016 för att, i nära 
samråd med utredningen, förbereda ett 
införande av digitala nationella prov. 

De nationella proven i SO och NO i årskurs 6 är 
nu frivilliga 
I enlighet med den överenskommelse som slöts 
mellan regeringen och Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Krist-
demokraterna i februari 2015, gjordes de 

nationella proven i grundskolans årskurs 6 i de 
samhällsorienterande ämnena (SO, dvs. geografi, 
historia, religionskunskap och samhällskunskap) 
och de naturorienterande ämnena (NO, dvs. 
biologi, fysik och kemi) frivilliga för skolan att 
anordna. Dessa prov blir i stället en del av 
Statens skolverks bedömningsportal och 
frivilliga för lärarna att använda. De nationella 
prov som ska genomföras i grundskolan är 
därmed svenska och matematik i årskurs 3, 
svenska, matematik och engelska i årskurs 6 och 
svenska, matematik, engelska, samt ett av NO- 
respektive SO-ämnena i årskurs 9.  Med 
anledning av att proven i SO och NO i årskurs 6 
nu är frivilliga för skolhuvudmännen föreslår 
regeringen att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna 
bidrag till kommuner minskas med 26 miljoner 
kronor 2016 och beräknar motsvarande 
minskning årligen fr.o.m. 2017. 

9.2.3 Jämlik skola 

Under de senaste åren har ojämlikheten i den 
svenska grundskolan ökat. Ett tydligt exempel 
på detta är Statens skolverks statistik över 
andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet till gymnasieskolan. För elever med 
föräldrar som har gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning har nivån varit stabil under de senaste 
tio åren, men för elever med föräldrar med 
endast förgymnasial utbildning har andelen 
elever som lämnar grundskolan med behörighet 
till gymnasieskolans nationella program sjunkit 
från en redan låg nivå. Regeringens svar på de 
ökade klyftorna i den svenska skolan är 
investeringar för en jämlik skola. Genom riktade 
insatser för att förbättra resultaten i de skolor 
som har de största utmaningarna kan likvärd-
igheten i skolväsendet förbättras. 

Resurser till skolor med svaga studieresultat och 
svåra förutsättningar 

Skolor där behoven är stora måste ges bättre 
möjlighet att ta del av statliga medel som syftar 
till ökad likvärdighet, höjd utbildningskvalitet 
och förbättrade kunskapsresultat. Resurser bör 
fördelas så att de huvudmän för de grund- och 
gymnasieskolor samt grundsär- och gymnasie-
särskolor som har störst behov av riktade 
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statsbidrag och andra satsningar får möjlighet att 
ta del av dessa. Detta är en viktig del av arbetet 
med att alla barn ska få sin rätt till utbildning 
tillgodosedd. 

Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att ge 
Statens skolverk i uppdrag att ta fram en 
praktiskt användbar fördelningsnyckel som ska 
ta sin utgångspunkt i hittillsvarande utveckling 
när det gäller kunskapsresultat och förut-
sättningar, men även, så långt möjligt, beakta den 
framtida utvecklingen (U2015/03774/S). 
Fördelningsnyckeln ska användas vid 
bedömningen av hur bidrag för olika satsningar 
ska fördelas mellan skolor, t.ex. statsbidrag som 
syftar till att öka likvärdigheten mellan skolor, 
höja utbildningens kvalitet och förbättra 
förutsättningarna för högre skolresultat. Sedan 
den 1 juli 2014 är även skollagen ändrad så att 
kommuner ska fördela resurser till utbildning 
inom skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsättningar och behov. 

Samverkan för bästa skola 

Staten behöver ta större ansvar för att höja 
resultaten i skolor med låga studieresultat och 
svåra förutsättningar. Genom bl.a. investeringar 
inom ramen för samverkan för bästa skola avser 
regeringen ta detta ansvar. Satsningen på sam-
verkan för bästa skola inkluderar uppdrag till 
Statens skolverk att sluta överenskommelser 
med huvudmän för grund- och gymnasieskolor 
med låga kunskapsresultat och svåra förut-
sättningar, uppdrag att genomföra insatser för 
att höja studieresultaten för nyanlända elever och 
elever med annat modersmål än svenska, 
satsning på högre löner för lärare i skolor med 
svåra förutsättningar samt uppdrag till 
Skolverket att erbjuda stöd till huvudmännen i 
deras arbete med den obligatoriska 
kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper.  

Satsningen på samverkan för bästa skola 
föreslås i enlighet med 2015 års vårproposition 
uppgå till totalt 600 miljoner kronor för 2016 
och beräknas fr.o.m. 2017 till motsvarande 
belopp årligen. Av dessa medel har regeringen 
föreslagit 490 miljoner kronor för 2016 för 
uppdragen att sluta överenskommelser med 
huvudmän och insatser för nyanlända elever.  
Kostnaden för obligatorisk kartläggning föreslås 
för 2016 uppgå till 60 miljoner kronor och 
beräknas till 60 miljoner kronor årligen fr.o.m. 

2017. Kostnaden för satsningen på högre löner 
föreslås uppgå till 50 miljoner kronor för 2016 
och beräknas till 50 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017.  

Uppdrag om överenskommelser med huvudmän 
för skolor med låga kunskapsresultat och svåra 
förutsättningar 
Regeringen har inom satsningen på samverkan 
för bästa skola gett Statens skolverk i uppdrag 
att i dialog med huvudmän för skolor med låga 
kunskapsresultat och svåra förutsättningar 
genomföra insatser i syfte att höja 
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten 
mellan skolor. Insatserna ska riktas till 
grundskolor och motsvarande skolformer samt 
gymnasie- och gymnasiesärskolor med låga 
kunskapsresultat eller stor andel elever som inte 
fullföljer sina studier, och som har eller bedöms 
få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat 
på egen hand. Skolverkets bedömning av vilka 
skolor som ska prioriteras för deltagande samt 
identifikation av relevanta utvecklingsområden 
ska främst baseras på underlag från Statens 
skolinspektion. 

Skolverket ska i samverkan med varje berörd 
huvudman identifiera insatser som kan stärka 
huvudmännens förmåga att planera, följa upp 
och utveckla utbildningen. Skolverket ska 
därefter komma överens med varje berörd 
huvudman om hur insatserna ska utformas och 
genomföras. I överenskommelserna ska Skol-
verkets och skolhuvudmannens respektive 
ansvar och åtaganden klargöras. Skolverket fattar 
beslut om att genomföra insatserna.  

Arbete för nya karriärmönster – investering i 
skolor med tuffa utmaningar 
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att 
de möter skickliga och engagerade lärare. På 
skolor med svåra utmaningar är rektorns 
ledarskap särskilt viktigt. För att attrahera de 
bästa lärarna till skolorna med låga studieresultat 
och svåra förutsättningar anser regeringen att 
extra resurser bör avsättas till högre löner för 
dessa lärare. Inom ramen för statsbidraget för 
karriärtjänster har tidigare särskilda medel 
avsatts för statsbidrag för skolhuvudmän som 
inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser 
och grundskolor i utanförskapsområden. 
Regeringen vill utveckla satsningen på 
karriärtjänster så att fler skolor som är i behov av 
särskilda utvecklingsinsatser ska få ta del av 
medel för höjda lärarlöner. 
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Nyanlända elever 
I skollagen och läroplanerna finns bestämmelser 
som syftar till att garantera barns och elevers 
tillgång till utbildning. Ett flertal brister i och i 
anslutning till undervisningen av nyanlända och 
asylsökande elever har dock pekats ut i olika 
rapporter från skolmyndigheterna.  

Statistiska centralbyråns befolkningsprog-
noser tyder på att antalet utrikes födda och 
nyanlända elever i skolan kommer att öka 
kraftigt under de närmaste åren, vilket medför 
utmaningar för skolorna och skolhuvudmännen. 
Elever med utländsk bakgrund är en heterogen 
grupp när det gäller ursprungsland, språk och 
föräldrarnas utbild-ningsnivå, men har som 
grupp generellt sett svårare att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås 
(Skolverket, rapport 387, 2013, och 399, 2014). 

I syfte att bl.a. se till att varje nyanländ elevs 
kunskaper kartläggs har riksdagen beslutat enligt 
regeringens förslag i propositionen Utbildning 
för nyanlända elever – mottagande och skolgång 
(prop. 2014/15:45). Kartläggningen ska utgöra 
underlag för dels beslut om vilken årskurs och 
undervisningsgrupp som eleven ska placeras i, 
dels hur den kommande undervisningen i de 
olika ämnena ska planeras och hur tiden mellan 
de olika ämnena ska fördelas.  

Regeringen har i juni 2015 också gett 
Skolverket i uppdrag att genomföra systematiska 
insatser för att stärka huvudmännens förmåga att 
på kort och lång sikt ta emot nyanlända barn och 
ungdomar och kunna erbjuda en utbildning av 
hög och likvärdig kvalitet med målet att 
förbättra förutsättningarna för goda kunskaps-
resultat för dessa. Uppdraget syftar till att för-
bättra utbildningen för nyanlända elever i 
grundskolan och motsvarande skolformer samt 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Vid 
behov ska insatserna även omfatta elever som 
inte är nyanlända om de har ett annat modersmål 
än svenska. I uppdraget ingår att senast den 
15 oktober 2015 till Regeringskansliet (Utbild-
ningsdepartementet) inkomma med en plan för 
genomförandet av uppdraget för perioden  
2016–2019. Insatser ska bl.a. genomföras för att 
fler lärare ska få kompetens att undervisa alla 
barn och elever, oavsett deras språkliga 
bakgrund. Särskilda insatser ska riktas till 
modersmålslärare och studiehandledare på 
modersmål. Ett ändamålsenligt arbetssätt och en 
ändamålsenlig organisation som stöder och 
främjar utbildningen för nyanlända elever är en 

förutsättning för en god lärmiljö. Insatser ska 
därför även riktas till huvudmän och rektorer. 

Vid sidan av satsningen på nyanlända elever 
inom samverkan för bästa skola, ser regeringen 
också möjligheter i att förbättra mottagandet av 
nyanlända elever genom att ta tillvara att många 
nyanlända och andra personer med utländsk 
bakgrund har yrkesbakgrund som lärare. 
Regeringen är angelägen om att ta till vara deras 
kompetens och att göra det möjligt för dem som 
vill att så snabbt som möjligt börja undervisa i de 
ämnen som de är utbildade för. Innan de kan 
undervisa i de ämnen de är utbildade för kan en 
möjlighet för många av de nyanlända lärarna vara 
att börja arbeta som studiehandledare eller 
modersmålslärare. Det skulle bidra till att 
säkerställa att de nyanlända eleverna inte tappar i 
sin kunskapsutveckling. 

Satsning på fritidshemmet 

Bra fritidshem kan bidra till högre 
kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla 
elever. Det finns flera faktorer som kan påverka 
kvaliteten i fritidshemmet, till exempel det 
pedagogiska ledarskapet, personalens utbildning 
och möjligheter till fortbildning, personaltäthet, 
lokalernas utformning samt elevgruppernas 
storlek.  

Allt fler elever går i fritidshem, men 
resurserna till fritidshem har inte ökat i samma 
takt. Grupperna växer och personaltätheten 
minskar. Likaså minskar andelen personal med 
pedagogisk examen eller annan utbildning för 
arbete med barn. Detta påverkar fritidshemmets 
möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Samtidigt 
med detta sjunker kunskapsresultaten i 
grundskolan. Fritidshemmet ska komplettera 
utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.  

För att fritidshemmets utbildning ska hålla 
god kvalitet och t.ex. vara anpassad till att 
stimulera elevers lärande och utveckling föreslår 
regeringen att 250 miljoner kronor avsätts 2016 
för en i huvudsak högre personaltäthet, men 
även till viss del för insatser för att på andra sätt 
höja kvaliteten i fritidshemmen. De kommande 
åren beräknas 500 miljoner kronor per år. 
Regeringen anser att det är angeläget att ett 
jämställdhetsperspektiv beaktas i utvecklings-
arbetet.  
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Förlängning av Matematiklyftet 

Såväl nationella som internationella utvär-
deringar visar att svenska grundskoleelevers 
resultat i bl.a. matematik successivt har 
försämrats sedan 1990-talet. Under perioden 
2012–2016 har Statens skolverk i uppdrag att 
svara för genomförandet av satsningen 
Matematiklyftet. Matematiklyftet omfattar bl.a. 
ett didaktiskt stödmaterial i form av en bred 
uppsättning moduler för alla målgrupper. 
Matematiklyftet är den största fortbildnings-
insatsen i ett enskilt skolämne någonsin i 
Sverige. Regeringen beräknar 13 miljoner kronor 
årligen för 2017 och 2018 för riktade insatser för 
att nå de lärare som ännu inte deltagit i 
satsningen Matematiklyftet samt för att stödja 
de huvudmän vars lärare redan deltagit. Från och 
med 2019 beräknas 5 miljoner kronor årligen för 
att underhålla och utveckla det didaktiska 
stödmaterialet för att ge huvudmännen 
möjlighet att fortsätta med Matematiklyftet även 
på längre sikt. Förlängningen av Matematiklyftet 
fr.o.m. 2019 kommer att finansieras inom ramen 
för regeringens satsning på Nationella 
skolutvecklingsprogram. (Se avsnitten 9.2.2, 
10.1.1 och 10.1.5.) 

Läsfrämjande insatser – Läslyftet och 
skolbibliotek 

Såväl nationella som internationella under-
sökningar visar på en sjunkande läsförståelse 
hos svenska grundskoleelever. Pojkar har dock 
försämrat sina resultat i större utsträckning än 
flickor. Att elever har en god läs- och skriv-
förmåga är avgörande för hur väl de lyckas nå 
kunskapskraven i skolan och även hur de 
lyckas med fortsatta studier. Under 2014–2018 
pågår en omfattande fortbildning för lärare i 
läs- och skrivutveckling det s.k. Läslyftet. 
Läslyftet riktar sig framför allt till lärare i 
grundskolan och gymnasieskolan, men även 
till förskollärare i förskoleklass. Personal i 
skolbibliotek kan också medverka i 
fortbildningen. Skolbiblioteken utgör en viktig 
resurs i arbetet med elevernas lärande. Inom 
ramen för Läslyftet har stödmaterial utformats 
för personal som arbetar i skolbiblioteken. 
Regeringen föreslår att Läslyftet utökas för att 
möjliggöra att lärare inom andra ämnen kan ta 
del av Läslyftet i större utsträckning, t.ex. 

lärare inom de samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnena.  

Bemannade skolbibliotek har enligt såväl 
internationell som svensk forskning positiva 
effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet. 
Regeringen anser att insatser bör genomföras 
som syftar till att stärka skolbibliotekens roll för 
elevernas läslust och läsförmåga. Regeringen har 
i juni 2015 gett Kungl. biblioteket i uppdrag att 
ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. 
I uppdraget ingår bland annat att Kungl. 
biblioteket, tillsammans med berörda aktörer på 
skolområdet, ska göra en analys av vilka 
utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken 
för att de i ökad grad ska kunna främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
Regeringen föreslår att ett statsbidrag införs för 
personalförstärkningar till skolbiblioteken i 
grundskolan och motsvarande skolformer, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I 
samband med detta anser regeringen att 
ytterligare insatser för denna grupp bör genom-
föras inom ramen för Läslyftet.  

För förstärkning av Läslyftet föreslår 
regeringen att 25 miljoner kronor avsätts för 
2016, samt beräknar 50 miljoner kronor för 
2017, 25 miljoner kronor 2018 och 20 miljoner 
kronor 2019. Av dessa medel föreslås 
15 miljoner kronor för 2016 och beräknas 
30 miljoner kronor för 2017 och 5 miljoner 
kronor för 2018 finansieras inom ramen för de i 
Vårpropositionen för 2015 aviserade medlen för 
lärarfortbildning. För personalförstärkningar i 
skolbibliotek föreslår regeringen att 15 miljoner 
kronor avsätts för 2016. Regeringen beräknar för 
samma ändamål 30 miljoner kronor årligen för 
de kommande åren (se vidare avsnitt 10.1.5.).  

Jämställdhet i förskola och grundskola 

Regeringen vill att alla huvudmän och skolor ska 
ha möjlighet att långsiktigt utveckla och 
förbättra sitt värdegrunds- och jämställd-
hetsarbete. Bland annat därför har Statens skol-
verk fått i uppdrag att ta fram och genomföra 
nationella skolutvecklingsprogram avseende 
arbetsformer och arbetssätt för att utveckla 
arbetet med skolans värdgrund, vilket inkluderar 
arbete med jämställdhet och normkritik. Enligt 
Skolverket behöver jämställdhetsarbetet kopplas 
till det över-gripande värdegrundsarbetet samt 
lärare ges ämnesspecifik kunskap om jämställd-
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het och kunskap om ett normkritiskt förhåll-
ningssätt. 

För att tydliggöra regeringens ambitioner 
avseende jämställdhet inom området förskola 
och grundskola arbetar regeringen med att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i de mål 
som finns på området och med att utveckla 
ändamålsenliga indikatorer (se avsnitt 9.1.2). 

Förändringar i grundskolans timplan 

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå en ny 
stadieindelad timplan för grundskolan, som även 
fortsättningsvis ska avse den minsta garanterade 
undervisningstiden. Uppdraget redovisades den 
26 november 2014. En departementsprome-
moria bereds för närvarande inom Regerings-
kansliet som regeringen avser att remittera under 
hösten 2015.  

I departementspromemorian ingår även ett 
förslag om utökad undervisningstid i matematik 
med motsvarande en timme per vecka för 
årskurs 4–6 fr.o.m. höstterminen 2016. I enlighet 
med vad som föreslogs i budgetpropositionen 
för 2014 (prop. 2013/14:1) föreslår regeringen 
245 miljoner kronor för 2016 under utgifts-
område 25 Allmänna bidrag till kommuner, 
anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning för 
detta ändamål. Fr.o.m. 2017 beräknas 490 mil-
joner kronor årligen. 

Riksdagen beslutade i mars 2015 om ett 
tillkännagivande till regeringen att regeringen 
skyndsamt ska återkomma med relevanta förslag 
så att undervisningstiden i matematik kan utökas 
med en timme i veckan för samtliga elever i 
årskurs 7–9 (bet. 2014/15:UbU9, rskr. 
2014/15:135). Regeringen och Moderata 
samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet 
liberalerna och Kristdemokraterna kom i 
februari 2015 överens om att samtal ska föras om 
grundskolans timplan mot bakgrund av Skol-
verkets förslag om en ny reglering av timplanen. 
Ett sådant samtal har påbörjats.  

Fristående skolor 

Regeringen står fast vid den sexpartiöverens-
kommelse i friskolefrågor som slöts i Friskole-
kommittén. Överenskommelsen – som omfattar 
fristående förskoleklasser, grundskolor, grund-
särskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor 

samt vissa fritidshem – är ett steg framåt för att 
säkerställa att verksamheten i skolan har en god 
kvalitet och att de offentliga medel som avsätts 
för skolverksamheten kommer eleverna till del. 

Som en följd av sexpartiöverenskommelsen 
kommer en utredare den 1 oktober 2015 att 
lämna förslag om hur offentlighetsprincipen kan 
införas i fristående skolor (dir. 2014:91). I en ny 
utredning utreds bl.a. hur offentlighetsprincipen 
kan införas i privat bedriven utbildningsverk-
samhet även i andra skolformer än de som 
omfattas av nyss nämnda utredning (dir. 
2015:92). Regeringens avsikt är att efter remiss-
behandling av utredningarnas förslag återkomma 
till riksdagen med förslag om införande av 
offentlighetsprincipen i privat bedriven verk-
samhet inom skolväsendet, som så långt möjligt 
motsvarar den som gäller för kommunala 
huvudmän.  

I enlighet med den blocköverskridande 
friskoleöverenskommelsen utreder Skolkost-
nadsutredningen hur en öppen redovisning av 
kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan 
införas för kommunala och fristående skolor 
(dir. 2014:126). En utgångspunkt är att villkoren 
för såväl barn och elever som för anställda i det 
svenska skolväsendet så långt möjligt ska vara 
lika, oberoende av vem som är huvudman för 
verksamheten. I ett nationellt och sammanhållet 
skolsystem har kommunerna ansvaret för att 
garantera alla barn och unga rätt till en god 
utbildning av hög kvalitet. Utredningen har 
därför genom tilläggsdirektiv i april 2015 (dir. 
2015:37) fått i uppdrag att föreslå hur 
kommunerna kan ges ett avgörande inflytande 
över nyetableringar av skolor som drivs med 
vinstsyfte. Utredningen har också fått i uppdrag 
att utreda alternativa regleringar som syftar till 
att säkerställa att antagningen till fristående 
skolor på grundskolenivå sker enligt gällande 
bestämmelser. I uppdraget ingår det specifikt att 
utreda om och i så fall hur lägeskommunen kan 
göras ansvarig för administrationen av köer och 
antagning även till fristående skolor. På detta sätt 
kan en ökande skolsegregation liksom 
överetablering av skolor motverkas. Utredaren 
ska redovisa uppdraget senast i mars 2016. 

I januari 2015 överlämnade Ägarprövnings-
utredningen sitt betänkande Krav på privata 
aktörer i välfärden (SOU 2015:7) med förslag till 
införande av krav på ägare och företrädare för 
privata utförare inom välfärdens verksamheter. 
För att en enskild ska godkännas som huvudman 
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för verksamhet inom skolväsendet för barn och 
unga ska det ställas krav på insikt, erfarenhet och 
kompetens samt att denne har ekonomiska för-
utsättningar att bedriva en långsiktig verk-
samhet. Utredningens förslag har remitterats 
och ärendet bereds inom Regeringskansliet. 

Försöksverksamhet med fjärrundervisning i flera 
ämnen  

Sedan den 1 juli 2015 finns det i skollagen 
(2010:800), skolförordningen (2011:185) och 
gymnasieförordningen (2010:2039) en reglerad 
möjlighet för skolhuvudmän att under vissa 
förutsättningar bedriva fjärrundervisning, dvs. en 
interaktiv undervisning som bedrivs med 
informations- och kommunikationsteknik där 
elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.  

Fjärrundervisning får genomföras i vissa 
ämnen, bl.a. moderna språk och modersmål, om 
det inte finns någon legitimerad och behörig 
lärare att tillgå inom skolenheten eller när 
elevunderlaget är otillräckligt. Fjärrundevisning 
får bedrivas i grundskolan och motsvarande 
skolformer, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och i utbildningen vid Statens institutions-
styrelses särskilda ungdomshem.  

Fjärrundervisning har tidigare inte varit 
reglerad inom skolväsendet för barn och unga. 
Undervisningen kommer inledningsvis att 
omfatta ett urval av ämnen för att det ska gå att 
följa utvecklingen. För att vidare utvärdera 
fjärrundervisningen och möjligheten att utöka 
antalet ämnen har regeringen beslutat om en 
försöksverksamhet utan begränsning av ämnen. 
Denna försöksverksamhet ska administreras och 
utvärderas av Statens skolverk.  

Myndighetens förvaltningsanslag föreslås ökas 
med 2 miljoner kronor 2016 och beräknas ökas 
med 2 miljoner kronor per år 2017 och 2018 för 
att Skolverket ska administrera försöks-
verksamheten och utvärdera fjärrundervisningen. 

Stark pedagogisk infrastruktur 

En förstärkt och utvecklad elevhälsa 

Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland barn och 
unga. Det är fler flickor och unga kvinnor än 
pojkar och unga män som upplever psykisk 
ohälsa. Att alla elever mår bra är av stor vikt för 

att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag. Ett 
fortsatt arbete för att främja hälsa, motverka 
kränkningar, trakasserier och annan utsatthet i 
skolan är därför viktigt. 

Regeringen gav i oktober 2011 Statens skol-
verk i uppdrag (U2011/5947/S) att genomföra 
insatser för en förstärkt elevhälsa. I uppdraget 
ingår bl.a. att sprida information om och fördela 
statsbidrag, utbildningsinsatser till elevhälsans 
personal samt utveckling av stödmaterial. I 
enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslår regeringen, i 
syfte att förstärka och utveckla elevhälsan, att 
200 miljoner ska avsättas för 2016. Fr.o.m. 2017 
beräknas motsvarande belopp årligen för 
fortsatta insatser på området. I satsningen ingår 
bl.a. statsbidrag för personalförstärkningar inom 
elevhälsan för personalkategorierna skolläkare, 
skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog 
inom förskoleklassen, grundskolan och motsva-
rande skolformer samt gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan (se avsnitt 10.1.5). 

Satsningen på en förstärkt elevhälsa kommer 
att samordnas med regeringens insatser för att 
komma till rätta med bristen på lärare med 
specialpedagogisk kompetens.  

Unga hbtq-personer 
Psykisk ohälsa är vanligare bland unga hbtq-
personer (homosexuella, bisexuella, trans-
personer och queera) än bland andra unga. 
Kränkande behandling, trakasserier, diskrimi-
nering, hot om våld och våld är de troligaste 
orsakerna. Unga hbtq-personer uppger även i 
större utsträckning än andra unga känslor av 
otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och 
brist på tillit till andra människor. Insatserna 
inom de nationella skolutvecklingsprogrammen, 
som har fokus på grund- och gymnasieskolan 
och motsvarande skolformer, kommer bl.a. att 
innehålla kompetensutvecklings- och stöd-
insatser riktade till huvudmän och skolor för att 
utveckla arbetet med skolans värdegrund, t.ex. 
avseende trygghet, studiero, arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling, 
jämställdhet och normkritik (se avsnitt 9.2.2). I 
beredningen av förslagen i betänkandet från 
Utredningen om aktiva åtgärder mot 
diskriminering (SOU 2014:41), som lämnades 
till regeringen i juni 2014, behandlas också ett 
antal frågor som kan göra skillnad för skolornas 
arbete för att skapa en mer inkluderande miljö 
för unga hbtq-personer. 
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Elever med problematisk frånvaro 
Elever med problematisk frånvaro från skolan är 
också en prioriterad grupp för regeringen. 
Elevhälsan har en viktig roll att spela för att i 
samverkan med andra samhällsaktörer förebygga 
frånvaro och hjälpa elever tillbaka till skolan. 
Regeringen avser även att ge en särskild utredare 
i uppdrag att kartlägga elevers problematiska 
frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan och specialskolan. Utredaren ska 
även analysera orsakerna till frånvaron och 
föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro 
och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. 

Mer undervisningstid för att nå kunskapskraven 

Hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 
ordinarie undervisningstid 
Regeringen anser att elevers möjlighet att få 
hjälp med läxor inte ska vara beroende av om de 
har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa 
läxhjälp. Därför togs RUT-avdragets bestäm-
melse om skattereduktion för hjälp med läxor 
och annat skolarbete bort 2015. I enlighet med 
vad som aviserades i propositionen Våränd-
ringsbudet för 2015 föreslår regeringen att 390 
miljoner kronor avsätts för 2016 för huvud-
männens arbete med att organisera sin verk-
samhet så att alla elever i grundskolan och 
motsvarande skolformer kan erbjudas hjälp med 
läxor eller annat skolarbete. Fr.o.m. 2017 
beräknas 390 miljoner kronor årligen för samma 
ändamål. För att stimulera fler huvudmän att 
erbjuda hjälp med läxor eller annat skolarbete 
föreslås att dessa medel i stället ska utformas 
som ett riktat sökbart statsbidrag för huvudmän 
som erbjuder elever sådan hjälp. Regeringen 
avser att förtydliga förordningen (2014:144) om 
statsbidrag för läxhjälp, bl.a. på så sätt att 
huvudmän i ansökan om statsbidraget ska 
beskriva hur hjälp med läxor eller annat 
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 
som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som 
sätts upp för verksamheten för att syftet med 
statsbidraget ska uppnås och hur uppföljning ska 
ske.  

Enligt propositionen Vårändringsbudget för 
2015 är 390 miljoner kronor från 2016 sökbart 
för huvudmän för frivilligt anordnande av 
läxhjälp för elever. Av de medel som avsattes 
som sökbart statsbidrag för läxhjälp i 
budgetpropositionen för 2014, föreslås 

8 miljoner kronor öronmärkas för ideella 
läxhjälpsföreningar 2016 och motsvarande 
belopp beräknas för 2017. Regeringen avser att 
se över frågan om hur stort statsbidrag de ideella 
föreningarna ska kunna söka från och med 2018. 

Undervisning under skollov 
Förordningen (2014:47) om statsbidrag för 
undervisning under skollov har 2015 ändrats i 
flera avseenden. Bland annat har bidraget per 
elev och vecka höjts och målgruppen har 
utvidgats från att främst omfatta årskurs 6–9 i 
grundskolan och motsvarande skolformer, till att 
nu även innefatta hela gymnasieskolan (tidigare 
omfattades endast undervisning i matematik för 
gymnasieelever på yrkesprogram). Dessutom får 
skolhuvudmän söka bidrag för lovskola under 
alla lov för hela målgruppen. Vidare ska huvud-
männen i sin ansökan om statsbidrag beskriva 
hur undervisning under skollov ska bedrivas, 
vilka mål som sätts upp för verksamheten samt 
hur uppföljningen ska ske. I enlighet med vad 
som aviserats i vårändringsbudgeten för 
2015 föreslås att för satsningen på undervisning 
under skollov ska 150 miljoner kronor avsättas 
för 2016. Motsvarande belopp beräknas avsättas 
årligen fr.o.m. 2017. 

Upprustning av skollokaler samt utemiljöer för 
förskolor, skolor och fritidshem 

Regeringen bidrar till bättre skollokaler genom 
ett statsbidrag som medfinansierar upprustning 
av lokaler i syfte att ge elever en förbättrad lär- 
och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas 
miljöpåverkan. Ett sådant statsbidrag bidrar till 
att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats 
för såväl lärare som elever och till att skapa 
modernare lärmiljöer. Satsningen avser grund-
skolan och motsvarande skolformer men inbe-
griper också lokaler i direkt anslutning till 
skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även 
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans lokaler 
omfattas till viss del. I enlighet med vad som 
aviserades i propositionen Vårändringsbudget 
för 2015 föreslår regeringen ett statsbidrag på 
330 miljoner kronor för 2016 för upprustning av 
skollokaler. För 2017 och 2018 beräknas 
satsningen uppgå till 330 miljoner kronor per år.  

Regeringen föreslår dessutom ett tids-
begränsat statsbidrag för att förbättra och rusta 
upp utemiljön vid förskolor, grundskolor och 
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motsvarande skolformer och fritidshem. Även 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor kan 
komma att ingå i satsningen. För detta föreslås 
avsättas 500 miljoner kronor 2016 (se vidare 
utg.omr. 18 avsnitt 3). 

9.3 Gymnasieskola 

Regeringens mål när det gäller de frivilliga 
skolformerna för ungdomar är att alla unga 
kvinnor och män ska kunna påbörja och fullfölja 
en gymnasieutbildning. I detta avsnitt redovisas 
regeringens satsningar som är specifikt riktade 
till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Därutöver redovisas satsningar i avsnitt 9.1 
Investeringar för hela skolväsendet och avsnitt 
9.2 Förskola och grundskola, som även omfattar 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

9.3.1 En attraktiv gymnasieutbildning för 
alla 

Utbildning för arbete eller vidare studier 

Att ha en gymnasieutbildning är avgörande för 
att varaktigt kunna etablera sig på arbets-
marknaden. Den som inte har en gymnasie-
utbildning löper mer än dubbelt så stor risk att 
bli arbetslös jämfört med den som har en sådan. 
Dagens arbetsliv präglas av en snabb föränd-
ringstakt. Tillgången på jobb för personer med 
kort utbildning minskar och ungdomar utan 
gymnasial utbildning möter stora svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

I dag lämnar alltför många gymnasieskolan i 
förtid eller går ut med ofullständiga betyg. 
Skolan och samhället måste ta ett större ansvar 
för att ge alla ungdomar förutsättningar att klara 
gymnasieskolan. Regeringens mål är att alla 
ungdomar ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning. Regeringen har gett en 
särskild utredare i uppdrag att analysera och 
lämna förslag på hur målet kan nås (dir. 
2015:31). Utredaren ska bl.a. se över 
stödåtgärder i gymnasieskolan och föreslå hur 
introduktionsprogrammen kan utvecklas. Vidare 
ska utredaren bl.a. föreslå hur elevens rättighet 
att läsa de kurser som leder till grundläggande 
behörighet till högskolan kan stärkas. Utredaren 
ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2016. 

Jämställdhet i gymnasieskolan 

Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning. Gymnasieskolan är en viktig del i 
regeringens jämställdhetspolitiska arbete, både 
av bildningsskäl men också när det gäller 
yrkesval. Trots de åtgärder som vidtagits är det 
svårt att bryta de könsbundna utbildningsvalen. 
Därför behöver jämställdhetsarbetet fokusera på 
att ge kvinnor och män förutsättningar att göra 
medvetna utbildningsval.  

Regeringen arbetar aktivt för att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering. I pro-
grammet Jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter (JiM) medverkar bl.a. Statens 
skolverk och Statens skolinspektion. Syftet är att 
stärka och vidareutveckla myndigheternas 
verksamhet så att de ännu bättre bidrar till att 
uppnå de jämställdhetspolitiska målen. För att 
tydliggöra regeringens ambitioner avseende 
jämställdhet inom området gymnasieutbildning 
arbetar regeringen med att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i de mål som finns på 
området och med att utveckla ändamålsenliga 
indikatorer (se avsnitt 9.1.2). 

Vidare har regeringen gett Skolverket i 
uppdrag att ta fram och genomföra nationella 
skolutvecklingsprogram som riktar sig till 
grund- och gymnasieskolan för att ge alla 
huvudmän och skolor möjlighet att långsiktigt 
utveckla och förbättra sitt värdegrunds- och 
jämställdhetsarbete (se avsnitt 9.2.2). 

9.3.2 Yrkesprogrammens kvalitet och 
attraktionskraft ska öka 

Riktade insatser för kvalitet och attraktivitet 

Gymnasieskolans yrkesprogram är centrala för 
att försörja såväl företag som välfärdens verk-
samheter med den kompetens som efterfrågas. 
Under flera års tid, och inte bara i Sverige, har 
ungas intresse för yrkesutbildning minskat. De 
minskande kullarna i gymnasieskolan riskerar att 
medföra svårigheter för många branscher att 
klara sin kompetensförsörjning. För att bryta 
den negativa utvecklingen har regeringen under 
2015 inlett samtal med arbetsmarknadens parter 
och skolhuvudmännen i syfte att stärka yrkes-
programmens kvalitet och attraktionskraft. 
Bland annat planeras olika verksamheter riktade 
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till elever på landets grundskolor för att infor-
mera om yrkesprogrammen och om karriär-
möjligheter inom olika yrken. Flera yrkes-
program är starkt uppdelade efter kön på ett sätt 
som tydligt avspeglar den könsuppdelning som 
finns på arbetsmarknaden. Det är angeläget att 
informationen utformas så att ungdomar ser 
möjligheter på hela arbetsmarknaden och inte 
låter sig begränsas av stereotypa bilder av vilka 
yrken som passar för män och vilka som passar 
för kvinnor. Det är också viktigt att såväl skolor 
som arbetsliv blir bättre på att ta emot och stödja 
ungdomar som gör otraditionella val av utbild-
ning. En särskild satsning på att höja intresset 
för yrkesutbildning ska genomföras under 2016 
– Yrkesutbildningens år. Regeringen föreslår att 
20 miljoner kronor avsätts för satsningen för 
2016. 

Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

Den gymnasiala yrkesutbildningen ska förbereda 
eleverna för arbetslivet och bidra till att arbets-
givarna får rätt utbildad arbetskraft. Därför 
behöver matchningen mellan å ena sidan 
behoven på arbetsmarknaden och å andra sidan 
elevernas val och yrkesutbildningens innehåll 
och utbud förbättras. För att detta ska åstad-
kommas behöver branschernas inflytande över 
gymnasieskolans yrkesprogram stärkas. Inom 
tekniksektorn och vård- och omsorgssektorn 
har collegemodeller utvecklats, där kommuner, 
utbildningsanordnare och företag samverkar för 
att öka attraktionskraften och kvaliteten i 
utbildningar med relevans för respektive 
bransch. Regeringen kommer att fortsätta 
arbetet med att främja att det i fler branscher 
utvecklas former för samverkan mellan skola och 
arbetsliv. För ändamålet föreslår regeringen i 
enlighet med vad som aviserades i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) 
att 5 miljoner kronor avsätts för 2016 och lika 
mycket beräknas årligen för 2017 och 2018. 

Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01) har i 
uppdrag att stärka den gymnasiala yrkesutbild-
ningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta 
ungdomars övergång från skola till arbetsliv och 
förstärka den nationella kompetensförsörj-
ningen.  

Som ett sätt att stärka branschers och arbets-
givares inflytande över den gymnasiala lärlings-
utbildningen ska utredaren undersöka om det 

finns intresse och förutsättningar för en för-
söksverksamhet med en utbildning där 
branscher och arbetsgivare kan ges ett större 
ansvar. Regeringen föreslår att 10 miljoner 
kronor avsätts för 2016 till förberedelsearbete 
för att en sådan försöksverksamhet ska kunna 
starta under 2017. 

Förstärkta satsningar på yrkeslärare 

För att höja yrkesprogrammens kvalitet och 
attraktivitet är det centralt att det finns yrkes-
lärare med rätt kompetens. Under många år 
har det varit brist på lärare i yrkesämnen. Det 
är också en stor andel av de lärare som under-
visar på gymnasieskolans yrkesprogram som är 
obehöriga. Därför föreslår regeringen att den 
pågående satsning som underlättar för yrkes-
lärare att minska sin tjänstgöringsgrad under 
den tid de går en behörighetsgivande utbild-
ning förlängs t.o.m. 2019. Samtidigt ska det 
statliga åtagandet utökas genom att stödet till 
huvudmän för skolor där yrkeslärare under-
visar samtidigt som de går en utbildning för att 
få lärarbehörighet förstärks. För satsningar på 
fler yrkeslärare med rätt behörighet föreslår 
regeringen att 22 miljoner kronor avsätts för 
2016. Satsningen beräknas uppgå till 
71 miljoner kronor för 2017, 60 miljoner 
kronor för 2018 och 20 miljoner kronor för 
2019. Regeringen har uttryckt sin avsikt att 
återkomma i frågan om yrkeslärare på sikt bör 
omfattas av kravet på lärarlegitimation. 

Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) har en avgö-
rande betydelse för att förbereda ungdomar på 
gymnasieskolans yrkesprogram för ett framtida 
arbetsliv. En arbetsplats är en stark lärmiljö där 
elever kan lära sig ett yrkes hantverk och ges 
möjlighet att börja utveckla en egen yrkes-
identitet. Mötet med arbetsplatsen ger unga 
personer möjlighet att börja bygga ett eget nät-
verk med framtida potentiella arbetsgivare. 
Dessvärre finns det brister när det gäller kvali-
teten på APL och ibland är omfattningen av 
APL otillräcklig. Dessutom saknar allt för 
många av arbetsplatsernas handledare en handle-
darutbildning. 
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Regeringen föreslår satsningar för att stärka 
kvaliteten på APL. Anordnarbidraget för 
lärlingsutbildning bör i större utsträckning vill-
koras med att det finns utbildade handledare på 
arbetsplatsen. Skolverket har ett pågående upp-
drag att genomföra handledarutbildning som bör 
förlängas med ett år t.o.m. 2017. Regeringen 
beräknar att 15 miljoner kronor avsätts för detta 
ändamål för 2017. 

Förändringar av statsbidraget för gymnasial 
lärlingsutbildning  

Regeringen anser att den gymnasiala lärlings-
utbildningen fyller en viktig funktion i utbild-
ningsväsendet och ger eleverna en viktig kontakt 
med arbetsmarknaden.  

Ersättningen till arbetsgivare som tar emot en 
lärling har under de senaste åren ökat kraftigt 
och uppgår i dag till maximalt 57 500 kronor per 
lärling och läsår. En studie om statsbidraget, som 
Stockholms universitet har genomfört på 
uppdrag av Statens skolverk3, visar att för en 
majoritet av arbetsgivarna är bidraget inte 
avgörande för om de väljer att ta emot en lärling 
eller inte. Studien visar också att höjningen av 
bidraget 2013 inte har påverkat viljan att ta emot 
lärlingar i någon högre grad. Regeringen anser 
därför att en del av dessa medel bör frigöras för 
att i stället användas mer effektivt inom andra 
områden för att stärka den gymnasiala 
yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. 
Vidare avser regeringen att justera statsbidraget 
så att en större andel av bidraget riktas till 
arbetsplatser som har utbildade handledare. 
Detta ökar incitamentet att utbilda handledare 
och kan förbättra kvaliteten i det lärande som 
sker på arbetsplatsen. 

Regeringen föreslår därför att den del av 
statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning 
som lämnas till den som tillhandahåller det 
arbetsplatsförlagda lärandet minskas med 
10 000 kronor per lärling och läsår till maximalt 
47 500 kronor per lärling och läsår fr.o.m. den 
1 januari 2016. Regeringen föreslår därmed en 

 
 
                                                      
3 Berglund, m.fl. (2014), Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för 

gymnasieal lärlingsutbildning och deras erfarenheter av att ta emot 

gymnasiala lärlingselever, Stockholms universitet.  

minskning med 88 miljoner kronor 2016 och 
beräknar att anslaget minskas med 95 miljoner 
kronor 2017 och 100 miljoner kronor årligen 
därefter. 

Förbättrade förutsättningar för regional 
samordning i gymnasieskolan 

För att matchningen mellan utbildning och 
arbetsmarknadens behov ska fungera, måste det 
finnas ett utbud av utbildningar av hög kvalitet 
som motsvarar den lokala och regionala arbets-
marknadens behov. Många mindre skolhuvud-
män har svårt att upprätthålla ett allsidigt utbud 
av program och inriktningar i gymnasieskolan på 
grund av att det inte finns ett tillräckligt elev-
underlag. För att förbättra matchningen mellan 
efterfrågan på arbetsmarknaden och tillgången 
till utbildningar ska Yrkesprogramsutredningen 
(U 2014:01) föreslå hur regional samverkan om 
gymnasial yrkesutbildning kan stimuleras. 
Utredningen ska även redovisa vilken roll de 
regionala kompetensplattformarna kan spela i 
detta avseende. 

Tekniksprånget förlängs ett år 

Sveriges ekonomi är beroende av en teknik-
intensiv och exportinriktad industri. Teknik-
språnget är en praktiksatsning som syftar till att 
bredda intresset bland unga kvinnor och män 
med gymnasieexamen från teknikprogrammet 
och naturvetenskapsprogrammet för att söka 
ingenjörsutbildningar och på sikt bidra till kom-
petensförsörjningen inom teknikintensiva före-
tag. Av de 420 antagna praktikanterna till 
Tekniksprånget hösten 2014 var 54 procent 
kvinnor. Ett högt kvinnligt deltagande kan på 
sikt bidra till en ökad rekrytering av kvinnor till 
ingenjörsutbildningar. Regeringen föreslår att 
satsningen förlängs med ett år t.o.m. 2017, 
eftersom antalet praktikplatser har ökat, då allt 
fler företag engagerar sig och erbjuder sådana 
platser. För detta ändamål beräknas 11 miljoner 
kronor för 2017, varav 8 miljoner kronor tillförs 
satsningen och 3 miljoner kronor avser en över-
föring av medel för Tekniksprånget från 2016. 
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9.3.3 Breddad möjlighet till deltagande i 
internationella vetenskapstävlingar 

Internationella vetenskapstävlingar syftar till att 
stimulera elevers lärande inom tävlingens veten-
skapliga område, öka elevers intresse för vidare 
studier och stödja internationellt samarbete och 
utbyte för lärare och elever. Staten ger via 
Skolverket statsbidrag för den typen av tävlingar. 
Det finns ett stort intresse för deltagande i 
internationella vetenskapstävlingar.  

Regeringen avser att bredda möjligheten till 
deltagande i internationella vetenskapstävlingar 
och avser även att införa möjligheten att få stats-
bidrag för att anordna internationella veten-
skapstävlingar. Regeringen föreslår att sats-
ningen utökas med 1,4 miljoner kronor för 2016 
och beräknar för samma ändamål 3 miljoner 
kronor årligen för 2017–2019, utöver de medel 
som regeringen fördelar till Skolverket för detta 
ändamål. 

9.3.4 IB-utbildning och utlandssvenska 
elever 

Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag 
beslutat att avskaffa regeringens möjlighet att 
besluta att en internatskola ska ha ställning som 
riksinternatskola (propositionen Vissa frågor om 
utlandssvenska elevers utbildning i Sverige, prop. 
2014/15:39, bet. 2014/15:UbU5, rskr. 
2014/15:109). I och med detta beslut kommer 
även regelverket för statsbidrag för de nuvarande 
riksinternatskolorna att förändras. Dessa föränd-
ringar kommer att innebära en besparing i stats-
budgeten som uppgår till 2 miljoner kronor 2016 
och beräknas uppgå till 6 miljoner kronor 2017, 
10 miljoner kronor 2018 och därefter 
12 miljoner kronor årligen. Förändringarna i 
regelverket för statsbidraget kan komma att 
innebära att fler elever än tidigare kommer i fråga 
för statsbidraget för utbildning som leder fram 
till International Baccalaureate (IB). Den ökade 
kostnaden för statsbidraget bedöms uppgå till 
0,6 miljoner kronor 2016 och till 1,2 miljoner 
kronor årligen fr.o.m. 2017. 

9.4 Vuxenutbildning – ett nytt 
kunskapslyft 

Utbildning ska vara tillgängligt för alla genom 
hela livet. Kunskapslyftet innebär en betydande 
ambitionshöjning när det gäller vuxnas lärande 
vad avser både fler platser och högre kvalitet 
inom utbildning för vuxna. För att öka syssel-
sättningen är det av stor vikt att de som söker 
arbete ges möjlighet till utbildning som ökar 
deras anställningsbarhet. Samhället har ett ansvar 
för att se till att det finns tillräckligt med utbild-
ningsmöjligheter samtidigt som personer som 
behöver stärka sin ställning i arbetslivet också 
själva bär ett ansvar för att använda och förvalta 
dessa möjligheter. 

Ett aktivt arbetssökande är vanligtvis en förut-
sättning för att individen ska hitta ett nytt jobb 
men ibland behövs därutöver insatser som 
stärker den enskildes jobbchanser, t.ex. genom 
utbildning, arbetspraktik och subventionerade 
anställningar.  

Utbildningsinsatser syftar till att stärka 
individens chanser att få ett jobb och därigenom 
bidra till lägre arbetslöshet. Sådana insatser 
bidrar till att bryta passivitet genom att individen 
går från arbetslöshet till utbildning samtidigt 
som individens kompetens och kunskaper 
utvecklas. Effekterna av utbildningsinsatserna 
kan variera mellan olika grupper av individer och 
beroende på insatsens syfte och utformning. 

För att kunna ge fler människor möjlighet att 
ta del av utbildning som skapar vägar in i arbets- 
och samhällslivet vill regeringen fortsätta och 
öka sina satsningar på ett stadigvarande kun-
skapslyft med permanenta utbildningsplatser 
inom yrkeshögskolan och folkhögskolan samt 
när det gäller såväl allmänna ämnen som yrkes-
ämnen inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux). Dessutom aviserade regeringen i 
2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100) en utökning av resurserna för 
högskoleutbildning i hela landet.  

Kunskapslyftet ska ge människor chans att 
utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig 
till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbild-
ning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjlig-
heter och bilda sig för ökat deltagande i sam-
hällslivet eller för personlig utveckling.  

I en globaliserad värld där arbetsmarknaden 
ständigt förändras krävs en kraftigt utbyggd 
vuxenutbildning som ger människor möjlighet 
till återkommande utbildning. Ett kunskapslyft 
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stärker Sveriges konkurrenskraft och förbättrar 
samhällets omställningsförmåga. Kunskapslyftet 
är därför centralt för att nå regeringens mål om 
att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.  

Vuxenutbildningen kan även vara av avgö-
rande betydelse för nyanlända kvinnor och män, 
inte bara för att de ska lära sig det svenska 
språket utan även för att de ska få en utbildning 
som leder till arbete eller kunna komplettera en 
tidigare utbildning. Till kunskapslyftet räknas 
även de insatser som görs inom utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och inom folkbild-
ningen (se utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid när det gäller studie-
förbund). Andra delar av vikt för kunskaps-
lyftets funktionalitet är bl.a. studiestödssystemet 
(se utg.omr. 15). 

Jämställdhetsarbetet ska bedrivas aktivt  

Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om 
utbildning. I komvux och yrkeshögskolan, som 
omfattas av kunskapslyftet, är det av central 
betydelse att de insatser som genomförs präglas 
av ett aktivt jämställdhetsarbete. Trots de 
åtgärder som vidtagits är det svårt att bryta de 
könsbundna utbildningsvalen. Därför behöver 
jämställdhetsarbetet fokusera på att ge kvinnor 
och män förutsättningar att göra medvetna 
utbildningsval. Regeringen arbetar aktivt för att 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. I 
programmet Jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter (JiM) medverkar bl.a. Statens 
skolverk, Statens skolinspektion och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet är att 
stärka och vidareutveckla myndigheternas 
verksamhet så att de ännu bättre bidrar till att 
uppnå de jämställdhetspolitiska målen.  

9.4.1 Rätt till komvux för grundläggande 
och särskild behörighet 

I takt med att andelen jobb som enbart kräver 
kort tidigare utbildning minskar kraftigt blir 
utbildning allt viktigare. Att ha en 
gymnasieutbildning är avgörande för att 
varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
Det finns ett tydligt samband mellan 
utbildningsnivå och sysselsättning där kvinnor 
och män utan en fullgjord gymnasieutbildning är 

arbetslösa i högre utsträckning än personer med 
gymnasial eller högre utbildning. Vuxna utan 
gymnasieutbildning riskerar att långsiktigt fastna 
i en utsatt position på arbetsmarknaden, ofta 
präglad av större risk för arbetslöshet, otrygga 
anställningsförhållanden och låg lön. Människors 
vilja att läsa vidare vid universitet eller högskola 
eller yrkeshögskola ska inte heller bromsas av 
brist på platser inom komvux. Det ska vara god 
tillgång på kurser inom komvux som gör det 
möjligt för individen att kvalificera sig för vidare 
studier.  

Regeringen avser därför att återkomma med 
förslag om en rätt till behörighetsgivande kurser 
inom komvux. En sådan rätt skulle stärka 
människors position på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet i stort samtidigt som den skulle ge 
arbetsgivare bättre möjlighet att få efterfrågad 
kompetens. En rätt till komvux för behörighet 
till olika eftergymnasiala utbildningsformer är en 
av de största satsningarna på vuxenutbildning 
som gjorts de senaste årtiondena. Satsningen 
innebär en betydande ambitionshöjning när det 
gäller tillgången till ett livslångt lärande. 
Skolväsendet bör stå öppet för alla oavsett ålder. 
Med den nämnda rättigheten tar regeringen ett 
stort steg för att göra gymnasial utbildning till en 
självklar möjlighet för alla vuxna. Rättigheten 
bör införas 2017. För ändamålet beräknar 
regeringen 537 miljoner kronor fr.o.m. 2017. 
Regeringen avser att återkomma om reformens 
närmare utformning och kompensation till 
kommunsektorn.  

9.4.2 Fler platser inom kunskapslyftet 

Utöver den ovan nämnda kommande satsningen 
på en rätt till behörighetsgivande kurser inom 
komvux föreslår regeringen att medel avsätts för 
fler utbildningsplatser inom komvux, varav en 
stor andel föreslås gå till den statligt finansierade 
yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen 
(yrkesvux). Vidare föreslås en utbyggnad av 
yrkeshögskolan och fler utbildningsplatser inom 
folkhögskolan. Kunskapslyftet innebär även fler 
utbildningsplatser inom högskolan enligt vad 
som aviserades i 2015 års ekonomiska 
vårproposition. Tillsammans med regeringens 
jobbsatsning och inklusive de platser som följer 
av beslutad budget för 2015, handlar det totalt 
om drygt 55 000 jobb och utbildningsplatser för 
2016. Drygt 11 000 utbildningsplatser är, vilket 
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också framgår av tabellen nedan, avsedda för 
utbildning för personer inom ramen för 
arbetsmarknadsreformer, bl.a. traineejobb och 
utbildningskontrakt. Utöver de utbildnings-
platser som redovisas i tabellen tillkommer i 
regeringens jobbsatsning insatser inom 
arbetsmarknadspolitiken, se utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv. 

 
Tabell 9.1 Antal utbildningsplatser 2016 –20194 
Antal 

 2016 2017 2018 2019 

Komvux/yrkesvux 19200 15000 15000 15000 

Yrkeshögskolan 2500 6000 6000 6000 

Folkhögskolan – 
allmän kurs 

2000 2000 2000 2000 

Folkhögskolan – 
allmän och särskild 
kurs 

1000 1000 1000 1000 

Folkhögskolan − 
studiemotiverande 
kurser för 
långtidsarbetslösa  

1000 1000 1000 1000 

Folkhögskolan – 
yrkesutbildningar, 
särskild kurs för 
långtidsarbetslösa 

1000 1000 1000 1000 

Kompletterande 
utbildningar 

125    

Universitet/högskola 7925 11125 14300 14625 

Utbildningskontrakt 
(20−24 år) 

    

 Komvux/yrkes
vux 

3675 3675 3675 3675 

 Studiemotiver
ande kurser, 
folkhögskolan 

2000 2000 2000 2000 

Trainee5 (20 −24 år) 3551 5451 5343 5220 

Summa 43976 48251 51318 51520 

Komvux – en satsning på allmänna ämnen 

Som ovan nämnts är avsikten att en rätt till 
behörighetsgivande kurser inom komvux ska 
införas 2017. För att ge kommunerna bättre 
förutsättningar att anpassa och dimensionera sin 
vuxenutbildning utifrån den nya rättigheten 

 
 
                                                      
4 En utbildningsplats kan bestå av fler individer. 
5 Utbildningskomponenten inom traineejobb. 

föreslår regeringen en satsning på fler 
utbildningsplatser inom allmänna ämnen i 
komvux under 2016. Satsningen innebär att 
kommunerna ges resurser att anpassa 
organisationen innan den nämnda rätten till 
komvux införs. Regeringen föreslår att 
218,25 miljoner kronor, motsvarande 4 850 nya 
helårsplatser inom komvux, avsätts för 
ändamålet för 2016. Regeringen föreslår även 
medel för de tillkommande utgifterna för 
studiestöd (se utgiftsområde 15). 

Yrkesvux – viktigt för jobb och omställning 

Statsbidragssatsningen yrkesvux syftar till att 
motverka brist på arbetskraft med yrkes-
utbildning och att nå de grupper som saknar 
gymnasieutbildning eller har en gymnasial 
yrkesutbildning som behöver kompletteras. 
Yrkesvux har därför kommit att bli en viktig 
komponent för arbetslivets kompetens-
försörjning och utbildar till många yrken där det 
nu råder brist på personer med rätt kompetens. 
Detta gäller såväl inom välfärden, som bl.a. står 
inför nya utmaningar när andelen äldre i 
befolkningen blir allt större, som inom många 
andra branscher där ny kompetens efterfrågas. 
Yrkesvux kan här bidra till att förbättra 
matchningen mellan arbetssökande och 
arbetsgivare samt fungera som en omställnings-
utbildning för många individer. Yrkesvux kan 
också bidra till att stärka kompetensen bland 
arbetslösa och därmed förbättra deras 
förutsättningar att få ett arbete.  

Inom yrkesvux finns behov av att i vissa 
avgränsade sammanhang prioritera elever inom 
sfi och komvux eller särskild utbildning för 
vuxna (särvux) på grundläggande nivå. Dessa 
elever har i dag sällan möjlighet att delta i 
yrkesvux. Samtidigt har de ofta kort tidigare 
utbildning och ska därmed prioriteras inom 
vuxenutbildningen. Regeringen avser därför att 
reservera delar av satsningen på yrkesvux för 
elever i sfi och svenska som andraspråk inom 
komvux och särvux på grundläggande nivå. 

Regeringen föreslår att 217,5 miljoner kronor, 
motsvarande 4 350 nya helårsplatser inom 
yrkesvux, avsätts för yrkesvux för 2016 och 
beräknar 250 miljoner kronor motsvarande 
5 000 helårsplatser fr.o.m. 2017. Regeringen 
föreslår även medel för de tillkommande 
utgifterna för studiestöd (se utgiftsområde 15). 
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Yrkeshögskolan – matchning mellan utbildning 
och arbetsmarknad 

Samtidigt som arbetslösheten i dag är hög 
misslyckas ett stort antal rekryteringsförsök på 
arbetsmarknaden på grund av brist på efterfrågad 
kompetens. Därför behöver matchningen mellan 
utbildning och arbetsmarknad bli bättre. 
Yrkeshögskolan är ett bra verktyg för 
matchning. Arbetslivet medverkar i 
utbildningarna på olika sätt och de årliga 
uppföljningarna visar att nio av tio studerande 
har arbete året efter examen, många inom det 
område de har utbildat sig för. 

Även en rapport från Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) Yrkeshögskolan – vilka söker, vem tar 
examen och hur går det sedan? (2015:12) visar 
på samma goda resultat. IFAU:s rapport liksom 
årliga uppföljningar visar att sysselsättnings-
graden är 60–70 procent innan utbildningen men 
ca 80 procent efter utbildningen. Av de 
examinerade som var anställda både innan och 
efter utbildningen går strax över 80 procent till 
en ny arbetsgivare. Det tyder på att de 
examinerade kan ha gått vidare till ett arbete där 
deras kompetens kommer bättre till användning. 
Arbetsförmedlingens prognoser över behov av 
arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning 
visar att det finns brister inom ett flertal områ-
den där yrkeshögskolan kan spela en roll. För 
ungdomar som vill fördjupa sina yrkeskunskaper 
från gymnasieskolan och för äldre som vill byta 
eller ta ett nytt steg i sin karriär fyller yrkeshög-
skolan en viktig funktion. 

Trycket på yrkeshögskolan är stort. Personer 
med yrkeshögskoleutbildning är efterfrågade på 
arbetsmarknaden och antalet ansökningar om att 
få bedriva en yrkeshögskoleutbildning ökar. 
Söktrycket från dem som vill studera på yrkes-
högskolan är också högt och fortsätter att öka 
men det finns inte tillräckligt många utbild-
ningsplatser. Regeringen vill därför kraftigt öka 
antalet utbildningsplatser och föreslår att 
150 miljoner kronor avsätts för detta ändamål 
för 2016. Det motsvarar ca 2 500 utbildnings-
platser. Fr.o.m. 2017 beräknar regeringen att 
satsningen uppgår till 360 miljoner kronor 
årligen, vilket motsvarar 6 000 nya utbildnings-
platser per år. Regeringen föreslår även medel för 
de tillkommande utgifterna för studiestöd (se 
utgiftsområde 15). 

Folkhögskolan – pedagogik som ger fler möjlighet 
till utbildning och bildning 

Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och 
den stimulans som många som inte har fullföljt 
en utbildning i det reguljära utbildningssystemet 
behöver. För nyanlända kvinnor och män kan 
folkhögskolan vara en väg in i det svenska 
utbildningssystemet och samtidigt ge bra 
förutsättningar för att lära sig svenska. Därför 
anser regeringen att antalet utbildningsplatser 
bör utökas främst på folkhögskolans allmänna 
kurser men även på folkhögskolans särskilda 
kurs för att fler ska kunna få grundläggande 
behörighet till högskolestudier eller en 
yrkesinriktad utbildning. Under utgiftsområde 
17 föreslår regeringen att folkhögskolan tillförs 
medel motsvarande 1 000 nya utbildningsplatser 
på såväl allmänna som särskilda kurser för 2016 
och beräknar motsvarande medel fr.o.m. 2017 
och enligt avisering i 2015 års ekonomiska 
vårproposition medel motsvarande 2 000 nya 
utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna 
kurser årligen fr.o.m. 2016. Under utgiftsområde 
14 Arbetsmarknad och arbetsliv föreslår 
regeringen att medel tillförs motsvarande 
1 000 platser fr.o.m. 2016 på studiemotiverande 
kurser och medel motsvarande samma antal 
platser på yrkesinriktade kurser för 2016–2019, 
riktade till deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin. 

Högre utbildning avgörande för framtidens jobb 
och Sveriges konkurrenskraft 

Antalet sökande till högskoleutbildning är 
fortsatt mycket högt. Fler behöriga sökande bör 
beredas plats i högskolan, särskilt mot bakgrund 
av en hög ungdomsarbetslöshet. För att fler 
behöriga ska kunna genomgå högskole-
utbildning aviserade regeringen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition en utökning av 
resurserna för högskoleutbildning i hela landet. 
Under 2015 inleddes en utbyggnad som 
beräknas innebära att ytterligare resurser 
motsvarande ungefär 14 600 helårsstudenter 
tillförs högskolan 2019.  
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Kombinationer av arbete och utbildning 

Inom arbetsmarknadspolitiken återfinns 
satsningar som kombinerar utbildning med 
arbete och praktik. Dessa satsningar är också en 
del av regeringens politik för ett nytt 
kunskapslyft. Utbildningskontraktet syftar till 
att arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år ska 
påbörja eller återgå till studier med 
målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning 
inom komvux eller på folkhögskola. Inom 
ramen för kontraktet ska det vara möjligt att 
studera på heltid men det ska också vara möjligt 
att kombinera deltidsstudier med t.ex. arbete 
eller praktik. I enlighet med vad regeringen 
aviserade i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 (prop 2014:15/99) föreslår regeringen att 
medel avsätts för 2016 för statsbidrag 
motsvarande 3 675 utbildningsplatser inom 
komvux inom ramen för utbildningskontraktet.  
Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition även att dagens satsning på 
studiemotiverande kurser på folkhögskola ska 
förlängas och föreslår att medel avsätts för 
ytterligare 2 000 utbildningsplatser fr.o.m. 2016. 

Traineejobb införs inom välfärdssektorn och 
bristyrkesområden. Målgruppen är arbetslösa 
ungdomar i åldern 20–24 år som har en 
gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. I 
traineejobben ska anställning kombineras med 
en yrkesutbildning inom området för 
anställningen (se utg. omr. 14). I enlighet med 
vad regeringen aviserade i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 föreslår regeringen 
att 168,7 miljoner kronor, motsvarande 
3 551 utbildningsplatser, avsätts för traineejobb 
för 2016. Regeringen beräknar för samma 
ändamål 258,9 miljoner kronor för 2017 och 
253,8 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2018, vilket 
motsvarar ca 5 450 respektive ca 5 340 utbild-
ningsplatser. 

Inom ramen för kunskapslyftet bör också 
deltagare i det arbetsmarknadspolitiska 
programmet jobb- och utvecklingsgarantins sista 
del, sysselsättningsfasen (fas tre), ges ökade 
möjligheter till utbildning enligt vad som 
aviserats i 2015 års ekonomiska vårproposition.  

9.4.3 Ökad kvalitet inom 
vuxenutbildningen 

Satsningar på fler utbildningsplatser behöver 
kombineras med satsningar på ökad kvalitet i 
vuxenutbildningen. Inom ramen för 
kunskapslyftet föreslår regeringen en rad 
satsningar som syftar till att förbättra 
utbildningen.  

En effektivare och individanpassad sfi och 
komvux 

Individ- och målanpassningen av vuxenutbild-
ningen kan förbättras. En förbättrad språk-
utbildning för invandrare och en vuxen-
utbildning, bättre anpassad till utrikes föddas 
och korttidsutbildades behov, bidrar till att öka 
människors möjligheter att genomföra och klara 
sina studier med goda resultat, få ett arbete och 
etablera sig i det svenska samhället. Våren 2015 
fattade riksdagen beslut med anledning av 
propositionen Ökad individanpassning – en 
effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 
2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 
2014/15:246). I propositionen konstaterades att 
det behöver bli lättare att kombinera sfi med 
annan utbildning. Med en ökad möjlighet att 
kombinera olika studier kan den sammanlagda 
utbildningstiden kortas, vilket i sin tur kan leda 
till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. 
För att stimulera utbyggnad av utbildning där 
kurser i sfi och svenska som andraspråk 
kombineras med en yrkesutbildning avser 
regeringen att reservera delar av satsningen på 
yrkesvux för elever inom sfi och svenska som 
andraspråk inom komvux på grundläggande nivå. 
Denna satsning beskrivs vidare i avsnitt 9.4.2.  

Satsning på ökad kompetens för lärare inom sfi 
och svenska som andraspråk inom komvux  

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och 
förtryck. Det gör att behovet av insatser som 
möjliggör etablering ökar. En bra språk-
undervisning förbättrar möjligheten för utrikes 
födda att etablera sig i det svenska samhället och 
på arbetsmarknaden. Regeringen vill att sfi ska 
hålla hög kvalitet. För att tillgodose de behov 
som finns i kommunerna är det nödvändigt att 
det finns lärare och att dessa lärare har rätt 
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behörighet och hög kompetens. Redan i dag 
råder det brist på lärare som är behöriga att 
undervisa inom sfi och svenska som andraspråk. 
Antalet behöriga lärare har inte ökat i samma 
takt som antalet elever som deltar i sfi och 
svenska som andraspråk. Därför vill regeringen 
genom olika satsningar, motivera och stimulera 
fler att vilja bli lärare, och även att fördjupa sin 
kompetens, inom sfi och svenska som 
andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå 
i komvux.   

Satsningen på bättre sfi och svenska som 
andraspråk inom komvux ska även omfatta en 
satsning på alfabetisering. Undervisning av 
nyanlända kvinnor och män som är analfabeter 
eller har ett språk med ett annat alfabet än det 
latinska ställer extra höga krav på de 
undervisande lärarnas kompetens och det finns 
en efterfrågan på både utbildning och stöd-
material bland undervisande lärare inom detta 
område.  

I enlighet med vad regeringen aviserade i 
proposition Vårändringsbudget för 2015  
föreslår regeringen därför att 100 miljoner 
kronor avsätts för 2016 och beräknar 
motsvarande belopp per år fr.o.m. 2017 för de 
ovan nämnda insatserna.  

Kontinuitet ska förenas med flexibilitet i 
yrkeshögskolan 

Yrkeshögskolans utbildningar ska präglas av 
flexibilitet genom att de hela tiden utgår från 
arbetsmarknadens behov. Samtidigt efterfrågas 
kontinuitet och långsiktighet från såväl det 
offentliga som det privata arbetslivet för att 
rekryteringen av kompetens ska tryggas. 
Yrkeshögskolan behöver även kunna uppfylla 
sitt syfte att vara en del i ett sammanhängande 
system för yrkesutbildning. Elever bör redan i 
gymnasieskolan kunna planera för vidare 
utbildning inom yrkeshögskolan, som en del av 
en yrkeskarriär. Den kortsiktighet som i dag 
präglar yrkeshögskolan, med ständig 
omprövning av utbildningsutbudet, försvårar 
detta. Utbildningsdepartementet har därför 
remitterat promemorian En stärkt 
yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 
2015:41) med förslag som tar sikte på 
yrkeshögskolans fortsatta utveckling och 
inriktning och som bl.a. innebär att det ska 
finnas utrymme för både flexibilitet och 

kontinuitet i yrkeshögskolans utbildningsutbud. 
Genom att utbildningsanordnarna får bättre 
planeringsförutsättningar kan kvaliteten i 
utbildningarna utvecklas och möjligheterna att 
satsa på investeringstunga utbildningar 
förbättras. Denna ökade kontinuitet bör 
samtidigt förenas med flexibilitet genom att det 
fortfarande ska vara möjligt att fasa ut 
utbildningar och låta nya komma in i 
yrkeshögskolan. På så sätt kan arbetslivets behov 
av kompetens i såväl det medellånga som det mer 
långsiktiga perspektivet tillgodoses.  

Andelen distansutbildningar inom yrkeshög-
skolan har ökat. Detta förbättrar möjligheterna 
att studera inom yrkeshögskolan oavsett 
bostadsort. För att säkerställa god måluppfyllelse 
och hög kvalitet avser regeringen att ge 
Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att 
se över kvalitet och effekter av distansutbild-
ningar inom yrkeshögskolan. Regeringen avser 
också att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i 
uppdrag att informera utbildningsanordnare om 
möjligheten att samverka kring utbildningar 
samt att underlätta för berörda parter i det 
arbetet. 

9.4.4 Förbättrad validering för jobb och 
förkortad utbildningstid 

Validering är ett viktigt verktyg för att ta till vara 
människors kompetens. Att människor kan få en 
effektiv bedömning och ett erkännande av sina 
kunskaper och kompetenser gör att de kan 
arbeta med det de redan är utbildade för eller att 
utbildningstiden för individer kan förkortas. 
Validering är en möjlighet som ska stå alla och 
inte endast vissa grupper till buds.  

Regeringen avser att tillsätta en validerings-
delegation för att följa, stödja och samordna ett 
intensifierat utvecklingsarbete inom validerings-
området. Delegationens uppdrag kommer att 
vara att verka för att överblickbarhet, effektivitet 
och långsiktighet präglar utvecklingen av 
strukturer för validering och valideringsinsatser i 
Sverige mot bakgrund av bl.a. införandet av 
Europeiska unionens råds rekommendation om 
validering av icke-formellt och informellt lärande 
(2012/C 398/01). Regeringen föreslår att det för 
delegationens fortsatta arbete avsätts 5 miljoner 
kronor för 2016 och beräknar 5 miljoner kronor 
årligen för detta ändamål för 2017–2019 (se även 
utg. omr. 14.).  
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Skolverket bör få i uppdrag att utforma kurser 
om validering för studie- och yrkesvägledare. 
Regeringen föreslår att det för detta ändamål 
avsätts 2 miljoner kronor för 2016 och beräknar 
för ändamålet samma belopp för 2017. 

Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i 
uppdrag att ta fram valideringsstandarder i 
samarbete med branscher. Regeringen föreslår 
att det för detta ändamål avsätts 2 miljoner 
kronor för 2016. 

Referensramen för kvalifikationer för livslångt 
lärande 

I augusti 2015 beslutade regeringen en 
förordning om en nationell referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SFS 
2015:545). Referensramen ska göra det lättare 
för enskilda personer, arbetsgivare och 
utbildningsanordnare att förstå vilken nivå en 
kvalifikation, t.ex. examina, certifikat och 
diplom, motsvarar. Eftersom det tydligt ska 
framgå vilka kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som kvalifikationerna innebär kan 
referensramen även underlätta arbetet med 
validering och stimulera utvecklingen av 
validering. Det är regeringens förhoppning att 
den nationella referensramen kan förbättra 
rörligheten såväl på arbetsmarknaden inom 
Sverige som mellan Sverige och andra europeiska 
länder, underlätta övergångar mellan arbete och 
utbildning, främja livslångt lärande och bidra till 
att ge resultaten av validering nationell 
legitimitet på arbetsmarknaden.  

Regeringen har i förordningen angett vilken 
nivå i referensramen de kvalifikationer som är 
författningsreglerade, kvalitetssäkrade och vilkas 
resultat av lärande anges i författningsreglering, 
motsvarar. Utfärdare av övriga kvalifikationer 
kan fr.o.m. den 1 januari 2016 ansöka hos 
Myndigheten för yrkeshögskolan om att få ett 
beslut om vilken nivå i referensramen kvali-
fikationen motsvarar. Att referensramen 
inkluderar kvalifikationer som utfärdas såväl av 
det offentliga utbildningssystemet som andra 
aktörer kan bidra till att skapa en helhetsbild av 
de kvalifikationer som ges ut i Sverige. 

9.5 Universitet och högskolor 

Högskoleutbildning skapar en välutbildad 
arbetskraft och ger förutsättningar för forskning 
och ökad kunskap. 

Att allt fler genomgår högre utbildning är 
avgörande för framtidens jobb och Sveriges 
konkurrenskraft, men även för att ge människor 
ökad frihet att forma sina egna liv. 
Högskoleutbildning bidrar till bildning och till 
enskilda individers utveckling, samhälls-
engagemang och kritiska tänkande. Den bidrar 
till att människor på ett bättre sätt klarar 
omställningar och förändringar. Att investera i 
högre utbildning ger därmed långsiktiga effekter 
av högt värde för både enskilda människor och 
för samhället i stort. 

Regeringens mål är att utbildning och 
forskning vid universitet och högskolor ska hålla 
en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas 
effektivt. Utbildningen ska möjliggöra ett 
livslångt lärande och bidra till tillväxt och 
jämlikhet. Universitet och högskolor har en 
viktig uppgift att utbilda både för dagens och för 
morgondagens arbetsmarknad. Lärosätena har 
därför ett stort ansvar att se till att 
utbildningarna förnyas, är långsiktigt hållbara, är 
arbetsmarknadsanknutna och vilar på 
vetenskaplig grund.  

Alla ska ges likvärdiga möjligheter att gå 
vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund. 
Det är därför av största vikt att motverka 
skillnader i tillgång till utbildning mellan 
människor med olika bakgrund och erfarenheter. 
Regeringen förutsätter att lärosätena, enligt vad 
som anges i högskolelagen, aktivt arbetar med 
frågor som rör breddad rekrytering till, men 
också breddat deltagande i, högre utbildning. Att 
utbildning fortsatt finns tillgänglig i hela landet 
är viktigt för att kunna ta till vara individers 
kompetens och utvecklingspotential.  

Regeringen är en feministisk regering. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett 
prioriterat område, vilket också ska återspeglas i 
högskolan. Regeringen vill betona universitet 
och högskolors ansvar att enligt högskolelagen 
(1992:1434) alltid iaktta och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män i verksamheten.  

Verksamheten vid universitet och högskolor 
är internationellt präglad och såväl utbildning 
som forskning bedrivs i allt högre grad 
oberoende av nationella gränser. Svenska 
universitet och högskolor ska därför vara 
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attraktiva samarbetspartners för utländska 
lärosäten och företag och framgångsrikt kunna 
attrahera studenter, forskare och resurser 
internationellt. 

Universitet och högskolors verksamhet är 
central för en hållbar utveckling i samhället. 
Universitet och högskolor ska därför enligt 
högskolelagen i sin verksamhet främja en hållbar 
utveckling, vilket innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa. Regeringen förutsätter att 
lärosätena arbetar aktivt med dessa frågor.  

9.5.1 Fler studerande vid högskolan  

Antalet sökande till högskoleutbildning är 
fortsatt mycket högt. Behovet av 
högskoleutbildade ökar också på arbets-
marknaden. Samtidigt har utbyggnaden av 
högskoleutbildning stannat av de senaste tio åren 
och det har blivit svårare att komma in på 
högskolan.  

För att fler behöriga sökande ska kunna 
genomgå högskoleutbildning föreslår regeringen 
en utökning av resurserna i hela landet. Under 
2015 inleddes en utbyggnad som beräknas 
innebära att ytterligare resurser motsvarande 
ungefär 14 600 helårsstudenter har tillförts 
högskolan 2019. För att fortsatt möjliggöra 
denna utbyggnad föreslår regeringen att medel 
motsvarande 2 900 nya helårsstudenter avsätts 
för 2016. Denna utbyggnad är därmed mer 
omfattande än utbyggnaden i den av riksdagen 
beslutade budgeten för 2015. Utbyggnaden 
inriktas delvis mot vissa specifika utbildningar, 
men ger också universitet och högskolor 
möjlighet att bygga ut andra utbildningar som är 
angelägna utifrån studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov.  

Satsningar på vissa bristyrken 

Med hänsyn till den stora bristen på 
högskoleutbildad arbetskraft inom vissa yrken 
finns det anledning att särskilt peka ut vissa 
utbildningar som behöver byggas ut. I enlighet 
med regeringens förslag i propositionen 
vårändringsbudget för 2015 beslutade riksdagen 
att medlen till utbyggnaden av högskole-
utbildningar till en del ska riktas till att bygga ut 

vissa utbildningar (prop. 2014/15:99, bet. 
2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).  

De utbildningar inom vilka utbyggnaden 
enligt nämnda beslut har påbörjats, och där 
utbyggnaden föreslås fortsätta, är förskol-
lärarutbildningen, grundlärarutbildningen, 
speciallärar- och specialpedagogutbildningarna 
samt den kompletterande pedagogiska 
utbildning som leder till ämneslärarexamen. 
Även inom hälso- och sjukvårdssektorn är 
tillgången till välutbildad personal central och 
inom vissa yrkeskategorier råder brist på 
utbildad personal. Med anledning av detta 
föreslås att utbyggnaden av utbildningarna till 
sjuksköterska, barnmorska och specialist-
sjuksköterska också ska fortsätta i enlighet med 
beslutet om vårändringsbudgeten för 2015. Den 
föreslagna utbyggnaden överensstämmer med 
det som presenterades i regeringens budget-
proposition för 2015.  

Den föreslagna utbyggnaden av dessa 
utbildningar redovisas i nedanstående tabell. 
Utökningen av antalet nybörjarplatser är avsedd 
att genomföras under 2015 eller 2016 förutom 
för sjuksköterskeutbildningen där delar av 
utbyggnaden även avses ske 2017. Utbyggnaden 
av antalet nybörjarplatser vid respektive lärosäte 
framgår av regleringsbrev eller avtal. 

 
Tabell 9.2 Satsning på vissa bristyrken 
Antal nybörjarplatser 

   

Förskollärarutbildning  800 

Grundlärarutbildning F-3  700 

Kompletterande pedagogisk 
utbildning 

 500 

Speciallärarutbildning och 
specialpedagogutbildning 

 300 

Sjuksköterskeutbildning  700 

Barnmorskeutbildning   250 

Specialistsjuksköterskeutbildning  600 

Summa  3 850 

9.5.2 Högre kvalitet i den högre 
utbildningen 

All högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet. 
Även om svenska universitet och högskolor 
generellt sett håller hög kvalitet finns det 
områden som behöver förbättras. Otillräcklig 
kvalitet riskerar medföra att färre fullföljer sina 
studier och att utbildningarna inte ger den 
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kunskap som de är menade att ge. Studenter som 
läser vid universitet och högskolor ska känna sig 
trygga med att de får bra utbildningar. Detta är 
ett prioriterat område för regeringen.  

Regeringen vill i detta sammanhang peka på 
några områden som under de senaste åren inte 
har varit tillräckligt i fokus inom högre 
utbildning. Ett sådant område är 
internationalisering av universitet och högskolor. 
Ambitionen är att internationaliseringen ska 
kunna fortsätta att utvecklas. Som ett första steg 
genomförs möten med ett antal intressenter för 
att utifrån olika perspektiv identifiera områden 
att utveckla, men också för att identifiera hinder 
för internationalisering. Ett annat av dessa 
områden är högskolelagens krav på att 
verksamheten ska bedrivas så att det finns ett 
nära samband mellan utbildning och forskning. 
Ytterligare en angelägen fråga är utbildningarnas 
arbetsmarknadsanknytning. Alla utbildningar 
ska vara så användbara som möjligt både för 
individen och för samhället. Arbetsmarknads-
anknytning är särskilt angelägen för utbildningar 
som leder till yrkesexamina.  

Kvalitetsförstärkning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt lärar- och 
förskollärarutbildning 

Riksdagens beslut om vårändringsbudget för 
2015 innebär att 125 miljoner kronor ska 
avsättas för en kvalitetsförstärkning av 
högskoleutbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt av lärar- och 
förskollärarutbildningar under 2015 (prop. 
2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 
2014/15:255). I likhet med vad regeringen 
föreslog i budgetpropositionen för 2015 anser 
regeringen att det behövs ytterligare kvalitets-
förstärkningar och föreslår därför att 250 
miljoner kronor avsätts för höjda 
ersättningsbelopp för humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning för 2016. 
Regeringen beräknar motsvarande summa för 
2017 och 2018.  

I maj 2015 redovisade Universitetskanslers-
ämbetet ett uppdrag om uppföljning av 
användningen av de tidigare ökade resurserna till 
humaniora och samhällsvetenskap (rapport 
2015:14). Regeringen avser att även fortsatt 

noggrant följa universitets och högskolors arbete 
i frågan. 

Kvalitetsbaserad resurstilldelning 

I det följande redogörs för regeringens förslag 
om den kvalitetsbaserade resurstilldelningen. 

 
Ärendet och dess beredning: Efter omfattande 
kritik mot nuvarande kvalitetssäkringssystem 
beslutade dåvarande utbildningsministern i april 
2014 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att biträda 
Regeringskansliet med att föreslå hur 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning 
bör utformas. Utbildningsdepartementet 
remitterade i mars 2015 en promemoria med 
bedömningar om ett nytt nationellt kvalitets-
säkringssystem för högre utbildning samt förslag 
om kvalitetsbaserad resurstilldelning 
(U2015/01626/UH). Remisspromemorians 
bedömningar om ett nytt kvalitetssäkrings-
system bereds för närvarande i 
Regeringskansliet.  
 

 
Regeringens förslag: Riksdagens tidigare 
ställningstagande om att resurser för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas 
även på grundval av kvalitetsutvärderingar av 
utbildningars resultat ska inte längre gälla. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: En majoritet av 

remissinstanserna, bl.a. Lunds universitet, Umeå 
universitet, Mittuniversitetet, Gymnastik- och 
idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, 
Mälardalens högskola, Sveriges universitets-
lärarförbund, Saco, TCO och Sveriges förenade 
studentkårer är positiva till promemorians 
förslag. Av dessa betonar flertalet vikten av att 
medlen för kvalitetsbaserad resurstilldelning 
återförs till lärosätena. Ett fåtal av 
remissinstanserna, Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, Vinnova, Chalmers tekniska högskola 
och Svenskt Näringsliv anser att ekonomiska 
incitament är kvalitetsdrivande och att det även 
fortsättningsvis bör finnas någon form av 
kvalitetsbaserad resurstilldelning. 

Skälen för regeringens förslag: Fördelningen 
av resurser på grundval av kvalitetsutvärderingar 
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av utbildningars resultat grundas i dag på de 
utbildningsutvärderingar som får det högsta 
omdömet. Syftet är att verka kvalitetsdrivande 
genom att hög kvalitet premieras. Regeringen 
anser att den nuvarande kvalitetsbaserade 
resurstilldelningen sker på grundval av ett alltför 
svagt underlag. Regeringen grundar sin 
uppfattning på den kritik som har framkommit 
mot de utbildningsutvärderingar som 
genomfördes 2011–2014, bl.a. att omdömena ges 
utifrån ett alltför begränsat bedömningsunderlag 
och att det finns brister i kalibreringen mellan 
olika utbildningsutvärderingar.  

Vidare har ett stort antal kurser och kortare 
utbildningar inte varit föremål för utbildnings-
utvärdering och har därför inte heller kommit i 
fråga som grund för kvalitetsbaserad 
resurstilldelning. Tilldelningen har således skett 
utifrån ett alltför begränsat underlag. 

Av dessa skäl anser regeringen att riksdagens 
ställningstagande om den nuvarande 
kvalitetsbaserade resurstilldelningen för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inte 
längre ska gälla. De knappt 300 miljoner kronor 
som under 2015 har fördelats genom den 
kvalitetsbaserade resurstilldelningen bör i stället 
användas för kvalitetshöjande insatser vid högre 
utbildning under 2016. Dessa medel kommer att 
fördelas i regleringsbreven för 2016.  

Studentinflytande 

Studenternas medverkan i och inflytande över 
universitets och högskolors utveckling och 
verksamhet är en viktig förutsättning för 
utbildning av hög kvalitet. Högskolelagen 
(1992:1434) slår fast studenternas rätt att vara 
representerade i frågor som rör utbildningen 
eller studenternas situation. Sedan 
kårobligatoriet avskaffades 2010 har 
studentkårernas förutsättningar att bedriva 
verksamhet förändrats i grunden. Regeringen 
avser att även fortsatt noggrant följa 
utvecklingen inom området. 

9.5.3 Högskolans utbildningsuppdrag 

Lärosätenas frihet att planera utbildningsutbudet  

Högskolans utbildningar bör möta både 
arbetsmarknadens och samhällets behov i dag 

och på längre sikt. Universitet och högskolor 
ansvarar själva för att inom ramen för de mål 
som regeringen har satt upp i examens-
beskrivningar utforma utbildningarna. De har 
också stor frihet att själva dimensionera 
utbildningarna så länge dessa svarar mot 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov. Denna ordning ger en stor flexibilitet i 
utbildningsutbudet, och erfarenheter visar att en 
alltför centralstyrd dimensionering av utbildning 
inte är ändamålsenlig. Regeringen ser dock att 
samverkan mellan lärosäten, liksom t.ex. mellan 
lärosäten och berörda myndigheter, innebär 
möjligheter till en bättre dimensionering av 
utbildningarna.  

Vid planering av utbildningsutbudet är det 
viktigt att universitet och högskolor tar del av 
analyser som gäller det framtida behovet på 
arbetsmarknaden. För stora delar av utbudet 
behöver sådana analyser grundas på 
bedömningar av arbetsmarknaden på både 
regional och nationell nivå. En särskild utredare 
(dir. 2014:54) har haft i uppdrag att beskriva 
utvecklingen och sammansättningen av 
utbildningsutbudet i högskolan ur ett 
helhetsperspektiv såväl på nationell nivå som på 
lärosätesnivå under de senaste 20 åren. 
Utredaren lämnade i juni 2015 betänkandet 
Högre utbildning under tjugo år 
(SOU 2015:70). Betänkandet har remitterats. 

Effektiva studier i form av sommarkurser och 
distansutbildning  

Sommarkurser och distansutbildning är i många 
fall ett viktigt komplement till det ordinarie 
utbildningsutbud som erbjuds vid ett lärosäte. 
En utbildning som inte kräver studentens fysiska 
närvaro och som ger stor frihet i tid för 
studierna gör det möjligt för fler personer att 
genomföra en högskoleutbildning oavsett 
bostads- och livssituation. Detta ökar 
möjligheterna att skapa mångfald i högskolan 
och är en förutsättning för att kunna bredda 
rekryteringen till och deltagandet i 
högskoleutbildning. Den tidigare nämnda 
utredningen om utbildningsutbudet i högskolan 
(dir. 2014:54) har också haft i uppdrag att 
beskriva utvecklingen och föreslå åtgärder inom 
dessa områden. Betänkandet har, som ovan 
nämnts, remitterats.  
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Universitetskanslersämbetet har också fått i 
uppdrag av regeringen att analysera möjligheter 
och eventuella hinder med ett införande av 
öppen nätbaserad utbildning (MOOC:s) i 
svensk högskola (U2015/1879/UH). Uppdraget 
ska redovisas senast den 1 februari 2016.  

Samverkan med omgivande samhälle  

Ett exportberoende land som Sverige behöver ha 
ett fungerande och väl utvecklat strategiskt 
samarbete mellan de aktörer som kan bidra till 
att Sverige blir framgångsrikt i den 
internationella konkurrensen. Stor vikt bör 
därför läggas vid universitetens och 
högskolornas uppgift att, inom ramen för sin 
utbildnings- och forskningsverksamhet, 
samverka med det omgivande samhället, 
informera om sin verksamhet och verka för att 
forskningsresultat kommer till nytta, men också 
t.ex. att samverka med forskning som bedrivs 
utanför högskolorna. Universitet och högskolor 
bör verka för en god dialog om forskningen och 
dess resultat. På så sätt främjas universitet och 
högskolor som en arena för samhälls- och 
demokratiutveckling. Förutom samhälls-
effekterna kan det även ge forskningen ökad 
relevans och ökade insikter om samhällets behov 
och utmaningar. (Se även avsnitt 9.6.8.) 

9.5.4 Bättre möjligheter för fler att få 
användning för sin kompetens  

Sverige behöver ta tillvara alla individers 
kompetens, vare sig den införskaffats inom 
landet eller i någon annan del av världen. Därför 
behöver matchningen mellan individens 
kompetens och arbetsmarknadens anställnings-
behov fungera bättre. Avgörande för att kvinnor 
och män snabbt ska kunna komma in på den 
svenska arbetsmarknaden är möjligheterna att få 
sin tidigare utbildning bedömd och sin reella 
kompetens erkänd samt möjligheterna att kunna 
ta del av ytterligare utbildning. Detta gäller både 
dem som redan bor i Sverige och dem som 
kommer till landet. Bland de asylsökande som 
beviljats uppehållstillstånd finns många 
högskoleutbildade. Hela samhället liksom de 
enskilda individerna tjänar på att nyanländas 
kompetens tillvaratas. Insatser inom området är 
därför en högt prioriterad fråga för regeringen.  

Utveckling av validering inom högskolan  

I universitet och högskolors uppgifter ingår 
moment av validering när de bedömer en 
sökandes s.k. reella kompetens, dels för 
behörighet för tillträde till en utbildning, dels för 
tillgodoräknande när den sökande har antagits 
till en utbildning. Att få sina tidigare kunskaper 
erkända inom högre utbildning, oavsett när och 
hur de har förvärvats, kan vara mycket 
betydelsefullt för individen. 

I dag är det dock oklart i vilken omfattning en 
bedömning av reell kompetens för behörighet 
sker vid lärosätena eftersom det inte görs någon 
systematisk uppföljning av frågan. De uppgifter 
som finns tyder dock på att antalet individer som 
antagits efter bedömning av reell kompetens är 
lågt. Det finns också indikationer på att 
bedömning av reell kompetens inte har hög 
prioritet vid alla lärosäten. En uppföljning som 
dåvarande Högskoleverket gjorde av 
universitetens och högskolornas arbete med 
bedömning av reell kompetens 2009 visar bl.a. 
att bedömningen anses svår samt tids- och 
resurskrävande, inte minst när det gäller 
tillgodoräknande.  

Enligt regeringens mening är det prioriterat 
att alla som har behov av att få sin reella 
kompetens bedömd inom högre utbildning 
erbjuds den möjligheten. Eftersom situationen i 
dag inte bedöms fungera tillfredsställande anser 
regeringen att universitet och högskolor under 
en treårsperiod bör få en tillfällig förstärkning 
för att utveckla effektivare bedömningar. 
Regeringen föreslår därför att 30 miljoner 
kronor avsätts under 2016 och beräknar samma 
summa årligen under 2017 och 2018 till stöd för 
lärosätenas arbete med att utveckla processer 
och strukturer för bedömning av reell 
kompetens. Regeringen avser att ge 
Universitets- och högskolerådet i uppdrag att 
föreslå fördelning av medlen.  

Satsning på bedömning av utländsk utbildning  

En central del i arbetet med att ta tillvara den 
kompetens som finns i Sverige är möjligheterna 
för personer med en utländsk utbildning att få 
sin avslutade utländska utbildning bedömd. 
Merparten av bedömningen av utländsk 
utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå 
görs av Universitets- och högskolerådet. I fråga 
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om reglerade yrken ansvarar respektive behörig 
myndighet för bedömningen när det gäller 
tillstånd att utöva yrket.  

Belastningen på bedömningsverksamheten har 
de senaste åren varit hög, huvudsakligen på 
grund av en ökad invandring av flyktingar, 
andra skyddsbehövande och deras anhöriga av 
vilka många har en högskoleutbildning, och 
handläggningstiderna har varit långa. Det är 
viktigt att bedömningsverksamheten ges 
förutsättningar att fungera väl och att väntetiden 
för att få en bedömning inte blir för lång. För att 
stärka myndighetens arbete med bedömning av 
utländsk kompetens, inklusive arbete avseende 
yrkeskvalifikationsdirektivet, samt arbete i övrigt 
med bedömning av reell kompetens i högskolan 
föreslår regeringen att ytterligare 8 miljoner 
kronor tillförs Universitets- och högskolerådet 
2016. Regeringen beräknar 12,5 miljoner kronor 
från 2017 för ändamålet utöver vad som tidigare 
beräknats. 

Investering i en utökning av de kompletterande 
utbildningarna  

Ett annat viktigt verktyg i matchningen mellan 
individers kompetens och arbetsmarknadens 
behov är kompletterande utbildningar. För 
många personer med en utländsk utbildning kan 
möjligheten att komplettera den tidigare 
utbildningen vid en svensk högskola vara 
avgörande för etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst inom 
de yrken för vilka det krävs legitimation för 
yrkesverksamhet. Att kvinnor och män med 
utländsk utbildning, främst utrikes födda, inte 
får jobb som motsvarar deras kvalifikationer 
innebär förlorade möjligheter både för samhället 
och för individen.  

En ökad invandring av flyktingar, 
andra skyddsbehövande och deras anhöriga och 
en höjd genomsnittlig utbildningsnivå hos de 
personer som omfattas av etableringsuppdraget 
ställer krav på att möjligheterna att komplettera 
en utländsk utbildning utökas. Det finns också 
personer som varit en längre tid i Sverige efter 
sin avslutade utländska utbildning, men som 
ännu inte fått möjligheten att utöva sitt yrke här. 
Kompletterande utbildning ger också 
möjligheter att trygga kompetensförsörjningen 
inom områden där det i dag råder brist på 
utbildad arbetskraft, i hela eller delar av landet. 

Regeringens särskilda satsning på 
kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk utbildning omfattar i dag 
utbildningar för läkare, lärare, tandläkare, 
sjuksköterskor och jurister. Regeringen menar 
att en omfattande förstärkning av möjligheterna 
att delta i kompletterande utbildningar är 
nödvändig. Detta innefattar bl.a. att fler personer 
ska ha möjlighet att delta i de befintliga 
utbildningarna men också att utbildningar inom 
fler yrkesområden byggs upp, däribland 
kompletterande utbildningar för personer med 
avslutad utländsk psykologutbildning samt 
biomedicinsk analytikerutbildning. Regeringen 
föreslår därför att ytterligare 25 miljoner kronor 
avsätts för ändamålet 2016 inklusive 
studiemedel. Regeringen beräknar ytterligare 
75 miljoner kronor 2017, 220 miljoner kronor 
2018 och 340 miljoner kronor 2019 för 
ändamålet utöver vad som tidigare beräknats. 

9.5.5 Ökad jämställdhet  

Aktivt jämställdhetsarbete och rekryteringsmål för 
professorer  

Sveriges regering är en feministisk regering. Det 
innebär att alla frågor som rör jämställdhet och 
maktförhållanden mellan könen är högt 
prioriterade. I den svenska högskolan ska 
kvinnor och män kunna verka på lika villkor och 
med samma möjligheter till akademisk karriär. 
Samhällets behov av att tillvarata den bästa 
kompetensen motverkas när könsbundna 
föreställningar präglar studieval och utbildning. 
Regeringen vill särskilt betona att det i 
högskolelagen (1992:1434) fastställs att i 
universitets och högskolors verksamhet ska 
jämställdhet mellan kvinnor och män alltid 
iakttas och främjas. Regeringens målsättning för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att 
könsfördelningen bland studenterna ska vara 
jämn. I dag finns det stora skillnader som t.ex. 
att antalet kvinnor som väljer att påbörja 
högskoleutbildning är betydligt högre än antalet 
män. Att män i högre grad än kvinnor väljer bort 
högskoleutbildning är en bekymmersam 
utveckling. Inom vissa utbildningar är 
fördelningen mellan kvinnor och män också 
mycket ojämn, t.ex. inom vissa lärar-, hälso- och 
sjukvårdsutbildningar samt inom vissa tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningar. Det är 
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viktigt att lärosätena medvetet arbetar för att 
rekrytera studenter från det underrepresenterade 
könet på en utbildning. 

En individs kunskaper och kompetens, inte 
individens kön, ska vara avgörande vid 
befordran. Trots att kvinnor under lång tid har 
varit i majoritet bland studenterna i utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå är endast 
25 procent av professorerna kvinnor medan 
75 procent är män. Ökningen av andelen 
kvinnor har dessutom saktat in något de senaste 
åren. Det är därför angeläget att universitet och 
högskolor arbetar för att skapa lika möjligheter 
för kvinnor och män att meritera sig, både inom 
utbildning på forskarnivå och senare i 
forskarkarriären. 

Riksdagen har fastställt (prop. 1996/97:141, 
bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12) att det 
ska finnas mål för könsfördelningen av 
nyrekryterade professorer på lärosätena och 
regeringen har sedan 1997, med ett uppehåll åren 
2009–2011, angett sådana mål. Rekryterings-
målen för innevarande period omfattar samtliga 
universitet och högskolor med statlig huvudman 
samt Chalmers tekniska högskola och 
Högskolan i Jönköping och gäller t.o.m. 2015. 
Regeringen följer noga i vilken mån lärosätena 
uppnår rekryteringsmålen. Frågan om nya mål 
för könsfördelningen bland nyrekryterade 
professorer på lärosätena bereds inom 
Regeringskansliet. 

Utökad jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är regeringens 
huvudsakliga strategi för att uppnå de 
jämställdhetpolitiska målen. Jämställdhets-
integrering innebär att all verksamhet ska 
bedrivas med utgångspunkt från kunskap om 
kvinnors och mäns villkor och behov.  

Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning 
är komplext och insatser krävs på flera nivåer 
inom högskolan. Tiden som student är 
betydelsefull för många människors personliga 
utveckling och lägger grunden till framtida 
karriärval. Regeringen anser därför att det är av 
stor vikt att universitet och högskolors aktiva 
jämställdhetsarbete bedrivs med ett 
jämställdhetsintegrerat arbetssätt. För att stödja 
universitet och högskolor i arbetet med 
jämställdhetsintegrering föreslår regeringen att 
5 miljoner kronor avsätts 2016. För 2017–2019 

beräknar regeringen 5 miljoner kronor årligen 
för ändamålet. Regeringen avser att ge 
Göteborgs universitet, där Nationella 
sekretariatet för genusforskning finns, i uppdrag 
att fungera som stödfunktion för lärosätena i 
arbetet i likhet med det uppdrag som tidigare 
lämnats inom ramen för utvecklingsprogrammet 
för jämställdhetsintegrering i statliga 
myndigheter (U2014/7490/JÄM).  

Expertgrupp för jämställdhet  

Under maj 2015 tillsatte regeringen en 
expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan. 
Expertgruppen består av personer från olika 
delar av samhället som kan bidra med kunskaper 
och erfarenheter i jämställdhetsfrågor. Gruppen 
ska arbeta till den 31 december 2016. 

9.5.6 En högskola för alla  

Den svenska högskolan ska vara välkomnande 
och ett möjligt val för alla som har 
förutsättningar att klara högskolestudier – 
oavsett bakgrund, kön eller funktions-
nedsättning. Den mångfald som finns i samhället 
måste i större utsträckning avspeglas i 
högskolan. Detta gäller inom samtliga berörda 
grupper, såsom studenter, lärare och forskare. 

Det finns sedan lång tid tillbaka ett tydligt 
samband mellan social bakgrund och övergång 
till högskolan: ju längre utbildning föräldrarna 
har, desto mer sannolikt att en person påbörjar 
högskolestudier. Det mönstret består. Det är 
fortfarande nästan dubbelt så vanligt att personer 
som har högskoleutbildade föräldrar går vidare 
till högre studier än personer vars föräldrar har 
gymnasieutbildning (Universitetskanslers-
ämbetets årsrapport 2015). 

Studenter med skilda sociala bakgrunder 
börjar i högskolan i varierande utsträckning och 
de studerar också delvis på olika typer av 
högskoleutbildningar. Även genomströmningen 
(examensfrekvensen) i högskolan skiljer sig 
mellan grupperna. Den sociala 
snedrekryteringen till högskolan uppträder 
enligt samma mönster för båda könen. 

Universitets och högskolors arbete med 
breddad rekrytering är viktigt. Regeringen har 
därför gett Universitets- och högskolerådet i 
uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas 
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arbete med breddad rekrytering till och breddat 
deltagande i högskolan. I uppdraget ingår att 
presentera goda exempel och att sprida 
information om dessa. Uppdraget ska redovisas 
senast den 1 april 2016.  

Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga 
forskare  

En viktig förutsättning för svensk forskning i 
världsklass är att Sverige lyckas attrahera unga 
forskarbegåvningar både nationellt och 
internationellt. Forskningsgenombrott sker ofta 
tidigt i forskarkarriären.   

I syfte att säkra återväxten av framstående 
unga forskare beslutade regeringen i juni 2015 
att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 
bl.a. hur villkoren kan förbättras för kvinnor och 
män som är doktorander och hur den 
meriteringsanställning som regleras i 
högskoleförordningen kan förändras i syfte att 
skapa en attraktiv forskarkarriär liksom hur 
användningen av på varandra följande 
tidsbegränsade anställningar under lång tid i 
högskolan kan motverkas (dir. 2015:74). 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 
2016.  

9.5.7 Förbättrad ledning och styrning  

Ett välfungerande ledarskap vid universitet och 
högskolor är avgörande för att med hög kvalitet 
kunna bedriva utbildning och forskning. I maj 
2014 fick en särskild utredare i uppdrag att 
kartlägga och analysera ledarskapet i den svenska 
högskolan och lämna förslag på 
utvecklingsåtgärder (dir. 2014:70). Syftet är att 
skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och 
välfungerande ledarskap med förmåga att fatta 
svåra beslut och göra strategiska prioriteringar 
för att uppnå högsta möjliga kvalitet i utbildning 
och forskning. I april 2015 beslutade regeringen 
om tilläggsuppdrag till utredningen (dir. 
2015:44). Utredaren fick då i uppdrag att 
undersöka förfarandet för hur förslag till 
ordförande och de övriga ledamöter som 
regeringen utser i styrelserna för statliga 
universitet och högskolor tas fram. Det 
utvidgade uppdraget redovisades den 30 juni 
2015 och har remitterats. Uppdraget i övrigt ska 
redovisas senast den 31 oktober 2015.  

9.5.8 Förändring av vissa utbildningar  

Förstärkning av nationella minoritetsspråk  

För att trygga lärarförsörjningen för de 
nationella minoritetsspråken har vissa lärosäten 
sedan 2013 nationellt ansvar för att bygga upp 
och utveckla ämneslärarutbildning i finska, 
samiska, meänkieli respektive romani chib. Sedan 
tidigare hade Lunds universitet ett särskilt 
åtagande för jiddisch.  

I januari 2015 offentliggjorde Europarådets 
ministerkommitté sina rekommendationer 
baserat på expertkommitténs femte rapport om 
hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt den 
europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3) som Sverige har 
ratificerat. När det gäller språket meänkieli och 
placeringen av ämneslärarutbildningen vid 
Stockholms universitet rekommenderar 
Europarådet att mot bakgrund av minoriteternas 
önskemål borde utbildning i språket och 
lärarutbildning i meänkieli koncentreras till ett 
universitet i Sverige. Eftersom Umeå universitet 
har nationellt ansvar för språket skulle det vara 
logiskt att förlägga ämneslärarutbildningen dit. 
Regeringen avser därför att flytta ansvaret för att 
bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i 
språket meänkieli från Stockholms universitet 
till Umeå universitet. Regeringen föreslår att 
ytterligare 1,5 miljoner kronor avsätts för 
ändamålet 2016 och beräknar samma summa 
årligen från 2017. 

Läkarutbildningen 

Svensk hälso- och sjukvård ska vara 
världsledande. Regeringens hälso- och 
sjukvårdspolitik syftar till att alla ska erbjudas en 
behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av 
god kvalitet. Tillgången till välutbildad personal, 
däribland läkare, är väsentlig för att fortsätta 
utvecklingen mot detta mål. Läkarutbildningen 
och läkarförsörjningen är en fråga som berör 
flera aktörer. Regeringen anser att det är viktigt 
att föra en dialog med berörda parter för att 
belysa konsekvenser av eventuella förändringar 
av utbildningen. Under våren 2015 remitterades 
därför betänkandet För framtidens hälsa – en ny 
läkarutbildning (SOU 2013:15). Frågan bereds 
för närvarande i Regeringskansliet.  
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Polisutbildningen utreds  

Polisen har ett unikt och samhällsbärande 
uppdrag. Polisyrket ställer höga krav på 
förmågan att ta till sig kunskap, kritiskt granska 
och analysera information, identifiera problem 
och hitta lösningar. För att stärka polisens 
förmåga att bekämpa en brottslighet som i takt 
med samhällets utveckling ständigt finner nya 
former, krävs en polisutbildning med tydlig 
förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
En utredare har därför fått i uppgift att lämna 
förslag till hur polisutbildningen kan omformas 
till en ändamålsenlig högskoleutbildning 
(dir. 2015:29). Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 april 2016. 

Förändrad folkhögskollärarexamen  

Promemorian Översyn av folkhögskol-
lärarexamen (U2015/00453/UC) har remitterats 
under 2015. Förslagen i remisspromemorian 
syftar till att säkerställa att examens-
beskrivningen för folkhögskollärarexamen är 
hållbar över tid och till att ange tydligare mål 
som vidgar förståelsen av folkhögskolor och 
folkbildning som samhällsfenomen. Syftet är 
också att tydliggöra systemet med 
studieomdömen och behörighetsgivning i 
relation till bedömning och betygssättning i det 
allmänna skolsystemet. Frågan bereds för 
närvarande i Regeringskansliet.  

Tandhygienistutbildningen 

Riksdagen har gett regeringen tillkänna att 
regeringen ska återkomma till riksdagen med ett 
förslag om en förlängning av utbildningstiden 
för tandhygienister från två till tre år (prop. 
2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 
2013/14:130). 

Regeringen gav Universitetskanslersämbetet i 
uppdrag att analysera för- och nackdelar med en 
förlängning av utbildningen till tandhygienist-
examen med en omfattning av 180 högskole-
poäng (U2014/3351/UH). Universitetskanslers-
ämbetet redovisade uppdraget den 31 januari 
2015 i rapporten Analys av för- och nackdelar 
med en förlängning av tandhygienist-
utbildningen (rapport 2015:1). Frågan om en 

förlängning av tandhygienistexamen bereds för 
närvarande i Regeringskansliet.  

9.5.9 Övriga frågor 

Utbildning för hållbar utveckling 

FN beslutade hösten 2014 om ett globalt 
handlingsprogram för utbildning för hållbar 
utveckling (GAP). Programmet har som syfte 
att driva och konkretisera arbetet med 
implementeringen av utbildning för hållbar 
utveckling i de länder som deltar i programmet. 
För att stimulera, samordna och följa det 
nationella arbetet med utbildning för hållbar 
utveckling, avser regeringen att ge Uppsala 
universitet i uppdrag att samordna arbetet med 
GAP i Sverige.  

Genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet  

Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet 
(direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer) är att avskaffa hinder för 
den fria rörligheten för personer och tjänster och 
att underlätta för anställda och egenföretagare 
att utöva ett reglerat yrke i ett annat land inom 
EU eller EES. Direktivet har omförhandlats 
under 2012 och 2013. Ändringsdirektivet trädde 
i kraft den 17 januari 2014 och ska vara 
genomfört i medlemsländerna den 18 januari 
2016.  

En utredare har haft i uppdrag att lämna 
förslag till genomförande av ändringsdirektivet. 
Utredaren överlämnade under 2014 betänkandet 
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat 
genomförande (SOU 2014:19). Den 20 augusti 
2015 överlämnade regeringen lagrådsremissen 
Genomförande av det moderniserade yrkes-
kvalifikationsdirektivet (U2015/04134/UH) där 
regeringen föreslår hur direktivet ska 
genomföras. Regeringen föreslår bl.a. en ny lag 
om erkännande om yrkeskvalifikationer och 
följdändringar i ett antal andra lagar. Regeringen 
avser att återkomma till riksdagen med förslag 
till genomförande. 
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Förvaltningsutbildning 

Statsförvaltningen och statstjänstemännens 
kompetens spelar en betydande roll i 
utvecklingen av det svenska samhället. Ett 
utökat utbyte mellan den kunskap som finns 
inom högre utbildning och förvaltningens 
praktik ger goda möjligheter att utveckla denna 
kompetens. Regeringen avser att ge Södertörns 
högskola i uppdrag att utveckla utbildnings-
insatser inom förvaltningspolitik. Regeringen 
föreslår därför att 2 miljoner kronor avsätts för 
ändamålet under 2016 och beräknar 2 miljoner 
kronor årligen för 2017 och 2018. 

Legitimation för kuratorer inom hälso- och 
sjukvården 

I juni 2015 gav riksdagen regeringen tillkänna att 
regeringen i budgetpropositionen för 2016 ska 
avisera ett förslag om att så snart som möjligt 
införa legitimation för kuratorer inom hälso- 
och sjukvården (bet. 2014/15:SoU17, 
rskr. 2014/15:215). Aviseringen ska innehålla 
besked om tidigast möjliga ikraftträdandedatum. 

Regeringen anser att frågan om att införa en 
legitimation för kuratorer inom hälso- och 
sjukvården är komplicerad och behöver därför 
mer tid att se över frågan. Bland annat behöver 
vissa gränsdragnings- och organisatoriska frågor 
analyseras ytterligare. Regeringen kommer 
därför skyndsamt att påbörja ett sådant arbete 
och avser återkomma till riksdagen senast i 
budgetpropositionen för 2017. 

9.6 Forskning 

Det övergripande målet för regeringens forsk-
ningspolitik är att Sverige ska vara en fram-
stående forskningsnation, där forskning och in-
novation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till 
samhällets utveckling och näringslivets kon-
kurrenskraft.  

Regeringen anser att forskning ska respekteras 
som den långsiktiga verksamhet den är och att 
nästa forskningspolitiska proposition därför bör 
ha ett tioårigt perspektiv. En långsiktig forsk-
ningspolitik är en förutsättning för att lärosätena 
och forskarna ska kunna bedriva ett strategiskt 
arbete och satsa på risktagande kring nya projekt 

som kan leda till vetenskapliga framsteg. Vidare 
har regeringen i regeringsförklaringen beskrivit 
vissa prioriteringar såsom att andelen kvinnliga 
professorer ska öka, forskningsanslagen fördelas 
jämställt, basanslagen för forskning prioriteras 
upp och unga forskares villkor ska förbättras. 

Regeringen förbereder nu den kommande 
forskningspolitiska propositionen som kommer 
att innefatta forskning, innovation och högre 
utbildning och ange regeringens forsknings-
politik till och med 2026, med ett särskilt fokus 
på satsningar 2017–2020. Propositionen planeras 
till hösten 2016. 

Den tidigare regeringen presenterade i okto-
ber 2012 propositionen Forskning och innova-
tion (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, 
rskr. 2012/13:151), där bedömningar av forsk-
nings- och innovationspolitikens inriktning be-
skrevs för perioden 2013–2016. I enlighet med 
propositionen Forskning och innovation föreslår 
regeringen i denna proposition att de statliga 
anslagen för forskning och innovation bör öka 
med totalt 940 miljoner kronor för 2016. Se 
tabell 9.3. 

 
Tabell 9.3 Anslagsökningar 2016 i enlighet med 
propositionen Forskning och innovation 
mnkr 

  

Universitet och högskolor 360 

Vetenskapsrådet 95 

Vinnova 150 

Statens energimyndighet 200 

Formas 100 

Rymdstyrelsen 25 

Regeringen 

för kliniska studier1 

 

10 

Totalt 940 
1 I denna proposition föreslås att medel för kliniska studier överförs till 
Vetenskapsrådets anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation, se avsnitt 10.3.1. 

9.6.1 Ökad jämställdhet inom forskningen 

För att forskningen ska hålla högsta kvalitet be-
höver all kompetens och kunskap som finns i 
vårt samhälle tillvaratas. Helt grundläggande för 
detta är att kvinnor och män ska kunna verka på 
lika villkor i högskolan och ges samma möjlig-
heter till akademisk karriär. 

Kvinnor och män har i dag inte samma möjlig-
heter att göra karriär inom universitet och hög-
skolor, meritera sig till de högsta tjänsterna eller 
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få forskningsanslag. Detta är inte bara ett slöseri 
med människors talang och kompetens, det går 
också emot de jämställdhetspolitiska mål som 
Sverige har satt upp. Sverige ska fortsatt sträva 
efter att premiera kvalitet genom att tillvarata 
kompetens oavsett kön. Statskontorets rapport 
om lärosätenas fördelning av forskningsmedel ur 
ett jämställdhetsperspektiv visar på utvecklings-
potential för detta område. Den bilden stärks av 
Vetenskapsrådets rapport En jämställd process?, 
se även avsnitt 9.5.5. 

9.6.2 Högre kvalitet och effektivitet 

Svensk forskning håller en hög kvalitet, men det 
finns tecken på att forskningen i Sverige har 
tappat i konkurrenskraft i förhållande till flera 
jämförbara länder, se avsnitt 8.3.2. Denna trend 
behöver vändas. Genom att investera i kunskap 
och forskning förbättras landets förutsättningar 
långsiktigt.  

Ökade anslag till universitet och högskolor 

De statliga anslagen till universitet och hög-
skolor för forskning och utbildning på forskar-
nivå utgör grunden för den forskning som 
bedrivs vid lärosätena. Universitet och hög-
skolor ansvarar för grundforskningen, men 
också för delar av den mer behovsmotiverade 
forskningen. Staten ställer höga krav på att den 
forskning som bedrivs ska hålla hög kvalitet och 
att den kan bidra till samhällets utveckling, 
offentliga verksamheters effektivitet och 
näringslivets konkurrenskraft. Det är därför 
viktigt att universitet och högskolor ges förut-
sättningar att kunna fatta långsiktiga beslut, 
vilket bl.a. innebär att lärosätena bör ha ett stort 
eget handlingsutrymme för bedömningar och 
prioriteringar av vilken forskning som ska be-
drivas vid ett lärosäte och på vilket sätt. Genom 
anslagen för forskning och utbildning på 
forskarnivå skapas möjlighet att ge goda villkor 
för forskare i form av tryggare finansiering och 
anställningar. Anslagen fyller också en betydelse-
full funktion för att möjliggöra ett risktagande 
där det krävs större långsiktighet än vad kortare 
projektbidrag kan ge.  

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 
2012/13:151) gjordes bedömningen att anslagen 

för forskning och forskarutbildning till universi-
tet och högskolor bör öka med totalt 
300 miljoner kronor 2016. Regeringen anser att 
det är angeläget att alla universitet och högskolor 
för 2016 får del av de nya resurser som tilldelas 
forskningsanslagen. Regeringen föreslår att med-
len fördelas baserat på de principer som redo-
visades i propositionen, men för att stärka 
forskningen vid alla lärosäten föreslår regeringen 
att alla lärosäten som ingår i resursfördelnings-
modellen garanteras minst 5 miljoner kronor i 
ökade anslag till forskning och forskarutbildning 
när resultatet av omfördelning och fördelning av 
nya medel slås samman. 

För att särskilt stärka högskolorna och de nya 
universiteten (Linné- och Mittuniversitetet samt 
Karlstads och Örebro universitet) har regeringen 
i sitt förslag delat in de berörda lärosätena i tre 
grupper. Högskolegruppen och gruppen med 
nya universitet tilldelas 90 miljoner kronor var-
dera. 100 miljoner kronor har tilldelats gruppen 
med övriga universitet. Inom respektive grupp 
har fördelningen gjorts med de indikatorer som 
redovisades i propositionen Forskning och in-
novation. Detta kommer även att skapa en bättre 
balans mellan forskning och utbildning. 

Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm och Försvars-
högskolan bör tilldelas ett tillskott om 1 miljon 
kronor vardera. Regeringen avser att fördela 
resterande 16 miljoner kronor i regleringsbrev 
till forskning och utbildning på forskarnivå. 

I propositionen Forskning och innovation 
redovisade regeringen att en del av anslagen till 
forskning och forskarutbildningen årligen ska 
omfattas av en omfördelning för att skapa driv-
krafter för högre kvalitet. I budgetpropositionen 
för 2015 ingick dock inget förslag till omfördel-
ning. I den budget som riksdagen beslutade för 
2015 ingår en omfördelning av anslagen, men i 
2015 års omfördelning ingick inte Chalmers 
tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. 
Beräkningssättet skilde sig också något från den 
omfördelning som föreslogs i budgetproposi-
tionen för 2014. Den viktning av de använda 
indikatorer som görs för att inte missgynna bl.a. 
humaniora och samhällsvetenskap justerades för 
Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge tekniska 
högskola, Malmö högskola och Mälardalens 
högskola för att ge dem mer rättvisande värden i 
linje med hur andra lärosäten beräknats. Samtliga 
justeringar innebär att de berörda lärosätenas 
vikter ökar. Omfördelning för 2016 är beräknat 
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på samma sätt som omfördelningen för 2015 och 
inkluderar Chalmers tekniska högskola och 
Högskolan i Jönköping. Resultatet för dessa 
lärosäten omfattar därmed två år.  

 

Tabell 9.4 Fördelning och omfördelning av anslag till 
forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusentals kronor 

Universitet/ 
högskola 

Omfördelning Nya medel Totalt 

Uppsala 
universitet 

13 114  11 659 24 773 

Lunds 
universitet 

4 789  12 567 17 356 

Göteborgs 
universitet 

-2 613  8 733 6 121 

Stockholms 
universitet 

-17 125  22 125 5 000 

Umeå 
universitet 

-2 509  7 509 5 000 

Linköpings 
universitet 

3 270  4 939 8 208 

Karolinska 
institutet 

-4 138  9 625 5 487 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

-131  6 079 5 948 

Luleå tekniska 
universitet 

1 664  3 336 5 000 

Sveriges 
lantbruks-
universitet 

-4 101  9 101 5 000 

Karlstads 
universitet 

-1 525  17 879 16 354 

Mitt-
universitetet 

-716  21 899 21 184 

Linné-
universitet 

2 956  25 794 28 750 

Örebro 
universitet 

1 446  24 428 25 874 

Blekinge 
tekniska 
högskola 

-817  5 817 5 000 

Malmö 
högskola 

892  14 736 15 628 

Mälardalens 
högskola 

1 697  11 885 13 582 

Gymnastik- 
och idrotts-
högskolan 

1 045  3 955 5 000 

Högskolan i 
Borås            

569  5 624 6 193 

Högskolan 
Dalarna   

276  4 724 5 000 

Högskolan i 
Gävle  

1 683  4 286 5 968 

Högskolan i 
Halmstad         

764  5 160 5 924 

Högskolan 
Kristianstad     

96  4 904 5 000 

Högskolan i 
Skövde         

242  4 758 5 000 
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Högskolan 
Väst 

537  4 463 5 000 

Södertörns 
högskola 

-1 280  7 969 6 689 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

2 934  4 326 7 260 

Högskolan i 
Jönköping 

-3 016  11 717 8 701 

Övriga  4 000 4 000  

För senare 
fördelning 

 16 000 16 000 

Totalt  300 000 300 000 

Investeringar i nästa generations framstående 
forskare 

Den tidigare regeringen presenterade i proposi-
tionen Forskning och innovation (prop. 
2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 
2012/13:151) insatser för rekryteringar av 
framstående forskare, såväl etablerade forskare 
som bedriver forskning på högsta nivå som 
framstående unga forskare. 

Regeringen bedömer att den tidigare aviserade 
satsningen för internationella rekryteringar av 
framstående forskare om 250 miljoner kronor 
fram till 2016 bör minskas med 20 miljoner 
kronor 2016.  

Regeringen föreslår därför att ytterligare 
30 miljoner kronor tillförs Vetenskapsrådets 
forskningsanslag 2016 för internationella re-
kryteringar av framstående forskare, i stället för 
tidigare beräknade 50 miljoner kronor. 

9.6.3 Inrättande av nationellt 
forskningsprogram om rasism 

För att förstå rasism och kunna motverka både 
den och rekryteringen av människor till vålds-
bejakande extremism och till rasistiska organisa-
tioner behöver samhället förstå de bidragande 
orsakerna både på det individuella och 
strukturella planet. Här krävs kunskap och me-
toder som är vetenskapligt förankrade. Därför 
skapar regeringen nu förutsättningar för in-
rättandet av ett brett, tvärvetenskapligt nationellt 
forskningsprogram mot rasism. Forsknings-
programmet ska ha en internationell prägel.  

Regeringen avser att ge Vetenskapsrådet i 
uppdrag att i samråd med Forskningsrådet för 

hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlysa medel 
för att stärka forskning inom området rasism.  

Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor 
bör tillföras Vetenskapsrådets forskningsanslag 
från och med 2016 för ett forskningsprogram 
om rasism.  

Satsningen på ett forskningsprogram om 
rasism som utlyses av Vetenskapsrådet ska ses 
som ett komplement till att regeringen genom 
ändring i regleringsbrevet (U2015/01523, 
03650/UH) för budgetåret 2015 avseende Göte-
borgs universitet gett universitetet i uppdrag att 
sprida kunskap och metoder för att minska 
rekryteringen av människor till våldsbejakande 
ideologier och rörelser och till rasistiska 
organisationer. 

9.6.4 Forskning för näringsliv och 
samhälle 

Det finns ett antal områden där samhälle och 
näringsliv har ett långsiktigt behov av tillgång till 
hög kompetens och där svensk forskning också 
håller hög kvalitet och kan bidra till att möta 
samhällsutmaningar. Regeringens målsättning är 
att strategiskt kraftsamla för att stärka nyttig-
görandet. 

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30) presenterades en omfattande 
satsning på strategiska innovationsområden som 
la grunden för långsiktiga och fördjupade sam-
verkansprojekt mellan universitet och högskolor, 
forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor, 
civilsamhället och andra aktörer. Därutöver pre-
senterades satsningar inom några områden som 
är av särskild betydelse för näringslivet och 
samhället. 

I detta ingår ökat anslag till Verket för inno-
vationssystem (Vinnova) med 50 miljoner 
kronor 2016 för riktade satsningar inom, gruv-, 
mineral- och stålforskning, se vidare utg. omr. 
24, avsnitt 3.9.2. 

Dessutom ökas anslaget för Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) med 50 miljoner kronor 2016 för 
forskning om hållbart samhällsbyggande och 
med 50 miljoner kronor 2016 för forskning om 
nyttjande av skogsråvara och biomassa för att 
bl.a. ersätta fossil råvara till nya biobaserade 
produkter, se vidare utg. omr. 20, avsnitt 4.4.1 
och utg. omr. 23 avsnitt 3.1.25. 
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Energiforskning 

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30) aviserades en satsning på 
energiforskning med 470 miljoner kronor till 
Statens energimyndighet 2013–2016, varav 
200 miljoner kronor satsas 2016. 

Rymdverksamhet och rymdforskning 

Tillgång till och utnyttjande av rymden är en 
förutsättning för viktiga tjänster inom många 
samhällssektorer och för observationer av vår 
planet. Det har också stor betydelse för 
avancerad forskning, innovation och teknik-
utveckling och därigenom för svenskt näringsliv. 
Svensk forskning och teknikutveckling inom 
rymdverksamhet är i flera avseenden mycket 
framstående i internationell jämförelse och inom 
vissa nischer världsledande. Sverige har också 
unika förutsättningar genom rymdbasen 
Esrange. 

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 
2012/13:151) presenterades en ökning av 
anslagsnivån till Rymdstyrelsens forsknings-
anslag på totalt 100 miljoner kronor under 
perioden 2013–2016, varav 75 miljoner kronor 
anvisades i samband med budgetpropositionen 
för 2013. Regeringen föreslår därmed att 
ytterligare 25 miljoner kronor bör tillföras 
Rymdstyrelsens forskningsanslag 2016. 

Regeringen anser att det finns goda möjlig-
heter för en fortsatt stark svensk position inom 
forskning och tidig teknikutveckling inom 
rymdverksamheten. Det kan ge förutsättning för 
ett svenskt deltagande i angelägna internationella 
projekt och bidra till att öka kunskapsutveck-
lingen. 

En särskild utredare fick 2014 i uppdrag att 
föreslå en sammanhållen nationell strategi för 
svensk rymdverksamhet (dir. 2014:57), i syfte att 
utveckla möjligheterna att använda rymd-
verksamheten som en strategisk tillgång för att 
möta samhällets behov och stärka den svenska 
industrins konkurrenskraft. Betänkandet lämna–
des den 2 september 2015 och ärendet bereds 
vidare inom Regeringskansliet.  

 

9.6.5 Stärkt livsvetenskap (life science) 

Sektorn för livsvetenskap är av stor betydelse för 
Sveriges ekonomi, för näringslivets utveckling, 
forskningen och för människors hälsa, både i 
Sverige och globalt. För att bidra till bättre hälsa, 
till att möta samhällsutmaningar och för att öka 
Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt 
perspektiv behöver konkreta insatser vidtas. 

Samordning av livsvetenskap 

Som ett led i regeringens prioritering av livs-
vetenskap och för att ytterligare stärka området 
tillsatte regeringen under 2015 en särskild sam-
ordnare. Samordnaren bidrar, med utgångspunkt 
i Sveriges konkurrensfördelar och utvecklings-
potential, med underlag till regeringens arbete 
med att ytterligare stärka Sveriges position inom 
området livsvetenskap. Samordnaren ska vara 
behjälplig i Innovationsrådets arbete med in-
satser för livsvetenskap och ska också utgöra en 
länk mellan de aktörer som finns i sektorn för 
livsvetenskap och regeringens arbete med frågor 
inom området. 

Samordnaren har en expertgrupp till hjälp i 
arbetet. Med stöd av expertgruppen ska samord-
naren samla in synpunkter och lämna förslag 
som syftar till att ge regeringen underlag för 
arbetet med livsvetenskap. 

Fördjupad vetenskaplig eller teknisk verifiering 
(proof-of-concept) 

För att överbrygga gapet mellan grundforskning 
och kommersialisering av forskningsresultat 
inom livsvetenskap vill regeringen stödja forsk-
nings- och utvecklingsprojekt så att dessa inte 
kommersialiseras i förtid och som följd av detta 
inte får en långsiktig finansiering. 

Verifieringsmetoden är den del i utvecklingen 
av en behandlingsmetod eller en produkt där en 
metods eller en produkts lämplighet och använd-
barhet verifieras. 

Denna satsning kompletterar den satsning på 
infrastruktur och service inom det nationella 
centret för livsvetenskaplig forskning (SciLife-
Lab) som har genomförts enligt vad som presen-
terades i propositionen Forskning- och inno-
vation (prop. 2012/13:30). 
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Regeringen föreslår att 18 miljoner kronor 
tillförs Vetenskapsrådets forskningsanslag 2016 
för detta ändamål. För 2017–2018 beräknas 
14 miljoner kronor per år anvisas. 

Fördjupad kommersiell verifiering inom 
livsvetenskap (förinkubation) 

För att överbrygga gapet mellan grundforskning 
och kommersialisering av forskningsresultat vill 
regeringen också etablera fördjupad kommersiell 
verifiering inom området för livsvetenskap, s.k. 
förinkubation, vid vissa innovationskontor. Re-
geringen föreslår därför att ett begränsat antal 
innovationskontor får i uppdrag att etablera för-
inkubatorer som kan stödja idéer inom området 
för livsvetenskap med fördjupad kommersiell 
verifiering. 

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor 
satsas 2016 för ändamålet förinkubatorer. För 
2017–2018 beräknas 6 miljoner kronor per år 
anvisas. 

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 
(Science for Life Laboratory)  

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett 
nationellt forskningscentrum för storskalig mo-
lekylär biovetenskaplig forskning med fokus på 
genomik, avbildning, proteomik och bioinfor-
matik som gemensamt drivs av Kungl. Tekniska 
högskolan, Stockholms universitet, Karolinska 
institutet och Uppsala universitet.  

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30) presenterades en satsning på 
SciLifeLab på totalt 200 miljoner kronor under 
perioden 2013–2016. Regeringen föreslår där-
med en ökning för detta ändamål med 
50 miljoner kronor 2016. 

Den ökade satsningen på SciLifeLab får 
synergieffekter genom satsningen på fördjupad 
kommersiell verifiering inom livsvetenskap, (se 
ovan).  

Avtal om samarbete om utbildning av läkare, 
klinisk forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvården (ALF) 

Avtalet mellan svenska staten och vissa landsting 
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk 

forskning och utveckling av hälso- och sjuk-
vården, det s.k. ALF-avtalet, är en viktig länk 
mellan staten och landstingen när det gäller 
ansvaret för utbildning av läkare och för den 
kliniska forskningen. Avtalet, som ingicks i 
september 2014, reglerar frågor om samarbete 
och ersättning för läkarutbildning, klinisk forsk-
ning och utveckling av hälso- och sjukvården. 
Enligt ALF-avtalet ska en partsammansatt, na-
tionell styrgrupp för ALF följa avtalets tillämp-
ning och vid behov föreslå justeringar i avtalet. 
Styrgruppen ska bl.a. lämna förslag på en ny 
modell för resursfördelning baserat på återkom-
mande utvärderingar av den kliniska forskning-
ens kvalitet. Denna modell ska från och med 
2019 ligga till grund för fördelning av en viss del 
av ALF-ersättningen. Senast vid utgången av 
2016 ska avtalsparterna ha slutfört överläggnin-
gar om en ny utvärderings- och resursfördel-
ningsmodell.  

9.6.6 Forskningsinfrastruktur 

Storskalig infrastruktur för forskning är i regel 
alltför kostsam att konstruera och driva för 
enskilda lärosäten och ibland även för enskilda 
länder. Flera stora projekt har påbörjats och 
speciellt fokus bör ligga på att dessa färdigställs. 
Regeringen ser det som prioriterat att investerin-
gar i infrastruktur görs strategiskt så att Sverige 
på ett effektivt sätt kraftsamlar sina resurser. 
Därtill anser regeringen att det är av vikt att de 
centra och anläggningar som inrättas och drivs 
blir nationella angelägenheter som kan nyttjas av 
forskare från hela landet. 

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30) presenterades satsningar 
inom området infrastruktur för perioden 2013–
2016 på sammantaget 300 miljoner kronor.  

European Spallation Source (ESS) 

European Spallation Source (ESS) byggs för 
närvarande i Lund. ESS är en s.k. spallationskälla 
för neutronstrålning och är en av de största 
satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. 
Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt 
mikroskop där struktur och funktion kan stude-
ras hos många olika typer av material.  
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Anläggningen har 2012 projekterats att kosta 
1,843 miljarder euro för perioden 2013–2025. 
Sveriges andel är 35 procent av den totala kost-
naden, motsvarande ca 5,8 miljarder kronor. 
Dessutom tillkommer eventuella fördyringar på 
ca 600 miljoner kronor. Konstruktionen av ESS 
påbörjades under 2014. Totalt 16 länder deltar i 
förberedelserna för konstruktionen. Sverige 
finansierar tillsammans med Danmark och 
Norge 50 procent av kostnaderna för konstruk-
tionen. När det gäller övriga medel är avsikten 
att de ska tillföras från andra medlemsländer. 
Anläggningen har i dagsläget i det närmaste full 
finansiering från medlemsländerna med cirka 97 
procent av konstruktionskostnaderna täckta för 
perioden 2014–2025. Förhandlingar pågår om 
återstående finansiering. Vissa driftkostnader av 
anläggningen kommer att uppstå redan under 
konstruktionsperioden. Medel för detta har 
dock avsatts i den beräknade finansieringen för 
konstruktionskostnaderna. 

Sverige ansökte i september 2014 tillsammans 
med ett antal partnerländer om att kommission-
en skulle besluta om inrättandet av ett konsor-
tium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett 
s.k. Eric-konsortium (U2014/05622/F). Ett 
Eric-konsortium är en associationsform som är 
särskild anpassad för forskningsinfrastrukturer, 
vars huvuduppgift ska vara att inrätta och driva 
en forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska 
grunder. Konsortiet inrättades i augusti 2015. 

Enligt vad som presenterades i de två senaste 
forskningspropositionerna (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) och 
(prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 
2012/13:151) anvisades Vetenskapsrådet 150 
miljoner kronor per år i budgetpropositionen för 
2010 och ytterligare 200 miljoner kronor per år 
anvisades från och med 2015 för konstruktionen 
av ESS. Vidare anvisades ytterligare 70 miljoner 
kronor från regeringens förfogande till 
Vetenskapsrådet från och med 2015. Dessutom 
avsattes 40 miljoner kronor från Vetenskaps-
rådets anslag. Utöver finansiering från Veten-
skapsrådet har Lunds universitet bidragit med 
medel och även Skåne läns landsting (Region 
Skåne) och strukturfondens nationella program 
kommer att bidra med medel till finansieringen 
för konstruktionen av ESS. Sammantaget beräk-
nas detta finansiera Sveriges andel av kostna-
derna, inklusive driftkostnader, för ESS under 
konstruktionsperioden 2013–2025. 

MAX IV-laboratoriet 

Röntgenljuskällan MAX IV är på väg att färdig-
ställas i Lund. Anläggningen började byggas 
2010 och beräknas vara klar 2016. Kostnaderna 
för markarbeten, byggnader och konstruktion av 
elektronacceleratorer uppskattas till 3,2 miljarder 
kronor. 

I propositionen Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30) bedömdes att anslagsnivån 
till Vetenskapsrådet för konstruktionen av MAX 
IV bör öka med totalt 50 miljoner kronor under 
perioden 2014–2016. Regeringen föreslår utifrån 
detta att Vetenskapsrådets forskningsanslag bör 
öka med 20 miljoner kronor 2016 för konstruk-
tionen av MAX IV-laboratoriet. 

När anläggningen tas i bruk väntas den öppna 
upp för världsledande forskning inom material-
vetenskap, strukturbiologi, övriga livsvetens-
kaper och energi- och miljöforskning. 

Den europeiska spallationskällan ESS, som 
levererar neutroner, ska byggas i anslutning till 
MAX IV, som levererar fotoner (ljus). Använd-
ning av neutron- och fotonkällor ger komplet-
terande information om de föremål som 
studeras. Närheten mellan anläggningarna kan 
därför förväntas ge vissa synergieffekter. 

Polarforskning 

Svensk polarforskning och klimatforskning är 
världsledande. En central resurs är isbrytaren 
Oden som har utrustats med avancerad forsk-
ningsutrustning. Genom ökat samarbete med 
USA kan expeditioner genomföras med tätare 
mellanrum. Det forskningsavtal som har teck-
nats med USA under våren 2015 kommer att re-
sultera i två gemensamma forskningsexpedi-
tioner till Arktis 2015 och 2017, med positiva 
synergieffekter för svensk polar- och klimat-
forskning. En ökad gemensam användning av 
Oden gör att fler mätningar kan utföras och att 
nya samarbeten kan skapas inom en rad olika 
forskningsdiscipliner. 

Fler länder har visat intresse av att använda 
svensk infrastruktur för polarforskning. Bland 
annat signerades ett avtal med Indien i juni 2015 
och en avsiktsförklaring om ökat samarbete 
finns med Sydkorea. Diskussioner pågår med 
Kanada om gemensamma expeditioner. 

Regeringen anser att Sverige bör behålla sin 
ledande position inom polarforskning. 
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Registerbaserad forskning  

Sverige har genom tillgången till insamlade 
uppgifter för stora befolkningsgrupper i olika 
register och databaser unika möjligheter att 
undersöka viktiga och komplicerade samband 
mellan samhällsförhållanden, ekonomi, arbets-
marknad, hälso- och sjukvård. Samtidigt är det 
av stor vikt att särskild hänsyn tas till de 
registrerade individernas personliga integritet. 

En särskild utredare fick i början av 2013 i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för ut-
lämnande av registeruppgifter och sambearbet-
ning av dem för forskningsändamål på ett inte-
gritetssäkert sätt och att lämna författningsför-
slag (dir. 2013:8). I utredarens uppdrag ingick 
också att undersöka om det befintliga sekretes-
skyddet för uppgifter som hanteras inom forsk-
ning är tillräckligt för att skydda den enskildes 
integritet. Uppdraget redovisades den 25 juni 
2014 i betänkandet Unik kunskap genom re-
gisterforskning (SOU 2014:45) och har därefter 
remitterats. Ärendet bereds vidare inom Rege-
ringskansliet. 

9.6.7 Översyn av 
etikprövningsorganisationen 

Den nuvarande organisationen för etikprövning 
inrättades 2003. Sedan starten har antalet ären-
den mer än fördubblats. 

En ny EU-förordning om kliniska prövningar 
av humanläkemedel antogs i april 2014 och kom-
mer att tillämpas tidigast sommaren 2016. 
Förordningen är direkt tillämplig i medlems-
staterna och syftar till att harmonisera han-
teringen av ansökningar om kliniska läkemedels-
prövningar inom EU och att förenkla och 
effektivisera tillståndsförfarandet. Bestämmelser-
na i förordningen innebär bl.a. att etikprövnings-
nämndernas hantering av ansökningar avseende 
klinisk läkemedelsprövning ska anpassas och 
effektiviseras. 

I december 2014 fick en utredare i uppdrag att 
se över och föreslå hur etikprövning av forsk-
ning som avser människor ska organiseras med 
målet att genom nationell samordning skapa en 
effektivare hantering, se avsnitt 8.3.2 
Utredningar. Ett förslag på de åtgärder som 
behövs med anledning av den nya EU-
förordningen om kliniska prövningar (nr 
536/2014) kommer att remitteras under hösten 

2015. En slutlig redovisning av uppdraget med 
ett förslag på en ny nationell organisation för 
etikprövning kommer att redovisas under 
december 2015. 

9.6.8 Ökat nyttiggörande av 
forskningsresultat 

Investeringar i forskning medför nya upptäckter 
och ökad kunskap. Regeringen ser ett behov av 
att fortsatt främja att denna ökade kunskap 
kommer till användning i samhället, både i 
Sverige och globalt, och skapar tillväxt både på 
kort och på lång sikt. 

Det behövs ett helhetsgrepp för samverkans- 
och nyttiggörandeuppgiften om Sveriges fulla 
potential som kunskaps- och forskningsnation 
ska kunna utnyttjas. Regeringen ser därför posi-
tivt på att universitet och högskolor fortsatt ut-
vecklar sin strategiska roll inom detta område, 
där samverkan och nyttiggörande är integrerat i 
forskning och utbildning. 

Innovationskontor 

Innovationskontoren är ett verktyg för universi-
tet och högskolor i deras arbete med att verka 
för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. 

För att stärka sektorn för livsvetenskap före-
slår regeringen att ett begränsat antal innova-
tionskontor får i uppdrag att etablera förinkuba-
torer som kan stödja idéer inom området med 
fördjupad kommersiell verifiering, se vidare 
avsnitt 9.6.5. 
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10 Budgetförslag 

10.1 Anslag för barn-, ungdoms- och 
vuxenutbildning 

10.1.1 1:1 Statens skolverk 

Tabell 10.1 Anslagsutveckling 1:1 Statens skolverk 
Tusental kronor 

2014 Utfall 469 533  
Anslags- 
sparande 8 283 

2015 Anslag 522 257 1 
Utgifts- 
prognos 517 352 

2016 Förslag 626 443    

2017 Beräknat 541 479 2   

2018 Beräknat 526 809  3   

2019 Beräknat 496 838 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 537 986 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 517 834 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 480 867 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens skolverks 
förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Tabell 10.2 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 18 370 0 52 308 -33 938 

Prognos 2015 24 629 0 35 160 -10 531 

Budget 2016 19 131 0 45 775 -26 644 

 
Fr.o.m. den 1 juli 2011 tar Skolverket ut avgifter 
som ersättning av den enskilde läraren eller 
förskolläraren för att utfärda legitimationer. 
Målet är att avgifterna på sikt ska ge full 
kostnadstäckning. De lärare och förskollärare 
som har avlagt behörighetsgivande examen före 

den 1 juli 2011 och har arbetat minst ett läsår 
eller motsvarande undantas dock från avgifts-
skyldigheten. Intäkterna redovisas mot inkomst-
titel. 

Regeringens överväganden 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar  
Skolverket behöver modernisera och 
effektivisera sin verksamhet. Därför föreslås 
anslaget ökas med 30 000 000 kronor 2016 och 
det beräknas ökas med 35 000 000 kronor per år 
2017 och 2018.   

För att Skolverket ska kunna medverka i 
internationella studier på utbildningsområdet på 
det sätt som varit avsett föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 6 000 000 kronor 2016 och 
motsvarande belopp beräknas årligen fr.o.m. 
2017.  

Under 2016 behöver Skolverket påbörja 
arbetet inför utveckling av digitala nationella 
prov. För detta ändamål föreslås anslaget ökas 
med 10 000 000 kronor 2016 (se avsnitt 9.2.2). 

För arbetet med att legitimera lärare och 
förskollärare föreslås anslaget ökas med 
75 000 000 kronor 2016 och det beräknas ökas 
med 15 000 000 kronor 2017 (se avsnitt 9.1.1). 

Anslaget föreslås ökas med 2 000 000 kronor 
2016 och beräknas ökas med 2 000 000 kronor 
per år 2017 och 2018 för Skolverkets 
administration av en försöksverksamhet med 
fjärrundervisning och utvärdering av fjärr-
undervisningen (se avsnitt 9.2.3). 

Skolverket har under perioden 2012–2016 i 
uppdrag att svara för en ämnesdidaktisk 
fortbildningssatsning för matematiklärare, det 
s.k. Matematiklyftet. För att lärportalen ska 
permanentas och finnas kvar för dem som vill 
fortbilda sig framöver beräknas anslaget ökas 
med 5 000 000 kronor per år fr.o.m. 2017 (se 
avsnitt 9.2.3 och 10.1.5). 
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För att utforma kurser om validering för studie- 
och yrkesvägledare föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 2 000 000 kronor 2016 och 
beräknar 2 000 000 kronor för 2017 för samma 
ändamål (se avsnitt 9.4.4). 

Skolverket ska efter ansökan fördela medel för 
utbildningsplatser inom vuxenutbildningen med 
anledning av regeringens satsning på traineejobb, 
som regeringen aviserade i propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99). 
Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med 
4 000 000 kronor 2016 för genomförandet av 
uppdraget och beräknar att anslaget ökas med 
3 000 000 kronor årligen fr.o.m. 2017 för samma 
ändamål. I uppdraget ingår att i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer 
skapa förutsättningar för att utbildningar inom 
ramen för satsningen på traineejobb kommer till 
stånd. Det under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör 
minskas med motsvarande belopp. 

Anslagsförändringar till följd av överföringar till 
och från andra anslag 
I Budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1) föreslog regeringen att 
100 000 kronor skulle föras från anslaget 1:1 
Statens skolverk till anslaget 2:2 Universitets- och 
högskolerådet för 2015. Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag i denna del. 
Medlen skulle ha överförts från anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet. För att korrigera detta föreslås att 
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet minskas med 
200 000 kronor 2016 och det beräknas minskas 
med 100 000 kronor per år fr.o.m. 2017. 
Anslaget 1:1 Statens skolverk föreslås ökas med 
motsvarande belopp 2016 och beräknas ökas 
med motsvarande belopp fr.o.m. 2017.  

Finansiering av Skolverkets arbete med 
lärarlegitimationer bör ske via myndighetens 
förvaltningsanslag. Därför föreslås att anslaget 
ökas med 15 000 000 kronor 2016. Anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet bör samtidigt minskas med 
motsvarande belopp (se avsnitt 9.1.1).  

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 

anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner.  

Regeringen föreslår att 626 443 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Statens skolverk för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 541 479 000 kronor, 526 809 000 kronor 
respektive 496 838 000 kronor. 

 
Tabell 10.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Statens skolverk 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 540 257 540 257 540 257 540 257 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 658 8 195 14 103 22 757 

Beslut 66 328 -7 073 -27 653 -66 279 

Överföring 
till/från andra 
anslag 15 200 101 102 103 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  626 443 541 479 526 809 496 838 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.1.2 1:2 Statens skolinspektion 

Tabell 10.4 Anslagsutveckling 1:2 Statens skolinspektion 
Tusental kronor 

2014 Utfall 368 700  
Anslags- 
sparande 13 922 

2015 Anslag 398 665 1 
Utgifts- 
prognos 387 975 

2016 Förslag 404 182    

2017 Beräknat 408 767 2   

2018 Beräknat 400 845 3   

2019 Beräknat 408 919 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 403 869 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 388 849 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 388 847 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens 
skolinspektions förvaltningsutgifter. Anslaget 
får även användas för verksamhetsutgifter för 
Barn- och elevombudet samt Skolväsendets 
överklagandenämnd. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

217 

Regeringens överväganden 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås består av anslags-
förändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 404 182 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Statens skolinspektion 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 408 767 000 kronor, 400 845 000 
kronor respektive 408 919 000 kronor. 
 
Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:2 Statens skolinspektion 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 410 565 410 565 410 565 410 565 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 937 12 000 19 818 28 487 

Beslut -13 321 -13 798 -29 538 -30 133 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  404 182 408 767 400 845 408 919 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

10.1.3 1:3 Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

Tabell 10.6 Anslagsutveckling 1:3 Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 703 668  
Anslags- 
sparande 3 473 

2015 Anslag 693 182 1 
Utgifts- 
prognos 679 338 

2016 Förslag 701 835    

2017 Beräknat 711 294 2   

2018 Beräknat 725 719 3   

2019 Beräknat 741 066 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 701 864 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 701 900 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 701 901 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Specialpedagogiska 
skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget 
får även användas för utgifter för myndighetens 
verksamhet, produktionsstöd för läromedels-
framställning och visst internationellt samarbete.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Tabell 10.7 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 369 208 017 911 685 -703 668 

Prognos 2015 2 600 225 300 921 800 -696 500 

Budget 2016  2 600 240 000 941 835 -701 835 

 
Delar av Specialpedagogiska skolmyndighetens 
verksamhet är avgiftsfinansierad. Myndigheten 
disponerar intäkter från tillgängliggörande av 
läromedel och från ersättning från kommuner 
för elever i specialskola. Det ekonomiska målet 
är i denna del av verksamheten att intäkterna 
delvis ska täcka kostnaderna.  

Myndigheten disponerar även intäkter från 
kommuner för elever i förskoleklass och fritids-
hem vid en skolenhet med specialskola samt från 
Folkbildningsrådet för administration av 
förstärkningsbidrag till folkhögskolor. Det 
ekonomiska målet är i denna del av verksam-
heten full kostnadstäckning.  
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Kostnader som inte finansieras med avgifts-
intäkter ska finansieras från detta anslag. Det bör 
noteras att kostnaderna i tabellen ovan avser 
myndighetens samtliga kostnader.  

Regeringens överväganden  

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås består av anslags-
förändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 701 835 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Specialpedagogiska 
skolmyndigheten för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 711 294 000 kronor, 
725 719 000 kronor respektive 741 066 000 
kronor. 

 
Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 693 182 693 182 693 182 693 182 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 10 359 19 812 34 233 49 615 

Beslut -1 706 -1 700 -1 695 -1 731 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  701 835 711 294 725 719 741 066 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

10.1.4 1:4 Sameskolstyrelsen 

Tabell 10.9 Anslagsutveckling 1:4 Sameskolstyrelsen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 34 212  
Anslags- 
sparande -307 

2015 Anslag 34 084 1 
Utgifts- 
prognos 34 205 

2016 Förslag 36 038    

2017 Beräknat 36 828 2   

2018 Beräknat 37 996 3   

2019 Beräknat 37 418 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 36 038 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 36 039 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 34 538 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Sameskolstyrelsens 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för Sameskolstyrelsens verksamhet.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.10 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental 
kronor 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 0 35 018 73 365 -38 347 

Prognos 2015 0 33 850 73 567 -39 717 

Budget 2016 0 34 188 74 067 -39 879 

 
Avgifterna avser ersättning från kommuner för 
elever i sameskola samt förskoleklass och 
fritidshem vid en skolenhet med sameskola. 
Ersättningens storlek ska beräknas efter samma 
grunder som elevens hemkommun tillämpar vid 
fördelning av resurser i sin egen grundskola, 
förskoleklass eller fritidshem. Dessutom avser 
avgifterna intäkter från kommuner för vilka 
Sameskolstyrelsen efter avtal bedriver samisk 
förskola. Intäkterna disponeras av myndigheten. 
Det ekonomiska målet är att intäkterna delvis 
ska täcka kostnaderna för verksamheten. 
Kostnader som inte finansieras med avgifts-
intäkter ska finansieras från detta anslag. Det bör 
noteras att kostnaderna i tabellen ovan avser 
myndighetens samtliga kostnader. 
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Regeringens överväganden  

För utveckling av lärverktyg och läromedel på 
samiska föreslås anslaget ökas med 1 500 000 
kronor 2016 och det beräknas ökas med 
1 500 000 kronor per år 2017 och 2018. Anslaget 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet bör samtidigt minskas 
med motsvarande belopp (se avsnitt 9.1.2). 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består både av anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 36 038 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 36 828 000 kronor, 37 996 000 kronor 
respektive 37 418 000 kronor. 

 

 
Tabell 10.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:4 Sameskolstyrelsen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 34 084 34 084 34 084 34 084 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 540 1 299 2 420 3 427 

Beslut 1 414 1 445 1 491 -93 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  36 038 36 828 37 996 37 418 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.5 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet  

Tabell 10.12 Anslagsutveckling 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
 
Tusental kronor 

2014 Utfall 2 197 712  
Anslags- 
sparande 519 590  

2015 Anslag 3 558 955 1 
Utgifts- 
prognos 3 154 881 

2016 Förslag 3 484 525    

2017 Beräknat 3 240 730 2   

2018 Beräknat 3 121 652 3   

2019 Beräknat 2 991 048 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 3 199 542 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 3 036 845 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 846 847 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att främja 
utveckling av skolväsendet, vissa särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk 
verksamhet. Anslaget får även användas för 
utgifter för svenskt deltagande i internationella 
studier och tävlingar på utbildningsområdet. 
Anslaget får vidare användas för utgifter för 
administration, uppföljning och utvärdering av 
uppdrag och satsningar, utredningar samt 
statsbidrag och stipendier.  
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 701 900 000 kronor 
2017–2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Skolverket 
behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom 
ramen för sitt utvecklingsarbete samt för arbetet 
med det s.k. Tekniksprånget, det s.k. rektors-
programmet, det s.k. Matematiklyftet, det s.k. 
Läslyftet, yrkeslärarsatsningen, det fjärde 
tekniska året i gymnasieskolan och satsningarna 
på tidiga insatser i grundskolan, nationella 
skolutvecklingsprogram, samverkan för bästa 
skola, skolbibliotek och specialpedagogik.  
Vidare kan Skolverket i vissa fall behöva lämna 
förhandsbesked till skolhuvudmän om stats-
bidrag. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 701 900 000 kronor 
2017–2023. 
 
Tabell 10.13 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
 2017 

Beräknat  
2018 

Beräknat  
2019-2023 

Ingående åtaganden 317 882 1 178 349 2 715 741    

Nya åtaganden 1 014 877 2 388 682 1 526 500    

Infriade åtaganden -154 101 -851 290 -1 540 341 - 1 190 650 -713 500 - 797 750 

Utestående åtaganden 1 178 658 2 715 741 2 701 900    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 608 000 2 716 000 2 701 900    
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Regeringens överväganden 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar  
För förstärkning av skolbiblioteken föreslås att 
anslaget ökas med 15 000 000 kronor 2016 och 
det beräknas ökas med 30 000 000 kronor per år 
för de kommande åren (se avsnitt 9.2.3).  

För fortbildning inom specialpedagogik 
beräknas anslaget ökas med 70 000 000 kronor 
per år 2017 respektive 2018. Därutöver föreslår 
regeringen att det inom ramen för satsningen på 
specialpedagogik som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition avsätts 100 000 000 
kronor för 2016 och regeringen beräknar 
100 000 000 kronor per år 2017–2019 för 
fortbildning inom specialpedagogik (se avsnitt 
9.2.1). 

Skolverket har under perioden 2012–2016 i 
uppdrag att svara för en ämnesdidaktisk 
fortbildningssatsning för matematiklärare, det 
s.k. Matematiklyftet. Regeringen beräknar att 
anslaget ökas med 8 000 000 kronor per år 2017 
och 2018 och att satsningen därmed förlängs 
t.o.m. 2018 (se avsnitt 9.2.3 och avsnitt 10.1.1).  

För att förstärka det s.k. Läslyftet föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 25 000 000 
kronor 2016 och beräknar att anslaget ökas med 
50 000 000 kronor 2017, 25 000 000 kronor 2018 
och 20 000 000 kronor 2019. Denna satsning 
finansieras delvis med medel för 
lärarfortbildning och anslaget 1:10 Fortbildning 
av lärare och förskollärare minskas därför med 
15 000 000 kronor 2016, 30 000 000 kronor 2017 
och 5 000 000 kronor 2018 (se avsnitt 9.2.3). 

Skolverket har i uppdrag att genomföra en 
fortbildningsinsats för att förbättra kvaliteten i 
studie- och yrkesvägledningen. För att myndig-
heten bättre ska kunna svara mot den stora 
efterfrågan på utbildningsinsatsen och vidga 
satsningens innehåll föreslås anslaget ökas med 
15 000 000 kronor 2016. Regeringen beräknar 
för samma ändamål 15 000 000 kronor per år 
2017 och 2018 (se avsnitt 9.1.2).  

Regeringen föreslår att det statsbidrag som 
lämnas för den arbetsplatsförlagda delen av den 
gymnasiala lärlingsutbildningen ska minskas 
med 10 000 kronor per lärling och läsår fr.o.m. 
den 1 januari 2016. Regeringen föreslår därför att 
anslaget minskas med 88 000 000 kronor 2016 
och beräknar en minskning med 95 000 000 
kronor 2017 och 100 000 000 kronor årligen 
fr.o.m. 2018 (se avsnitt 9.3.2). Regeringen 

föreslår att de medel som föreslås och beräknas 
frigöras huvudsakligen används för att stärka den 
gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och 
attraktionskraft (se avsnitt 9.3.2). 

 För att förlänga satsningen på 
Tekniksprånget föreslår regeringen att anslaget 
minskas med 3 000 000 kronor 2016. Dessa 
medel bör överföras till satsningen på 
Tekniksprånget 2017. Regeringen beräknar 
därför att anslaget för det ändamålet ökas med 
3 000 000 kronor 2017.  Regeringen beräknar 
därutöver att anslaget ökas med 8 000 000 
kronor 2017 för förlängningen av satsningen (se 
avsnitt 9.3.2). 

För att genomföra insatser som syftar till att 
öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktions-
kraft föreslår regeringen att anslaget ökas med 
20 000 000 kronor 2016 (se avsnitt 9.3.2).  

För förberedelse inför ett införande av en 
försöksverksamhet med en utbildning där 
branscher och arbetsgivare kan ges ett större 
ansvar föreslår regeringen att anslaget ökas med 
10 000 000 kronor 2016 (se avsnitt 9.3.2).  

Regeringen beräknar att anslaget ökas med 
15 000 000 kronor 2017 för att förlänga och 
förstärka Skolverkets pågående insats med att 
utbilda handledare för arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) i gymnasieskolan (se avsnitt 9.3.2). 

För att förlänga och förstärka Skolverkets 
pågående insats att erbjuda verksamma yrkes-
lärare som undervisar i gymnasieskolan behörig-
hetsgivande utbildning föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 22 000 000 kronor 2016. För 
samma ändamål beräknar regeringen att anslaget 
ökas med 71 000 000 kronor 2017, 60 000 000 
kronor 2018 och 20 000 000 kronor 2019 (se 
avsnitt 9.3.2). 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
1 400 000 kronor 2016 och beräknar att anslaget 
ökas med 3 000 000 kronor årligen 2017–2019 
för att stärka elevers möjlighet att delta i och för 
att anordna internationella vetenskapstävlingar 
(se avsnitt 9.3.3.).  

Av de medel som i budgetpropositionen för 
2014 beräknades för statsbidrag till huvudmän 
för att anordna läxhjälp, föreslås att 8 000 000  
kronor öronmärks 2016 för ideella läxhjälps-
föreningars verksamhet. För 2017 beräknas mot-
svarande belopp (se avsnitt 9.2.3). 

För att korrigera en tidigare felbudgetering 
föreslås anslaget minskas med 95 000 000 kronor 
2016 och det beräknas minskas med 185 000 000 
kronor fr.o.m. 2017. 
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Anslagsförändringar till följd av överföringar till 
och från andra anslag 
Satsningen på karriärtjänster bör överföras till ett 
annat anslag. Därför föreslås att anslaget minskas 
med 1 384 000 000 kronor 2016 och det 
beräknas minskas med 1 469 000 000 kronor 
fr.o.m. 2017. Anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner 
bör samtidigt ökas med motsvarande belopp (se 
avsnitt 9.1.1).  

I Budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1) föreslog regeringen att 
100 000 kronor skulle föras från anslaget 1:1 
Statens skolverk till anslaget 2:2 Universitets- och 
högskolerådet för 2015. Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag i denna del. 
Medlen skulle ha överförts från anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet. För att korrigera detta föreslås att 
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet minskas med 
200 000 kronor 2016 och beräknas minskas med 
100 000 kronor per år fr.o.m. 2017 samtidigt 
som anslaget 1:1 Statens skolverk ökas med mot-
svarande belopp. 

Finansiering av Skolverkets arbete med 
lärarlegitimationer bör ske via myndighetens 
förvaltningsanslag. Därför föreslås att anslaget 
minskas med 15 000 000 kronor 2016. Anslaget 
1:1 Statens skolverk bör samtidigt ökas med 
motsvarande belopp (se avsnitt 9.1.1).  

 Av de 100 000 000 kronor som regeringen 
aviserade i propositionen Vårändringsbudget för 
2015 under anslag 1:10 Fortbildning av 
förskolepersonal och lärare för fortbildning av 
lärare som undervisar i svenska som andraspråk 
inom vuxenutbildningen föreslår regeringen att 
38 000 000 kronor överförs till anslaget för 2016 
för att kunna genomföra kompetenshöjande 
insatser för lärare som undervisar i svenska som 
andraspråk. För samma ändamål beräknas 
30 000 000 kronor överföras till anslaget för 
2017. Anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal bör minskas med motsvarande 
belopp (se avsnitt 9.4.3).  

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 200 000 000 
kronor 2016 och beräknas samma belopp årligen 
fr.o.m. 2017 för en elevhälsosatsning. 
Regeringen föreslår att av dessa medel avsätts 
1 500 000 kronor 2016 för arbete med att stödja 
familjehemsplacerade barn i deras skolgång (se 
9.2.3).  

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 140 000 000 
kronor 2016 och beräknas samma belopp årligen 
fr.o.m. 2017 för nationella skolutvecklings-
program. Regeringen föreslår att av dessa medel 
avsätts 5 500 000 kronor 2016 för att bidra till 
det skolutvecklingsarbete som Institutet för 
kvalitetsutveckling (SIQ) och Naturvetenskap 
och teknik för alla (NTA) utför samt beräknar 
att det för detta ändamål avsätts 5 500 000 
kronor per år 2017 och 2018 samt 2 000 000 
kronor för 2019. Vidare beräknas att medel 
avsätts för att permanenta den s.k. lärportalen 
som utvecklats inom ramen för det s.k. 
Matematiklyftet (se avsnitt 9.2.3 och 10.1.1). 
Därför beräknas anslaget minskas med 5 000 000 
per år fr.o.m. 2019 och anslaget 1:1 Statens 
skolverk ökas med motsvarande belopp. Utöver 
detta bör medel avsättas för att förstärka 
Sameskolstyrelsens utveckling av lärverktyg och 
läromedel inom sameskolan. Därför föreslås att 
anslaget minskas med 1 500 000 kronor 2016 och 
det beräknas minskas med 1 500 000 kronor per 
år 2017 och 2018. Anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen 
bör samtidigt ökas med motsvarande belopp (se 
avsnitt 9.1.2).  

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 500 000 000 
kronor 2016 och beräknas samma belopp årligen 
fr.o.m. 2017 för en satsning på specialpedagogik. 
Regeringen anser att en del av dessa medel bör 
användas inom satsningen Lärarlyftet II för att 
öka antalet behöriga speciallärare. Regeringen 
föreslår därför att anslaget minskas med 
32 000 000 kronor 2016 och beräknar att 
anslaget minskas med 32 000 000 kronor per år 
2017 och 2018. Anslaget 1:10 Fortbildning av 
lärare och förskolärare bör samtidigt ökas med 
motsvarande belopp (se avsnitt 9.2.1, och 
10.1.10).  

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 
60 000 000 kronor 2016 och beräknar samma 
belopp fr.o.m. 2017 för att korrigera en 
felbudgetering. Det gäller medel för obligatorisk 
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper 
som bör anslås enbart på anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning inom utgifts-
område 25 Allmänna bidrag till kommuner. I 
denna proposition föreslår regeringen därför att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
ökas med 60 000 000 kronor och beräknar 
därefter 60 000 000 kronor årligen (se avsnitt 
9.2.3). 
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För att förstärka det s.k. Läslyftet föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 25 000 000 
kronor 2016 och beräknar att anslaget ökas med 
50 000 000 kronor 2017, 25 000 000 kronor 2018 
och 20 000 000 kronor 2019 (se avsnitt 9.2.3). 
Denna satsning finansieras delvis med medel för 
lärarfortbildning och anslaget 1:10 Fortbildning 
för lärare och förskollärare beräknas därför 
minskas med 15 000 000 kronor 2016, 
30 000 000 kronor 2017 och 5 000 000 kronor 
2018 (se avsnitt 9.2.3). 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 3 484 525 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 3 240 730 000 kronor, 3 121 652 000 kronor 
respektive 2 991 048 000 kronor. 

 
Tabell 10.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2023 för 
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019-2023 

Anvisat 2015 1 3 710 955 3 710 955 3 710 955 3 710 955 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 113 48 898 104 776 189 140 

Beslut 1 252 357 1 042 585 919 329 713 143 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 416 900 -1 503 935 -1 551 732 -1 559 151 

Övrigt -63 000 -57 773 -61 677 -63 039 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 484 525 3 240 730 3 121 652 2 991 048 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.6 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet 

Tabell 10.15 Anslagsutveckling 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 414 853  
Anslags- 
sparande 51 121 

2015 Anslag 468 358 1 
Utgifts- 
prognos 412 628 

2016 Förslag 445 137    

2017 Beräknat 459 759  2   

2018 Beräknat 470 472  3   

2019 Beräknat 484 597 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 450 071 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 450 106 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 450 106 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för särskilda 
insatser inom skolområdet för elever med 
funktionsnedsättning. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag för insatser 
för elever med funktionsnedsättning eller med 
andra särskilda behov. Anslaget får vidare 
användas för förvaltningsutgifter i samband med 
Utredningen om kvalitet i utbildningen för 
elever med vissa funktionsnedsättningar 
(U 2013:02). 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:6 Särskilda insatser 
inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 34 000 000 
kronor 2017. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: 
Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar 
om bidrag för omvårdnad och habilitering för 
elever som deltar i Rh-anpassad gymnasieutbild-
ning. Bidraget beviljas per läsår. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 34 000 000 kronor 2017.  

Tabell 10.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 31 435 32 529 34 000    

Nya åtaganden 32 529 34 000 34 000    

Infriade åtaganden -31 435 -32 529 -34 000 - 34 000   

Utestående åtaganden 32 529 34 000 34 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 32 000 34 000     
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Regeringens överväganden 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås består av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 445 137 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 459 759 000 kronor, 
470 472 000 kronor respektive 484 597 000 
kronor. 
 
[Tabell 10.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 468 358 468 358 468 358 468 358 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 8 885 19 159 30 479 45 455 

Beslut -34 695 -35 427 -36 214 -37 301 

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 589 7 670 7 848 8 083 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  445 137 459 759 470 472 484 597 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
 
 
 

10.1.7 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, 
m.m.  

Tabell 10.18 Anslagsutveckling 1:7 Förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet m.m. 
Tusental kronor 

2014 Utfall 3 688 776  
Anslags- 
sparande 2 224 

2015 Anslag 4 079 000 1 
Utgifts- 
prognos 

4 078 558 
 

2016 Förslag 4 612 000    

2017 Beräknat  4 634 000    

2018 Beräknat 4 388 000    

2019 Beräknat 4 126 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan, fritidshemmet och pedagogisk 
omsorg. Anslaget får vidare användas för utgifter 
för statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskolan, fritidshemmet och pedagogisk 
omsorg. Anslaget får även användas för utgifter 
för statsbidrag för att stimulera omsorg under 
kvällar, nätter och helger. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag för att 
stimulera minskade barngrupper och ökad 
personaltäthet i förskolan. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag för ökad 
personaltäthet och kvalitetsförbättringar på 
fritidshemmet samt för utgifter för att stimulera 
kvalitetsförbättringar vad gäller fritidshemmet. 
Anslaget får vidare användas för utgifter för 
administration av statsbidrag samt uppföljning.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 665 000 000 kronor 
2017. 
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Skälen för regeringens förslag: Skolverket 
behöver i vissa fall lämna förhandsbesked till 
skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:7 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, m.m. ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 665 000 000 
kronor 2017. 
  
Tabell 10.19 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 
m.m. 
Tusental kronor 

  Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden   415 000    

Nya åtaganden  415 000 665 000     

Infriade åtaganden   -415 000 -665 000    

Utestående åtaganden  415 000 665 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande  415 000 665 000    

 
 

  



            

227 

Regeringens överväganden 

För ökad personaltäthet och andra åtgärder för 
att höja kvaliteten i fritidshemmet föreslås att 
anslaget ökas med 250 000 000 kronor 2016 och 
beräknas ökas med 500 000 000 kronor per år för 
de kommande åren (se avsnitt 9.2.3).  

Inkomsttaket i maxtaxan indexeras med 
inkomstindex sedan 1 juli 2015. Beslut om 
inkomstindex för 2016 och nya antaganden för 
utvecklingen av inkomstindex föranleder att de 
anslagsförändringar som beräknades i beslutad 
budget för 2015 behöver uppdateras. Mot denna 
bakgrund föreslår regeringen att anslaget ökas 
med 49 000 000 kronor för 2016 jämfört med 
den beräknade anslagsnivån i beslutad budget för 
2015. För 2017 beräknas anslaget öka med 
75 000 000 kronor, för 2018 beräknas anslaget 
öka med 127 000 000 kronor och för 2019 
beräknas anslaget minska med 135 000 000 
kronor. 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 4 612 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 4 634 000 000 kronor, 4 388 000 000 kronor 
respektive 4 126 000 000 kronor. 

 
Tabell . Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet, m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 054 500 4 054 500 4 054 500 4 054 500 

Förändring till följd av:    

Beslut 508 500 504 500 206 500 206 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 49 000 75 000 127 000 -135 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 612 000 4 634 000 4 388 000 4 126 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.8 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom 
skolväsendet, m.m. 

Tabell 10.20 Anslagsutveckling 1:8 Bidrag till viss 
verksamhet inom skolväsendet, m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
165 719 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
20 097 

 
2015 

 
Anslag 

 
181 409 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
162 115 

2016 Förslag 177 355      

2017 Beräknat 177 197 2   

2018 Beräknat 182 967 3   

2019 Beräknat 185 929 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 174 027 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 176 189 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 174 313 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 

– ersättning vid personskada till elev i viss 
gymnasieskolutbildning,  

– statsbidrag för avgifter till International 
Baccalaureate Office och för viss 
International Baccalaureateutbildning,  

– statsbidrag och särskilt stöd för utbild-
ningsverksamhet med särskild inriktning,  

– statsbidrag för riksrekryterande gymnasiala 
utbildningar och riksinternatskolor, 

– ersättning till skolhuvudmän för kostnader 
för nordiska elever, och 
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– statsbidrag för utlandssvenska elever samt 
barn och ungdomar som inte är folkbok-
förda i Sverige eller som vistas i landet utan 
tillstånd. 

 
Anslaget får även användas för utgifter för arbete 
med administration och uppföljning av stats-
bidrag. 

Regeringens överväganden 

Med anledning av regeringens proposition Vissa 
frågor om utlandssvenska elevers utbildning i 
Sverige (prop. 2014/15:39) kommer besparingar 
att göras när det gäller statsbidrag för de 
nuvarande riksinternatskolorna. Regeringen 
föreslår därför att anslaget minskas med 
2 000 000 kronor 2016 och beräknar en 
minskning med 6 000 000 kronor 2017, 
10 000 000 kronor 2018 och 12 000 000 kronor 
årligen fr.o.m. 2019 (se avsnitt 9.3.4).  

Planerade förändringar av statsbidraget för 
riksinternatskolorna kan innebära att fler elever 
än tidigare kan komma i fråga för statsbidraget 
för utbildningar som leder fram till International 
Baccalaureate (IB). Regeringen förslår därför att 
anslaget ökas med 600 000 kronor 2016 och 
beräknar för samma ändamål 1 200 000 kronor 
fr.o.m. 2017 (se avsnitt 9.3.4). 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner.  

Regeringen föreslår att 177 355 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Bidrag till viss 
verksamhet inom skolväsendet, m.m. för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
177 197 000 kronor, 182 967 000 kronor 
respektive 185 929 000 kronor. 

 
Tabell 10.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 181 409 181 409 181 409 181 409 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 447 6 814 10 559 15 765 

Beslut -7 901 -11 433 -9 416 -11 672 

Överföring 
till/från andra 
anslag 400 407 415 427 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  177 355 177 197 182 967 185 929 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.9 1:9 Bidrag till svensk undervisning i 
utlandet 

Tabell 10.22 Anslagsutveckling 1:9 Bidrag till svensk 
undervisning i utlandet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
96 682 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
9 196 

 
2015 

 
Anslag 

 
92 412 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
92 237 

2016 Förslag 93 900      

2017 Beräknat 89 160 2   

2018 Beräknat 99 666 3   

2019 Beräknat 100 917 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 88 915 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 98 835 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 98 835 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för utbildning av utlandssvenska barn och 
ungdomar. Anslaget får även användas för 
utgifter inom ramen för Statens skolverks 
utvecklingsinsatser för svensk undervisning i 
utlandet och för stöd för undervisning i svenska 
vid utländska skolor. Anslaget får vidare 
användas för utgifter för anställda vid 
Europaskolorna. 
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Regeringens överväganden 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås består av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 93 900 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Bidrag till svensk 
undervisning i utlandet för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 89 160 000 
kronor, 99 666 000 kronor respektive 
100 917 000 kronor. 
 
Tabell 10.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 92 412 92 412 92 412 92 412 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 756 2 015 2 548 3 740 

Beslut -268 -5 267 4 706 4 765 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  93 900 89 160 99 666 100 917 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.10 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal 

Tabell 10.24 Anslagsutveckling 1:10 Fortbildning av lärare 
och förskolepersonal 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
264 929 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
135 471 

 
2015 

 
Anslag 

 
294 226 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
275 380 

2016 Förslag 382 226      

2017 Beräknat 300 419      

2018 Beräknat 347 624      

2019 Beräknat 300 776      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
fortbildning av lärare, förskollärare, rektorer, 
förskolechefer och viss annan personal. Anslaget 
får även användas för utgifter för administration 
och uppföljning av fortbildningsinsatserna. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:10 Fortbildning av 
lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 453 200 000 kronor 2017–2020. 

 

Skälen för regeringens förslag: Skolverket ingår 
fleråriga avtal med lärosätena om uppdrags-
utbildning och lämnar förhandbesked till skol-
huvudmän om statsbidrag. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 453 200 000 kronor 
2017–2020. 
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Tabell 10.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 99  707 105 000 255 200    

Nya åtaganden 105 000 255 200 403 000    

Infriade åtaganden -99 707 -105 000 -205 000 -300 000 -100 000 -53 200 

Utestående åtaganden 105 000 255 200 453 200    

Erhållet/föreslaget bemyndigande  266 000 453 200    

 
Regeringens överväganden 

För att kunna genomföra kompetenshöjande 
insatser för lärare som undervisar i svenska som 
andraspråk föreslås anslaget minskas med 
38 000 000 kronor 2016 och beräknas minskas 
30 000 000 kronor 2017. Anslaget 1:5 Utveckling 
av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
bör samtidigt ökas med motsvarande belopp (se 
avsnitt 9.4.3).   

I enlighet med vad som aviserades i 2015 års 
ekonomiska vårproposition föreslås 200 000 000 
kronor 2016 och beräknas samma belopp årligen 
fr.o.m. 2017 för lärarfortbildning. Regeringen 
anser att en del av dessa medel bör användas för 
att förstärka det s.k. Läslyftet. Regeringen 
föreslår därför att anslaget minskas med 
15 000 000 kronor 2016 och beräknar att 
anslaget minskas med 30 000 000 kronor 2017 
och 5 000 000 kronor 2018. Anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet bör samtidigt ökas med motsvarande 
belopp (se avsnitt 9.2.3). Inom ramen för ovan 
nämnda medel för lärarfortbildning, föreslår 
regeringen vidare att 100 000 000 kronor avsätts 
för 2016 för att förlänga Lärarlyftet II. För 2017 
beräknas 150 000 000 kronor och för 2018 
beräknas 100 000 000 kronor för samma ändamål 
(se avsnitt 9.2.2). 

För en satsning på behörighetsgivande 
utbildning i specialpedagogik inom ramen för 
satsningen Lärarlyftet II föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 32 000 000 kronor 2016 och 
beräknar att anslaget ökas med 32 000 000 
kronor per år 2017 och 2018. Anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet bör samtidigt minskas med mot-
svarande belopp (se avsnitt 9.2.1 och 10.1.5). 

För att korrigera en tidigare felbudgetering 
beräknas anslaget ökas med 15 000 000 kronor 
fr.o.m. 2019. 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 

de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

 Regeringen föreslår att 382 226 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Fortbildning av lärare 
och förskolepersonal för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 300 419 000 kronor, 
347 624 000 kronor respektive 300 776 000 
kronor. 

 
Tabell 10.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2020 för 
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019-2020 

Anvisat 2015 1 355 226 355 226 355 226 355 226 

Förändring till följd av:    

Beslut 10 000 -57 000 -35 200 -55 200 

Överföring 
till/från andra 
anslag 17 000 2 193 27 639 750 

Övrigt   -41  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  382 226 300 419 347 624 300 776 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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10.1.12 1:11 Bidrag till vissa studier 

Tabell 10.27 Anslagsutveckling 1:11 Bidrag till vissa 
studier 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
17 446 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-378 

 
2015 

 
Anslag 

 
19 525 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 553 

2016 Förslag 19 525      

2017 Beräknat 17 525      

2018 Beräknat 17 525      

2019 Beräknat 17 525      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
som lämnas för studier om funktionsned-
sättningar, utbildning som är särskilt anpassad 
för personer med funktionsnedsättningar samt 
studier inom vuxenutbildning för utvecklings-
störda och särskild utbildning för vuxna. 

Regeringens överväganden 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås består av anslags-
förändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 19 525 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Bidrag till vissa 
studier för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 17 525 000 årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Bidrag till vissa studier 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 19 525 19 525 19 525 19 525 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag  -2 000 -2 000 -2 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  19 525 17 525 17 525 17 525 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.13 1:12 Myndigheten för 
yrkeshögskolan 

Tabell 10.29 Anslagsutveckling 1:12 Myndigheten för 
yrkeshögskolan 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
101 833 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 226 

 
2015 

 
Anslag 

 
107 257 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
106 762 

2016 Förslag 105 629      

2017 Beräknat 104 752 2   

2018 Beräknat 106 505 3   

2019 Beräknat 108 536 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 103 633 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 103 639 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 103 638 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för 
yrkeshögskolans förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
2 000 000 kronor 2016 för att myndigheten ska 
ta fram valideringsstandarder (se avsnitt 9.4.4). 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både den anslags-
förändring som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 
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Regeringen föreslår att 105 629 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Myndigheten för 
yrkeshögskolan för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 104 752 000 kronor, 
106 505 000 kronor respektive 108 536 000 
kronor. 
 
Tabell 10.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 102 257 102 257 102 257 102 257 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 639 2 761 4 513 6 549 

Beslut 1 733 -266 -265 -270 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  105 629 104 752 106 505 108 536 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.14 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning 

Tabell 10.31 Anslagsutveckling 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 1 414 050      

2017 Beräknat 1 727 750      

2018 Beräknat 1 708 775      

2019 Beräknat 1 702 975      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna samt för motsvarande äldre 
utbildningar och annan utbildning som 
motsvarar kommunal vuxenutbildning för 
ungdomar. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
200 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Införandet av 
traineejobb innebär att det behövs ett 
bemyndigande om att ingå ekonomiska 
åtaganden för tid efter 2016 när det gäller 
utgifterna för utbildning inom ramen för 
insatsen. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
200 000 000 kronor 2017 och 2018. 
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Tabell 10.32 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
Tusental kronor 

   Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden       

Nya åtaganden   200 000    

Infriade åtaganden    -180 000 -20 000  

Utestående åtaganden   200 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande   200 000    

 
Regeringens överväganden 

För att bidra till fler utbildningsplatser i komvux 
och den statligt finansierade yrkesinriktade 
gymnasiala vuxenutbildningen (yrkesvux) 
föreslås att kommunerna tilldelas medel för 
sådan utbildning. Regeringen föreslår därför att 
anslaget för detta ändamål ökas med 435 750 000 
kronor 2016. För utbildningsplatser inom 
yrkesvux beräknar regeringen att anslaget ökas 
med 250 000 000 kronor 2017 och årligen 
därefter (se avsnitt 9.4.2). 

Regeringen avser att återkomma med förslag 
om en rätt till utbildning inom komvux på 
gymnasial nivå som leder till grundläggande 
behörighet till högskolestudier och motsvarande 
behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild 
behörighet till högskolestudier. För ändamålet 
beräknar regeringen 537 000 000 kronor fr.o.m. 
2017. Regeringen avser att återkomma om 
reformens närmare utformning och kompen-
sation till kommunsektorn (se avsnitt 9.4.1). 

Med anledning av att anslaget är nytt föreslår 
regeringen att 978 300 000 kronor 2016 överförs 
från anslaget 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning för de delar av anslaget 
som avser kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna samt för 
motsvarande äldre utbildningar, och annan 
utbildning som motsvarar kommunal vuxen-
utbildning för ungdomar. Regeringen beräknar 
för samma ändamål att 940 750 000 kronor 
överförs 2017, 921 775 000 kronor överförs 2018 
och 915 975 000 överförs fr.o.m. 2019. Det 
överförda beloppet skiljer sig åt mellan vad som 
anges som ett minskat belopp under anslag 1:14 
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning och vad 
som anges som ett ökat belopp på anslag 1:13 
Statligt stöd till vuxenutbildning. Anledningen till 
det är förändrad pris- och löneuppräkning 
(PLO) avseende de överförda medlen, då anslag 

1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning inte 
påverkas av PLO.  

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. Anslagsnivån innefattar 
därmed även satsningar på utbildning för 20–24-
åringar och utbildning inom ramen för 
satsningarna utbildningskontraktet och trainee-
jobb.   

Regeringen föreslår att 1 414 050 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 1 727 750 000 kronor, 
1 708 775 000 kronor respektive 1 702 975 000 
kronor. 
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Tabell 10.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 435 750 787 000 787 000 787 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag 978 300 940 750 921 775 915 975 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 414 050 1 727 750 1 708 775 1 702 975 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
Anm: Anslaget är nytt i och med denna proposition. Medel har överförts från det i 
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) angivna anslaget 1:14 Statligt 
stöd till vuxenutbildning. 

10.1.15 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning 

Tabell 10.34 1:14 Anslagsutveckling Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 786 179 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
122 270 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 696 979 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 620 190 

2016 Förslag 2 066 960      

2017 Beräknat 2 202 841 2   

2018 Beräknat 2 233 198 3   

2019 Beräknat 2 266 981 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 184 847 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 186 032 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 181 862 tkr i 2016 års prisnivå. 
 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 

– statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning, 

– kostnader för personskadeförsäkring och 
ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan, 

– statsbidrag för kompletterande utbildningar 
samt konst- och kulturutbildningar, 

– statsbidrag för förarutbildningar, och 

– särskilt verksamhetsstöd för 
riksomfattande kursverksamhet avseende 
hemslöjd eller för att främja samisk 
utbildningsverksamhet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 4 200 000 000 kronor 2017–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten 
för yrkeshögskolan beslutar om stöd för bl.a. 
yrkeshögskoleutbildningar. Huvuddelen av 
utbildningarna bedrivs under fyra kalenderår, 
vilket motsvarar två utbildningsomgångar, men 
på grund av höga investeringskostnader bedrivs 
pilotutbildningen under en längre period. 
Kompletterande utbildningar som fasas ut 2017 
kan också pågå under en längre tid, liksom 
utbildningar som omfattas av förordningen 
(2013:871) om stöd för konst- och kultur-
utbildningar och vissa andra utbildningar. 
Regeringen föreslår att det avsätts medel för en 
ökning av antalet utbildningsplatser i yrkes-
högskolan med 2 500 för 2016 och beräknar 
medel motsvarande 6 000 utbildningsplatser 
årligen därefter. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:14 
Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 4 200 000 000 kronor 2017–2021.  
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Tabell 10.35 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 2 752 710 3 238 751 3 950 000    

Nya åtaganden 2 051 851 2 561 249 2 200 000    

Infriade åtaganden -1 565 810 -1 850 000 -1 950 000 -1 870 000 - 1 190 000 -1 140 000 

Utestående åtaganden 3 238 751 3 950 000 4 200 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 350 000 4 085 000 4 200 000    

 
 

Regeringens överväganden 

För att bidra till fler utbildningsplatser i 
yrkeshögskolan föreslår regeringen att anslaget 
ökas med 150 000 000 kronor 2016 och beräknar 
för samma ändamål 360 000 000 kronor årligen 
fr.o.m. 2017 (se avsnitt 9.4.2). 

Regeringen föreslår att 978 300 000 kronor 
2016 överförs från anslaget till det nya anslaget 
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning för de delar 
av anslaget som avser kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna 
samt för motsvarande äldre utbildningar, och 
annan utbildning som motsvarar kommunal 
vuxenutbildning för ungdomar. Regeringen 
beräknar för samma ändamål att 948 807 000 
kronor överförs 2017, 942 386 000 kronor 
överförs 2018 och 952 670 000 överförs fr.o.m. 
2019. Det överförda beloppet skiljer sig åt 
mellan vad som anges som ett minskat belopp 
under anslag 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning och vad som anges som 
ett ökat belopp på anslag 1:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildning. Anledningen till det är 
förändrad pris- och löneuppräkning (PLO) 
avseende de överförda medlen, då anslag 1:13 
Statligt stöd till vuxenutbildning inte påverkas av 
PLO. 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner.  

Regeringen föreslår att 2 066 960 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Statligt stöd till 
yrkeshögskoleutbildning för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 2 202 841 000 
kronor, 2 233 198 000 kronor respektive 
2 266 981 000 kronor. 

 
Tabell 10.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 395 504 2 395 504 2 395 504 2 395 504 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 45 514 65 618 98 182 140 743 

Beslut 604 243 690 527 681 898 683 404 

Överföring 
till/från andra 
anslag -978 300 -948 807 -942 386 -952 670 

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 066 960 2 202 841 2 233 198 2 266 981 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.16 1:15 Särskilt utbildningsstöd 

Tabell 10.37 Anslagsutveckling 1:15 Särskilt 
utbildningsstöd 
Tusental kronor 

2014  
Utfall 

 
156 387 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
128 

 
2015 

 
Anslag 

 
154 910 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
151 059 

2016 Förslag 153 606      

2017 Beräknat 153 793 2   

2018 Beräknat 155 718 3   

2019 Beräknat 158 069 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 152 536 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 152 542 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 152 541 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för särskilt 
utbildningsstöd som ges till folkhögskolor och 
universitet och högskolor samt för analyser av 
och utveckling av folkhögskolornas och 
lärosätenas lärmiljöer. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag för teknisk 
anpassning av studiematerial för synskadade och 
dövblinda. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i denna proposition för 
utgiftsområde 17 Kultur, trossamfund och fritid, 
Folkbildning, avsnitt 16.3.2 redogjort för 
resultatet och verksamheten.  

I budgetpropositionen för 2014 (prop. 
2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, 
rskr. 2013/14:104) bedömdes att den aktuella 
verksamheten bör förstärkas i viss omfattning. 
Därför föreslogs överföringar från anslaget 1:6 
Särskilda insatser inom skolområdet till anslaget 
1:15 Särskilt utbildningsstöd uppgående till 
8 500 000 kronor för 2014 samt beräknades 
överföringar uppgående till 5 500 000 kronor för 
2015 respektive 3 000 000 kronor för 2016. 
Regeringen föreslår därför att 3 000 000 kronor 
överförs 2016. Det innebär att anslaget, efter 
pris- och löneomräkning, minskas med 
2 589 000 kronor 2016.  

Anslaget föreslås minskas med 380 000 
kronor 2016 och beräknas minskas med 375 000 
kronor 2017, 374 000 kronor 2018 och 379 000 
kronor 2019 för att bidra till prioriterade 
satsningar.  

Regeringen föreslår att 153 606 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Särskilt 
utbildningsstöd för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 153 793 000 kronor, 
155 718 000 kronor respektive 158 069 000 
kronor.  

 
 

Tabell 10.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Särskilt utbildningsstöd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 154 910 154 910 154 910 154 910 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 2 494 3 791 5 772 8 198 

Beslut -380 -375 -374 -379 

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 589 -5 635 -5 706 -5 792 

Övrigt -829 1 102 1 116 1 133 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 153 606 153 793 155 718 158 069 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.1.17 1:16 Fler anställda i lågstadiet 

Tabell 10.39 Anslagsutveckling 1:16 Fler anställda i 
lågstadiet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 1 974 000      

2017 Beräknat 1 974 000      

2018 Beräknat 1 974 000      

2019 Beräknat 1 974 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att öka 
antalet anställda i förskoleklassen och lågstadiet. 
Vidare får anslaget även användas för utgifter för 
att på annat sätt utöka den tid som 
förskollärarna och lärarna kan ägna åt eleverna 
när dessa utgifter är hänförliga till beslutade 
statsbidrag under 2015 som avser läsåret 
2015/16. Anslaget får även användas för 
administration, uppföljning och utvärdering av 
statsbidraget. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:16 Fler anställda i 
lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 1 974 000 000 
kronor 2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Skolverket 
behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom 
ramen för arbetet med satsningen på fler 
anställda i lågstadiet. Vidare kan Skolverket i 
vissa fall behöva lämna förhandsbesked till 
skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 1 974 000 000 kronor 2017. 

 
Tabell 10.40 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet 
Tusental kronor 

 U 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden   2 000 000    

Nya åtaganden   974 000    

Infriade åtaganden   -1 000 000 - 1 974 000   

Utestående åtaganden   1 974 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande   1 974 000    
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Regeringens överväganden  

Fler ska anställas i svensk grundskola så att lärare 
får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan 
bli mindre i lågstadiet. Regeringen har därför 
uppdragit åt Skolverket att utifrån skolhuvud-
männens behov fördela ett statsbidrag för att 
öka antalet anställda så att lärare i förskole-
klassen och lågstadiet får mer tid för sitt arbete 
och kan ägna mer tid åt varje elev och så att 
klasserna kan bli mindre.  

Medel för satsningen på lågstadiet finns under 
2015 under anslag 1:18 Lågstadielyftet. 
Regeringen föreslår att detta anslag upphör och 
att medlen fr.o.m. 2016 överförs till anslag 1:16 
Fler anställda i lågstadiet. 

Regeringen föreslår att 1 974 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:16 Fler anställda i 
lågstadiet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 974 000 000 kronor 
årligen. 

 
Tabell 10.41 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:16 Fler anställda i lågstadiet' 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 974 000 1 974 000 1 974 000 1 974 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 974 000 1 974 000 1 974 000 1 974 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.18 1:17 Skolforskningsinstitutet 

Tabell 10.42 Anslagsutveckling 1:17 Skolforsningsinstitutet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
25 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
20 478 

2016 Förslag 40 441      

2017 Beräknat 41 499 2   

2018 Beräknat 43 088 3   

2019 Beräknat 44 141 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 40 785 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 41 280 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 41 280 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Skolforsknings-
institutets förvaltningsutgifter och finansierings-
bidrag. 

Bemyndigande av ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:17 
Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 13 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att kunna 
utlysa och fördela medel för praktiknära 
forskning behövs ett bemyndigande för att ingå 
ekonomiska åtaganden. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:17 
Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 13 000 000 kronor 2017 och 2018. 
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Tabell 10.43 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet 
Tusental kronor 

  Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden   5 000    

Nya åtaganden  5 000 13 000    

Infriade åtaganden   5 000 8 000 5 000  

Utestående åtaganden  5 000 13 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande  5 000 13 000    

 
Regeringens överväganden  

Skolforskningsinstitutets huvuduppgift är att 
bidra till att de verksamma inom skolväsendet 
ges goda förutsättningar att planera, genomföra 
och utvärdera undervisningen med stöd av 
vetenskapligt underbyggda metoder och 
arbetssätt. Skolforskningsinstitutet ska bidra till 
goda förutsättningar för barns och elevers 
utveckling och lärande samt till förbättrade 
kunskapsresultat för elever.  

Vidare ska myndigheten bl.a. utlysa medel för 
praktiknära forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet inom de områden där relevant sådan 
forskning saknas och fördela medel till praktik-
nära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. 

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både anslags-
förändringar som redovisas i detta avsnitt och av 
anslagsförändringar som har beräknats i tidigare 
beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 40 441 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:17 
Skolforskningsinstitutet för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 41 499 000 
kronor, 43 088 000 kronor respektive 44 141 000 
kronor. 

 
Tabell 10.44 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:17 Skolforskningsinstitutet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 000 20 000 20 000 20 000 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 294 649 1 183 1 700 

Beslut 20 147 20 850 21 905 22 441 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 441 41 499 43 088 44 141 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.1.19  1:19 Bidrag till lärarlöner 

Tabell 10.45 Anslagsutveckling 1:19 Bidrag till lärarlöner 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 2 884 000      

2017 Beräknat 4 469 000      

2018 Beräknat 4 469 000      

2019 Beräknat 4 469 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till höjda löner för lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger i fritidshem. Anslaget får även 
användas för karriärstegsreformen och för 
särskild kompletterande pedagogisk utbildning 
för personer med examen på forskar-
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nivå.  Anslaget får vidare användas för utgifter 
för administration, uppföljning och utvärdering 
av statsbidragen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 256 000 000 kronor 
2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Skolverket 
behöver kunna lämna förhandsbesked till 
skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:19 Bidrag till lärarlöner ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 2 256 000 000 kronor 2017. 

 
 

Tabell 10.46 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner 
Tusental kronor 

  Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden   619 000    

Nya åtaganden  619 000 2 256 000    

Infriade åtaganden   -619 000 - 2 256 000   

Utestående åtaganden  619 000 2 256 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande   2 256 000    

 
  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

241 

Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att en investering i höjda 
löner för lärare och förskollärare genomförs. En 
sådan reform aviserades i budgetpropositionen 
för 2015 (prop. 2014/15:1) och utgör en central 
del av den nationella samlingen för läraryrket 
som regeringen tagit initiativ till. Därför föreslås 
att anslaget ökas med 1 500 000 000 kronor 2016 
och det beräknas ökas med 3 000 000 000 kronor 
per år fr.o.m. 2017 (se avsnitt 9.1.1). 

Satsningen på karriärtjänster bör finansieras 
via detta anslag. Därför föreslås att anslaget ökas 
med 1 384 000 000 kronor 2016 och beräknas 
öka med 1 469 000 000 kronor fr.o.m. 2017. Det 
föreslås respektive beräknas att anslaget 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet samtidigt minskas med motsvarande 
belopp. Regeringen föreslår vidare att det inom 
ramen för avsatta medel för karriärtjänst-
reformen avsätts 7 550 000 kronor 2016 för 
satsningen på särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning för personer med examen 
på forskarnivå. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas 15 100 000 kronor avsättas årligen för 
satsningen. (Se avsnitt 9.1.1.)  

De förändringar av anslaget som framgår av 
härledningstabellen och som ligger till grund för 
de anslagsnivåer som föreslås och beräknas i 
nästföljande stycke består av både 
anslagsförändringar som redovisas i detta avsnitt 
och av anslagsförändringar som har beräknats i 
tidigare beslutade propositioner. 

Regeringen föreslår att 2 884 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 4 469 000 000 kronor årligen.

 
Tabell 10.47 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:19 Bidrag till lärarlöner 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 384 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 884 000 4 469 000 4 469 000 4 469 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.2 Anslag för universitet och 
högskolor 

Ersättningsbelopp för helårsstudenter och 
helårsprestationer 

Samtliga ersättningsbelopp för helårsstudenter 
och helårsprestationer räknas upp med pris- och 
löneomräkningen på 1,62 procent.  

Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer bör för budgetåret 2015 uppgå 
till de belopp som presenteras i Tabell 10.48. 
Därutöver bör ersättningsbeloppet höjas för 
humanistiskt, teologiskt, juridiskt och 
samhällsvetenskapligt utbildningsområde med 
1 230 kronor, utbildningsområdet undervisning 
med 4 145 kronor och utbildningsområdet 
verksamhetsförlagd utbildning med 
9 367 kronor med anledning av regeringens 
satsning på att stärka kvaliteten inom dessa 
områden. Satsningen beskrivs i avsnitt 9.5.2 
Högre kvalitet i den högre utbildningen och 
innebär att berörda universitet och högskolor 
tilldelas sammanlagt 250 miljoner kronor i ökade 
takbelopp. 
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Tabell 10.48 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och 
helårsprestationer 
Kronor 

UTBILDNINGSOMRÅDE 
ERSÄTTNING FÖR EN 

HELÅRSSTUDENT 
ERSÄTTNING FÖR EN 
HELÅRSPRESTATION 

Humanistiskt, 
teologiskt, juridiskt, 
samhällsvetenskapligt 

30 843 20 098 

Naturvetenskapligt, 
tekniskt, 
farmaceutiskt 

52 593 44 352 

Vård 55 913 48 427 

Odontologiskt 46 238 53 862 

Medicinskt 62 481 75 999 

Undervisning1 37 515 39 301 

Verksamhetsförlagd 
utbildning2 

53 165 51 582 

Övrigt3 42 237 34 310 

Design 149 034 90 801 

Konst 211 578 90 834 

Musik 128 575 81 295 

Opera 306 407 183 296 

Teater 296 289 147 578 

Media 302 363 242 205 

Dans 208 380 115 142 

Idrott 108 586 50 249 
1 Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den 
utbildningsvetenskapliga kärnan. 
2 Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning. 
3 Avser journalistutbildning, bibliotekarieutbildning samt praktiska och 
estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom 
grundlärarutbildning och inom förskollärarutbildning. 

Utbyggnad av högskolan 

De belopp som under respektive anslag redovisas 
under rubriken Resursfördelning förklarar 
förändringar som redovisas i den 
härledningstabell som finns för varje anslag. 
Härledningstabellen visar skillnaden mellan 
anvisad budget 2015 i enlighet med riksdagens 
beslut i december och den föreslagna 
anslagsnivån för 2016. Det innebär att ändringar 
i statens budget som gjorts under 2015 inte 
ingår. När det gäller utbyggnaden av högskolan 
som inleddes 2015 beaktas därför inte de 
ändringar som gjorts med anledning av 
vårändringsbudgeten. Det som beskrivs är 
därmed förändringen jämfört med riksdagens 
beslut i december 2015. 

 

10.2.1 2:1 Universitetskanslersämbetet 

Tabell 10.49 Anslagsutveckling 2:1 
Universitetskanslersämbetet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
127 149 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 524 

 
2015 

 
Anslag 

 
136 297 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
132 619 

2016 Förslag 135 885      

2017 Beräknat 137 241 2   

2018 Beräknat 139 381 3   

2019 Beräknat 141 949 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 135 890 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 135 896 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 135 896 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Universitets-
kanslersämbetets förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Regeringen har under året kontinuerligt följt 
verksamheten och bedömer att de mål som har 
uppställts för verksamheten kommer att 
uppfyllas. 

Anslaget föreslås minska med 336 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. Anslaget föreslås 
minska med 2 000 000 kronor med anledning av 
att ett tillfälligt tillskott till myndighetens arbete 
med utvärdering av högskoleutbildningar 
upphör. 
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Tabell 10.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
2:1 Universitetskanslersämbetet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 136 297 136 297 136 297 136 297 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 924 3 298 5 468 8 080 

Beslut -2 336 -2 354 -2 384 -2 428 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  135 885 137 241 139 381 141 949 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 135 885 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Universitets-
kanslersämbetet för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 137 241 000 kronor, 
139 381 000 kronor respektive 141 949 000 
kronor. 

10.2.2 2:2 Universitets- och högskolerådet 

Tabell 10.51 Anslagsutveckling 2:2 Universitets- och 
högskolerådet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
102 398 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
384 

 
2015 

 
Anslag 

 
122 889 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
115 934 

2016 Förslag 130 283      

2017 Beräknat 126 186 2   

2018 Beräknat 122 645 3   

2019 Beräknat 125 258 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 124 503 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 118 590 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 118 591 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Universitets- och 
högskolerådets förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Den del av den avgiftsbelagda verksamheten vid 
Universitets- och högskolerådet som omfattar 
avgiften för anmälan till högskoleprovet regleras 
i förordning. Det finns inte något ekonomiskt 
mål för hur stor del av kostnaderna som ska 
täckas av avgifterna. De kostnader som inte 
finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras 
från anslaget.  

För antagning till högskoleutbildning finns 
det inte något specificerat ekonomiskt mål för 
hur stor del av kostnaderna för denna 
verksamhet som ska täckas av avgiften. 
Kostnaderna som inte finansieras med avgifts-
inkomster ska finansieras från anslaget. Det 
ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade 
verksamheten i fråga om driften av studie-
dokumentationssystemet Ladok är att intäkterna 
ska täcka samtliga kostnader för denna 
verksamhet (full kostnadstäckning). 

 
Tabell 10.52 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  26 235 23 307 2 928 

Prognos 2015  28 000 25 305 2 195 

Budget 2016  28 000 26 000 1 000 

 
Tabell 10.53 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 281 434 271 078 10 355 

(varav tjänsteexport) 6 836 6 836 0 

Prognos 2015 261 070 261 670 -600 

(varav tjänsteexport) 5 500 5 500 0 

Budget 2016 237 300 241 300 -4 000 

(varav tjänsteexport) 6 000 6 000 0 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Universitets- och högskolerådet ansvarar för 
bedömning av utländsk utbildning på gymnasial 
och eftergymnasial nivå. För att möta det ökade 
antalet ärenden gällande bedömning av utländsk 
utbildning och för myndighetens arbete med 
anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet 
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föreslår regeringen att anslaget ökas med 
5 884 000 kronor 2016. 

Anslaget föreslås minska med 265 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 5 782 000 
kronor 2017 med anledning av att medel till 
bedömning av utländsk utbildning minskar. 

Anslaget beräknas minska 2018 med 6 122 000 
kronor med anledning medel för bedömning av 
utländsk utbildning minskar. 

 
Tabell 10.54 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
2:2 Universitets- och högskolerådet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 122 889 122 889 122 889 122 889 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 776 3 461 6 038 8 784 

Beslut 5 619 -163 -6 281 -6 415 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 -1 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  130 283 126 186 122 645 125 258 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 130 283 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Universitets- och 
högskolerådet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 126 186 000 kronor, 
122 645 000 kronor respektive 125 258 000 
kronor. 
 

10.2.3 2:3 Uppsala universitet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.55 Anslagsutveckling 2:3 Uppsala universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 522 625 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 557 361 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 518 650 

2016 Förslag 1 647 319      

2017 Beräknat 1 666 779 2   

2018 Beräknat 1 696 953 3   

2019 Beräknat 1 701 612 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 653 157 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 662 338 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 642 100 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.56 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 477 1 660 -183 

Prognos 2015  1 500 1 600 -100 

Budget 2016  1 500 1 600 -100 

 
Tabell 10.57 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 277 839 261 266 16 573 

(varav tjänsteexport) 60 284 57 381 2 903 

Prognos 2015 274 000 274 000 0 

(varav tjänsteexport) 66 500 66 500 0 

Budget 2016 282 000 282 000 0 

(varav tjänsteexport) 71 500 71 500 0 
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Regeringens överväganden 

Uppsala universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 98 945 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 145 006 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 36 589 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 23 362 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 2 023 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 3 070 000 kronor 
med anledning av att Karolinska institutet, som 
tidigare hade ansvaret för sjuksköterske-
utbildning på Gotland, har kommit in med en 
begäran om att anslagsmedel för denna överförs 
till Uppsala universitet. 

Anslaget föreslås öka med 2 366 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörs-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 830 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen 
som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 1 416 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget föreslås minska med 3 885 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Verksamheten vid Högskolan på Gotland 
inordnades i Uppsala universitet den 1 juli 2013. 
Anslaget föreslås minska med 2 190 000 kronor 
med anledning av att tillfälliga platser som 
tilldelades Högskolan på Gotland upphör och 
med anledning av högskolans finansiering av 
vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 
2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 653 000 
kronor, öka med 8 547 000 kronor 2018 och 
med öka 3 238 000 kronor 2019 med anledning 

av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 924 000 
kronor och 2018 med 760 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av civil- och högskole-
ingenjörsutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 2 323 000 
kronor med anledning av att Karolinska 
institutet, som tidigare hade ansvaret för 
sjuksköterskeutbildning på Gotland, har kommit 
in med en begäran om att anslagsmedel för 
denna överförs till Uppsala universitet. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 192 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
24 209 000 kronor till följd av att kvalitets-
förstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp 
för utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.58 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 558 642 1 558 642 1 558 642 1 558 642 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 25 096 38 146 58 075 82 493 

Beslut 58 089 59 869 69 988 50 074 

Överföring 
till/från andra 
anslag 5 492 10 122 10 249 10 403 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 647 319 1 666 779 1 696 953 1 701 612 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 647 319 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Uppsala universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 666 779 000 kronor, 1 696 953 000 kronor 
respektive 1 701 612 000 kronor. 
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10.2.4 2:4 Uppsala universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.59 Anslagsutveckling 2:4 Uppsala universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 969 455 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 984 122 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 984 122 

2016 Förslag 2 035 864      

2017 Beräknat 2 052 698 2   

2018 Beräknat 2 078 391 3   

2019 Beräknat 2 109 783 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 035 921 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 035 995 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 035 995 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 24 773 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 5 010 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

 

Tabell 10.60 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 984 122 1 984 122 1 984 122 1 984 122 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 31 947 48 560 73 929 105 013 

Beslut 19 795 20 017 20 341 20 648 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 035 864 2 052 698 2 078 391 2 109 783 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 2 035 864 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Uppsala universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
2 052 698 000 kronor, 2 078 391 000 kronor 
respektive 2 109 783 000 kronor. 

10.2.5 2:5 Lunds universitet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.61 Anslagsutveckling 2:5 Lunds universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 839 950 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 870 119 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 823 634 

2016 Förslag 1 922 512      

2017 Beräknat 1 966 328 2   

2018 Beräknat 2 008 859 3   

2019 Beräknat 2 021 497 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 950 257 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 967 881 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 950 797 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt behörighets-
givande och högskoleintroducerande utbildning. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.62 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  3 300 3 376 -76 

Prognos 2015  3 400 3 500 -100 

Budget 2016  3 500 3 600 -100 

 
Tabell 10.63 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 378 468 378 082 386 

(varav tjänsteexport) 141 380 141 380 0 

Prognos 2015 410 000 405 000 5 000 

(varav tjänsteexport) 150 000 150 000 0 

Budget 2016 420 000 415 000 5 000 

(varav tjänsteexport) 160 000 160 000 0 

Regeringens överväganden 

Lunds universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 131 577 000 kronor mer än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Tillsammans med tidigare sparad över-
produktion överstiger värdet av årets över-
produktion vad som är möjligt att spara till nästa 
budgetår och 138 415 000 kronor har därmed 
dragits in. Universitetet redovisade vid utgången 
av budgetåret en överproduktion på 183 995 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 25 098 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 17 358 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 4 540 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 4 731 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörs-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 1 383 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkarutbild-
ningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 4 064 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
avslutas.  

Anslaget föreslås minska med 4 680 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 18 843 000 
kronor, öka med 15 639 000 kronor 2018 och 
med 284 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 5 317 000 
kronor och 2018 med 2 280 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 2 386 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 395 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
17 987 000 kronor till följd av att kvalitets-
förstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp 
för utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
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Tabell 10.64 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 848 383 1 848 383 1 848 383 1 848 383 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 29 762 45 238 68 871 97 829 

Beslut 38 252 62 760 81 534 65 063 

Överföring 
till/från andra 
anslag 6 114 9 945 10 070 10 222 

Övrigt 1 1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 922 512 1 966 328 2 008 859 2 021 497 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 922 512 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Lunds universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 966 328 000 kronor, 2 008 859 000 kronor 
respektive 2 021 497 000 kronor. 

10.2.6 2:6 Lunds universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.65 Anslagsutveckling 2:6 Lunds universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 008 160 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
100 000 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 042 919 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 042 919 

2016 Förslag 2 088 022      

2017 Beräknat 2 105 276 2   

2018 Beräknat 2 131 605 3   

2019 Beräknat 2 163 800 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 088 070 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 088 123 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 088 123 tkr i 2016 års prisnivå. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 17 356 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 5 154 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.66 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 042 919 2 042 919 2 042 919 2 042 919 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 32 894 49 999 76 120 108 125 

Beslut 12 209 12 358 12 566 12 756 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 088 022 2 105 276 2 131 605 2 163 800 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 2 088 022 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:6 Lunds universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
2 105 276 000 kronor, 2 131 605 000 kronor 
respektive 2 163 800 000 kronor. 
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10.2.7 2:7 Göteborgs universitet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.67 Anslagsutveckling 2:7 Göteborgs universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 871 951 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 901 334 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 901 334 

2016 Förslag 1 981 236      

2017 Beräknat 2 023 225 2   

2018 Beräknat 2 070 211 3   

2019 Beräknat 2 078 007 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 006 689 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 027 982 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 005 331 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt behörighets-
givande och högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.68 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  3 521 4 982 -1 461 

Prognos 2015  3 600 4 300 -700 

Budget 2016  3 600 4 300 -700 

 
Tabell 10.69 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 224 306 230 251 -5 945 

(varav tjänsteexport) 34 072 36 530 -2 458 

Prognos 2015 230 000 234 000 -4 000 

(varav tjänsteexport) 35 000 35 000 0 

Budget 2016 234 000 234 000 0 

(varav tjänsteexport) 35 000 35 000 0 

 

Regeringens överväganden 

Göteborgs universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 37 491 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 73 164 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 13 934 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 28 390 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 5 418 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av 
läkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås öka med 1 191 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av tandläkar-
utbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås öka med 830 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen 
som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 602 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av tandläkar-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 4 769 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 17 822 000 
kronor, med 15 533 000 kronor 2018 och med 
3 142 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 5 463 000 
kronor, 2018 med 5 531 000 kronor och 2019 
med ytterligare 2 807 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som 
inleddes 2013.  

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 202 000 
kronor och 2018 med 609 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av tandläkarutbildningen 
som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 
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Anslaget beräknas öka 2017 med 303 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av 
tandläkarutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
29 419 000 kronor till följd av att 
kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning upphör. 

 
Tabell 10.70 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 904 968 1 904 968 1 904 968 1 904 968 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 30 672 46 622 70 979 100 822 

Beslut 37 555 55 723 72 014 46 825 

Överföring 
till/från andra 
anslag 8 041 15 911 22 250 25 393 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 981 236 2 023 225 2 070 211 2 078 007 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 981 236 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:7 Göteborgs universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 2 023 225 000 kronor, 2 070 211 000 kronor 
respektive 2 078 007 000 kronor. 

10.2.8 2:8 Göteborgs universitet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.71 Anslagsutveckling 2:8 Göteborgs universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 463 380 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 455 286 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 455 286 

2016 Förslag 1 481 746      

2017 Beräknat 1 494 068 2   

2018 Beräknat 1 512 870 3   

2019 Beräknat 1 535 721 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 481 857 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 482 010 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 482 011 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 6 121 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 3 696 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås öka med anledning av att 
500 000 kronor överförs från anslaget 3:8 Kungl. 
Biblioteket för Libris specialdatabas om 
kvinnoforskning. 
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Tabell 10.72 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 455 286 1 455 286 1 455 286 1 455 286 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 432 35 617 54 224 77 023 

Beslut 2 528 2 661 2 851 2 894 

Överföring 
till/från andra 
anslag 500 504 510 518 

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 481 746 1 494 068 1 512 870 1 535 721 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 481 746 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:8 Göteborgs universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 494 068 000 kronor, 1 512 870 000 kronor 
respektive 1 535 721 000 kronor. 

10.2.9 2:9 Stockholms universitet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.73 Anslagsutveckling 2:9 Stockholms universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 629 387 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 580 103 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 540 827 

2016 Förslag 1 632 659      

2017 Beräknat 1 653 226 2   

2018 Beräknat 1 685 405 3   

2019 Beräknat 1 677 848 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 639 714 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 651 025 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 619 167 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 

behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.74 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 7 866 8 819 9 025 -206 

Prognos 2015 8 283 12 424 10 055 2 369 

Budget 2016 8 283 12 424 10 055 2 369 

 
Tabell 10.75 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 226 510 233 720 -7 210 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 244 058 240 158 3 900 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 253 145 247 630 5 515 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Stockholms universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 68 495 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 6 786 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås minska med 9 339 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 32 916 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 1 366 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

252 

Anslaget föreslås minska med 14 192 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av vård- och 
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 3 907 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 14 190 000 
kronor, med 11 481 000 kronor 2018 och med 
1 095 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 7 155 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
34 109 000 kronor till följd av att 
kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning upphör. 

 
Tabell 10.76 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 600 053 1 600 053 1 600 053 1 600 053 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 25 763 39 160 59 618 84 685 

Beslut 19 670 34 099 46 073 13 755 

Överföring 
till/från andra 
anslag -12 826 -20 087 -20 337 -20 645 

Övrigt -1 1 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 632 659 1 653 226 1 685 405 1 677 848 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 632 659 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:9 Stockholms universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 653 226 000 kronor, 1 685 405 000 kronor 
respektive 1 677 848 000 kronor. 
 

10.2.10 2:10 Stockholms universitet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.77 Anslagsutveckling 2:10 Stockholms 
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 520 323 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 530 801 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 530 801 

2016 Förslag 1 556 592      

2017 Beräknat 1 569 470 2   

2018 Beräknat 1 589 126 3   

2019 Beräknat 1 613 128 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 556 643 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 556 710 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 556 710 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Riksdagen har i tilläggsbudget 2 för budgetåret 
2002 bemyndigat regeringen att ikläda staten 
ekonomisk förpliktelse till förmån för 
Fysikhuset Stockholm KB intill ett belopp av 1 
700 000 000 kronor där åtagandet får ha en 
löptid längst till och med den 1 december 2025 
(prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU11, rskr. 
2002/03:31).  

Regeringen bemyndigades också att få 
använda detta anslag och anslaget 2:18 Kungl. 
Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för att täcka kostnaden för den 
finansiella risken och övriga kostnader för den 
ekonomiska förpliktelsen. 

Regeringen har uppdragit åt 
Riksgäldskontoret att utfärda en garanti för 
Fysikhuset Stockholm KB (dnr. 
U2006/4616/UH). Riksgäldskontoret har i en 
skrivelse anfört att en garanti är onödig och 
saknar funktion och skulle skapa en osäkerhet 
som staten bör undvika (dnr. 
U2008/02691/UH). Regeringen instämmer i 
Riksgäldskontorets bedömning att en statlig 
garanti inte behöver utfärdas till förmån för 
Fysikhuset Stockholm KB. Därmed är det inte 
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aktuellt att använda de berörda anslagen till att 
betala avgifter till Riksgäldskontoret. 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 3 867 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

 
Tabell 10.78 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 530 801 1 530 801 1 530 801 1 530 801 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 24 648 37 465 57 038 81 020 

Beslut 1 143 1 205 1 287 1 307 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 556 592 1 569 470 1 589 126 1 613 128 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 556 592 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:10 Stockholms 
universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 569 470 000 kronor, 
1 589 126 000 kronor respektive 1 613 128 000 
kronor. 
 

10.2.11 2:11 Umeå universitet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.79 Anslagsutveckling 2:11 Umeå universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 235 819 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 251 662 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 220 550 

2016 Förslag 1 301 247      

2017 Beräknat 1 326 415 2   

2018 Beräknat 1 358 703 3   

2019 Beräknat 1 368 629 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 315 574 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 330 987 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 320 763 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.80 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  873 895 -22 

Prognos 2015  950 950 0 

Budget 2016  980 980 0 

 
Tabell 10.81 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 272 359 261 862 10 497 

(varav tjänsteexport) 8 203 8 203 0 

Prognos 2015 275 000 275 000 0 

(varav tjänsteexport) 8 500 8 500 0 

Budget 2016 280 000 280 000 0 

(varav tjänsteexport) 9 000 9 000 0 
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Regeringens överväganden 

Umeå universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 39 551 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 79 182 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 14 496 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 12 040 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 7 024 000 kronor 
med anledning av att medel för utbildning i 
miljövetenskap som är förlagd i Kiruna överförs 
från anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet 
och högskolor. 

Anslaget föreslås öka med 1 192 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås öka med 1 383 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 1 349 000 för att 
finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 1 142 000 
kronor för att finansiera den utbyggnad av läkar- 
och tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 2 134 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser avslutas.  

Anslaget föreslås minska med 3 118 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 14 980 000 
kronor, med 14 895 000 kronor 2018 och med 
1 779 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 201 000 
kronor, 2018 med 1 217 000 kronor och 2019 
med 617 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av tandläkarutbildningen som 
inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 395 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 1 283 000 
kronor och 2018 med ytterligare 506 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 4 459 000 
kronor, 2018 med 935 000 kronor och 2019 med 
ytterligare 515 000 kronor för att finansiera den 
utbyggnad av läkar- och tandläkarutbildningen 
som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
12 476 000 kronor till följd av att kvalitets-
förstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp 
för utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.82 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 250 031 1 250 031 1 250 031 1 250 031 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 20 127 30 594 46 576 66 159 

Beslut 22 633 39 127 55 067 45 202 

Överföring 
till/från andra 
anslag 8 457 6 664 7 029 7 237 

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 301 247 1 326 415 1 358 703 1 368 629 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 301 247 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:11 Umeå universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 326 415 000 kronor, 1 358 703 000 kronor 
respektive 1 368 629 000 kronor. 
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10.2.12 2:12 Umeå universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.83 Anslagsutveckling 2:12 Umeå universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 035 060 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 047 109 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 047 109 

2016 Förslag 1 066 217      

2017 Beräknat 1 074 998 2   

2018 Beräknat 1 088 398 3   

2019 Beräknat 1 104 838 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 066 212 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 066 196 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 066 197 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 2 663 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

 

Tabell 10.84 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 047 109 1 047 109 1 047 109 1 047 109 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 16 860 25 627 39 015 55 420 

Beslut 2 248 2 262 2 275 2 309 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 066 217 1 074 998 1 088 398 1 104 838 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 066 217 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:12 Umeå universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 074 998 000 kronor, 1 088 398 000 kronor 
respektive 1 104 838 000 kronor. 

10.2.13 2:13 Linköpings universitet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.85 Anslagsutveckling 2:13 Linköpings 
universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 353 523 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 379 461 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 345 172 

2016 Förslag 1 435 423      

2017 Beräknat 1 472 088 2   

2018 Beräknat 1 511 207 3   

2019 Beräknat 1 525 444 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 460 057 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 480 381 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 472 093 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 
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behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.86 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 424 1 499 -75 

Prognos 2015  1 400 1 400 0 

Budget 2016  1 400 1 400 0 

 
Tabell 10.87 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 67 587 64 798 2 728 

(varav tjänsteexport) 3 720 3 720 0 

Prognos 2015 70 000 70 000 0 

(varav tjänsteexport) 4 000 4 000 0 

Budget 2016 72 000 72 000 0 

(varav tjänsteexport) 4 000 4 000 0 

Regeringens överväganden 

Linköpings universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 35 376 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 35 697 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 9 490 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 12 042 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 5 418 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av läkar-
utbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås öka med 830 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen 
som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 2 366 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av 
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås öka med 3 172 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 1 367 000 till följd 
av en omfördelning av platser mellan lärar- och 
förskollärarutbildningarna. 

Anslaget föreslås minska med 3 485 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 13 747 000 
kronor, med 13 660 000 kronor 2018 och med 
1 082 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 3 588 000 
kronor och 2018 med ytterligare 1 520 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av civil- 
och högskoleingenjörsutbildningarna som 
inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 5 463 000 
kronor, 2018 med 5 531 000 kronor och 2019 
med ytterligare 2 807 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen som 
inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 
Anslaget beräknas öka 2017 med 1 192 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
12 478 000 kronor till följd av att kvalitets-
förstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp 
för utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
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Tabell 10.88 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 381 971 1 381 971 1 381 971 1 381 971 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 22 252 33 824 51 492 73 144 

Beslut 21 219 38 739 54 439 43 866 

Överföring 
till/från andra 
anslag 9 981 17 554 23 304 26 463 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 435 423 1 472 088 1 511 207 1 525 444 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 435 423 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:13 Linköpings 
universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 1 472 088 000 kronor, 
1 511 207 000 kronor respektive 1 525 444 000 
kronor. 

10.2.14 2:14 Linköpings universitet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.89 Anslagsutveckling 2:14 Linköpings 
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
800 342 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
806 309 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
806 309 

2016 Förslag 825 464      

2017 Beräknat 832 290 2   

2018 Beräknat 842 708 3   

2019 Beräknat 855 435 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 825 488 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 825 518 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 825 517 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 8 208 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 
 Anslaget föreslås minska med 2 036 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.90 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 806 309 806 309 806 309 806 309 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 983 19 734 30 044 42 675 

Beslut 6 172 6 248 6 355 6 451 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  825 464 832 290 842 708 855 435 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 825 464 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:14 Linköpings 
universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 832 290 000 kronor, 
842 708 000 kronor respektive 855 435 000 
kronor. 

10.2.15 2:15 Karolinska institutet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.91 Anslagsutveckling 2:15 Karolinska institutet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
637 784 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
651 483 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
635 289 

2016 Förslag 673 580      

2017 Beräknat 692 665 2   

2018 Beräknat 703 035 3   

2019 Beräknat 714 269 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 687 004 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 688 694 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 689 288 tkr i 2016 års prisnivå. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt behörighets-
givande och högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.92 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 2 306  2 267 39 

Prognos 2015 2 400  2 400 0 

Budget 2016 2 500  2 500 0 

 
Tabell 10.93 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 327 079 325 501 1 578 

(varav tjänsteexport) 83 887 83 887 0 

Prognos 2015 322 000 332 000 0 

(varav tjänsteexport) 85 100 85 100 0 

Budget 2016 340 000 340 000 0 

(varav tjänsteexport) 87 000 87 000 0 

Regeringens överväganden 

Karolinska institutet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 28 099 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 11 972 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 15 059 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 618 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 
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Anslaget föreslås öka med 8 600 000 kronor med 
anledning av den satsning på hälso- och 
sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet som 
presenterades i budgetpropositionen för 2014. 

Anslaget föreslås öka med 497 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås öka med 830 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen 
som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 3 070 000 
kronor med anledning av att Karolinska 
institutet, som ansvarat för sjuksköterske-
utbildning på Gotland, kommit in med en 
begäran om att anslagsmedel för denna 
utbildning överförs till Uppsala universitet.  

Anslaget föreslås minska med 1 638 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

Anslaget beräknas öka 2017 med 3 104 000 
kronor, med 1 193 000 kronor 2018 och med 
998 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med ytterligare 
11 430 000 kronor med anledning av den 
satsning på hälso- och sjukvårdsutbildningar i 
Stockholmsområdet som presenterades i budget-
propositionen för 2014. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 501 000 
kronor, 2018 med 506 000 kronor och 2019 med 
ytterligare 257 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av tandläkarutbildningen som 
inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012.  

Anslaget beräknas minska 2017 med 2 323 000 
kronor med anledning av att Karolinska 
institutet, som ansvarat för sjuksköterskeutbild-
ning på Gotland, kommit in med en begäran om 
att anslagsmedel för denna utbildning överförs 
till Uppsala universitet. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 640 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 

Tabell 10.94 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 642 341 642 341 642 341 642 341 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 10 343 15 721 23 934 33 997 

Beslut 22 639 37 347 39 033 39 980 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 743 -2 743 -2 272 -2 049 

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  673 580 692 665 703 035 714 269 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 673 580 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:15 Karolinska institutet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 622 665 000 kronor, 703 035 000 kronor 
respektive 714 269 000 kronor. 

10.2.16 2:16 Karolinska institutet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.95 Anslagsutveckling 2:16 Karolinska institutet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 460 085 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 457 867 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 457 867 

2016 Förslag 1 483 297      

2017 Beräknat 1 495 670 2   

2018 Beräknat 1 514 557 3   

2019 Beräknat 1 537 432 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 483 446 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 483 662 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 483 662 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Bemyndigande att bli delägare i ett icke 
vinstdrivande bolag 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH 
och att under 2016–2019 besluta om ett årligt 
kapitaltillskott på högst 250 000 kronor per år. 

 

Skälen för regeringens förslag: Projektet 
Infrafrontier är startat av EU som ett av flera led 
i att realisera en europeisk strategi för 
forskningens infrastruktur. Infrafrontier deltar i 
arbetet med att skapa det första kompletta 
genfunktionsbiblioteket för däggdjur. 
Infrafrontier Gmbh är ett icke vinstdrivande 
bolag med säte i Tyskland och har bildats i syfte 
att skapa en permanent organisation för 
projektet. Karolinska institutet är redan med i 
projektet sedan fem år men inte delägare i 
bolaget. För att säkerställa Karoliniska institutets 
och det svenska forskarsamhällets fortsatta 
deltagande i arbetet bör regeringen bemyndigas 
att besluta om delägarskap och om årliga 
kapitaltillskott om högst 250 000 kronor.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 487 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 3 714 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

 

Tabell 10.96 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 457 867 1 457 867 1 457 867 1 457 867 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 473 35 679 54 319 77 159 

Beslut 1 957 2 125 2 371 2 406 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 483 297 1 495 670 1 514 557 1 537 432 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 483 297 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:14 Karolinska institutet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 495 670 000 kronor, 1 514 557 000 kronor 
respektive 1 537 432 000 kronor. 

10.2.17 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.97 Anslagsutveckling 2:17 Kungl. Tekniska 
högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 057 794 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 952 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 059 612 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 036 152 

2016 Förslag 1 048 011      

2017 Beräknat 1 075 647 2   

2018 Beräknat 1 133 465 3   

2019 Beräknat 1 149 222 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 066 856 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 110 344 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 109 029 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
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grundnivå och avancerad nivå samt behörighets-
givande och högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.98 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  21 21 0 

Prognos 2015  45 45 0 

Budget 2016  45 45 0 

 
Tabell 10.99 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 127 538 134 198 -6 660 

(varav tjänsteexport) 20 952 20 952 0 

Prognos 2015 150 000 150 000 0 

(varav tjänsteexport) 22 000 22 000 0 

Budget 2016 160 000 160 000 0 

(varav tjänsteexport) 22 000 22 000 0 

Regeringens överväganden 

Kungl. Tekniska högskolan har för budgetåret 
2014 redovisat helårsstudenter och helårs-
prestationer motsvarande 11 321 000 kronor mer 
än vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av budget-
året ett anslagssparande på 2 952 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 118 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 1 072 000 kronor 
till av följd kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 4 540 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 14 192 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civilingenjörs-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 45 318 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
upphör.  

Anslaget föreslås minska med 560 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 2 565 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 8 712 000 
kronor och 2018 med 42 534 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 5 317 000 
kronor och 2018 med ytterligare 2 280 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av civil- 
och högskoleingenjörsutbildningarna som 
inleddes 2013. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 7 155 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 2 184 000 
kronor, 2018 med 459 000 kronor och 2019 med 
251 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkar- och tandläkarutbildningen som inleddes 
2013. 

 
Tabell 10.100 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 054 552 1 054 552 1 054 552 1 054 552 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 16 979 25 809 39 292 55 813 

Beslut -37 153 -23 430 21 130 20 339 

Överföring 
till/från andra 
anslag 13 632 18 715 18 490 18 518 

Övrigt 1 1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 048 011 1 075 647 1 133 465 1 149 222 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 048 011 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:17 Kungl. Tekniska 
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högskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 1 075 647 000 kronor, 
1 133 465 000 kronor respektive 1 149 222 000 
kronor. 

10.2.18 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.101 Anslagsutveckling 2:18 Kungl. Tekniska 
högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 370 646 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 387 553 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 387 553 

2016 Förslag 1 477 070      

2017 Beräknat 1 489 341 2   

2018 Beräknat 1 508 007 3   

2019 Beräknat 1 530 784 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 477 169 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 477 246 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 477 246 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Riksdagen har i tilläggsbudget 2 för budgetåret 
2002 bemyndigat regeringen att ikläda staten 
ekonomisk förpliktelse till förmån för 
Fysikhuset Stockholm KB intill ett belopp av 1 
700 000 000 kronor där åtagandet får ha en 
löptid längst till och med den 1 december 2025 
(prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU11, rskr. 
2002/03:31).  

Regeringen bemyndigades också att få 
använda detta anslag och anslaget 2:10 
Stockholms universitet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå för att täcka kostnaden för den 
finansiella risken och övriga kostnader för den 
ekonomiska förpliktelsen. 

Regeringen har uppdragit åt 
Riksgäldskontoret att utfärda en garanti för 
Fysikhuset Stockholm KB (dnr. 
U2006/4616/UH). Riksgäldskontoret har i en 

skrivelse anfört att en garanti är onödig och 
saknar funktion och skulle skapa en osäkerhet 
som staten bör undvika (dnr. 
U2008/02691/UH). Regeringen instämmer i 
Riksgäldskontorets bedömning att en statlig 
garanti inte behöver utfärdas till förmån för 
Fysikhuset Stockholm KB. Därmed är det inte 
aktuellt att använda de berörda anslagen till att 
betala avgifter till Riksgäldskontoret. 

Resursfördelning 
Anslaget förslås öka 2016 med 60 000 000 
kronor med anledning av den satsning på 
Nationellt centrum för livsvetenskap 
(SciLifeLab) och läkemedelsutveckling som 
presenterades i propositionen Forskning och 
innovation (prop. 2012/13:30).  
Anslaget föreslås öka med 5 948 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 3 690 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.102 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 387 553 1 387 553 1 387 553 1 387 553 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 22 341 33 959 51 699 73 438 

Beslut 67 176 67 828 68 754 69 792 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 477 070 1 489 341 1 508 007 1 530 784 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 477 070 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:18 Kungl. Tekniska 
högskolan: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 489 341 000 kronor, 
1 508 007 000 kronor respektive 1 530 784 000 
kronor. 
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10.2.19 2:19 Luleå tekniska universitet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 1.103 Anslagsutveckling 2:19 Luleå tekniska 
universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
628 812 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
629 555 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
613 906 

2016 Förslag 634 937      

2017 Beräknat 638 730 2   

2018 Beräknat 653 185 3   

2019 Beräknat 659 712 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 633 510 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 639 861 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 636 639 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på grund-
nivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande 
och högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.104 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 500 500 600 -100 

Prognos 2015 500 500 600 -100 

Budget 2016 500 500 600 -100 

 
Tabell 10.105 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 114 000 114 000 0 

(varav tjänsteexport) 2 000 2 000 0 

Prognos 2015 112 000 112 000 0 

(varav tjänsteexport) 2 000 2 000 0 

Budget 2016 119 000 119 000 0 

(varav tjänsteexport) 2 000 2 000 0 

 

Regeringens överväganden 

Luleå tekniska universitet har för budgetåret 
2014 redovisat helårsstudenter och helårs-
prestationer motsvarande 14 260 000 kronor mer 
än vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 11 554 000 
kronor.  

Resursfördelning 
 
Anslaget föreslås öka med 14 785 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 4 300 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås minska med 10 650 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 3 946 000 
kronor för att finansiera den utbyggnad av läkar- 
och tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 1 793 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 1 503 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

Anslaget beräknas öka 2017 med 11 464 000 
kronor, med 7 923 000 kronor 2018 och med 
1 924 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 7 003 000 
kronor, 2018 med 1 469 000 kronor och 2019 
med ytterligare 806 000 kronor för att finansiera 
den utbyggnad av läkar- och 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 5 965 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 4 456 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
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utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.106 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 623 487 623 487 623 487 623 487 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 10 039 15 259 23 231 32 999 

Beslut 7 150 18 737 26 924 24 798 

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 739 -18 754 -20 457 -21 572 

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  634 937 638 730 653 185 659 712 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 634 937 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:19 Luleå tekniska 
universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 638 730 000 kronor, 
653 185 000 kronor respektive 659 712 000 
kronor. 

10.2.20 2:20 Luleå tekniska universitet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.107 Anslagsutveckling 2:20 Luleå tekniska 
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
352 795 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
353 826 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
353 826 

2016 Förslag 363 673      

2017 Beräknat 366 695 2   

2018 Beräknat 371 303 3   

2019 Beräknat 376 911 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 363 698 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 363 729 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 363 729 tkr i 2016 års prisnivå. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 897 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.108 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 353 826 353 826 353 826 353 826 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 697 8 660 13 183 18 726 

Beslut 4 151 4 209 4 294 4 359 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  363 673 366 695 371 303 376 911 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 363 673 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:20 Luleå tekniska 
universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 366 695 000 kronor, 
371 303 000 kronor respektive 376 911 000 
kronor. 
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10.2.21 2:21 Karlstads universitet: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.109 Anslagsutveckling 2:21 Karlstads 
universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
580 991 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
595 671 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
580 865 

2016 Förslag 614 236      

2017 Beräknat 629 815 2   

2018 Beräknat 645 325 3   

2019 Beräknat 647 085 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 624 668 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 632 161 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 624 454 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.110 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  738 1 089 -351 

Prognos 2015  800 860 -60 

Budget 2016  800 860 -60 

 

Tabell 10.111 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 67 298 67 679 -381 

(varav tjänsteexport) 2 295 2 295 0 

Prognos 2015 59 200 59 200 0 

(varav tjänsteexport) 1 000 1 000 0 

Budget 2016 62 200 62 200 0 

(varav tjänsteexport) 1 000 1 000 0 

Regeringens överväganden 

Karlstads universitet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 15 338 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Tillsammans med tidigare sparad över-
produktion överstiger värdet av årets över-
produktion vad som är möjligt att spara till nästa 
budgetår och 14 751 000 kronor har därmed 
dragits in. Universitetet redovisade vid utgången 
av budgetåret en överproduktion på 58 099 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 9 312 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 8 946 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 893 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 8 942 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 1 409 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 1 437 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 10 982 000 
kronor, med 7 375 000 kronor 2018 och med 
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1 283 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 706 000 
kronor och 2018 med ytterligare 253 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 1 192 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 9 270 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.112 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 597 276 597 276 597 276 597 276 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 617 14 618 22 254 31 611 

Beslut 8 772 20 553 28 461 20 904 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 429 -2 633 -2 666 -2 706 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  614 236 629 815 645 325 647 085 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 614 236 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:21 Karlstads universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 629 815 000 kronor, 645 325 000 kronor 
respektive 647 085 000 kronor. 

 

10.2.22 2:22 Karlstads universitet: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.113 Anslagsutveckling 2:22 Karlstads 
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
201 005 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
204 616 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
204 616 

2016 Förslag 223 706      

2017 Beräknat 225 539 2   

2018 Beräknat 228 336 3   

2019 Beräknat 231 785 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 223 696 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 223 678 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 223 679 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 16 354 000 000 
kronor till följd av fördelning och omfördelning 
av anslag till forskning och utbildning på 
forskarnivå (se avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 511 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas.  
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Tabell 10.114 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 204 616 204 616 204 616 204 616 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 295 5 008 7 624 10 830 

Beslut 15 796 15 915 16 096 16 339 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  223 706 225 539 228 336 231 785 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 223 706 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:22 Karlstads universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
225 539 000 kronor, 228 336 000 kronor 
respektive 231 785 000 kronor. 

10.2.23 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.115 Anslagsutveckling 2:23 Linnéuniversitetet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
976 138 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
993 258 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
968 569 

2016 Förslag 1 012 220      

2017 Beräknat 1 020 535 2   

2018 Beräknat 1 037 043 3   

2019 Beräknat 1 037 338 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 012 194 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 015 889 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 001 058 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 

behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.116 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 184 1 319 -135 

Prognos 2015  1 200 1 200 0 

Budget 2016  1 200 1 200 0 

 
Tabell 10.117 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 159 231 160 161 -930 

(varav tjänsteexport) 22 820 22 820 0 

Prognos 2015 165 000 165 000 0 

(varav tjänsteexport) 23 000 23 000 0 

Budget 2016 170 000 170 000 0 

(varav tjänsteexport) 25 000 25 000 0 

Regeringens överväganden 

Linnéuniversitetet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 1 938 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 76 390 000 
kronor.  

Resursfördelning 

Anslaget föreslås öka med 9 209 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 14 288 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
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högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 14 733 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 1 995 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 1 409 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 2 415 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 8 897 000 
kronor, med 5 359 000 kronor 2018 och med 
337 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 1 192 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 7 793 000 
kronor, 2018 med 1 636 000 kronor och 2019 
med ytterligare 897 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkarutbild-
ningarna som inleddes 2013. 

 
Tabell 10.118 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 993 067 993 067 993 067 993 067 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 15 990 24 305 37 002 52 559 

Beslut 6 567 15 580 21 181 7 031 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 404 -12 417 -14 208 -15 320 

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 012 220 1 020 535 1 037 043 1 037 338 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 1 012 220 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:23 Linnéuniversitetet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 

till 1 020 535 000 kronor, 1 037 043 000 kronor 
respektive 1 037 338 000 kronor. 

10.2.24 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.119 Anslagsutveckling 2:24 Linnéuniversitetet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
283 945 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
285 795 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
285 795 

2016 Förslag 318 453      

2017 Beräknat 321 087 2   

2018 Beräknat 325 108 3   

2019 Beräknat 330 019 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 318 463 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 318 476 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 318 477 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 28 750 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2).  

Anslaget föreslås minska med 723 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.120 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 285 795 285 795 285 795 285 795 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 602 6 995 10 649 15 127 

Beslut 28 056 28 298 28 664 29 097 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  318 453 321 087 325 108 330 019 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 318 453 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:24 Linnéuniversitetet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
321 087 000 kronor, 325 108 000 kronor 
respektive 330 019 000 kronor. 

10.2.25 2:25 Örebro universitet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.121 Anslagsutveckling 2:25 Örebro universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
682 498 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
710 552 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
692 890 

2016 Förslag 748 128      

2017 Beräknat 761 037 2   

2018 Beräknat 775 312 3   

2019 Beräknat 778 285 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 754 817 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 759 497 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 751 065 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 

behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.122 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  831 1 414 -583 

Prognos 2015  600 1 100 -500 

Budget 2016  600 1 100 -500 

 
 

Tabell 10.123 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 23 057 23 142 -85 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 22 000 22 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 22 000 22 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Örebro universitet har för budgetåret 2013 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 1 484 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 7 081 000 
kronor.  

Resursfördelning 

Anslaget föreslås öka med 12 263 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 8 778 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
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högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 8 128 000 kronor 
för att finansiera delar av universitetets 
läkarutbildning i enlighet med vad som 
presenterades i budgetpropositionen för 2013. 

Anslaget föreslås öka med 830 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkarutbildningen 
som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 777 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 102 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget föreslås minska med 1 788 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 8 909 000 
kronor, med 5 381 000 kronor 2018 och med 
708 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkarutbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 3 032 000 
kronor, 2018 med 636 000 och 2019 med 
350 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkar- och tandläkarutbildningarna som inleddes 
2013.  

Anslaget beräknas minska 2019 med 9 096 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 

Tabell 10.124 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 708 944 708 944 708 944 708 944 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 11 415 17 351 26 415 37 522 

Beslut 19 690 28 792 34 566 26 700 

Överföring 
till/från andra 
anslag 8 079 5 950 5 388 5 119 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  748 128 761 037 775 312 778 285 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 748 128 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:25 Örebro universitet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 761 037 000 kronor, 775 312 000 kronor 
respektive 778 285 000 kronor. 

10.2.26 2:26 Örebro universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.125 Anslagsutveckling 2:26 Örebro universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
223 017 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
221 253 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
221 253 

2016 Förslag 250 193      

2017 Beräknat 252 289 2   

2018 Beräknat 255 488 3   

2019 Beräknat 259 347 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 250 227 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 250 276 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 250 277 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 25 874 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2).  

Anslaget föreslås minska med 567 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas.  

 
Tabell 10.126 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 221 253 221 253 221 253 221 253 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 563 5 416 8 244 11 711 

Beslut 25 377 25 620 25 991 26 383 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  250 193 252 289 255 488 259 347 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 250 193 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:26 Örebro universitet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
252 289 000 kronor, 255 488 000 kronor 
respektive 259 347 000 kronor. 
 

10.2.27 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.127 Anslagsutveckling 2:27 Mittuniversitetet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
522 156 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
523 100 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
510 097 

2016 Förslag 518 614      

2017 Beräknat 520 696 2   

2018 Beräknat 530 648 3   

2019 Beräknat 532 282 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 516 440 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 519 824 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 513 666 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.128 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  815 1 042 -226 

Prognos 2015  700 980 -280 

Budget 2016  700 980 -280 

 
Tabell 10.129 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 35 201 32 886 2 314 

(varav tjänsteexport) 10 10 0 

Prognos 2015 29 339 30 693 -1 355 

(varav tjänsteexport) 20 20 0 

Budget 2016 30 014 31 400 -1 386 

(varav tjänsteexport) 50 50 0 
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Regeringens överväganden 

Mittuniversitetet har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 8 757 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.  
Universitetet redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 43 401 000 
kronor.  

Resursfördelning 

Anslaget föreslås öka med 10 026 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 5 770 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 14 530 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 1 642 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 6 817 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 1 214 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 7 876 000 
kronor, med 4 774 000 kronor 2018 och med 
337 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 3 707 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 6 410 000 
kronor, 2018 med 1 346 000 kronor och 2019 
med 739 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 5 979 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 

form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.130 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 518 487 518 487 518 487 518 487 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 8 348 12 689 19 319 27 442 

Beslut 270 8 198 13 100 7 655 

Överföring 
till/från andra 
anslag -8 491 -18 678 -20 257 -21 302 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  518 614 520 696 530 648 532 282 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 518 614 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:27 Mittuniversitetet: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 520 696 000 kronor, 530 648 000 kronor 
respektive 532 282 000 kronor. 

10.2.28 2:28 Mittuniversitetet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.131 Anslagsutveckling 2:28 Mittuniversitetet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
207 207 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
207 024 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
207 024 

2016 Förslag 231 067      

2017 Beräknat 232 992 2   

2018 Beräknat 235 928 3   

2019 Beräknat 239 492 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 231 088 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 231 115 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 231 116 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
universitetet för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 21 184 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2).  

Anslaget föreslås minska med 527 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.132 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 207 024 207 024 207 024 207 024 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 334 5 068 7 714 10 958 

Beslut 20 709 20 900 21 189 21 510 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  231 067 232 992 235 928 239 492 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 231 067 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:28 Mittuniversitetet: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
232 992 000 kronor, 235 928 000 kronor 
respektive 239 492 000 kronor. 

10.2.29 2:29 Blekinge tekniska högskola: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.133 Anslagsutveckling 2:29 Blekinge tekniska 
högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
260 241 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
6 362 

 
2015 

 
Anslag 

 
267 853 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
256 384 

2016 Förslag 242 276      

2017 Beräknat 235 609 2   

2018 Beräknat 237 083 3   

2019 Beräknat 237 826 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 233 683 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 232 247 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 229 508 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.134 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  390 443 -53 

Prognos 2015  400 400 0 

Budget 2016  400 443 0 

 
Tabell 10.135 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 39 099 39 267 -168 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 39 000 39 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 41 000 41 000 0 

(varav tjänsteexport)    
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Regeringens överväganden 

Blekinge tekniska högskola har för budgetåret 
2014 redovisat helårsstudenter och helårs-
prestationer motsvarande 18 930 000 kronor 
mindre än vad som kan ersättas inom beslutat 
takbelopp. Högskolan redovisade vid utgången 
av budgetåret ett anslagssparande på 6 362 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 9 517 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 846 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 22 456 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 avslutas. 

Anslaget föreslås minska med 2 946 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 5 419 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 550 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 2 789 000 
kronor, öka med 931 000 kronor 2018 och 
minska med 635 000 kronor 2019 med anledning 
av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 
11 499 000 kronor, 2018 med 2 414 000 kronor 
och 2019 med ytterligare 1 326 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 877 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, samhälls-
vetenskap, juridik, teologi samt undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

Tabell 10.136 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 258 898 258 898 258 898 258 898 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 168 6 336 9 646 13 702 

Beslut -12 425 -9 692 -8 865 -10 511 

Överföring 
till/från andra 
anslag -8 365 -19 933 -22 596 -24 263 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  242 276 235 609 237 083 237 826 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 242 276 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:29 Blekinge tekniska 
högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 235 609 000 kronor, 237 083 000 
kronor respektive 237 826 000 kronor. 

10.2.30 2:30 Blekinge tekniska högskola: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.137 Anslagsutveckling 2:30 Blekinge tekniska 
högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
85 569 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
84 952 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
84 952 

2016 Förslag 91 134      

2017 Beräknat 91 898 2   

2018 Beräknat 93 063 3   

2019 Beräknat 94 470 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 91 147 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 91 165 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 91 166 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2).  

Anslaget föreslås minska med 218 0000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.138 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning 
på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 84 952 84 952 84 952 84 952 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 368 2 079 3 166 4 497 

Beslut 4 815 4 867 4 946 5 021 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 0 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  91 134 91 898 93 063 94 470 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 91 134 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:30 Blekinge tekniska 
högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 91 898 000 kronor, 93 063 000 
kronor respektive 94 470 000 kronor. 
 

10.2.31 2:31 Malmö högskola: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.139 Anslagsutveckling 2:31 Malmö högskola: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
814 559 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
827 489 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
806 920 

2016 Förslag 866 470      

2017 Beräknat 883 708 2   

2018 Beräknat 902 125 3   

2019 Beräknat 900 405 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 876 486 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 883 723 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 868 914 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.140 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 103 725 98 289 5 436 

(varav tjänsteexport) 11 605 11 605 0 

Prognos 2015 84 206 87 088 -2 882 

(varav tjänsteexport) 8 000 8 000 0 

Budget 2016 88 326 90 746 -2 420 

(varav tjänsteexport) 8 500 8 500 0 

Regeringens överväganden 

Malmö högskola har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 35 521 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Tillsammas med tidigare sparad överproduktion 
överstiger värdet av årets överproduktion vad 
som är möjligt att spara till nästa budgetår och 
10 557 000 kronor har därmed dragits in. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året en överproduktion på 81 456 000 kronor.  
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Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 15 838 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 12 276 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 602 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av tandläkar-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 881 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 2 050 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 13 190 000 
kronor, 2018 med 8 069 000 kronor och 2019 
med 1 464 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas öka med 303 000 kronor 
2017 för att finansiera utbyggnaden av tandläkar-
utbildningen som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 3 433 000 
kronor, 2018 med 720 000 kronor och 2019 med 
ytterligare 396 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
16 412 000 kronor till följd av att 
kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning upphör. 
 

Tabell 10.141 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 826 993 826 993 826 993 826 993 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 13 316 20 240 30 814 43 770 

Beslut 26 501 39 947 48 553 34 338 

Överföring 
till/från andra 
anslag -340 -3 473 -4 236 -4 696 

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  866 470 883 708 902 125 900 405 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 866 470 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:31 Malmö högskola: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 883 708 000 kronor, 902 125 000 kronor 
respektive 900 405 000 kronor. 

10.2.32 2:32 Malmö högskola: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.142 Anslagsutveckling 2:32 Malmö högskola: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
110 103 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
119 938 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
119 938 

2016 Förslag 137 103      

2017 Beräknat 138 163 2   

2018 Beräknat 139 778 3   

2019 Beräknat 141 888 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 137 034 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 136 927 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 136 926 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 15 628 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 
 Anslaget föreslås minska med 280 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.143 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 119 938 119 938 119 938 119 938 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 931 2 935 4 469 6 347 

Beslut 15 234 15 289 15 370 15 602 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  137 103 138 163 139 778 141 888 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 137 103 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:32 Malmö högskola: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
138 163 000 kronor, 139 778 000 kronor 
respektive 141 888 000 kronor.  

 

10.2.33 2:33 Mälardalens högskola: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.144 Anslagsutveckling 2:33 Mälardalens 
högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
552 220 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
56 883 

 
2015 

 
Anslag 

 
575 637 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
548 209 

2016 Förslag 569 778      

2017 Beräknat 579 397 2   

2018 Beräknat 592 883 3   

2019 Beräknat 595 941 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 574 662 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 580 789 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 575 099 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.145 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 352 1 779 -427 

Prognos 2015  1 300 1 700 -400 

Budget 2016  1 300 1 700 -400 
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Tabell 10.146 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 31 229 31 091 138 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 28 000 28 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 28 000 28 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Mälardalens högskola har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 18 474 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Tillsammans med tidigare anslagssparande 
överstiger värdet av årets anslagssparande vad 
som är möjligt att spara till nästa budgetår och 
15 639 000 kronor har därmed dragits in. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året ett anslagssparande på 56 883 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 9 676 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 7 768 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 7 227 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 4 832 000 
kronor med anledning av en omfördelning av 
platser mellan lärar- och förskollärar-
utbildningar. 

Anslaget föreslås minska med 937 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 18 087 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 1 321 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 10 092 000 
kronor, 2018 med 6 996 000 kronor och 2019 
med 2 576 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska med 1 544 000 
kronor 2017 för att finansiera utbyggnaden av 
vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 
2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 3 658 000 
kronor, 2018 med 769 000 kronor och 2019 med 
ytterligare 421 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 8 050 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.147 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 575 041 575 041 575 041 575 041 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 259 14 073 21 426 30 435 

Beslut -1 527 8 587 15 717 10 480 

Överföring 
till/från andra 
anslag -12 996 -18 305 -19 303 -20 015 

Övrigt 1 1 2 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  569 778 579 397 592 883 595 941 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 569 778 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:33 Mälardalens högskola: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 579 397 000 kronor, 592 883 000 kronor 
respektive 595 941 000 kronor. 
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10.2.34 2:34 Mälardalens högskola: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.148 Anslagsutveckling 2:34 Mälardalens 
högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
83 977 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
88 917 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
88 917 

2016 Förslag 103 690      

2017 Beräknat 104 513 2   

2018 Beräknat 105 766 3   

2019 Beräknat 107 364 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 103 659 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 103 609 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 103 609 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 13 582 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 
 Anslaget föreslås minska med 214 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 

Tabell 10.149 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 88 917 88 917 88 917 88 917 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 432 2 177 3 314 4 707 

Beslut 13 342 13 419 13 535 13 740 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  103 690 104 513 105 766 107 364 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 103 690 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:34 Mälardalens högskola: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
104 513 000 kronor, 105 766 000 kronor 
respektive 107 364 000 kronor.  

10.2.35 2:35 Stockholms konstnärliga 
högskola: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

Tabell 10.150 Anslagsutveckling 2:35 Stockholms 
konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
186 705 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 428 

 
2015 

 
Anslag 

 
191 622 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
187 388 

2016 Förslag 194 650      

2017 Beräknat 196 373 2   

2018 Beräknat 198 831 3   

2019 Beräknat 201 758 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 194 768 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 194 775 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 194 702 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
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och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.151 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 193 179 14 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 1 100 1 100 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 2 100 2 100 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Stockholms konstnärliga högskola har för 
budgetåret 2014 redovisat helårsstudenter och 
helårsprestationer motsvarande 5 603 000 
kronor mindre än vad som kan ersättas inom 
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande på 
4 428 000 kronor.  
 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 72 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås minska med 489 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 75 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
 

Tabell 10.152 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 191 622 191 622 191 622 191 622 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 086 4 691 7 141 10 142 

Beslut -417 -414 -412 -493 

Överföring 
till/från andra 
anslag 359 474 480 487 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  194 650 196 373 198 831 201 758 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 194 650 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:35 Stockholms 
konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 196 373 000 kronor, 
198 831 000 kronor respektive 201 758 000 
kronor. 

10.2.36 2:36 Stockholms konstnärliga 
högskola: Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.153 Anslagsutveckling 2:36 Stockholms 
konstnärliga högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
47 759 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
48 091 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
46 896 

2016 Förslag 48 744      

2017 Beräknat 49 148 2   

2018 Beräknat 49 764 3   

2019 Beräknat 50 515 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 48 746 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 48 749 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 48 748 tkr i 2016 års prisnivå. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

281 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås minska med 121 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas . 

 
Tabell 10.154 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 48 091 48 091 48 091 48 091 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 774 1 177 1 792 2 545 

Beslut -121 -120 -119 -121 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  48 744 49 148 49 764 50 515 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 48 744 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:36 Stockholms 
konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 49 148 000 
kronor, 49 764 000 kronor respektive 50 515 000 
kronor. 

10.2.37 2:37 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.155 Anslagsutveckling 2:37 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
87 946 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
615 

 
2015 

 
Anslag 

 
92 776 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
88 907 

2016 Förslag 94 838      

2017 Beräknat 95 616 2   

2018 Beräknat 96 685 3   

2019 Beräknat 97 524 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 94 835 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 94 713 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 94 113 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.156 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 442 489 47 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 500 500 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 500 500 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Gymnastik- och idrottshögskolan har för 
budgetåret 2014 redovisat helårsstudenter och 
helårsprestationer motsvarande 1 917 000 
kronor mindre än vad som kan ersättas inom 
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande på 
615 000 kronor.  
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Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 3 458 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

 Anslaget föreslås öka med 590 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås minska med 226 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas minska 2018 med 131 000 
kronor med anledning av den utbyggnad av 
högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 611 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.157 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 89 574 89 574 89 574 89 574 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 443 2 193 3 339 4 742 

Beslut 3 822 3 850 3 772 3 209 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  94 838 95 616 96 685 97 524 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 94 838 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:37 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 95 616 000 kronor, 
96 685 000 kronor respektive 97 524 000 kronor. 

 

10.2.38 2:38 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Forskning och 
forskarutbildning 

Tabell 10.158 Anslagsutveckling 2:38 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
25 874 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
26 117 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
25 468 

2016 Förslag 31 509      

2017 Beräknat 31 768 2   

2018 Beräknat 32 165 3   

2019 Beräknat 32 650 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 31 508 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 31 509 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 31 508 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 66 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

I anslaget ingår 7 122 000 kronor till Centrum 
för idrottsforskning.  
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Tabell 10.159 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och 
forskarutbildning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 26 117 26 117 26 117 26 117 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 421 640 974 1 383 

Beslut 4 970 5 011 5 073 5 150 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  31 509 31 768 32 165 32 650 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 31 509 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:38 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 31 768 000 kronor, 32 165 000 
kronor respektive 32 650 000 kronor.  

10.2.39 2:39 Högskolan i Borås: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.160 Anslagsutveckling 2:39 Högskolan i Borås: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
440 294 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
448 601 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
448 601 

2016 Förslag 459 299      

2017 Beräknat 472 166 2   

2018 Beräknat 486 207 3   

2019 Beräknat 487 532 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 468 307 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 476 289 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 470 481 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.161 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  556 611 -55 

Prognos 2015  550 650 -100 

Budget 2016  550 650 -100 

 
Tabell 10.162 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 36 839 34 462 2 187 

(varav tjänsteexport) 3 386 4 490 -1 104 

Prognos 2015 50 710 50 500 210 

(varav tjänsteexport) 3 500 3 500 0 

Budget 2016 52 500 52 500 0 

(varav tjänsteexport) 3 500 3 500 0 

Regeringens överväganden 

Högskolan i Borås har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 7 570 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året en överproduktion på 36 676 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 12 633 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 7 274 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås öka med 1 367 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget föreslås minska med 11 572 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
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satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 1 071 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 9 067 000 
kronor, 2018 med 8 131 000 kronor och 2019 
med 1 520 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 7 538 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.163 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 443 104 443 104 443 104 443 104 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 135 10 846 16 511 23 452 

Beslut 7 701 16 845 25 205 19 567 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 359 1 370 1 387 1 408 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  459 299 472 166 486 207 487 532 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 459 299 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:39 Högskolan i Borås: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 472 166 000 kronor, 486 207 000 kronor 
respektive 487 532 000 kronor. 

 

10.2.40 2:40 Högskolan i Borås: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.164 Anslagsutveckling 2:40 Högskolan i Borås: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
57 228 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
59 460 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
57 982 

2016 Förslag 66 401      

2017 Beräknat 66 934 2   

2018 Beräknat 67 750 3   

2019 Beräknat 68 774 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 66 387 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 66 368 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 66 369 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 6 193 000 000 kronor 
till följd av fördelning och omfördelning av 
anslag till forskning och utbildning på 
forskarnivå (se avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 145 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.165 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 59 460 59 460 59 460 59 460 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 957 1 455 2 215 3 147 

Beslut 5 984 6 020 6 075 6 167 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  66 401 66 934 67 750 68 774 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 66 401 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:40 Högskolan i Borås: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
66 934 000 kronor, 67 750 000 kronor respektive 
68 774 000 kronor.  

10.2.41 2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.166 Anslagsutveckling 2:41 Högskolan Dalarna: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
395 688 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
399 704 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
389 769 

2016 Förslag 402 150      

2017 Beräknat 405 683 2   

2018 Beräknat 417 150 3   

2019 Beräknat 417 167 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 402 367 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 408 641 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 402 577 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.167 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  609 635 -26 

Prognos 2015  550 704 -154 

Budget 2016  600 700 -100 

 
Tabell 10.168 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 53 776 52 323 1 453 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 37 379 39 458 -2 079 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 47 400 45 000 2 400 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Högskolan Dalarna har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 781 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret en 
överproduktion på 2 200 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 13 607 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 6 806 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 16 969 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 
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Anslaget föreslås minska med 913 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 9 260 000 
kronor, 2018 med 8 289 000 kronor och 2019 
med 1 816 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 9 082 000 
kronor, 2018 med 1 907 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 046 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 7 053 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.169 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 395 386 395 386 395 386 395 386 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 366 9 677 14 732 20 926 

Beslut 2 749 12 074 20 535 15 608 

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 352 -11 453 -13 503 -14 753 

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  402 150 405 683 417 150 417 167 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 402 150 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:41 Högskolan Dalarna: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 405 683 000 kronor, 417 150 000 kronor 
respektive 417 167 000 kronor. 

 

10.2.42 2:42 Högskolan Dalarna: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.170 Anslagsutveckling 2:42 Högskolan Dalarna: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
55 586 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
55 564 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
54 183 

2016 Förslag 61 333      

2017 Beräknat 61 844 2   

2018 Beräknat 62 624 3   

2019 Beräknat 63 569 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 61 339 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 61 347 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 61 346 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 141 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.171 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 55 564 55 564 55 564 55 564 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 895 1 360 2 071 2 941 

Beslut 4 874 4 920 4 989 5 064 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  61 333 61 844 62 624 63 569 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 61 333 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:42 Högskolan Dalarna: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
61 844 000 kronor, 62 624 000 kronor respektive 
63 569 000 kronor.  

10.2.43 2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.172 Anslagsutveckling 2:43 Högskolan i Gävle: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
417 968 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
424 343 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
413 795 

2016 Förslag 425 125      

2017 Beräknat 428 644 2   

2018 Beräknat 440 256 3   

2019 Beräknat 442 165 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 425 141 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 431 275 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 426 701 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.173 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  632 698 -66 

Prognos 2015  630 630 0 

Budget 2016  630 630 0 

 
Tabell 10.174 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 15 880 16 474 -594 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 21 000 21 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 23 000 23 000 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Högskolan i Gävle har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 15 003 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året en överproduktion på 28 663 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 13 340 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 5 012 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 13 415 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 
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Anslaget föreslås minska med 977 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 2 508 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 3 300 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 9 241 000 
kronor, 2018 med 8 294 000 kronor och 2019 
med 1 584 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 9 794 000 
kronor, 2018 med 2 056 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 129 000 kronor för att 
finansiera utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 5 194 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.175 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 419 791 419 791 419 791 419 791 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 759 10 274 15 641 22 218 

Beslut 4 397 13 718 22 206 18 932 

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 823 -15 139 -17 384 -18 775 

Övrigt 1 0 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  425 125 428 644 440 256 442 165 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 425 125 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:43 Högskolan i Gävle: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 428 644 000 kronor, 440 256 000 kronor 
respektive 442 165 000 kronor. 

 

10.2.44 2:44 Högskolan i Gävle: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.176 Anslagsutveckling 2:44 Högskolan i Gävle: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
84 649 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
83 865 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
81 780 

2016 Förslag 90 963      

2017 Beräknat 91 726 2   

2018 Beräknat 92 895 3   

2019 Beräknat 94 297 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 90 976 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 91 000 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 90 999 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 968 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 216 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.177 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 83 865 83 865 83 865 83 865 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 350 2 052 3 125 4 439 

Beslut 5 748 5 809 5 904 5 993 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  90 963 91 726 92 895 94 297 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 90 963 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:44 Högskolan i Gävle: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
91 726 000 kronor, 92 895 000 kronor respektive 
94 297 000 kronor.  

10.2.45 2:45 Högskolan i Halmstad: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.178 Anslagsutveckling 2:45 Högskolan i 
Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
361 923 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
368 791 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
359 624 

2016 Förslag 369 418      

2017 Beräknat 371 190 2   

2018 Beräknat 379 993 3   

2019 Beräknat 380 089 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 368 156 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 372 242 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 366 796 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.179 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  854 940 -86 

Prognos 2015  950 950 0 

Budget 2016  950 950 0 

 
Tabell 10.180 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 26 301 23 996 2 305 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 27 800 27 800 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 29 300 29 300 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Högskolan i Halmstad har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 2 709 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året en överproduktion på 33 738 000 kronor.  
 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 7 896 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 4 984 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 
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Anslaget föreslås minska med 11 675 000 kronor 
med anledning av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
upphör. 

Anslaget föreslås minska med 856 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 2 065 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 1 472 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 6 751 000 
kronor, 2018 med 5 840 000 kronor och 2019 
med 453 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 8 062 000 
kronor, 2018 med 1 691 000 kronor och 2019 
med ytterligare 929 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 5 165 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.181 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 366 277 366 277 366 277 366 277 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 898 8 965 13 648 19 386 

Beslut 783 7 579 13 534 9 026 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 541 -11 632 -13 468 -14 601 

Övrigt 1 1 2 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  369 418 371 190 379 993 380 089 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 369 418 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:45 Högskolan i 
Halmstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 

2019 beräknas anslaget till 371 190 000 kronor, 
379 993 000 kronor respektive 380 089 000 
kronor. 

10.2.46 2:46 Högskolan i Halmstad: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.182 Anslagsutveckling 2:46 Högskolan i 
Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
56 210 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
55 785 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
54 398 

2016 Förslag 62 494      

2017 Beräknat 63 016 2   

2018 Beräknat 63 815 3   

2019 Beräknat 64 780 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 62 501 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 62 513 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 62 514 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 924 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 143 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.183 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 55 785 55 785 55 785 55 785 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 898 1 365 2 078 2 953 

Beslut 5 810 5 867 5 952 6 042 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  62 494 63 016 63 815 64 780 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 62 494 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:46 Högskolan i 
Halmstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 63 016 000 kronor, 
63 815 000 kronor respektive 64 780 000 kronor. 

10.2.47 2:47 Högskolan Kristianstad: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.184 Anslagsutveckling 2:47 Högskolan 
Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
350 782 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
357 624 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
348 735 

2016 Förslag 362 953      

2017 Beräknat 369 396 2   

2018 Beräknat 380 072 3   

2019 Beräknat 379 979 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 366 377 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 372 319 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 366 690 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.185 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 287 1 432 -145 

Prognos 2015  1 300 1 500 -200 

Budget 2016  1 300 1 500 -200 

 
Tabell 10.186 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 41 350 39 130 2 220 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 43 000 42 000 1 000 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 43 000 42 000 1 000 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Högskolan Kristianstad har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 4 835 000 kronor mindre än vad 
som kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Högskolan redovisade vid utgången av budget-
året en överproduktion på 9 491 000 kronor.  
 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 13 749 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 6 152 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 
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Anslaget föreslås minska med 13 413 000 kronor 
med anledning av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
upphör. 

Anslaget föreslås minska med 824 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 1 143 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 46 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 7 892 000 
kronor, med 6 987 000 kronor 2018 och med 
1 056 000 kronor 2019 med anledning av den 
utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 4 467 000 
kronor, 2018 med 936 000 kronor och 2019 med 
ytterligare 516 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 6 375 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 
Tabell 10.187 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 352 583 352 583 352 583 352 583 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 677 8 630 13 137 18 661 

Beslut 5 882 13 848 21 025 16 024 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 189 -5 666 -6 673 -7 289 

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  362 953 369 396 380 072 379 979 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 362 953 000 kronor 

anvisas under anslaget 2:47 Högskolan 
Kristianstad: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 

2019 beräknas anslaget till 369 396 000 kronor, 
380 072 000 kronor respektive 379 979 000 
kronor. 

10.2.48 2:48 Högskolan Kristianstad: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.188 Anslagsutveckling 2:48 Högskolan 
Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
47 084 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
47 003 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
45 835 

2016 Förslag 52 657      

2017 Beräknat 53 095 2   

2018 Beräknat 53 765 3   

2019 Beräknat 54 577 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 52 661 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 52 668 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 52 668 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 119 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

293 

Tabell 10.189 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 47 003 47 003 47 003 47 003 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 757 1 151 1 752 2 488 

Beslut 4 897 4 941 5 010 5 086 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  52 657 53 095 53 765 54 577 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 52 657 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:48 Högskolan 
Kristianstad: Forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 53 095  000 kronor, 
53 765 000 kronor respektive 54 577 000 kronor. 

10.2.49 2:49 Högskolan i Skövde: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.190 Anslagsutveckling 2:49 Högskolan i Skövde: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
318 918 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
25 596 

 
2015 

 
Anslag 

 
312 961 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
314 474 

2016 Förslag 298 093      

2017 Beräknat 294 873 2   

2018 Beräknat 299 570 3   

2019 Beräknat 301 015 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 292 463 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 293 459 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 290 487 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.191 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  654 593 61 

Prognos 2015  700 700 0 

Budget 2016  700 700 0 

 
Tabell 10.192 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 19 061 18 542 519 

(varav tjänsteexport) 5 046 4 630 416 

Prognos 2015 21 000 21 000 0 

(varav tjänsteexport) 6 000 6 000 0 

Budget 2016 23 000 23 000 0 

(varav tjänsteexport) 7 000 7 000 0 

Regeringens överväganden 

Högskolan i Skövde har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 3 658 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret ett 
anslagssparande på 25 596 000 kronor.  
 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 11 492 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 1 994 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 218 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 
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Anslaget föreslås minska med 20 119 000 kronor 
med anledning av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
upphör. 

Anslaget föreslås minska med 689 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 105 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av vård- och 
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget föreslås minska med 2 130 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 1 413 000 
kronor till följd av en omfördelning av platser 
mellan lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 3 551 000 
kronor och 2018 med 2 743 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 954 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 8 313 000 
kronor, 2018 med 1 745 000 kronor och 2019 
ytterligare 958 000 kronor för att finansiera 
utbyggnaden av läkar- och tandläkar-
utbildningarna som inleddes 2013. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 2 066 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 

Tabell 10.193 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 303 951 303 951 303 951 303 951 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 894 7 439 11 325 16 087 

Beslut -7 104 -3 571 -854 -2 989 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 648 -12 945 -14 852 -16 034 

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  298 093 294 873 299 570 301 015 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 298 093 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:49 Högskolan i Skövde: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 294 873 000 kronor, 299 570 000 kronor 
respektive 301 015 000 kronor. 

10.2.50 2:50 Högskolan i Skövde: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.194 Anslagsutveckling 2:50 Högskolan i Skövde: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
41 253 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
41 171 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
40 148 

2016 Förslag 46 706      

2017 Beräknat 47 094 2   

2018 Beräknat 47 688 3   

2019 Beräknat 48 409 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 46 709 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 46 715 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 46 716 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 104 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.195 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 41 171 41 171 41 171 41 171 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 663 1 008 1 534 2 179 

Beslut 4 871 4 915 4 983 5 059 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  46 706 47 094 47 688 48 409 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 46 706 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:50 Högskolan i Skövde: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
47 094 000 kronor, 47 688 000 kronor respektive 
48 409 000 kronor. 
 

10.2.51 2:51 Högskolan Väst: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.196 Anslagsutveckling 2:51 Högskolan Väst: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
367 745 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
16 744 

 
2015 

 
Anslag 

 
341 533 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
342 850 

2016 Förslag 333 298      

2017 Beräknat 340 503 2   

2018 Beräknat 351 478 3   

2019 Beräknat 352 648 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 337 720 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 344 308 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 340 314 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.197 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  622 546 76 

Prognos 2015  630 650 -20 

Budget 2016  630 650 -20 

 
Tabell 10.198 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 24 362 25 106 -724 

(varav tjänsteexport) 169 169 0 

Prognos 2015 19 666 20 666 -1 000 

(varav tjänsteexport) 400 400 0 

Budget 2016 30 000 30 000 -1 000 

(varav tjänsteexport) 200 200 0 
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Regeringens överväganden 

Högskolan Väst har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 5 577 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret ett 
anslagssparande på 16 744 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 11 073 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 5 282 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 437 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013. 

Anslaget föreslås minska med 23 370 000 
kronor med anledning av att den tillfälliga 
satsningen på totalt 4 200 utbildningsplatser 
under 2013–2015 upphör. 

Anslaget föreslås minska med 760 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 7 615 000 
kronor, öka med 6 712 000 kronor 2018 och öka 
med 1 335 000 kronor 2019 med anledning av 
den utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 3 179 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 5 473 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 
 

Tabell 10.199 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:51 Högskolan Väst: Utbildning  på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 335 247 335 247 335 247 335 247 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 397 8 204 12 490 17 742 

Beslut -7 338 239 6 967 2 934 

Överföring 
till/från andra 
anslag -7 -3 186 -3 226 -3 275 

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  333 298 340 503 351 478 352 648 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 333 298 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:51 Högskolan Väst: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 340 503 000 kronor, 351 478 000 kronor 
respektive 352 648 000 kronor. 

10.2.52 2:52 Högskolan Väst: Forskning och 
utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.200 Anslagsutveckling 2:52 Högskolan Väst: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
40 796 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
42 006 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
40 962 

2016 Förslag 47 538      

2017 Beräknat 47 923 2   

2018 Beräknat 48 514 3   

2019 Beräknat 49 247 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 47 531 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 47 524 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 47 525 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 104 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.201 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 42 006 42 006 42 006 42 006 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 677 1 029 1 566 2 224 

Beslut 4 855 4 889 4 942 5 017 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  47 538 47 923 48 514 49 247 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 47 538 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:52 Högskolan Väst: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
47 923 000 kronor, 48 514 000 kronor respektive 
49 247 000 kronor. 

10.2.53 2:53 Konstfack: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.202 Anslagsutveckling 2:53 Konstfack: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
152 631 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 957 

 
2015 

 
Anslag 

 
152 966 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
151 754 

2016 Förslag 155 388      

2017 Beräknat 156 674 2   

2018 Beräknat 158 636 3   

2019 Beräknat 160 673 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 155 394 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 155 400 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 155 054 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.203 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 2 672 2 784 -112 

(varav tjänsteexport) 1 181 1 224 -43 

Prognos 2015 2 200 2 200 0 

(varav tjänsteexport) 900 900 0 

Budget 2016 2 500 2 500 0 

(varav tjänsteexport) 900 900 0 

Regeringens överväganden 

Konstfack har för budgetåret 2014 redovisat 
helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 548 000 kronor mindre än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret ett 
anslagssparande på 7 957 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 346 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
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ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås minska med 387 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 359 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
 

Tabell 10.204 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 152 966 152 966 152 966 152 966 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 463 3 744 5 700 8 096 

Beslut -41 -36 -30 -389 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  155 388 156 674 158 636 160 673 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 155 388 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:53 Konstfack: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
156 674 000 kronor, 158 636 000 kronor 
respektive 160 673 000 kronor. 
 

10.2.54 2:54 Konstfack: Konstnärlig 
forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.205 Anslagsutveckling 2:54 Konstfack: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 202 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 259 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 054 

2016 Förslag 9 371      

2017 Beräknat 9 448 2   

2018 Beräknat 9 566 3   

2019 Beräknat 9 710 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 9 371 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 9 371 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 9 370 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 21 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 

299 

Tabell 10.206 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 259 8 259 8 259 8 259 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 133 202 308 437 

Beslut 979 987 999 1 014 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 371 9 448 9 566 9 710 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 9 371 000 kronor anvisas 
under anslaget 2:54 Konstfack: Konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
9 448 000 kronor, 9 566 000 kronor respektive 
9 710 000 kronor. 

10.2.55 2:55 Kungl. Konsthögskolan: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.207 Anslagsutveckling 2:55 Kungl. 
Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
60 431 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
60 852 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
59 339 

2016 Förslag 61 679      

2017 Beräknat 62 190 2   

2018 Beräknat 62 969 3   

2019 Beräknat 63 920 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 61 682 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 61 685 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 61 684 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.208 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 1 018 -852 166 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 450 -450 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 450 -450 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Kungl. Konsthögskolan har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 801 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret en 
överproduktion på 4 198 000 kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås minska med 153 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.209 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 60 852 60 852 60 852 60 852 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 980 1 490 2 268 3 221 

Beslut -153 -152 -151 -153 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  61 679 62 190 62 969 63 920 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 61 679 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:55 Kungl. 
Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 62 190 000 kronor, 
62 969 000 kronor respektive 63 920 000 kronor. 

10.2.56 2:56 Kungl. Konsthögskolan: 
Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.210 Anslagsutveckling 2:56 Kungl. 
Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
4 909 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
4 944 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 821 

2016 Förslag 6 010      

2017 Beräknat 6 059 2   

2018 Beräknat 6 136 3   

2019 Beräknat 6 228 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 6 009 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 6 011 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 6 010 tkr i 2016 års prisnivå. 

 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 13 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 
Tabell 10.211 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 944 4 944 4 944 4 944 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 79 120 184 261 

Beslut 987 995 1 008 1 023 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  6 010 6 059 6 136 6 228 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 6 010 000 kronor anvisas 
under anslaget 2:56 Kungl. Konsthögskolan: 
Konstnärlig forskning och utbildning på 
forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 6 059 000 kronor, 
6 136 000 kronor respektive 6 228 000 kronor. 
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10.2.57 2:57 Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm: Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå  

Tabell 10.212 Anslagsutveckling 2:57 Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
122 811 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
122 697 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
122 697 

2016 Förslag 125 345      

2017 Beräknat 126 381 2   

2018 Beräknat 127 964 3   

2019 Beräknat 129 522 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 125 348 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 125 354 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 124 992 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.213 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 821 821 0 

(varav tjänsteexport) 765 765 0 

Prognos 2015 670 670 0 

(varav tjänsteexport) 638 638 0 

Budget 2016 670 670 0 

(varav tjänsteexport) 638 638 0 

Regeringens överväganden 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har för 
budgetåret 2014 redovisat helårsstudenter och 
helårsprestationer motsvarande 2 260 000 
kronor mer än vad som kan ersättas inom 
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid 
utgången av budgetåret en överproduktion på 
1 108 000 kronor.  
 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 940 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 360 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås minska med 309 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 373 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och 
verksamhetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.214 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 122 384 122 384 122 384 122 384 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 970 2 995 4 560 6 476 

Beslut 991 1 002 1 020 662 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  125 345 126 381 127 964 129 522 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 125 345 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:57 Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
126 381 000 kronor, 127 964 000 kronor 
respektive 129 522 000 kronor. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

302 

10.2.58 2:58 Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm: Konstnärlig forskning 
och utbildning på forskarnivå 

 
Tabell 10.215 Anslagsutveckling 2:58 Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 294 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 352 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 144 

2016 Förslag 9 465      

2017 Beräknat 9 543 2   

2018 Beräknat 9 662 3   

2019 Beräknat 9 808 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 9 465 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 9 465 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 9 465 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för konstnärlig forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor (se 
avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås minska med 22 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

 

Tabell 10.216 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 352 8 352 8 352 8 352 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 135 205 312 443 

Beslut 978 986 998 1 013 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 465 9 543 9 662 9 808 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 9 465 000 kronor anvisas 
under anslaget 2:58 Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning 
på forskarnivå för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 9 543 000 kronor, 
9 662 000 kronor respektive 9 808 000 kronor. 

10.2.59 2:59 Södertörns högskola: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Tabell 10.217 Anslagsutveckling 2:59 Södertörns högskola: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
370 473 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
381 224 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
381 224 

2016 Förslag 386 119      

2017 Beräknat 390 176 2   

2018 Beräknat 402 695 3   

2019 Beräknat 400 063 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 386 987 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 394 481 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 386 071 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
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och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.218 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 21 804 19 988 1816 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 49 974 47 774 -1816 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 78 774 78 774 0 

(varav tjänsteexport)    

Regeringens överväganden 

Södertörns högskola har för budgetåret 2014 
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer 
motsvarande 8 034 000 kronor mer än vad som 
kan ersättas inom beslutat takbelopp. 
Tillsammans med tidigare sparad över-
produktion överstiger värdet av årets över-
produktion vad som är möjligt att spara till nästa 
budgetår och 8 163 000 kronor har därmed 
dragits in. Högskolan redovisade vid utgången av 
budgetåret en överproduktion på 37 047 000 
kronor.  

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 435 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Anslaget föreslås öka med 9 238 000 kronor 
till följd kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Anslaget föreslås öka med 1 010 000 kronor 
till följd av en omfördelning av platser mellan 
lärar- och förskollärarutbildningarna. 

Anslaget föreslås minska med 879 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 13 006 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser upphör. 

Anslaget föreslås minska med 640 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningen som inleddes 2013. 

Anslaget föreslås minska med 4 205 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas öka 2017 med 9 796 000 
kronor, öka med 8 158 000 kronor 2018 och öka 
med 1 147 000 kronor 2019 med anledning av 
den utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 2 497 000 
kronor, 2018 med 524 000 kronor och 2019 med 
288 000 kronor för att finansiera utbyggnaden av 
läkar- och tandläkarutbildningen som inleddes 
2013. 

Anslaget beräknas minska 2017 med 6 466 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av vård- 
och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012. 

Anslaget beräknas minska 2019 med 9 573 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning upphör. 

 
Tabell 10.219 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 383 000 383 000 383 000 383 000 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 166 9 373 14 270 20 270 

Beslut 788 10 632 18 940 10 800 

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 835 -12 830 -13 514 -14 006 

Övrigt   -1 -1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  386 119 390 176 402 695 400 063 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 386 119 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:59 Södertörns högskola: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 390 176 000 kronor, 402 695 000 kronor 
respektive 400 063 000 kronor. 
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10.2.60 2:60 Södertörns högskola: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

Tabell 10.220 Anslagsutveckling 2:60 Södertörns högskola: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
52 546 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
49 551 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
48 319 

2016 Förslag 56 920      

2017 Beräknat 57 417 2   

2018 Beräknat 58 178 3   

2019 Beräknat 59 057 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 56 948 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 56 991 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 56 992 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 6 686 000 kronor till 
följd av fördelning och omfördelning av anslag 
till forskning och utbildning på forskarnivå (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 133 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
 

Tabell 10.221 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 49 551 49 551 49 551 49 551 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 798 1 213 1 847 2 623 

Beslut 6 570 6 653 6 780 6 883 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  56 920 57 417 58 178 59 057 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 56 920 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:60 Södertörns högskola: 
Forskning och utbildning på forskarnivå nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 57 417 000 kronor, 58 178 000 kronor 
respektive 59 057 000 kronor. 

10.2.61 2:61 Försvarshögskolan: Utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

Tabell 10.222 Anslagsutveckling 2:61 Försvarshögskolan: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
23 548 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
23 731 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
23 731 

2016 Förslag 24 136      

2017 Beräknat 24 374 2   

2018 Beräknat 24 751 3   

2019 Beräknat 25 206 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 24 136 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 24 137 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 24 138 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för högskoleutbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.223 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 220 654 227 875 -7 221 

(varav tjänsteexport) 162 171 -9 

Prognos 2015 215 000 223 000 -8 000 

(varav tjänsteexport) 165 160 5 

Budget 2016 215 000 221 000 -6 000 

(varav tjänsteexport) 165 160 5 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås minska med 60 000 kronor 
med anledning av den minskning som beskrivs 
under avsnitt 10.2 Minskning av anslag som pris- 
och löneomräknas. 
 
Tabell 10.224 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 23 731 23 731 23 731 23 731 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 465 703 1 080 1 536 

Beslut -60 -60 -60 -61 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 136 24 374 24 751 25 206 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 24 136 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:61 Försvarshögskolan: 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 24 374 000 kronor, 24 751 8 000 kronor 
respektive 25 206 000 kronor. 

 

10.2.62 2:62 Försvarshögskolan: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 

Tabell 10.225 Anslagsutveckling 2:62 Försvarshögskolan: 
Forskning och utbildning på forskarnivå 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
9 231 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 295 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 064 

2016 Förslag 10 421      

2017 Beräknat 10 507 2   

2018 Beräknat 10 638 3   

2019 Beräknat 10 798 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 10 421 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 10 421 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 10 420 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning till 
högskolan för forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 1 000 000 kronor (se 
avsnitt 9.6.2). 

 Anslaget föreslås minska med 24 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas. 
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Tabell 10.226 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 295 9 295 9 295 9 295 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 150 228 347 492 

Beslut 976 984 996 1 011 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  10 421 10 507 10 638 10 798 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 10 421 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:62 Försvarshögskolan: 
Forskning och utbildning på forskarnivå för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
10 507 000 kronor, 10 638 000 kronor respektive 
10 798 000 kronor. 

10.2.63 2:63 Enskilda utbildningsanordnare 
på högskoleområdet 

Tabell 10.227 Anslagsutveckling 2:63 Enskilda 
utbildningsanordnare på högskoleområdet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 888 771 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
13 548 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 944 108 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 953 833 

2016 Förslag 3 023 559      

2017 Beräknat 3 094 026 2   

2018 Beräknat 3 151 519 3   

2019 Beräknat 3 195 716 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 3 068 739 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 3 087 232 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 3 083 949 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till enskilda utbildningsanordnare för ersättning 
för högskoleutbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildning. Anslaget får 
även användas för utgifter för statsbidrag till 
forskning och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Regeringen har vid beräkningen utgått från 
följande belopp. 

 
Tabell 10.228 Fördelning på anslagsposter 
Tusental kronor 

Anslagspost 2016 2017 2018 2019 

Chalmers 
tekniska 
högskola AB 

1 683 455 1 712 907 1 737 354 1 762 055 

- Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad nivå 

842 189 864 720 878 665 890 532 

- Forskning och 
utbildning på 
forskarnivå 

841 266 848 187 858 689 871 523 

Handels-
högskolan i 
Stockholm 

77 425 78 060 79 035 80 226 

Stiftelsen 
Högskolan i 
Jönköping 

608 666 622 791 638 442 643 760 

- Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad nivå 

503 213 516 441 530 873 534 703 

- Forskning och 
utbildning på 
forskarnivå 

105 453 106 350 107 569 109 057 

Teologiska 
högskolan, 
Stockholm 

10 137 10 221 10 345 10 207 

Evangeliska 
Frikyrkan 

4 576 4 614 4 670 4 616 

Evangeliska 
Fosterlands-
stiftelsen 

3 595 3 625 3 669 3 589 

Stiftelsen 
Stockholms 
Musikpedagogiska 
Institut 

11 543 11 638 11 783 11 960 

Ericastiftelsen 7 099 7 157 7 247 7 356 

Ersta Sköndal 
Högskola AB 

103 158 110 441 113 970 116 090 

Stiftelsen 
Rödakorshemmet 

75 121 82 961 86 906 89 585 

Sophiahemmet, 
Ideell förening 

73 547 81 385 85 274 87 886 

Beckmans skola 
AB 

29 395 29 636 30 006 30 458 
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Newman-
institutet AB 

5 009 5 050 5 113 5 131 

Mervärdes-
skattekostnader 
för Chalmers 
tekniska 
högskola AB och 
Stiftelsen 
Högskolan i 
Jönköping 

330 833 333 540 337 705 342 797 

Summa 3 023 559 3 094 026 3 151 519 3 195 716 

 
Anslaget föreslås minska med 7 366 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas.  

1. Chalmers tekniska högskola AB  

Chalmers tekniska högskola AB har för 
budgetåret 2014 redovisat helårsstudenter och 
helårsprestationer motsvarande 31 496 000 
kronor mindre än vad som kan ersättas inom 
beslutat takbelopp. Vidare redovisas ett 
anslagssparande vid utgången av budgetåret på 
18 598 000 kronor. 

Chalmers särskilda åtaganden har fullgjorts. 

Resursfördelning 
Regeringen avser att under 2016 högst fördela 
följande medel till Chalmers tekniska högskola 
AB: 

– 842 189 000 kronor för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, varav dels 
832 048 000 kronor utgörs av takbeloppet, 
dels 10 141 000 kronor utgörs av det 
särskilda åtagandet som avser bidrag för 
utrustning m.m. till sjöbefälsutbildningen 
och medel för spetsutbildning i entre-
prenörskap och innovation, och 

– 841 266 000 kronor för forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

Bidraget föreslås öka med 5 960 000 kronor med 
anledning av den utbyggnad av högskolan som 
inleddes 2015. 

Bidraget föreslås öka med 240 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi 
samt undervisning och verksamhetsförlagd 
utbildning. 

Bidraget föreslås öka med 5 213 000 kronor 
för att finansiera den utbyggnad av civil- och 

högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 
2013.  

Bidraget föreslås öka med 14 192 000 kronor 
för att finansiera den utbyggnad av civil-
ingenjörsutbildningen som inleddes 2012.  

Bidraget föreslås minska med 18 290 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
trappas ned för högskolan. 

Bidraget föreslås öka med 7 260 000 kronor 
till följd av fördelning och omfördelning av 
anslag till forskning och utbildning på 
forskarnivå (se avsnitt 9.6.2). 

 Bidraget beräknas öka 2017 med 2 313 000 
kronor, 2018 med 439 000 kronor och 2019 
minska med 9 687 000 kronor med anledning av 
den utbyggnad av högskolan som inleddes 2015. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 6 154 000 
kronor och 2018 med ytterligare 2 533 000 
kronor för att finansiera den utbyggnad av civil- 
och högskoleingenjörsutbildningarna som 
inleddes 2013. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 7 155 000  
kronor för att finansiera den utbyggnad av civil-
ingenjörsutbildningen som inleddes 2012. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 249 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning upphör. 

2. Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm har redovisat 
1 804 helårsstudenter för läsåret 2013/2014. 
Högskolan har redovisat 20 avlagda doktors-
examina för 2014 och 2 avlagda licentiatexamina 
för samma år. 

Enligt avtal mellan staten och Handelshög-
skolan i Stockholm åtar sig staten, under förut-
sättning att riksdagen årligen anvisar medel för 
ändamålet, att varje budgetår utbetala 73 180 000 
kronor (i 2010 års prisnivå) till Handelshög-
skolan i Stockholm för utbildning och forskning. 
Handelshögskolan åtar sig enligt avtalet att 
utbilda minst 1 600 helårsstudenter årligen.  

Regeringen föreslår att bidraget till 
Handelshögskolan i Stockholm uppgår till 
77 425 000 kronor för 2016. 
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3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har för 
budgetåret 2014 redovisat helårsstudenter och 
helårsprestationer motsvarande 9 481 000  
kronor mer än vad som kan ersättas inom 
beslutat takbelopp. Tillsammans med tidigare 
sparad överproduktion redovisade högskolan vid 
utgången av budgetåret en genomförd men ännu 
inte ersatt överproduktion motsvarande 
45 007 000 kronor. 

Resursfördelning 
Regeringen avser att under 2016 högst fördela 
följande medel till Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping:  

– 503 213 000 kronor för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, varav 
503 213 000 kronor utgörs av takbeloppet, 
och 

– 105 453 000 kronor för forskning och 
utbildning på forskarnivå. 

 
Bidraget föreslås öka med 11 563 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Bidraget föreslås öka med 6 292 000 kronor 
till följd av kvalitetsförstärkningen i form av 
höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning. 

Bidraget föreslås minska med 20 932 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 
totalt 4 200 utbildningsplatser under 2013–2015 
upphör. 

Bidraget föreslås öka med 655 000 kronor för 
att finansiera den utbyggnad av högskole-
ingenjörsutbildningen som inleddes 2013.  

Bidraget föreslås minska med 63 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av läkar- och 
tandläkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Bidraget föreslås öka med 8 701 000 kronor 
till följd av fördelning och omfördelning av 
anslag till forskning och utbildning på 
forskarnivå (se avsnitt 9.6.2). 

Bidraget beräknas öka 2017 med 9 377 000 
kronor, 2018 med 7 820 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 818 000 kronor med anledning 
av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

Bidraget beräknas minska 2017 med 244 000 
kronor och 2018 med 52 000 kronor för att 

finansiera utbyggnaden av läkar- och tand-
läkarutbildningarna som inleddes 2013. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 6 520 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik, teologi samt undervisning och verksam-
hetsförlagd utbildning upphör. 

4. Teologiska Högskolan, Stockholm 

Teologiska Högskolan, Stockholm har för 
läsåret 2013/2014 redovisat 242 helårsstudenter. 

Bidraget föreslås öka med 280 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen inom humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik, teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som genomförs. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 290 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning upphör. 

Regeringen föreslår att bidraget till Teologiska 
Högskolan, Stockholm uppgår till 10 137 000  
kronor för 2016. 

5. Evangeliska Frikyrkan 

Evangeliska Frikyrkan har för läsåret 2013/2014 
redovisat 96 helårsstudenter för Örebro 
Teologiska Högskola.  

Bidraget föreslås öka med 118 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen inom humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik, teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som genomförs. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 122 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning upphör. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska 
Högskola uppgår till 4 576 000 kronor för 2016. 
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6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för läsåret 
2013/2014 redovisat 100 helårsstudenter för 
Johannelunds teologiska högskola.  

Bidraget föreslås öka med 128 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen inom humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik, teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som genomförs. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 133 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning upphör. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för 
Johannelunds teologiska högskola uppgår till 
3 595 000 kronor för 2016. 

7. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska 
Institut 

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska 
Institut har för läsåret 2013/2014 redovisat 67 
helårsstudenter. 

Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen 
Stockholms Musikpedagogiska Institut uppgår 
till 11 543 000 kronor för 2016. 

8. Ericastiftelsen 

Ericastiftelsen har för läsåret 2013/2014 
redovisat 41 helårsstudenter inom psykoterapi-
utbildning med inriktning mot barn och 
ungdomar. 

Regeringen föreslår att bidraget till Erica-
stiftelsen uppgår till 7 099 000 kronor för 2016. 

9. Ersta Sköndal Högskola AB 

Ersta Sköndal Högskola AB har för läsåret 
2013/2014 redovisat 847 helårsstudenter. 

Bidraget föreslås öka med 3 355 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

Bidraget föreslås öka med 2 813 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av sjuksköterske-
utbildningen som inleddes 2013 och med 
3 000 000 kronor med anledning av den satsning 

på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stock-
holmsområdet som presenteras i budgetproposi-
tionen för 2014. 

Bidraget föreslås öka med 444 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen inom humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik, teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som genomförs. 

Bidraget beräknas öka 2017 med ytterligare 
1 836 000 kronor för att finansiera utbyggnaden 
av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013. 

Bidraget beräknas öka 2017 med ytterligare 
3 000 000 kronor med anledning av den satsning 
på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stock-
holmsområdet som presenteras i 
budgetpropositionen för 2014. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 1 571 000 
kronor, 2018 med 1 500 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 929 000 kronor med anledning 
av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 460 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning upphör. 

Regeringen föreslår att bidraget till Ersta 
Sköndal Högskola AB uppgår till 103 158 000 
kronor för 2016.  

10. Stiftelsen Rödakorshemmet 

Stiftelsen Rödakorshemmet har för läsåret 
2013/2014 redovisat 473 helårsstudenter för 
Röda Korsets Högskola. 

Bidraget föreslås öka med 4 141 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 
 Bidraget föreslås öka med 2 813 000 kronor för 
att finansiera utbyggnaden av sjuksköterske-
utbildningen som inleddes 2013 och med 
3 000 000 kronor med anledning av den satsning 
på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stock-
holmsområdet som presenteras i budget-
propositionen för 2014.  

Bidraget beräknas öka 2017 med ytterligare 
1 836 000 kronor för att finansiera utbyggnaden 
av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013. 

Bidraget beräknas öka 2017 med ytterligare 
3 000 000 kronor med anledning av den satsning 
på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stock-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 16 

310 

holmsområdet som presenteras i 
budgetpropositionen för 2014. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 2 357 000 
kronor, 2018 med 2 250 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 393 000 kronor med anledning 
av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

 Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen 
Rödakorshemmet uppgår till 75 121 000 kronor 
för 2016.  

11. Sophiahemmet, Ideell förening 

Sophiahemmet, Ideell förening har för läsåret 
2013/2014 redovisat 482 helårsstudenter för 
Sophiahemmet Högskola.  

Bidraget föreslås öka med 7 212 000 kronor 
med anledning av den utbyggnad av högskolan 
som inleddes 2015. 

 Bidraget föreslås öka med 2 813 000 kronor 
för att finansiera utbyggnaden av sjuksköterske-
utbildningen som inleddes 2013 och med 
3 000 000 kronor med anledning av den satsning 
på hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stock-
holmsområdet som presenteras i budget-
propositionen för 2014.  

Bidraget beräknas öka 2017 med 1 836 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av 
sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 3 000 000 
kronor med anledning av den satsning på hälso- 
och sjukvårdsutbildningar i Stockholmsområdet 
som presenteras i budgetpropositionen för 2014. 

Bidraget beräknas öka 2017 med 2 357 000 
kronor, 2018 med 2 250 000 kronor och 2019 
med ytterligare 1 393 000 kronor med anledning 
av den utbyggnad av högskolan som inleddes 
2015. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Sophiahemmet, Ideell förening uppgår till 
73 547 000 kronor för 2016. 

12. Beckmans skola AB 

Beckmans skola AB (Beckmans Designhög-
skola) har för läsåret 2013/2014 redovisat 122 
helårsstudenter. 

Regeringen föreslår att bidraget till Beckmans 
skola AB uppgår till 29 395 000 kronor för 2016. 

13. Newmaninstitutet AB 

Newmaninstitutet AB har för läsåret 2013/2014 
redovisat 48 helårsstudenter. 

Bidraget föreslås öka med 56 000 kronor till 
följd av kvalitetsförstärkningen inom humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik, teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 
som genomförs. 

Bidraget beräknas minska 2019 med 58 000 
kronor till följd av att kvalitetsförstärkningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, 
teologi samt undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning upphör. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Newmaninstitutet AB uppgår till 5 009 000 
kronor för 2016. 

14. Mervärdesskattekostnader för Chalmers 
tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping 

Under anslagsposten har mervärdesskatte-
kostnader beräknats för Chalmers tekniska 
högskola AB och Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping i enlighet med de ramavtal som har 
ingåtts mellan staten och bolaget respektive 
staten och stiftelsen. 

Enligt vad som anges i avtalen ska staten 
ersätta bolaget respektive stiftelsen för de 
mervärdesskattekostnader som uppkommer i 
den grundläggande högskoleutbildningen och 
forskningen vid Chalmers tekniska högskola AB 
och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Syftet är 
att garantera konkurrensneutralitet gentemot 
statliga universitet och högskolor. 

Budgetåret 2014 anvisades 324 miljoner 
kronor när det gäller ersättning för mervärdes-
skattekostnader. Det sammanlagda belopp som 
utbetalades för 2014 var 320 miljoner kronor. 

Enligt prognoser kommer de samlade 
utgifterna för mervärdesskattekostnader 2015 att 
uppgå till cirka 330 miljoner kronor.  

Regeringen föreslår att det högsta belopp som 
kan utgå 2016 för ändamålet uppgår till 
330 833 000 kronor. 
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Tabell 10.229 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 929 890 2 929 890 2 929 890 2 929 890 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 47 175 71 707 109 167 155 069 

Beslut 24 030 57 364 74 984 72 740 

Överföring 
till/från andra 
anslag 22 463 35 066 37 479 38 017 

Övrigt 1 -1 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 023 559 3 094 026 3 151 519 3 195 716 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 3 023 559 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:63 Enskilda 
utbildningsanordnare på högskoleområdet för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 3 094 026 000 kronor, 3 151 519 000 kronor 
respektive 3 195 716 000 kronor. 

10.2.64 2:64 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor 

Tabell 10.230 Anslagsutveckling 2:64 Särskilda utgifter 
inom universitet och högskolor 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
525 162 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
139 770 

 
2015 

 
Anslag 

 
560 014 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
553 137 

2016 Förslag 576 386      

2017 Beräknat 701 090 2   

2018 Beräknat 836 683 3   

2019 Beräknat 930 348 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 695 360 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 819 616 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 897 810 tkr i 2016 års prisnivå. 

 
 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för särskilda 
insatser för högskoleutbildning och forskning 

inom högskoleområdet. Anslaget får även 
användas för utgifter i fråga om bidrag till 
statliga universitet och högskolor, enskilda 
utbildningsanordnare av högskoleutbildning, 
samt statliga myndigheter och andra 
organisationer med anknytning till högskole-
området. Anslaget får även användas för bidrag 
till teckenspråkstolkutbildning i folkhögskolors 
regi samt för utgifter för administration av detta 
bidrag. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter 
inom universitet och högskolor besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 50 000 000 
kronor 2017–2021.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten 
för yrkeshögskolan fördelar bidrag till 
teckenspråkstolkutbildningar m.m. som genom-
förs vid folkhögskolor. Teckenspråkstolkut-
bildningarna är treåriga och fyraåriga, vilket 
medför behov av fleråriga beslut om bidrag. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor besluta om bidrag som 
inklusive tidigare åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 
2017–2021. 
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Tabell 10.231 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
Tusental kronor 

 Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden  50 000    

Nya åtaganden 50 000 25 000    

Infriade åtaganden  -25 000 -22 000 -15 000 -13 000 

Utestående åtaganden 50 000 50 000 28 000 13 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 60 000 50 000    

 
Regeringens överväganden 

Anslagsförändringar 2016 
Anslaget föreslås öka med 30 000 000 kronor till 
följd av en satsning på valideringsinsatser inom 
högskoleområdet. 

Anslaget föreslås öka med 19 975 000 kronor 
jämfört med beslutad budget inklusive beslut om 
ändringar i statens budget för att utöka 
verksamheten med kompletterande utbildningar 
för personer med utländsk examen enligt förord-
ningen (2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning.  

Anslaget föreslås öka med 16 000 000 för 
medel till forskning och utbildning på 
forskarnivå som föreslås fördelas från detta 
anslag(se avsnitt 9.6.2). 

Anslaget föreslås öka med 12 000 000 kronor 
för satsningen fördjupad kommersiell verifiering 
(förinkubation) inom satsningen för 
livsvetenskap (se avsnitt 9.6.5). 

Anslaget föreslås öka med 8 000 000 kronor 
för att öka medlen till särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning och vidareutbildning av 
obehöriga lärare.  

Anslaget föreslås öka med 2 048 000 kronor 
då tidsbegränsade neddragningar av anslaget 
upphör. 

Anslaget föreslås minska med 2 431 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas. 

Anslaget föreslås minska med 3 353 000 
kronor då satsningen på att utveckla valideringen 
av lärares yrkeserfarenheter inom lärarlyftet 
upphör.  

Anslaget föreslås minska med 10 469 000 
kronor för att finansiera satsningar inom andra 
områden. Anslaget föreslås minska med 
20 902 000 kronor eftersom den tillfälliga finan-
sieringen från detta anslag av delar av 
utbyggnaden av vård- och civilingenjörsutbild-
ningarna som inleddes 2012 och 2013 ökar.  

Anslaget föreslås minska med 38 000 000 
kronor då medel för att stimulera 
lärosätessammanslagningar avvecklas. 

Resursfördelning 
Regeringen avser under 2016 inom ramen för 
anslaget fördela använda 87 000 000 kronor för 
vidareutbildning av obehöriga lärare och särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning. 

Av anslaget avses 5 100 000 kronor användas 
för att finansiera en försöksverksamhet med krav 
på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskol-
lärarutbildning. 

Av anslaget avses 43 500 000 kronor användas 
för att utveckla den verksamhetsförlagda delen 
av lärar- och förskollärarutbildningarna och 
11 500 000 kronor för valideringsinsatser i 
yrkeslärarutbildningen.  

Av anslaget avses högst 14 800 000 kronor 
användas för ett kandidatprogram i teckenspråk 
och tolkning vid Stockholms universitet. Av 
anslaget avses minst 24 600 000 kronor få 
disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan 
för bidrag i fråga om vissa tolk- och 
teckenspråkstolklärarutbildningar. 

Av medlen under anslaget avses 31 600 000 
kronor fördelas för insatser för att stärka 
studentinflytandet. Av medlen under anslaget 
avses högst 10 200 000 kronor användas för stöd 
till waldorflärarutbildning. 

Av medlen under anslaget avses 99 700 000 
kronor fördelas till universitetens 
innovationskontor. 

Av medlen under anslaget avses 107 000 000 
kronor fördelas till ett antal lärosäten för 
kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk examen enligt förordningen 
(2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning.  

Regeringen avser vidare att under 2016 inom 
ramen för anslagets ändamål fördela medel under 
anslaget genom att bl.a. lämna bidrag till 
internationella forskningssamarbeten, Sveriges 
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förenade studentkårer, Svenska studenthemmet i 
Paris, Svenska institutet för informationsinsatser 
i utlandet och svenskundervisning i utlandet 
samt för vissa stipendier och verksamheten med 
utlandskontor vid Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.  

Anslagsförändringar 2017 och framåt 
Anslaget beräknas 2017 öka med 54 860 000 
kronor, 2018 med 145 000 000 kronor och 2019 
med ytterligare 120 000 000 kronor för att utöka 
verksamheten med kompletterande utbildningar 
för personer med utländsk examen enligt 
förordningen (2008:1101) om högskoleutbild-
ning som kompletterar avslutad utländsk 
utbildning.  

Anslaget beräknas minska med 3 731 000 
kronor 2017 för att finansiera regeringens 
satsningar inom andra områden.  

Anslaget beräknas öka med 63 222 000 kronor 
2017 och 2018 minska med 4 686 000 kronor när 
den tillfälliga finansieringen som inleddes 2013 
upphör.  

Anslaget beräknas minska med 6 000 000 
kronor 2017 och 2018 då satsningen på förin-
kubation inom området för livsvetenskap 
minskar (avsnitt 10.6.7 Stärkt livsvetenskap (life 
science). 

Anslaget beräknas minska 2019 med 
31 087 000 kronor när satsningen på validering 
upphör. 

Anslaget beräknas 2017 öka med 6 625 000 
kronor, 2018 minska med 24 500 000 kronor och 
2019 minska med 15 257 000 kronor då medlen 
till särskild kompletterande pedagogisk 
utbildning och vidareutbildning av obehöriga 
lärare förändras.  

 

Tabell 10.232 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 574 014 574 014 574 014 574 014 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 242 14 048 21 389 30 381 

Beslut 15 531 72 393 204 823 288 948 

Överföring 
till/från andra 
anslag -22 402 40 635 36 457 37 006 

Övrigt 1 0 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  576 386 701 090 836 683 930 348 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 576 386 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:64 Särskilda utgifter 
inom universitet och högskolor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
701 090 000 kronor, 836 683 000 kronor 
respektive 930 348 000 kronor. 

10.2.65 2:65 Särskilda medel till universitet 
och högskolor 

Tabell 10.233 Anslagsutveckling 2:65 Särskilda medel till 
universitet och högskolor 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
592 124 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 964 

 
2015 

 
Anslag 

 
805 080 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
784 385 

2016 Förslag 694 834      

2017 Beräknat 704 485 2   

2018 Beräknat 717 594 3   

2019 Beräknat 726 951 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 698 727 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 702 956 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 701 527 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter vid universitet 
och högskolor för särskilda åtaganden och för 
utgifter för bidrag till insatser för ökad kvalitet i 
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad 
nivå.  
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor för 
Göteborgs universitets uppdrag att utveckla och 
sprida kunskap och metoder för att minska 
rekryteringen av människor till våldsbejakande 
ideologier och rörelser och till rasistiska 
organisationer.  

Anslaget föreslås öka med 5 000 000 kronor 
för att stödja universitets och högskolors arbete 
med jämställdhetsintegrering. Regeringen avser 
att fördela medlen till Göteborgs universitet. 

Anslaget föreslås öka med 2 000 000 kronor 
för ett uppdrag till Södertörns högskola att 
utveckla utbildningsinsatser inom 
förvaltningspolitik. 

Anslaget föreslås öka med 1 500 000 kronor 
för ämneslärarutbildning i minoritetsspråk vid 
Umeå universitet. Regeringen bedömer att 
Stockholms universitets särskilda åtagande att 
bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i 
meänkieli bör flyttas till Umeå universitet. 
Ändringen innebär att Stockholms universitet 
fortsatt bör ha i uppdrag att bygga upp och 
utveckla ämneslärarutbildning i finska och att 
Umeå universitet bör ha i uppdrag att bygga upp 
och utveckla ämneslärarutbildning i samiska och 
meänkieli. Med anledning av detta omfördelas 
också 521 000 kronor som tidigare har gått till 
Stockholms universitet för att bygga upp och 
utveckla ämneslärarutbildning i minoritetsspråk 
till Umeå universitet.  

Som en följd av de utökningar av tandläkar-
utbildningen vid Malmö högskola som inleddes 
2012 och 2013 föreslås anslaget öka med 
1 370 000 kronor. Medlen beräknas öka med 
691 000 kronor 2017.  

Som en följd av utbyggnaden av tandläkar-
utbildningen vid Karolinska institutet som 
inleddes 2013 föreslås anslaget öka med 
1 139 000 kronor..  

Anslaget föreslås minska med 7 024 000 
kronor med anledning av att medel som tidigare 
har tilldelats Umeå universitet för ett särskilt 
åtagande för utbildning i miljövetenskap i Kiruna 
omfördelas från anslaget till anslag 2:11 Umeå 
universitet: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. 

Anslaget föreslås minska med 1 768 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

Anslaget beräknas öka med 1 149 000 kronor 
2017, 1 164 000 kronor 2018 och med 590 000 
kronor 2019 med anledning av utbyggnaden av 
tandläkarutbildningen vid Karolinska institutet 
som inleddes 2013.  

De medel som tidigare föredelats genom den 
kvalitetsbaserade resurstilldelningen bör i stället 
användas för kvalitetshöjande insatser vid högre 
utbildning under 2016. Dessa medel kommer att 
fördelas i regleringsbreven för 2016.  

Regeringen avser att för 2016 till 
ämnesdidaktiska centrum inom naturvetenskap 
och teknik fördela medel på samma sätt som 
under 2015. Regeringen avser återkomma i 
frågan om hur medel ska fördelas mellan dessa 
centrum på längre sikt. Frågan bereds inom 
Regeringskansliet. 
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Tabell 10.234 Särskilda medel till universitet och högskolor 
Tusentals kronor 

Lärosäte 2016 

Uppsala universitet  

- Internationell lärarfortbildning 8 784 

- Sekretariatet för Östersjöuniversitetet 2 405 

- Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik 1 880 

Lunds universitet  

- Omhändertagande av arkeologiska fynd 2 996 

- Nationellt resurscentrum i fysik 1 375 

- Entreprenörsutbildning 3 817 

Göteborgs universitet  

- Uppdrag att utveckla och sprida kunskap och metoder 
för att minska rekryteringen av människor till 
våldsbejakande ideologier och rörelser och till 
rasistiska organisationer 5 000 

- Nationellt resurscentrum i matematik 5 023 

- Entreprenörsutbildning 3 817 

Stockholms universitet  

- Stöd till studenter med funktionsnedsättning inkl. 
teckentolkning 33 875 

- Tolk- och översättarinstitutet 11 705 

- Utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov 2 357 

- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande 
svenska som andraspråk och svenskundervisning för 
invandrare 3 518 

- Lärarutbildning i minoritetsspråk 2 084 

- Nationellt resurscentrum i kemi 1 353 

Umeå universitet  

- Decentraliserad utbildning 11 560 

- Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 442 

- Lärarutbildning i minoritetsspråk 4 105 

Linköpings universitet  

- Nationellt resursrecentrum i teknik 1 874 

Karolinska institutet  

- Tandvårdscentral 102 170 

- Prov efter läkares allmäntjänstgöring 4 685 

Luleå tekniska universitet  

- Decentraliserad utbildning 21 346 

- Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna 7 015 

Linnéuniversitetet  

- Fortbildning för journalister 10 188 

- Utrustning till sjöbefälsutbildningen m.m. 6 323 

Örebro universitet  

- Lokalisering av verksamhet till Grythyttan 3 772 

- Nätverksadministration och utveckling av 
skolledarutbildning 340 

Malmö högskola  

- Tandvårdscentral 74 040 

Mälardalens högskola  

- Idélab 3 986 

Stockholms konstnärliga högskola  

- Lokalkostnader 7 216 

Högskolan Väst  

- Utveckling av arbetsintegrerat lärande 2 462 

Konstfack  

- Lokalkostnader 1 295 

Kungl. Konsthögskolan  

- Lokalkostnader 1 293 

- Stipendier 42 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm  

- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk 
komposition 3 924 

- Utvecklingsmedel 19 020 

- Lokalkostnader 3 063 

Södertörns högskola  

- Utveckling av utbildning inom förvaltningspolitik 2 000 

- Lärarutbildning i minoritetsspråk 2 084 

Regeringens disposition  

- Medel för kvalitetshöjande insatser vid högre 
utbildning 303 605 

- Jämställdhetsintegrering 5 000 

 
Tabell 10.235 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 680 080 680 080 680 080 680 080 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 10 949 16 645 25 337 35 996 

Beslut 6 769 8 908 12 173 10 285 

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 962 -1 146 3 593 

Övrigt -1 0 -1 -1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  694 834 704 485 717 594 726 951 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 694 834 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:65 Särskilda medel till 
universitet och högskolor för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 704 485 000 
kronor, 717 594 000 kronor respektive 
726 951 000 kronor. 
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10.2.66 2:66 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 

Tabell 10.236 Anslagsutveckling 2:66 Ersättningar för 
klinisk utbildning och forskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 314 815 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 397 080 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 331 970 

2016 Förslag 2 461 782      

2017 Beräknat 2 503 815 2   

2018 Beräknat 2 547 535 3   

2019 Beräknat 2 589 535 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 483 352 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 495 569 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 498 969 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
enligt avtal mellan svenska staten och landsting 
om samarbete om högskoleutbildning av läkare, 
medicinsk forskning och utveckling av hälso- 
och sjukvården. Anslaget får även användas för 
utgifter för statsbidrag till landsting enligt avtal 
om samarbete om högskoleutbildning av tand-
läkare, odontologisk forskning och utveckling av 
tandvården. 

Regeringens överväganden 

Ett avtal om samarbete om utbildning av läkare, 
klinisk forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvården, det s.k. ALF-avtalet, slöts under 
2014 mellan staten och företrädare för de sju 
berörda landstingen (Stockholms läns landsting, 
Uppsala läns landsting,  Östergötlands läns 
landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands 
läns landsting, Örebro läns landsting och Väster-
bottens läns landsting).  

Ett avtal om samarbete om grundutbildning 
av tandläkare, odontologisk forskning och 
utveckling av tandvården slöts 2004 mellan 
staten, Västra Götalands läns landsting och 
Västerbottens läns landsting.  

Anslaget föreslås minska med 6 079 000 
kronor med anledning av den minskning som 
görs av anslag som PLO-uppräknas.  

 

Resursfördelning läkarutbildningen 
Antalet platser ökar vid Uppsala universitet, 
Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå 
universitet, Linköpings universitet, Karolinska 
institutet och Örebro universitet i enlighet med 
vad som har presenterats i budget-
propositionerna för 2012 och 2013. 

Anslaget föreslås vidare öka med 3 234 000 
kronor till följd av den utbyggnad av läkarutbild-
ningen som regeringen presenterade i budget-
propositionen för 2012. Läkarutbildningen 
utökas med totalt 50 nybörjarplatser fördelade 
med 6 platser vardera till Uppsala universitet, 
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, 
Karolinska institutet respektive Örebro 
universitet samt 10 nybörjarplatser vardera till 
Lunds och Umeå universitet. Totalt beräknas 
ökningen fullt utbyggd 2017 uppgå till 275 
helårsstudenter. 

Anslaget föreslås vidare öka med 5 888 000 
kronor till följd av utbyggnaden av läkarutbild-
ningen som regeringen presenterade i budget-
propositionen för 2013. Läkarutbildningen före-
slogs då utökas med totalt 40 nybörjarplatser 
2013 och ytterligare 40 nybörjarplatser 2014 som 
fördelas lika till Göteborgs universitet respektive 
Linköpings universitet. Totalt beräknas 
ökningen fullt utbyggt 2019 omfatta 440 helårs-
studenter. 

Som ett resultat av att Örebro läns landsting 
ingår i det s.k. ALF-avtal som gäller sedan den 1 
januari 2015 föreslås att de medel som tidigare 
anslagits och beräknats för Örebro universitets 
läkarutbildning under anslaget 2:65 Särskilda 
medel till universitet och högskolor överförs till 
detta anslag. För 2016 föreslås anslaget därför 
öka med 4 803 000 kronor. För 2017 beräknas 
det öka med 446 000 kronor av samma skäl. 

Anslaget föreslås öka med 16 000 000 kronor 
för ersättning till klinisk forskning med 
anledning av det nya ALF-avtalet. Anslaget 
beräknas vidare öka med ytterligare 10 000 000 
kronor 2017 och 5 000 000 kronor 2018. 

Regeringen har vid beräkning av anslaget 
utgått från följande antal platser vid läkar-
utbildningen. 
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Tabell 10.237 Läkarutbildning som omfattas av anslaget 
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 
Helårsstudenter 

UNIVERSITET 2016 2017 2019 

Uppsala universitet 1 041 1 047 1 047 

Lunds universitet 1 252 1 262 1 262 

Göteborgs universitet 1 140 1 186 1 246 

Umeå universitet 1 072 1 082 1 082 

Linköpings universitet 1 014 1 060 1 120 

Karolinska institutet 1 706 1 712 1 712 

Örebro universitet 327 333 333 

Summa 7 552 7 682 7 802 

 
Resursfördelning tandläkarutbildningen 
Anslaget föreslås öka med 452 000 kronor med 
anledning av den utökning av tandläkarutbild-
ningen som presenterades i budgetpropositionen 
för 2012. Utbildningen utökas med totalt tolv 
nybörjarplatser per år, fördelade med sex platser 
vardera till Göteborgs universitet och Malmö 
högskola. Totalt beräknas ökningen fullt ut-
byggd 2016 uppgå till 60 helårsstudenter. Ut-
byggnaden vid Malmö högskola påverkar inte 
detta anslag. Högskolan föreslås få del av medel 
till klinisk utbildning via anslaget 2:65 Särskilda 
medel till universitet och högskolor för detta 
ändamål. 

Anslaget föreslås öka med 1 809 000 kronor 
till följd av utbyggnaden av tandläkarutbild-
ningen som regeringen presenterade i budget-
propositionen för 2013. Utbildningen har 
utökats med totalt tolv nybörjarplatser vid 
Göteborgs universitet från 2013. Från 2014 har 
utbildningen utökats med ytterligare tolv platser 
vid Umeå universitet och fem platser vid 
Karolinska institutet. Totalt beräknas utbygg-
naden fullt utbyggt 2018 uppgå till 145 helårs-
studenter. Utbyggnaden vid Karolinska 
institutet påverkar inte detta anslag. Universi-
tetet föreslås få del av medel till klinisk utbild-
ning anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet 
och högskolor för detta ändamål. 

Regeringen har vid beräkning av anslaget 
utgått från följande utbyggnad av antalet platser 
på tandläkarutbildningen. 

 
 
 
 
 

Tabell 10.238 Tandläkarutbildning som omfattas av 
anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och 
forskning 
Helårsstudenter 

UNIVERSITET 2016 2017 2019 

Göteborgs universitet 444 459 465 

Umeå universitet 330 342 360 

Summa 774 801 825 

 
Tabell 10.239 Fördelning av anslagsmedel per universitet 
Tusentals kronor 

UNIVERSITET 2016 

Uppsala universitet 285 924 

Lunds universitet 428 785 

Göteborgs universitet 515 372 

varav  

medicin 436 859 

odontologi 78 513 

Umeå universitet 325 990 

varav  

medicin 259 532 

odontologi 66 458 

Linköpings universitet 214 476 

Karolinska institutet 620 864 

Örebro universitet 70 371 

Summa 2 461 782 

 
 
Tabell 10.240 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 397 080 2 397 080 2 397 080 2 397 080 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 38 595 58 665 89 311 126 869 

Beslut 9 921 20 047 25 377 25 760 

Överföring 
till/från andra 
anslag 16 186 28 022 35 768 39 826 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 461 782 2 503 815 2 547 535 2 589 535 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 2 461 782 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:66 Ersättningar för 
klinisk utbildning och forskning för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
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2 503 815 000 kronor, 2 547 535 000 kronor 
respektive 2 589 535 000 kronor. 

10.3 Anslag för forskning 

10.3.1 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation 

Tabell 10.241 Anslagsutveckling 3:1 Vetenskapsrådet: 
Forskning och forskningsinformation 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 750 327 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
8 380 

 
2015 

 
Anslag 

 
5 619 003 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 555 800 

2016 Förslag 5 766 449      

2017 Beräknat 5 804 846 2   

2018 Beräknat 5 817 605 3   

2019 Beräknat 5 888 139 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 5 762 263 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 5 707 905 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 5 693 875 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd för 
forskning och forskningsinformation. Anslaget 
får även användas för utgifter för forsknings-
infrastrukturer, internationellt forskningssam-
arbete, utvärderingar, beredningsarbete, kon-
ferenser, resor och seminarier som är kopplade 
till forskningsstödet. Anslaget får även användas 
för bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av European Spallation Source ESS, 
efter beslut av riksdagen i varje enskilt fall. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: 
Forskning och forskningsinformation besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
17 520 000 000 kronor 2017–2025. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den grundforsk-
ning som finansieras av Vetenskapsrådet bedrivs 
vanligen i form av fleråriga projekt. De medel 
som Vetenskapsrådet fördelar för vetenskaplig 
utrustning är också långsiktiga, eftersom rådet 
åtar sig att under flera år betala amorteringar och 
räntor för den aktuella utrustningen. 

Vidare tillkommer de åtaganden som följer av 
inrättandet av konsortiet för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur, European Spallation Source 
ERIC. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning 
och forskningsinformation besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
17 520 000 000 kronor 2017–2025. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tabell 10.242 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2025 

Ingående åtaganden 10 640 975 17 101 700 16 812 930    

Nya åtaganden 10 936 737 5 032 246 6 216 469    

Infriade åtaganden -4 476 012 -5 321 016 -5 509 399 -5 526 000 -4 608 000  -7 386 000 

Utestående åtaganden 17 101 700 16 812 930 17 520 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 19 513 000 20 084 000 17 520 000    
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Medlemskap i Eric-konsortium 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under perioden 2016–2018 besluta om svenskt 
medlemskap i Integrated Structural Biology 
Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) enligt 
rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 
25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för 
ett konsortium för europeisk forsknings-
infrastruktur och att besluta om en medlems-
avgift på högst 1 000 000 kronor per år. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att underlätta 
för forskare att samarbeta med andra forskare i 
olika länder inom forskningsinfrastrukturer har 
ett antal Eric-konsortier bildats och planeras att 
bildas. 

(INSTRUCT-ERIC), med säte i 
Storbritannien är en distribuerad infrastruktur 
för strukturbiologi. Konsortiet ska tillhandahålla 
spjutspetstekniker samt användarstöd och ut-
bildning inom relevanta metoder för att främja 
strukturbiologisk forskning i Europa. 

Regeringen bör bemyndigas att under 
perioden 2016–2018 besluta om svenskt med-
lemskap i Integrated Structural Biology Infra-
structure (INSTRUCT-ERIC) enligt rådets för-
ordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 
om gemenskapens rättsliga ram för ett 
konsortium för europeisk forskningsinfra-
struktur och att besluta om en medlemsavgift på 
högst 1 000 000 kronor per år. 

Bemyndigande om att fordran lämnas som 
bidrag 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
på bolagsstämma i European Spallation Source 
ESS AB rösta för att bolagets köpeskillings-
fordran på European Spallation Source ERIC 
utdelas till aktieägarna, den svenska och den 
danska staten, och att i anslutning till stämman 
besluta att den svenska delen av fordran lämnas 
som bidrag till European Spallation Source 
ERIC. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I april 2010 bilda-
des det svenska aktiebolaget European Spallation 
Source ESS AB (ESS) som ska planera, uppföra 

och driva en forskningsanläggning för en spalla-
tionskälla (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:UbU1, 
rskr. 2009/10:126). Bolaget ägs till drygt 73 
procent av den svenska staten och till drygt 26 
procent av den danska staten. I slutet av 2012 
beslutade de partnerländer som deltar i kon-
struktionen av spallationskällan att en mer ända-
målsenlig organisationsform för verksamheten 
skulle vara ett konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur, ett s.k. Eric-konsor-
tium. Regeringen bemyndigades genom 
riksdagens beslut om budgetpropositionen för 
2014 att besluta om medlemskap i ett sådant 
konsortium (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 
2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104), varefter 
regeringen beslutade om ett sådant medlemskap 
(U2014/5622/F). Europeiska kommissionen be-
slutade i augusti 2015 att inrätta European 
Spallation Source ERIC. Beslutet har vunnit laga 
kraft. 

Genom riksdagens beslut om budget–
propositionen för 2015 bemyndigades regerin-
gen att på bolagsstämma i bolaget rösta för att 
överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar 
och skulder till det då framtida Eric-konsortiet 
och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
avveckla bolaget genom likvidation vid tillfälle 
som regeringen finner lämpligt (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 
2014/15:90). 

Vid överlåtelsetillfället som beräknas inträffa 
under hösten 2015 kommer tillgångarna att 
överskrida skulderna, varför bolaget då får en 
köpeskillingsfordran på konsortiet. För att 
undvika en icke ändamålsenlig rundgång av 
medel, bestående i att konsortiet betalar fordran 
till bolaget varefter bolaget likvideras och till-
gångarna utskiftas till ägarna som sedan beslutar 
om att tillskjuta medlen till konsortiet, bör 
fordran betalas ut som ett bidrag direkt till 
European Spallation Source ERIC i stället. 

Regeringen bör därför bemyndigas att på 
bolagsstämma i European Spallation Source ESS 
AB rösta för att bolagets köpeskillingsfordran på 
European Spallation Source ERIC utdelas till 
aktieägarna, den svenska och den danska staten, 
och att i anslutning till stämman besluta att den 
svenska delen av fordran lämnas som bidrag till 
European Spallation Source ERIC. 
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Bemyndigande om bidrag till European 
Spallation Source ERIC 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 besluta om bidrag på högst 
500 000 000 kronor till European Spallation 
Source ERIC. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Anläggningen har 
2012 projekterats att kosta drygt 1,8 miljarder 
euro för perioden 2013–2025. Sveriges andel är 
35 procent av den totala kostnaden, motsvarande 
ca 5,8 miljarder kronor. Dessutom tillkommer 
eventuella fördyringar på ca 600 miljoner kronor. 
Konstruktionen påbörjades under 2014. Totalt 
16 länder deltar i förberedelserna för 
konstruktionen av ESS. Sverige finansierar 
tillsammans med Danmark och Norge 
50 procent av kostnaderna för konstruktionen. 
När det gäller övriga medel är avsikten att de ska 
tillföras från andra medlemsländer.  

Anläggningen har i dagsläget i det närmaste 
full finansiering från medlemsländerna med cirka 
97 procent av konstruktionskostnaderna täckta 
till och med 2025. Förhandlingar pågår om 
återstående finansiering. Vissa driftkostnader av 
anläggningen kommer att uppstå redan under 
konstruktionsperioden. Medel för detta har 
dock avsatts i den beräknade finansieringen för 
konstruktionskostnaderna. 

Konstruktionen av ESS påbörjades under 
hösten 2014 och anläggningen beräknas stå helt 
färdig 2025. 

Enligt vad som presenterades i de två senaste 
forskningspropositionerna (prop. 2008/09:50 
och prop. 2012/13:30) anvisades Vetenskaps-
rådet 150 miljoner kronor per år i budgetpropo-
sitionen för 2010 och ytterligare 200 miljoner 
kronor per år anvisades från och med 2015 för 
att finansiera ESS. Vidare anvisades ytterligare 
70 miljoner kronor från regeringens förfogande 
till Vetenskapsrådet från och med 2015. 
Dessutom avsattes 40 miljoner kronor från 
Vetenskapsrådets anslag. Utöver finansiering 
från Vetenskapsrådet har Lunds universitet 
bidragit med medel och även Skåne läns 
landsting (Region Skåne) och strukturfondens 
nationella program kommer att bidra med medel 
till finansieringen för konstruktionen av ESS. 
Sammantaget beräknas detta finansiera Sveriges 
andel av kostnaderna, inklusive driftkostnader, 

för ESS under konstruktionsperioden 2013–
2025. 

Regeringen bör mot denna bakgrund be-
myndigas att under 2016 besluta om ett bidrag 
till European Spallation Source ERIC på högst 
500 000 000  kronor. 

Statliga garantier för överbryggningslån 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ikläda staten betalningsansvar för 
statliga garantier, som uppgår till högst 
600 000 000 kronor och gäller som längst t.o.m. 
2022, för överbryggningslån till European 
Spallation Source ERIC för konstruktionen av 
den Europeiska spallationskällan (ESS). 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Europeiska kom-
missionen beslutade i augusti 2015 att inrätta 
European Spallation Source ERIC. Hittills har 
elva länder formellt blivit medlemmar av konsor-
tiet. Ytterligare fyra länder deltar som observa-
törer i konsortiet i avvaktan på att deras natio-
nella procedurer som krävs för medlemskap i 
konsortiet ska avslutas. 

Under den mest byggintensiva fasen i 
projektet kommer ett kortsiktigt likviditets-
underskott uppstå då avgifterna från medlems-
länderna inte till fullo täcker de planerade utgift-
erna. Konsortiet har därför behov av att ta upp 
ett överbryggningslån för att konstruktionen ska 
kunna fortskrida utan fördröjningar. Eftersom 
fördröjningar riskerar att medföra ökade kostna-
der för byggnationen av ESS anser regeringen att 
den svenska staten bör stödja konsortiet med en 
statlig garanti. Behovet av överbryggningslån 
beräknas omfatta som längst perioden fram 
t.o.m. 2022. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga 
garantier, som uppgår till högst 600 000 000 
kronor och gäller som längst t.o.m. 2022, för 
överbryggningslån till European Spallation 
Source ERIC för konstruktionen av den 
Europeiska spallationskällan (ESS). 
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Regeringens överväganden 

I enlighet med vad som presenterades i pro-
positionen Forskning och innovation (prop. 
2012/13:30) bör anslaget öka med totalt 
95 000 000 kronor 2016. Inom ramen för denna 
ökning föreslår regeringen en satsning på ett 
program för internationell rekrytering av 
framstående forskare på 30 000 000 kronor, 
vilket är 20 000 000 kronor mindre än vad som 
presenterades i propositionen Forskning och 
innovation (prop. 2012/13:30). Sänkningen 
beror på att 20 000 000 kronor föreslås användas 
för forskning om rasism i stället. Vidare föreslås 
en ökning på 25 000 000 kronor 2016 för att öka 
Vetenskapsrådets möjligheter att finansiera 
forskning av god kvalitet. Dessutom föreslås en 
ökning på totalt 20 000 000 kronor 2016 för 
förstärkning av forskningens infrastruktur, varav 
hela beloppet avsätts för MAX IV, se vidare 
avsnitt 9.6.6. 

Regeringen föreslår att anslaget bör öka med 
18 000 000 kronor 2016 för ändamålet fördjupad 
vetenskaplig eller teknisk verifiering (Proof-of-
concept) inom satsningen för livsvetenskap (life 
science). För 2017 och 2018 beräknas 
14 000 0000 kronor per år, se avsnitt 9.6.5. 

Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor 
överförs till anslaget från anslaget 3:13 Särskilda 
utgifter för forskningsändamål fr.o.m. 2016 för att 
finansiera nationell samordning av kliniska 
studier. 

Regeringen föreslår att 5 000 000 kronor 
överförs från anslaget till anslaget 3:3 Veten-
skapsrådet: Förvaltning fr.o.m. 2016 för att 
finansiera de ökade administrativa utgifterna i 
och med ökade satsningar inom forskning och 
forskningsinformation. Vidare föreslås att 
800 000 kronor överförs från anslaget till 
anslaget 4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 
fr.o.m. 2016 för att minska administrationen. 

Anslaget föreslås minskas med 14 453 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Sammantaget innebär detta att regeringen 
föreslår att 5 766 449 000 kronor anvisas under 
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 5 804 846 000 
kronor, 5 817 605 000 kronor respektive 
5 888 139 000 kronor. 

 

Tabell 10.243 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 617 028 5 617 028 5 617 028 5 617 028 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 685 43 207 109 671 193 384 

Beslut 103 536 100 083 45 856 32 019 

Överföring 
till/från andra 
anslag 44 200 44 527 45 049 45 708 

Övrigt  1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 766 449 5 804 846 5 817 605 5 888 139 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.3.2 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella organisationer 

Tabell 10.244 Anslagsutveckling 3:2 Vetenskapsrådet: 
Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
274 292 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-14 231 

 
2015 

 
Anslag 

 
326 112 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
331 439 

2016 Förslag 280 061      

2017 Beräknat 280 061      

2018 Beräknat 280 061      

2019 Beräknat 280 061      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för avgifter till 
internationella forskningsorganisationer. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: 
Avgifter till internationella organisationer besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
1 881 000 000 kronor 2017–2021. 
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Skälen för regeringens förslag: Vetenskapsrådet 
svarar för långsiktiga internationella åtaganden 
gentemot forskningsorganisationer. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2016 för 
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till inter-
nationella organisationer besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 1 881 000 000 
kronor 2017–2021. 
 

 
 

Tabell 10.245 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 1 083 091 1 588 292 1 835 000    

Nya åtaganden 779 493 564 183 311 580    

Infriade åtaganden -274 292 -317 475 -266 000 -280 061 -280 061 -1 320 458 

Utestående åtaganden 1 588 292 1 835 000 1 880 580    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 533 000 1 835 000 1 881 000    
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 280 061 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: 
Avgifter till internationella organisationer för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 280 061 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 10.246 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella 
organisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 280 061 280 061 280 061 280 061 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  280 061 280 061 280 061 280 061 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.3.3 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 

Tabell 10.247 Anslagsutveckling 3:3 Vetenskapsrådet: 
Förvaltning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
133 330 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 288 

 
2015 

 
Anslag 

 
134 403 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
137 008 

2016 Förslag 141 109      

2017 Beräknat 142 769 2   

2018 Beräknat 145 337 3   

2019 Beräknat 148 219 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 141 116 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 141 121 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 141 122 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Vetenskapsrådets 
förvaltningsavgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 5 000 000 kronor över-
förs till anslaget från anslaget 3:1 Vetenskaps-

rådet: Forskning och forskningsinformation fr.o.m. 
2016 för att finansiera de ökade administrativa 
utgifterna i och med ökade satsningar inom 
forskning och forskningsinformation. 

Anslaget föreslås minskas med 339 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera priori-
terade satsningar. 

Regeringen föreslår att 141 109 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:3 Vetenskapsrådet: 
Förvaltning för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 142 769 000 kronor, 
145 337 000 kronor respektive 148 219 000 
kronor. 

 
Tabell 10.248 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 134 403 134 403 134 403 134 403 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 045 3 644 6 121 8 907 

Beslut -339 -337 -336 -343 

Överföring 
till/från andra 
anslag 5 000 5 059 5 149 5 251 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  141 109 142 769 145 337 148 219 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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10.3.4 3:4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet 

Tabell 10.249 Anslagsutveckling 3:4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
350 495 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
8 807 

 
2015 

 
Anslag 

 
349 950 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
349 839 

2016 Förslag 372 100      

2017 Beräknat 372 458 2   

2018 Beräknat 373 334 3   

2019 Beräknat 375 767 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 372 115 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 372 132 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 372 133 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
forskning och utveckling inklusive industri-
utvecklingsprojekt och fjärranalys inom natio-
nella och internationella samarbeten. 

Anslaget får även användas för utgifter för 
information om rymdforskning och rymdverk-
samhet. Anslaget får användas för utgifter för 
statsbidrag för verksamhet vid Esrange och till 
utgifter för ersättning till vissa samebyar samt till 
samefonden med anledning av verksamheten vid 
Esrange. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 
2017–2034. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet 
som finansieras via anslaget för rymdforskning 
och rymdverksamhet bedrivs vanligen i form av 
fleråriga projekt. Regeringen bör därför be-
myndigas att under 2016 för anslaget 3:4 
Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
1 600 000 000 kronor 2017–2034. 

 
Tabell 10.250 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2034 

Ingående åtaganden 725 797 728 055 1 542 699    

Nya åtaganden 318 956 1 172 253 377 000    

Infriade åtaganden -316 698 -357 609 -350 000 -350 000 -350 000 -869 699 

Utestående åtaganden 728 055 1 542 699 1 569 699    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 300 000 1 600 000 1 600 000    
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Regeringens överväganden 

I enlighet med vad som presenterades i proposi-
tionen Forskning och innovation (prop. 
2012/13:30) föreslår regeringen att anslaget ökas 
med 25 000 000 kronor 2016. 

Anslaget föreslås minskas med 1 998 000 
kronor 2016 till följd av att bidraget för del-
tagande i ESA Technology Transfer Broker 
Network upphör. 

Anslaget föreslås minskas med 957 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 372 100 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:4 Rymdforskning och 
rymdverksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 372 458 000 kronor, 
373 334 000 kronor respektive 375 767 000 
kronor. 

 
Tabell 10.251 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 349 950 349 950 349 950 349 950 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 105 428 1 235 3 523 

Beslut 22 045 22 080 22 149 22 294 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  372 100 372 458 373 334 375 767 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär.

 

10.3.5 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 

Tabell 10.252 Anslagsutveckling 3:5 Rymdstyrelsen: 
Förvaltning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
26 165 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
793 

 
2015 

 
Anslag 

 
26 780 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
26 888 

2016 Förslag 28 162      

2017 Beräknat 28 509 2   

2018 Beräknat 29 047 3   

2019 Beräknat 29 640 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 28 162 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 28 164 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 28 165 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Rymdstyrelsens för-
valtningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 000 000 kronor över-
förs till anslaget från anslaget 3:11 Centrala etik-
prövningsnämnden fr.o.m. 2016 för att finansiera 
de ökade administrativa kostnaderna i och med 
de satsningar som föreslås inom rymdforskning 
och rymdverksamhet i denna budgetproposition. 

Anslaget föreslås minskas med 68 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 28 162 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: 
Förvaltning för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 28 509 000 kronor, 
29 047 000 kronor respektive 29 640 000 kronor. 
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Tabell 10.253 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 26 780 26 780 26 780 26 780 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 450 785 1 303 1 876 

Beslut -68 -68 -67 -68 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 000 1 012 1 031 1 052 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  28 162 28 509 29 047 29 640 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2018 är preliminär. 

10.3.6 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till 
internationella organisationer 

Tabell 10.254 Anslagsutveckling 3:6 Rymdstyrelsen: 
Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
550 599 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
710 

 
2015 

 
Anslag 

 
551 309 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
537 605 

2016 Förslag 551 309      

2017 Beräknat 551 309      

2018 Beräknat 551 309      

2019 Beräknat 551 309      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för deltagande 
i internationella rymdsamarbeten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: 
Avgifter till internationella organisationer besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 2 800 000 000 kronor 2017–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet 
som finansieras via anslaget bedrivs vanligen i 
form av fleråriga projekt som innebär långsiktiga 
ekonomiska åtaganden. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 3:6  
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella 
organisationer besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 800 000 000 kronor 
2017–2021. 
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Tabell 10.255 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 2 414 842 2 037 188 1 955 539    

Nya åtaganden 173 809 469 660 1 377 000    

Infriade åtaganden -551 463 -551 309 -551 309 -551 309 -551 309 -1 678 612 

Utestående åtaganden 2 037 188 1 955 539 2 781 230    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 100 000 2 000 000 2 800 000    

 
Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 551 309 000 kronor an-
visas under anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter 
till internationella organisationer för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
551 309 000 kronor för respektive år. 
 
Tabell 10.256 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella 
organisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 551 309 551 309 551 309 551 309 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  551 309 551 309 551 309 551 309 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

10.3.7 3:7 Institutet för rymdfysik 

Tabell 10.257 Anslagsutveckling 3:7 Institutet för 
rymdfysik 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
49 851 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
540 

 
2015 

 
Anslag 

 
51 410 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
51 098 

2016 Förslag 53 695      

2017 Beräknat 54 395 2   

2018 Beräknat 55 471 3   

2019 Beräknat 56 630 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 53 697 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 53 700 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 53 701 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Institutet för rymd-
fysiks förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 000 000 kronor över-
förs till anslaget från anslaget 3:11 Centrala 
etikprövningsnämnden fr.o.m. 2016 för att fin-
ansiera ökade utgifter för forskning och förvalt-
ningsutgifter. 

Anslaget föreslås minskas med 129 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera priori-
terade satsningar. 

Regeringen föreslår att 53 695 000 kronor an-
visas under anslaget 3:7 Institutet för rymdfysik 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 54 395 000 kronor, 55 471 000 
kronor respektive 56 630 000 kronor. 
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Tabell 10.258 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:7 Institutet för rymdfysik 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 51 410 51 410 51 410 51 410 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 414 2 101 3 156 4 296 

Beslut -129 -129 -128 -131 

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 000 1 013 1 033 1 055 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  53 695 54 395 55 471 56 630 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.3.8 3:8 Kungl. biblioteket 

Tabell 10.259 Anslagsutveckling 3:8 Kungl. biblioteket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
338 553 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 065 

 
2015 

 
Anslag 

 
347 962 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
342 275 

2016 Förslag 350 540      

2017 Beräknat 353 381 2   

2018 Beräknat 357 949 3   

2019 Beräknat 363 971 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 350 552 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 350 566 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 350 566 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Kungl. bibliotekets 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 500 000 kronor överförs 
från anslaget till anslaget 2:8 Göteborgs 
universitet: Forskning och utbildning på 
forskarnivå fr.o.m. 2016 för finansiering av 
LIBRIS specialdatabas om kvinnoforskning. 

Anslaget föreslås minskas med 877 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 350 540 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:8 Kungl. biblioteket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 353 381 000 kronor, 357 949 000 kronor 
respektive 363 971 000 kronor. 

 
Tabell 10.260 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:8 Kungl. biblioteket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 347 962 347 962 347 962 347 962 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 955 6 795 11 367 17 412 

Beslut -877 -872 -869 -884 

Överföring 
till/från andra 
anslag -500 -504 -511 -519 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  350 540 353 381 357 949 363 971 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.3.9 3:9 Polarforskningssekretariatet 

Tabell 10.261 Anslagsutveckling 3:9 
Polarforskningssekretariatet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
59 077 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 592 

 
2015 

 
Anslag 

 
38 765 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
38 031 

2016 Förslag 38 926      

2017 Beräknat 39 117 2   

2018 Beräknat 39 448 3   

2019 Beräknat 40 012 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 38 929 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 38 929 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 38 927 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Polarforsknings-
sekretariatets förvaltningsutgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.262 Uppdragsverksamhet 
Polarforskningssekretariatet 
Tusental kronor 

Tjänsteexport Intäkter Kostnader Ack. Resultat 
(intäkt-kostnad) 

Utfall 2014 6 1 408 4 337 

Prognos 2015 23 400 24 900 2 837 

Budget 2016 0 1 500 1 337 

 
Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för 
tjänsteexport av polarforskningsexpeditioner.  

Regeringens överväganden 

Polarforskningssekretariatets utgifter varierar 
mellan åren beroende på om större expeditioner 
genomförs eller inte. För att klara år med stora 
utgifter måste hela anslagssparandet tas i anspråk 
och anslaget är beräknat utifrån dessa förutsätt-
ningar. 

Anslaget föreslås minskas med 99 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 38 926 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:9 Polarforsknings-
sekretariatet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 39 117 000 kronor, 
39 448 000 kronor respektive 40 012 000 kronor. 
 
Tabell 10.263 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:9 Polarforskningssekretariatet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 38 765 38 765 38 765 38 765 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 260 449 781 1 347 

Beslut -99 -97 -98 -100 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  38 926 39 117 39 448 40 012 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

10.3.10  3:10 Sunet 

Tabell 10.264 Anslagsutveckling 3:10 Sunet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
45 077 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-1 570 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 742 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
41 124 

2016 Förslag 43 646      

2017 Beräknat 43 615 2   

2018 Beräknat 43 645 3   

2019 Beräknat 44 060 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 43 646 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 43 646 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 43 646 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Swedish 
University Computer Network (Sunet), ett 
datanätverk för överföring av elektronisk infor-
mation mellan universitet och högskolor samt 
vissa andra organisationer. Anslaget får även an-
vändas för utgifter för grundanslutning till Sunet 
för de konstnärliga högskolorna, centrala statliga 
museer och Kungl. biblioteket. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.265 Uppdragsverksamhet Sunet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat  
(intäkt-kostnad) 

Utfall 2014 

(Varav tjänsteexport) 

123 923 -169 000 -45 077 

Prognos 2015 

(Varav tjänsteexport) 

117 000 -159 172 -42 172 

Budget 2016 

(Varav tjänsteexport) 

158 000 -201 646 -43 646 

 
Avgifterna ska täcka de kostnader som inte täcks 
av anslaget. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minskas med 109 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 43 646 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:10 Sunet för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
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43 615 000 kronor, 43 645 000 kronor respektive 
44 060 000 kronor. 

 
Tabell 10.266 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:10 Sunet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 43 742 43 742 43 742 43 742 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 13 -18 12 428 

Beslut -109 -109 -109 -110 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  43 646 43 615 43 645 44 060 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.3.11 3:11 Centrala 
etikprövningsnämnden 

Tabell 10.267 Anslagsutveckling 3:11 Centrala 
etikprövningsnämnden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
7 103 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 423 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 234 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 742 

2016 Förslag 7 227      

2017 Beräknat 7 223 2   

2018 Beräknat 7 230 3   

2019 Beräknat 7 301 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 7 227 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 7 227 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 7 227 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Centrala etikpröv-
ningsnämndens förvaltningsutgifter. Anslaget 
får även användas för utgifter för den verksam-
het som expertgruppen för oredlighet i forsk-
ning har ansvar för. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 2 000 000 kronor över-
förs från anslaget och att 1 000 000 kronor 
överförs till vardera anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: 
Förvaltning och 3:7 Institutet för rymdfysik 
fr.o.m. 2016 för att finansiera rymdforskning 
och rymdverksamhet. 

Anslaget föreslås minskas med 23 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 7 227 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:11 Centrala etik-
prövningsnämnden för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 7 223 000 kronor, 
7 230 000 kronor respektive 7 301 000 kronor. 

 
Tabell 10.268 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 234 9 234 9 234 9 234 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 16 11 20 111 

Beslut -23 -23 -23 -23 

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 000 -1 999 -2 001 -2 020 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 227 7 223 7 230 7 301 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär.
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10.3.12 3:12 Regionala 
etikprövningsnämnder 

Tabell 10.269 Anslagsutveckling 3:12 Regionala 
etikprövningsnämnder 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
33 516 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 939 

 
2015 

 
Anslag 

 
40 569 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
40 264 

2016 Förslag 40 686      

2017 Beräknat 40 829 2   

2018 Beräknat 41 103 3   

2019 Beräknat 41 646 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 40 686 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 40 687 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 40 687 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för de regionala etik-
prövningsnämndernas förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.270 Avgiftsfinansierad verksamhet,  
Regionala etikprövningsnämnder 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig 
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 
disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt- 
kostnad) 

Utfall 
2014 

25 918 0 33 516 -7 598 

Prognos 
2015 

40 264 0 40 264 0 

Budget 
2016 

40 686 0 40 686 0 

 
De regionala etikprövningsnämnderna tar ut 
avgifter för etikprövning av forskning. Avgift-
erna levereras in på inkomsttitel 2559 Avgifter för 
etikprövning av forskning. 

Regeringens överväganden 

Nämnderna finansierar sin verksamhet genom 
avgifter. Enligt det ekonomiska målet ska av-
gifterna täcka kostnaderna för nämndernas verk-
samhet. För 2016 beräknar regeringen kostna-
derna för verksamheten till drygt 40 miljoner 
kronor. 

Anslaget föreslås minskas med 102 000 kronor 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 40 686 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:12 Regionala etik-
prövningsnämnder för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 40 829 000 kronor, 
41 103 000 kronor respektive 41 646 000 kronor. 

 
Tabell 10.271 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 40 569 40 569 40 569 40 569 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 219 362 636 1 180 

Beslut -102 -102 -103 -104 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 686 40 829 41 103 41 646 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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10.3.14  3:13 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål 

Tabell 10.272 Anslagsutveckling 3:13 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
120 405 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
37 093 

 
2015 

 
Anslag 

 
152 572 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
153 252 

2016 Förslag 112 220      

2017 Beräknat 102 558 2   

2018 Beräknat 95 852 3   

2019 Beräknat 96 863 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 102 412 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 95 368 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 95 369 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för tull och mervärdesskatt som har betalats av 
EISCAT Scientific Association. Anslaget får 
användas för utgifter för särskilda insatser inom 
forsknings- och utvecklingsområdet. Anslaget 
får även användas för kapitaltillskott till holding-
bolag knutna till universitet och högskolor efter 
beslut av riksdagen i varje enskilt fall. 

Kapitaltillskott knutna till universitet 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 besluta om kapitaltillskott på högst 
11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till 
universitet. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att göra det 
möjligt att öka antalet forskningsresultat som 
kommersialiseras genom att bygga upp idé-
banker, har regeringen efter riksdagens be-
myndigande beslutat om kapitaltillskott till 
holdingbolag vid universitet. Idébankerna består 
av forskningsresultat som forskare av olika an-
ledningar inte driver vidare till kommersialise-
ring. Uppbyggnaden av idébanker inkluderar 
även ett införande av en struktur och process för 
att hantera sådana forskningsresultat. Rege-
ringen bör därför bemyndigas att under 2016 
besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 
kronor till holdingbolag knutna till universitet. 

Regeringens överväganden 

Enligt vad som presenterades i propositionen 
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) 
föreslår regeringen en ökning av anslaget med 
10 000 000 kronor 2016 för en satsning på 
nationellt stöd för kliniska studier. 

Anslaget föreslås minskas med 443 000 
kronor 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor 
överförs från anslaget till anslaget 3:1 
Vetenskapsrådet: Forskning och forsknings-
information fr.o.m. 2016 för att finansiera natio-
nell samordning av kliniska studier. 

Regeringen föreslår att 150 000 kronor 
överförs till anslaget från anslaget 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt inter-
nationellt kulturutbyte och samarbete under ut-
giftsområde 17 fr.o.m. 2016 för att finansiera 
kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland 
vid Svenska institutet i Athen. 

Vidare beräknar regeringen att 10 000 000 
kronor överförs från anslaget 2017 och 
ytterligare 5 000 000 kronor fr.o.m. 2018 till 
anslaget 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning 
och forskning för att finansiera ett nytt avtal om 
samarbete om utbildning av läkare och klinisk 
forskning samt utveckling av hälso- och 
sjukvården, det s.k. ALF-avtalet. 

Regeringen föreslår att 112 220 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:13 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 102 558 000 kronor, 
95 852 000 kronor respektive 96 863 000 kronor. 
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Tabell 10.273 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 152 572 152 572 152 572 152 572 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 45 263 819 2 436 

Beslut 9 453 -356 -7 435 -7 513 

Överföring 
till/från andra 
anslag -49 850 -49 921 -50 103 -50 631 

Övrigt   -1 -1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  112 220 102 558 95 852 96 863 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

10.4 Anslag för gemensamma 
ändamål 

10.4.1 4:1 Internationella program 

Tabell 10.274 Anslagsutveckling 1.1.1 4:1 Internationella 
program 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
80 639 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 926 

 
2015 

 
Anslag 

 
81 589 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
79 561 

2016 Förslag 81 589      

2017 Beräknat 81 589      

2018 Beräknat 81 589      

2019 Beräknat 81 589      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stipendier 
till s.k. tredjelandsstudenter. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag för att 
främja internationella kontakter inom EU-
program och andra internationella program 
inom utbildningsområdet.  

Anslaget får även användas för att 
medfinansiera EU-medel inom Universitets- och 
högskolerådets ansvarsområde och genomföra 
stödåtgärder inom ramen för EU:s 
utbildningsprogram. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 4:1 Internationella 
program besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 153 000 000 kronor 2017–2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Universitets- 
och högskolerådet kommer under 2016 att 
bevilja stipendier för senare läsår. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
4:1 Internationella program besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 153 000 000 
kronor 2017–2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10.275 Beställningsbemyndigande för anslaget 11.1.67 4:1 Internationella program 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 89 999 90 000 153 000    

Nya åtaganden 60 001 125 000 62 000    

Infriade åtaganden 60 000 -62 000 -62 000 -62 000 -60 000 -31 000 

Utestående åtaganden 90 000 153 000 153 000 91 000 31 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 153 000 153 000 153 000    
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
 
Tabell 10.276 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11.1.67 4:1 Internationella program 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 81 589 81 589 81 589 81 589 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  81 589 81 589 81 589 81 589 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 81 589 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:1 Internationella 
program för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 81 589 000 kronor, 
81 589 000 kronor respektive 81 589 000 kronor. 

10.4.2 4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 

Tabell 10.277 Anslagsutveckling 11.1.68 4:2 Avgift till 
Unesco och ICCROM 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
12 080 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
18 806 

 
2015 

 
Anslag 

 
30 886 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
30 118 

2016 Förslag 30 886      

2017 Beräknat 30 886      

2018 Beräknat 30 886      

2019 Beräknat 30 886      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges 
medlemsavgift till Unesco. Anslaget får även 
användas för utgifter för Internationella centret 
för bevarande och restaurering av kulturföremål i 
Rom (ICCROM) samt utgifter för de 
Unescokonventioner som Sverige har ratificerat. 

 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Utgifterna för anslaget påverkas främst av 
utvecklingen av Unescos budget, Sveriges andel 
av budgeten och eventuella valutaförändringar. 

 
Tabell 10.278 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11.1.68 4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 30 886 30 886 30 886 30 886 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  30 886 30 886 30 886 30 886 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 30 886 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:2 Avgift till Unesco och 
ICCROM för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 30 886 000 kronor, 
30 886 000 kronor respektive 30 886 000 kronor. 
 

10.4.3 4:3 Kostnader för Svenska 
Unescorådet 

Tabell 10.279 Anslagsutveckling 11.1.69 4:3 Kostnader för 
Svenska Unescorådet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 924 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
264 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 181 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 210 

2016 Förslag 10 093      

2017 Beräknat 10 197 2   

2018 Beräknat 10 360 3   

2019 Beräknat 10 549 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 10 093 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 10 094 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 10 093 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Svenska Unescorådets 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
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för utgifter för bevakning och genomförande av 
Unescos verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
Anslaget föreslås minska med 23 000 kronor 
med anledning av den minskning som görs av 
anslag som PLO-uppräknas.  

Anslaget beräknas öka med 800 000 med 
anledning av att medel överförs från anslaget 3:1 
Vetenskapsrådet.  

 
Tabell 10.280 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11.1.69 4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 181 9 181 9 181 9 181 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 135 231 381 556 

Beslut -23 -23 -24 -24 

Överföring 
till/från andra 
anslag 800 808 821 836 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  10 093 10 197 10 360 10 549 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 10 093 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:3 Kostnader för Svenska 
Unescorådet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 10 197 000 kronor, 
10 360 000 kronor respektive 10 549 000 kronor. 

10.4.4 4.4 Utvecklingsarbete inom 
områdena utbildning och forskning 

Tabell 10.281 Anslagsutveckling 4.4 Utvecklingsarbete 
inom områdena utbildning och forskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
12 421 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
231 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 338 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 356 

2016 Förslag 24 161      

2017 Beräknat 17 603 2   

2018 Beräknat 13 369 3   

2019 Beräknat 13 613 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 17 409 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 13 011 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 13 010 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
utvecklingsarbete inom områdena utbildning 
och forskning. Anslaget får även användas för 
utgifter för statistik, analyser och prognoser 
inom dessa områden. 

Regeringens överväganden 

Under 2014 och innevarande budgetår har en 
stor del av medlen avsatts för den årliga 
övergripande utbildningsstatistiken och för 
OECD:s indikatorprojekt Indicators of 
Education Systems (INES). Delar av anslaget 
används för verksamheter av tillfällig art och där 
behoven uppstår löpande under året. Det 
innebär att anslagsbelastningen kan variera 
mellan budgetåren.  

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
För arbetet med en valideringsdelegation föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 5 000 000 
kronor 2016 och beräknar 5 000 000 kronor 
årligen för 2017–2019 för samma ändamål (se 
avsnitt 9.4.4). 

För deltagande i internationella studier på 
vuxenutbildningsområdet föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 11 150 000 kronor 2016 och 
beräknar 4 450 000 kronor för 2017 för samma 
ändamål.  
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Anslagsförändringar till följd av överföringar till 
och från andra anslag 
Kostnader för Regeringskansliets inköp av 
internationell och nationell utbildningsstatistik 
finansieras i dag under anslaget. Regeringen 
anser att denna verksamhet är av 
förvaltningskaraktär och i stället bör finansieras 
från Regeringskansliets förvaltningsanslag. 
Därför föreslås att 300 000 kronor överförs från 
nu aktuellt anslag till anslaget 4:1 
Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 
1 Rikets styrelse från och med 2016. 

Regeringen föreslår att 24 161 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:4 Utvecklingsarbete 
inom områdena utbildning och forskning för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
17 603 000 kronor, 13 369 000 kronor respektive 
13 613 000 kronor. 

 
Tabell 10.282 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
4.4. Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och 
forskning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 338 8 338 8 338 8 338 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 96 233 389 

Beslut 16 119 9 475 5 106 5 200 

Överföring 
till/från andra 
anslag -300 -303 -308 -314 

Övrigt 1 -2 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 161 17 603 13 369 13 613 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Kultur, medier, 
trossamfund och 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverk-
samhet, utveckling samt internationellt kul-
turutbyte och samarbete besluta om bidrag 
som medför behov av framtida anslag på 
högst 25 000 000 kronor 2017 (avsnitt 
3.5.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:3 Skapande skola besluta om bi-
drag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 100 000 000 kronor 2017 (avsnitt 
3.5.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlo-
kaler besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 
2017 och 2018 (avsnitt 3.5.5), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverk-
samhet besluta om bidrag som medför be-
hov av framtida anslag på högst 40 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.5.6), 

5. godkänner att regeringen på AB Svenska 
Spels bolagsstämma 2016 verkar för att bo-
lagsstämman beslutar om ett bidrag för 
konst, teater och andra kulturella ändamål 
som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 
2015 från Nya Penninglotten samt att bi-
draget ska fördelas enligt de närmare anvis-
ningar som beslutas av regeringen (avsnitt 
3.5.8), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- 
och musikändamål besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
137 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
4.5.2), 

7. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kultur-
tidskrifter besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 
2017 (avsnitt 5.5.1),  

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formom-
rådet besluta om bidrag som medför behov 
av framtida anslag på högst 14 000 000 kro-
nor 2017(avsnitt 6.5.4), 

9. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till 
konstnärer besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 136 000 000 kro-
nor 2017–2026 (avsnitt 7.5.2), 

10. godkänner att riksdagens tidigare ställ-
ningstaganden i frågor om namn på och 
intern organisation för den verksamhet som 
bedrivs av Konstnärsnämnden inte längre 
ska gälla (avsnitt 7.5.3), 

11. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård be-
sluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
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anslag på högst 83 000 000 kronor 2017–
2019 (avsnitt 9.5.2), 

12. godkänner förslaget till medelstilldelning 
för 2016 från rundradiokontot till Sveriges 
Radio AB med 2 842 700 000 kronor, till 
Sveriges Television AB med 4 772 300 000 
kronor och till Sveriges Utbildningsradio 
AB med 411 200 000 kronor (avsnitt 13.6), 

13. godkänner förslaget till medelstilldelning 
för 2016 från rundradiokontot till budge-
tens inkomstsida med 8 700 000 kronor för 
den verksamhet som bedrivs av Myndig-
heten för press, radio och tv (avsnitt 13.6), 

14. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 12:2 Bidrag till nationell och inter-
nationell ungdomsverksamhet besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 212 000 000 kronor 2017 (avsnitt 
14.4.2), 

15. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlings-
lokaler besluta om bidrag som inklusive ti-
digare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 
2017–2020 (avsnitt 15.8.2), 

16. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organise-
ring besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 29 000 000 kronor 
2017 (avsnitt 15.8.3), 

17. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor 2017 (avsnitt 15.8.5), 

18. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbild-
ning besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 
2017–2020 (avsnitt 16.4.2), 

19. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid enligt följande upp-
ställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Statens kulturråd 43 715 

1:2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och sam-
arbete 345 966 

1:3 Skapande skola 185 533 

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 38 775 

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 851 

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 314 576 

1:7 Myndigheten för kulturanalys 15 500 

2:1 
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och 
Voksenåsen 989 425 

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 188 586 

2:3 Statens musikverk 111 209 

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137 715 

3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 119 183 

3:4 Institutet för språk och folkminnen 58 876 

4:1 Statens konstråd 8 253 

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 32 942 

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 498 

4:4 Bidrag till bild- och formområdet 28 065 
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5:1 Konstnärsnämnden 20 105 

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 380 865 

6:1 Riksarkivet 375 402 

7:1 Riksantikvarieämbetet 218 192 

7:2 Bidrag till kulturmiljövård 250 505 

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 000 

8:1 Centrala museer: Myndigheter 1 105 458 

8:2 Centrala museer: Stiftelser 250 670 

8:3 Bidrag till vissa museer 50 010 

8:4 Riksutställningar 43 543 

8:5 Forum för levande historia 54 954 

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 80 

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 9 837 

9:2 Stöd till trossamfund 91 894 

10:1 Filmstöd 334 644 

11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 20 719 

11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 2 703 

11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 383 

11:4 Statens medieråd 18 307 

11:5 Stöd till taltidningar 49 156 

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 39 346 

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 278 440 

13:1 Stöd till idrotten 1 902 811 

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 164 

13:3 Bidrag för kvinnors organisering 28 163 

13:4 Stöd till friluftsorganisationer 47 785 

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 000 

13:6 Insatser för den ideella sektorn 24 758 

14:1 Bidrag till folkbildningen 3 811 928 

14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning 37 733 

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 50 000 

15:1 Lotteriinspektionen 49 312 

Summa  13 694 535 
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2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet är underindelat i följande områ-
den: 

– Kulturområdesövergripande verksamhet 

– Teater, dans och musik 

– Litteraturen, läsandet och språket 

– Bildkonst, arkitektur, form och design 

– Kulturskaparnas villkor 

– Arkiv 

– Kulturmiljö 

– Museer och utställningar 

– Trossamfund 

– Film 

– Medier 

– Ungdomspolitik 

– Politik för det civila samhället 

– Folkbildning 

– Tillsyn över spelmarknaden 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Kulturområdesövergripande verksamhet 1 833 1 785 1 747 1 954 1 981 2 021 2 013 

Teater, dans och musik 1 277 1 277 1 273 1 289 1 284 1 285 1 289 

Litteraturen, läsandet och språket 279 314 308 316 317 320 323 

Bildkonst, arkitektur, form och design 80 82 79 81 81 81 81 

Kulturskaparnas villkor 364 398 389 401 401 401 405 

Arkiv 347 370 359 375 378 384 391 

Kulturmiljö 931 927 914 929 931 935 939 

Museer och utställningar 1 382 1 399 1 380 1 505 1 515 1 539 1 567 

Trossamfund 84 102 99 102 102 102 102 

Film 302 310 310 335 545 545 517 

Medier 119 91 92 91 106 106 114 

Ungdomspolitik 291 294 287 318 318 319 295 

Politik för det civila samhället 1 832 2 066 2 059 2 051 2 062 2 081 2 081 

Folkbildning 3 642 3 673 3 672 3 900 3 883 3 871 3 905 

Tillsyn över spelmarknaden 47 49 48 49 50 51 52 

Äldreanslag  17 0 0 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 17 Kultur, medier, tros-
samfund och fritid 12 827 13 136 13 016 13 695 13 953 14 040 14 074 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 

 
 

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgiftsom-
råde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 785 12 785 12 785 12 785 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 131 176 242 371 

Beslut 779 993 1 017 917 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-områ-
den 0 0 0 0 

Övrigt -1 -1 -3 1 

Ny ramnivå  13 695 13 953 14 040 14 074 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 10 296 

Verksamhetsutgifter 2 3 371 

Investeringar 3 28 

Summa ramnivå 13 695 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 17 redovisas normalt i huvudsak 
på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
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finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en enhetlig beskattning, 
s.k. skatteutgifter.  

En skatteutgift uppstår om skatteuttaget för 
en viss grupp eller en viss kategori av skattebeta-
lare är lägre än vad som är normen inom ett visst 
skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i 
förekommande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har 
införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo 
och kan därför jämställas med stöd på budgetens 
utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovis-
ningen av skatteutgifterna har redovisats i rege-
ringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter 
2015 (skr. 2014/15:98). I det följande redovisas 
de skatteutgifter som är hänförbara till utgifts-
område 17. 

 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Prognos 2015 Prognos 2016 

Bidrag till Tekniska museet och 
Svenska Filminstitutet 

50 60 

Försäljning av konstverk <300 000 
kr/år 

–1 – 

Tidningar och tidskrifter 1 720 1 830 

Böcker och broschyrer 930 990 

Entréavgiftsbelagda kulturella före-
ställningar 

1 820 1 900 

Kommersiell idrott 1 760 1 830 

Upphovsrätter 360 370 

Entré djurparker 80 80 

Försäljning av konstverk >300 000 
kr/år 

20 20 

Ersättning till idrottsutövare – – 

Omsättning i ideella föreningar 130 120 

Skattereduktion för gåvor till ideell 
verksamhet 

220  0 

Stiftelser, ideella föreningar och 
registrerade trossamfund 

– – 

Totalt för utgiftsområde 17 7 090 7 200 
1 Ett ”–” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas. 

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet 
Enligt 16 kap. 10 och 11 §§ inkomstskattelagen 
(1999:1229), förkortad IL, får avdrag göras för 
bidrag som lämnas till Tekniska museet och för 
sådana bidrag och avgifter till Svenska Film-

institutet som avses i filmavtalet. Skatteutgiften 
avser skatt på inkomst av näringsverksamhet och 
särskild löneskatt. I denna proposition föreslås 
att avdragsrätten för avgifter och bidrag till 
Svenska Filminstitutet slopas fr.o.m. den 
1 januari 2017. 

Försäljning av konstverk <300 000 kr/år 
Vid försäljning av konstverk för under 300 000 
kronor per år är enligt 1 kap. 2 a § mervärdes-
skattelagen (1994:200), förkortad ML, försälj-
ningsbeloppet undantaget från mervärdesskatt 
under förutsättning att upphovsmannen eller 
dennes dödsbo vid försäljningen äger konst-
verket. Undantaget ger upphov till en skatteut-
gift avseende mervärdesskatt. 

Tidningar och tidskrifter 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
tidningar och tidskrifter nedsatt till 6 procent. 
Skattesatsen gäller även radiotidningar för syn-
skadade och andra varor som gör skrift tillgäng-
lig för personer med läsnedsättning. Den ned-
satta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift 
avseende mervärdesskatt. 

Böcker och broschyrer 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
böcker, broschyrer, häften, musiknoter, kartor 
och liknande alster nedsatt till 6 procent. Detta 
gäller även bilderböcker, ritböcker och målar-
böcker för barn. Den nedsatta skattesatsen ger 
upphov till en skatteutgift avseende mervär-
desskatt. 

Entréavgiftsbelagda kulturella föreställningar 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
entréavgift till konserter, biograf-, cirkus-, tea-
ter-, opera- och balettföreställningar eller lik-
nande föreställningar nedsatt till 6 procent. Den 
nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteut-
gift avseende mervärdesskatt. I denna proposi-
tion föreslås att mervärdesskatten på tillträde till 
biografföreställningar höjs från 6 till 25 procent 
fr.o.m. den 1 januari 2017. 

Kommersiell idrott 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
omsättning av tjänster inom idrottsområdet där 
verksamheten bedrivs kommersiellt, t.ex. i bo-
lagsform, nedsatt till 6 procent. Den nedsatta 
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avse-
ende mervärdesskatt. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

22 

Upphovsrätter 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
upphovsrätter nedsatt till 6 procent. Skattesatsen 
gäller för upplåtelse eller överlåtelse av vissa 
upphovsrättsligt skyddade litterära eller konst-
närliga verk. Nedsättningen gäller inte för upp-
låtelse eller överlåtelse av fotografier, reklam-
produkter, system och program för automatisk 
databehandling eller film eller liknande upptag-
ning av information. Den nedsatta skattesatsen 
ger upphov till en skatteutgift avseende mervär-
desskatt. 

Entré till djurparker 
Enligt 7 kap. 1 § ML är mervärdesskatten för 
entréavgift till djurparker nedsatt till 6 procent. 
Nedsättningen gäller även för guidning i djur-
parker. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till 
en skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Försäljning av konstverk ≥ 300 000 kr/år 
Enligt 7 kap. 1 § ML är skattesatsen för försälj-
ning av konstverk för 300 000 kronor per år eller 
mer nedsatt till 12 procent. Detta gäller om 
konstverket vid försäljningen ägs av upphovs-
mannen eller dennes dödsbo. Den nedsatta 
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift avse-
ende mervärdesskatt. 

Ersättning till idrottsutövare 
Ersättning som en idrottsutövare erhåller från en 
skattebefriad ideell förening med huvudsakligt 
syfte att främja idrottslig verksamhet och som 
under året inte uppgår till ett halvt prisbasbelopp 
är enligt 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980) 
undantagen från socialavgifter. Ersättningen är 
inte förmånsgrundande. Skatteutgiften avser 
därför särskild löneskatt. 

Omsättning i ideella föreningar 
Omsättning av vara eller tjänst i en ideell verk-
samhet räknas inte som ekonomisk verksamhet 
om föreningen är befriad från inkomstskatt för 
omsättningen ifråga. Av 4 kap. 8 § ML följer att 
denna verksamhet inte är skattskyldig. Detta ger 
upphov till en skatteutgift avseende mervär-
desskatt. 

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet  
Fysiska personer som ger gåvor till vissa stiftel-
ser, ideella föreningar och registrerade trossam-
fund som godkänts av Skatteverket kan få en 
skattereduktion motsvarande 25 procent av gå-
vans värde som dras av mot slutgiltig skatt. 

Gåvounderlaget som berättigar till skattere-
duktion får uppgå till högst 6 000 kronor per 
person och år, vilket innebär att skattereduk-
tionen får uppgå till högst 1 500 kronor per per-
son och år. Bestämmelserna om skattereduktion 
för gåvor till godkända gåvomottagare finns i 
lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomot-
tagare vid skattereduktion för gåva, förord-
ningen (2011:1295) om godkännande av gåvo-
mottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 
kap. 20–26 §§ IL. I denna proposition föreslås 
att skattereduktionen för gåvor slopas vid ut-
gången av 2015. 

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade tros-
samfund 
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade 
trossamfund är, om bestämmelserna i 7 kap. 3–
11 §§ IL är uppfyllda, befriade från skattskyldig-
het för all inkomst utom vissa rörelseinkomster.  

2.4 Mål för utgiftsområdet 

Kultur 

Riksdagen beslutade i december 2009 (prop. 
2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145) om nationella kulturpolitiska mål. 

Målen är att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund, att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald 
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpoli-
tiken 

– främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor,  

– främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

– främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas,  

– främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan,  

– särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. 

 
Det finns även riksdagsbundna mål inom litte-
ratur och läsfrämjande, inom arkitektur, form-
givning och design, inom arkivområdet samt 
inom kulturmiljöområdet. Dessa mål anges i 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 

23 

respektive underindelat avsnitt där resultaten för 
dessa områden redovisas. 

Medier 

Målen för medieområdet är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadlig medie-
påverkan (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 
2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). 

Resultaten redovisas t.o.m. 2014 mot målen 
för medieområdet som riksdagen beslutade 2008 
(prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 
2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92) och som lyder: 
Målen för medieområdet är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i 
massmedierna. 

Trossamfund 

Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till 
trossamfund (prop. 1998/99:124, bet 
1999/2000KU5, rskr. 1999/2000:45). Stödet ska 
bidra till att skapa förutsättningar för trossam-
funden att bedriva en aktiv och långsiktigt in-
riktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, 
själavård, undervisning och omsorg. 

Ungdomspolitik 

Målet för alla statliga beslut och insatser som 
berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att alla 
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsut-
vecklingen (prop. 2013/14:191, bet. 
2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354). 

Politik för det civila samhället 

Målet för politiken för det civila samhället är att 
villkoren för det civila samhället som en central 
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i 
dialog med det civila samhällets organisationer 
genom att  

– utveckla det civila samhällets möjligheter 
att göra människor delaktiga utifrån enga-
gemanget och viljan att påverka den egna 
livssituationen eller samhället i stort, 

– stärka förutsättningarna för det civila sam-
hället att bidra till samhällsutvecklingen och 
välfärden både som röstbärare och opin-
ionsbildare och med en mångfald verksam-
heter, och 

– fördjupa och sprida kunskapen om det 
civila samhället. 

 
Målet beslutades av riksdagen i samband med 
beslutet om propositionen En politik för det 
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). 

Idrott 

Riksdagen har beslutat om målen för den statliga 
idrottspolitiken (prop. 2008/09:126, bet. 
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och 
syfte med statsbidraget är att ge möjligheter för 
flickor och pojkar, kvinnor och män att motion-
era och idrotta för att främja en god folkhälsa, 
att stödja en fri och självständig idrottsrörelse 
samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män 
positiva upplevelser av idrott som underhållning. 

Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till 
verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsper-
spektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verk-
samhet som stärker idrottsutövares internation-
ella konkurrenskraft. 

Friluftslivspolitiken 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund 
för friluftslivet (prop. 2009/10:238, bet. 
2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 
2010/11:38). Alla människor ska ha möjlighet till 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
skap och ökad kunskap om natur och miljö. 

Tio mätbara mål har redovisats till riksdagen 
(skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, rskr. 
2012/13:278). Målen berör följande områden: 

– Tillgänglig natur för alla 

– Starkt engagemang och samverkan  

– Allemansrätten  

– Tillgång till natur för friluftsliv 

– Attraktiv tätortsnära natur  
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– Hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-
veckling  

– Skyddade områden som resurs för friluftsli-
vet 

– Ett rikt friluftsliv i skolan 

– Friluftsliv för god folkhälsa 

– God kunskap om friluftslivet 
 

De tio målen har preciseringar som förtydligar 
innebörden av målen. Preciseringarna är ett stöd 
i genomförande av åtgärder. De är också un-
derlag för att kunna mäta och följa upp målen 
samt för att kunna fortsätta utveckla friluftslivs-
politiken.  

Vad gäller statsbidragens användning har 
Riksdagen beslutat (prop. 2009/10:238, bet. 
2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 
2010/11:38). 

Folkbildning 

Målet för folkbildningspolitiken är att folkbild-
ningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med 
andra öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället (prop. 
2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 
2013/14:379). 

Tillsyn över spelmarknaden 

Målet är en sund och säker spelmarknad där 
sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 
tillgodoses under kontrollerade former. Över-
skottet från spel bör värnas och alltjämt vara 
förbehållet det allmänna eller allmännyttiga än-
damål, dvs. föreningslivet, hästsporten och sta-
ten (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 
2002/03:212).  

2.5 Resultatredovisning 

2.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder för 
utgiftsområdet lämnas i respektive underindelat 
avsnitt där resultatredovisningen också finns. I 
detta avsnitt redovisas endast sammanfattande 
resultatbedömningar för utgiftsområdet. 

2.5.2 Sammanfattande bedömningar 

Kultur 

Ett av målen med den nationella kulturpolitiken 
är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kulturell bildning och kulturellt deltagande är 
grundläggande utgångspunkter för att upprätt-
hålla och vidareutveckla demokratin och välfär-
den.  

Ett sätt att bedöma måluppfyllelsen är att 
analysera utvecklingen av digitaliseringen. Rege-
ringen bedömer att goda resultat har uppnåtts på 
flera områden. Detta gäller inte minst satsningen 
som genomförts för att digitalisera biograferna 
som bidragit till ett ökat och breddat utbud av 
film i hela landet samt till att säkerställa en bio-
grafstruktur med bred nationell täckning. Till-
gängligheten till kultur har förbättrats genom de 
insatser som genomförts när det gäller att ut-
veckla olika digitala tjänster och mötesplatser 
inte minst inom kulturarvsområdet. Denna ut-
veckling bidrar till att nå fler användare och nya 
användargrupper. Teknikutvecklingen har bl.a. 
möjliggjort en ökad produktion av tal- och 
punktskriftsböcker och de statliga museerna har 
utvecklat den digitala kommunikationen.  

Regeringen bedömer att det är en stor fram-
tida utmaning för de statliga kulturinstitution-
erna att nå och attrahera nya besökare och grup-
per. I detta arbete behöver ytterligare förbätt-
ringar ske när det gäller den grundläggande till-
gängligheten. En uppföljning av Statens kultur-
råd (Redovisning av Kulturrådets arbete med 
delmålen i funktionshinderspolitiken 2014) visar 
att samtliga bidragsmottagande kulturinstitu-
tioner har en handlingsplan för ökad tillgänglig-
het men att mycket återstår i arbetet med att 
avhjälpa hinder. Andra viktiga aspekter för att nå 
ny publik och nya brukare är att verksamheterna 
upplevs som angelägna i vår tid och uppmuntrar 
till engagemang och kreativitet. Arbetet för att 
skapa förutsättningar för en större mångfald av 
röster, uttryck och publik bör vidareutvecklas. 

Inom jämställdhetsområdet kan några resultat 
och insatser särskilt lyftas fram. Arbetet med att 
förbättra jämställdheten inom filmbranschen 
med t.ex. särskilda medel för att främja unga 
kvinnors filmskapande visar på flera resultat som 
inneburit bl.a. en jämnare fördelning av stöd 
mellan kvinnor och män. Moderna museet har 
arbetat systematiskt med att förbättra köns-
balansen i utställningar och samlingar och har 
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under 2014 köpt in verk av lika många kvinnliga 
som manliga konstnärer. Det finns dock fort-
satta behov av att vidareutveckla jämställhetsar-
betet inom hela kulturområdet.  

Den statliga kulturpolitiken bidrar till att ge 
kulturskaparna möjligheter att utöva och sprida 
sin konst. En ny pensionsordning med en kol-
lektivavtalsreglering finns nu på plats på scen-
konstområdet. Avtalet om medverkans- och 
utställningsersättning reviderades under 2014 för 
att bli lättare att tillämpa. Regeringen har även 
infört krav på tillämpning av avtalet i riktlinjebe-
sluten för 2015 för ett antal icke-statliga in-
stitutioner med statligt stöd, vilket är ett steg för 
att tillförsäkra berörda konstnärsgrupper en 
rimlig ersättning för sina verk. 

Medier 

Regeringen bedömer att målen för mediepoliti-
ken sammantaget har uppfyllts, bl.a. genom en 
väl fungerande radio och tv i allmänhetens tjänst, 
ekonomiskt stöd till dagspressen samt den verk-
samhet som bedrivits av myndigheter och in-
stitutioner inom medieområdet för att bl.a. 
främja mångfald, tillgänglighet, skydd av barn 
samt medie- och informationskunnighet. Dags-
pressen genomgår dock en svår ekonomisk situ-
ation med bl.a. lägre upplagor för den tryckta 
tidningen och de driftsstödsberättigade tidning-
arna är hårt drabbade. För tidningsbranschen 
finns bl.a. ett behov av att satsa på en digital 
utveckling och att hitta nya intäktsmöjligheter. 
Nyligen genomförda – liksom i denna propo-
sition föreslagna – förändringar av stödet till 
dagspressen bedöms leda till ytterligare förbätt-
ringar när det gäller möjligheterna att uppnå de 
mediepolitiska målen. På längre sikt kommer det 
dock att behövas mer genomgripande föränd-
ringar. Regeringen har därför tillsatt en medieut-
redning som ska analysera behovet av nya me-
diepolitiska insatser för att målen ska uppnås på 
längre sikt.  

Trossamfund 

Regeringen bedömer att målen för arbetet med 
trossamfunden har uppfyllts genom att Nämn-
den för statligt stöd till trossamfund har fullgjort 
sina uppgifter.  

Regeringen bedömer att statsbidraget ger 
samfunden en bra förutsättning att kunna fort-
sätta utvecklas och bedriva samhällsviktiga verk-
samheter vilket inkluderar andlig vård.  

Regeringen bedömer även att satsningen på 
trossamfundens säkerhetsarbete har varit värde-
full eftersom den svarar mot ett tydligt behov 
hos trossamfunden.  

Dialog har varit viktigt i samband med de 
spänningar och konflikter med religiösa för-
tecken som utspelat sig i omvärden det senaste 
året. Kontakterna inom Regeringens råd för 
kontakt med trossamfunden bidrar till förtro-
ende och förståelse mellan parterna och till vär-
defull kunskap om trossamfundens villkor och 
förutsättningar. Regeringen bedömer att de 
möten som hållits med trossamfunden har bi-
dragit med värdefull kunskap om samfundens 
situation och deras behov. 

Ungdomspolitik 

Regeringen har ett starkt fokus på att stärka 
ungas etablering i samhället. Därmed är ungas 
utbildning, arbete, ekonomiska situation och 
boende centrala faktorer för uppföljningen av 
det ungdomspolitiska målet. 

Unga kvinnor och unga män har i många av-
seenden goda levnadsvillkor. Ett antal utma-
ningar som påverkar möjligheterna till goda lev-
nadsvillkor, makt och inflytande kvarstår dock. 
Exempelvis är arbetslösheten bland unga högre 
än för den övriga befolkningen. Arbetslösheten 
bland unga (15–24 år) har ökat under det senaste 
decenniet och steg kraftigt i samband med 
finanskrisen. År 2014 uppgick ungdomsar-
betslösheten till 23 procent och utgör därmed en 
betydande andel av den totala arbetslösheten. 
Närmare hälften av de arbetslösa ungdomarna är 
heltidsstuderande som söker arbete, inklusive 
extraarbete på helger och lov (se mer under ut-
giftsområde 14).  

Den ungdomspolitiska propositionen Med 
fokus på unga – en politik för goda levnadsvill-
kor, makt och inflytande behandlades av riks-
dagen i juni 2014 (prop. 2013/14:191, bet. 
2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354). Prop-
ositionen innehöll ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram som syftar till att fokusera 
regeringens insatser för att uppnå det 
övergripande ungdomspolitiska målet. De 
prioriterade områdena har varit egen försörjning, 
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inflytande och psykisk hälsa, där ett stort antal 
insatser genomförts. 

En särskilt prioriterad fråga inom ramen för 
området egen försörjning har varit insatser för 
unga som varken arbetar eller studerar. Flera 
insatser som föreslogs av Utredningen om unga 
som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:13, 
SOU 2013:74) har genomförts, såsom det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 
under 20 år som inte går i gymnasieskolan. Med 
detta har viktiga steg tagits för att minska ande-
len unga som varken arbetar eller studerar. Kun-
skaperna om gruppen behöver dock fortsatt 
förbättras och utvecklingen inom gruppen följas 
upp kontinuerligt.  

Unga kvinnor och unga män är trots vissa 
förbättringar alltjämt underrepresenterade inom 
partipolitiken och i folkvalda församlingar. Unga 
hoppar därtill av politiska uppdrag i förtid i hög 
utsträckning. Bland unga är grupper med svag 
socioekonomisk bakgrund särskilt underrepre-
senterade och ojämlikheten bland unga behöver 
adresseras ytterligare. Därför har flera insatser 
för att stärka ungas inflytande genomförts. Det 
är viktigt att erfarenheterna från bl.a. pågående 
uppdrag följs upp. 

Ungdomspolitiken har inom området psykisk 
hälsa bidragit med viktiga kartläggningar av ung-
domars upplevda psykiska ohälsa och på så sätt 
ökat kunskapen inom området. 

Politik för det civila samhället 

Det statliga stödet till det civila samhällets orga-
nisationer ligger på en motsvarande nivå som 
tidigare år. Utvecklingen av förhållandet mellan å 
ena sidan de generella bidragen av mer långsiktig 
karaktär och å andra sidan projektfinansiering av 
mer kortsiktiga insatser, visar att andelen gene-
rella bidrag har legat på en jämn och hög nivå 
över tid.  

I mars 2014 tillsattes utredningen Ett stärkt 
och självständigt civilsamhälle (dir. 2014:40). 
Regeringen beslutade i april 2015 om tilläggsdi-
rektiv i syfte att stärka det civila samhällets roll i 
demokratin (dir. 2015:38). Utredningen har nu 
också i uppdrag att föreslå hur det civila sam-
hällets villkor kan stärkas så att dess roll i demo-
kratin kan värnas och utvecklas, och att föreslå 
åtgärder från det offentliga för att det civila sam-
hällets organisationer i större omfattning ska nå 

ut till delar av befolkningen som står utanför det 
civila samhällets organisationer.  

Regeringskansliet har under de senaste åren 
genomfört ett flertal dialoger och samråd med 
det civila samhällets organisationer. Det finns 
behov av att ytterligare arbeta för att stärka sam-
verkan med det civila samhället.  

Den undersökning som Regeringskansliet ge-
nomfört visar att många myndigheter samverkar 
med det civila samhällets organisationer i hög 
grad, men att det samtidigt finns en möjlighet att 
förbättra detta ytterligare. 

Regeringen bedömer att inte minst den be-
hovsinriktade forskningen har bidragit med vär-
defull kunskap och en ökad förståelse för det 
civila samhället och för framtida samverkan 
mellan den offentliga sektorn och det civila sam-
hället. 

Idrott 

Barn och ungdomar deltar i stor utsträckning i 
den demokratiskt organiserade idrottsverk-
samheten runt om i vårt land. Betydande ide-
ella insatser görs bland ledare och funktionärer 
i föreningslivet lokalt, regional och centralt. 
Att idrottsverksamheten för barn och unga 
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv är en förut-
sättning för att få del av statens stöd till id-
rotten. Det innebär bl.a. en förståelse för att 
barndomen har ett värde i sig själv. Barnen är 
inte bara blivande senioridrottare utan det är 
dagens aktivitet som är i centrum. 

I en rapport redovisas beräkningar av det stat-
liga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 2013, 
där föreningarnas LOK-stöd ställs i relation till 
befolkningen i berörd ålder i respektive kom-
mun. Mest stöd tillföll medelstora och socio-
ekonomiskt välmående kommuner. Lägst stöd 
tillföll små kommuner huvudsakligen belägna i 
landsbygd eller glesbygd.  

Trots att idrotten fortsätter att på bred front 
engagera människor i fysisk aktivitet och ideellt 
arbete ser vi en minskning i antalet deltagartill-
fällen inom barn- och ungdomsidrotten. Idrot-
ten är öppen för alla men det finns fortfarande 
grupper som i mindre utsträckning deltar inom 
idrotten. En orsak kan vara att avgifterna för att 
delta har ökat. Regeringen välkomnar att det 
inom idrottsrörelsen nu pågår ett aktivt arbete 
för att inkludera fler grupper i den idrottsliga 
gemenskapen.  
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För att påskynda arbetet med att inkludera 
fler föreslår regeringen en ökning av det statliga 
stödet till idrotten med inriktning på barn- och 
ungdomsidrotten samt insatser för att underlätta 
etableringen av nyanlända.  

Andra utmaningar som idrottsrörelsen står 
inför är jämställdhet i beslutande organ och 
inom idrotten i stort, arbetet mot uppgjorda 
matcher och insatser mot dopning. Idrottsrörel-
sen har även andra etiska frågor som måste syn-
liggöras och hanteras. Trots att idrottsrörelsen 
har utmaningar att fortsätta arbeta aktivt med är 
regeringens bedömning att idrottspolitikens mål 
i många delar är uppfyllda. 

Folkbildning 

Statens stöd till folkbildningen har fyra syften, 
varav det första är att bidra till att stärka och 
utveckla demokratin. Folkbildningen har bidra-
git till att skapa lärandemiljöer som stimulerar 
till handling och engagemang såväl inom som 
utom verksamhetens väggar. Folkbildningen är 
tillgänglig i hela landet och erbjuder bl.a. möjlig-
heter till etablering och delaktighet för nya 
svenskar. Varje år rapporterar studieförbund och 
folkhögskolor mer än en miljon unika deltagare. 
Statens stöd till folkbildningen syftar också till 
att göra det möjligt för en ökad mångfald män-
niskor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
Etableringskurser för nyanlända genomförs av 
folkhögskolorna och finansieras genom att 
Arbetsförmedlingen lämnar bidrag till 
Folkbildningsrådet. Folkbildningen, särskilt 
folkhögskolorna, har en lång tradition av att 
genomföra verksamhet för grupper med kortare 
formell utbildningsbakgrund än befolkningen i 
genomsnitt. Folkbildningen bidrar därigenom 
även till att utjämna utbildningsklyftor i 
samhället. Utbildningsformen folkhögskola är 
bl.a. viktig för att fler människor ska ges 
möjlighet att läsa in grundläggande behörighet 
för vidare studier. Utbildningen i det ordinarie 
skolsystemet passar inte alla elever och behovet 
av andra metoder och lärformer växer. Statens 
stöd till folkbildningen ska vidare bidra till att 
bredda kulturintresset i samhället och till att öka 
deltaktigheten i kulturlivet. Inom de flesta 
studieförbund var kulturen den största 
verksamheten under 2014. Studieförbunden är 
även genom sin geografiska spridning i landet en 

länk mellan civilsamhället och andra aktörer 
lokalt och regionalt.   

Med hänsyn till såväl det omfattande statliga 
stödet till folkbildningen som folkbildningens 
viktiga roll i samhället är det angeläget att mer 
regelbundet än tidigare utvärdera den verksam-
het som anordnas av folkhögskolor och studie-
förbund med stöd av statsbidraget. Regeringen 
gav i december 2014 Statskontoret i uppdrag att 
genomföra en samlad utvärdering av folkbild-
ningen utifrån de fyra syftena för statsbidraget 
till folkbildningen. Vidare har regeringen genom 
beslut om en ny förordning (2015:218) om 
statsbidrag till folkbildningen genomfört det 
som aviserades i propositionen Allas kunskap – 
Allas bildning (prop. 2013/14:172, bet. 
2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379). 

Tillsyn över spelmarknaden 

Spelmarknaden präglas av en ökad konkurrens 
med allt fler bolag som verkar i Sverige utan 
tillstånd samt med en mer omfattande mark-
nadsföring. En annan oroande utveckling är att 
allt färre personer spelar, men för allt mer 
pengar. 

De statliga insatser som genomförts på spel-
området har givit positiva effekter inom ett fler-
tal områden, men ytterligare åtgärder krävs för 
att uppnå målen gällande spelmarknaden. 

Regeringen kan konstatera att de priorite-
ringar som tillsynsmyndigheten gjort givit goda 
resultat i den utsträckning gällande regelverk 
medger. 

2.6 Politikens inriktning 

2.6.1 Kultur 

I konsten och kulturarvet speglas samhället och 
vi får genom kulturens många uttryck djupare 
förståelse för samtiden och historien. Kulturen 
skapar mötesplatser som spänner över nations-
gränser, samhällsåskådningar och generationer. 
På kulturens arenor möts olika perspektiv som 
skapar förutsättningar för samförstånd, tillit och 
respekt. Kulturen och kulturarvet erbjuder fan-
tastiska upplevelser, stimulerar intellekt och 
skaparkraft och skänker oss nya perspektiv. 
Kulturlivet bidrar till att etablerade normer och 
maktstrukturer utmanas, och individer ges möj-
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lighet att utveckla sin särart. På så sätt bidrar 
kulturlivet till ett fritt, öppet och pluralistiskt 
samhälle.  

För att ny konstnärlig mark ska brytas måste 
den konstnärliga friheten värnas. Det innebär 
bl.a. att konsten inte helt kan lämnas till mark-
nadens villkor. Det konstnärliga innehållet får 
inte heller styras av politiska beslut. En stark 
kulturpolitik värnar konstens oberoende och 
integritet. Regeringen eftersträvar ett kulturkli-
mat som ger förutsättningar för konstnärlig 
frihet, så att utövande konstnärer får möjlighet 
att skapa normbrytande och ifrågasättande 
konst. Genom en aktiv, men omdömesgill och 
balanserad, politik skapas förutsättningar för 
konstnärer att arbeta, oberoende av kommersi-
ella intressen och tillfälliga politiska viljeytt-
ringar. 

Ett vitalt kulturliv, där alla får möjlighet att 
ägna sig åt eget skapande, främjar samhället som 
helhet. Det professionella kulturlivet fungerar i 
sin tur som förebild för det breda utövandet. Det 
finns en positiv växelverkan mellan det breda och 
det professionella utövandet, och båda delar 
måste få utvecklas i samspel med varandra. Ef-
tersom kultur hör intimt samman med bildning 
och intellektuell utveckling är kulturen och este-
tiken en viktig del av varje barns skolgång. 

Sverige har lyckats skapa förutsättningar för 
en god kreativ tillväxt genom en bra kulturell 
infrastruktur. Kulturskolor, studieförbund och 
en väl utbyggd infrastruktur för digitalisering 
och it har i kombination med en aktiv kulturpo-
litik visat sig vara en god jordmån för det breda 
kulturutövandet. I vissa fall har kulturutövare 
från vårt land fått stort internationellt genom-
slag. Kulturella och kreativa näringar blir alltmer 
betydelsefulla och Sverige ligger i utvecklingens 
framkant.  

Regeringens övergripande ambition är att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för konsten 
och kulturen att leva av egen kraft och att alla 
människor får likvärdiga möjligheter att ta del av 
dessa. 

Ett jämställt och jämlikt kulturliv 
Ett levande och oberoende kulturliv är en central 
del av det demokratiska systemet genom att det 
skapar en fri och kreativ arena för uttryck och 
åsiktsbildning. Alla människor, oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska 

ha rätt att på likvärdiga villkor kunna delta i 
kulturlivet. Fördomar, stereotypa normer, socio-
ekonomiska och regionala skillnader står i dag i 
alltför stor utsträckning i vägen för detta mål. 
Därför anser regeringen att insatser för att alla 
människor i alla delar av landet ska beredas möj-
lighet att till fullo ta del av kulturlivet ska prio-
riteras. 

Konst och kultur kan hjälpa oss att betrakta 
gamla sanningar ur ett normkritiskt perspektiv 
och bidra till ett mer jämställt och jämlikt sam-
hälle. Ett jämlikt kulturliv är hela samhället till 
gagn. Regeringen avser att driva en feministisk 
kulturpolitik präglad av normkritisk analys. 

Samtliga myndigheter inom kulturområdet 
har i uppgift att integrera ett jämställdhetsper-
spektiv i sina verksamheter. Fem myndigheter – 
Statens musikverk, Konstnärsnämnden, Statens 
kulturråd, Statens konstråd och Riksutställ-
ningar – har även fått särskilda uppdrag att ta 
fram planer för hur jämställdhetsarbetet bör 
vidareutvecklas i myndigheternas ordinarie verk-
samheter. 

Regeringen genomför en rad satsningar för att 
främja ett oberoende kulturliv och stärka det 
demokratiska samtalet. 

Kulturbudgetens utveckling 
I jämförelse med riksdagens beslut om statens 
budget för 2015 föreslås i denna proposition en 
ökning av kulturbudgeten med 359 miljoner 
kronor, inklusive anslagens pris- och löneom-
räkning som uppgår till ca 80 miljoner kronor. 
Till kulturbudgeten räknas områdena Kulturom-
rådesövergripande verksamhet, Teater, dans och 
musik, Litteraturen, läsandet och språket, Bild-
konst, arkitektur, form och design, Kulturskap-
arnas villkor, Arkiv, Kulturmiljö, Museer och 
utställningar samt Film. 
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Tabell 2.5 Kulturbudgetens utveckling 2010–2016 
Miljoner kronor 

Budgetår   Kulturbudget  

2010   6 415  

2011   6 488  

2012   6 593  

2013   6 729  

2014   6 853  

20151   6 825  

2016   7 184  
1 Enligt riksdagens beslut (bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). 

Kultur för fler 

Regeringen sätter stor tilltro till värdet av att alla 
människor i alla delar av landet erbjuds möjlig-
heter att såväl utöva som ta del av konst och 
kultur. Eftersom regeringen anser att kulturen är 
en del av välfärden ska insatser som syftar till att 
kulturen görs tillgänglig för alla människor prio-
riteras.  

Människor ska ha möjlighet att i sin vardag 
möta konstnärliga och kulturella uttryck. Därför 
satsar regeringen på att kulturen ska finnas i 
människors närhet. Det ska bli lättare att ta del 
av den, t.ex. genom bibliotek, museer, mötes-
platser, konserthus, institutioner för scenkonst, 
medier och det fria kulturlivet. 

Men mer kultur för fler betyder också att fler 
ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet ge-
nom eget skapande. Detta förverkligas bl.a. ge-
nom satsningar på kommunala musik- och kul-
turskolor och på folkbiblioteken, som för många 
är den närmaste kulturinstitutionen. 

Fri entré vid vissa statliga museer 
Regeringen beräknar att de statliga museimyn-
digheterna tillförs 80 miljoner kronor fr.o.m. 
2016 för att införa fri entré vid vissa statliga mu-
seer. 

Regeringen bedömer att lika tillgång till det 
gemensamma kulturarvet bör ses som en demo-
kratisk rättighet och att det är viktigt att så 
många som möjligt upplever att museerna är till 
för dem. Flera hinder finns för att detta ska upp-
nås, bl.a. entréavgiften. 

Reformen med fri entré på de statliga muse-
erna som pågick 2005 och 2006 möjliggjorde för 
många fler grupper i samhället att ta del av det 

 
 

gemensamma kulturarvet. Inte minst möjlig-
gjorde reformen att grupper som aldrig tidigare 
besökt ett museum, t.ex. barnfamiljer med låga 
inkomster, kunde besöka våra museer. 

När fri entré avskaffades av den förra rege-
ringen 2007 minskade antalet besök vid de stat-
liga museerna som haft fri entré med närmare 1,7 
miljoner jämfört med 2006. Det är nu dags att 
återigen öppna de statliga museerna för alla.  

Förstärkt regional närvaro av Nationalmuseum 
Regeringen avser att tillföra Nationalmuseum 
med Prins Eugens Waldemarsudde 2 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016 för att stärka museets reg-
ionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med 
regionala museer. Satsningen ska ses som en del 
av regeringens ambition att öka tillgängligheten 
och delaktigheten till kultur i hela landet. Ge-
nom ett förstärkt regionalt samarbete kan muse-
ets verksamhet spridas och tillgängliggöras yt-
terligare. Satsningen finansieras inom anslaget 
8:1 Centrala museer: Myndigheter. 

Insatser för att stärka den kommunala musik- och 
kulturskolan  
Regeringens ambition är att förbättra möjlighet-
erna för barn och ungdomar att delta i den 
kommunala musik- och kulturskolans verksam-
het. Ett av flera hinder för deltagande är höga 
taxor. Regeringen beräknar därför att 100 miljo-
ner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2016 som bi-
drag för att främja låga taxor i den kommunala 
musik- och kulturskolan. Syftet med bidraget är 
att göra den kommunala musik- och kultursko-
lan mer tillgänglig och jämlik.  

Den kommunala musik- och kulturskolans 
verksamhet är i dag en av de största kulturverk-
samheterna för barn och unga i Sverige. Inom 
ramen för verksamheten får de möjlighet att 
ägna sig åt exempelvis musik, sång, dans, bild 
och drama. Kulturskolan står dock inför flera 
viktiga utmaningar. Därför har regeringen gett 
en utredare i uppdrag att ta fram en nationell 
strategi för den kommunala musik- och kultur-
skolan (dir. 2015:46). Utredaren ska bl.a. kart-
lägga och beskriva den kommunala musik- och 
kulturskolans verksamhet i Sverige, identifiera 
hinder för deltagande, föreslå åtgärder för hur 
försörjningen av lärare kan säkras i framtiden 
samt lämna förslag till en nationell strategi för 
samordning och uppföljning av den kommunala 
musik- och kulturskolan. Uppdraget ska redovi-
sas senast den 30 september 2016. 
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Nationell biblioteksstrategi  
Regeringen har gett Kungl. biblioteket i uppdrag 
att i samverkan med andra berörda aktörer lämna 
förslag till en nationell biblioteksstrategi för att 
främja samverkan och kvalitetsutveckling inom 
hela det allmänna biblioteksväsendet (dnr 
Ku2014/01693, Ku2015/00747). Under 2015 
avsätts 5 miljoner kronor för uppdraget. För 
2016–2018 beräknar regeringen att årligen av-
sätta 6 miljoner kronor för uppdraget. 

Uppdraget innebär att Kungl. biblioteket ska 
föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån 
bibliotekslagens (2013:801) bestämmelser, för 
att främja samverkan och kvalitetsutveckling för 
hela det allmänna biblioteksväsendet. I uppdra-
get ingår bl.a. att belysa bibliotekarieyrkets roll 
och förutsättningar, bibliotekens roll och förut-
sättningar för att främja litteraturens ställning 
och deras roll för att främja det demokratiska 
samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan 
till kritisk analys och källkritik. Kungl. biblio-
teket ska även, tillsammans med berörda aktörer 
på skolområdet, göra en analys av vilka utveck-
lingsbehov som finns för skolbiblioteken för att 
de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling 
och stimulera till läsning.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 
2019. 

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden  
Under 2016–2018 avser regeringen att genom-
föra en särskild satsning på kulturverksamheter i 
vissa bostadsområden. Satsningen ska utgå från 
de boendes behov och önskemål och präglas av 
ett brett medborgarinflytande. Det finns i dag en 
god regional spridning av kulturverksamheter i 
hela landet men regeringen vill uppmärksamma 
behoven och främja vidareutvecklingen av kul-
tur- och demokratifrämjande insatser i vissa 
bostadsområden med lågt valdeltagande. För att 
ge utrymme för andra angelägna kulturpolitiska 
reformer beräknas satsningen 2017 och 2018 bli 
av mindre omfattning jämfört med vad som 
aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition 
(prop. 2014/15:100). För 2016 beräknar rege-
ringen att 50 miljoner kronor avsätts och för 
2017 och 2018 beräknar regeringen att årligen 
tillföra 40 miljoner kronor för satsningen. Sam-
tidigt föreslår regeringen ett antal riktade åtgär-
der för att bl.a. främja låga taxor i musik- och 
kulturskolan och på att skapa lokala resurscent-
rum för demokratisk delaktighet (se utgiftsom-
råde 1, avsnitt 9.10.3). 

Statens kulturråd respektive Statens konstråd 
har våren 2015 fått i uppdrag att föreslå former 
för hur satsningen ska genomföras. Statens kul-
turråd ska bl.a. pröva möjligheterna att koppla 
satsningen till kultursamverkansmodellen. Sta-
tens konstråd ska bland annat lyfta fram 
praktiska exempel på hur olika miljöer kan 
berikas konstnärligt. Uppdragen ska genomföras 
i nära samverkan med lokala aktörer och med det 
civila samhället. Samverkan ska även ske med 
kommunala aktörer, en rad myndigheter och 
med Riksteatern. 

Satsningen ska präglas av mångfald, jämställd-
het, tillgänglighet och god geografisk spridning 
och de nationella minoriteternas kultur ska be-
aktas. Så långt som möjligt bör satsningen in-
rymmas i myndigheternas plan för jämställd-
hetsintegrering 2016–2018. 

Både befintliga och nya kulturverksamheter 
ska kunna stödjas och även samordnas med 
andra insatser för demokratisk utveckling, t.ex. 
mötesplatser och med insatser inom andra poli-
tikområden och med EU:s olika stödprogram. 

Kulturskapares villkor 

De enskilda konstnärerna och kulturskaparna 
tillhör kulturlivets absoluta fundament. Om 
kulturlivets vitalitet ska kunna upprätthållas är 
det viktigt att kulturskaparna kan arbeta under 
rimliga villkor. Detta måste gälla i hela landet. 

Mångfalden av konstnärliga och kulturella ut-
tryck förutsätter att det både finns vitala kultur-
institutioner och utövare som verkar utanför 
institutionernas ramar. Det är ofta de fria utö-
varna som skapar kulturen som människor mö-
ter i sin vardag och sina närmiljöer. Men även 
återväxten vid institutionerna är beroende av de 
enskilda konstnärerna. Den konst vi i dag njuter 
av vid institutionerna har i de flesta fall en gång 
startat som initiativ från enskilda konstnärer. 

Förstärkta bidrag och ersättningar till konstnärer  
Att konstnärer och andra upphovsrättsinneha-
vare har rimliga ersättningar och goda villkor för 
sitt skapande arbete är av stor betydelse för kul-
turlivet och samhällsdebatten – och i förläng-
ningen för vår demokrati. 

Under 2015 har företrädare för Kulturdepar-
tementet och de litterära upphovsmännen enats 
om att biblioteksersättningens grundbelopp för 
2016 höjs med 7 öre och för 2017 med ytterli-
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gare 8 öre. Överenskommelsen har godkänts av 
regeringen. För 2016 beräknas den totala biblio-
teksersättningen uppgå till ca 149 miljoner kro-
nor, vilket är en höjning med drygt 7 miljoner 
kronor jämfört med 2015. Höjningen av grund-
beloppet innebär en satsning på förbättrade vill-
kor för författare, översättare, tecknare och fo-
tografer. 

Förstärkning av bidrag till samisk kultur 
Regeringen beräknar att avsätta 1 miljon kronor 
fr.o.m. 2016 för en förstärkning av bidraget till 
samisk kultur. 

Intresset för samisk kultur i Sverige ökar. Det 
finns ett stort intresse för att utveckla och utöva 
olika former av samisk kultur såsom musik, jojk, 
duodji (slöjd) samt bild- och formkonst.  

Som förvaltningsmyndighet för samisk kultur 
har Sametinget ansvar för att bidra till utveck-
lingen av ett starkt och mångfaldigt samiskt 
konst- och kulturliv. I syfte att verka för en le-
vande samisk kultur och skapa bättre förutsätt-
ningar för det samiska konst- och kulturlivet 
anser regeringen att det är angeläget att Same-
tinget får ökade resurser för ändamålet. 

Kulturbryggan  
Kommittén Kulturbryggans verksamhet kom-
mer fr.o.m. den 1 oktober 2015 att permanentas. 
Verksamheten ska drivas vidare som ett särskilt 
beslutsorgan inom Konstnärsnämnden. 

Fristäder 
Riksdagen har som sin mening gett regeringen 
till känna att regeringen bör verka för att ytterli-
gare öka antalet fristäder i Sverige (bet. 
2014/15:KrU9, rskr. 2014/15:239). 

Regeringen anser i likhet med riksdagen att 
det är angeläget att verka för fler fristäder i Sve-
rige och att de fristadskonstnärer som finns i 
Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av 
offentligheten. Statens kulturråd har sedan 2011 
i uppdrag att verka för fler fristäder för förföljda 
konstnärer. Uppdraget genomförs i samverkan 
med berörda myndigheter och organisationer 
samt med kommuner och landsting. Kulturrådet 
har gjort ett förtjänstfullt arbete med att för-
medla kunskap, kontakt och stöd inom ramen 
för sitt uppdrag. De har bl.a. tagit fram en hand-
bok för fristäder och förföljda författare och 
konstnärer samt verkat för att bredda fristads-
systemet till att även omfatta andra konstnärs-
grupper än författare. 

Det svenska fristadssystemet har vuxit under 
senare år och i dag (september 2015) är femton 
kommuner och landsting med i fristadssystemet. 
Det innebär att Sverige nu har flest fristäder i 
världen. Det finns dock ett fortsatt behov av att 
etablera fristäder för att skydda det fria ordet 
och det fria konstnärliga uttrycket. Kulturrådet 
har en viktig roll att förmedla kunskap och stöd 
samt stå för samordning när det gäller fristads-
systemet. Regeringen har därför för avsikt att ge 
Statens kulturråd ett förtydligat uppdrag att 
verka för fler fristäder i Sverige och främja sam-
verkan mellan fristadskonstnärerna och det öv-
riga kulturlivet i Sverige. 

Kulturrådets verksamhet med fristadsförfat-
tare synliggör också tydliga synergier mellan 
kulturpolitiska insatser och politiken för global 
utveckling (PGU), som bl.a. handlar om att 
verka för att identifiera, främja, skydda och 
stärka demokratiska förändringsaktörer och 
försvarare av mänskliga rättigheter. Fristads-
författare utgör centrala förändringsaktörer 
inom kulturområdet och regeringen anser att det 
är viktigt att öka samarbetet mellan myndig-
heterna inom kultur- respektive utvecklings-
politiken. 

Utöver det ovan nämna tillkännagivandet om 
en ökning av antalet fristäder har konstitutions-
utskottet nyligen behandlat frågan om kommu-
ners deltagande i fristadssystemet, vilket resulte-
rat i ytterligare ett tillkännagivande som rör 
fristäder (bet. 2014/15:KU18, rskr. 
2014/15:174). Genom det beslutet har riksdagen 
gett regeringen tillkänna att regeringen bör ana-
lysera om det finns behov av en översyn av re-
gelverket när det finns en lagakraftägande dom i 
ett nu pågående mål om en kommuns deltagande 
i fristadssystemet. Vid tiden för tillkännagivan-
det var en kommuns beslut om att ansöka om 
medlemskap i fristädernas internationella nät-
verk ICORN, International Cities of Refuge 
Network, föremål för laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen (1991:900). Det aktuella 
målet (mål nr 1889-14) avgjordes den 25 mars 
2015 av Kammarrätten i Sundsvall och domen 
har nu vunnit laga kraft. Kammarrätten slog fast 
att det är möjligt för en kommun att vara med-
lem i fristädernas internationella nätverk 
ICORN och att kommunens beslut inte skulle 
upphävas utifrån 10 kap. 8 § kommunallagen 
(1991:900). Mot denna bakgrund bedömer rege-
ringen att det inte finns något behov av att göra 
en översyn av regelverket. Därmed anser rege-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

32 

ringen att riksdagens tillkännagivande avseende 
behov av översyn av regelverket är slutbehandlat 
(dnr Fi2015/02474), se även utgiftsområde 25, 
avsnitt 3.5.4. 

Kulturarv 

Kulturarvet är ett gemensamt arv. Kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader, minnesmärken och 
andra miljöer, såväl i städer och tätorter som på 
landsbygden, ska bevaras och vårdas för fram-
tiden. Men kulturarvet utgörs inte av oföränder-
lig materia från en svunnen tid. Kulturarvet är 
under ständig utveckling och formas av männi-
skor tillsammans. Regeringens utgångspunkt är 
att alla har rätt att vara med och forma kulturar-
vet. Förståelsen för att kulturarvet utvecklas 
kontinuerligt och måste definieras så att alla kan 
känna tillhörighet och få plats på lika villkor är 
grundläggande för att det professionella kultur-
arvsarbetet ska kunna bidra till samhällets ut-
veckling. 

Det är av stor betydelse att alla människor 
upplever delaktighet i utvecklingen av det ge-
mensamma arvet. Om vissa grupper exkluderas 
och ställs utanför kommer också framtidens 
kulturarv ge en sned bild av historien. Delar av 
det förflutna osynliggörs och kommande gene-
rationer går då miste om viktiga perspektiv. 

Det gemensamma arvet handlar också i bre-
dare bemärkelse om den gemensamma livsmil-
jön. Den berör alla människor, och därför är 
värdet av inkludering och medskapande än 
större. 

Regeringens politik inom kulturarvsområdet 
ska på samma gång vara bevarande och progres-
siv. I dag formas arvet för kommande genera-
tioner och därför driver regeringen en politik 
som, i utvecklingen av det gemensamma arvet 
och vår livsmiljö, syftar till att erbjuda alla 
människor delaktighet, inkludering och 
jämlikhet. 

Hembygdsrörelsens 100-årsjubileum  
Regeringen avser att avsätta medel till Sveriges 
Hembygdsförbund för genomförandet av för-
bundets 100-årsjubileum under 2016. Genom 
bidraget avser regeringen att uppmärksamma 
och tydliggöra hembygdsrörelsens betydelse för 
ett inkluderande och jämställt samhälle med 
kulturmiljön och kulturarvet som gemensam 
källa till kunskap och upplevelser. 

Demokrati- och migrationsmuseum i Malmö  
Regeringen avser att ge ett bidrag till Malmö 
kommun i syfte att stödja en förstudie kring 
förutsättningarna för ett nationellt demokrati- 
och migrationsmuseum och för genomförande 
av en internationell konferens i Malmö under 
våren 2016 som vetenskapligt avstamp inför ett 
sådant arbete. 

Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 
bevarande och digitalt tillgängliggörande av kul-
turarvet (Digisam)  
Riksarkivet har haft ett tidsbegränsat uppdrag att 
under 2011–2015 inrätta och driva ett samord-
ningssekretariat för digitalisering, digitalt beva-
rande och digital förmedling av kulturarvet (Di-
gisam). 

Digisams uppdrag har bl.a. varit att ta fram 
förslag om nationella riktlinjer för hur en sam-
ordnad digital informationshantering och ett 
samordnat och kostnadseffektivt digitalt lång-
tidsbevarande av samlingar och arkiv, inkluderat 
audio-visuella arkiv, kan ske hos de statliga in-
stitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör 
kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. 

I Digisams uppdrag har även ingått att belysa 
roll- och ansvarsfördelning för arbetet med ag-
gregering, digitalt tillgängliggörande och digitalt 
bevarande inom den statliga kulturarvssektorn. 

Verksamheten vid Digisam utvärderades un-
der det första halvåret 2014 av Statskontoret på 
regeringens uppdrag. Statskontoret gör, med 
reservation för att utvärderingen gjorts under ett 
pågående projekt, bedömningen att Digisam har 
bidragit till att skapa flera viktiga värden när det 
gäller digitaliseringsarbetet inom kulturarvsek-
torn. Statskontoret konstaterar att det sannolikt 
finns ett fortsatt behov av samordning av digita-
liseringsfrågorna inom kulturarvssektorn även 
efter 2015. Riksarkivet har med utgångspunkt i 
utvärderingen lämnat en rapport med ett ställ-
ningstagande om sekretariatets fortsatta verk-
samhet efter 2015. Statskontorets och Riksarki-
vets rapporter har remitterats. 

Regeringen avser att återkomma till frågan om 
hur behoven av samordning av kulturarvsin-
stitutionernas digitaliseringsarbete långsiktigt 
ska hanteras. 

Gemensam resurs för storskalig digitalisering 
Mediakonverteringscentrum (MKC) är en av-
delning inom Riksarkivet och en nationell resurs 
inom storskalig digitalisering för myndigheter 
och andra offentliga organisationer. 
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MKC digitaliserar historiska dagstidningar, 
böcker, kartor, ritningar, lösa blad och andra 
arkivhandlingar, samt mikrofilm, fiche och foto-
grafiskt material såsom glasplåtar, negativ och 
foton. Sedan starten 1991 har MKC digitaliserat 
mer än 200 miljoner bilder, bl.a. Lantmäteriets 
hela förrättningsarkiv för fastighetsbildning med 
tillhörande kartor från 1600-talet och framåt 
samt det svenska folkbokföringsmaterialet från 
kyrkböcker fram till 1991. 

Då folkbokföringsprojektet nu har avslutats 
finns en infrastruktur för storskalig digitalisering 
som kan användas som en gemensam resurs för 
digitalisering. 

Kulturfastigheter  
Riksdagen gav 2009 regeringen till känna att 
regeringen bör vidta vissa åtgärder som rör kul-
turinstitutionernas lokalkostnader (bet. 
2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:144). Med anled-
ning av tillkännagivandet fick Statens fastighets-
verk i uppdrag att förbereda arbetet med att 
omförhandla hyresavtalen för de kulturinstitu-
tioner som har kostnadshyra i syfte att förändra 
principerna för hyressättningen. Statens fastig-
hetsverk lämnade 2013 en slutrapport innehål-
lande nya hyressättningsprinciper för hyresavta-
len för huvudbyggnaderna vid de fem institu-
tionerna Kungliga Operan AB, Kungliga Drama-
tiska teatern AB, Naturhistoriska riksmuseet, 
Nationalmuseum och Historiska museet. Statens 
fastighetsverk föreslår i sin rapport att rege-
ringen ska fastställa grunden för den ränteberäk-
ning som ska ske på det hyresgrundade kapitalet. 
Ärendet bereds inom Regeringskansliet och en 
dialog förs med Statens fastighetsverk. Avsikten 
är att principerna för hyressättningen för de fem 
kulturfastigheter som har en kostnadsbaserad 
hyresmodell ska omförhandlas. Målet är att en 
mer transparent modell ska tillämpas för att 
hyreskostnaderna ska bli mer förutsebara. 

Kulturarv i skogen 
Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvali-
tetsmålet Levande skogar visar att skogsbruket 
har en negativ påverkan på fornlämningar och 
kulturmiljöer i skogen. Samtidigt visar resultat 
från genomförda insatser att förbättringar kan 
ske. Det uppdrag som Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet har att verka för mins-
kade skador på kulturmiljöer spelar en viktig roll 
i det förebyggande arbetet. Regeringen vill där-
för understryka vikten av det pågående arbetet 
och att de erfarenheter som uppdraget resulterar 

i tillvaratas och utvecklas inom den ordinarie 
verksamheten bland myndigheter på såväl nat-
ionell som regional nivå. Regeringen avser att 
fortsatt följa utvecklingen noga. 

Nationell samverkan mot illegal handel med kul-
turföremål 
Förstörelse av kulturarv och ökad illegal handel 
med kulturföremål sker till följd av pågående 
internationella konfliker. Regeringen fördömer 
kraftigt dessa handlingar och anser att frågor 
som rör illegal handel med kulturföremål i högre 
grad måste uppmärksammas nationellt och att 
arbetet med att förhindra handeln behöver ut-
vecklas. 

Regeringen avser att följa utvecklingen inom 
området noga. 

Film 

Omställning av filmpolitiken 
Film i alla dess former är en av de viktigaste ut-
trycksformerna i vår tid. Filmen kombinerar 
flera konstformer, som rörlig bild, ljud och mu-
sik, tal och dialog. I fokus står berättelsen, ibland 
om mänskligt liv, ibland om helt andra saker, 
inte sällan kombinerad med stor fantasi och 
förmåga till konstnärlig gestaltning. 

Filmen är också ett av de konstnärliga uttryck 
som påverkar oss människor allra mest. Det är 
ett allmängiltigt kulturfenomen som når de allra 
flesta oberoende av ålder och bakgrund. Med 
uppfordrande och angelägna teman kan film 
inspirera till diskussioner och omprövning av 
sådant vi tagit för givet. Ett brett utbud av filmer 
bidrar till vidgade vyer och ökad tolerans för det 
som är nytt och okänt. En konstform som når så 
många och handlar om så mycket är en väsentlig 
del av yttrandefriheten och har stor betydelse för 
vår demokrati. 

Sverige är i filmhänseende en liten marknad 
och ett litet språkområde. Utan gemensamma 
insatser är det inte möjligt att långsiktigt upp-
rätthålla en hög nivå på självständig inhemsk 
produktion av en mångfald av filmer. Det statliga 
stödet till produktion av svensk film har sedan 
1960-talet styrts och finansierats via filmavtalet. 
Avtalet har slutits mellan staten och ett antal 
aktörer inom film- och tv-branschen och har 
bidragit till långsiktiga och stabila villkor för 
svensk filmproduktion. De senaste åren har dock 
filmbranschen genomgått stora förändringar. 
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Nya visningsformer och nya aktörer på den di-
gitala marknaden skapar möjligheter, men också 
utmaningar för svensk film. 

Det nuvarande filmavtalet förmår inte möta 
de utmaningar som branschen står inför. Över 
tid har avtalen fått allt kortare giltighetstid och 
blivit mer detaljreglerade, vilket har krävt åter-
kommande omförhandlingar. För att ge svensk 
film bästa möjliga förutsättningar att utvecklas 
behöver filmpolitiken förändras. Regeringen 
avser därför att genomföra en omställning av 
filmpolitiken som innebär att staten fr.o.m. 
2017, när det nu gällande avtalet löper ut, tar ett 
helhetsansvar för den nationella filmpolitiken 
och därmed lämnar filmavtalsmodellen. Föränd-
ringen innebär att filmpolitiken jämställs med 
andra kulturpolitiska områden, såväl när det 
gäller finansiering som i fråga om styrning. 

Regeringen beräknar att anslaget till filmstöd 
tillförs 25 miljoner kronor för 2016 och att an-
slaget tillförs 235 miljoner kronor årligen för 
2017 och 2018. Regeringen avser att göra en 
särskild satsning under 2016–2019 för att stärka 
mindre biografer i glesbygden och på mindre 
orter. Biografer är viktiga mötesplatser som har 
stor betydelse för spridning och visning av såväl 
film som av t.ex. konserter och operaföreställ-
ningar i hela landet.  Syftet med satsningen är att 
stärka visningsverksamheten och därmed bidra 
till en ökad spridning och visning av film i hela 
landet. Av de föreslagna och beräknade medlen 
till anslaget till filmstöd avser denna satsning 
25 miljoner kronor årligen. 

Med ett statligt helhetsansvar för den nation-
ella filmpolitiken förbättras förutsättningarna för 
regeringen att utforma en filmpolitik som stär-
ker produktion, distribution och visning av vär-
defull svensk film. För att göra en sådan om-
ställning möjlig föreslås en höjning av mervär-
desskatten för tillträde till biografföreställningar 
från 6 till 25 procent (se även Förslag till statens 
budget, finansplan m.m. avsnitt 6). Vidare antas 
biografavgiften på 10 procent av bruttobiljettin-
täkten upphöra. 

I och med den ekonomiska omställningen av 
filmpolitiken beräknas de statliga bidragen för 
produktion, distribution och visning av film 
ligga på i princip motsvarande nivå som hela det 
nu gällande filmavtalet, inklusive det som tillförs 
av övriga avtalsparter. Därutöver tillkommer 
även fortsättningsvis medel från bl.a. SVT. Om-
ställningen bedöms därmed sammantaget leda 

till en ökning av resurserna för svensk film och 
filmproduktion. 

Regeringen bedömer att den föreslagna sats-
ningen för att stärka mindre biografer och sprid-
ning och visning av film i hela landet även kom-
mer att möjliggöra särskilda insatser för de små 
mervärdesskattepliktiga biografer som i dag inte 
betalar biografavgift och som därmed får extra 
stora kostnadsökningar till följd av den höjda 
mervärdesskatten. Regeringen avser att åter-
komma till riksdagen gällande inriktningen på 
den nya filmpolitiken. 

Jämställdhet i filmbranschen   
Under åren 2010–2014 fick Svenska Filminsti-
tutet särskilda medel från regeringen för att öka 
jämställdheten i filmbranschen genom stöd till 
unga kvinnors filmskapande. Filminstitutets 
arbete är en viktig del i att förbättra jämställd-
heten i filmbranschen och bör därför fortsatt 
prioriteras i verksamheten.  

Övriga förslag inom kulturområdet 

Myndigheten för kulturanalys  
Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17 avsnitt 3.5.7) 
att Myndigheten för kulturanalys skulle avveck-
las under 2015. Kulturutskottet uttalade dock 
under budgetbehandlingen att det är viktigt med 
en oberoende analys av hur medlen inom kultur-
området används och menade att hur detta kan 
göras i framtiden bör utredas under 2015 (bet. 
2014/15:KrU6). 

Regeringen har i 2015 års ekonomiska vårpro-
position (prop. 2014/15:100) uttryckt att Myn-
digheten för kulturanalys bör omfattas av den 
aviserade översynen av regeringens utvärderings-
resurser och deras organisering. I väntan på att 
denna översyn har genomförts kvarstår Myndig-
heten för kulturanalys uppdrag. Regeringen 
föreslår därför att anslaget 1:7 Myndigheten för 
kulturanalys återställs och tillförs 15,5 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016. 

Statens centrum för arkitektur och design och Mo-
derna museet 
Ett arbete med att analysera och belysa förut-
sättningarna för att inordna Statens centrum för 
arkitektur och design i Moderna museet avisera-
des i budgetpropositionen för 2015. Promemo-
rian ”Inordnande av Statens centrum för arki-
tektur och design i Moderna museet – en kraft-
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samling för konsten, arkitektur och formen” 
remitterades den 1 april 2015. Ett flertal remiss-
instanser har påpekat att det är angeläget att 
avvakta resultatet av de pågående utredningarna 
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, 
form och design (dir. 2014:69, dir. 2015:24) och 
Översyn av den statliga museipolitiken (dir. 
2014:8). En remissammanställning finns till-
gänglig i Kulturdepartementet (dnr 
Ku2015/01253). Utredningarna kommer att 
redovisa sina uppdrag i oktober 2015. Rege-
ringen bedömer att det finns anledning att av-
vakta dessa betänkanden innan ett eventuellt 
beslut om förändring av myndigheternas organi-
sation och uppdrag. 

Internationellt samarbete 

I de av riksdagen beslutade kulturpolitiska målen 
anges att kulturpolitiken ska främja internation-
ellt och interkulturellt utbyte och samverkan. 
Med utgångspunkt i dessa målsättningar kon-
staterar regeringen att kulturpolitikens förut-
sättningar varken börjar eller stannar vid na-
tionsgränsen. 

Vid sidan om traditionellt kulturutbyte och 
kulturfrämjande har betydelsen av kultur och 
konstnärliga verk och prestationer ökat inom 
flera områden av det internationella samarbetet. 
Det gäller bl.a. samarbete kring de kulturella och 
kreativa näringarna och kulturen som del av det 
internationella utvecklingssamarbetet. Världs-
samfundets starka reaktioner på den medvetna 
förstörelsen av kulturarvet har också medverkat 
till att sätta särskilt ljus på kulturområdet. 

I en värld där förståelsen för kulturens roll 
ökar och dess betydelse som bärande faktor för 
en inkluderande och hållbar samhällsutveckling 
tydliggörs blir det av särskilt stor betydelse att 
främja samordning och samarbete med andra 
politikområden och samhällssektorer. 

Kulturlivets internationalisering 
Ett aktivt internationellt och interkulturellt 
kulturutbyte är grundläggande för kulturpoliti-
ken. Kulturlivets internationalisering handlar 
bl.a. om att främja kulturlivets möjligheter att 
medverka i olika internationella sammanhang av 
såväl kulturell som främjande karaktär. 

Statens kulturråd bedriver i dag ett betydel-
sefullt arbete för kulturlivets international-
isering, bl.a. genom att stödja och bistå svenska 

aktörer i att ansöka om bidrag från EU:s kultur- 
och mediaprogram Kreativa Europa. 

Det internationella utbytet ger det svenska 
kulturlivet möjlighet att verka i andra länder och 
bidrar därigenom till konstnärlig utveckling. Ett 
ökat utbyte främjar även en större mångfald och 
ett bredare kulturutbud i Sverige. 

Kulturdepartementet är huvudman för de ut-
sända kulturråden. Kulturråd finns i dag place-
rade i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, 
Peking och Washington. Ett kulturråd med 
Svenska institutet som huvudman finns även i 
Paris. Kulturrådens övergripande uppgift är att 
föra fram kulturens roll i kontakterna med andra 
länder och stimulera den kulturella dialogen. 
Kulturen är en del av det s.k. integrerade Sve-
rigefrämjandet och kulturråden har en viktig roll 
att spela när det gäller att synliggöra svenska 
värderingar om ett öppet och demokratiskt sam-
hälle. 

Europeiska unionen 
Arbetet i EU på kulturområdet präglas bl.a. av 
den övergripande frågan om kulturens roll i 
andra politikområden och hur kulturen kan och 
bör samspela med och integreras i andra sam-
hällssektorer. Bland annat har rådet, 
kommissionen och Europaparlamentet alla lyft 
fram frågan hur kulturen kan få en tydligare roll i 
EU:s utrikes relationer. Det handlar om 
kulturens roll i diplomatin, i främjandet och i 
biståndet. Regeringen ser här särskild anledning 
att medverka i arbetet med att utveckla EU:s 
gemensamma strategiska plattformar. 
Principerna om ömsesidighet, långsiktighet, 
respekten för konstnärernas integritet samt 
strävan efter kvalitet är fortsatt viktiga att värna. 
Arbetet inom EU med ett ökat fokus på 
kulturens roll inom biståndet kommer att 
tydliggöras i planerade rådsslutsatser på området.  

För att stärka finansieringsmöjligheterna för 
den kulturella och kreativa sektorn är avsikten 
att införa ett lånegarantiinstrument inom pro-
grammet Kreativa Europa under 2016.  

I kommissionens meddelande om en strategi 
för en inre digital marknad i Europa, som är en 
av regeringens övergripande prioriteringar för 
EU-arbetet 2015, uttalas en ambition att moder-
nisera de europeiska upphovsrättsreglerna. För-
slag förväntas före utgången av 2015 med am-
bitionen att öka harmoniseringen och möjlighet-
erna för användare att få tillgång till verk i hela 
EU. Regeringen anser att den gemensamma 
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upphovsrättslagstiftningen har stor betydelse för 
utvecklingen av en kreativ sektor och för upp-
hovsmännens möjlighet att leva på sitt arbete. 
Regeringen kommer att verka för att användar-
nas intressen balanseras i relation till rättighets-
havarnas. Möjligheten att uppmuntra praktiska 
licenslösningar bör prövas för att öka användar-
nas möjligheter samtidigt som avtalsfrihet och 
upphovsrättsliga grundprinciper kan värnas.  

Övrigt multilateralt kultursamarbete 
Det nordiska kultursamarbetet är grundläggande 
för Nordiska ministerrådets samverkan. Arbetet 
inom ministerrådet för kultur är av stor vikt 
såväl på politisk nivå som för de individer och 
grupper som får ta del av de nordiska kulturstö-
den. I sitt framtida samarbete avser de nordiska 
kulturministrarna att i högre grad ta tillvara den 
potential som finns i det nordiska civilsamhället. 
Norden är en region som präglas av stor kultu-
rell mångfald och regeringen välkomnar ett ökat 
interkulturellt perspektiv inom ramen för de 
nordiska kulturministrarnas samarbete. 

Det internationella samfundet har under se-
nare tid uppmärksammat och tagit avstånd från 
den medvetna förstörelsen av kulturarv och den 
illegala handeln med kulturarvsföremål. Rege-
ringen avser att aktivt bidra till insatser som 
stärker det internationella arbetet bl.a. inom 
Unesco, Nordiska ministerrådet och Europarå-
det. 

Det faktum att Sverige sitter i Unescos sty-
relse 2014–2017 innebär ett ökat engagemang i 
organisationen och ökade möjligheter för ge-
nomslag av svenska prioriteringar.  Med grund i 
strategin för Sveriges samarbete med Unesco ska 
Sverige inom kulturområdet bl.a. bidra till att 
stärka kvaliteten i Världsarvskommitténs be-
slutsfattande och arbetet för kulturskapares 
arbetsförhållanden och rättsäkerhet. Även fort-
sättningsvis ska Sverige verka för att motverka 
de tendenser till ökad politisering som före-
kommer i styrelser och kommittéer, bl.a. inom 
arbetet med världsarvskonventionen. Unescos 
konvention om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar har utvecklats till 
att bli ett betydelsefullt instrument för det glo-
bala samarbetet med att värna den kulturella 
mångfalden, internationellt kulturutbyte och 
uppbyggnaden av kulturpolitiska strukturer i 
framför allt utvecklingsländerna. Hänvisningar 
till konventionen sker allt oftare och i allt fler 
sammanhang i internationell kontext. Ett fort-

satt engagemang i det internationella arbetet 
med Mångfaldskonventionen förutses. Sveriges 
stöd till Unesco, via Sida, löper t.o.m. 2017. Ett 
syfte med stödet är bl.a. att stärka de 
grundläggande friheterna genom att främja 
mångfalden av kulturuttryck. 

Kulturens roll i biståndet 
Regeringen avser att under 2016 fortsätta arbetet 
med att få till stånd och konkretisera synergier 
mellan kulturpolitiken och politiken för global 
utveckling (PGU). I den förra regeringens skri-
velse Biståndspolitisk plattform (rskr. 
2013/14:131) anges, som ett av delmålen, en 
inriktning med fokus på stärkt demokrati och 
jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättig-
heter och frihet från förtryck. Kulturen samt fria 
och oberoende medier har en viktig roll för att 
åtstadkomma en positiv förändring i dessa 
avseenden. Kulturrådets arbete för att ge fler 
fristadskonstnärer möjlighet att bo och verka i 
Sverige är ett exempel på tydliga synergier mel-
lan kulturpolitiska insatser och PGU.  

2.6.2 Trossamfund 

Trossamfunden spelar en viktig roll i vårt sam-
hälle i flera hänseenden. Många människor finner 
mening med livet och i livet genom sin tro. Tros-
samfunden erbjuder en möjlighet för människor 
att ge uttryck för andliga och existentiella behov. 
Utöver detta kan trossamfunden också ha en 
särskild betydelse för människor som har vistats 
kort tid i Sverige och fungera som en brygga 
mellan Sverige och hemlandet samt som en lots 
in i samhället. De kan skapa ett sammanhang för 
människor i perioder eller på platser där man 
känner sig utsatt. 

Trossamfunden genomför i likhet med många 
andra organisationer i det civila samhället viktiga 
samhällsinsatser på det sociala området. Vidare 
har trossamfunden en viktig funktion för många 
människor i samband med kriser. 

I det mångreligiösa Sverige är möten och sam-
verkan över trosinriktningar och livsåskådningar 
viktiga för att uppnå kunskap, förståelse och en 
respekt som är nödvändig för ett Sverige som 
håller ihop. I en orolig omvärld där grupper ställs 
mot varandra riskerar globala intressekonflikter 
att få konsekvenser i det svenska samhället. 
Trossamfunden är viktiga aktörer i arbetet för 
att bemöta dessa utmaningar. De kan genom sin 
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verksamhet bidra till kunskap, förståelse och 
respekt för olika trosinriktningar och därmed 
motverka polariseringen i samhället. Regeringen 
prioriterar därför att stödja interreligiöst samar-
bete. 

Den senaste tiden har religiösa lokaler blivit 
måltavlor för hat och många fall av skadegörelse 
har rapporterats. Många religiösa grupper känner 
otrygghet och rädsla. Detta är oacceptabelt och 
regeringen kommer fortsatt att prioritera arbetet 
med att värna våra demokratiska värderingar och 
främja öppenhet och respekt för alla människors 
lika värde. I Sverige ska det vara självklart att var 
och en kan gå till sin religiösa samlingslokal utan 
att vara rädd för hat, hot eller skadegörelse och 
det ska vara en självklarhet att kunna bära reli-
giösa symboler utan rädsla. 

Statens stöd till trossamfund  
Regeringen anser att stödet till trossamfunden är 
viktigt inte minst för att nya samfund som re-
presenterar den allt större religiösa mångfalden i 
Sverige ska kunna etablera sig och utvecklas. 

Det finns ett behov av att se över och moder-
nisera statens stöd till trossamfunden. Nuva-
rande lagstiftning tillkom 1998. I samband med 
översynen kommer frågor om stödets överens-
stämmelse med stöd till andra organisationer 
inom det civila samhället att analyseras, liksom 
vilka aktörer som bör få stöd. 

Interreligiöst samarbete för att minska polarise-
ringen 
Regeringen ser mycket positivt på de initiativ till 
interreligiöst samarbete som har tagits mellan 
olika religiösa samfund på såväl nationell som 
lokal nivå under senare tid. Regeringen har stöt-
tat det interreligiösa samarbetet på nationell nivå 
genom att Sveriges interreligiösa råd har erhållit 
medel för att inrätta en administrativ funktion. 
Rådet har bl.a. till uppgift att motverka 
polarisering mellan religioner, att sprida kunskap 
om olika religioner i Sverige och att motverka 
antisemitism, muslimhat och andra hot mot 
religiösa företrädare och utövare. Regeringen 
avser att fortsätta stödja det interreligiösa samar-
betet på nationell nivå. 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
Regeringen bedömer att Nämnden för statligt 
stöd till trossamfund (SST) gör ett viktigt arbete 
med att fördela statsbidrag, samordna samfun-
dens roll i krisberedskapsfrågor och fungera som 

ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och 
religionsfrågor. 

Under ett antal år har SST:s uppgift som ex-
pertmyndighet i trossamfunds- och religionsfrå-
gor ökat i omfattning. Myndighetens kompetens 
har efterfrågats av allt fler aktörer mot bakgrund 
av omvärldsutvecklingen. Myndigheten har bl.a. 
getts ett flertal regeringsuppdrag inom ramen för 
demokrati-, diskriminerings- och jämställdhets-
politiken. Regeringen bedömer att det finns ett 
behov av att skapa bättre förutsättningar för 
myndighetens uppdrag som expertmyndighet. 
Samtidigt aktualiserar detta frågor om myndig-
hetens ledningsform liksom frågeställningar 
kring huruvida myndighetens styrdokument ger 
det stöd som krävs för att myndigheten på ett 
effektivt sätt ska kunna genomföra sina uppdrag. 
Regeringen har därför gett Statskontoret i upp-
drag att göra en översyn av myndighetens orga-
nisation. Uppdraget ska redovisas den 10 januari 
2016. 

Säkerhetshöjande insatser  
Religionsfriheten är central i Sverige och det ska 
vara självklart att alla ska kunna utöva sin tro 
utan att vara rädda för hot och våld. Omvärlds-
utvecklingen har lett till hot och hat som riktar 
sig mot flera religiösa inriktningar. Religiösa 
byggnader och andra institutioner, såsom skolor, 
utsätts för skadegörelse och personer som bär 
tydliga religiösa symboler utsätts för hot, våld 
och trakasserier endast på grund av sin religiösa 
tillhörighet.  

Det är rättsväsendets myndigheter som yt-
terst ansvarar för ordning och säkerhet, men 
regeringen bedömer att ett viktigt komplement 
till dessa myndigheters arbete är att tilldela 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund fort-
satt stöd för bidrag till säkerhetshöjande insatser 
hos trossamfunden. 

2.6.3 Medier 

Fria och självständiga medier med granskande 
journalistik och allsidig nyhetsförmedling är av 
avgörande betydelse för en levande och väl fun-
gerande demokrati. Goda villkor för medierna 
har således stor betydelse för demokratins förut-
sättningar. Därför är detta en prioriterad fråga 
för regeringen.   

Medielandskapet är under snabb förändring. 
Dagens informationssamhälle har lett till en 
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mångfald av kanaler för information, kommuni-
kation och socialt samspel, vilket i grunden är en 
positiv utveckling. Det har aldrig tidigare varit så 
enkelt att dela information, eller kommunicera 
med andra, som det är idag. Vårt moderna in-
formationssamhälle erbjuder enorma möjlig-
heter. 

Men utvecklingen innebär också utmaningar, 
inte minst demokratiska sådana. Medieland-
skapet blir alltmer fragmentiserat, och stora delar 
av den samhällsbärande journalistiken har idag 
problem. Medier – framförallt utanför storstads-
regionerna – drabbas av neddragningar och allt 
fler lokala redaktioner upphör med sin verksam-
het. Även i storstadsregionerna arbetar medierna 
under pressade förhållanden, vilket ger upphov 
till liknande utmaningar. 

Allmänheten har rätt till ett mångfacetterat 
medieutbud som speglar hela landet och är till-
gängligt för alla. En nyhetsbevakning och sam-
hällsjournalistik som kännetecknas av saklighet, 
relevans och opartiskhet är i lika hög grad nöd-
vändig. Därför har radio och tv i allmänhetens 
tjänst en helt oumbärlig roll. Genom den får 
allmänheten tillgång till ett kvalitativt medieut-
bud som präglas av oberoende och mångfald. 

Ibland uppstår kritik om att den starka ställ-
ning som radio och tv i allmänhetens tjänst har 
på mediemarknaden innebär en snedvridning av 
konkurrensen. Samtidigt är själva syftet med 
radio och tv i allmänhetens tjänst att den, inom 
ramen för public service-uppdraget, ska erbjuda 
ett utbud av hög kvalitet. Frågan om hur radio 
och tv i allmänhetens tjänst påverkar medie-
marknaden belyses i rapporten Utveckling och 
påverkan i allmänhetens tjänst, som Myndig-
heten för radio och tv överlämnade till Kultur-
departementet den 1 september 2015.  

För vår demokrati är det avgörande att med-
borgarna har grundläggande medie- och inform-
ationskunnighet. Detta gäller särskilt för barn 
och unga som växer upp i ett medielandskap som 
är mer fragmentiserat än någonsin tidigare. Re-
geringen prioriterar därför insatser med särskilt 
fokus riktat mot barn och unga, för att deras 
kunskaper om medier och information ska öka. 

 
 
 
 
 

Tabell 2.6 Anslagsutveckling medieområdet samt 
medelstilldelning till radio och tv i allmänhetens tjänst 
Miljoner kronor 

Budgetår Anslag Radio och tv i allmän-
hetens tjänst 1 

2010 759 6 986 

2011 765 7 125 

2012 754 7 368 

2013 753 7 413 

2014 724 7 613 

2015 693 2 7 765 

2016 692 8 035 
1 Avser medelstilldelningen från rundradiorörelsen till Sveriges Radio AB, Sveriges 
Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och granskningsnämnden för radio 
och tv. 
2 Enligt riksdagens beslut (bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96, bet. 
2014/15:KU1, rskr. 2014/15:56). 

Presstöd 

Regeringen lämnar i denna proposition förslag 
och bedömningar om förstärkt stöd till dags-
pressen. Dessa förslag, tillsammans med de för-
ändringar som riksdagen har beslutat med anled-
ning av regeringens proposition Statens stöd till 
dagspressen (prop. 2014/15:88, bet. 
2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195), syftar till att 
förbättra och anpassa presstödet till förändrade 
förutsättningar och skapa större incitament för 
dagstidningar att öka sina läsarintäkter, sin upp-
laga och utgivningsfrekvens samt främja långsik-
tig utveckling av elektroniska publiceringstjäns-
ter. 

Riksdagen har i anslutning till behandlingen 
av propositionen 2014/15:88 beslutat om till-
kännagivanden som rör presstödet (bet. 
2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195). Se vidare 
utgiftsområde 1, avsnitt 11.3. 

Regeringen avser att inleda diskussioner med 
Europeiska kommissionen om en treårig för-
längning av presstödsförordningens giltighetstid 
med de förändringar som föreslagits. På längre 
sikt behöver dock mer genomgripande föränd-
ringar genomföras. Regeringen har därför i mars 
2015 tillsatt en medieutredning som ska ge un-
derlag för nya mediepolitiska verktyg (dir. 
2015:26). 
Förslagen i denna proposition omfattar föränd-
rade stödnivåer för hög- och medelfrekventa 
dagstidningar. Regeringen gör även bedöm-
ningen att ett nytt utvecklingsstöd för tryckta 
allmänna nyhetstidningar bör införas i syfte att 
ge förutsättningar för en långsiktig utveckling av 
elektroniska publiceringstjänster. Regeringen har 
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den 13 augusti 2015 tillsatt en utredning om en 
översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat 
samhälle (dir. 2015:87). Utredningen har bl.a. till 
uppgift att utreda effekterna av samdistribution 
av post och tidningar och hur det skulle påverka 
möjligheterna för marknadstillträde och effektiv 
konkurrens samt hur samdistribution av post 
och tidningar skulle kunna genomföras. Rege-
ringen avser vidare att ta ytterligare steg i av-
skaffandet av reklamskatten för bl.a. dagspressen 
(se Förslag till statens budget, finansplan och 
skattefrågor, avsnitt 6.30). Regeringen lämnar i 
denna proposition även förslag om förändrade 
stödnivåer för lågfrekventa tidningar. 

Radio och tv  

Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst 
Allt fler, särskilt yngre personer, ser numera 
på tv via dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
Innehav av sådan utrustning medför emellertid 
inte skyldighet att betala radio- och tv-avgift 
(Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 
juni 2014 i mål nr 7368-13). En utveckling där 
allt fler kan ta del av Sveriges Radio AB:s (SR), 
Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges 
Utbildningsradio AB:s (UR) utbud utan att 
bidra till verksamhetens finansiering riskerar 
att urholka legitimiteten i radio- och tv-av-
giftssystemet. Om antalet hushåll med tradi-
tionella tv-mottagare minskar riskeras också 
balansen mellan intäkter och utgifter i syste-
met. Riksdagen har beslutat ett tillkännagi-
vande om att en utredning av radio- och tv-
avgiften bör komma till stånd i god tid inför 
nästa tillståndsperiod 2020 (bet. 
2014/15:KrU3, rskr. 2014/15:157). Regeringen 
avser att återkomma i frågan. 

Särskild tilldelning till SVT  
Den förra regeringens beslut avseende sänd-
ningsutrymme för tv-sändningar innebär att 
det tillgängliga frekvensutrymmet för mark-
sänd tv minskar fr.o.m. den 1 april 2017, då 
utrymmet 694-790 MHz (det s.k. 700 MHz-
bandet) får upplåtas för andra ändamål. Det 
minskade utrymmet medför att SVT:s andel av 
de fasta kostnaderna för nätdriften ökar. Vi-
dare innebär utrymningen av 700 MHz-bandet 
att 176 sändare för SVT:s sändarnät måste 
flyttas till andra frekvenser, vilket också 
medför kostnader. Dessa merkostnader, vilka 

uppskattas till totalt 310 miljoner kronor, 
kunde inte förutses vid tidpunkten för 
riksdagens beslut 2013 om SVT:s uppdrag 
respektive ekonomiska ramar för 
tillståndsperioden 2014–2019. Regeringen 
anser att SVT bör ges ekonomiska 
förutsättningar att utföra det public service-
uppdrag som riksdagen beslutade om 2013. 
SVT föreslås därför få en särskild tilldelning 
om 115 miljoner kronor från rundradiokontot 
för merkostnader som uppstår under 2016. 

SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet på internet  
SR:s, SVT:s och UR:s uppdrag är tydligt definie-
rade i de sändningstillstånd som gäller för sänd-
ningarna i marknätet. Av de årliga anslagsvillko-
ren framgår att programbolagen ska göra sin 
kärnverksamhet tillgänglig på olika distribu-
tionsplattformar och att de får bedriva en kom-
pletterande verksamhet som utgår från och har 
koppling till kärnverksamheten. De traditionella 
tv-sändningarna har fortfarande flest tittare, även 
om publiken i allt större utsträckning använder 
möjligheten att ta del av programutbudet på 
andra sätt och på tider de själva önskar. Riksda-
gen har vid behandlingen av riktlinjerna och 
villkoren för innevarande tillståndsperiod gett 
regeringen tillkänna att den borde överväga en 
förändring som gör det möjligt för programfö-
retagen att inom ramen för nuvarande reglering i 
praktiken få tillgodoräkna sig verksamhet på 
internet som en del av public service-uppdraget 
(bet. 2013/14:KrU3, rskr. 2013/14:60). Frågan 
bereds i Regeringskansliet. 

Evenemangslista  
Radio- och tv-lagens (2010:696) bestämmelser 
om hur exklusiva rättigheter till tv-sändningar 
får utnyttjas innebär en möjlighet för regeringen 
att utforma föreskrifter om vilka evenemang 
som är av särskild vikt för det svenska samhället 
(evenemangslista). 

Riksdagen gav 2012 regeringen till känna att 
den borde tillsätta en utredning om utform-
ningen av en evenemangslista (bet. 
2011/12:KU16, rskr. 2011/12:224). Den förra 
regeringen gav 2013 Myndigheten för radio och 
tv i uppdrag att analysera och lämna förslag till 
hur en evenemangslista kan utformas. Myndig-
hetens förslag redovisades i november 2013 och 
har därefter remissbehandlats. Remissutfallet var 
delat när det gäller frågan om en evenemangslista 
bör införas eller inte. Av dem som är för infö-
randet av en lista anser dock flertalet att myn-
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dighetens förslag till täckningskrav (minst 80 
procent) är otillräckligt. I maj 2014 gav riksda-
gen regeringen till känna att den vid den fort-
satta beredningen av myndighetens förslag borde 
beakta vissa synpunkter på förslaget som kon-
stitutionsutskottet anfört, bl.a. att kraven bör 
skärpas så att en högre andel av allmänheten än 
den av myndigheten föreslagna får tillgång till de 
evenemang som listan omfattar (bet. 
2013/14:KU28, rskr. 2013/14:230). 

Regeringen avser att ge Myndigheten för ra-
dio och tv (som byter namn till Myndigheten för 
press, radio och tv) i uppdrag att ta fram ett för-
slag till evenemangslista med villkor om högre 
befolkningstäckning än vad som tidigare föresla-
gits. Regeringen avser att återkomma i denna 
fråga. 

Digital marksänd radio 
Betänkandet Från analog till digital marksänd 
ljudradio – en plan från Digitalradiosamord-
ningen (SOU 2014:77) överlämnades till rege-
ringen den 1 december 2014. Betänkandet har 
därefter remissbehandlats. En sammanställning 
över remissvaren finns tillgänglig i Kulturde-
partementet (dnr Ku2014/02006). I betänkan-
det föreslås en digitalisering av marksänd radio 
och släckning av FM-sändningarna 2022 eller 
senast 2024. Remissutfallet visar att det för 
närvarande finns alltför många invändningar 
och olösta frågor för att regering och riksdag 
ska kunna fatta beslut om en så avgörande och 
genomgripande förändring som en övergång 
till digital marksänd radio och släckning av 
FM-sändningarna innebär. Regeringen avser 
därför inte att gå vidare med utredningens 
förslag. 

Mot bakgrund av bl.a. den internationella ut-
vecklingen kan det dock inte uteslutas att frågan 
om en digitalisering av marksänd radio kan 
komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Re-
geringen avser därför att fortsätta att följa ut-
vecklingen i omvärlden, bl.a. i Norge där beslut 
har fattats om digital övergång och en släckning 
av FM-sändningarna under 2017. 

Skydd av barn och unga mot skadlig 
mediepåverkan 

Strategisk kompetens vid Statens medieråd 
Regeringen beräknar att Statens medieråd tillförs 
1 miljon kronor fr.o.m. 2016 i syfte att strate-

giskt utveckla myndighetens digitala plattformar, 
stärka myndighetens roll som kunskapscentrum 
för medie- och informationskunnighet (MIK) 
samt stärka arbetet med att ta fram kunskap om 
barns och ungas mediesituation. Resurserna ska 
även användas för att bättre anpassa myndighet-
ens pedagogiska material till nya mottagargrup-
per. 

Statens medieråd har uppdraget att stärka barn 
och unga som medvetna medieanvändare och 
skydda dem mot skadlig mediepåverkan. Arbetet 
är inriktat på att öka barns och ungas medie- och 
informationskunnighet (MIK), dvs. förmågan 
att finna, analysera och kritiskt värdera inform-
ation och att kunna skapa innehåll i olika medier. 
MIK är avgörande för barns och ungas delaktig-
het i ett informationssamhälle och för att kunna 
utnyttja den demokratistärkande funktion inter-
net kan ha. 

Statens medieråd har under de senaste åren ta-
git fram pedagogiska utbildningsmaterial som 
ska kunna användas av föräldrar och nära-barn-
professionella. Myndigheten har fått ett flertal 
särskilda uppdrag som bl.a. har varit inriktade på 
att motverka diskriminering, främlingsfientlig-
het, sexism, intolerans och antidemokratiska 
budskap samt att stärka demokrati och jäm-
ställdhet. Myndigheten har påbörjat ett arbete 
med att anpassa sina material för barn och unga 
med kognitiva och intellektuella funktionsned-
sättningar.  

Åldersgränser för film 
Den 28 maj 2015 fick Statens medieråd i uppdrag 
att lämna förslag till ett nytt avgiftssystem för 
fastställande av åldersgränser för film baserat på 
biljettintäkter samt att överväga och eventuellt 
föreslå en utvidgning av ledsagarregeln till att 
gälla åldersgränsen 15 år (dnr. Ku2015/01669). 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
senast den 28 september 2015. 

Bakgrund till uppdraget är betänkandet En ny 
modell för åldersklassificering av film för barn 
och unga (SOU 2014:64) som överlämnades i 
september 2014 och har remissbehandlats. Be-
tänkandet innehåller dels förslag till ett nytt 
avgiftssystem för att finansiera verksamheten att 
fastställa åldersgränser för film, dels bedöm-
ningar om en övergång från lagreglering till 
självreglering för att fastställa åldersgränserna. 
Flera remissinstanser riktade kritik mot betän-
kandets bedömningar och förslag. Frågorna 
behöver därför utredas ytterligare. 
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Internationellt samarbete 

Europeiska unionen 
Europeiska kommissionens meddelande om en 
strategi för en inre digital marknad i Europa 
innehåller flera initiativ av betydelse för den 
svenska film- och mediesektorn. Meddelandet 
aviserar en översyn av direktivet om audiovisu-
ella medietjänster 2016 med fokus på dess til-
lämpningsområde och utformningen av de be-
stämmelser som gäller för alla typer av audiovi-
suella medietjänster. Syftet är att undersöka om 
regelverket är anpassat till den marknadsmässiga 
och tekniska utvecklingen. Främjande av euro-
peiska verk, regler för skydd av minderåriga samt 
reklambestämmelser är områden som lyfts fram 
specifikt. En revidering av direktivet skulle på-
verka den svenska radio- och tv-lagen och ha 
tydliga kopplingar till den svenska yttrandefri-
hetsgrundlagens utformning, liksom till andra 
politikområden som t.ex. konsumentskydd och 
folkhälsa. Regeringen kommer därför att följa 
arbetet aktivt. 

Strategins målsättning att modernisera de 
europeiska upphovsrättsreglerna kommer också 
ha stor betydelse för den svenska film- och me-
diesektorn och den politik som bedrivs inom 
området. 

Nordiska ministerrådet 
Nordiska rådet antog 2013 en rekommendation 
om att Nordiska ministerrådet ska utarbeta en 
strategi på medie- och upphovsrättsområdet. 
Mot bakgrund av rekommendationen har en 
dialog inletts om de nordiska public service-
mediernas roll i det digitala medielandskapet. 
Regeringen deltar aktivt i arbetet med utgångs-
punkt i att public service-mediernas funktion 
och syfte uppvisar stora likheter i de nordiska 
länderna. De nordiska kulturministrarna ska anta 
mediepolitiska slutsatser under 2016. 

Övrigt internationellt mediepolitiskt samarbete 
Filminstitutets aktiva arbete med jämställdhet 
inom filmbranschen har bidragit till att frågan 
uppmärksammas också internationellt. Särskilt 
efter lanseringen av jämställdhetsstrategin vid 
filmfestivalen i Cannes 2013 har intresset ökat. 
Regeringens ambition är att fortsatt bidra till den 
internationella diskussionen om jämställdhet och 
film på politisk nivå. 

Arbetet med att kartlägga och förebygga hot 
och våld mot journalister drivs bl.a. av Europarå-
det och Unesco. Europarådets ministerkom-

mitté förväntas anta en rekommendation på 
området 2016. Regeringen avser att aktivt bidra 
till att skapa bättre förutsättningar för journal-
istiskt arbete och demokrati internationellt.  

Under 2016 kommer 250-årsjubileet av 
tryckfrihetsförordningen ge möjlighet att inter-
nationellt uppmärksamma aktuella och viktiga 
frågor om yttrandefrihet, pressfrihet och demo-
krati. 

2.6.4 Ungdomspolitik 

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över samhällsut-
vecklingen. Utgångspunkten ska vara ungdo-
mars rätt att komma i åtnjutande av de mänsk-
liga rättigheterna så som de uttrycks i grund-
lagarna och i Sveriges konventionsåtaganden; att 
unga ska betraktas som en mångfald individer, 
att unga ska stödjas att bli självständiga och att 
unga ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha 
inflytande. 

Unga kvinnors och unga mäns hälsa och soci-
ala förhållanden är generellt goda, särskilt i jäm-
förelse med andra länder. Som grupp är ungdo-
mar inte generellt mer problemtyngd än andra 
åldersgrupper, men samtidigt möter vissa grup-
per av ungdomar stora utmaningar. 

Därför avser regeringen att prioritera insatser 
för att uppnå det övergripande ungdomspolitiska 
målet. Den tidigare regeringen presenterade i 
propositionen Med fokus på unga – en politik 
för goda levnadsvillkor, makt och inflytande 
(prop. 2013/14:191) ett ungdomspolitiskt hand-
lingsprogram med insatser inom tre prioriterade 
områden. Regeringen bedömer att de tidigare 
aviserade prioriteringarna inom ungdoms-
politiken om 10 miljoner kronor som tillfördes 
permanent fr.o.m. 2014 bör ändras till att i högre 
grad handla om ungas etablering i arbets- och 
samhällslivet, främst arbete, utbildning och bo-
stad. Därutöver bör ungas makt och delaktighet 
samt ungas fritid, organisering och välmående 
vara prioriterade områden. 

Förbättra ungas etablering i arbets- och 
samhällslivet 

Unga som är i början av sitt vuxenliv behöver, 
liksom alla andra vuxna, ett jobb att gå till och en 
egen bostad. Alltför många unga vuxna saknar 
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detta. Att ha en sådan grund att stå på är viktigt 
för såväl ungas egen frihet och självständighet 
som för välfärden och den ekonomiska tillväxten 
i stort. Då etablering i arbets- och samhällslivet 
spänner över flera politikområden kan ung-
domspolitiken spela en särskild roll genom sin 
sektorsövergripande karaktär med utgångspunkt 
i ungdomars livsvillkor. Vidare bedriver rege-
ringen ett ambitiöst reformprogram med sats-
ningar inom bl.a. utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken, i syfte att nå det övergripande 
målet om full sysselsättning och därtill bidra till 
ungas etablering i arbets- och samhällslivet. 

Nationell samling för unga utanför 
Regeringen har initierat en nationell samling för 
unga utanför. Samverkan mellan myndigheter 
och kommuner är nödvändig såväl för att und-
vika dubbelarbete som för att undvika att unga 
hamnar mellan olika aktörers ansvar. Därför har 
regeringen beslutat om en samordnare för unga 
som varken arbetar eller studerar (dir. 2015:70). 
Samordnaren ska främja förbättrad samverkan 
mellan myndigheter, kommuner, landsting och 
organisationer kring insatser för unga som var-
ken arbetar eller studerar och kan bidra till att 
skapa bättre helhetsbild över behoven av att 
ytterligare koordinera de berörda aktörerna. 
Samordnaren ska utgå från ett ungdoms-
perspektiv, ett icke-diskrimineringsperspektiv 
och ett funktionshindersperspektiv samt 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. 

Det är viktigt att unga personer snabbt får ett 
jobb. Långvarig arbetslöshet riskerar att perma-
nentas, vilket medför en rad konsekvenser för 
såväl individen som för samhället. Unga med 
psykisk ohälsa och som varken studerar eller 
arbetar är särskilt utsatta. 

Unga som varken arbetar eller studerar är en 
heterogen grupp. För att samhället ska kunna 
sätta in rätt insatser riktade till unga som varken 
arbetar eller studerar, måste det finnas kunskap 
både om gruppens sammansättning och vilka 
insatser som är verksamma. Det kan även finnas 
behov av insatser för ökad samverkan mellan de 
samhällsaktörer som har ansvar för eller möter 
ungdomarna, som kommuner och statliga myn-
digheter, näringsliv och civilsamhälle. Vidare 
behövs målgruppsanpassade insatser riktade 
direkt till de unga. Regeringen föreslår att medel 
avsätts under 2016 för en samlad strategi inom 
dessa områden, vilken kommer att redovisas i 
form av en skrivelse. Regeringen beräknar att 

medel för insatser tillförs även för åren 2017–
2018. 

Stärka ungas makt och delaktighet  

En rad samhällsförändringar, såsom ungas sena 
etablering i arbets- och samhällslivet, den höga 
ungdomsarbetslösheten, bristen på bostäder och 
växande klyftor i samhället och bland unga, har 
på ett tydligt sätt påverkat ungas levnadsvillkor 
vilket i sin tur kan påverka många ungas tilltro 
till samhället och samhällets institutioner. Det är 
centralt att unga aktivt kan delta i att forma 
samhället. Inom ramen för de medel som tillför-
des ungdomspolitiken 2014 för ett ungdoms-
politiskt handlingsprogram (prop. 2013/14:191) 
planerar regeringen insatser för att stärka unga 
kvinnors och unga mäns makt och delaktighet. 

MUCF:s förvaltningsanslag 
För att förstärka långsiktigheten i arbetet med 
ungdomsfrågor och styrningen av MUCF före-
slås att medel överförs till myndighetens förvalt-
ningsanslag. 

Främja ungas fritid, organisering och välmående  

Ungdomar har ofta mer fritid än den äldre be-
folkningen och tiden utanför skola och arbete 
spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar 
till etablering och sociala tillit. Ungas möjlig-
heter till inflytande, tillgång till mötesplatser och 
deltagande i demokratin är centrala. 

Inom ramen för de medel som tillfördes ung-
domspolitiken 2014 för ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram (prop. 2013/14:191) planerar 
regeringen insatser för unga kvinnors och unga 
mäns fritid och organisering. 

Barn och unga ska ha möjlighet till bra aktivi-
teter på sommarlovet. Därför föreslås 200 miljo-
ner kronor avsättas för 2016 och beräknas 200 
miljoner kronor per år 2017–2019 för ett statligt 
sommarlovsstöd (se vidare utgiftsområde 9, 
avsnitt 7 Politik för sociala tjänster). 

Det är av stor betydelse för barn- och ung-
domsorganisationer att få en ökad förutsägbar-
het i medelstilldelningen så att verksamheten kan 
planeras och bedrivas effektivt. Regeringen före-
slår därför ett utökat beställningsbemyndigande 
för statsbidraget till barn- och ungdomsorgani-
sationer. 
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2.6.5 Politik för det civila samhället 

Det civila samhället är en grundbult i vår demo-
krati. Genom dessa föreningar, organisationer, 
stiftelser och nätverk möts människor i vårt land 
för att förbättra livet för sig själva eller för andra, 
för att lära sig nya saker, för att ägna sig åt en 
aktivitet eller arbeta för en bättre värld. Det civila 
samhället ska vara självständigt och starkt. 

Sveriges befolkning är i hög grad engagerad 
ideellt. Många är de timmar som tillbringas i 
föreningslokaler, församlingar och på idrotts-
platser. Föreningsformen står sig stark som mo-
dell för att arbeta tillsammans för ett gemensamt 
syfte, men digitala mötesplatser erbjuder värde-
fulla komplement och möjligheter att nå fler. 

Som en central del i vår demokrati kan bety-
delsen av organisationerna i det civila samhället 
inte överskattas, särskilt i den tid vi i dag lever. 
Att organisera sig för ökad makt och stärkta 
rättigheter har i alla tider varit avgörande för 
utsatta eller marginaliserade grupper. Alla ska 
ges samma rätt och möjlighet att vara aktiva och 
engagerade medborgare. Det civila samhällets 
organisationer bidrar till delaktighet genom att 
organisationer och andra idéburna aktörer ger 
kvinnor och män möjlighet till inflytande över 
det offentliga beslutsfattandet. 

På samma sätt är det folkbildande arbete som 
sker i det civila samhället fortsatt viktigt. 

Det civila samhället ska få bättre förutsätt-
ningar att långsiktigt planera och bedriva sin 
verksamhet. Dialogen mellan det offentliga och 
det civila samhället ska vara tydlig och stark. Inte 
sällan möter det civila samhällets organisationer 
samma utmaningar i samhället som det offent-
liga. Regeringen vill därför förstärka detta arbete 
under mandatperioden.  

Regeringen vill underlätta för det civila sam-
hällets organisationer att bedriva sin verksamhet, 
att utvecklas och att därigenom bidra till demo-
krati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social 
sammanhållning. 

Stärka det civila samhällets roll i demokratin  
Regeringen anser att det civila samhällets roll i 
demokratin är av central betydelse. Det civila 
samhällets villkor behöver därför stärkas i detta 
syfte. Det civila samhällets organisationer behö-
ver villkor som möjliggör för dem att nå ut till 
fler delar av befolkningen och för att engagera en 
större mångfald människor. Utredningen för ett 
stärkt civilsamhälle (dir. 2015:38) har därför i 

uppdrag att föreslå åtgärder som stärker det 
civila samhällets roll i demokratin. Regeringens 
avsikt är att arbeta med dessa förslag under 
kommande år. 

De sex principerna centralt verktyg för samråd 
Politiken för det civila samhället bygger på de 
sex principerna självständighet och oberoende, 
dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och 
insyn samt mångfald. Regeringen kommer att 
stärka samråd och samverkan mellan regeringen 
och det civila samhällets organisationer med 
utgångspunkt i dessa principer. Arbetet med de 
sex principerna som verktyg för samråd och 
samverkan bör ske inom ramen för fler politik-
områden och föranleder ett breddat och gemen-
samt arbetssätt för regeringen. Regeringen avser 
tillsammans med idéburna organisationer ta fram 
en bred samverkansmodell som kan användas 
inom ett antal områden. Samverkan som omfat-
tas av det metodstöd som ska tas fram kommer 
att utgå från samhällets utmaningar och rege-
ringens och nationella organisationers gemen-
samma vilja att möta dessa. Den europeiska ko-
den för idéburna organisationers medverkan i 
beslutsprocessen kommer att bli ett viktigt 
verktyg i en sådan modell. 

Överenskommelser med idéburna organisationer 
och Sveriges Kommuner och Landsting  
Den överenskommelse som slöts 2008 mellan 
regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) och idéburna organisationer inom det 
sociala området har till syfte att förbättra de 
idéburna organisationernas förutsättningar som 
röstbärare, liksom deras möjligheter att erbjuda 
välfärdstjänster. Idéburna organisationer – soci-
ala företag, kooperativ, samfund, stiftelser och 
ideella föreningar – utgör viktiga resurser i sam-
hället. 

Behovet av att samordna arbetet och stödja 
insatser som stimulerar framväxten av lokala och 
regionala överenskommelser kvarstår. Arbetet 
med överenskommelsen från 2010 med idéburna 
organisationer inom integrationsområdet och 
SKL står inför en fortsatt utveckling och rege-
ringen avser att se över hur arbetet med att orga-
nisera spridning och uppföljning av överens-
kommelsen kan effektiviseras. 

Mer långsiktiga bidrag 
Villkoren för det civila samhällets organisationer 
påverkas av olika faktorer. Regeringen menar att 
det civila samhällets organisationer bör ges för-
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utsättningar som möjliggör långsiktig planering. 
Över 72 procent av de statliga bidragen är gene-
rella, såsom verksamhets- och organisationsbi-
drag. Regeringen anser det viktigt att fortsätta 
arbeta för att minska andelen projektbidrag i 
förhållande till organisationsbidrag i syfte att 
stärka det civila samhällets organisationers själv-
ständighet och oberoende. 

Kunskapsspridning genom Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågors (MUCF) uppdrag är att ta fram, stärka 
och sprida kunskap om det civila samhällets 
villkor. Regeringen anser att det är viktigt att 
kunskapen om det civila samhället sprids på olika 
sätt. Myndigheten har därför genom kunskaps-
portalen Civsam.se belyst ytterligare områden 
som jämställdhet, näringsliv, relig-
ion/trossamfund och folkbildning, ett arbete 
som bör fortsätta att spridas. Regeringen anser 
det likaledes viktigt att kunskapsspridning fort-
sätter genom den nationella högskoleutbildning 
som myndigheten genomför samt inom det 
särskilda myndighetsnätverket och den årliga 
kunskapskonferensen. 

Regeringen har som ambition att stärka myn-
dighetens uppgift att följa upp det civila sam-
hällets villkor. Detta skulle skapa ytterligare 
underlag för att stärka genomförandet och ut-
vecklingen av politiken för det civila samhället. 

MUCF administrerar ett partsgemensamt fo-
rum där regeringen och representanter för det 
civila samhället möts regelbundet för att disku-
tera organisationernas villkor och den generella 
politiken för det civila samhället. Regeringen 
avser att även fortsättningsvis behandla aktuella 
politiska frågeställningar inom ramen för detta 
forum. 

Kunskap om det civila samhället 
Det är angeläget att ny kunskap om det civila 
samhällets roll, sammansättning och verksamhet 
tas fram. Kunskapen utvecklas kontinuerligt 
genom det forskningsprogram som Vetenskaps-
rådet hanterar, genom Statistiska centralbyråns 
(SCB) årliga statistikuppföljning och genom det 
stöd för studier om det civila samhället som 
fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor. 

Regeringen avser att främja att kunskapen om 
det civila samhället sprids genom att bidra till en 
internationell konferens om civilsamhällesforsk-
ning. Den internationella konferensen ger möj-

lighet att uppmärksamma det svenska civila 
samhället, regeringens generella politik för det 
civila samhället och svensk forskning inom om-
rådet. Konferensens resultat kan vidare ge un-
derlag för regeringens fortsatta arbete. 

Det civila samhällets roll i välfärden 
Delar av det civila samhället har en roll som ut-
förare av välfärdstjänster, exempelvis i sociala 
företag och idéburet offentligt partnerskap. 
Välfärdens verksamheter är dock ingen marknad. 
Människor är medborgare i förhållande till väl-
färden, inte konsumenter. Icke-vinstdrivande 
aktörer ska ha möjlighet att växa och utvecklas. 
Deras självständighet ska värnas. 

Flera av de idéburna organisationerna utgör – 
enskilt eller tillsammans – en viktig röst för 
grupper som annars kan ha svårt att komma till 
tals. De medverkar till utvecklingen av välfärds-
tjänsternas kvalitet i förhållande till brukarnas 
behov och önskemål. Regeringen anser att de 
idéburna aktörernas förutsättningar att verka 
inom välfärden ytterligare kan stärkas. Vidare 
anser regeringen att arbete med miljöhänsyn och 
social hänsyn i offentliga upphandlingar fortsatt 
bör främjas. Den nya upphandlingsmyndighet 
som bildats och som bl.a. ska öka miljö- och 
sociala hänsyn i offentliga upphandlingar samt 
öka komptensen om hur idéburna organisationer 
kan delta i offentlig upphandling är därmed vik-
tig. 

Allmänna samlingslokaler  
Möjligheten för organisationer inom det civila 
samhället att ha tillgång till samlingslokaler är av 
stor vikt för att uppfylla målet för politiken för 
det civila samhället. Regeringen avser därför att 
fortsätta det arbete som genomförs med bibe-
hållet stöd. Boverket har redovisat att de tre 
största städerna inte tagit del av verksamhetsut-
vecklingsbidraget då det är en övervägande majo-
ritet mindre kommuner som sökt och beviljats 
stöd. Regeringen anser det särskilt viktigt att 
stödet för allmänna samlingslokaler når stor-
stadsområdena, i synnerhet för att ge ungdomar 
bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som 
är anpassade till ungdomars kulturformer. Rege-
ringen kommer därför fortsätta att arbeta med 
denna fråga. 
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Idrott  

Regeringen vill stödja en stark och självständig 
idrottsrörelse, en folkrörelse som engagerar 
många och är en betydelsefull del i vår gemen-
samma välfärd. En viktig utgångspunkt för rege-
ringen är att idrotten är inkluderande och öppen 
för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, köns-
uttryck, sexuell läggning, livsåskådning, funk-
tionsnedsättning eller social, etnisk och kulturell 
bakgrund. 

Regeringens målsättning är att fler människor 
ska utöva idrott och motion oavsett formerna 
för detta. Fysisk aktivitet är en grund för en god 
folkhälsa. Föreningsidrotten har även andra 
mervärden, såsom demokratisk delaktighet och 
social gemenskap, och förtjänar därför särskilt 
stöd. Idrottsrörelsen fyller också en viktig 
funktion genom att inom barn- och ungdomsid-
rotten lägga en grund för framtida motionsva-
nor. Därför är det viktigt att så många som möj-
ligt ges möjlighet att delta inom föreningsidrot-
ten. 

Jämställd idrott 
Regeringen verkar i hela sin politik för ökad 
jämställdhet och förväntar sig att idrottsrörelsen 
på olika nivåer ökar sina ansträngningar att nå en 
jämställd idrott – en idrott där personer i beslu-
tande ställning på alla nivåer inom idrotten och 
aktiva ges samma möjlighet att förverkliga sitt 
intresse att delta, oberoende av kön. Den för-
hållandevis jämställda fördelning som finns 
bland idrottsrörelsens aktiva medlemmar åter-
speglas inte i styrelserummen. En förändring av 
det förhållandet skulle bidra positivt till det jäm-
ställdhetspolitiska målet om en jämn fördelning 
av makt och inflytande (utg.omr. 13). 

Etablering av nyanlända 
Det är av vikt att nyanlända invandrare ges goda 
förutsättningar att etablera sig och bli delaktiga i 
det svenska samhället. Ett engagemang i idrotts-
verksamhet kan underlätta detta. Ett ökat stöd 
ger idrottsrörelsen i hela landet förutsättningar 
att utveckla sin verksamhet samt att rekrytera 
nya aktiva och ledare. Idrottsrörelsen har en unik 
möjlighet att spela en betydande roll i nyanlän-
das etablering. Mot denna bakgrund har i propo-
sitionen Vårändringsbudget för 2015 stödet till 
idrotten ökats med 32 miljoner kronor 2015. 
Från och med 2016 uppgår satsningen till 
64 miljoner kronor per år. 

Idrotten ska vara till för alla barn och unga  
Regeringen anser att det är av särskild vikt att 
stärka barnrättsperspektivet inom idrotten och 
att attrahera barn och unga från socioekono-
miska grupper som i dag är underrepresenterade 
inom föreningsidrotten. Det är viktigt att alla 
unga får samma möjligheter att delta och vara en 
del av idrottsrörelsen. Idrotten ska vara till för 
alla, oavsett bakgrund, ambitionsnivåer och för-
utsättningar. En del i detta är att stärka arbetet 
med hbtq-frågor. Mot bakgrund av att flickor 
med utländsk bakgrund deltar i mindre omfatt-
ning i idrottsverksamheten än andra anser rege-
ringen att särskilda insatser bör riktas mot denna 
grupp. Att engagera fler unga med utländsk 
bakgrund både som aktiva och ledare kan 
komma att ställa krav på idrottsrörelsen att finna 
nya sätt och metoder för att organisera och re-
krytera. 

Regeringen strävar efter att fler barn och ung-
domar ges möjlighet att delta i idrottsförening-
arnas verksamhet. Regeringen föreslår därför att 
stödet till idrotten ökar med 133 miljoner kro-
nor 2016 och beräknar att stödet därefter succe-
sivt ökar till 163 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2018. Detta tillskott är utöver den tidigare avise-
rade satsningen på 64 miljoner kronor. Sam-
mantaget beräknas därmed stödet till idrotten 
öka med 227 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018. 
Svensk idrott ges därigenom förutsättningar att 
främja en utveckling där avgifter och övriga 
kostnader inom barn- och ungdomsidrotten kan 
hållas på en låg nivå samt bidra till en bättre eta-
blering av nyanlända. 

Etiska frågor i relation till idrotten 
Regeringens utgångspunkt är att god etik ska 
genomsyra alla delar av idrottsrörelsen, både i 
idrottsutövandet och i styrelserummen, såväl 
nationellt som internationellt. 

Regeringen anser att idrottens antidopnings-
arbete är viktigt. I det ingår att idrottens anti-
dopningsverksamhet inom elitidrotten fortsätter 
och utvecklas samt att olika aktörer bidrar till att 
gemensamt stärka arbetet mot dopning inom 
motionsidrotten. 

Den nationella samordnaren har till uppgift 
att stärka den goda supporterkulturen och att 
motverka brottslighet i anslutning till idrottsar-
rangemang. Regeringen anser att fortsatt sam-
verkan och ansvarstagande från alla aktörer är 
nödvändigt för att minska otrygghet, brott och 
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ordningsstörningar i samband med idrottseve-
nemang. 

Regeringen anser att det är viktigt att fortsätta 
arbetet med att bekämpa uppgjorda matcher 
inom idrotten och välkomnar att Riksidrottsför-
bundet och andra berörda aktörer samordnar 
sina insatser. 

Internationellt samarbete 
Regeringens internationella arbete på idrottsom-
rådet utgår från principen om en fri och själv-
ständig idrottsrörelse som även internationellt 
har ett betydande eget ansvar. Den internation-
ella idrottens ansvarstagande för framför allt 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption, 
jämställdhet och miljö är enligt regeringen vik-
tigt. Med beaktande av idrottens självständighet 
anser regeringen att frivilliga avtal på interna-
tionell nivå som ställer krav på dessa områden är 
en möjlig väg att gå. Som förebild kan FN:s 
Global Compact tjäna, ett frivilligt avtal som 
ställer grundläggande krav om mänskliga rättig-
heter, arbetsrätt, antikorruption och miljö. 

Inom EU-arbetet kommer regeringen även 
fortsättningsvis att betona närhetsprincipen och 
vikten av att gemensamma insatser på området 
har ett tydligt mervärde av att genomföras på 
unionsnivå. 

Regeringen anser att svensk idrott även fram-
över ska bedriva en betydande antidopnings-
verksamhet av hög kvalitet. I det ingår att bed-
riva ett aktivt arbete inom hela idrottsrörelsen 
och att följa det gemensamma antidopningsreg-
lemente som följer av den av Världsantidop-
ningsbyrån (WADA) antagna världsantidop-
ningskoden. Genom svensk idrotts engagemang 
bidrar idrotten aktivt till att säkerställa att Sve-
rige fullföljer sina åtaganden i de internationella 
antidopningskonventionerna inom idrotten i 
Unesco och Europarådet. 

Friluftslivspolitik 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund 
för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet 
att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och 
miljö. Allemansrätten är av avgörande betydelse 
för friluftslivet, en grundlagsfäst rätt och ett 
ansvar som ska värnas. 

Regeringen bedömer att barns och ungdomars 
tillgång och tillgänglighet till natur är en viktig 
samhällsfråga, inte minst för framtida genera-
tioners hälsa. Naturen ska vara tillgänglig för alla. 
Alla människor, oavsett förutsättningar utifrån 
ålder, kön, socioekonomisk status, etnisk och 
kulturell bakgrund, intresse, funktionsförmåga 
etc. ska ha möjlighet att vistas i naturen och ut-
öva friluftsliv med allemansrätten som grund.  

Regeringen anser att det behövs en tydlig am-
bitionshöjning för att nå friluftslivsmålen, till-
sammans med miljökvalitetsmålen. Friluftsliv 
ska kunna utövas av alla. Därför är det också en 
angelägenhet för staten att stödja organisationer 
och enskilda i friluftslivsarbetet. Regeringen 
bedömer att bidraget till friluftsorganisationer, 
som fördelas av Svenskt Friluftsliv, ger goda 
effekter för samhället. Genom en höjning av 
anslaget 13:4 med 20 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016 och framåt vill regeringen bl.a. 
stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utom-
huspedagogik samt satsningar på utevistelse för 
barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, 
mångfald och integration. Anslaget får användas 
för utgifter för statsbidrag till friluftsorganisa-
tioner. Bestämmelser om statsbidragens hante-
ring finns i förordningen (2010:2008) om stats-
bidrag till friluftsorganisationer.  

Friluftsliv är en hörnsten i naturvårdspoliti-
ken. Människans tillgång till natur som en grund 
för goda livsmiljöer ska stärkas. Biologisk 
mångfald är en grund för upplevelsevärden och 
landskapsbild och en förutsättning för männi-
skors mentala och fysiska hälsa, en källa till kun-
skap, konst och litteratur och viktiga för den 
växande besöksnäringen. Vistelse i naturen bi-
drar till att nå det övergripande folkhälsomålet 
att skapa samhälleliga förutsättningar för god 
hälsa på lika villkor. Tystnad är en grundläg-
gande förutsättning för flera av naturens upple-
velsevärden.  

Naturvårdsverket och berörda myndigheter 
och aktörer arbetar vidare med att tydliggöra det 
samhällsekonomiska värde ekosystemtjänsterna 
har och där friluftslivet utgör en viktig del, inte 
minst genom att ekoturism och hållbar natur-
turism kan leda till ökad sysselsättning. 

Regeringen anser att den tätortsnära naturen 
är av stor betydelse. Det finns behov av strate-
gisk planering och förvaltning av tätortsnära 
natur för att bevara den biologiska mångfalden 
och kulturmiljön och förbättra förutsättningarna 
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för friluftsliv som en grund för goda livsmiljöer, 
social sammanhållning och hållbar lokal och 
regional utveckling. Kommunernas arbete med 
fysisk planering och deras bidrag till att nå mil-
jökvalitetsmålen och friluftslivsmålen är mycket 
viktiga. Det är angeläget att aktörer på lokal nivå 
har tillgång till resurser och kan utveckla sam-
verkansprocesser där lokal kunskap och enga-
gemang kan tas tillvara. Regeringen anser att 
geografiska kunskapsunderlag om tätortsnära 
natur, kulturmiljöer och andra områden viktiga 
för friluftslivet behöver förbättras. Regeringen 
avser därför att ge Naturvårdsverket i uppdrag 
att utveckla metodik för att kartlägga områden 
som har betydelse för friluftsliv, rekreation och 
turism tillsammans med berörda aktörer. En 
sådan kartläggning kan också bidra till att göra 
det enklare för människor att få information och 
tips om olika områden, t.ex. genom digital 
teknik, och bidra till ökad natur- och kultur-
turism. 

Barns tillgång till goda utemiljöer ska stärkas. 
Den nära och lätt tillgängliga naturen skapar 
förutsättningar för spontan lek, lärande och fy-
sisk aktivitet. Samverkan behöver öka mellan 
samhällsplanering, markanvändning, skola och 
förskola och andra berörda för att strategiskt 
arbeta med tätortsnära natur.  

Regeringens satsningar på skydd och skötsel 
av natur skapar möjligheter för stärkt kommu-
nalt naturvårdsarbete, lokala naturvårdssats-
ningar samt tillgänglighet till natur- och kultur-
landskapet genom exempelvis tätortsnära natur-
reservat, vandringsleder och information. Detta 
bidrar till regional utveckling genom bl.a. stärkt 
attraktionskraft som en grund för att öka 
naturturismen.  

Friluftsliv är ett allmänt intresse. Alla sektorer 
som nyttjar mark och vatten ska ta hänsyn till 
friluftslivets värden som en del av ett hållbart 
nyttjande.  Den miljöhänsyn som skogsägarna 
tar vid brukandet av skogen är en viktig del för 
att uppnå miljökvalitetsmålet. Skogsstyrelsens 
utvärderingar av miljöhänsynen visar på brister i 
skogsbrukets miljöhänsyn. Regeringen anser att 
skogens sociala värden är viktiga och bör upp-
märksammas mer i rådgivnings- och informa-
tionsinsatser. Vattennära områden och stränder 
är en viktig tillgång för friluftsliv och rekreation. 
Strandskyddet spelar en viktig roll genom att 
skapa tillgång till naturen på samma gång som 
viktiga naturvärden säkras. 

Regeringen vill stärka allmänhetens delaktig-
het i naturvårdsarbetet, bl.a. genom tillgång till 
miljöinformation, deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning. Användarvänlig 
information om alla skyddade områden ska 
finnas lätt tillgänglig för allmänheten. Vi avser 
att arbeta vidare med att göra det enklare för 
människor att hitta ut i naturen, t.ex. genom att 
utnyttja den digitala teknikens möjligheter. 

Regeringen anser att kunskap om friluftsliv 
behöver stärkas och integreras i samhälls-
planering och markanvändning. Länsstyrelserna 
har ett stort ansvar för att samordna arbetet med 
friluftsliv på regional nivå och vägleda kommu-
nerna i deras arbete med att uppnå miljökvali-
tetsmålen och friluftslivsmålen. Regeringen föl-
jer myndigheternas arbete med friluftslivsmålen 
och uppföljningen av målen som redovisas 2015 
kommer att ge ytterligare underlag för utveck-
lingen av friluftslivspolitiken. 

2.6.6 Folkbildning 

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin 

Folkbildningsforum 
Folkbildningen i Sverige har en särställning som 
en bred arena för utbildning, bildning och del-
aktighet och en omistlig aktör i det civila 
samhället. Den omfattar en infrastruktur som 
spänner över hela landet och är viktig i arbetet 
med en rad samhällsutmaningar, såsom att stärka 
ett aktivt deltagande i samhället, ge människor 
fler möjligheter att utbilda sig eller byta bana 
mitt i livet, att etablera nyanlända och att 
tillhandahålla ett rikt och inkluderande kulturliv. 
Det finns behov av en bred och kontinuerlig 
dialog mellan regeringen och företrädare för den 
fria och frivilliga folkbildningen i ett föränderligt 
samhälle. Regeringen avser därför att, i dialog 
med Folkbildningsrådet, bjuda in folkbildningen 
till ett årligt folkbildningsforum – en 
strukturerad dialog mellan regeringen och 
folkbildningens aktörer – i syfte att ytterligare 
utveckla och stärka folkbildningens roll i 
demokratin, liksom som arena för utbildning 
och bildning. 

Nya medel till kontakttolkutbildning  
Samhällets behov av de tolkar som används i 
mötet mellan personer utan svenska som mo-
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dersmål och svenska myndigheter, så kallade 
kontakttolkar, har ökat kraftigt under senare år 
till följd av det stora antalet invandrade personer 
i landet. En översyn som Myndigheten för 
yrkeshögskolan har utfört på uppdrag av rege-
ringen (U2015/02700) visar att det råder stor 
brist på kontakttolkar, i synnerhet utbildade och 
auktoriserade tolkar. Enligt myndigheten behövs 
det en fördubbling av antalet utbildningsplatser 
på kontakttolkutbildningen vid folkhögskolor 
och studieförbund, från dagens 268 platser till 
cirka 580, och fler utbildningsanordnare bör 
kunna anordna kontakttolkutbildning. För att 
tillgodose behovet av kontakttolkar behöver 
även tillgängliga tolkar kunna användas optimalt. 
Att få tolkkunskaperna validerade och ingå i 
Kammarkollegiets register utgör en kvalitets-
stämpel och ökar tolkens tillgänglighet. Därför 
bör även valideringsmöjligheterna utökas. Vidare 
bör fler preparandutbildningar anordnas. Rege-
ringen föreslår att medel tillförs för nya utbild-
ningsplatser på kontakttolk-utbildningen, för-
bättrade möjligheter till validering och ett ökat 
antal preparandutbildningar 2016. Regeringen 
beräknar därefter att medel behöver tillföras 
permanent. 

Bidra till att göra det möjligt för en ökad mång-
fald människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhälls-
utvecklingen 

Folkbildningsinsatser för asylsökande m.fl. 
Studieförbunden genomför särskilda utbild-
ningsinsatser till asylsökande och personer som 
beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i 
anläggningsboende. Syftet med insatserna är att 
ge meningsfull sysselsättning under asyltiden 
och bidra till att påskynda en framtida etablering 
i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas 
uppehållstillstånd. Insatserna ska stärka del-
tagarnas kunskaper i svenska språket, om sam-
hället samt främja deltagande i arbets- och sam-
hällslivet. En förordning om statsbidrag för detta 
ändamål har beslutats i juli 2015. Regeringen 
anser att det är angeläget att satsningen fortsätter 
och föreslår att medel avsätts. 

Jämställdhetsintegrering inom Folkbildningsrådet 
och SISU Idrottsutbildarna 
Folkbildningsrådet har under 2015 redovisat 
rapporten Jämställdhet inom folkbildningen. 

Det är viktigt att arbetet för jämställdhet inom 
folkbildningen fortsätter och utvecklas. 

SISU Idrottsutbildarna kommer att under vå-
ren 2016, i enlighet med de riktlinjer som rege-
ringen har beslutat (U2014/07548), att särskilt 
belysa hur jämställdhetsperspektivet har integre-
rats i idrottens studie-, bildnings- och utbild-
ningsverksamhet. 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

Folkhögskolans och studieförbundens pedago-
gik, som bygger på samtal och erfarenhetsutbyte 
i mindre studiegrupper, kan ge det stöd och den 
stimulans som många som inte har fullföljt en 
utbildning i det reguljära utbildningssystemet 
behöver. Även nyanlända personer kan ha behov 
av denna pedagogik. Sådan typ av undervisning 
möjliggör för deltagarna att få gymnasiekompe-
tens och ökade möjligheter till arbete. Därför 
anser regeringen att antalet utbildningsplatser 
bör utökas främst på folkhögskolans allmänna 
kurs men även på de särskilda kurserna.  

Ett aktivt arbetssökande är vanligtvis en förut-
sättning för att individen ska hitta ett nytt jobb 
men ibland behövs därutöver insatser som stär-
ker den enskildes jobbchanser, t.ex. genom ut-
bildning, arbetspraktik och subventionerade 
anställningar.  

Utbildningsinsatser stärker individens chanser 
att få ett jobb och bidrar därigenom till lägre 
arbetslöshet. Sådana insatser bidrar till att bryta 
passivitet genom att individen går från arbetslös-
het till utbildning samtidigt som individens 
kompetens och kunskaper utvecklas. Effekterna 
av utbildningsinsatserna kan variera mellan olika 
grupper av individer och beroende på insatsens 
syfte och utformning. 

Kunskapslyftet – fler platser på folkhögskolans all-
männa och särskilda kurser 
Folkhögskolan är en viktig del av kunskapslyftet. 
I enlighet med vad som aviserades i vårändrings-
budgeten 2015 föreslår regeringen nu att medel 
avsätts inom ramen för kunskapslyftet för mot-
svarande 2 000 nya utbildningsplatser på folk-
högskolans allmänna kurs fr.o.m. 2016. 

Regeringen anser att det även bör tillföras yt-
terligare medel för motsvarande ca 1 000 utbild-
ningsplatser på folkhögskolornas allmänna och 
särskilda kurser. Syftet är att möjliggöra fortsatta 
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studier för såväl de som har gått folkhögskolans 
studiemotiverande kurs eller etableringskurs för 
nyanlända, som för övriga personer som t.ex. 
saknar grundläggande utbildning eller befinner 
sig i sysselsättningsfasen. 

Genom att folkbildningen nu tillförs medel 
ökar möjligheten att nya folkhögskolor startas. 
Detta ser regeringen som positivt, särskilt om 
det kan ske i områden där folkhögskolorna inte 
traditionellt varit etablerade. 

Permanent satsning på studiemotiverande folk-
högskolekurs 
Regeringen föreslår att satsningen på studie-
motiverande folkhögskolekurs fortsätter och att 
medel tillförs motsvarande 1 000 platser riktade 
till deltagare över 25 år i jobb- och utvecklings-
garantin, utöver de platser som redan finns av-
satta för ungdomar (se vidare utgiftsområde 14, 
avsnitt 3 Arbetsmarknad). 

Satsning på yrkesinriktade kurser på folkhögskola  
Regeringen anser att det bör skapas nya utbild-
ningsvägar för att de som deltar i jobb- och ut-
vecklingsgarantin ska förbättra sina möjligheter 
till arbete. Regeringen bedömer att en möjlighet 
bör införas för deltagare i garantin att gå yrkesin-
riktade kurser på folkhögskola med bibehållet 
aktivitetsstöd under som längst 24 månader. 
Yrkesutbildningarna ska inriktas på sådana yrken 
där det råder brist på arbetskraft (se vidare ut-
giftsområde 14, avsnitt 3 Arbetsmarknad).  

Bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet 

Ett av syftena med statens stöd till folkbild-
ningen är att bidra till att bredda intresset för 
och öka delaktigheten i kulturlivet. Folkbild-
ningen är en av Sveriges största kulturarenor, 
både när det gäller att erbjuda kulturupplevelser 
och möjligheter till eget skapande. Det är av stor 
vikt att folkbildningen fortsätter att spela denna 
roll för kulturlivet. Folkbildningen bör också 
fortsatt verka för att nå nya grupper av män-
niskor som idag inte är delaktiga i kulturlivet. 

2.6.7 Tillsyn över spelmarknaden 

Spel över internet, bl.a. genom bolag som inte är 
reglerade i Sverige, fortsätter att öka sin mark-
nadsandel i Sverige. En framtida spelreglering 

bör på ett effektivt sätt bemöta en verklighet där 
nu oreglerade spelaktörer lockar allt fler att 
spela. Regleringen på spelområdet ska bl.a. sä-
kerställa att de negativa konsekvenserna av spel 
om pengar inte ökar och att skadeverkningarna 
av överdrivet spelande minskar. 

Regeringen avser att omreglera spelmark-
naden för att skapa en spelmarknad som präglas 
av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i 
spelen och tydliga förutsättningar för att få verka 
på marknaden. Alla aktörer som agerar på den 
svenska spelmarknaden ska göra det med behö-
riga tillstånd och aktörer utan tillstånd ska 
stängas ute. 
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3 Kulturområdesövergripande verksamhet 

3.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheterna Statens kul-
turråd och Myndigheten för kulturanalys samt 
bidrag till kulturområdesövergripande ändamål. I 
det innefattas bidrag till regional kulturverksam-
het, Skapande skola, bidrag till allmänkulturella 
ändamål, utvecklingsverk-samhet och interna-

tionellt kulturutbyte, forsknings- och utveck-
lingsinsatser inom kulturområdet samt stöd till 
icke-statliga kulturlokaler. I avsnittet behandlas 
även tvärgående frågor som omfattar hela kultur-
området samt internationellt samarbete som är 
gemensamt för kultur- och medieområdet. 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom kulturområdesövergripande verksamhet, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

1:1 Statens kulturråd 46 44 44 44 45 46 47 

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete 244 196 196 346 338 339 301 

1:3 Skapande skola 171 184 179 186 190 195 189 

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kultur-
området 38 38 38 39 39 40 41 

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 10 9 10 10 10 10 

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 313 1 299 1 267 1 315 1 343 1 375 1 409 

1:7 Myndigheten för kulturanalys 12 15 16 16 16 16 16 

Summa Kulturområdesövergripande verksamhet 1 833 1 785 1 747 1 954 1 981 2 021 2 013 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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3.3 Mål 

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Bedömningsgrunder 

Utgångspunkter för kulturområdet 

Huvuddelen av den resultatinformation som 
bedömningarna grundar sig på utgörs av åter-
rapporteringar, uppföljningar och utvärder-
ingar från myndigheter och institutioner. 

Resultaten av de statliga insatserna kan vara 
svåra att avgränsa från andra offentliga insatser 
för bl.a. verksamheter som finansieras gemen-
samt med kommuner och landsting. 

De bedömningsgrunder som är specifika för 
respektive område inom kulturområdet redo-
visas i respektive avsnitt. Gemensamma ut-
gångspunkter för bedömningen inom kultur-
området som helhet är barns och ungas till-
gång till kultur, jämställdhet, tillgänglighet 
samt förnyelse och utveckling av verksam-
heten.  

Kulturområdesövergripande verksamhet 

Bedömningen av resultatet för kulturområdes-
övergripande verksamhet utgår från 

– verksamhet för att främja barns och 
ungas tillgång till kultur,  

– bidragsgivning inom ramen för kultur-
samverkansmodellen utifrån bl.a. fördel-
ning av medel per län och per konst- och 
kulturområde, 

– främjande av kulturlivets internationali-
sering och internationellt samarbete, och 

– tillgänglighetsarbete utifrån både uppfölj-
ning av målen inom funktionshinders-
strategin och digitalisering av kulturom-
rådet. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån bl.a. Myn-
digheten för kulturanalys uppföljningar och 
utvärderingar av kulturpolitiken och rap-
porter från Statens kulturråd. 

3.4.2 Resultat 

Barn och unga 

Statens kulturråd arbetar aktivt med att sär-
skilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur i enlighet med de kulturpolitiska målen. 
En viktig del i arbetet, vid sidan om bidrags-
givningen, är att sprida kunskaper om olika 
metoder att stärka barns och ungdomars till-
gång till kultur. 

Skapande skola 
Ansökningarna om Skapande skola-bidrag 
fortsätter att öka och allt fler elever omfattas 
varje år av ansökningarna. För 2015 ansökte 
266 kommuner, vilket motsvarar 92 procent av 
samtliga kommuner, samt 128 fristående sko-
lor om bidraget. Statens kulturråd konstaterar 
att ansökningarnas kvalitet höjts, genom att de 
formella kraven är uppfyllda i allt högre grad. 
Vidare är det i ansökningarna tydligt att 
strukturen för samarbete mellan skola och 
kulturliv också förbättrats. Statens kulturråd 
har i bidragsgivningen för 2015 prioriterat 
medel till kommuner som geografiskt befinner 
sig långt från den professionella kulturen samt 
de som ansökt om medel för Skapande skola-
projekt riktade mot nyanlända elever. 
 
Tabell 3.2 Skapande skola 2013–2015 
 

 2013 2014 2015 

Antal beviljade bidrag 379 369 402 

Antal avslag 12 3 1 

Antal kommuner som 
beviljats bidrag 

257 253 266 

Andel kommuner i procent- 88 88 92 

Antal elever som omfattas 
av beviljade ansökningar 

715 646 772 431 821 995 

Källa: Statens kulturråd 

 

Riksdagens beslut om propositionen Våränd-
ringsbudget för 2015 (prop 2014/15:99, bet. 
2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) innebar att 
Skapande skola-bidraget ökades med 10 miljo-
ner kronor för att användas för verksamhet i 
förskolan. Regeringen anser att det är viktigt 
att barn så tidigt som möjligt får uppleva olika 
kulturuttryck och ges möjlighet att växa ge-
nom kulturskapande. 
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Barnrättsperspektiv i Statens kulturråds bidrags-
givning 
Statens kulturråds mål är att minst 30 procent 
av de verksamheter och projekt som finansiellt 
stöds av Statens kulturråd ska ha barn och 
unga som målgrupp. Detta mål uppnås med 
god marginal. Vid sidan om den konstom-
rådesövergripande verksamheten, som är 
störst eftersom den inkluderar Skapande skola, 
är litteratur, bibliotek och kulturtidsskrifter 
det område som har störst andel bidrag till 
barn och unga, följt av scenkonst och musik. 

Utredning om en nationell strategi för den 
kommunala musik- och kulturskolan 
Regeringen har gett en särskild utredare i upp-
drag att ta fram förslag till en nationell strategi 
för den kommunala musik- och kulturskolan 
(dir. 2015:46). Utredningen ska bl.a. kartlägga 
och beskriva verksamheten i Sverige, identifi-
era hinder för elever att delta i verksamheten 
och föreslå hur en mer tillgänglig och jämlik 
kulturskola kan uppnås. Vidare ska utred-
ningen föreslå åtgärder för hur försörjningen 
av lärare som ska undervisa i den kommunala 
musik- och kulturskolan kan säkras i framti-
den. Uppdraget ska redovisas senast den 30 
september 2016. 

Konferens om barn- och ungdomskultur 
Av budgetpropositionen för 2015 framgick att 
regeringen avsåg att hålla ett uppföljningsmöte 
för alla de institutioner som inför 2011 gavs i 
uppdrag att utforma strategier på barn- och 
ungdomskulturområdet och därefter arbeta i 
enlighet med dessa under åren 2012–2014.  En 
uppföljningsrapport avseende uppdraget har 
färdigställts och vid en konferens på temat 
mod och inkludering inom barnkulturen, ar-
rangerad av Kulturdepartementet i april 2015, 
redovisades erfarenheter av arbetet som sam-
manfattningsvis är goda. Områden som behö-
ver utvecklas är bl.a. samverkan mellan olika 
institutioner och myndigheter på kultur- och 
medieområdet. 

Läsfrämjande insatser för barn och unga re-
dovisas i avsnitt 5. 

Insatser för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare redovisas i avsnitt 
13.4. 

Kultursamverkansmodellen – kulturen ska 
stärkas i hela landet 

Samtliga län förutom Stockholms län ingår 
sedan 2013 i kultursamverkansmodellen. Hu-
vuddelen av statens stöd till regional kultur-
verksamhet fördelas därför inom ramen för 
modellen. Modellens syfte är att ge ökat ge-
nomslag för regionala prioriteringar och vari-
ationer samt att främja samverkan mellan stat-
liga, regionala och lokala aktörer. 

Statens kulturråd fördelade under 2014 ca 
1,2 miljarder kronor till länen, efter be-
dömning av de länsvisa kulturplanerna som 
tagits fram av landstingen i dialog med kom-
munerna, kulturskapare och civilsamhälle. 
Landstingen ansvarar därefter för att fördela 
medlen vidare till de bidragsmottagare inom 
de sju konst- och kulturområden  som anges i 
förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Den länsvisa fördelningen framgår av tabell 3.2 
nedan. 

Av flera regionala kulturplaner framgår även 
kopplingen till länens regionala utvecklings-
strategier. Ofta beskrivs då kulturområdet 
som en viktig faktor för attraktivitet, utveck-
ling och livsmiljö. 
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Tabell 3.3 Fördelning av kultursamverkansmedel, verksamhetsbidrag 2014 samt fördelning till Stockholm 
Total bidragsfördelning per län och fördelning i procent per konst- och kulturområde 

Län Tkr TDM 1 Museer KK-främjande 2 Arkiv Film  Hemslöjd Bibliotek 

Blekinge 16 341 49,1 28,1 3,6 3,3 se Kalmar 3,8 12,2 

Dalarna 32 123 69,2 17,3 2,4 1,4 3,8 2,0 4,0 

Gotland 22 399 52,1 36,3 0,8 Statligt 4,0 2,8 4,0 

Gävleborg 37 411 45,2 27,7 24,0 3,1 se KK-främ-
jande 

se KK-främ-
jande 

se KK-främ-
jande 

Halland 25 166 60,5 25,0 7,2 1,8 se KK-främ-
jande 

se KK-främ-
jande 

5,5 

Jämtland 27 773 56,8 30,5 2,5 1,1 2,8 2,2 4,2 

Jönköping 30 247 68,5 20,6 3,7 1,0 se KK-främ-
jande 

2,1 4,1 

Kalmar 28 864 55,4 32,1 1,1 1,0 4,2 2,2 4,0 

Kronoberg 33 401 76,5 19,3 0,9 1,3 se Kalmar  1,9 se Blekinge 

Norrbotten 41 354 74,7 9,8 5,6 0,9 2,9 1,5 4,6 

Skåne 183 860 81,2  13,2 0,4 0,2 2,1 0,7 2,3 

Söderman-
land 

25 554 63,7 22,8 1,6 1,8 2,4 2,5 5,2 

Uppsala 38 618 79,0 13,7 1,8 1,3 1,1 se regional 
museiverk-

samhet 

3,2 

Värmland 50 085 77,8 12,6 2,2 0,9 2,3 1,2 2,9 

Västerbotten 77 248 84,5 9,5 1,4 0,6 1,2 0,8 1,9 

Västernorr-
land 

42 645 81,3 11,2 1,7 1,4 se TDM 1,6 2,7 

Västmanland 29 904 73,2 14,4 2,3 1,6 2,0 2,1 4,5 

Västra 
Götaland 

304 440 80,0 12,6 4,5 0,4 0,5 0,6 1,3 

Örebro 36 647 77,5 13,8 1,6 1,2 1,3 1,3 3,2 

Östergötland 66 608 84,6 9,9 0,5 0,7 0,9 0,9 2,6 

Delsumma 1 150 688 75,5 15,4 3,2 0,8 1,4 1,1 2,6 

         

Stockholm 89 729 91,7 5,8 0 0 0 0 2,5 

         

Totalt 1 241 416 76,7 14,7 3,0 0,7 1,3 1,0 2,6 
Källa: Statens kulturråd 
1 Avser teater, dans och musik. 
2 Avser konst- och kulturfrämjande. 
3 Bidrag ingår i fördelning till annat län. 
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Som framgår av tabellen är scenkonsten och 
museerna de enskilt största områdena inom 
modellen. Områdena tilldelades sammantaget 
över 90 procent av medlen i kultursamverkans-
modellen för 2014. 

Inom ramen för anslag 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet, som går till kultursamver-
kansmodellen och institutioner i Stockholms län, 
kan Statens kulturråd även fördela tidsbegrän-
sade utvecklingsbidrag. År 2014 fördelades 
sammanlagt 108 utvecklingsbidrag om totalt 
41,6 miljoner kronor varav 94 procent gick till de 
20 län som ingår i modellen. I detta belopp ingår 
en tillfällig förstärkning på 25 miljoner kronor 
per år till de regionala kulturverksamheterna som 
avsåg perioden 2012–2014. 

En stor del av utvecklingsbidragen har gått till 
museer, musik, bild- och form samt dans. 

Skåne, Västerbotten och Norrbotten var de 
län som fick ta del av de största beloppen. 

Uppföljning 
Statens kulturråd presenterade i november 2014 
en övergripande nationell uppföljning av utfallet 
för modellen 2013. Uppföljningen visar att det 
statliga stödet till länen i snitt uppgick till 29 
procent av de totala årliga verksamhetsstöden. 
De regionala och kommunala bidragen utgjorde 
46 respektive 25 procent. 

Rapporten visar övergripande att det inte 
skett några genomgående omprioriteringar på 
regional nivå men att det finns tendenser till 
organisatoriska förändringar. Barn och unga är 
en prioriterad målgrupp. Det interkulturella 
perspektivet är generellt svagt beskrivet och det 
finns ett behov av att förstärka grundläggande 
strukturer för att tillgängliggöra ett profession-
ellt utbud av dans.  

Utvärdering 
I enlighet med uppdraget att kontinuerligt ut-
värdera kultursamverkansmodellen har Myndig-
heten för kulturanalys publicerat en rapport om 
länsteatrarnas arbete. Rapporten, som publicera-
des hösten 2014, framhåller bl.a. att regionernas 
tjänstemän fått en ökad roll, att länsteatrarnas 
uppdrag som regional resurs förstärks och att 
teatercheferna får en ny roll. 

I april 2015 presenterade Kulturutskottet en 
förstudie inför en utvärdering av kultursamver-
kansmodellen. Resultatet av utvärderingen pre-
senteras i november 2015. 

Tabell 3.4 Länsvis fördelning av utvecklingsbidrag 2014 
Tusental kronor 

Län 2012 2013 2014 

Blekinge 300 300 300 

Dalarna 650 950 2 400 

Gotland 600 400 756 

Gävleborg 1 100 600 300 

Halland 3 125 2 420 1 650 

Jämtland 2 140 1 790 1 100 

Jönköping 3 375  1 925 1 450 

Kalmar 1 205 1 770 950 

Kronoberg 1 340 2 800 2 200 

Norrbotten 3 800 3 280 3 110 

Skåne 6 785 5 170 7 170 

Söderman-
land 

2 580 1 780 2 300 

Uppsala 1 150 650 650 

Värmland 1 550 1 465 500 

Västerbotten 7 190 6 050 4 550 

Västernorr-
land 

850 1 245 2 550 

Västmanland 600 750 2 100 

Västra Göta-
land 

3 730 4 400 2 675 

Örebro 2 175 1 700 1 350 

Östergötland 2 350 2 400 1 250 

Totalt i 
modellen 

46 5951 41 8451 39 3111 

    

Stockholm 2 250 3 050 2 300 

Total summa 
riket 

48 845 44 895 41 611 

Källa: Statens kulturråd 
1 Den tillfälliga förstärkningen på 25 miljoner kronor per år ingår i beloppen för 
2012–2013.  

Dialog om kultursamverkansmodellen 
I april 2015 bjöd Kulturdepartementet in ett 
fyrtiotal landstingspolitiker från samtliga län 
som ingår i kultursamverkansmodellen för dialog 
om modellen utifrån nationell och regional kul-
turpolitik. 

Vid diskussionerna framkom, såsom tidigare 
utvärderingar visat, att många ser att modellen 
landat väl och att den bidragit till att kulturen 
står högt upp på agendan i många län. Flera pe-
kade på att det finns behov av att hitta former 
för samverkan för att det civila samhällets orga-
nisationer ska bli än mer delaktiga. Vidare fram-
kom bl.a. att rollfördelningen och dialogen mel-
lan landstingen och den statliga nivån behöver 
vidareutvecklas samt att uppföljningen av mo-
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dellen anses för detaljerad. Flera uttryckte också 
att det finns behov av ytterligare finansiering. 

Kulturlivets internationalisering  

Det internationella och interkulturella samar-
betet ska genomsyra hela kulturområdet vilket 
även framgår av de nationella kulturpolitiska 
målen. Detta beskrivs även i samtliga myndig-
heters instruktioner inom kulturområdet. 

Statens kulturråd främjar internationalisering 
Sedan 2012 har Statens kulturråd ett övergri-
pande uppdrag när det gäller kulturlivets inter-
nationalisering, vilket framgår av myndighetens 
instruktion. Myndigheten ska särskilt bedriva ett 
främjandearbete inom litteraturområdet och 
scenkonstområdet. 

Under 2014 har Kulturrådet utvecklat stödet 
till internationell mobilitet och internationellt 
samarbete så att det integreras i högre grad i 
övrig bidragsgivning inom de olika konstområ-
dena. Detta sätt att hantera ansökningar bedöms 
av Kulturrådet bättre spegla utvecklingen på 
fältet, där de fria aktörerna inom scenkonst och 
musik samt bild- och formområdet i hög grad 
har en verksamhet i vilken internationell sam-
verkan ingår som en integrerad del. Kulturrådet 
arbetar med att utveckla formerna för uppfölj-
ning av den internationella dimensionen inom 
samtliga stödordningar. 

Kulturrådets samverkan med landstingen är 
viktig då dessa har ett ansvar inom ramen för 
kultursamverkansmodellen att främja och verka 
för det internationella arbetet. 

Under året har Kulturrådet fortsatt deltagit på 
flera internationella mässor för scenkonst, dels i 
samverkan med andra myndigheter, dels inom 
ramen för ett nordiskt samarbete. 

Kulturrådet är medlem i scenkonstorganisa-
tioner som IETM (International Network for 
Contemporary Performing Arts) och APAP 
(Association of Performing Arts Presenters). 

Aktörssamverkan 
I internationella sammanhang ska Statens kultur-
råd främja kulturens roll för yttrandefrihet och 
demokratisering. Inom ramen för detta uppdrag 
ska Kulturrådet verka för synergier mellan kul-
turpolitiska och biståndspolitiska insatser. Detta 
framgår av myndighetens regleringsbrev. 

Sedan 2011 har Kulturrådet ansvarat för ett 
Sida-finansierat projekt kring aktörssamverkan 

inom kulturområdet med aktörer i Botswana, 
Indien, Indonesien, Kina, Namibia och Sydaf-
rika. Denna samverkan med Sida slutrapportera-
des under 2014. Kulturrådets sammanfattande 
slutsats är att konstnärligt utbyte kan bidra till 
att uppfylla delar av Sveriges biståndspolitiska 
och kulturpolitiska mål. Därför bör diskussioner 
föras om ett fortsatt samarbete med Sida. 

Svenskt deltagande i EU:s kulturprogram 
Statens kulturråd är tillsammans med Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet kontaktkontor för EU-
programmet Kreativa Europa 2014– 2020, i syfte 
att främja ansökningar från svenska aktörer. 
Sammanlagt genomfördes under året ett tjugotal 
seminarier och informationsmöten och tre blan-
kettverkstäder för att bistå sökande organisa-
tioner vid skrivandet av ansökningar. Intresset 
från svenska aktörer har enligt Kulturrådet varit 
stort under programmets första år. För redovis-
ning av delprogrammet MEDIA se avsnitt 
12.4.2. 

 
Tabell 3.5 Svenskt deltagande i EU-programmet Kreativa 
Europa – delprogrammet Kultur 2014 
 

   2014 

Totalt antal svenska aktörer, 
samtliga stödformer   11 

- varav huvudsökande   3 

- varav projektparter eller 
plattformsmedlem   

                     
8 

Beviljade medel i miljoner 
euro    

                
11,3 

Källa: Statens kulturråd 

De utsända kulturråden 
Sverige har idag åtta utsända kulturråd placerade 
i olika delar av världen. För kulturlivet utgör 
kulturråden en viktig länk mellan Sverige och de 
länder i vilka kulturråden verkar. Kulturdepar-
tementet är huvudman för sju av de utsända 
kulturråden vilka för närvarande finns vid Sveri-
ges ambassader i Berlin, London, Moskva, Pe-
king och Washington, vid Sveriges generalkon-
sulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga repre-
sentation vid Europeiska unionen i Bryssel. 
Kulturråd finns även i Paris, med Svenska insti-
tutet som huvudman. Kulturrådsbloggen är en 
viktig kanal för att kommunicera verksamheten 
och öka tillgängligheten till kulturråden. Bland 
aktiviteterna i Berlin kan omnämnas att det ge-
mensamma Felleshuset, som ambassaden delar 
med de övriga nordiska ambassaderna, fylldes 
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med flera utställningar under 2014, bl.a. Play 
Nordic med inriktning på musik och design. I 
London gjordes under 2014 de två största sats-
ningarna på dans- respektive musikområdet. Den 
nordiska dansfestivalen Northern Lights Festival 
i London rönte stor uppmärksamhet och har lett 
till ett ökat intresse för nordisk dans. Med fokus 
på jämställdhet inom musikbranschen  anordna-
des även en workshop för kvinnliga discjockeyer. 
I Paris lanserades under 2014 norra Sverige i 
samband med det europeiska  kulturhuvudstads-
året i Umeå, varvid en rad utställningar och före-
drag, med inriktning på samisk kultur arrangera-
des. I Moskva genomfördes under 2014 den 
stora satsningen om skapande kultur och nä-
ringsliv – Kreativnaja Shvetsija – varvid bl.a. an-
ordnades en  designutställning i samarbete med 
Svensk Form. I Istanbul har det enskilt största 
projektet under 2014 varit Young Voices, om 
barns rättigheter till kultur. Olika aktörer från 
Turkiet och Sverige har bjudits in för deltagande 
i konferenser och seminarier på temat barn och 
kultur.  Ambassaden i Peking har under 2014 
anordnat en rad visningar av svensk film. Inom 
scenkonsten har ett antal svenska teaterföreställ-
ningar kunnat turnera i Kina, bl.a. barnföreställ-
ningen Natt i februari. I Washington har under 
2014 utställningsserien i House of Sweden om-
fattat utställningar som tema om Värmland re-
spektive satsningen för kulturhuvudstadsåret i 
Umeå.  

Internationellt samarbete 

Europeiska unionen 
Europeiska unionens insatser ska bidra till kul-
turens och den audiovisuella sektorns (film, tv 
och video) utveckling och främja samarbete 
mellan medlemsstaterna. Kulturpolitiken faller 
huvudsakligen under nationell behörighet, men 
vid behov kan EU stödja och komplettera med-
lemsstaternas insatser. 

EU:s stöd till kultur- och medieområdet sker 
framförallt genom programmet Kreativa Europa, 
som är inriktat på de kulturella och kreativa nä-
ringarna. 

Rådets nya arbetsplan för kultur trädde i kraft 
den 1 januari 2015 och löper t.o.m. 2018. Ar-
betsplanen anger de prioriterade områden som 
rådet avser att arbeta med under perioden samt 
de arbetsmetoder som ska användas. Arbetspla-
nen knyter an till och bygger vidare på det som 

tidigare uppnåtts för perioden 2011-2014. Sam-
tidigt har en mer strategisk dimension lagts till i 
syfte att stärka kopplingen mellan arbetsplanen 
och rådets och de roterande ordförandeskapens 
arbete. De prioriterade områden som medlems-
staterna enats om är tillgänglig kultur för alla, 
kulturarv, den kulturella och kreativa sektorn, 
kreativ ekonomi och innovation, främjande av 
kulturell mångfald, kulturens roll i EU:s yttre 
förbindelser samt rörlighet. 

Under våren 2015 har rådet i slutsatser upp-
märksammat mervärden av samverkan mellan 
den kulturella och kreativa sektorn och andra 
samhällssektorer. 

Inom ramen för den öppna samordningsme-
toden arbetar fyra grupper.  Det gäller områdena 
finansieringsmodeller för den kulturella och 
kreativa sektorn, ökad tillgänglighet till kultur 
genom digitalisering, kulturarv och delaktighet 
samt utveckling av den av EU fastställda åttonde 
nyckelkompetensen för EU:s medborgare kultu-
rell medvetenhet och kulturyttringar. Sverige 
deltar i samtliga fyra arbetsgrupper. 

Umeå kulturhuvudstad 
I budgetpropositionen för 2013 avsattes 75 mil-
joner kronor till Umeå kulturhuvudstad 2014, 
varav 37 miljoner kronor för 2013 och 38 miljo-
ner kronor för 2014. Medlen har fördelats av 
Statens kulturråd. Därutöver har ett antal in-
stitutioner och myndigheter, t.ex. Konstnärs-
nämnden, Statens kulturråd, Statens musikverk, 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket, sam-
manlagt beviljat ca 27,4 miljoner kronor av egna 
medel till projekt som relaterar till kulturhuvud-
stadsåret. På basis av slutredovisningar lämnade 
av det tjugotal myndigheter och institutioner 
som har haft i uppdrag att samverka med Umeå 
kulturhuvudstad har Statens kulturråd gjort en 
sammanställning av de samlade statliga insat-
serna (dnr KUR 2015/397). Enligt Kulturrådet 
uppgår den statliga finansieringen i form av bi-
drag till aktörer till totalt ca 102,4 miljoner kro-
nor. Kulturrådet gör sammanfattningsvis be-
dömningen att de uppdrag som statliga myndig-
heter och institutioner har haft har bidragit till 
ett ökat samarbete mellan nationella, regionala 
och lokala aktörer och till fördjupande av nya 
nätverk. Bidragsgivande myndigheter rapporte-
rar att det har funnits ett stort intresse från 
Umeåbaserade aktörer att ansöka om statlig 
finansiering för projekt under kulturhuvudstads-
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året. Enligt Kulturrådet har kulturhuvudstads-
året bidragit till att särskilda satsningar har ge-
nomförts. Dock menar man att de långsiktiga 
resultaten av de statliga insatserna är för tidiga 
att värdera. 

Statskontoret har fått i uppdrag att genomföra 
en utvärdering av de statliga insatserna för Umeå 
kulturhuvudstad 2014. Utvärderingen syftar till 
att bedöma hur de statliga insatserna har bidragit 
till de nationella kulturpolitiska målen samt till 
relevanta tillväxtpolitiska och utrikespolitiska 
mål. Utvärderingen ska även tillföra ökat kun-
skapsunderlag om betydelsen av denna typ av 
statliga insatser för kulturlivets utveckling och 
samhället i stort. Uppdraget ska redovisas i ok-
tober 2015. 

EU:s strukturfondsprogram och landsbygdspro-
grammet 
Under 2014 tilldelades svenska projekt med 
kulturanknytning 2,9 miljoner kronor från 
strukturfondsprogrammen och landsbygdspro-
grammet. Under 2013 uppgick motsvarande 
belopp till 104 miljoner kronor. Minskningen 
beror på att tilldelningar inte skett under 2014 
från den nya programperioden 2014–2020. Av 
Statens kulturråds årliga redovisning framgår att 
finansiering av kulturrelaterade projekt även 
kommer att finnas 2014–2020 inom de olika 
programmen. 

Unesco 
I slutet av 2014 beslutade Sverige (genom Sida) 
om att anslå 400 miljoner kronor till Unesco 
under en fyraårsperiod. Det är det största extra-
budgetära stödet till organisationen hittills. Av 
summan går ca 20 miljoner kronor särskilt till 
Unescos arbete med att genomföra konven-
tionen om skydd för och främjande av mångfal-
den av kulturyttringar. År 2015 firar konven-
tionen tio år. I Sverige uppmärksammades jubi-
leet genom en heldagskonferens i maj. Under 
2015 avslutar också Statens kulturråd sin fyra-
åriga mandatperiod som representant för Sverige 
i regeringskommittén. 

Under perioden 2014–2017 är Sverige ledamot 
i Unescos styrelse. För samma period gäller 
regeringens strategi för Sveriges samarbete med 
Unesco, vars syfte är att borga för en samordnad 
svensk Unescopolitik. 

I strategin pekas tre kulturkonventioner ut 
som centrala: konventionen om skydd för värl-
dens kultur- och naturarv, konventionen om 
skydd för och bevarande av det immateriella 

kulturarvet samt konventionen om skydd för 
och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 

Regeringens engagemang i arbetet med Une-
scos konvention om skydd för världens kultur- 
och naturarv fortsätter. Sverige ska även fortsätta 
verka för att konventionens och världsarvens 
betydelse för en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling tillvaratas och ut-
vecklas. 

Under det gångna året har världsarv av 
oskattbart värde skingrats och förstörts i sam-
band med krigshandlingar i Syrien och i Irak. 
Regeringen välkomnar säkerhetsrådets resolu-
tion 2199 och deltar aktivt i det internationella 
samfundets agerande inför dessa händelser på 
olika sätt. Detta sker genom Sveriges medlem-
skap i FN-organet Unesco, i FN:s generalför-
samling, genom stöd till kampanjen 
#Unite4Heritage och genom att Sverige står 
bakom den koalition av aktörer som Unescos 
generaldirektör samlat för att lägga upp en stra-
tegi och arbeta samlat kring frågan. Regeringen 
deltar även i den fortsatta diskussionen om hur 
världssamfundet, och särskilt Unesco, kan agera 
mot förstörelse av kulturföremål. Detta lyfts 
också i det gemensamma uttalande som de nor-
diska kulturministrarna gjorde under sitt möte 
på Färöarna i maj 2015 där vikten av agerande på 
nordisk nivå betonades. Som en uppföljning av 
uttalandet har ett möte arrangerats av Riksantik-
varieämbetet och Unescorådet där berörda 
myndigheter bjöds in för att gemensamt inven-
tera vad som görs nationellt, hur arbetet kan tas 
vidare och hur fortsatt samverkan kan ske. 

Inom ramen för arbetet med Unescos kon-
vention om tryggandet av det immateriella kul-
turarvet har Institutet för språk och folkminnen 
under 2014 haft regeringens uppdrag att tillva-
rata och utveckla det påbörjade arbetet med 
tillämpningen av konventionen. Uppdraget har 
inriktats mot att engagera och samordna alla 
aktörer och att sprida kunskap om konven-
tionen. 

Europarådet 
Styrkommittén för kultur, kulturarv och land-
skap (CDCPP) har antagit ett arbetsprogram för 
2014 och 2015. En inriktning i verksamheten tar 
sikte på utveckling av indikatorer för värdering 
av kulturens roll i demokratiprocesser. Under 
året har fokus på kulturarvsfrågorna stärkts och i 
april 2015 genomfördes en ministerkonferens 
för ministrar med ansvar för kulturarvsfrågor. 
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Ministerkonferensen resulterade dels i att en 
deklaration om att upprätta en europeisk strategi 
för kulturarvet antogs, dels ett gemensamt utta-
lande angående avsiktlig förstörelse av kulturarv 
och illegal handel med kulturföremål.  

Sverige har även deltagit i arbetet med revide-
ring av Europarådets konvention för sampro-
duktion av film. 

Resultat för samarbetet inom området medier 
och information redovisas under avsnitt 13.4.2. 

Nordiska ministerrådet 
Under 2014 arbetade Ministerrådet för kultur 
med vidareutveckling och förverkligande av sin 
strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013–
2020. Strategin har fem teman: Det hållbara, 
kreativa, interkulturella, unga och digitala Nor-
den. 

Inom temat Det hållbara Norden ledde Nor-
diska ministerrådet under 2014 flaggskeppspro-
jekt Culturability under EU:s Östersjöstrategis 
prioritetsområde för kultur och regional identi-
tet. Culturability lyfte kulturens roll som en 
drivkraft för hållbar utveckling med hjälp av 
goda exempel. Särskilt fokus låg på stadsut-
veckling, kulturella och kreativa näringar samt 
social innovation. 

Under 2014 tog Nordiska ministerrådet fram 
en nordisk strategi för internationell profilering 
och positionering. Denna baserades delvis på de 
positiva erfarenheterna från satsningen Nordic 
Cool i Washington, bl.a. när det gäller vikten av 
att använda sig av starka lokala samarbetspartner. 
Det danska ordförandeskapet för 2015 har 
aviserat att kultursektorn inom Nordiska 
ministerrådet kommer att tilldelas medel för att 
driva en vidareutveckling av Nordic Cool-
konceptet. 

I början av 2014 presenterades en utvärdering 
av nordiska hus och institut under kultur-
ministrarna. Verksamheten vid dessa hus och 
institut bedömdes motsvara förväntningarna på 
omfattning och dynamik. Det framkom att ca 
335 000 personer bedöms komma i kontakt med 
nordiskt kultursamarbete. 

Mot bakgrund av den moderniseringsreform 
som Nordiska ministerrådet står inför ska de 
nordiska kulturinstitutionernas stadgar ändras. 
Arbetet med att se över styrdokumenten har 
inletts. 

I samband med moderniseringsreformen till-
sattes även en utredning kring konsekvenser av 
en eventuell sammanslagning av två institutioner 

för nordiskt kulturstöd – Nordiska kulturfon-
den och Kulturkontakt Nord. Utredningen 
konstaterade att dessa borde behållas som själv-
ständiga aktörer och att deras respektive verk-
samheter kompletterade varandra väl. 

Kulturella och kreativa näringar 

Arbetet med kulturella och kreativa näringar 
sker såväl strukturellt som innehållsmässigt i 
både myndighetsstrukturer och nationella regel-
verk. Det är ett arbete som sker på fyra parallella 
arenor: inom EU, i det nordiska samarbetet, 
nationellt och regionalt. 

Sedan 2014 gäller EU:s nya program Kreativa 
Europa som för åren 2014–2020 omfattar 1,46 
miljarder euro. Programmet omfattar den audio-
visuella sektorn och kultursektorn samt de kul-
turella och kreativa näringar som kopplar till 
dessa. Programmet ska stärka de europeiska 
kulturella och kreativa sektorernas konkurrens-
kraft för att, liksom alla andra EU-program, 
uppnå målen i Europa 2020-strategin om att 
främja smart och hållbar tillväxt för alla. Pro-
grammet har som särskilt mål att bl.a. stärka den 
finansiella kapaciteten hos företag och organi-
sationer inom kulturella och kreativa sektorer på 
ett hållbart sätt. Dessutom är ett mål att främja 
bl.a. utarbetandet av innovation, publikutveck-
ling och nya affärs- och ledningsmodeller genom 
stöd till transnationellt policysamarbete. Ett 
särskilt lånegarantiinstrument på ca 120 miljoner 
euro som kan användas av de kulturella och kre-
ativa näringarna planeras från 2016. De kulturella 
och kreativa näringarna lyfts även fram i de do-
kument som ska vara vägledande för bl.a. de 
europeiska struktur- och investeringsfondernas 
verksamhet i Sverige. 

Det nordiska samarbetet har främst utgått 
från KreaNord, som verkat för att samordna 
insatser, kartläggningar m.m. inom de kulturella 
och kreativa näringarna med ett nordiskt mer-
värde som målsättning. KreaNord avvecklas 
under 2015, men det nordiska arbetet kommer 
att fortsätta bl.a. inom projektet ”Kultur och 
kreativitet för tillväxt” som leds av Nordic Inno-
vation. 

Det nationella arbetets fokus har legat på att 
genomföra programmet Kreativa Europa. Sta-
tens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminsti-
tutet är tillsammans kontaktkontor med uppgift 
att i samverkan med berörda aktörer främja 
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svenska ansökningar till programmet Kreativa 
Europa. Kulturrådets aktiviteter för att främja 
kulturella och kreativa näringar har ökat under 
året, bl.a. genom ett väl fungerande samarbete 
med Tillväxtverket. När programperioden gått in 
i en genomförandefas har Kulturrådets insatser 
förändrats till att följa och genomföra. Kulturrå-
det ingår bl.a. i en nationell analysgrupp för re-
gional tillväxt och attraktionskraft, ledd av Nä-
ringsdepartementet, och myndigheten har även 
fått i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi 
för myndighetens medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet under perioden 2014–2020. Kul-
turrådet och Tillväxtverket har också under året 
fört samtal om samverkansområden som rör 
bägge myndigheters grunduppdrag och har bä-
ring på kulturella och kreativa näringar och re-
gional utveckling. Den internationella konferens 
i Umeå som genomfördes tillsammans med Till-
växtverket och ett tiotal andra samverkande 
myndigheter fokuserade på kulturdriven tillväxt 
och hållbar stadsutveckling. 

Myndigheten för kulturanalys 

Myndigheten för kulturanalys publicerade under 
året ett flertal rapporter och genomförde även 
egeninitierade och utåtriktade aktiviteter samt 
medverkade i andra aktörers seminarier. Myn-
digheten har under 2014 publicerat sex rappor-
ter, tre promemorior och gjort 17 externa pre-
sentationer. De rapporter som redovisats till 
Kulturdepartementet behandlar statistik och 
kulturvanor samt utvärderingar av reformer och 
statliga satsningar avseende bl.a. kultursamver-
kansmodellen och effekterna för länsteatrarna, 
bidragssystemet Kulturbryggan, Musikplattfor-
men och de statliga jämställdhetssatsningarna. 
Därutöver har Myndigheten för kulturanalys 
arbetat med att utveckla former för att kunna 
redovisa officiell statistik för studieförbund, 
kulturmiljövård, bild och form samt scenkonst. 
Vidare publicerade myndigheten en redovisning 
av en pilotstudie om barns och ungas kulturva-
nor samt har utvecklat ett ramverk för kultur-
vaneundersökningar. 

Forskning inom kulturområdet 

År 2014 uppgick stödet till forsknings- och ut-
vecklingsinsatser inom kulturområdet till 37,6 

miljoner kronor via anslaget 1:4 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom kulturområdet (FoU-
anslaget). Medlen används för projekt inom de 
centrala museernas, Riksarkivets, Riksantikvarie-
ämbetets och Institutet för språk och folkmin-
nens ansvarsområden. Vidare används medlen 
för grundforskning inom naturvetenskap vid 
Naturhistoriska riksmuseet. 

Statens kulturråd fördelar den del av anslaget 
som kan sökas av de centrala museerna för att 
stärka kunskapsuppbyggnaden inom museisek-
torn. År 2014 fördelades ca 3,5 miljoner kronor 
till sju projekt vid Statens musikverk, Statens 
historiska museer, Stiftelsen Nordiska museet, 
Naturhistoriska riksmuseet och Stiftelsen Tek-
niska museet. Flera av projekten berör museive-
tenskapliga frågeställningar, medan andra belyser 
de egna samlingarna ur nya perspektiv. 

Riksarkivet är en central del av forskningens 
infrastruktur, särskilt på det humanistiska områ-
det. Myndigheten bedriver en omfattande FoU-
verksamhet med stöd av externa finansiärer och 
samverkar nationellt och internationellt med 
forskare inom flera vetenskapsområden. Myn-
dighetens del i FoU-anslaget under 2014, totalt 
10,4 miljoner kronor, har använts för projekt 
som rör t.ex. metodutveckling för bevarande och 
tillgängliggörande, utarbetande av publikationer 
utifrån Riksarkivets bestånd och utveckling av 
arkivredovisningssystem. Ett mindre belopp har 
avsatts för arbete med myndighetens första lång-
siktiga FoU-plan som avser ett program för åren 
2016–2018. 

Riksantikvarieämbetets FoU-program för 
kulturmiljöområdet 2012–2016 har sex forsk-
ningsteman: Kulturarvets betydelse, Tillståndet 
för kulturarvet, Förutsättningar för kulturarvs-
arbetet, Samverkan och dialog med andra aktörer 
och det civila samhället, Kulturarvsinformation 
och Styrmedel. År 2014 fördelades ca 13,4 mil-
joner kronor till totalt 32 projekt. Liksom tidi-
gare år gick den största andelen av anslaget till 
projekt vid universitet och högskolor. Resultaten 
från genomförda forskningsprojekt når ut till 
verksamma inom kulturmiljöområdet bl.a. ge-
nom publikationer och vid seminarier. Under 
2014 har nio projekt publicerat forskningsrap-
porter och ett flertal seminarier har hållits. 

Institutet för språk och folkminnen bedriver 
forskning inom ämnesområdena dialekter, folk-
minnen, namn, svensk och allmän språkvård 
samt minoritetsspråk. Flera projekt sker i sam-
verkan med bl.a. universitet och högskolor och 
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myndighetens forskare anlitas ofta för undervis-
ning vid lärosäten. Myndighetens del i FoU-
anslaget, 1,2 miljoner kronor under 2014, utlyser 
myndigheten internt till bl.a. pilotprojekt, digi-
talisering av samlingar, metodutveckling, utbyg-
gandet av databaser och seminarieverksamhet. 
Under 2014 erhöll 15 projekt medel från ansla-
get inom myndighetens samtliga fem ämnesom-
råden. 

Naturhistoriska riksmuseet är erkänt som en 
av landets främsta institutioner för forskning om 
biologisk och geologisk mångfald samt samspe-
let mellan naturmiljö och människa. Forsk-
ningen finansieras huvudsakligen av externa 
bidrag. Under 2014 utgjorde andelen externa 
forskningsbidrag ungefär två tredjedelar av mu-
seets totala kostnader för forskning. Myndighet-
ens del av FoU-anslaget uppgick 2014 till 6,8 
miljoner kronor. Medlen används till att driva 
forskningslaboratorier inom geologi och biologi 
och till lönemedel för ett antal forskare. 

Forskning inom kulturområdet stöds även via 
Vetenskapsrådet (utgiftsområde 16). Även andra 
forskningsfinansiärer som t.ex. Riksbankens 
jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakade-
mien har stor betydelse som stöd för forsk-
ningen inom kulturområdet. 

Jämställdhet 

För att uppnå det kulturpolitiska målet om allas 
möjlighet att delta i kulturlivet ska samtliga 
myndigheter inom kulturområdet integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. 

Fem myndigheter – Statens musikverk, 
Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Statens 
konstråd och Riksutställningar – har även fått ett 
särskilt uppdrag i regleringsbreven om att ta 
fram en plan för hur jämställdhetsarbetet kan 
integreras och bli en del av myndigheternas or-
dinarie verksamheter, exempelvis i deras styrpro-
cesser. Myndigheterna redovisar åtgärder och 
resultat i årsredovisningarna för 2015–2018. 

Resultat av arbetet med jämställdhet redovisas 
under respektive områdesavsnitt. 

Hbtq-frågor 

Statens kulturråd har, inom ramen för regering-
ens strategi för lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck, fått i uppdrag att vara strategisk 
myndighet för kulturområdet. 

Av Kulturrådets återrapportering från 2014 
framgår att hbtq-kunskap och hbtq-perspektivet 
ska integreras i myndighetens hela verksamhet. 
Myndigheten har lagt upp en treårig plan och har 
påbörjat arbetet med att kommunicera uppdra-
get och inhämta kunskap genom dialogmöten, 
samråd och samverkan. Strategier, utmaningar 
och goda exempel har identifierats. 

Konstområden som på ett bra sätt har integre-
rat hbtq-frågorna är den samtida dansen och 
serierna. 

Bibliotekens roll bedöms vara viktig. En en-
kätundersökning gjord av Biblioteksbladet visar 
dock att endast sju procent av folkbiblioteken 
har en hbtq-strategi.  

Inom de regionala verksamheterna finns det 
goda exempel på kulturinstitutioner som arbetar 
aktivt med frågorna. Flera verksamheter har fått 
utvecklingsbidrag från Kulturrådet för särskilda 
hbtq-satsningar. 

Riksutställningar har under 2014 haft i upp-
drag att undersöka och analysera hur museer och 
andra utställare belyser hbtq-perspektiv, samt ge 
förslag på hur detta arbete kan vidareutvecklas. 
Riksutställningar visar i sin rapport att svenska 
museer generellt är positiva till arbetet med 
hbtq-frågor och en majoritet har erfarenhet av 
att på ett eller annat vis inkludera hbtq-frågorna i 
verksamheten, särskilt i utställningsproduktion 
och besökar- och programverksamhet. Riksut-
ställningar framhåller att ytterligare arbete behö-
ver göras för att förankra hbtq-frågorna såväl i 
museernas interna värdegrundsarbete som i po-
licy och strategi. 

Funktionshinderspolitik 

Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet är 
sektorsansvariga myndigheter på kulturområdet 
när det gäller genomförandet av funktionshin-
derspolitiken 2011–2016. 

Kulturrådets uppföljning Kultur för alla – 
inget hinder (2015) visar en positiv utveckling 
när det gäller myndighetens tre delmål för stra-
tegin. Kulturrådet konstaterar att många bi-
dragsmottagande kulturinstitutioner låter per-
spektivet genomsyra en större del av verksam-
heten. Myndigheten rapporterade till regeringen 
under 2014 att samtliga bidragsmottagande kul-
turinstitutioner nu har en handlingsplan för ökad 
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tillgänglighet. Myndigheten har fortsatt att be-
vaka frågan även bland andra aktörer och årets 
uppföljning visar t.ex. att arrangörer i lägre ut-
sträckning har en handlingsplan för tillgänglig-
het. Av samtliga svarande konst- och kulturaktö-
rer med egna lokaler var det bara 16 procent som 
angav att enkelt avhjälpta hinder är fullständigt 
åtgärdade, vilket är en försämring från 2013. 
Totalt 55 procent angav dock att enkelt avhjälpta 
hinder till stor del eller delvis har åtgärdats. Ett 
ökat antal kulturinstitutioner svarar ja på frågan 
om deras externa webbplats följer internationell 
standard, WCAG 2.0 nivå A.A.  

 
Tabell 3.6 Kulturaktörers arbete för ökad tillgänglighet 
2014 (inom Statens kulturråds bidragsgivning och kultur-
samverkansmodellen) 
Andel i procent 

 2012 2013 2014 

Har en handlingsplan för ökad 
tillgänglighet 

- 100 100 

Inventerat enkelt avhjälpta hinder 
helt eller delvis 

89 96 91 

Åtgärdat enkelt anhjälpta hinder 
fullständigt eller till stor del 

64 71 67 

Webbplatsen följer helt eller till 
viss del internationell standard 
för tillgänglighet 

35 37 37 

Information finns på webbplats 
om tillgänglighet 

45 43 54 

Källa: Statens kulturråd, Kultur för alla – inget hinder 2014 
Urvalet skiftar mellan åren 

 
Riksantikvarieämbetets uppföljning Kulturarv 
för alla (2015) visar en positiv utveckling även på 
kulturmiljöområdet. Antalet insatser för ökad 
tillgänglighet bedöms öka och kompetensen hos 
kulturmiljöns aktörer bedöms vara hög. Av 
uppföljningen framgår att en stigande del av 
länens användning av kulturmiljövårdsanslaget 
går till tillgängliggörande av kulturmiljön. Den 
stora förbättring som skedde under 2013 tycks 
ha avstannat något. Över hälften av länsstyrel-
serna och länsmuseerna anger dock att fler till-
gänglighetsinsatser genomförts än tidigare. 

Myndigheten för delaktighet gör även årliga 
öppna jämförelser av tillgängligheten på statliga 
myndigheter. När det gäller fysisk tillgänglighet 
visar kulturmyndigheterna mycket goda resultat. 
När det gäller grundläggande tillgänglighet 
framgår resultatet av tabellen nedan. Poängen är 
baserad på frågor om bl.a. handlingsplan, utsedd 
ansvarig för frågorna och inventerade lokaler. Av 
tabellen framgår att några myndigheter förbätt-

rat sig, men att det kvarstår utvecklingsbehov för 
flera av dem. 

 
Tabell 3.7 Statliga kulturmyndigheters grundläggande 
tillgänglighet 
Maxpoäng 13 

 2013 2014 

Myndigheten för tillgängliga medier 13 12 

Statens kulturråd 12 13 

Forum för levande historia 11 12 

Statens maritima museer  11 11 

Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftel-
sen Hallwylska museet 

10 12 

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermars 
udde 

10 6 

Riksantikvarieämbetet 10 9 

Riksutställningar 10 10 

Statens försvarshistoriska museer 10 11 

Statens centrum för arkitektur och design 9 9 

Riksarkivet 9 8 

Institutet för språk och folkminnen 8 10 

Naturhistoriska riksmuseet  8 8 

Statens musikverk 8 7 

Moderna museet 7 10 

Statens museer för världskultur 5 6 

Statens historiska museer 6 4 

Statens konstråd 3 8 

Källa: Myndigheten för delaktighet 

Det civila samhället 

Av den årliga uppföljningen av politiken för det 
civila samhället för 2014 framgår att de statliga 
insatserna inom kulturområdet liksom tidigare år 
är omfattande. 

Kultursamverkansmodellen ger utrymme för 
regionala prioriteringar och variationer vid för-
delning av statliga medel till kulturverksamhet i 
hela landet. Landstingen ska arbeta fram kultur-
planer i samverkan med bl.a. det civila samhället. 
Denna samverkan möjliggör för det civila sam-
hällets organisationer att påverka kulturens ut-
veckling i länen och samverka kring denna. Sam-
verkan med det civila samhället behöver dock 
vidareutvecklats, något som även tidigare fram-
kommit i Myndigheten för kulturanalys rapport 
Samverkan ligger i tiden (2013). 

Statens kulturråd får fr.o.m. 2014 fördela me-
del från anslaget 1:6 Bidrag till regional kultur-
verksamhet till det civila samhällets organisation-
ers medverkan i arbetet med framtagande och 
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genomförande av regionala kulturplaner. I sam-
band med bidragsfördelning inom kultursam-
verkansmodellen för Statens kulturråd dialog 
med organisationen Ideell kulturallians som 
representerar ett 50-tal organisationer. 

Inom kulturmiljöområdet fördelar Riksantik-
varieämbetet årligen två typer av bidrag som 
riktar sig till det civila samhällets organisationer. 
Det rör sig dels om ett projektbidrag till arbets-
livsmuseer, dels ett organisationsbidrag till ide-
ella organisationer inom kulturmiljöområdet. 

Kulturbryggan 

Kommittén Kulturbryggan har sedan 2011 för-
delat 25 miljoner kronor årligen till nyskapande 
kultur, se tabell 3.8 nedan. Bidragsgivningen ska 
främst inriktas på det fria kulturlivet. Kommit-
tén har även i uppgift att främja samverkan med 
andra finansiärer. 

Förutsättningarna för bidragsgivningen 2015 
justerades jämfört med tidigare år eftersom kra-
vet på medfinansiering tonats ner något. 

 
Tabell 3.8 Kulturbryggans bidrag 2012–2014 

  
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

Antal ansökningar 630 829 1 176 

Antal beviljade ansökningar   101 138 151 

Andel beviljade ansökningar (%) 16 17 13 

Medfinansiering (i mnkr) 31,7 34,5 34 
Källa: Kulturbryggan  

 
Av tabellen ovan framgår att söktrycket ökat 
mellan 2012 och 2014, vilket motsvaras av en 
lägre beviljandegrad som 2014 ligger på ca 13 
procent. Bland de 1 176 projektansökningarna 
råder en relativt jämn könsfördelning, 59 pro-
cent av projekten hade en kvinna som projektle-
dare. 

I syfte att bl.a. främja ansökningar från hela 
landet genomfördes 2014 ett antal ”Kulturbryg-
gan in Residence”, dvs. tillfällen då Kulturbryg-
gan besöker regionala och lokala aktörer och 
erbjuder råd och stöd. Under 2014 besöktes 
Västra Götaland, Västerbotten, Skåne och Norr-
botten. Av Kulturbryggans redovisning framgår 
att ansökningar inkommit från samtliga län. 
Bidrag har beviljats för projekt som drivs i 12 av 
21 län.  Storstadslänen Stockholm, Västra Göta-
land och Skåne står för ca 80 procent av ansök-
ningarna. 

Under 2014 ökade Kulturbryggans andel av 
projektens totala finansiering från 42 procent till 
66 procent, vilket enligt Kulturbryggan åter-
speglar uppdraget att vara en alternativ finansie-
ringsaktör till andra offentliga bidragsgivare. 
Stöden fördelas både som startstöd och genom-
förandestöd. 

Under 2014 arrangerade Kulturbryggan för 
första gången ”Samverkstad” med Innovativ 
Kultur i Stockholm. I denna verkstad deltog 
kulturaktörer och näringslivsaktörer för dis-
kussion om gemensamma projektidéer. Kultur-
bryggan ser behov av att dessa frågor drivs vidare 
i andra regioner. 

Nationella minoriteters kultur 

Att främja de nationella minoriteternas möjlig-
heter att behålla och utveckla sitt språk och sin 
kultur, och i synnerhet främjandet av barns ut-
veckling av en kulturell identitet, är skyldigheter 
för det allmänna enligt lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Statens kulturråd fördelar särskilda medel för 
att främja det samiska folkets och övriga nation-
ella minoriteters kulturverksamhet. Liksom 
föregående år fördelades merparten av bidragen 
2014 som verksamhetsbidrag till fem verksam-
heter: Uusi Teatteri, Tornedalsteatern, Sverige-
finska biblioteket i Stockholm, Judiska biblio-
teket och Romska kulturcentret i Malmö. Öv-
riga medel fördelades som projektbidrag där 
barn- och ungdomsverksamhet och insatser som 
stärker de nationella minoriteternas egna kultu-
rella strukturer har prioriterats. Utöver dessa 
medel har verksamheter med utgångspunkt i 
nationella minoriteters kultur även beviljats me-
del via andra stödformer, t.ex. produktionsstöd 
till kulturtidskrifter och det regionala utveck-
lingsbidraget. Summan av beviljade bidrag till 
nationella minoriteters kulturverksamhet upp-
gick 2014 till ca 8,8 miljoner kronor, att jämföra 
med ca 12,3 miljoner kronor för 2013 och ca 9,5 
miljoner kronor för 2012. Minskningen mellan 
2013 och 2014 beror på att Tornedalsteatern 
beviljades bidrag på 2,2 miljoner kronor för 2014 
års verksamhet redan i december 2013. Summan 
beviljade bidrag till romsk kulturverksamhet har 
ökat från 1,5 miljoner kronor år 2013 till 2,2 
miljoner kronor år 2014. 

Av Statens kulturråds regleringsbrev framgår 
fr.o.m. 2014 att myndigheten, i sin bedömning 
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och uppföljning av de regionala kulturplanerna, 
särskilt ska uppmärksamma landstingens arbete 
för att främja de nationella minoriteternas, och i 
synnerhet romers, kultur och kulturarv. I syfte 
att inspirera landstingen till att utveckla detta 
arbete bjöd Statens kulturråd in de regionala 
kulturcheferna till ett rundabordssamtal i sep-
tember 2014. Vid mötet fanns 18 landsting re-
presenterade. Under 2014 har Statens kulturråd 
även fastställt nationella minoriteters kultur som 
en av fem prioriteringsgrunder för statsbidrag 
inom kultursamverkansmodellen. För 2014 har 
två landsting beviljats ett ökat bidrag mot bak-
grund av sitt arbete för att främja nationella mi-
noriteters kultur. 

Vidare har Statens kulturråd under 2014 även 
kartlagt hur nationella minoriteters kultur och 
kulturarv främjas och synliggörs runt om i lan-
det, genom en enkät ställd till landsting, statliga 
och regionala kulturinstitutioner samt fria grup-
per med statligt verksamhetsstöd. Av de region-
ala aktörer som besvarat enkäten uppgav 47 pro-
cent att de under 2013 främjat eller synliggjort 
minst en nationell minoritets kultur och kultur-
arv. För de statliga kulturinstitutionerna var 
motsvarande siffra 84 procent. För regionala 
verksamheter och fria grupper var motsvarande 
siffra 46 respektive 29 procent. 

Bidrag till samisk kultur fördelas även av Sa-
metinget, vars anslagsmedel 2014 uppgick till ca 
14,4 miljoner kronor. Bidraget används för verk-
samhet med en samisk bibliotekskonsulent, för 
bidrag till Sámi Teáhter (Giron Sámi Teáhter) 
samt till bidrag inom samiskt konst- och kultur-
liv. 

Kultur för äldre 

Åren 2011–2013 fick Statens kulturråd i uppdrag 
att fördela särskilda medel som främjar äldre 
människors delaktighet i kulturlivet genom såväl 
kulturuppleverser som eget skapande i gemen-
skap med andra. En uppföljning av satsningen 
har gjorts som visar på en rad positiva effekter av 
bidraget. 

Riksdagen har som sin mening gett regeringen 
tillkänna vikten av att bejaka äldre människor 
delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfaren-
heterna från satsningen Kultur för äldre (bet. 
2014/15:KrU7, rskr. 2014/15:163). 

Regeringen kan konstatera att många upp-
skattade projekt har kunnat förverkligas inom 
ramen för satsningen kultur för äldre. Erfaren-
heterna från projekten har tagits till vara i den 
uppföljning som genomfördes och kan tjäna 
som inspiration för kommuner och landsting.  

Kommunerna och landstingen har inom sitt 
ansvar för kultur att se till alla invånares behov. 
Det är också de som bäst kan bedöma vilka in-
satser som bör göras för att långsiktigt skapa 
förutsättningar för att också de som finns i 
äldrevården får del av kultur. Som ett stöd för 
arbetet i kommuner och landsting sprider Sta-
tens kulturråd via sin hemsida ett omfattande 
informationsmaterial om kultur för äldre och 
kultur och hälsa. Härigenom anser regeringen att 
riksdagens tillkännagivande är tillgodosett. 

Regional fördelning av statligt stöd  

Kulturrådet har i juni 2015 publicerat rapporten 
Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 
2013–2014. Kulturrådet har samlat in och sam-
manställt uppgifter från 28 statliga kulturmyn-
digheter och kulturinstitutioner. Tillsammans 
hade de 28 organisationerna ca 5,9 miljarder 
kronor i statliga anslag respektive år, varav 4,7 
miljarder härletts till olika regioner. 

I rapporten framgår det att Stockholms län 
stod för ca 45 procent av de härledda uppgif-
terna, vilket till stor del beror på att de flesta 
statliga kulturinstitutioner ligger i Stockholm 
och har bedrivit sin huvudsakliga verksamhet 
där, t.ex. Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska 
teatern och flertalet av de centrala museerna. Av 
rapporten framgår också på olika sätt hur de 
statliga medlen fördelats regionalt i kronor per 
invånare. Även i kronor per invånare når Stock-
holm högt tillsammans med några andra re-
gioner. 

Rapporten särredovisar också bidrag som för-
delats av bidragsgivande myndigheter och då blir 
den regionala fördelningen lite annorlunda. 
Sammantaget kan man säga att bidragen till re-
gional kulturverksamhet, men även andra  
statsbidrag, varit viktiga för att bygga kulturell 
infrastruktur i hela landet och utjämna förut-
sättningarna för landets invånare att kunna ta del 
av professionell kultur. 
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Diagram 3.1 Regional fördelning av totala härledda statliga kulturutgifter 2013–2014 
  

 
Källa: Statens kulturråd 
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3.4.3 Analys och slutsatser 

Barn och unga 
Statens kulturråd arbetar aktivt med att förbättra 
processen kring ansökningar om Skapande 
skola-medel och i samband med det är samar-
betet med kommunerna viktigt. Statens kultur-
råds insatser har gett resultat. Allt fler skol-
huvudmän ansöker om bidrag till Skapande 
skola-satsningar och uppfyller kriterierna för att 
beviljas bidrag. 

Därutöver arbetar regeringen på olika sätt 
med att ytterligare främja samarbetet mellan 
kultur- och utbildningsområdet. 

Kultursamverkansmodellen  
Regeringens ambition är att göra kulturen mer 
tillgänglig i hela landet och ge medborgarna ett 
större demokratiskt inflytande i sin vardag och 
livsmiljö. Därför ser regeringen det som angelä-
get att värna kultursamverkansmodellens syfte, 
men också att utveckla den baserat på de erfa-
renheter som inhämtats de gångna åren i dialog 
med regionala och lokala företrädare, kultur-
skapare och civilsamhälle. 

Modellen har funnits sedan 2011 och bedöms 
fungera väl. Framöver är det angeläget att fort-
satt utveckla samverkan mellan de aktörer mo-
dellen vänder sig till och att särskilt samverka för 
att civilsamhällesaktörer blir delaktiga. Vidare 
bör perspektivfrågor såsom tillgänglighet, hbtq, 
jämställdhet och arbetet för de nationella mino-
riteterna få ökat genomslag. 

Kulturlivets internationalisering  
Det finns ett starkt inslag av internationell sam-
verkan inom kulturlivet inte minst inom det fria 
scenkonstområdet. Statens kulturråd har fr.o.m. 
2013 än mer integrerat det internationella per-
spektivet i bidragsfördelningen. 

Det är svårt att separera nationell och inter-
nationell verksamhet. Därför är ett integrerat 
perspektiv även i bidragsfördelning viktigt. I 
sammanhanget är det värt att utveckla formerna 
för en ändamålsenlig utvärdering av det inter-
nationella perspektivet. 

Internationellt samarbete 
EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020 har 
genomförts gradvis under den inledande peri-
oden. Under 2016 är avsikten att introducera ett 
lånegarantiinstrument för den kulturella och 
kreativa sektorn. Garantin kommer att uppgå till 
ca 120 miljoner euro och bedöms helt utbyggd 

motsvara uppemot 750 miljoner euro i investerat 
kapital till sektorn. Lånegarantiinstrumentets 
effektivitet är i hög grad beroende av kunskapen 
om detsamma. Därför är det viktigt att de myn-
digheter och organisationer som kommer att 
beröras av instrumentet utvecklar och ökar sin 
kunskap. Särskilda informationsinsatser kommer 
sannolikt att behövas. 

Den pågående moderniseringsreformen av det 
nordiska samarbetet har lett till en mer struktu-
rerad och strategisk verksamhet också inom 
kulturområdet. Strategin för det nordiska kul-
tursamarbetet 2013–2020 betonar den tvärsekto-
riella verkan kulturen kan ha och inom det nor-
diska samarbetet spelar kulturen en viktig tvär-
sektoriell roll. Kulturområdet har även genom 
flera satsningar inom hållbar utveckling bidragit 
till implementeringen av Nordiska ministerrå-
dets hållbarhetsstrategi ”Ett gott liv i ett hållbart 
Norden”. 

Kulturella och kreativa näringar 
Ett viktigt arbete kommer att vara att följa upp 
och utvärdera effekterna av hur arbetet med de 
kulturella och kreativa näringarna utvecklas 
inom ramen för det nya EU-programmet Krea-
tiva Europa samt att följa upp eventuella projekt 
finansierade via de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Det är även viktigt att 
inleda arbetet för att ta tillvara den potential som 
det nya lånegarantiinstrument inom programmet 
Kreativa Europa erbjuder från 2016. Sammanta-
get bedömer regeringen att de olika insatserna 
bidrar till att skapa en hållbar och långsiktig 
utveckling av de kulturella och kreativa näring-
arna. 

Myndigheten för kulturanalys 
Regeringen anser att Myndigheten för kultur-
analys bedrivit en bra verksamhet under året. 
Det är positivt att myndigheten fortsätter att 
utveckla nya arbetsformer, t.ex. för att ta fram 
statistik inom sitt ansvarsområde. 

Forskning inom kulturområdet 
Kulturinstitutionernas möjlighet att efterfråga, 
värdera och implementera forskning i sin verk-
samhet är grundläggande för deras förmåga att 
förmedla kunskap till olika intressenter. Resul-
taten visar att de kulturinstitutioner som får del 
av anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet generellt sett har en god 
förmåga att i hög konkurrens erhålla externa 
forskningsmedel, vilket är en god indikator på 
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forskningsverksamhet av hög kvalitet. Vidare 
redovisar institutionerna ett gott samarbete med 
universitet och högskolor i sin forskningsan-
knutna verksamhet.  

Regeringen bedömer att anslaget 1:4 Forsk-
nings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 
har en strategisk betydelse, inte bara för förut-
sättningarna att bygga verksamheterna utifrån 
aktuellt kunskapsläge, utan också för att det 
skapar en grund för den externa finansieringen 
och därmed sambanden med universitet och 
högskolor.  

Hbtq-frågor 
Konst- och kulturområdet bedöms vara ett om-
råde med goda förutsättningar och unik förmåga 
att synliggöra och utmana normer.  

Regeringen avser att följa att övriga myndig-
heter och institutioner inom kulturområdet 
arbetar aktivt för ökad öppenhet och mångfald 
avseende hbtq-frågor i enlighet med regeringens 
strategi för lika rättigheter och möjligheter oav-
sett sexuell läggning, könsidentitet eller könsut-
tryck.  

Funktionshinderspolitik 
Tillgängligheten till kultur har förbättrats de 
senaste åren, men mycket återstår att göra. Det 
omfattande arbete som Statens kulturråd gör 
inom sitt ansvarområde bedöms ha gett positiva 
resultat. Samma sak gäller för de förbättringar 
som gjorts av länsstyrelser och länsmuseer inom 
de områden som Riksantikvarieämbetet ansvarar 
för.  

Regeringen bedömer att Kulturrådets och 
Riksantikvarieämbetets arbete med tillgänglig-
hetsfrågan har ökat medvetenheten kring till-
gänglighetsfrågan bland bidragsmottagande 
kulturinstitutioner, länsstyrelser och länsmuseer. 
Myndigheternas arbeten bedöms ha bidragit till 
att perspektivet genomsyrar dessa verksamheter.  

Regeringen gör bedömningen att de statliga 
kulturmyndigheterna bör kunna utveckla sin 
grundläggande tillgänglighet och kommer att 
noga följa detta arbete. 

Det civila samhället 
Det civila samhället är en förutsättning för ett 
mångfacetterat och vitalt kulturliv i hela landet. 
Regeringen bedömer att statens bidrag till och 
samverkan med det civila samhället har stor be-
tydelse för såväl den utövande kulturen som 
kulturarvsområdet och bidrar till att de nation-
ella kulturpolitiska målen uppnås. Regeringen 

anser att det är angeläget att formerna för sam-
råd och dialog mellan det civila samhället, kom-
munerna, landstingen och staten fortsätter att 
utvecklas. 

Kulturbryggan 
Att främja framväxten av nyskapande kultur är 
en angelägen uppgift. Det ökade söktrycket 2014 
på kommittén Kulturbryggans bidragsgivning 
visar att efterfrågan är stor. Regeringen har be-
slutat att kommitténs försöksverksamhet ska 
permanentas som ett särskilt beslutsorgan be-
nämnt Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden 
fr.o.m. den 1 oktober 2015. 

Det är angeläget att den fortsatta verksam-
heten är oberoende inom de förvaltningspoli-
tiska ramar som gäller.  Med en fortsatt bidrags-
givning kan kulturens återväxt i hela landet 
främjas.  Det är viktigt att Kulturbryggan vidare-
utvecklar arbetet med att nå kulturaktörer i hela 
landet.  

Nationella minoriteters kultur 
Att främja de nationella minoriteternas kultur är 
angeläget för att både kulturlivet och samhället i 
stort ska präglas av mångfald och inkludering. 
Statens kulturråds bidragsgivning till de nation-
ella minoriteternas kultur ligger på en relativt 
stabil nivå från år till år. Genom kultursamver-
kansmodellen skapas större möjligheter för na-
tionella minoriteters kulturverksamhet på re-
gional nivå. Även om landstingen och regionerna 
kommit olika långt i sitt arbete med att främja 
nationella minoriteters kultur har, som Statens 
kulturråd noterat, frågan lyfts i betydligt högre 
utsträckning under 2014 än tidigare och kom-
petensen på regional nivå ökar. 

Regeringen bedömer att Statens kulturråds 
arbete för nationella minoriteters kultur har 
utvecklats positivt. Det är dock angeläget att 
arbetet fortsätter att utvecklas, inte minst då det 
gäller att öka medvetenheten för frågorna på 
regional nivå. Statens kulturråds beslut att ange 
nationella minoriteters kultur som en av fem 
prioriteringsgrunder för statsbidrag inom kul-
tursamverkansmodellen förbättrar möjligheten 
till uppföljning och kan också komma att leda till 
en positiv utveckling av insatserna inom områ-
det. 

Regeringen betonar att Sametinget som för-
valtningsmyndighet för samisk kultur har ett 
viktigt uppdrag att bidra till utvecklingen av ett 
starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kul-
turliv. Det är viktigt att Sametinget får förbätt-
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rade förutsättningar för att främja den samiska 
kulturen. 

 

 

Redovisning av vissa kulturinstitutioners hyreskostnader  

Tabell 3.9 Hyreskostnader m.m. för vissa kulturinstitutioner 2012–2014 
Tusentals kronor 

Myndighet/Institution Hyreskostnad inkl. uppvärmning 
och el 

Anslag/bidrag Hyreskostnad inkl. uppvärmning och el, 
andel av anslag/bidrag 

Förändring i 
procentenheter 
2012–2014 1 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014  

Riksteatern  34 917   29 537 30 082 253 353 255 536  260 122 13,8 % 11,6 % 11,6 % -2,2 

Kungliga Operan AB 54 00 53 800 59 600 433 408 435 497 446 302 11,9 % 12,4 % 13,3 % +1,4 

Kungliga Dramatiska 
teatern AB  

35 573 35 374 35 435 222 292  223 314 227 038 15,5 % 15,1 % 

 

15,6 % +0,1 

Dansens hus  8 901 8 557 8 980 22 921 23 158 23 377 38,8 % 37,0 %  38,4 % -0,4 

Riksarkivet och 
landsarkiven 

108 975 110 210 106 871 346 188 361 804 356 359 31,5 % 30,5 % 30,0 % -1,5 

Institutet för språk 
och folkminnen  

6 970 6 952 7 026 53 379 54 672 57 623 13,1 % 12,7 % 12,2 % -0,9 

Riksantikvarie-äm-
betet 

56 797 55 440 49 214 213 657 215 241 219 510 26,6 % 25,3 % 22,4 % -4,2 

Statens historiska 
museer 

25 326 23 034 23 330 84 617 85 262 91 420 29,9 % 27,0 % 25,5 % -4,4 

Nationalmuseum 
med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

39 237 29 564 40 229 127 443 138 486 142 115 30,8 % 21,3 % 28,3 % -2,5 

Naturhistoriska 
riksmuseet  

49 720 53 456 53 301 158 965 160 408 163 749 31,3 % 33,3 % 32,6 % +1,3 

Statens museer för 
världskultur 

59 551 60 905 63 305 152 271 154 576 156 646 39,1 % 39,4 % 40,4 % +1,3 

Livrustkammaren, 
Skoklosters slott och 
Hallwylska museet  

13 797 13 898 14 069 41 762 42 083 43 952 33,0 % 33,0 % 32,0 % -1,0 

Statens maritima 
museer 

62 967 67 011 76 478 114 483 117 475 119 644 55,0 % 57,0 % 63,9 % +8,9 

Statens centrum för 
arkitektur och design 

13 121 14 196 15 150 45 501 49 736 50 488 28,8 % 28,5 % 30,0 % +1,2 

Statens musikverk  23 434 22 857  27 095 104 062 104 699 110 242 22,5 % 21,8 % 24,6% +2,1 

Statens försvars-
historiska museer  

37 138 37 824 37 987 106 966 109 051 110 231 34,7 % 34,7 % 34,5 % -0,2 

Moderna museet  49 100 48 900 48 600 124 612 128 315 128 224 39,4 % 38,1 % 37,9 % -1,5 

Nordiska museet  29 806 32 933 34 290 110 145 111 209 113 373 27,1 % 29,6 % 30,2 % +3,1 

Tekniska museet  16 105 15 790 16 993 45 339 45 694 46 634 35,5 % 34,6 % 36,4 % +0,9 

Arbetets museum  2 473 2 414 2 467 14 237 14 378 14 626 17,4 % 16,8 % 16,9 % -0,5 

Dansmuseet  4 032 5 295 5 757 8 376 9 476 10 095 48,1 % 55,9 % 57,0 % +8,9 

Drottningholms 
slottsteater 

478 487 455 10 881 11 516 11 666 4,4 % 4,2 % 3,9 % -0,5 

Forum för levande 
historia  

5 452 5 054 5 003 43 747 44 069 43 787 12,6 % 11,5 % 11,4 % -1,2 

Källa: Uppgifter kommer från respektive myndighet/institution. 
1 Hyreskostnadens andel av anslaget. 
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I tabell 3.9 framgår hyreskostnader m.m. för 
vissa kulturinstitutioner i förhållande till det 
anslag eller bidrag som respektive institution 
erhåller. Variationen är stor när det gäller 
institutionernas hyreskostnader som andel av 
anslag eller bidrag, vilket bl.a. beror på skiftande 
lokaliseringar, lokalernas karaktär och ålder samt 
verksamheternas specifika behov. Vid en 
jämförelse av utvecklingen över tid från 2012 till 
2014 är förändringarna avseende hyreskost-
nadernas andel med några få undantag små. 
Lokalkostnaden för Nationalmuseum med Prins 
Eugens Waldemarsudde var ovanligt låg 2013 på 
grund av en återbetalning i enlighet med 
kostnadshyresavtalet. 2014 tillkom helhårshyra 
för nytt magasin. 

Regeringen avser att fortsättningsvis redovisa 
hyreskostnader för vissa kulturfastigheter 
vartannat år. 

3.5 Budgetförslag 

3.5.1 1:1 Statens kulturråd 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
45 898 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 190 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 809 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
43 880 

2016 Förslag 43 715      

2017 Beräknat 44 569 2   

2018 Beräknat 45 829 3   

2019 Beräknat 47 007 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 43 719 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 43 723 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 43 722 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens kulturråds 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Statens kulturråd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 42 559 42 559 42 559 42 559 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 275 2 127 3 387 4 568 

Beslut -119 -118 -117 -120 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  43 715 44 569 45 829 47 007 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 119 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 43 715 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Statens kulturråd för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 44 569 000 kronor, 45 829 000 kronor re-
spektive 47 007 000 kronor. 
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3.5.2 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och 
samarbete 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
243 585 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
60 

 
2015 

 
Anslag 

 
195 788 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
195 602 

2016 Förslag 345 966      

2017 Beräknat 338 034 2   

2018 Beräknat 339 479 3   

2019 Beräknat 301 315 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 336 831 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 336 738 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 295 892 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete. An-
slaget får användas för utgifter för administrat-
ion, uppföljning och genomförande av verksam-
heten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete besluta om bidrag 
som medför behov av framtida anslag på högst 
25 000 000 kronor 2017. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: De aktörer 

som får bidrag inom ramen för detta anslag har 
behov av att kunna planera sin verksamhet för 
kommande år. Ett bemyndigande möjliggör en 
mer långsiktig planering. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete 
besluta om bidrag som medför behov av 
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 
2017. 

 
 

 
 
 
 

Tabell 3.13 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden – – – – – – 

Nya åtaganden – – 25 000 – – – 

Infriade åtaganden – – – -25 000 – – 

Utestående åtaganden – – 25 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – – 25 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt inter-
nationellt kulturutbyte och samarbete 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 195 788 195 788 195 788 195 788 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 722 1 616 3 612 

Beslut 150 304 141 673 142 225 102 067 

Överföring 
till/från andra 
anslag -150 -151 -151 -153 

Övrigt 1 2 2 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  345 966 338 034 339 479 301 315 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen beräknar att anslaget ökas med 
100 000 000 kronor fr.o.m. 2016 för att främja 
låga taxor i den kommunala musik- och kultur-
skolan.  

Regeringen beräknar att anslaget tillförs 
50 000 000 kronor 2016 och 40 000 000 kronor 
årligen 2017–2018 för att främja kulturverksam-
het i vissa bostadsområden.  

Regeringen beräknar att anslaget ökas med 
1 000 000 kronor fr.o.m. 2016 för att stärka bi-
draget till samisk kultur.  

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 512 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. Vidare minskas anslaget med 
184 000 kronor fr.o.m. 2016. 

Svenska institutet i Aten övertar den verk-
samhet som nu bedrivs av Nämnden för kultu-
rellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Ansla-
get minskas därför med 150 000 kronor för en 
omprioritering till Utgiftsområde 16 anslag 3:13 
Särskilda medel för forskningsändamål.  

Regeringen föreslår att 345 966 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Bidrag till allmän kul-
turverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
338 034 000 kronor, 339 479 000 kronor respek-
tive 301 315 000 kronor. 

 
3.5.3 1:3 Skapande skola 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
171 404 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
990 

 
2015 

 
Anslag 

 
183 571 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
179 008 

2016 Förslag 185 533      

2017 Beräknat 190 265 2   

2018 Beräknat 195 470 3   

2019 Beräknat 189 126 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 186 188 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 186 878 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 175 559 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Skapande skola för barn i förskola, förskole-
klass, grundskola och motsvarande skolformer. 
Anslaget får även användas för utgifter för admi-
nistration, främjande, uppföljning och genomfö-
rande av verksamheten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:3 Skapande skola 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 100 000 000 kronor 2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Inom ansla-

get fördelas bidrag till kulturverksamhet i skolan 
som innefattar ett samarbete mellan konstnärer 
eller institutioner och skolan. För att ge skol-
huvudmän och kulturaktörer bättre planerings-
förutsättningar föreslås ett bemyndigande för 
anslaget 1:3 Skapande skola. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:3 Skapande skola besluta om bidrag som med-
för behov av framtida anslag på högst 
100 000 000 kronor 2017. 
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Tabell 3.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Skapande skola 
Tusental kronor 

  Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden – – 100 000 – – – 

Nya åtaganden – 100 000 100 000 – – – 

Infriade åtaganden – – -100 000 -100 000 – – 

Utestående åtaganden – 100 000 100 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – 100 000 100 000 – – – 

 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Skapande skola 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 173 571 173 571 173 571 173 571 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 419 6 273 10 510 16 020 

Beslut 9 543 10 421 11 388 -465 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  185 533 190 265 195 470 189 126 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen beräknar att anslaget tillförs 
10 000 000 kronor årligen 2016–2018 för att 
användas till verksamhet riktad till förskolan.  

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 457 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 185 533 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Skapande skola för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 190 265 000 kronor, 195 470 000 kronor 
respektive 189 126 000 kronor. 

3.5.4 1:4 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
37 649 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
609 

 
2015 

 
Anslag 

 
37 979 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
37 628 

2016 Förslag 38 775      

2017 Beräknat 39 169 2   

2018 Beräknat 39 783 3   

2019 Beräknat 40 510 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 38 778 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 38 778 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 38 778 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för forsk-
nings- och utvecklingsinsatser inom kulturom-
rådet. Anslaget får även användas för utgifter för 
administration och genomförande av verksam-
heten. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 37 979 37 979 37 979 37 979 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 892 1 285 1 899 2 628 

Beslut -96 -96 -95 -97 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  38 775 39 169 39 783 40 510 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 96 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 38 775 000 kronor an-
visas under anslaget 1:4 Forskning- och utveck-
lingsinsatser inom kulturområdet för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
39 169 000 kronor, 39 783 000 kronor respektive 
40 510 000 kronor. 

3.5.5 1:5 Stöd till icke-statliga 
kulturlokaler 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
9 364 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
520 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 875 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 000 

2016 Förslag 9 851      

2017 Beräknat 9 851    

2018 Beräknat 9 852    

2019 Beräknat 9 852    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till icke-statliga kulturlokaler för ändring, till-

byggnad och handikappanpassning av sådana 
lokaler. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:5 Stöd till icke-
statliga kulturlokaler besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 9 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Projekt som 

ryms inom stödet till icke-statliga kulturlokaler 
kan sträcka sig över flera kalenderår. Stöd betalas 
ut när projekten är avslutade. Bemyndigande-
ramen föreslås vara oförändrad för 2016.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kultur-
lokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida an-
slag på högst 9 000 000 kronor 2017 och 2018. 
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Tabell 3.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 9 000 6 776 9 000 – – – 

Nya åtaganden 6 776 9 000 7 350 – – – 

Infriade åtaganden -9 000 -6 776 -7 350 -7 350 -1 650 – 

Utestående åtaganden 6 776 9 000 9 000 –  – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 9 000 9 000 9 000 – – – 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Stöd till icke-statliga kulturlokaler 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 875 9 875 9 875 9 875 

Förändring till följd av:    

Beslut -24 -24 -23 -23 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 851 9 851 9 852 9 852 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 24 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 9 851 000 kronor anvi-
sas under anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kul-
turlokaler för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 9 851 000 kronor, 
9 852 000 kronor respektive 9 852 000 kronor. 

 

3.5.6 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 

Tabell 3.23 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 313 138 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-42 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 298 948 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 266 619 

2016 Förslag 1 314 576      

2017 Beräknat 1 343 256 2   

2018 Beräknat 1 374 815 3   

2019 Beräknat 1 408 710 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 314 985 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 315 424 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 309 423 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till regionala och lokala kulturverksamheter 
inom följande områden: 

– professionell teater-, dans- och musikverk-
samhet, 

– museiverksamhet, 

– bibliotek-, läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet, 

– konst- och kulturfrämjande verksamhet, 

– regional enskild arkivverksamhet, 

– filmkulturell verksamhet, och 

– främjande av hemslöjd. 
 
Anslaget får användas för utgifter för tidsbe-
gränsade utvecklingsinsatser samt för bidrag till 
det civila samhället och de professionella kultur-
skaparnas medverkan i arbetet med att ta fram 
och genomföra regionala kulturplaner. Anslaget 
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får även användas för Kungl. bibliotekets ge-
nomförande av det samlade ansvaret för statens 
stöd och samordning inom biblioteksväsendet. 
Anslaget får även användas för kvalitetsstär-
kande insatser inom scenkonstområdet samt för 
Statens kulturråds arbete med bedömning, upp-
följning och främjande inom ramen för kultur-
samverkansmodellen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till regional  
kulturverksamhet besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 40 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De aktörer 

som får bidrag inom ramen för detta anslag har 
behov av att kunna planera sin verksamhet för 
kommande år. Ett bemyndigande på anslaget 
minskar antalet beslut som behöver fattas och 
möjliggör en mer långsiktig planering för motta-
gare av stödet. Regeringen bör därför bemyndi-
gas att under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet besluta om bidrag som 
medför behov av framtida anslag på högst 
40 000 000 kronor 2017 och 2018. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden – – – – – – 

Nya åtaganden – – 40 000 – – – 

Infriade åtaganden – – – -25 000 -15 000 – 

Utestående åtaganden – – 40 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – – 40 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Bidrag till regional kulturverksamhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 278 948 1 278 948 1 278 948 1 278 948 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 17 824 45 703 76 373 116 151 

Beslut 17 804 18 605 19 494 13 611 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 314 576 1 343 256 1 374 815 1 408 710 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen beräknar att anslaget ökas med 
15 000 000 kronor fr.o.m. 2016 för en förstärk-
ning av Kultursamverkansmodellen.  

Kungliga bibliotekeket har fått i uppdrag att ta 
fram en nationell biblioteksstrategi och att fort-
sätta tillgängliggöra e-böcker via den nationella 
katalogen Libris. Regeringen beräknar att ansla-
get tillförs 6 000 000 kronor årligen 2016–2018 
för detta ändamål. 

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 3 405 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. Vidare beräknas anslaget 
ökas med 209 000 kronor 2016, 322 000 kronor 
2017 respektive 347 000 kronor 2018.  

Regeringen föreslår att 1 314 576 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 1 343 256 000 kronor, 
1 374 815 000 kronor respektive 
1 408 710 000 kronor.  

 
 
 
 
 
 
 

3.5.7 1:7 Myndigheten för kulturanalys 

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
11 876 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 891 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 439 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 505 

2016 Förslag 15 500      

2017 Beräknat 15 630 2   

2018 Beräknat 15 848 3   

2019 Beräknat 16 106 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 15 495 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 15 496 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 15 479 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för kul-
turanalys förvaltningsutgifter. Anslaget får även 
användas för utgifter för forsknings- och ut-
vecklingsinsatser. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Myndigheten för kulturanalys 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 439 15 439 15 439 15 439 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 381 519 740 1 022 

Beslut 461 -882 -893 -909 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -781 554 562 554 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 500 15 630 15 848 16 106 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 15 500 000 kronor anvi-
sas under anslaget 1:7 Myndigheten för kultur-
analys för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräk-
nas anslaget till 15 630 000 kronor, 15 848 000 
kronor respektive 16 106 000 kronor. 
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3.5.8 Bidrag till kulturverksamhet från AB 
Svenska Spel  

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 
2016 verkar för att bolagsstämman beslutar om 
ett bidrag för konst, teater och andra kulturella 
ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets över-
skott 2015 från Nya Penninglotten samt att 
bidraget ska fördelas enligt de närmare anvis-
ningar som beslutas av regeringen. 
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4 Teater, dans och musik 

4.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens bidrag till Kungliga 
Operan AB, Kungliga Dramatiska teatern AB, 

Riksteatern, Stiftelsen Dansens Hus, Stiftelsen 
Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen 
AS. Vidare omfattas det statliga stödet till den 
fria scenkonsten och Statens musikverk. 

 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Teater, dans och musik, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dan-
sens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 979 978 978 989 984 984 986 

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 189 189 184 189 189 189 189 

2:3 Statens musikverk 109 111 111 111 112 113 114 

Summa Teater, dans och musik 1 277 1 277 1 273 1 289 1 284 1 285 1 289 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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4.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom teater, dans och 
musik utgår från 

– utbud, besökssiffror, antalet föreställningar, 
beläggning samt verksamhet riktad till barn 
och unga för statliga kulturinstitutioner, 

– fördelning av statliga bidrag till den fria 
scenkonsten bl.a. med avseende på olika 
verksamheter, barn och unga samt kön, och 

– fördelade bidrag och insatser kring interna-
tionell och interkulturell verksamhet. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

4.4.2 Resultat 

Nationella scenkonstinstitutioner 

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska 
teatern AB 
Kungliga Operan AB (Operan) hade 237 971 
besökare under 2014. Stängningsperioden under 
sommaren var längre än vanligt vilket innebar ett 
färre antal föreställningar och besökare. Bil-
jettintäkterna blev också lägre i förhållande till 
tidigare år. Antalet radiosändningar med Ope-
rans verk mer än fördubblades under 2014 och 
två produktioner sändes över det digitala bio-
grafnätet vilket lockade ca 10 000 besökare. 
Operan erbjuder en varierad repertoar av opera, 
klassisk balett och modern dans. Både klassiska 
och nyskrivna verk uppförs. Operan arbetar 
aktivt för att nå nya publikgrupper. Barn- och 
ungdomsverksamheten är en viktig del i det ar-
betet.  

 

Tabell 4.2 Prestationer Kungliga Operan AB 
 

  2012 2013 2014 

Antal föreställningar, 
stora scenen 

220 194 141 

Antal besökare 289 867 291 043 237 971 

Andel besökare barn och 
unga 

14 % 16 % 15 % 

Snittbeläggning opera 87 % 96 % 90 % 

Snittbeläggning balett 98 % 100 % 87 % 
Källa: Kungliga Operan AB 

 
I december 2013 beslutade den dåvarande rege-
ringen om ett uppdrag till Statens fastighetsverk 
om att i nära samarbete med Kungliga Operan 
AB genomföra en förstudie om en renovering 
och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad i 
Stockholm. Utgångspunkten för arbetet med 
förstudien var Kungliga Operan AB:s behov av 
bättre förutsättningar för den konstnärliga verk-
samheten. Operahuset i Stockholm har också 
mycket stora renoveringsbehov, inte minst för 
att kunna möta de krav som ställs på en modern 
arbetsplats. En delrapport lämnades i juni 2014 
där konstnärliga, publika och byggnadsmässiga 
mål för projektet anges. I maj i år redovisade 
Statens fastighetsverk sin förstudie om en reno-
vering och ombyggnad av operahuset i Stock-
holm. Av förstudien framgår att i princip samt-
liga de behov som identifierats av Kungliga Ope-
ran som nödvändiga för den konstärliga verk-
samhetens utveckling kan tillfredsställas inom 
den ekonomiska ram om 2 miljarder kronor i 
2013 års penningvärde som angetts av rege-
ringen. Statens fastighetsverk konstaterar också 
att de behov som byggnaden har av upprustning 
också kan mötas inom denna ram. Statens fas-
tighetsverk lämnar i förstudien ett förslag till 
tidsplan för arbetet.  

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) 
uppvisar en uppgång på i princip samtliga områ-
den under 2014. Antalet besökare och föreställ-
ningar har ökat liksom beläggningen som upp-
gick till i genomsnitt 89 procent. Sammanlagt 
sändes fyra radioproduktioner och tre TV-pro-
duktioner, sändningarna via webben ökade 
märkbart under 2014. 

Barn- och ungdomsverksamheten kommer att 
flytta över sin verksamhet till Dramatenhuset 
efter ett antal år i Elverket. Verksamheten för 
barn- och unga fortsätter att stärkas efter en 
nedgång 2012 och antalet biljetter som säljs med 
barn- och ungdomsrabatt har ökat kraftigt. 
Dramaten arbetar aktivt för att nå nya publik-
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grupper och den kompletterande verksamheten, 
exempelvis Dramaten&, är en viktig del i det 
arbetet. 

 
Tabell 4.3 Prestationer Kungliga Dramatiska teatern AB 
 

  2012 2013 2014 

Antal föreställningar 1005 1069 1144 

Antal besökare 262 252 252 144 303 785 

Antal biljetter barn och 
ungdom 

41 890 45 388 55 290 

Snittbeläggning 81 % 77 % 89 % 
Källa: Kungliga Dramatiska teatern AB 

Statens musikverk 
Statens musikverk ska främja utvecklingen av ett 
professionellt svenskt musikliv och bevara, ut-
veckla och tillgängliggöra teaterns, dansens och 
musikens kulturarv.  

Från och med våren 2014 hålls Musikmuseet 
stängt för ombyggnad i cirka två år. Antalet 
besökare 2014 ligger därför mycket lägre än 
föregående år, se tabell 4.4 nedan. Det nya mu-
seet, Scenkonstmuseet, kommer även fortsätt-
ningsvis att inrymmas i fastigheten Kronobage-
riet i centrala Stockholm. 

Myndighetens mål är att museet ska vara ett 
jämställt, genusmedvetet och normkritiskt mu-
seum. 

 
Tabell 4.4 Prestationer Statens musikverk: 
Besökare till Musik- och teatermuseet 2012–2014 

 
 2012 2013 2014 

Antal besökare (avrundat) 80 200 80 300 24 180 

Antal visningar för barn och unga 788 717 184 
Källa: Statens musikverk 

 
Den årliga bidragsgivningen på ca 25 miljoner 
kronor till samverkansprojekt inom främst det 
fria kulturlivet har fördelats till 105 projekt, se 
tabell 4.5. Vidare har Musikverket samverkat 
med bl.a. Musik i Syd inför International Society 
for the Performing Arts, ISPA:s kongress i 
Malmö 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.5 Prestationer Statens musikverk: 
Statsbidrag till musiklivet 2012–2014 

 
      2012 2013 2014 

Antal ansökningar 1145 495 414 

Sökta medel (mnkr) 254 132 128 

Antal beviljade ansökningar 117 112 105 

Andel beviljade ansökningar (%) 10 23 25 

Beviljade medel totalt (mnkr) 27,6 25,3 25,7 
Källa: Statens musikverk 

 
Under 2014 har myndigheten även fördelat 2 
miljoner kronor inom ramen för regeringens 
särskilda jämställdhetssatsning inom kulturlivet 
2011–2014. Satsningen avslutades med en konfe-
rens i november 2014 där kultur- och demokra-
tiministern medverkade. Musikverket har lämnat 
en rapport om uppdraget (Ku2015/00593) i vil-
ken det framgår att jämställdheten går åt rätt håll 
men för långsamt.  

Musikverket har under 2014 även implemen-
terat den handlingsplan för jämställdhetsintegre-
ring som de fått särskilda statliga medel för.  

Under 2014 firade Elektromusikstudion, 
EMS, 50 år. Antalet nyttjade studiotimmar var 
rekordhögt. Andelen kvinnliga gästtonsättare 
uppgick till ca 22 procent. 

Stiftelsen Dansens Hus 
Dansens Hus är en gästspelsscen för såväl 
svenska som utländska dansensembler inom 
samtida dans.  

Det totala antalet besökare har under 2012–
2014 ökat med 16 procent. Antalet föreställ-
ningsbesökare har däremot endast ökat med 
knappt 1,5 procent. Den genomsnittliga belägg-
ningsgraden har sjunkit betydligt och uppgick 
endast till 62 procent, se tabell 4.6. nedan.  

 
Tabell 4.6 Prestationer Dansens Hus: 
Besökare och föreställningar 2012–2014 

 
      2012 2013 2014 

Antal besökare  99 200 108 800 115 680 

Varav föreställningsbesökare 59 200 58 600  60 039 

Antal gästspel  48 46 48 

Varav utländska 20 20 24 

Snittbeläggning (procent) 80 71 62 
Källa: Dansens Hus 

 
Dansens Hus har erbjudit residens till 17 koreo-
grafer. Av de 62 verk som visades under 2014 var 
ca 24 procent skapade av en kvinna. 
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Dansens Hus har en bred samverkan med 
aktörer på nationell och internationell nivå. 
Bland annat deltar Dansens Hus i två europeiska 
nätverk, International Network for Contempo-
rary Performing Arts (IETM) och European 
Dance House Network (EDN). 

Under 2014 har Dansens Hus vidareutvecklat 
festivalen Urban Connection, vars syfte är att 
bl.a. ge de unga autodidakterna egeninflytande.    
Genom nätverket DANSISTAN bidrar Dansens 
Hus till dansutbudet för målgruppen högstadie- 
och gymnasieelever.  

Dansens Hus rymmer också kansliverksamhet 
för Dansnät Sverige som är ett nätverk för tur-
néer och aktiviteter inom samtida dans. Dans-
nätet har under 2014 turnerat till 25 orter och 
haft en publik på 11 345 besökare, se tabell 4.7 
nedan. 

 
Tabell 4.7 Prestationer Dansnät Sverige/Dansens Hus 

 
      2012 2013 2014 

Antal parter i nätverket 12 13 13 

Antal besökare dansföreställ-
ningar 

10 026 8 100 11 345 

Antal besökare kringaktiviteter 14 171 10 700  3 998 

Antal turnerande produktioner  15 13 13 

Antal orter som tagit emot turnéer 27 27 25 
Källa: Dansens Hus 

Drottningholms slottsteater 
Drottningholms Slottsteater har under 2014 
erbjudit en mångfacetterad verksamhet genom 
att producera föreställningar, konserter, vis-
ningsverksamhet och liknande arrangemang. 
Teatern har under året arbetat för att anknyta till 
scenkonstens historia, men också att främja dess 
förnyelse genom nya grepp i verksamheten. 
Teatern har satt upp två operaföreställningar och 
har även inom ramen för programverksamheten 
Esprit! genomfört ett antal föreställningar och 
evenemang riktade till en bredare publik. Be-
läggningsgraden har ökat från 77 procent 2013 
till 89 procent 2014. Antalet besökare har dock 
sjunkit något för föreställningsverksamheten. 
Det totala publikantalet under 2014 för före-
ställningar och evenemang var 15 427 personer 
(16 431 föregående år) och för visningar 21 824 
personer (21 966 föregående år). Årets föreställ-
ningar bedöms ha mottagits väl av publik och 
recensenter. 

 

Tabell 4.8 Prestationer Drottningholms Slottsteater 
 

  2012 2013 2014 

Antal föreställningar 37 33 25 

Publikantal föreställ-
ningar och evenemang 
(total) 

15 031 16 431 15 427 

Beläggningsgrad 74 % 77 % 89 % 

Antal besök visningar 21 777 21 966 21 824 
Källa: Drottningholms Slottsteater 

Nationalgåvan Voksenåsen 
Voksenåsen AS, som är en kurs- och konferens-
anläggning i Oslo, är Norges nationalgåva till 
Sverige. Voksenåsen ska genom sin program-
verksamhet stärka samhörigheten mellan svens-
kar och norrmän samt öka den ömsesidiga kun-
skapen om ländernas samhällsliv, språk och 
kultur samt spegla Sveriges och Norges engage-
mang internationellt. Hotell- och konferensan-
läggningen ska hävda sig väl i konkurrens med 
liknande anläggningar i Oslo-området med bi-
behållen respekt för Voksenåsens grundläggande 
syfte. 

Programverksamheten under 2014 var varie-
rad, vände sig till såväl ungdomar som vuxna och 
innehöll relevanta teman för båda länderna. Re-
sultatet av den kommersiella verksamheten är 
övervägande gott vid jämförelser med de närm-
aste konkurrenterna på marknaden. Belägg-
ningen ökade något 2014. 

Den ideella föreningen Riksteatern med Cullberg-
baletten 
Riksteaterns verksamhet 2014 nådde en publik i 
hela landet som uppgick till ca 900 000 besökare, 
vilket är en viss minskning jämfört med tidigare 
år, se tabell 4.9 nedan.  

År 2014 har Riksteatern bl.a. initierat en sär-
skild satsning för unga vuxna och förstärkt lo-
kala föreningars inflytande på repertoaren. Vi-
dare har en proposition med inriktning för verk-
samheten 2015–2019 antagits vid föreningens 
kongress som ägde rum i maj 2015. 

Cullbergbaletten turnerade 2014 med 7 pro-
duktioner och gav 55 föreställningar. Publiktill-
strömningen på ca 17 000 var dock lägre än tidi-
gare i år.  Riksteatern har våren 2014 lämnat en 
redovisning om Cullbergbalettens fortsatta ut-
veckling. Arbetet har utförts i dialog med Sta-
tens kulturråd och Konstnärsnämnden.  

Under 2014 turnerade Tyst teater med bl.a. 
föreställningen När vinterns stjärnor lyser här, i 
samarbete med Giron Sámi teáhter, Norrbot-
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tensteatern och Tornedalsteatern. Under turnén 
arrangerades tillsammans med Språkrådet fem 
seminarier om språk och identitet. 

 
Tabell 4.9 Prestationer Riksteatern 2012–2014: Medlem-
mar, produktioner och publik 

  
      2012 2013 2014 

Lokala riksteaterföreningar 232 231 225 

Anslutna föreningar 60 61 64 

Publik totalt (tusental) 1 079 1 036 903  

varav Södra teatern 

(tusental) 

246,6 191,4 150,7 

varav Cullberg 21 200 25 400 17 400 

Varav Tyst teater 6 300 4 400 4 300 
Källa: Riksteatern 

Regionala scenkonstinstitutioner  

Från och med 2013 är alla län utom Stockholm 
med i kultursamverkansmodellen, se avsnitt 
3.4.2. Till Stockholms åtta regionala institutioner 
fördelade Statens kulturråd totalt nära 90 miljo-
ner kronor i verksamhetsbidrag, varav 80 miljo-
ner kronor till scenkonstinstitutioner. Därutöver 
fördelades ca 2,3 miljoner kronor i utveck-
lingsbidrag.  

Nytt pensionssystem på scenkonstområdet 

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 17) att den 
tidigare statliga regleringen av tjänstepension-
erna på scenkonstområdet skulle avvecklas 
fr.o.m. den 1 januari 2015 och ersättas med en 
kollektivavtalsreglerad pensionsordning. Inom 
ramen för ett reformerat pensionssystem lyfte 
regeringen fram att det bör finnas möjlighet till 
omställning och karriärväxling för yrkesgrupper 
som av konstnärliga och fysiska skäl inte kan 
arbeta inom sina konstnärliga yrken till 65 år. 

Regeringen beslutade därefter den 13 novem-
ber om ändring i förordningen (2003:56) om 
tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för 
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning 
(den s.k. PISA-förordningen). Förordningsänd-
ringen innebär att PISA-förordningen fr.o.m. 
den 1 januari 2015 inte längre reglerar villkoren 
för anställda vid scenkonstinstitutionerna. Sam-
tidigt infördes övergångsbestämmelser till för-
ordningen. 

Övergången till ett nytt pensionssystem som 
motsvarar villkoren på den övriga arbetsmark-
naden, och med möjlighet till karriärväxling och 
omställning, har inneburit att medel frigjorts för 
andra ändamål inom scenkonstområdet. För 
2015 har därför 60 miljoner kronor öronmärkts 
till kvalitetsförstärkande insatser inom scen-
konstområdet inom berörda anslag. 

Arbetsmarknadens parter på området har den 
20 april 2015 träffat ett nytt pensionsavtal och 
ett avtal om omställning och karriärväxling som 
gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2015. 

Schablonavdrag från arbetsgivaravgifterna för 
musikers utgifter 

Skatteverket har under 2014 sett över reglerna 
för det s.k. schablonavdraget från arbetsgivarav-
gifterna för musikers utgifter. Under hösten 
2014 remitterade Skatteverket ett förslag om 
ändring av reglerna, vilket eventuellt kan inne-
bära ekonomiska konsekvenser för de berörda 
arbetsgivarna. I augusti 2015 aviserades dock att 
en eventuell ändring av reglerna kommer att bli 
aktuell tidigast fr.o.m. 2017. Regeringen följer 
frågan.  

Den fria scenkonsten 

Den fria scenkonsten kännetecknas av en stark 
konstnärlig utveckling med tydliga inslag av 
experimentellt och undersökande arbete, inte 
minst genom ny teknikanvändning. Inom fältet 
syns en ökad mångfald av olika och blandade 
konstuttryck vilket resulterat i genre- och ut-
trycksöverskridande produktioner. Det inter-
nationella perspektivet är tydligt liksom arbetet 
med kritiska frågor om bl.a. genus, makt och 
normer.  

Danskonsten har en svagare infrastruktur än 
övrig scenkonst men befinner sig trots detta i ett 
starkt utvecklingsskede där olika uttrycksformer 
som t.ex. bildkonst, performance och teater 
samspelar. Detta framkommer bl.a. i den rapport 
som Statens kulturråd och Konstnärsnämnden 
redovisade till regeringen utifrån uppdrag i 
regleringsbrevet för 2014 (dnr Ku2014/01906).  

Även cirkuskonsten ligger långt fram när det 
gäller nyskapande. Där är den internationella 
inriktningen tydlig liksom även verksamhet som 
riktar sig till barn och unga. 
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Det statliga stödet som fördelas av Statens 
kulturråd till den fria scenkonsten uppgick 2014 
till 194,2 miljoner kronor. Därtill kan Statens 
musikverks bidragsgivning på ca 25 miljoner 
kronor till det fria musiklivet läggas till, se tabell 
4.5 ovan. Även bidragsgivningen inom ramen för 
kultursamverkansmodellen, se avsnitt 3.4.2, kan 
fördelas till fria aktörer. 

Av tabell 4.10 nedan framgår hur det statliga 
stödet har fördelats av Statens kulturråd mellan 
olika verksamheter under 2012–2014. 

 
Tabell 4.10 Stöd till den fria scenkonsten 2012–2014 
Miljoner kronor 

 2012 2013 2014 

Arrangerade musikföreningar 
och konstområdesövergripande 
arrangörer 

37,3 32,2    30,5 

Arrangörsstöd dans1 16,7 -     - 

Fonogram 8,3 7,9      8,6 

Fria dansgrupper 27,5 39,9     38,7 

Fria musikgrupper2 20,0 19,5     19,2 

Fria teatergrupper 57,6 53,8     63,4 

Samverkan med komponister 8,1 7,7       8,2 

Vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse 

19,1 22,8     25,6 

Totalt 194,5 183,8    194,2 
Källa: Statens kulturråd 
1 Fr.o.m. 2013 ingår arrangörsstöd till dans i bidragsomgångarna för fria dans-
grupper 
2 Inklusive projektbidrag som även riktar sig till arrangörer 

 
Medelsökningen till fria teatergrupper härleds till 
att Kulturrådet ändrat tidpunkten för bidrags-
omgångar samt utnyttjat bemyndiganden inom 
vissa anslag.  

 Unga Klara har under 2014 beviljats ett ökat 
verksamhetsbidrag på 3 miljoner kronor vilket är 
förklaringen till att det statliga stödet till aktörer 
av kulturpolitiskt intresse har ökat. 

Barn och unga 
I synnerhet inom teaterområdet har de fria 
grupperna stor betydelse för kvalitativ scenkonst 
för barn och unga. Cirka 57 procent av bidragen 
gick 2014 till verksamhet riktad till den yngre 
målgruppen. 

Enligt tabellen nedan har andelen bidrag till 
barn- och ungdomsverksamhet inom dansen 
ökat markant jämfört med tidigare år. 
 

 
 

Tabell 4.11 Andel statligt bidrag till barn- och 
ungdomsverksamhet fördelat på teater, dans och musik 

 
 2012 2013 2014 

Teater 56% 53%                57% 

Dans  26% 22%                35% 

Musik   15% 14% 12% 
Källa: Statens kulturråd 

Jämställdhet 
Jämställdheten är fortfarande en utmaning inom 
många konst- och kulturområden, i synnerhet 
inom stora delar av musikområdet. Bättre balans 
är det inom teaterområdet där en nästan jämn 
könsfördelning råder bland de sökande. 

Kulturrådets mål är att könsfördelningen to-
talt sett ska ligga i intervallet 40–60 procent 
inom de stöd som beviljas. Enligt tabellen nedan 
uppfylls det målet endast för koreografer. 

 
Tabell 4.12 Andel medverkande kvinnor i verksamheter som 
beviljats bidrag 2011–2013 

 
 2012 2013 2014 

Koreografer 69 % 58 % 58 % 

Tonsättare 36 %  33 % 34 % 

Fria musikgrupper  30 %  32 % 33 % 
Källa: Statens kulturråd. 

Tillgänglighet 
Kulturrådet konstaterar i rapporten Kultur för 
alla – inget hinder (2014) att den fria sektorn har 
olika förutsättningar och resurser för att arbeta 
för ökad tillgänglighet. Enligt myndighetens 
enkätundersökning av de fria gruppernas till-
gänglighetsarbete 2014 framgår bland annat att 
52 procent har åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.  

Ytterligare uppgifter om Kulturrådets arbete 
med tillgänglighetsfrågor finns i avsnitt 3.4.2. 

Internationellt 
Inom den fria scenkonsten är det internationella 
perspektivet tydligt där flertalet aktörer bedriver 
ett omfattande internationellt arbete genom 
samverkan och turnéverksamhet. Mot bakgrund 
av detta beslutade Kulturrådet i början av 2014 
att ytterligare integrera det internationella per-
spektivet vid bidragsfördelning till aktörer inom 
den fria scenkonsten. 

En ökad internationalisering märks inte minst 
inom dansområdet, bild- och formkonstområdet 
och nycirkusområdet. 
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4.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringens vision för den statligt stödda scen-
konsten är att skapa goda förutsättningar för 
både institutioner och det fria kulturlivet i hela 
landet att kunna erbjuda scenkonst av hög kva-
litet. Det ska finnas ett brett spektrum av berät-
telser och bakgrunder på våra scener där scen-
konsten bidrar till att öka den interkulturella 
förståelsen, både nationellt och internationellt. 
Scenkonsten har en självklar och viktig roll i 
samhällsutvecklingen där en mångfald av röster 
och en fri debatt är en grundläggande förutsätt-
ning för en levande demokrati. 

Drottningholms slottsteater har arbetat för att 
nå en bredare publik, men det finns fortfarande 
utvecklingsmöjligheter på det området. Rege-
ringen bedömer att det är positivt att belägg-
ningsgraden ökat på teatern och att 2014 års 
föreställningar mottagits väl av publik och recen-
senter.  

Kungliga Operan AB och Kungliga Drama-
tiska teatern AB bedriver sin verksamhet i enlig-
het med de riktlinjer som satts upp och båda 
nationalscenerna uppvisar bra resultat. Fastig-
hetsfrågan är viktig för den konstnärliga ut-
vecklingen när det gäller Kungliga Operan AB 
och för båda institutionerna är en långsiktig 
strävan mot större mångfald bland upphovsper-
soner, utövare och publik en central fråga. 

Kungliga Operans byggnad vid Gustav Adolfs 
torg i Stockholm är i mycket dåligt skick och 
åtgärder behöver vidtas för att förbättra arbets-
miljön och ge verksamheten bättre förutsätt-
ningar att utvecklas konstnärligt. Även publika 
utrymmen behöver rustas upp och tillgänglig-
heten till byggnaden behöver förbättras.  

Statens fastighetsverk konstaterade i sin redo-
visning av uppdraget att ta fram en förstudie om 
en renovering och ombyggnad av operahuset att 
en ombyggnad och renovering som fyller i prin-
cip samtliga de behov som verksamheten upp-
ställt och som huset är i behov av kan tillfreds-
ställas inom ramen för de två miljarder kronor 
som regeringen angivit. Frågan om hur rege-
ringen avser att gå vidare i denna fråga bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. 

Den fria scenkonsten är viktig för hela kultur-
livets utveckling och vitalisering. I syfte att nå 
nya grupper som inte har en självklar tillgång till 
scenkonsten bör samverkan mellan det fria kul-
turlivet, institutionerna och det civila samhället 
utvecklas framöver.  

Generellt når de statligt stödda verksamhet-
erna en bred publik. Dock uppvisar några av 
aktörerna en viss nedgång i publiktillström-
ningen 2014. Det är viktigt att utbudet av hög-
kvalitativ scenkonst återspeglar, samt publikar-
betet riktar sig till och attraherar, den mångfald 
av röster och uttryck som finns i vårt samhälle.  

Det är positivt att bl.a. Statens musikverk ut-
vecklat strategiska åtgärder för ökad jämställdhet 
inom scenkonstområdet. Det behövs dock fort-
satt arbete för att jämställheten inom hela scen-
konstområdet ska utvecklas.  

Som nämns ovan kommer regeringen att följa 
frågan om schablonavdraget från arbetsgivarav-
gifterna för musikers utgifter. 

4.5 Budgetförslag 

4.5.1 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, 
Riksteatern, Dansens Hus, 
Drottningholms Slottsteater och 
Voksenåsen 

Tabell 4.13 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
978 904 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
977 660 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
977 660 

2016 Förslag 989 425      

2017 Beräknat 983 932 2   

2018 Beräknat 983 777 3   

2019 Beräknat 986 360 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 984 466 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 984 518 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 984 520 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Kungliga Operan AB, Kungliga Dramatiska 
teatern AB, Riksteatern (ideell förening), Stiftel-
sen Dansens Hus, Stiftelsen Drottningholms 
Slottsteater och Voksenåsen AS. Anslaget får 
även användas för kvalitetsstärkande insatser 
inom scenkonstområdet. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, 
Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 977 660 977 660 977 660 977 660 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 14 125 13 587 13 378 15 979 

Beslut -2 360 -7 315 -7 260 -7 279 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  989 425 983 932 983 777 986 360 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 2 360 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar.  

 
Tabell 4.15 Sammanställning av medelstilldelningen 2015 
och 2016 till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, 
Drottningholms Slottsteater och Voksenåsen 
Tusentals kronor 

  2015 2016 

Operan  446 119 452 284 

Dramaten  226 656 229 442 

Riksteatern  259 358 261 727 

Dansens hus  23 429 23 605 

Drottningholms 
Slottsteater 

 11 732 11 904 

Voksenåsen  10 366 10 463 

Summa  977 660 989 425 

Operan 
Regeringen beräknar att bidraget till Operan 
ökas med 7 403 000 kronor till följd av pris- och 
löneomräkning. Vidare minskas bidraget med 
1 238 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra till att 
finansiera prioriterade satsningar. Sammantaget 
uppgår bidraget till Operan till 
452 284 000 kronor för 2016.  

Dramaten 
Regeringen beräknar att bidraget till Dramaten 
ökas med 3 346 000 kronor till följd av pris- och 

löneomräkning. Vidare minskas bidraget med 
560 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra till att 
finansiera prioriterade satsningar. Sammantaget 
uppgår bidraget till Dramaten till 229 442 000 
kronor för 2016.  

Riksteatern 
Regeringen beräknar att bidraget till Riksteatern 
ökas med 2 842 000 kronor till följd av pris- och 
löneomräkning. Vidare minskas bidraget med 
473 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra till att 
finansiera prioriterade satsningar. Sammantaget 
uppgår bidraget till Riksteatern till 
261 727 000 kronor för 2016.  

Dansens Hus 
Regeringen beräknar att bidraget till Dansens 
Hus ökas med 211 000 kronor till följd av pris- 
och löneomräkning. Vidare minskas bidraget 
med 35 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra till 
att finansiera prioriterade satsningar. Sammanta-
get uppgår bidraget till Dansens Hus till 
23 605 000 kronor för 2016.  

Drottningholms Slottsteater 
Regeringen beräknar att bidraget till Drottning-
holms Slottsteater ökas med 206 000 kronor till 
följd av pris- och löneomräkning. Vidare mins-
kas bidraget med 34 000 kronor fr.o.m. 2016 för 
att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 
Sammantaget uppgår bidraget till Drottning-
holms Slottsteater till 11 904 000  kronor för 
2016.  

Voksenåsen 
Regeringen beräknar att bidraget till Voksenåsen 
ökas med 117 000 kronor till följd av pris- och 
löneomräkning. Vidare minskas bidraget med 
20 000 kronor fr.o.m. 2016 för att bidra till att 
finansiera prioriterade satsningar. Sammantaget 
uppgår bidraget till Voksenåsen till 10 463 000 
kronor för 2016.  
 
Regeringen föreslår att 989 425 000 kronor an-
visas under anslaget 2:1 Bidrag till Operan, Dra-
maten, Riksteatern, Dansens hus, Drottningholms 
Slottsteater och Voksenåsen för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 983 932 000 
kronor, 983 777 000 kronor respektive 
986 360 000 kronor.  
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4.5.2 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- 
och musikändamål 

Tabell 4.16 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
189 050 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
163 

 
2015 

 
Anslag 

 
189 064 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
184 364 

2016 Förslag 188 586      

2017 Beräknat 188 599    

2018 Beräknat 188 614    

2019 Beräknat 188 614    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 
Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till det fria kulturlivet, arrangörer, fonogram-
verksamhet och vissa andra aktörer av kulturpo-
litiskt intresse inom teater, dans och musik. An-
slaget får även användas för utgifter för admi-
nistration och genomförande av verksamheten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa 
teater-, dans- och musikändamål besluta om bi-
drag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
137 000 000 kronor 2017 och 2018. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: Inom ansla-

get beviljas bidrag till den fria scenkonsten samt 
fonogramstöd. För att skapa goda planerings-
förutsättningar för de fria grupperna bör beslut 
om bidrag kunna fattas som medför utfästelser 
om utgifter för kommande år.  

Anslaget används huvudsakligen för bidrags-
givning till fria scenkonstgrupper. Dessa grupper 
är oftast små och har små ekonomiska resurser. 
Statens andel av deras offentliga finansiering är 
betydande och en viktig förutsättning för dem 
att finna övrig finansiering. Grupperna bedriver 
omfattande turnéverksamhet, både i Sverige och 
i utlandet, vilket medför behov av goda plane-
ringsförutsättningar. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 137 000 000 
kronor 2017 och 2018. 
 

Tabell 4.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans-, och musikändamål 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 102 970 101 682 103 000 – – – 

Nya åtaganden 101 682 103 000 137 000 – – – 

Infriade åtaganden -102 970 -101 682 -103 000 -107 000 -30 000 – 

Utestående åtaganden 101 682 103 000 137 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 137 000 137 000 137 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 189 064 189 064 189 064 189 064 

Förändring till följd av:    

Beslut  -478 -465 -450 -450 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  188 586 188 599 188 614 188 614 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 478 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 188 586 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
188 599 000 kronor, 188 614 000 kronor respek-
tive 188 614 000 kronor.  

4.5.3 2:3 Statens musikverk 

Tabell 4.19 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
108 624 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 890 

 
2015 

 
Anslag 

 
110 516 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
110 587 

2016 Förslag 111 209      

2017 Beräknat 111 844 2   

2018 Beräknat 112 913 3   

2019 Beräknat 114 497 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 111 212 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 111 218 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 111 217 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens musikverks 
förvaltningsutgifter och för utgifter för statsbi-
drag till musiklivet. Anslaget får även användas 
för utgifter som uppkommer till följd av att 

Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas, så 
som pensionskostnader som regleras retroaktivt. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:3 
Statens musikverk 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 110 516 110 516 110 516 110 516 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 971 1 604 2 671 4 259 

Beslut -278 -276 -274 -278 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  111 209 111 844 112 913 114 497 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 278 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 111 209 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Statens musikverk för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 111 844 000 kronor, 112 913 000 kronor re-
spektive 114 497 000 kronor.  
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5 Litteraturen, läsandet och språket  

5.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar Statens kulturråds och 
Kungl. bibliotekets bidragsgivning och verk-
samhet som rör bibliotek, litteratur och kultur-

tidskrifter. Vidare omfattas Myndigheten för 
tillgängliga medier, Institutet för språk och 
folkminnen och Stiftelsen för lättläst nyhetsin-
formation och litteratur (Centrum för lättläst). 

5.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Litteraturen, läsandet och språket, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137 138 135 138 138 138 138 

3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 89 118 116 119 120 122 124 

3:4 Institutet för språk och folkminnen 53 58 58 59 60 61 62 

Summa Litteraturen, läsandet och språket 279 314 308 316 317 320 323 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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5.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

Riksdagen har även antagit följande nationella 
mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande 
(prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 
2013/14:117):  

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med 
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsätt-
ningar, ges möjlighet att utveckla en god läsför-
måga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. 

De riksdagsbundna målen för en nationell 
språkpolitik (prop. 2005/06:2, bet. 
2005/06:KrU4, rskr. 2005/06:89) är: 

– Svenska språket ska vara huvudspråk i Sve-
rige. 

– Svenskan ska vara ett komplett och sam-
hällsbärande språk. 

– Den offentliga svenskan ska vara vårdad, 
enkel och begriplig. 

– Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och 
tillägna sig svenska språket, att utveckla och 
bruka det egna modersmålet och nationella 
minoritetsspråket och att få möjlighet att 
lära sig främmande språk. 

 
De språkpolitiska målen ligger till grund för 
språklagen (2009:600). 

5.4 Resultatredovisning 

5.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom litteraturen, 
läsandet och språket utgår från 

– bidragsgivning till biblioteksverksamhet 
samt övriga biblioteksfrämjande insatser 
med utgångspunkt i bl.a. bibliotekslagen 
(2013:801),  

– bidragsgivning till litteratur och kulturtid-
skrifter och internationellt litteratursamar-
bete för att främja mångfald, kvalitet och 
fördjupning i utgivningen samt spridning 
och läsning av litteratur och kulturtidskrif-
ter, 

– insatser för att främja ett ökat läsande,  

– produktion, utlåning och distribution av 
tillgängliga medier, 

– insatser inom språkområdet med utgångs-
punkt i bl.a. språklagen (2009:600), 

– Centrum för lättlästs produktion och 
distribution av anpassad litteratur och ny-
hetsinformation, och 

– könsfördelning bland upphovspersoner 
som beviljats litteraturstöd. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1 Kul-
turområdesövergripande verksamhet). 

5.4.2  Resultat 

Bibliotek och tillgängliga medier 

Bibliotekssamverkan 
Kungl. biblioteket har sedan 2011 ett samver-
kans- och utvecklingsansvar för det allmänna 
biblioteksväsendet. I och med att den nya biblio-
tekslagen (2013:801) trädde i kraft den 1 januari 
2014 är uppgiften lagreglerad. 

Kungl. biblioteket har under 2014 fortsatt ar-
betet, som bedrivs tillsammans med de regionala 
biblioteken och kommunerna, med att följa upp 
de antagna biblioteksplanerna. Arbetet under 
året har bl.a. syftat till att skapa bättre samsyn 
kring kvalitet och allsidighet i bibliotekens 
tjänster och samlingar. 

Under 2014 har Kungl. biblioteket också ar-
betat med att ta fram stödmaterial för skol-
huvudmännen i syfte att stödja elevernas tillgång 
till skolbibliotek. Stödmaterialet har bl.a. fokuse-
rat på samarbete mellan skola och folkbibliotek 
och mångspråkigt arbete i skolbibliotek. Antalet 
folkbibliotek som vill delta i den nationella ka-
talogen Libris fortsätter att öka. Överenskom-
melse har träffats med 24 bibliotek under året. 

Den officiella biblioteksstatistiken har ut-
vecklats under 2014, till följd av ändringar i lagen 
(2001:99) om den officiella statisken. Biblioteks-
statistiken för 2014 presenterades i maj 2015. 

Kungl. biblioteket har under 2013 och 2014 
haft i uppdrag att inleda en försöksverksamhet 
med att tillgängliggöra e-böcker via Libris. Inom 
uppdraget har Kungl. biblioteket valt att arbeta 
med böcker som inte är upphovsrättsligt skyd-
dade, bl.a. från Litteraturbanken. Myndigheten 
slutrapporterade uppdraget i februari 2015 (dnr 
Ku2015/00747). 
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Kungl. biblioteket fördelar årligen verksam-
hetsbidrag på närmare 11 miljoner kronor till 
Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå 
och till Internationella biblioteket i Stockholm. 
Dessutom fördelas utvecklingsbidrag till olika 
biblioteksverksamheter på ca 4 miljoner kronor.  

Under utgiftsområde 16 Utbildning och uni-
versitetsforskning, avsnitt 8 Forskning redogörs 
för Kungl. bibliotekets uppdrag som national-
bibliotek och forskningsbibliotek m.m. 

Biblioteksverksamhet i kultursamverkansmodellen 
Statligt stöd till regional biblioteksverksamhet 
ingår sedan 2011 i kultursamverkansmodellen. 
Totalt fördelade landstingen ca 30 miljoner kro-
nor i statliga medel till biblioteksverksamhet 
under 2014. Stockholms län, som inte ingår i 
kultursamverkansmodellen, fick 2,2 miljoner 
kronor för ändamålet. Se vidare avsnitt 3.4.2 
Kultursamverkansmodellen. 

Myndigheten för tillgängliga medier 
Myndigheten för tillgängliga medier ska, bl.a. i 
samverkan med bibliotek, arbeta för att alla ska 
ha tillgång till litteratur utifrån vars och ens för-
utsättningar oavsett läsförmåga eller funktions-
nedsättning. 

Myndighetens samlade produktion och för-
värv av talböcker uppgick under 2014 till 2 977 
titlar för biblioteksservice och 1 871 titlar för 
studielitteratur, totalt 4 848 titlar. Samtliga titlar 
som producerats eller förvärvats har gjorts till-
gängliga för nedladdning. Det totala antalet 
nedladdningar av talböcker under 2014 uppgick 
till 630 836, jämfört med 519 690 år 2013. 

Utlåning av fysiska talböcker genom folk- och 
skolbibliotek fortsätter att minska medan lånen 
via tjänsten Egen nedladdning, som sker genom 
webbsidan respektive appen Legimus, ökar kraf-
tigt. Antalet egna nedladdare har mer än för-
dubblats från 25 681 år 2012 till 65 302 år 2014. 
Genom tjänsten Egen nedladdning har talböck-
erna nått nya låntagare. Det är också en tjänst 
som lockar yngre åldersgrupper, inte minst ap-
pen Legimus som stod för 60 procent av lånen 
2014 för användare under 18 år. 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.2 Prestationer talböcker 2012–2014 
  2012 2013 2014 

Antal producerade och 
förvärvade talböcker 

4 757 4 268 4 848 

Antal förmedlande bibliotek 
och studerande som är 
registrerade vid MTM  

12 780 13 786 13 985 

Antal låntagare som lånar 
fysiskt från MTM 

1 928 1 457 493 

Antal enskilda låntagare 
som laddar ned från MTM 

25 681 40 776 65 302 

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier  
 

Myndighetens totala produktion och förvärv av 
punktskriftsböcker ökade 2014 med 31,8 pro-
cent till 1 126 titlar (767). Under 2014 har 61 
procent av punktskriftstitlarna framställts in-
ternt genom en automatiserad process till en 
lägre kostnad och med en förkortad produk-
tionstid. Detta har lett till en stor ökning i pro-
duktionen.  
 
Tabell 5.3 Prestationer punktskriftsböcker 2012–2014 

  2012 2013 2014 

Antal producerade och för-
värvade punktskriftsböcker 

672 767 1 126 

Antal utlånade punkt-
skriftsböcker 

– varav för barn 

19 432 

 

4 206 

18 499 

 

4073 

16 380 

 

3 113 

Bestånd av taktila bilder-
böcker 

67 78 81 

Källa: Myndigheten för tillgängliga medier. Kommentar: Under 2014 har utlå-
ningen av punktskriftsböcker minskat med 11,5 procent till 16 380 volymer (18 
499 år 2013). Detta beror enligt myndigheten på att inga omlån behöver göras på 
envägslånen vilket minskar talen. Antalet låntagare har dock ökat från 510 till 
543 jämfört med år 2013. 

Litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter 

Statens kulturråd fördelar flera bidrag som syftar 
till att dels stödja utgivning och distribution av 
litteratur och kulturtidskrifter, dels främja läs-
ning och litteraturförmedling, särskilt bland barn 
och unga. Av tabell 5.4 nedan framgår att den 
största delen går till stöd för produktion av litte-
ratur och kulturtidskrifter. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

92 

Tabell 5.4 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 
läsfrämjande 2012–2014 (beviljade medel) 

 2012 2013 2014 

Efterhandsstöd till littera-
tur (tkr) 

38 098 36 930 35 686 

Antal ansökningar om 
litteraturstöd 

1 738 1 850 1 935 

Antal beviljade ansökningar 803 793 769 

Läsfrämjande bidrag (tkr) 10 331 10 837 20 703  

Antal ansökningar om 
läsfrämjandebidrag 

128 175 207 

Antal beviljade ansökningar 74 87 104 

Litterära evenemang (tkr) 3 696 3 555 4 215 

Inköpsstöd till folk- och 
skolbibliotek (tkr) 

24 800 24 160 24 721 

Internationellt litteratur-
samarbete (projektbidrag 
och översättningsstöd) (tkr) 

4 665 5 311 6 287 

Kulturtidskrifter (stöd till 
produktion, utveckling och 
tidskriftsverkstäder) (tkr) 

40 252 21 575 2 405 1 

Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne (Alma) 
(tkr) 

5 000 5 000 5000 

Alla tiders klassiker (tkr) 527 73 0 

Övrigt (planerad utgivning, 
fristadsförfattare, 
författarverkstäder m.m.) 
(tkr) 

2 514 1 229 1 166 

TOTALT (tkr) 129 883 108 670 100 183 
Källa: Statens kulturråd 
1Produktionsstöd till kulturtidskrifter har tidigare år fattats inför nästkommande 
år utifrån beviljade bemyndiganden. Med anledning av osäkerheten inför 2015 
års budget och regleringsbrev avvaktade Kulturrådet med beslutet till i början av 
2015. 

Läsfrämjande insatser 
Statens kulturråd har sedan 2014 ett utökat upp-
drag att ta initiativ till, samordna och följa upp 
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt 
intresse. Myndigheten har tillförts 15 miljoner 
kronor för uppdraget fr.o.m. 2014 och i decem-
ber 2014 presenterade Kulturrådet ett hand-
lingsprogram för myndighetens fortsatta läs-
främjande arbete (dnr Ku2014/02007). 

Utifrån handlingsprogrammet påbörjade 
Kulturrådet under 2014 arbetet med att bygga 
upp ett nationellt program för att stödja små 
barns språkutveckling, kallat Bokstart Sverige. 
Programmet riktar sig till föräldrar och innebär 
att barnhälsovård och folkbibliotek samverkar 
för att nå dem med inspiration och information 
kring läsning. Under 2015 startar tre pilotprojekt 
i Landskrona, Göteborg och Södertälje. I ett 
första skede är målgruppen familjer i socialt och 
ekonomiskt utsatta områden. Kulturrådet har 
också bl.a. tagit fram en kunskapsöversikt om 

metoder och forskning på det läsfrämjande om-
rådet. 

Antalet ansökningar om läsfrämjande bidrag 
har ökat under 2014, se tabell 5.4. Kulturrådet 
har i bidragsgivningen prioriterat projekt av 
nationellt strategiskt intresse, exempelvis digitalt 
läsfrämjande. Under 2014 har arbetet med den 
läsfrämjande satsning där idrottsföreningar sam-
verkar med bibliotek för att tillgängliggöra litte-
ratur för idrottande pojkar och flickor fortsatt. 
Totalt fördelas 4,9 miljoner kronor under 2013 
och 2014. 

Kulturrådet tog under 2014 över administra-
tionen av läsambassadören, vars arbete syftar till 
att öka kunskapen om läsningens betydelse. 
Läsambassadören väljs för två år och är fram till 
hösten 2015 barnboksförfattaren Johanna Lind-
bäck.  

Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek an-
vänds till inköp av litteratur för barn och unga. 
Inköpsstöd söktes 2014 av 250 kommuner varav 
242 beviljades.  

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
(ALMA) uppgår till 5 miljoner kronor. Syftet 
med priset är att stärka och öka intresset för 
barn- och ungdomslitteratur i världen och att 
främja barns rätt till kultur. År 2014 tilldelades 
priset den svenska författaren Barbro Lindgren. 

Litteraturstöd 
Efterhandsstöd till utgiven litteratur är det bi-
drag inom vilket Kulturrådet mottar flest antal 
ansökningar av samtliga bidragsformer. Under 
2014 inkom 1 935 ansökningar, varav 769 bevil-
jades (se tabell 5.4). Av de beviljade ansökning-
arna utgörs en betydande andel av titlar utgivna 
av små förlag, vilka står för en stor del av kvali-
tetsutgivningen i landet. Dessa förlag är i hög 
grad beroende av litteraturstöd för att kunna 
bedriva sin verksamhet. 

För att bidra till ökad spridning av kvalitets-
litteratur distribueras samtliga litteraturstödda 
titlar till bl.a. landets huvudbibliotek. Totalt 
distribuerades böckerna till 287 mottagare. Un-
der året har Kulturrådet genomfört informa-
tionsinsatser som syftar till att underlätta för 
biblioteken att arbeta läsfrämjande med böck-
erna. 

Könsfördelningen bland upphovspersoner till 
de verk som beviljats litteraturstöd 2014 visar på 
en övervikt av manliga upphovspersoner till 
facklitteratur och klassisk litteratur, vilket avvi-
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ker från strategin att minst 40 procent ska för-
delas till underrepresenterat kön. Bland bilder-
böcker och textböcker för barn råder omvänt 
förhållande och andelen manliga upphovsperso-
ner understiger 40 procent. 

Internationellt litteratursamarbete 
Statens kulturråd verkar för att stärka den 
svenska kvalitetslitteraturen i utlandet genom 
projekt- och översättningsstöd samt egenini-
tierad verksamhet, se tabell 5.4 för fördelning av 
bidrag inom området. 

Kulturrådet prioriterar fortsatt insatser för att 
stärka översättarnas villkor genom att stödja och 
i vissa fall arrangera översättarseminarier i olika 
delar av världen. Från och med 2014 har över-
sättare av svensk litteratur och dramatik också 
möjlighet att söka bidrag för resor och interna-
tionellt utbyte från Kulturrådet, ett bidrag som 
tidigare administrerats av Sveriges författarfond.  

Kulturrådet har under 2014 fortsatt arbetet 
med att stödja fristadsförfattare och verka för en 
utvidgning av fristadssystemet. Myndigheten har 
regelbundna kontakter med relevanta aktörer för 
breddning av fristadsrörelsen och medverkar i 
konferenser och möten inom området. Frågan 
har också lyfts i den dialog som förs med region-
erna. Projektbidrag om ca 500 000 kronor har 
fördelats för bl.a. insatser som främjar fristads-
konstnärernas möjlighet att delta i det offentliga 
kulturlivet, se vidare avsnitt 2.6 Politikens in-
riktning. 

Konstnärsnämnden har haft i uppdrag att ut-
forma ett internationellt utbytesprogram för 
litterära upphovsmän. Konstnärsnämnden läm-
nade en slutredovisning av uppdraget i februari 
2015 (dnr Ku2015/00687), se vidare avsnitt 7 
Kulturskaparnas villkor. 

Kulturtidskrifter 
Kulturrådet ger stöd till produktion och ut-
veckling av kulturtidskrifter, både i tryckt och i 
digital form, se tabell 5.4. 

På grund av den osäkerhet som fanns inför 
2015 års budget avvaktade Kulturrådet med be-
slut till början av 2015 om 19 miljoner kronor i 
produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter. Av dem 
är 13 digitala tidskrifter. I bidragsgivningen har 
Kulturrådet beaktat potentialen för förnyelse 
och utveckling samt mångfalden av röster och 
perspektiv. 

Lättläst litteratur och nyhetsförmedling 
Verksamheten vid Centrum för lättläst har un-
der 2014 präglats av beslut kopplade till propo-
sitionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) om 
att avveckla statens stöd till stiftelsen och att 
överföra uppgifterna till Myndigheten för 
tillgängliga medier. Den 1 januari 2015 övertog 
Myndigheten för tillgängliga medier det statliga 
ansvaret för lättläst litteratur och 
nyhetsförmedling. Trots den pågående 
avvecklingen och organisationsförändringen har 
Centrum för lättläst under 2014 upprätthållit en 
väl fungerande verksamhet. Nyhetstidningen 
8 SIDOR har fortsatt att komma ut i tryckt 
form, som digital utgåva på nätet och som inläst 
version. LL-förlaget har haft en bred utgivning 
både när det gäller genre och svårighetsgrad. 
Stiftelsen har dock i enlighet med 
avvecklingsbeslutet varit undantagen från att 
lämna en resultatredovisning för 2014 (dnr 
Ku2014/01231). 

Språk och immateriellt kulturarv 

Institutet för språk och folkminnen har i upp-
drag att bl.a. följa tillämpningen av språklagen 
(2009:600), att bedriva språkvård samt öka, le-
vandegöra och sprida kunskaper om språk, dia-
lekter, folkminnen, namn och immateriella kul-
turarv i Sverige. 

Språkpolitik 
I arbetet med att följa tillämpningen av språkla-
gen (2009:600) har Språkrådet vid Institutet för 
språk och folkminnen under 2014 bl.a. utkom-
mit med en årlig språkpolitisk omvärldsrapport 
och en rapport om klarspråksverksamheten 
2014. I den sistnämnda rapporten konstaterar 
myndigheten utifrån en genomförd enkätunder-
sökning att klarspråksarbetet når ut till allt fler 
myndigheter, kommuner och landsting. Med en 
svarsfrekvens på 71 procent uppgav 60 procent 
av organisationerna att de arbetar med klarspråk. 

I syfte att stärka de språkvårdande insatserna 
för de nationella minoritetsspråken, det svenska 
teckenspråket och för svenskar med annat mo-
dersmål än svenska har anslaget för Institutet för 
språk och folkminnen höjts med 3 miljoner kro-
nor fr.o.m. 2014. Medlen har använts till att 
stärka de språkvårdande insatserna. Bland annat 
har arbetet med en ordbok i meänkieli intensifie-
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rats och en språkvårdare i jiddisch har anställts 
vid Språkrådet. 

I arbetet med revitalisering av nationella mi-
noritetsspråk har Institutet för språk och folk-
minnen fördelat ca 3,5 miljoner kronor i pro-
jektbidrag för insatser till stöd för de nationella 
minoritetsspråken (anslaget 7:1 Åtgärder för 
nationella minoriteter ap.16 under utgiftsområde 
1 Rikets styrelse). Insatserna syftar till att ge 
enskilda förutsättningar för att tillägna sig språk. 
Vid fördelningen av bidrag under 2014 har pro-
jekt riktade till barn och ungdomar, läsfrämjande 
projekt, projekt med inriktning på språket som 
kulturbärare och språköverföring mellan gene-
rationer varit särskilt prioriterade.  

För att främja utveckling av en nationell 
språkinfrastruktur för talbaserade tjänster har 
den förra regeringen uppdragit åt Post- och tele-
styrelsen att, i dialog med bl.a. Institutet för 
språk och folkminnen och Sveriges Television 
AB, genomföra ett pilotprojekt som ska utreda 
förutsättningarna för en heltäckande nationell 
språkresursbank samt utveckla en begränsad 
prototyp. Uppdraget finansieras med 10 miljo-
ner kronor inom utgiftsområde 22 och ska redo-
visas senast den 31 mars 2017.  

Under 2015 har Regeringskansliet påbörjat 
arbetet med en översyn av det offentliga termi-
nologiarbetets organisation och struktur. 

Immateriellt kulturarv 
Sverige ratificerade 2011 Unescos konvention 
om tryggandet av det immateriella kulturarvet. 
Under 2014 har Institutet för språk och folk-
minnen arbetat med att utveckla arbetet med 
tillämpningen av konventionen. Arbetet har 
inriktats mot att engagera och samordna aktörer 
och att sprida kunskap om konventionen.  

Regeringen har i regleringsbreven för 2015 
gett Statens jordbruksverk, Riksantikvarieäm-
betet, Sametinget och Institutet för språk och 
folkminnen ett uppdrag om traditionell småska-
lig matkultur. Myndigheterna ska under 2015–
2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv 
kopplat till mat- och livsmedelsframställning. 
Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till 
vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, 
mångfald av växtsorter och husdjursraser, kul-
turmiljöer och landskap. Uppdraget ska delredo-
visas senast den 5 maj 2017 och slutredovisas 
senast den 26 april 2019. 

Institutet för språk och folkminnens samlingar och 
forskning 
De samlingar som Institutet för språk och folk-
minnen förvaltar utgör en viktig infrastruktur 
för arbete med det immateriella kulturarvet och 
för språkvårdens utveckling. Under 2014 har 
arbetet med att digitalisera samlingarna och 
stärka kvaliteten fortsatt. Äldre samlingar har 
kompletterats och gjorts tillgängliga för forskare 
och allmänhet.  

Den forskning som Institutet för språk och 
folkminnen bedriver utvecklar språkvården och 
de samlingar som myndigheten förvaltar.  

5.4.3 Analys och slutsatser 

Statens bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 
bidrar till att främja utgivning och spridning av 
kvalitetslitteratur och en mångfald i utbudet av 
kulturtidskrifter. Statens kulturråds arbete inom 
området har under 2014 till stor del fokuserats 
på läsfrämjande insatser inom ramen för det 
utvidgade uppdraget. Kulturrådet har, utifrån det 
handlingsprogram som redovisats under året, 
initierat egna läsfrämjande insatser som är av 
nationellt strategiskt intresse. Särskilt kan näm-
nas Bokstart, satsningen på små barns språkut-
veckling, som har fått stor uppmärksamhet och 
brett genomslag. Från och med 2015 är läs- och 
litteraturfrämjande verksamhet ett ändamål som 
kan få stöd inom ramen för kultursamverkans-
modellen. Kulturrådet har en viktig roll när det 
gäller att synliggöra möjligheter och priorite-
ringar i det läsfrämjande arbetet i dialog med 
kommuner och landsting. 

Den nya bibliotekslagen, som trädde i kraft i 
januari 2014, tydliggör bibliotekens uppdrag att 
verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteksområdet står inför ett 
antal utmaningar framöver. Läsförmågan sjunker 
och klyftan i kunskap och utbildning mellan 
olika grupper i samhället ökar. Biblioteken har 
en viktig roll att spela för att ändra denna ut-
veckling och det är angeläget att biblioteken är 
tillgängliga och att deras fulla potential tas till 
vara. Skolbibliotek spelar en särskilt betydelsefull 
roll för att stimulera elevernas intresse för läs-
ning och litteratur. Teknikutvecklingen går 
snabbt framåt, och med den skiftar människors 
medievanor och användingen av och förvänt-
ningarna på bibliotekens utbud av medier och 
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tjänster. I syfte att långsiktigt bibehålla och ut-
veckla en biblioteksverksamhet av hög kvalitet 
som är förberedd för framtidens utmaningar 
krävs därför en nationell samsyn och en gemen-
sam strategi. I Vårändringsbudget för 2015 
(prop. 2014/15:99) föreslog därför regeringen att 
Kungl. biblioteket får 5 miljoner kronor för 
framtagande av en nationell biblioteksstrategi 
2015. För 2016−2018 bedömer regeringen att 6 
miljoner kronor årligen avsätts för uppdraget, se 
vidare avsnitt 2.6 Politikens inriktning. 

Det är viktigt att Myndigheten för tillgängliga 
medier, som fr.o.m. 2015 övertagit ansvaret för 
lättläst, utvecklar arbetet med att nå lässvaga 
grupper. 

De senaste årens trend med minskad utlåning 
av fysiska talböcker och ökad användning av 
tjänsten Egen nedladdning har medfört att tal-
böckerna nått nya låntagare, inte minst yngre 
åldersgrupper. Regeringen följer utvecklingen 
inom området. Regeringen bedömer att den 
ökade produktionen av såväl tal- som punkt-
skriftsböcker samt den pågående teknikutveck-
lingen för tillgängliggörande bidrar till att upp-
fylla målet att alla i Sverige ska ha tillgång till 
litteratur av hög kvalitet, oavsett bakgrund och 
med utgångspunkt i vars och ens särskilda förut-
sättningar.  

Tillgång till språk är ytterst en fråga om jäm-
likhet och allas lika rätt till demokratisk delak-
tighet. Det arbete Institutet för språk och folk-
minnen bedriver har bidragit till att utveckla 
språkvården. Regeringen bedömer att det är 
angeläget att följa den löpande utvecklingen 
inom språkområdet. Institutet för språk och 
folkminnen har en viktig uppgift att fortsätta 
följa tillämpningen av språklagen och svenskans 
och minoritetsspråkens utveckling. 

5.5 Budgetförslag  

5.5.1 3:1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter 

Tabell 5.5 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
137 157 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
12 

 
2015 

 
Anslag 

 
138 060 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
134 628 

2016 Förslag 137 715      

2017 Beräknat 137 724    

2018 Beräknat 137 735    

2019 Beräknat 137 735    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och 
ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. 
Anslaget får användas för utgifter för administ-
ration, uppföljning, främjande och genomfö-
rande av verksamheten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 3:1 Bidrag till littera-
tur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 25 000 000 kro-
nor 2017.  

 

Skälen för regeringens förslag: Inom ansla-
get fördelas stöd till utgivning och spridning av 
litteratur och kulturtidskrifter. För att skapa 
goda planeringsförutsättningar för aktörerna 
inom området bör beslut om bidrag kunna fattas 
som medför utfästelser om utgifter för kom-
mande år. Statens kulturråd har också behov av 
att fatta beslut om översättningsstöd i förskott 
eftersom stödets konstruktion innebär att ingen 
del av det beslutade bidragsbeloppet betalas ut 
innan det aktuella stödobjektet (boken) är fär-
digproducerat. Regeringen bör därför bemyndi-
gas att under 2016 för anslaget 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 25 000 000 
kronor 2017. 
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Tabell 5.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 19 025 0 25 000 – – – 

Nya åtaganden 0 25 000 25 000 – – – 

Infriade åtaganden -19 025 0 -25 000 -25 000 – – 

Utestående åtaganden 0 25 000 25 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 25 000 25 000 25 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:1 
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 138 060 138 060 138 060 138 060 

Förändring till följd av:    

Beslut -345 -336 -325 -325 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  137 715 137 724 137 735 137 735 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 345 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 137 715 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 137 724 000 kronor, 
137 735 000 kronor respektive 137 735 000 kro-
nor. 

5.5.2 3:2 Myndigheten för tillgängliga 
medier 

Tabell 5.8 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
88 718 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
470 

 
2015 

 
Anslag 

 
118 189 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
115 710 

2016 Förslag 119 183      

2017 Beräknat 120 067 2   

2018 Beräknat 121 501 3   

2019 Beräknat 123 548 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 119 105 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 118 983 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 118 982 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Myndigheten för till-
gängliga mediers förvaltningsutgifter.  

Regeringens överväganden 

Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:2 
Myndigheten för tillgängliga medier 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 118 189 118 189 118 189 118 189 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 378 2 344 3 909 5 966 

Beslut -384 -466 -597 -607 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  119 183 120 067 121 501 123 548 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 267 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. Vidare minskas anslaget med 
117 000 kronor fr.o.m. 2016. 

Regeringen föreslår att 119 183 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:2 Myndigheten för till-
gängliga medier för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 120 067 000 kronor, 
121 501 000 kronor respektive 123 548 000 kro-
nor. 
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5.5.3 3:4 Institutet för språk och 
folkminnen 

Tabell 5.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
53 300 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 606 

 
2015 

 
Anslag 

 
57 993 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
57 630 

2016 Förslag 58 876      

2017 Beräknat 59 652 2   

2018 Beräknat 60 843 3   

2019 Beräknat 62 123 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 58 879 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 58 883 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 58 883 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Institutet för språk 
och folkminnens förvaltningsutgifter. Anslaget 
får även användas för utgifter för statsbidrag till 
terminologiskt arbete. 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 3:4 
Institutet för språk och folkminnen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 57 993 57 993 57 993 57 993 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 030 1 805 2 995 4 278 

Beslut -147 -146 -145 -148 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  58 876 59 652 60 843 62 123 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 147 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 58 876 000 kronor an-
visas under anslaget 3:4 Institutet för språk och 

folkminnen för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 59 652 000 kronor, 
60 843 000 kronor respektive 62 123 000 kronor.
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6 Bildkonst, arkitektur, form och design 

6.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidrags-
givning inom bild- och formområdet samt Sta-
tens konstråds insatser för den konstnärliga 
gestaltningen av den gemensamma miljön. Vi-
dare omfattas Statens centrum för arkitektur och 
design, vars verksamhet även redovisas i avsnitt 
10, Svensk form och Nämnden för hemslöjds-
frågor.  

Verksamhet inom bild- och formområdet be-
drivs dessutom av Moderna museet, National-

museum med Prins Eugens Waldemarsudde, 
Riksutställningar och Konstnärsnämnden.  
Moderna museets och Nationalmuseums verk-
samheter redovisas dels i detta avsnitt, dels i 
avsnitt 10. Riksutställningars verksamhet redovi-
sas endast i avsnitt 10 och Konstnärsnämndens 
verksamhet redovisas i avsnitt 7.  

Statliga medel till bildkonst, form och design 
fördelas via kultursamverkansmodellen till bl.a. 
länsmuseer, konsthallar och andra regionala och 
lokala organisationer. 

6.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Bildkonst, arkitektur, form och design, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

4:1 Statens konstråd 8 9 8 8 8 9 9 

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma 
miljön 33 33 32 33 33 33 33 

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 11 11 11 12 12 12 

4:4 Bidrag till bild- och formområdet 28 28 27 28 28 28 28 

Summa Bildkonst, arkitektur, form och design 80 82 79 81 81 81 81 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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6.3 Mål 

I avsnitt 2.4 anges de nationella mål för kultur-
politiken som riksdagen beslutat. 

Riksdagen har även antagit mål för statens ar-
bete med arkitektur, formgivning och design 
(prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 
1997/98:225). Målen är följande: 

– arkitektur, formgivning och design ska ges 
goda förutsättningar för sin utveckling, 

– kvalitet och skönhetsaspekter ska inte 
underställas kortsiktiga ekonomiska över-
väganden, 

– kulturhistoriska och estetiska värden i be-
fintliga miljöer ska tas till vara och förstär-
kas, 

– intresset för hög kvalitet inom arkitektur, 
formgivning, design och offentlig miljö ska 
stärkas och breddas, 

– offentligt och offentligt understött byg-
gande, inredande och upphandlande ska på 
ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrå-
gor, 

– svensk arkitektur, formgivning och design 
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt 
samarbete. 

6.4 Resultatredovisning 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom bildkonst, arki-
tektur, form och design utgår från 

– främjande av intresse för och kunskap om 
bildkonst, arkitektur, form och design 
(t.ex. besöksstatistik, programverksamhet 
och forskningsprojekt),  

– insatser för att främja konstens frihet, 
mångfald och kreativitet, 

– förvaltning av samlingar och tillgänglighet 
(bl.a. förvärv, konservering och digitali-
sering), 

– insatser för att berika den gemensamma 
miljön med konst, form och design och för 
att stärka arkitekters och konstnärers med-
verkan i stadsutveckling, 

– insatser för att våra livsmiljöer ska präglas 
av hållbarhet, dialog och delaktighet, 

– insatser för att stärka konstnärernas arbets-
marknad (konstinköp och uppdragsgivning 
eller beställning av nya konstverk med ut-
gångspunkt i en jämn könsfördelning mel-
lan konstnärerna), och 

– bidragsgivning till konstnärliga organisa-
tioner med utgångspunkt i områdets förny-
else och utveckling. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

6.4.2  Resultat 

Bildkonst 

Moderna museet  
Under 2014 kom drygt 585 000 besökare till 
museerna i Stockholm och i Malmö (-4,7 pro-
cent jämfört med 2013), varav 333 000 löste 
biljett (+ 5,7 procent jämfört med 2013). Totalt 
visade Moderna museet 20 utställningar, varav 10 
i Stockholm och 10 i Malmö. Det finns en stor 
efterfrågan på att museets utställningar ska tur-
nera och museet får ett flertal ansökningar om 
utlån av verk ur samlingen. Samlingen utökades 
med 167 verk (244 verk 2013). Det sammanlagda 
värdet på årets nyförvärv uppgår till 141,9 mkr 
(39 mkr 2013) inklusive gåvor och donationer 
(två enskilda donationer har varit mycket om-
fattande). 

Museet verkar för konstnärlig förnyelse och 
har under året arbetat i linje med sitt motto ”ett 
öppet museum i en större värld” genom en tydlig 
strävan att synliggöra andra discipliner och kul-
turområden, samt att synliggöra verk och konst-
närer utanför västvärlden. Museet har även ar-
betat med att lyfta fram kvinnliga konstnärskap; 
för femte året i rad gjordes något fler separatut-
ställningar med kvinnliga konstnärer och museet 
förvärvar lika många verk av kvinnliga som man-
liga konstnärer. 

Moderna museet och Statens centrum för ar-
kitektur och design är samlokaliserade på Skepp-
sholmen i Stockholm och delar vissa lokaler. 
Under hösten 2014 har de två myndigheterna 
utvecklat sitt samarbete kring ett antal tekniska 
och administrativa lösningar.  

Hösten 2014 invigdes enligt plan de nyreno-
verade lokalerna för Konstbiblioteket, Moderna 
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museets och Nationalmuseums gemensamma 
specialbibliotek för konst, fotografi och design. 

Museet har under året utvecklat sitt samarbete 
med olika organisationer och intresseföreningar 
inom ramen för museets tillgänglighetsarbete för 
personer med olika funktionsförmågor. Under 
2014 startade en särskild satsning på psykisk 
hälsa i samarbete med föreningen Fountain 
House Stockholm. 

Statens konstråd 
Myndigheten befinner sig i en utvecklingsfas för 
att kunna följa samhällets förändringar och den 
utveckling som sker i samtidskonsten. Under 
året har myndigheten kunnat se de första resul-
taten av den nya inriktning som är ett resultat av 
en omvärldsanalys som genomfördes 2013. 
Myndigheten har utvecklat två nya verksamhets-
grenar och en omorganisation har påbörjats i 
syfte att möjliggöra dessa nya verksamheter och 
skapa en tydligare struktur för kärnverksam-
heten.  

Den nya verksamhetsgrenen Tillfälliga Projekt 
skapar möjlighet till ett friare format för konst-
närers utforskande av gemensamma miljöer. 
Under året genomfördes den stora och omtalade 
internationella konferensen Creative Time 
Summit i Stockholm som samlade 500 deltagare 
och ett fyrtiotal föreläsare från hela världen för 
att utbyta kunskap och erfarenheter och disku-
tera kopplingar mellan konst och samhällsfrågor.  

Den andra nya verksamhetsgrenen Stadsut-
veckling är en vidareutveckling av regeringsupp-
draget Samverkan om gestaltning av offentliga 
miljöer som genomfördes tillsammans med Bo-
verket, Riksantikvarieämbetet och Statens cent-
rum för arkitektur och design 2010–2014. Upp-
draget betonade betydelsen av att alla gestaltande 
professioner i byggandet ges goda möjligheter 
att verka, såväl arkitekter, planerare och inredare 
som konstnärer. I den nya verksamheten Stads-
utveckling ges skilda kompetenser möjligheter 
att tillföra olika värden i planering och byggande 
och därmed bidra till nya lösningar i stadsut-
vecklingsprocesser.  

Boken Offentlig konst – Ett kulturarv lanse-
rades som resultat av ett flerårigt forsknings-
projekt med stöd av Riksantikvarieämbetet . 
Projektet har genererat nya kurser på Göteborgs, 
Lunds och Uppsala universitet i både offentlig 
konst och i kulturvård och har stor betydelse för 
bevarande av offentlig konst. 

Statens kulturråd 
Inom bild- och formkonstområdet sker en fort-
satt stark utveckling i stora delar av landet där 
många aktörer arbetar samhällsengagerat med 
fokus på yttrandefrihet och konstens frihet. 

Kulturrådet har fördelat bidrag till utställare 
av bild- och formkonst och konsthantverksor-
ganisationer samt till nationella främjandeorgani-
sationer och kollektivverkstäder. Kulturrådet 
fördelar också verksamhetsbidrag till de museer 
som inte ingår i kultursamverkansmodellen, 
utvecklingsbidrag till landets länsmuseer samt 
utvecklingsbidrag och forskningsbidrag till de 
statliga centrala museerna. Statens kulturråds 
regionala museibidrag till museiområdet redovi-
sas även under avsnitt 3.4.2. Kultursamverkans-
modellen. 

Under 2014 har ett nytt projektbidrag skapats 
i syfte att ge utrymme för nya aktörer samt na-
tionella och internationella samarbeten. Den nya 
bidragsformen har resulterat i ett ökat söktryck 
där endast 16 procent av 120 sökande kunde 
beviljas stöd.  

Kulturrådet fördelade under 2014 ca 31,8 
miljoner kronor till fria aktörer inom bild- och 
formkonstområdet samt 5,7 miljoner kronor 
inom de regionala utvecklingsbidragen.  

Bidrag till bild- och formområdet utgjorde ca 
5 procent eller ca 37 miljoner kronor av Statens 
kulturråds totala bidragsgivning 2014, exklusive 
de medel som fördelas inom ramen för 
kultursamverkansmodellen.  

Bild- och formkonstnärernas ekonomiska 
förutsättningar har kunnat stärkas bl.a. genom 
medel för utställningsersättning som ingår i Sta-
tens kulturråds ordinarie bidragsgivning. I juni 
2014 trädde i ett reviderat MU-avtal i kraft (se 
även avsnitt 7.4. Kulturskaparnas villkor). 

Arkitektur, form och design 

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemar-
sudde 
Verksamhetåret 2014 har till viss del präglats av 
den pågående renoveringen av huvudbyggnaden 
på Blasieholmen. Föremålsevakueringen som 
inleddes i början av 2013 avslutades den 1 april 
2014, då Statens fastighetsverk började genom-
föra renoveringen. Museet har under hösten 
2014 öppnat en tillfällig utställningslokal på 
Kulturhuset i Stockholm med inriktning på form 
och design. Sedan juni 2013 har museet även en 
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tillfällig utställningslokal på Konstakademien i 
Stockholm. Myndigheten framhåller i årsredo-
visningen för 2014 att det har varit svårare än 
förutsett att etablera verksamheten på nya plat-
ser i Stockholm, vilket bl.a. visar sig i ett sjun-
kande antal besökare.   

Museet har intensifierat sitt arbete med att 
etablera nya samarbeten med myndigheter och 
institutioner i landet för att säkerställa enskilda 
utlån och utställningssamarbeten. Några exem-
pel på internationella samarbeten genom utlån 
under 2014 är med Rijksmuseet i Amsterdam, 
Museum of Fine Arts i Budapest och Petit Palais 
i Paris. Nationalmuseum arbetar aktivt med 
tillgänglighetsfrågan och antalet aktiviteter och 
deltagare i specialpedagogik har ökat markant 
från föregående år. I samband med renoveringen 
under 2014 av entrén och butiken till Prins 
Eugens Waldermarsudde har den fysiska till-
gängligheten förbättrats. Waldemarsudde nomi-
nerades tack vare tillgänglighetsanpassningen till 
Stockholm stads S:t Julianpris 2014 i kategorin 
fysisk tillgänglighet. 

Statens centrum för arkitektur och design 
Museet har under året visat tolv utställningar, 
varav majoriteten har varit egenproducerade. 
Antalet besökare (132 876) sjönk något jämfört 
med 2013 (-9 %), som dock var ett exceptionellt 
år tack vare myndighetens välbesökta Gaultier-
utställning. I utställningen Blockholm använde 
sig myndigheten av digitala medier för innovativ 
interaktion med allmänheten och nådde på detta 
sätt ut till nya och yngre grupper. Myndigheten 
verkar även för att genom digitalisering öka till-
gängligheten till sina samlingar och sin övriga 
verksamhet.  Efter att under verksamhetsåret 
2013 tvingats ta hela anslagskrediten i anspråk 
har myndigheten under verksamhetsåret 2014 
lyckats bringa en tidigare ansträngd ekonomi i 
balans.  

Myndigheten har under 2014 sökt former för 
hur man ska kunna arbeta mer strategiskt med 
mötesplatsuppdraget. I linje med detta uppdrag 
har myndigheten haft en programverksamhet 
kopplad till utställningarna och till aktuella te-
man. Jämfört med föregående år har besökarna 
till programverksamheten nästan fördubblats. 
Därutöver har samverkan med andra myndig-
heter utvecklats, bl.a. med Plattformen för håll-
bar stadsutveckling. Myndigheten är ansvarig för 
driften av hemsidan www.hallbarstad.se, som 

kopplar till plattformens verksamhet och till 
andra aktörer inom stadsutveckling.  

Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Nämnden för hemslöjdsfrågor främjar utveck-
lingen av slöjden genom strategiska insatser och 
nationell samordning. Nämnden deltar i samver-
kansrådet för kultursamverkansmodellen vid 
Statens kulturråd. 

Under 2014 har Nämnden för hemslöjdsfrå-
gor haft flera fokusområden. Nämnden har bl.a. 
haft verksamhet i syfte att göra slöjden angelä-
gen för barn och unga samt stöttat slöjd som 
främjar hållbar utveckling. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor har under året 
även verkat för att stärka hemslöjdens interna-
tionella och interkulturella perspektiv. Myndig-
heten deltog i projektet Att göra bortom nor-
men som finansierats av Vinnova. Projektet är 
ett samarbete mellan Konstfack, Mångkulturellt 
centrum och Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
med syfte att förenkla för kulturarvsinstitutioner 
och utövare att tänka bortom invanda föreställ-
ningar samt även skapa innovationsmöjligheter. 

Svensk form 
Den ideella föreningen Svensk Form verkar för 
att stimulera och påverka formutveckligen i Sve-
rige samt att främja svensk design internation-
ellt. Föreningen hade vid årsskiftet 4 200 med-
lemmar och är rikstäckande genom 11 ideella 
föreningar.  

Svensk form har under året bekräftat sin roll 
som kunskapsplattform, förmedlare och opin-
ionsbildare för formområdet. Fokus på inter-
nationalisering har fortsatt i samarbete med 
myndigheter och företag. Föreningens roll i 
omvärlden har förtydligats och allt fler söker 
upp föreningen för samarbete. Filmprojektet 
Levande design inleddes i en ny omgång i slutet 
av året för att fortsätta intervjuerna med inflytel-
serika personligheter inom form och design. 
Särskilda resurser har under året lagts på att 
stärka det regionala samarbetet. Under hösten 
2014 initierade Svensk form med stöd från Kul-
turrådet en förstudie i syfte att stärka design och 
arkitektur inom kultursamverkansmodellen 
nationellt och regionalt. Tidningen Form ut-
vecklades ytterligare under året och utsågs till 
Årets Tidskrift vid Tidskriftsgalan i december 
2014. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 

103 

6.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att de statliga insatserna på 
området bidrar till att främja mångfald, kreativi-
tet och delaktighet. Politiken, myndigheterna 
och institutionerna på området bildkonst, arki-
tektur, form och design stärker tillgången till 
samt intresset och förståelsen för de värden som 
området innebär för samhället, de offentliga 
rummen och människors livsmiljö. 

Vidare bidrar de statliga insatserna till en rik 
museiverksamhet i hela landet, till att den of-
fentliga miljön berikas med konst, arkitektur, 
form och design samt innefattar även bidrags-
givning som utvecklar och förnyar området. 
Konstnärlig frihet, konstnärlig kvalitet och ett 
tydligt medborgarperspektiv är utgångspunkter 
för politiken. Utöver de övriga bidrag och er-
sättningar som tilldelas till konstnärerna (se 
avsnitt 7 Kulturskaparnas villkor) bedömer rege-
ringen att de statliga insatserna inom den konst-
närliga gestaltningen av den gemensamma miljön 
också bidrar till att förbättra arbetsvillkoren för 
bildkonstnärer, bl.a. genom konstinköp, beställ-
ning av nya konstverk och uppdrag. 

Bildkonst 

Regeringen ser positivt på Moderna museets 
arbete med att systematiskt utveckla verksam-
heten och med att öppna för andra kulturer och 
konstarter. Antalet besökare ligger fortfarande 
på en hög nivå, verksamheten riktad till barn och 
unga är omfattande och verksamheten riktad till 
personer med olika funktionsförmågor utvecklas 
ständigt, vilket bedöms som positivt. Regeringen 
anser dock att Moderna museet bör utveckla 
arbetet med att nå nya målgrupper och att ge 
verksamheten nationell spridning.  

Regeringen ser positivt på det ökande samar-
bete mellan Moderna museet och Statens cent-
rum för arkitektur och design kring deras stöd-
funktioner. Kulturdepartementet har i början av 
2015 i en promemoria redogjort för förutsätt-
ningarna för att samla uppgifterna för Moderna 
museet och Statens centrum för arkitektur och 
design i en gemensam myndighet. Syftet med 
detta initiativ är att skapa bästa möjliga organi-
satoriska och konstnärliga förutsättningar för 
det arbete som nu bedrivs av de befintliga myn-
digheterna inom konst-, arkitektur-, form-, och 
designområdet. Promemorian ”Inordnande av 

Statens centrum för arkitektur och design i Mo-
derna museet – en kraftsamling för konsten, 
arkitektur och formen” remitterades den 1 april 
2015. Frågan bereds för närvarande i Regerings-
kansliet. 

Statens konstråd arbetar målinriktat för att 
effektivisera administrationen (t.ex. kvalitetsäkra 
processer och behålla kunskap inom organisa-
tionen) och kärnverksamheten för att utveckla 
den offentliga konsten i hela Sverige och ut-
veckla publikens upplevelser. Regeringen ser 
också positivt på det arbete som Statens 
konstråd bedriver kring jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor, både när det gäller fördel-
ningen av uppdrag och inköp av konstverk.  

Statens kulturråd har genom det nya pro-
jektstödet skapat möjligheter för oetablerade 
professionella aktörer att söka stöd, vilket bidrar 
till ett breddat kvalitativt utbud inom bild- och 
formkonstområdet. Statens kulturråds bidrags-
givning bidrar till att utveckla utbudet av och 
tillgängligheten till professionell bild- och form-
konst i hela landet. Regeringen avser dock att 
fortsätta arbetet med att modernisera aktuella 
bidragsförordningar i syfte att på ett bättre sätt 
kunna följa områdets utveckling och även er-
bjuda stöd för nya och oetablerade organisa-
tioner. Regeringen avser vidare att fortsätta ar-
beta med användningen och tillämpningen av det 
statliga avtalet för medverkans- och utställnings-
ersättning till konstnärer (MU-avtalet). I detta 
syfte har regeringen i riktlinjebeslut och bidrags-
villkor för 2015 infört krav på tillämpning av 
MU-avtalet för vissa museer som får statligt 
bidrag. Kulturrådet fick också i uppdrag att rap-
portera om i vilken grad institutioner som om-
fattas av kultursamverkansmodellen tillämpar 
avtalet.  

En satsning på kultur i vissa bostadsområden 
har aviserats i 2015 års ekonomiska vårproposi-
tion (2014/15:100, bet. 2014/15:FiU20, rskr. 
2014/15:254). Ett uppdrag har getts till Statens 
kulturråd att i dialog med berörda aktörer ta 
fram en ny stödform för detta ändamål. Ett upp-
drag har också getts till Statens konstråd att 
tillsammans med lokala organisationer i det civila 
samhället arbeta fram praktiska exempel på hur 
vissa bostadsområden kan berikas konstnärligt. 
Satsningen ska präglas av dialog och delaktighet. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

104 

Arkitektur, form och design 

Sverige är ett av de länder i Europa som urbani-
seras i snabbast takt. Detta ställer stadsutveck-
lingsfrågor som bostäder, infrastruktur och 
skapandet av goda livsmiljöer i fokus. Sedan ett 
flertal år samverkar Statens centrum för 
arkitektur och design, Statens konstråd, 
Boverket och Riksantikvarieämbetet utifrån 
temat Gestaltning av offentliga miljöer. Inom 
ramen för ett annat uppdrag med inriktning på 
hållbar stadsutveckling har Statens centrum för 
arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet, 
Boverket och Formas samverkat. Båda dessa 
uppdrag, som initierats genom regeringsbeslut, 
har slutrapporterats. Regeringen ser mycket 
positivt på att samverkan mellan myndigheterna 
därefter har fortsatt och utvecklats inom 
prioriterade områden som en del av myndig-
heternas ordinarie verksamhet. 

I budgetpropositionen för 2014 aviserades att 
regeringen kommer att se över de mål och det 
handlingsprogram som riksdagen beslutade om 
för området 1998. Regeringen beslutade i maj 
2014 att tillsätta en utredning (dir. 2014:69) med 
uppdrag att föreslå en ny statlig politik för arki-
tektur, form och design. Syftet är att, utifrån 
delvis nya samhällsutmaningar, stärka arkitektu-
rens, formens och designens värden och bety-
delse för individen, livsmiljön och den hållbara 
samhällsutvecklingen. I mars i år beslutade rege-
ringen om tilläggsdirektiv till utredningen med 
betoning av frågor om hållbar samhällsutveck-
ling, inkludering och tillgänglighet, ett tydligt 
barnperspektiv samt att stärka medborgarnas 
möjligheter till delaktighet i stadsutvecklings-
processer. Uppdraget berör flera politikområden 
och utgår från tvärsektoriella perspektiv och en 
helhetssyn på vår livsmiljö. Utredningen, som 
tagit namnet Gestaltad livsmiljö, ska lämna sitt 
betänkande i oktober 2015. 

Under året har Nationalmuseum med Prins 
Eugens Waldemarsudde arbetat aktivt för att visa 
utställningar och verk ur samlingarna. Rege-
ringen ser positivt på den nyöppnade tillfälliga 
utställningslokalen för form och design på Kul-
turhuset i Stockholm. Trots ett intensifierat 
arbete för att tillgängliggöra Nationalmuseums 
verk visar dock årets resultat vikande besökssiff-
ror. Detta är något som även gäller för Prins 
Eugens Waldemarsudde. Regeringen kommer att 
följa museets utvecklingsarbete för att nå fler 

och nya publikgrupper när museet öppnar på 
nytt 2017. 

Regeringen anser att Statens centrum för ar-
kitektur och designs mötesplatsuppdrag kräver 
strategisk samverkan med en mångfald av aktö-
rer. Att de frågor som myndigheten arbetar med 
behandlas i flera fora är en stor utmaning och 
ställer krav på en omfattande omvärldsbevak-
ning, en förmåga att se över ämnesgränser och 
uppdaterad kompetens.  Frågan om en eventuell 
sammanslagning av Moderna museet och Statens 
centrum för arkitektur och design bereds för 
närvarande i Regeringskansliet (se även avsnitt 
2.6.1. Politikens inriktning). 

Regeringen anser att Nämnden för hem-
slöjdsfrågor har arbetat aktivt för att utveckla sin 
roll som strategisk samordnare och stödfunktion 
inom hemslöjdsområdet.  

Det är positivt att Nämnden för hemslöjds-
frågor driver projekt och verksamhet med am-
bitionen att främja slöjdens möjlighet att bidra 
till samhällsutvecklingen, t.ex. kopplat till 
mångfaldsarbete och arbete för att främja en 
hållbar utveckling. Regeringen anser att insatser 
som tar till vara barns och ungas kreativa för-
måga är angelägna att främja. 

Svensk form har under de senaste åren blivit 
en viktig mötesplats inom designområdet och 
bidrar till att öka intresset för och områdets 
betydelse i samhällsutveckligen. Regeringen ser 
positivt på föreningens arbete med att utveckla 
sin rikstäckande betydelse och synlighet. För att 
stödja denna utveckling tilldelade regeringen 
2015 ytterligare 500 000 kronor till Svensk form 
för att stärka form och design regionalt. 
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6.5 Budgetförslag 

6.5.1 4:1 Statens konstråd 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
8 158 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-223 

 
2015 

 
Anslag 

 
8 880 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
8 442 

2016 Förslag 8 253      

2017 Beräknat 8 360 2   

2018 Beräknat 8 523 3   

2019 Beräknat 8 701 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 8 254 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 8 253 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 8 254 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens konstråds 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:1 
Statens konstråd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 130 8 130 8 130 8 130 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 144 251 414 592 

Beslut -21 -21 -21 -21 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 253 8 360 8 523 8 701 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 21 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 8 253 000 kronor anvi-
sas under anslaget 4:1 Statens konstråd för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 

8 360 000 kronor, 8 523 000 kronor respektive 
8 701 000 kronor. 

6.5.2 4:2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön 

Tabell 6.4 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
32 732 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-461 

 
2015 

 
Anslag 

 
33 025 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
32 204 

2016 Förslag 32 942      

2017 Beräknat 32 944    

2018 Beräknat 32 947    

2019 Beräknat 32 947    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens konstråds 
utgifter för konstnärlig gestaltning av den ge-
mensamma miljön. Anslaget får även användas 
för utgifter för administration och genomfö-
rande av verksamheten. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:2 
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 33 025 33 025 33 025 33 025 

Förändring till följd av:    

Beslut -83 -81 -78 -78 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  32 942 32 944 32 947 32 947 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 83 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 32 942 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning 
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av den gemensamma miljön för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
32 944 000 kronor, 32 947 000 kronor respektive 
32 947 000 kronor. 

6.5.3 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Tabell 6.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
11 368 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
91 

 
2015 

 
Anslag 

 
11 463 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
11 267 

2016 Förslag 11 498      

2017 Beräknat 11 530 2   

2018 Beräknat 11 595 3   

2019 Beräknat 11 740 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 11 498 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 11 498 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 11 497 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Nämnden för hem-
slöjdsfrågors förvaltningsutgifter. Anslaget får 
även användas för utgifter för statsbidrag till 
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, 
rikshemslöjdskonsulenternas verksamhet och 
för projekt inom hemslöjdsområdet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:3 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 11 463 11 463 11 463 11 463 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 64 96 161 307 

Beslut -29 -29 -29 -30 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  11 498 11 530 11 595 11 740 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 29 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 11 498 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:3 Nämnden för hem-
slöjdsfrågor för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 11 530 000 kronor, 
11 595 000 kronor respektive 11 740 000 kronor. 

6.5.4 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet  

Tabell 6.8 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
28 158 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 

 
2015 

 
Anslag 

 
28 135 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
27 436 

2016 Förslag 28 065      

2017 Beräknat 28 067    

2018 Beräknat 28 069    

2019 Beräknat 28 069    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till organisationer inom bild- och formområdet, 
utställare, konsthantverkskooperativ samt ut-
rustningsbidrag till kollektivverkstäder. Anslaget 
får även användas för statsbidrag till folkpar-
kerna och vissa samlingslokalhållande organi-
sationer för konstförvärv. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 4:4 Bidrag till bild- 
och formområdet besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 14 000 000 
kronor 2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget an-

vänds till bidrag som fördelas till fria aktörer 
inom bild och formområdet. Bemyndigandet 
innebär att dessa aktörer kan ansöka om bidrag 
vartannat år, vilket minskar den administrativa 
bördan och skapar bättre planeringsförutsätt-
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ningar. Regeringen bör därför bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 14 000 000 
kronor 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.9 Beställningsbemyndigande för anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden – – – – – – 

Nya åtaganden – – 14 000 – – – 

Infriade åtaganden – – – -14 000 – – 

Utestående åtaganden – – 14 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – – 14 000 – – – 
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Regeringens överväganden  

Tabell 6.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 4:4 
Bidrag till bild- och formområdet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 28 135 28 135 28 135 28 135 

Förändring till följd av:    

Beslut -70 -68 -66 -66 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  28 065 28 067 28 069 28 069 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 70 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 28 065 000 kronor 
anvisas under anslaget 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 28 067 000 kronor, 
28 069 000 kronor respektive 28 069 000 kronor.
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7  Kulturskaparnas villkor  

7.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar de statliga ersättningar och 
bidrag som i huvudsak riktar sig till kulturskap-
are samt andra insatser som har direkt inverkan 
på kulturskapares villkor. Området behandlar 
särskilt Konstnärsnämnden och dess ersätt-
ningar, stipendier och bidrag inom bild och 
form-, musik-, teater-, dans- och filmområdet. I 
avsnittet behandlas också nämndens internation-
ella konstnärsutbytesverksamhet och bevakning 

av konstnärernas sociala och ekonomiska villkor 
samt löpande bevakning av trygghetssystemens 
utformning i förhållande till konstnärlig verk-
samhet. 

Vidare omfattas bl.a. Sveriges författarfonds 
verksamhet, med i första hand fördelning av 
biblioteksersättning till konstnärer inom ord-
området, och fördelning av den individuella vis-
ningsersättningen till bildkonstnärer som den 
ekonomiska föreningen Bildkonst Upphovsrätt i 
Sverige (BUS) ansvarar för. 

7.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom Kulturskaparnas villkor, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

5:1 Konstnärsnämnden 20 25 24 20 20 21 21 

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 344 374 364 381 380 380 384 

Summa Kulturskaparnas villkor 364 398 389 401 401 401 405 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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7.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

7.4 Resultatredovisning 

7.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom kulturskapar-
nas villkor utgår från 

– uppgifter om ansökningar samt fördelade 
bidrag och ersättningar för de olika konst-
områdena nationellt och internationellt,  

– arbete med att bevaka och informera om 
konstnärernas sociala och ekonomiska vill-
kor,  

– insatser för att stärka konstnärernas arbets-
marknad, och 

– fördelade stipendier och bidrag utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

7.4.2  Resultat 

Konstnärsnämnden 

Stipendier och bidrag 
Under 2014 behandlades 7 492 ansökningar, 
vilket är en minskning med 9 procent jämfört 
med 2013.  

Cirka 20 procent av ansökningarna beviljades, 
att jämföra med 18 procent året innan. 

Konstnärsnämnden beslutade om stipendier 
och bidrag till ett belopp om 151,5 miljoner 
kronor. Störst andel går till bild- och formom-
rådet. 

Antalet ansökningar har minskat inom alla 
konstområden. Inom dansen har antalet ansök-
ningar från män dock ökat och inom musiken 
var antalet ansökningar från kvinnor exakt det-
samma som året innan.  

Könsfördelningen är fortsatt jämn när det 
gäller antalet ansökningar om konstområdena 
betraktas samlat. Kvinnors andel av antalet an-
sökningar är 55 procent och av beviljade medel 
får kvinnor 53 procent. Liksom tidigare år skiljer 
det sig emellertid åt mellan konstområdena. 
Inom musikområdet är flest män aktiva med 65 
procent av ansökningarna och 59 procent av 
beviljade medel. Inom dansen kommer 68 pro-
cent av ansökningarna från kvinnor, som får 64 
procent av beviljat belopp. Inom både musik och 
dans gör Konstnärsnämnden en mindre justering 
av beviljat bidrag i förhållande till andelen an-
sökningar för att stödja det underrepresenterade 
könet. Dansen är det enda område där statistisk 
jämställdhet, dvs. minst 40 procent till respektive 
kön, inte uppnås.  

Konstnärsnämnden har varit en av 18 av rege-
ringen utvalda pilotmyndigheter som inom ra-
men för det s.k. JIM-projektet har arbetat med 
att integrera jämställdhet i kärnverksamheten 
gentemot de jämställdhetspolitiska målen. Upp-
draget fortsätter under åren 2015–2018. 
 
 
 
 

Tabell 7.2 Konstnärsnämndens stipendie- och bidragsärenden 2012–2014 
Antal ansökningar 

  2012   2013   2014  

  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Inkomna 
ansökningar 

4 589 3 728 8 317 4 502 3 731 8 233 4 085 3 407 7 492 

Beviljade 
ansökningar 

775 682 1 457 779 707 1 486 803 721 1 524 

Avslagna 
ansökningar 

3 814 3 046 6 860 3 723 3 024 6 747 3 282 2 686 5 968 

Källa: Konstnärsnämnden 
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Tabell 7.3 Konstnärsnämnden – beslutade stipendier och 
bidrag 2012–2014 
Tusental kronor 

 2012 2013 2014 

Bild och form 68 837 69 267 68 300 

Musik 22 246 22 113 22 172 

Teater 7 090 7 343 7 816 

Dans 8 655 8 423 8 724 

Film 9 182 9 416 9 890 

Övrigt1 8 120 8 153 10 346 

Totalt 124 132 124 715 127 248 
1 I övrigt ingår bl.a. statliga ålderspensionsavgifter, som varierar mellan åren på 
grund av förskottsinbetalningar, och medel till Sveriges författarfond för lång-
tidsstipendier till författare och översättare. I beräkningarna ingår inte övriga 
kostnader för stipendier och bidrag (för resor, boende m.m.), medel till Stiftelsen 
Filmform eller statliga inkomstgarantier för konstnärer. 

Särskilt om internationellt utbyte 
Konstnärsnämnden arbetar utifrån en strategi 
för myndighetens internationella arbete 2013–
2015. Strategin betonar att ett internationellt och 
interkulturellt perspektiv ska prägla all verksam-
het inom Konstnärsnämnden. 

Intresset för internationellt kulturutbyte har 
ökat under en lång följd av år. Toppen nåddes 
2013 då området stod för 43 procent av myndig-
hetens behandlade ansökningar. För 2014 var 
siffran 37 procent. 

Nämnden arbetar med olika initiativ för att 
öka konstnärers utbyte utanför de mer frekvent 
besökta länderna i Europa och västvärlden. Bi-
drag till internationellt kulturutbyte, som sker på 
konstnärernas egna initiativ, har 2014 beviljats 83 
konstnärer inom alla konstområden för resor till 
eller utbyten i de länder där Sida har, eller nyli-
gen har fasat ut, samarbeten. 

När det gäller relationen mellan ansökningar 
om internationellt stöd och den totala mängden 
ansökningar finns inga särdrag beträffande 
könsfördelningen mellan män och kvinnor. An-
delen kvinnliga sökande inom det internationella 
området är 57 procent, vilket är detsamma som 
2013. 

Totalt omfattade den internationella verk-
samheten 33,5 miljoner kronor under 2014. 
Största delen, ca 22,9 miljoner kronor, går till 
Iaspis, det internationella programmet för bild 
och form. Konstnärsnämnden har också sär-
skilda internationella program för dansområdet 
(KID) och musikområdet (KIM).  

De undersökningar som Konstnärsnämnden 
genomfört under senare år visar samstämmigt att 
utbytena innebär nya kontakter som ofta leder 
till uppdrag eller samarbeten och att utbytet har 

haft stor betydelse för utvecklingen av det egna 
konstnärskapet. 

Ansökningarna inom konstområdena dans 
och musik uppvisar en jämnare könsfördelning 
än 2013. Inom bild- och formområdet är andelen 
kvinnliga sökande 64 procent. År 2013 var mot-
svarande siffra 57 procent, vilket innebär att 
området går mot ökad ojämlikhet. 

Analys- och bevakningsuppdraget 
Under året har Konstnärsnämndens arbete med 
kulturella och kreativa näringar resulterat i en 
seminarieserie. I april presenterades dessutom 
Konstnärsnämndens rapport Ingen regel utan 
undantag – Enprocentsregeln för konstnärlig 
gestaltning av den offentliga miljön för Sveriges 
Kommuner och Landstings kultur- och fritids-
beredning. Enprocentregeln är den ekonomiska 
princip som anger att en procent av den samlade 
kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- 
och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig ge-
staltning. Under Almedalsveckan 2014 arrange-
rade Konstnärsnämnden ett seminarium om 
kvalitetsbegreppet i kulturpolitiken: Behovet av 
kvalitet(er) inom kulturpolitiken.  Myndigheten 
medverkade även tillsammans med Statens 
konstråd i seminariet 1 %-regeln: Så skapar vi 
fler konstnärliga och attraktiva miljöer, arrange-
rat av KRO/KIF.  

Konstnärsnämnden har under året också ge-
nomfört en översyn av statens insatser på dans-
området (Ku2014/01906). Översynen skedde i 
samverkan med Kulturrådet och ledde fram till 
ett antal förslag, däribland ökat stöd till den fria 
sektorn och till organisationer inom dansen och 
att förbättra förutsättningarna för residens och 
internationellt kulturutbyte. Myndigheten har 
därutöver arbetat vidare med att komplettera 
Konstnärsguiden, en webbportal med 
information till konstnärer om trygghetssy-
stemen m.m. 

Konstnärsnämnden har haft i uppdrag att ta 
fram former för hur ett internationellt utbytes-
program inom litteraturområdet kan utformas. 
Uppdraget har skett i samråd med Statens kul-
turråd, Sveriges författarfond och andra berörda 
aktörer som har kunskap om litteraturområdet 
och de litterära upphovsmännens situation. 
Uppdraget redovisades i februari 2015 (dnr 
Ku2015/00687). 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

112 

Insatser för att stärka kulturskaparnas 
arbetsmarknad 

Scenkonstallianserna och centrumbildningarna 
Under 2014 fördelades 62 miljoner kronor till 
teater-, dans- och musikallianserna i syfte att 
bl.a. öka frilansande scenkonstnärers sociala och 
ekonomiska trygghet, avlasta arbetslöshetskas-
san, utveckla matchning och förmedling samt 
stimulera den konstnärliga utvecklingen. Allian-
serna har ca 300 anställda. Från och med 2015 
har allianserna tillförts ytterligare 20 miljoner 
kronor för att möjliggöra att antalet anställda 
kan öka. 

Centrumbildningarna, som samlar drygt 9 000 
fria professionella kulturutövare inom olika 
konstområden i Sverige, arbetar med arbetsför-
medling genom att förmedla uppdrag och med 
kompetensutveckling. De spelar en viktig roll 
för frilansande konstnärliga yrkesutövares ar-
betsmöjligheter. Statens kulturråd har under 
2014 fördelat nästan 26 miljoner kronor till 13 
centrumbildningar.  

Medverkans- och utställningsersättning 
Avtalet om medverkans- och utställnings-ersätt-
ning, MU-avtalet, trädde i kraft i januari 2009 
och reglerar vilka villkor och ersättningsnivåer 
som ska gälla när statliga institutioner ställer ut 
verk som ägs av konstnären. 

Avtalet reviderades under 2014 för att bli lät-
tare att tillämpa för både utställare och konstnä-
rer. Regeringen har framhållit betydelsen av att 
avtalet även fungerar som en förebild för andra 
offentliga och privata utställare. I riktlinjebeslut 
för 2015 har regeringen infört krav på tillämp-
ning av MU-avtalet för Nordiska museet, Skan-
sen, Tekniska museet, Arbetets museum, Milles-
gården och Thielska galleriet, respektive i bi-
dragsvillkoren för Zornsamlingarna och Nobel-
museet.  

Regeringen avser att fortsätta arbetet för att 
MU-avtalet ska få ett ökat genomslag. Därför 
har Statens kulturråd fått ett särskilt uppdrag att 
redovisa i vilken grad institutioner som omfattas 
av kultursamverkansmodellen tillämpar MU-
avtalet. 

Övriga ersättningar och bidrag till kulturskapare 

Inom det kulturpolitiska området finns ett flertal 
ersättningar som syftar till att ge kulturskapare 

betalt för redan utfört konstnärligt arbete, men 
också stödordningar som leder till möjligheter 
att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap. Ut-
över de ersättningar som redovisas nedan förde-
las också talboksersättning till författare och 
översättare för nyttjandet av deras verk i form av 
talböcker. Ersättningen fördelas av Sveriges 
Författarförbund och uppgick 2014 till 9 miljo-
ner kronor. 

Fonogramersättningen fördelas av STIM och 
SAMI som kompensation för att musikaliska 
verk på fonogram och i tryckt form lånas ut 
genom folk- och skolbibliotek. Under 2014 
fördelades 5 miljoner kronor i fonogramersätt-
ning. 

Biblioteksersättningen 
Sveriges författarfond ansvarar för att fördela 
biblioteksersättningen till upphovsmän till litte-
rära verk – författare, översättare, tecknare och 
fotografer – för användning av deras verk genom 
de svenska folk- och skolbiblioteken. Grundbe-
loppet per utlån för 2014 fastställdes till 1 krona 
och 41 öre och den totala biblioteksersättningen 
uppgick till 139 220 000 kronor. För 2015 har 
grundbeloppet fastställts till 1 krona och 45 öre. 
Den totala ersättningen uppgår till 141 933 000 
kronor, vilket är en höjning med 2,7 miljoner 
kronor jämfört med 2014. 

Under 2014 har 4 288 individuella ersättningar 
fördelats till ett belopp mellan 1 700 kronor och 
250 765 kronor. Därutöver har 168 särskilda 
författarpenningar fördelats om 188 000 kronor 
per person. 

Författarfonden fördelade även bidrag till 
författare, översättare, kulturjournalister och 
dramatiker om ca 9,2 miljoner kronor under 
2014. 

Från och med den 1 januari 2015 gäller en ny 
överenskommelse mellan företrädare för upp-
hovsmännen och regeringen om förhandling om 
biblioteksersättningens grundbelopp. Den nya 
överenskommelsen innebär bl.a. att förhand-
lingar om grundbeloppet ska ske vartannat år. 

Individuell visningsersättning  
Individuell visningsersättning (IV) fördelas av 
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) till bild- 
och formkonstnärer som ersättning för att verk 
som ägs av offentliga institutioner visas för all-
mänheten. Under 2014 uppgick den totala er-
sättningen till ca 36 miljoner kronor. 

Under 2014 beviljades totalt 3 673 konstnärer 
stöd, vilket innebär att antalet mottagare var 
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oförändrat jämfört med 2013. Av de som söker 
beviljades drygt 90 procent ersättning, med ett 
belopp mellan 500 kronor och 42 000 kronor. 

Kvinnorna utgjorde ca 59 procent av de sö-
kande. Antalet kvinnliga sökande ökar och för 
första gången kan det noteras att antalet manliga 
sökande minskar. När det gäller ersättningsnivån 
är kvinnorna fler i de lägre ersättningsnivåerna 
och männen dominerar i grupperna med höga 
ersättningar. Skillnaderna har till stor del att göra 
med ålder, eftersom lång yrkesverksamhet ger 
fler möjligheter att sälja konstverk till offentliga 
institutioner. Kvinnorna dominerar bland de 
yngre ersättningsmottagarna och män i de äldre 
åldersspannen. 

Fördelningen av IV motsvarar i huvudsak ål-
ders- och könssammansättningen inom konst-
närskåren. 

7.4.3 Analys och slutsatser 

Konstnärsnämndens verksamhet har under 2014 
fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Utöver 
bidragsfördelningen har nämnden även lagt stor 
vikt vid det utåtriktade arbetet och analysverk-
samheten. 

Konstnärsnämndens stipendie- och bidrags-
givning bidrar enligt de undersökningar myn-
digheten gjort bl.a. till konstnärlig utveckling 
och ökade möjligheter att försörja sig på sin 
konstnärliga verksamhet. Även satsningarna på 
internationellt utbyte har visat sig ha en positiv 
påverkan på konstnärernas möjligheter till för-
sörjning. Gränserna för kulturskaparnas arbets-
marknad suddas ut allt mer och den ökade inter-
nationaliseringen är ett sätt att vidga nätverk och 
möjliggöra nya uppdrag och samarbeten. 

Övriga ersättningsordningar spelar också en 
viktig roll för möjligheterna att bedriva och ut-
veckla konstnärlig verksamhet. 

MU-avtalet är en viktig insats för att tillför-
säkra konstnärsgrupperna rimlig ersättning för 
att deras verk ställs ut vid statliga institutioner. 
Det reviderade avtal som trädde i kraft i juli 2014 
är mer lättillämpat för både utställare och konst-
närer. Det är angeläget att andelen offentliga och 
andra utställare som tillämpar MU-avtalets prin-
ciper ökar. 

Regeringen bedömer att scenkonstallianserna 
bidrar till att uppfylla både kulturpolitiska och 
arbetsmarknadspolitiska mål och ökar den soci-

ala och ekonomiska tryggheten hos frilansande 
scenkonstnärer. 

Rapporter från såväl Konstnärsnämnden som 
andra berörda aktörer visar att stipendier och 
bidrag i huvudsak fördelas på ett jämställt sätt. 
Trots detta kan konstateras att det fortfarande 
finns områden där jämställdhet inte uppnåtts, 
varför det är viktigt att jämställdhetsarbetet fort-
sätter. 

En av regeringens kulturpolitiska priorite-
ringar är att skapa bättre villkor för konstnärer. 
Målet är att konstnärer i större utsträckning ska 
kunna leva på sitt konstnärliga skapande. 

Som nämns ovan har Konstnärsnämnden haft 
i uppdrag att ta fram former för hur ett inter-
nationellt utbytesprogram inom litteraturområ-
det kan utformas. Regeringens bedömning är att 
det är angeläget att det finns ett internationellt 
utbyte på litteraturområdet. Verksamhet för att 
stödja internationellt litteraturutbyte bedrivs i 
dag av myndigheter och aktörer på området. Det 
finns dock i dagsläget inte ekonomiska förut-
sättningar för att bygga upp ett nytt utbytespro-
gram på litteraturområdet.  

Från och med den 1 oktober 2015 kommer 
det särskilda beslutsorganet Kulturbryggan att 
inrättas inom myndigheten (se avsnitt 3.4.3). 

7.5 Budgetförslag 

7.5.1 5:1 Konstnärsnämnden 

Tabell 7.4 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
19 549 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
469 

 
2015 

 
Anslag 

 
24 877 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
24 259 

2016 Förslag 20 105      

2017 Beräknat 20 313 2   

2018 Beräknat 20 738 3   

2019 Beräknat 21 135 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 20 094 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 20 176 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 20 176 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Konstnärsnämndens 
förvaltningsutgifter. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 5:1 
Konstnärsnämnden 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 877 24 877 24 877 24 877 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 371 646 1 074 1 571 

Beslut -5 144 -5 210 -5 213 -5 313 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  20 105 20 313 20 738 21 135 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget minskas med 5 096 000 kronor fr.o.m. 
2016 till följd av att en tidsbegränsad förstärk-
ning av anslaget löper ut. 

 Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 48 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 20 105 000 kronor 
anvisas under anslaget 5:1 Konstnärsnämnden för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 20 313 000 kronor, 20 738 000 kronor re-
spektive 21 135 000 kronor. 

7.5.2 5:2 Ersättningar och bidrag till 
konstnärer 

Tabell 7.6 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
344 086 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
366 

 
2015 

 
Anslag 

 
373 601 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
364 315 

2016 Förslag 380 865 2   

2017 Beräknat 380 331 3   

2018 Beräknat 380 223 4   

2019 Beräknat 383 624 5   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 För 2016 uppgår beräknad statlig ålderspensionsavgift till 300 000 kronor 
sedan hänsyn tagits till regleringsbeloppet för 2013 som uppgick till 
  -3 234 879 000 kronor. 
3  Motsvarar 380 910 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 380 920 tkr i 2016 års prisnivå. 
5  Motsvarar 380 919 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
och ersättningar till konstnärer och upphovsmän 
inom bild- och form-, musik-, teater-, dans-, 
ord- och filmområdet. Anslaget får även använ-
das för utgifter för administration och genomfö-
rande av verksamheten, inklusive för det sär-
skilda beslutsorganet Kulturbryggan. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden  

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 5:2 Ersättningar och 
bidrag till konstnärer besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 136 000 000 
kronor 2017–2026. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Inom 

anslaget fördelar Konstnärsnämnden bidrag och 
stipendier som sträcker sig upp till tio år. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till 
konstnärer besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 
2017–2026. 
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Tabell 7.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2026 

Ingående åtaganden 122 744 110 763 136 000 – – – 

Nya åtaganden 45 371 60 000 30 000 – – – 

Infriade åtaganden -57 352 -34 763 -30 000 -30 000 -30 000 -76 000 

Utestående åtaganden 110 763 136 000 136 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 136 000 136 000 136 000 – – – 

Regeringens överväganden 

Tabell 7.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 373 601 373 601 373 601 373 601 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 8 780 8 199 8 080 11 495 

Beslut -1 517 -1 470 -1 459 -1 472 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  380 865 380 331 380 223 383 624 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 
2014/15:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens 
budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga föränd-
ringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- 
och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 859 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. Vidare minskas ansla-
get med 658 000 kronor fr.o.m. 2016. 

Regeringen föreslår att 380 865 000 kronor 
anvisas under anslaget 5:2 Ersättningar och 
bidrag till konstnärer för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 380 331 000 
kronor, 380 223 000 kronor respektive 
383 624 000 kronor. 

 
 
 

7.5.3 Konstnärsnämndens namn och 
interna organisation 

 
Regeringens förslag: Riksdagens tidigare 
ställningstagande i frågor om namn på och 
intern organisation för den verksamhet som 
bedrivs av Konstnärsnämnden ska inte längre 
gälla. Regeringen ska bestämma i frågor om 
namn på och intern organisation för verksam-
heten. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Konstnärs-

nämnden inrättades 1976 (prop. 1975/76:135, 
bet. 1975/76:KrU35, rskr. 1975/76:355). 
Konstnärsnämndens verksamhet har sedan 
dess genomgått väsentliga förändringar. Som 
exempel kan nämnas att Konstnärsnämnden 
inte längre är en nämndmyndighet. Frågor 
rörande Konstnärsnämndens inre organisation 
har sedan dess behandlats i flera sammanhang, 
bl.a. prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 
1996/97:129. 

De nu aktuella frågorna faller inom rege-
ringens kompetensområde och kan följaktli-
gen regleras på förordningsnivå. En minskad 
detaljstyrning av organisationen ökar Konst-
närsnämndens möjlighet att bedriva och ut-
veckla en effektiv stödverksamhet. Det skulle 
inte vara ändamålsenligt eller effektivt att fort-
satt ha en ordning där riksdagen skulle behöva 
ta ställning till den typ av organisatoriska frå-
gor som nu är aktuella. 

Tidigare riksdagsbindningar bör därför 
upphävas, för att regeringen fortsättningsvis 
ska ha möjlighet att besluta i frågor om namn 
på och intern organisation för verksamheten.
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8 Arkiv  

8.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Riksarkivet 
och bidrag till regional arkivverksamhet.

8.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Arkiv, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Arkiv        

6:1 Riksarkivet 347 370 359 375 378 384 391 

Summa Arkiv 347 370 359 375 378 384 391 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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8.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

Riksdagen har även antagit mål för den stat-
liga arkivverksamheten, vilka kommer till ut-
tryck i arkivlagen (1990:782) (prop. 1989/90:72, 
bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307). Målen 
syftar bl.a. till 

– att öka möjligheterna att ta del av allmänna 
handlingar och annat arkivmaterial, 

– att tydliggöra och förstärka arkivens bety-
delse som källa till information och kun-
skap om samhället och dess utveckling, och 

– metod- och kunskapsutveckling inom 
arkivområdet. 

8.4 Resultatredovisning 

8.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet för arkiv utgår från 

– Riksarkivets centrala uppgifter vad gäller att 
ha ett särskilt ansvar för den statliga arkiv-
verksamheten och för arkivvården i landet,  

– informationshantering och tillsynsverksam-
het, t.ex. inspektioner, rådgivning, utbild-
ning och utarbetande av föreskrifter, 

– bevarande och tillgängliggörande av arkiv, 
t.ex. arkivleveranser, forskarbesök, fram-
tagna volymer och besvarade förfrågningar, 
och 

– digitalisering och e-förvaltning. 
 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

8.4.2 Resultat 

Sedan en ny organisation infördes i juli 2012 har 
Riksarkivet arbetat vidare med att skapa en en-
hetlig struktur med arbetsformer som gäller för 
hela myndigheten och som bidrar till att uppfylla 
verksamhetens mål. Riksarkivet har ytterligare 
utvecklat sitt arbete med bevarandefrågor, tillsyn 
och leveranser av arkivmaterial utifrån den nya 
myndighetsorganisationen. Vidare arbetar myn-
digheten aktivt med att integrera ett jämställd-

hets-, mångfalds- och barnperspektiv i verksam-
heten.  

Riksarkivet bedriver en omfattande program-
verksamhet med t.ex. visningar, föreläsningar, 
utställningar och särskilda aktiviteter för barn, 
däribland för grupper i förskola och grundskola. 
Över hela landet sker samarbete med skolor 
genom arkivpedagogiska aktiviteter av olika slag. 
Riksarkivet är nationell samordnare av den årli-
gen återkommande Arkivens dag och under 
våren 2014 anordnades Barnens Arkivens dag i 
myndighetens lokaler i Marieberg. 

God arkivhantering och tillsyn 

Riksarkivets tillsynsavdelning har ytterligare 
utvecklat arbetet med ett mera samordnat till-
synsarbete. För att förbättra uppföljningen av 
myndighetsinspektionerna har tillsynsobjekten 
delats in i politikområden. Årets inspektioner 
har bl.a. gällt myndigheter inom områdena ar-
betsmarknad, forskning och utbildning samt 
rättsväsende. Särskild vikt har lagts vid att in-
spektera arkivbildningen inom polisen inför 
tillkomsten av den nya Polismyndigheten vid 
årsskiftet.  

Inom rådgivningsverksamheten har myndig-
heten fortsatt att utveckla arbetet med att ta 
fram föreskrifter och vägledningar samt med att 
förmedla kunskaper om informationshantering 
till både statliga myndigheter och det kommu-
nala området. Vidare har ett flertal kurser och 
informationstillfällen hållits för att sprida kun-
skap om myndighetens regelverk. 
 
Tabell 8.2 Prestationer inom God arkivhantering och tillsyn 
2012–2014 
 

 2012 2013 2014 

Antal inspektioner (tillsyn) 
vid statliga myndigheter 87 118 124 

Antal besök med rådgivning 282 150 160 

Antal kurser (statliga, 
kommunala, enskilda m.fl.) 20 27 14 

Källa: Riksarkivet 

 
Under perioden 2012–2014 har antalet inspek-
tioner hos statliga myndigheter ökat medan den 
uppsökande rådgivningen har minskat. Arbetet 
har inriktats mer på generella föreskrifter och 
allmänna råd. 

Samverkan med andra myndigheter och orga-
nisationer har skett t.ex. i samband med tillsyn, 
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rådgivning och inkommande arkivleveranser. 
Med kommunerna sker samverkan främst ge-
nom rådgivning om arkivhantering men också i 
heraldiska frågor. 

Myndigheten har bedrivit ett intensivt arbete 
för att genomföra och konkretisera den för-
värvspolicy för enskilda arkiv som tidigare tagits 
fram. Arbetet har bl.a. inneburit att utveckla 
avtalsmallar, riktlinjer och rutiner inom området. 
Särskilt stort är utvecklingsbehovet gällande 
rutiner för elektroniska leveranser och en ny 
modell för avgifter.  

Ta emot, bevara och vårda 

Riksarkivet har tagit fram ett styrdokument för 
en enhetlig och sammanhållen leveransprocess i 
hela organisationen och arbetet fortsätter för att 
skapa en bättre samordning av leveranser gäl-
lande både e-arkiv och övriga handlingar.  

Under flera år har antalet leveranser av arkiv-
material stadigt sjunkit, sannolikt beroende på 
att den nu gällande leveranspolicyn är mycket 
restriktiv när det gäller leveranser yngre än tjugo 
år. Arkivbestånden är av mycket skiftande be-
skaffenhet och t.ex. mängden kartor och rit-
ningar som levereras varierar betydligt. Ännu 
förekommer stora leveranser av arkivmaterial 
som uteslutande finns på papper. Långsiktigt kan 
en omfördelning från analoga till digitala hand-
lingar förutses, men antalet leveranser av 
elektroniskt material är ännu relativt litet. 

 
Tabell 8.3 Prestationer inom Ta emot, bevara och vårda 
2012–2014 (statligt material) 
 

 2012 2013 2014 

Antal leveranser av arkiv-
material 719 547 362 

Mottagna pappershand-
lingar (hyllmeter) 7 126 12 262 7 794 

Antal mottagna kartor och 
ritningar 76 256 26 004 60 687 

Källa: Riksarkivet 

 
Under året har en inventering påbörjats av Riks-
arkivets bestånd av audiovisuella handlingar och 
anvisningar för digitalisering av analogt ljud- och 
bildmaterial som riskerar att förstöras kommer 
att fastställas under 2015. Arbetet med det digi-
tala bevarandet har vidareutvecklats genom 
plattformen RADAR (Riksarkivets lösning för 
E-arkiv). 

Tillhandahålla och tillgängliggöra 

Riksarkivets insatser under perioden 2012–2014 
visar bl.a. att digitaliseringen nära nog fördubb-
lats mätt i antalet exponeringar. Knappt 60 pro-
cent av digitaliseringen under året utfördes vid 
Stockholms stadsarkiv och drygt 30 procent vid 
Mediakonverteringscentrum i Fränsta.  
 
Tabell 8.4 Prestationer inom Tillhandahålla och tillgänglig-
göra 
 

 2012 2013 2014 

Digitalisering, antal expo-
neringar 20 176 504 29 564 072 37 600 779 

Källa: Riksarkivet 

 
Några tydliga tendenser under perioden 2012–
2014 är att såväl antalet forskarbesök som fram-
tagna volymer minskar. Orsakerna kan vara dels 
att många forskare nu ägnar sina besök åt att 
fotografera materialet snarare än att studera det 
på plats på arkivinstitutionen, dels att en ökande 
mängd arkivhandlingar nu finns tillgängliga på 
myndighetens webbplatser. Lokalerna kan istäl-
let vidareutvecklas till stimulerande mötes- och 
arbetsplatser för forskare och ge mer plats åt 
besöksgrupper och utställningar.  

En strategi för det publika arbetet är under ut-
arbetande och huvudkanal på internet är Riksar-
kivets webbplats. Myndigheten är också aktiv på 
sociala medier. Ett systemutvecklingsprojekt har 
igångsatts för att möjliggöra ett införlivande i 
Nationella arkivdatabasen (NAD) av flera ar-
kivförteckningar från andra arkivinstitutioner. 
Målet är även att ansluta samtliga medverkande 
arkivinstitutioner i NAD till Archives Portal 
Europe. 

Samordningssekretariatet Digisam 

 Samordningssekretariatet för digitalisering, 
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande 
– Digisam – har i enlighet med regeringsuppdrag 
till Riksarkivet och strategin Digit@lt kulturarv 
tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för 
en samordnad digital informationshantering. 
Förslaget till riktlinjer gäller också hur ett sam-
ordnat digitalt långtidsbevarande av samlingar 
och arkiv kan ske hos statliga institutioner som 
samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvs-
material och kulturarvsinformation.  
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Under året har Digisam bl.a. fastställt vägle-
dande principer för arbetet med digitalt kultur-
arv, vilka är tänkta att användas som stöd för 
inriktning av beslut och för en effektiv och 
ändamålsenlig digital informationshantering. De 
vägledande principerna är också tänkta som en 
ram för alla Digisams leveranser, från övergri-
pande strategidokument till konkreta vägled-
ningar. 

Digisams nätverk med representanter för 
myndigheter och institutioner har fortsatt att 
träffas under året för erfarenhetsutbyte och ko-
ordinering av digitaliseringsarbetet. Under året 
har Digisams samverkan med Kungliga Tekniska 
Högskolan både utvecklats och fördjupats inom 
ramen för infrastrukturarbetet. Representanter 
för Digisam har bl.a. deltagit i möten inom 
Member States Expert Group on Digitisation 
(MSEG) och i möten och arbetsgrupper inom 
Europeana Network. 

Nationell samverkan 

Nationellt sker Riksarkivets samverkan bl.a. 
genom erfarenhetsutbyte med hela den statliga 
sektorn, särskilt i samband med tillsyn, rådgiv-
ning, inkommande arkivleveranser och heral-
diska frågor. Samverkan med kommunerna sker 
t.ex. genom rådgivning, men även när det gäller 
heraldiska frågor och i samband med Arkivens 
dag. Riksarkivet var nationell samordnare av 
evenemanget och på flera platser i landet sam-
verkade myndigheten med andra aktörer inom 
sektorn för arkiv, bibliotek och museer (ABM). 
Under året har en arbetsgrupp för audiovisuella 
frågor arbetat med målet att nå en bättre sam-
verkan kring bevarande och insatser för tillgäng-
liggörande mellan nationella mediaarkiv och 
övriga ABM-institutioner. 

Riksarkivets avdelningar samverkar också med 
bibliotek, museer och släktforskar- och hem-
bygdsrörelserna samt svarar på frågor från all-
mänheten gällande arkivmaterialet. 

Riksarkivet har under året deltagit i Statens 
kulturråds samverkansråd för kultursamver-
kansmodellen.  

Internationellt arbete 

Internationellt samverkar Riksarkivet med andra 
nationalarkiv, särskilt i Norden, samt med inter-
nationella arkivorganisationer.  

Det internationella samarbetet är omfattande 
när det gäller digitalt bevarande, tillgängliggö-
rande och tillhandahållande och Riksarkivet 
deltar bl.a. i EU-projektet Digital Cultural He-
ritage – Road Map for Preservation (DCH-RP). 
I projektet AthenaPlus deltar myndigheten inom 
ramen för den paraplymodell som testas för att 
underlätta för de svenska kulturarvsinstitution-
erna att delta i EU-projekt. Riksarkivet deltar 
som associerad partner i projektet Europeana 
Inside och RICHES, som bl.a. handlar om kul-
turarv och förnyelse, innovation och utveckling. 

Riksarkivet har också medverkat inom nation-
ellt finansierade projekt med internationell sam-
verkan eller anknytning, t.ex. i det av Veten-
skapsrådet stödda projektet SweCens II samt det 
s.k. North Atlantic Population Project (NAPP), 
som administreras av University of Minnesota.  

8.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att Riksarkivet genom sitt 
arbete främjar kulturarvets bevarande, använd-
ning och utveckling. De statliga insatserna på 
arkivområdet gör det möjligt för allmänheten att 
ta del av allmänna handlingar och att behovet av 
information tillgodoses för t.ex. rättskipningen 
och forskningen. Myndighetens verksamhet 
bidrar även till att främja möjligheten till bild-
ning och kulturupplevelser samt till att ge in-
formation och kunskap om samhällsutveck-
lingen. 

Bedömningen är att Riksarkivet arbetar på ett 
utvecklande och ändamålsenligt sätt med beva-
randefrågor, tillsyn och leveranser av arkiv-
material. Efterfrågan på Riksarkivets tjänster är 
fortsatt hög och myndighetens kärnverksamhet 
kräver kontinuerligt ökande insatser. Genom 
den ökade tillströmningen av relativt modernt 
material ställs myndigheten inför nya och an-
norlunda efterfrågemönster. Bedömningen är att 
en allt större del av myndighetens samlade resur-
ser används för att möta efterfrågan från företag, 
myndigheter och allmänhet på tillgång till upp-
gifter i arkiven.  

Bedömningen är vidare att myndighetens ar-
bete med att tillgängliggöra arkiv är bra och en 
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stor del av det mest efterfrågade materialet finns 
numera tillgängligt i digital form.  

Regeringen bedömer att Riksarkivet arbetar 
aktivt med att skapa förutsättningar för ökad 
tillgänglighet till kulturarvet och att nå ut till nya 
användargrupper. Förståelsen för att kulturarvet 
är under ständig utveckling och måste definieras 
så att alla kan känna tillhörighet och få plats på 
lika villkor är grundläggande för att Riksarkivet 
och andra arkivinstitutioner ska kunna bidra till 
samhällets utveckling. Det är nödvändigt att 
Riksarkivet målmedvetet arbetar för att kultur-
arvet ska tillgängliggöras och komma fler till del. 
Kulturarvet ska vara en angelägenhet och tillgång 
för alla människor i samhället.  

8.5 Budgetförslag 

8.5.1 6:1 Riksarkivet 

Tabell 8.5 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
347 062 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-4 265 

 
2015 

 
Anslag 

 
370 001 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
359 083 

2016 Förslag 375 402      

2017 Beräknat 378 366 2   

2018 Beräknat 383 790 3   

2019 Beräknat 390 580 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 374 986 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 375 001 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 375 002 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Riksarkivets förvalt-
ningsutgifter. Anslaget får även användas för 
utgifter för statsbidrag till restaurering, arkive-
ring och arkivförvaltning av kulturhistorisk för-
svarsanknuten film, för statsbidrag till enskilda 
arkiv samt för det svenska bidraget till Euro-
peana. 
 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 8.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 6:1 
Riksarkivet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 370 001 370 001 370 001 370 001 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 323 9 716 15 143 21 957 

Beslut -922 -1 351 -1 354 -1 378 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  375 402 378 366 383 790 390 580 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 922 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 375 402 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:1 Riksarkivet för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
378 366 000 kronor, 383 790 000 kronor respek-
tive 390 580 000 kronor. 
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9 Kulturmiljö  

9.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar verksamheten vid myndig-
heten Riksantikvarieämbetet. Vidare omfattas 

bidragen till kulturmiljövård och kyrkoantikva-
risk ersättning samt i viss utsträckning det regio-
nala kulturmiljöarbetet som bedrivs av läns-
styrelserna.  

9.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Kulturmiljö, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Kulturmiljö        

7:1 Riksantikvarieämbetet 218 216 209 218 221 224 228 

7:2 Bidrag till kulturmiljövård 253 251 245 251 251 251 251 

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 460 460 460 460 460 460 

Summa Kulturmiljö 931 927 914 929 931 935 939 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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9.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella kul-
turpolitiken som riksdagen beslutat. 

Riksdagen har även antagit nationella mål för 
kulturmiljöarbetet (prop. 2012/13:96, bet. 
2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273). I enlighet 
med målen ska det statliga kulturmiljöarbetet 
främja  

– ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som bevaras, används och ut-
vecklas, 

– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet 
och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön, 

– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, och 

– en helhetssyn på förvaltningen av land-
skapet som innebär att kulturmiljön tas till 
vara i samhällsutvecklingen. 

9.4 Resultatredovisning 

9.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom kulturmiljöom-
rådet utgår från det nationella och det regionala 
kulturmiljöarbetets verksamhet inom centrala 
uppgifter såsom 

– kunskapsuppbyggnad,  

– tillämpning av lagstiftning,  

– bidragsgivning, och 

– arbete för att öka tillgängligheten till 
kulturmiljöer och kulturarvsinformation. 

 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

9.4.2  Resultat 

Riksantikvarieämbetet är den huvudansvariga 
myndigheten för det statliga kulturmiljöarbetet. 
På regional nivå ansvarar länsstyrelserna enligt 
kulturmiljölagen (1988:950) för det statliga kul-
turmiljöarbetet och ska enligt kulturmiljöför-
ordningen (1988:1188) samverka med kultur-

miljövårdande organ inom länet, särskilt länsmu-
seerna och motsvarande museer.  

Det nationella kulturmiljöarbetet har fortsatt 
att präglas av införandet av de nya kulturmiljö-
politiska målen 2013. Det delade ansvaret för 
kulturmiljöarbetet har kommunicerats i dialog 
med länsstyrelser och andra statliga myndigheter 
och diskussioner har förts med företrädare för 
bl.a. museer, näringsliv, kommuner och det civila 
samhället.  

För stöd till forskning och utveckling har 
Riksantikvarieämbetet inom ramen för sitt FoU-
program 2012–2016 för kulturmiljöområdet 
fördelat medel 2014 (se avsnitt 3.4.2).  

Inom funktionshinderspolitiken har Riksan-
tikvarieämbetet som sektorsmyndighet ett sär-
skilt ansvar för genomförandet av politiken (se 
avsnitt 3.4.2).  

År 2014 avslutades satsningen på utvecklings-
anställningar inom Kulturarvslyftet för personer 
som lämnat sjukförsäkringen. Satsningen intro-
ducerades i samband med budgetpropositionen 
för 2012 (prop. 2011/12:1). Riksantikvarieäm-
betet har i enlighet med detta disponerat medel 
för bidrag enligt förordningen (2011:1560) om 
statsbidrag till kostnader för verksamheten 
Kulturarvslyftet. Riksantikvarieämbetet har un-
der 2014 informerat om projektet och fördelat 
bidrag. Totalt har 448 personer, varav 283 kvin-
nor och 165 män, tagit del av en utvecklingsan-
ställning inom Kulturarvslyftet. Satsningen har 
inte fått det genomslag som förväntades. 

Internationellt bedrivs och utvecklas kultur-
miljöarbetet inom ett flertal nätverk och samar-
beten inom olika delar av Riksantikvarieämbetets 
verksamhetsområden.  

I februari 2015 sändes Riksantikvarieämbetets 
redovisning av förutsättningar och konsekvenser 
av en ratificering av Europarådets ramkonven-
tion om kulturarvets samhälleliga värde på re-
miss. Ärendet bereds i Regeringskansliet. 

Kulturmiljöarbete 

För att främja en effektiv och rättssäker tillämp-
ning av kulturmiljölagen (1988:950) samt miljö-
balken har Riksantikvarieämbetet utarbetat före-
skrifter, allmänna råd och vägledningar för bl.a. 
fornminnen och för hantering av träd i offentlig 
miljö. En handlingsplan för tillämpning av de 
nya bestämmelserna i förordningen (2013:558) 
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om statliga byggnadsminnen har upprättats och 
kommunicerats. 

Riksantikvarieämbetet har etablerat en platt-
form som stöd för hur värdering och urval av 
kulturarv och kulturmiljöer kan hanteras i pro-
cesser som drivs av offentliga, privata eller ideella 
aktörer. Projektet har genomförts i bred dialog 
med aktörer på olika nivåer.  

Tre förstudier för överinseendeprojekt har 
genomförts avseende skogsbrukets skador på 
kulturmiljön, konkurrens och effektivitet i upp-
dragsarkeologin samt översyn av regelverk om 
kyrkliga kulturminnen. 

I samverkan med Skogsstyrelsen har projekt 
bedrivits för att förhindra skador på fornläm-
ningar i skogen. Liksom tidigare år visar uppfölj-
ningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar att 
20 procent av fornlämningarna och kulturmiljö-
erna påverkats negativt och 20 procent har ska-
dor eller grova skador till följd av skogsbruket. 
Ett exempel på att fokuserat sektorssamarbete 
kan ge betydande förbättring finns i norra 
Norrland där ett initiativ från skogsbruket och 
berörda myndigheter resulterat i betydligt mins-
kade skador.  

För att klargöra roller, ansvar och mandat av-
seende arbetet som relaterar till världsarven i 
Sverige har ett arbete påbörjats där också världs-
arvens skydd enligt miljöbalken och plan- och 
bygglagen (2010:900) närmare undersöks. 

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av rege-
ringen redovisat arbetet med miljökvalitetsmå-
len. Myndigheten framhåller i sin analys det 
ömsesidiga beroendet i miljömålssystemet mel-
lan kulturmiljöarbetet och miljöarbetet och att 
flera centrala myndigheter därigenom också har 
kulturmiljöansvar. De sektorsövergripande kul-
turmiljöfrågorna återfinns som precisering i åtta 
av sexton miljökvalitetsmål och i målformule-
ringen i ytterligare två miljökvalitetsmål. 
Riksantikvarieämbetet har också medverkat i 
framtagandet av den fördjupade utvärderingen av 
miljökvalitetsmålen som tas fram vart fjärde år av 
Naturvårdsverket. För att utveckla arbetet med 
kulturmiljö och naturvård har Riksantikvarieäm-
betet och Naturvårdsverket fått i uppdrag att 
senast den 15 mars 2016 redovisa till Regerings-
kansliet hur samverkan mellan naturvård och 
kulturmiljöarbete fungerar när det gäller förvalt-
ningen av natur- och kulturreservat.  

Samhällsbyggnad 

En stor del av Riksantikvarieämbetets arbete 
syftar till att öka kulturmiljömålens genomslag i 
olika samhällsprocesser. Under året har kultur-
miljöperspektivet blivit tydligare i olika besluts-
underlag på såväl nationell som lokal nivå och 
det totala antalet remisser och ärenden har ökat. 

Inom ramen för regleringsbrevsuppdraget om 
ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete har 
Riksantikvarieämbetet genomfört kartläggningar 
för att klargöra olika aktörers medverkan i kul-
turmiljöarbetet och förutsättningar för samver-
kan och verksamhetsutveckling.  

Både nationellt och regionalt sker samverkan 
med ett flertal aktörer och över sektorsgränser, 
inte minst med organisationer i det civila sam-
hället. Exempelvis har Riksantikvarieämbetet 
medverkat i förberedelserna för genomförande 
av EU:s sammanhållningspolitik och har haft 
regeringens uppdrag att ta fram en strategi för 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet inklu-
sive EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020. 
Myndigheten medverkar också i utvärdering av 
effekter av frånvaro av kulturmiljöersättningar 
inom ramen för EU:s gemensamma jordbruks-
politik. Tillsammans med Boverket har en väg-
ledning publicerats för hur kulturvärden hante-
ras med stöd av plan- och bygglagen. Riksantik-
varieämbetet medverkar också i den fördjupade 
utvärderingen av miljökvalitetsmålen.  

Arkeologisk uppdragsverksamhet 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten har 
utöver arkeologiska undersökningar haft upp-
drag rörande kulturhistoriska planeringsunderlag 
och miljökonsekvensbeskrivningar. Nya affärs-
områden har utvecklats, bl.a. avseende trädgårds-
arkeologi. Uppdragsverksamheten har bl.a. med-
verkat i olika klimat- och miljöprojekt som drivs 
av flera universitet och Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut. 

Förändringsarbetet för att uppnå full kost-
nadstäckning i verksamheten fortsatte under 
2014. Uppdragsvolymen var dock relativt låg till 
följd av bl.a. överklaganden och uppskjutna upp-
handlingar. Det ekonomiska resultatet blev en 
förlust på en miljon kronor. Totalt uppgick om-
sättningen inom den arkeologiska uppdragsverk-
samheten till 128 miljoner kronor jämfört med 
170 miljoner kronor året innan. 
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Den arkeologiska uppdragsverksamheten har 
fr.o.m. januari 2015 skiljts från Riksantikva-
rieämbetet och inordnats i Statens historiska 
museer i enlighet med regeringens bedömningar 
i propositionen Kulturmiljöns mångfald (prop. 
2013/13:96). 

Kulturarvsförvaltning och besöksmål 

Riksantikvarieämbetet har en samordnande roll 
avseende vård och konserveringsfrågor för 
byggnader, fornlämningar, föremål och annat 
kulturhistoriskt material. Målgruppen är främst 
professionella aktörer som förvaltare och prak-
tiska utförare, länsstyrelser och museer. Det 
nationella kulturvårdslaboratoriet med metod- 
och analysstöd utgör en resurs i arbetet. 

Riktlinjer och kunskapsmaterial har utvecklats 
i bred samverkan. Antalet arrangemang har ökat 
jämfört med tidigare år. Flera publikationer och 
informationsblad har getts ut och flera större 
konferenser har genomförts. Vidare har tre nya 
standarder för vård av kulturarv lanserats. 

Klimatfrågor har stått i särskilt fokus och bl.a. 
har ett förslag till program och handlingsplan 
tagits fram för att stärka kulturmiljöperspektivet 
i samhällsplaneringens insatser för riskbegräns-
ning och åtgärder för klimatanpassning.  

Verksamheten inom Svensk museitjänst er-
bjuder föremålsmagasin för uthyrning till mu-
seer. Under året har ett arbete för energieffekti-
visering av lokalerna pågått.  

Riksantikvarieämbetet förvaltade under 2014 
ca 70 kulturhistoriska platser, till största delen 
bestående av mark och fornlämningsområden. 
Vid Gamla Uppsala och Glimmingehus bedrivs 
en bred publik verksamhet som under 2014 ökat 
i antalet besökare. 

 
Tabell 9.2 Antal besökare Glimmingehus och Gamla Upp-
sala museum 2012–2014 
Antal besökare 

 2012 2013 2014 

Glimmingehus 45 359 40 948 43 205 

Gamla Uppsala museum 15 340 21 825 26 380 

Källa: Riksantikvarieämbetet 

 
Den publika verksamheten har utvecklats med 
fokus på mångfald, social sammanhållning och 
hållbar tillväxt. I januari 2015 överfördes förvalt-
ningsansvaret för kulturfastigheterna till Statens 
fastighetsverk. Riksantikvarieämbetet bedriver 

dock fortsatt publik verksamhet vid Gamla 
Uppsala och Glimmingehus. 

Tillgänglig kulturarvsinformation 

För att aktörer inom olika områden och nivåer 
ska kunna bevara, utveckla och bruka kulturarvet 
krävs tillgång till tillförlitlig information. 
Riksantikvarieämbetet erbjuder såväl digitala 
som fysiska mötesplatser och tjänster. E-tjäns-
terna stödjer både det professionella kulturarvs-
arbetet och medborgarnas möjlighet att vara 
delaktiga genom att söka, förstå, ladda hem och 
tillföra kulturmiljöinformation. Löpande pågår 
arbete med att göra information från olika källor 
lättillgängliga och utveckla informationsförsörj-
ningen i hela sektorn. Öppen data ska tillhanda-
hållas för att nå fler användare. Informationen 
erbjuds även som programmeringsgränssnitt 
som gör det möjligt att vidareförädla informat-
ionen till andra produkter och tjänster.  

För att samordna och effektivisera informat-
ionen om fornminnen har ett program för digi-
tala arkeologiska processer etablerats där tjäns-
terna och verktygen ses över och moderniseras. 
Syftet är att ta ett helhetsgrepp runt informa-
tionshanteringen när det gäller kvalitetsfrågor, 
regelverk och handläggningsprocesser.  

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek 
förvaltar landets största fysiska samling inom 
kulturmiljöområdet. Under året har informa-
tion- och forskarservicen utvecklats och till-
gängligheten till samlingarna förbättrats genom 
omfattande förteckning och katalogisering.  

Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte er-
sattes 2014 med ett gemensamt evenemang till-
sammans med Riksförbundet Sveriges museer i 
syfte att visa hur frågor om kulturarv, museer, 
kulturmiljö och konst hör samman. 

För att skapa förståelse och intresse för kul-
turarv och kulturmiljöer arrangerar Riksantikva-
rieämbetet årligen Kulturarvsdagen och Arkeo-
logidagen. Kulturarvsdagen arrangerades i sep-
tember 2014 i samverkan med ArbetSam och 
Sveriges Hembygdsförbund på temat I krigens 
spår. 
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Regionalt kulturmiljöarbete 

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna för det 
statliga kulturmiljöarbetet och myndighetsupp-
gifterna inom området.  

Under 2014 har länsstyrelsernas arbete präg-
lats av en strategisk inriktning för att utveckla 
kulturmiljöfrågorna. Samverkan sker i hög ut-
sträckning med kommuner, hembygdsföre-
ningar, turistorganisationer, ideella föreningar 
och fastighetsägare. En särskilt viktig roll spelar 
länsmuseerna för uppbyggnad och förmedling av 
kunskap regionalt. Gemensamt arbete sker med 
kommuner för att utveckla kunskapsunderlag till 
gagn för kommunernas planeringsarbete. I flera 
län har arbetet intensifierats under året. Arbetet 
på regional nivå i länsstyrelserna är också i 
många fall nära kopplat till det regionala arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen. 

Bidrag till kulturmiljövård 

Inom ramen för bidraget till kulturmiljövård har 
Riksantikvarieämbetet genom länsstyrelserna 
medverkat till finansiering av projekt inom föl-
jande områden: vård av byggnader, mark, land-
skapselement, fornlämningar och ruiner, infor-
mation och tillgängliggörande, arkeologi samt 
kunskapsunderlag.  

Bidraget stöttar både fysiska kulturmiljöer 
och projekt som ökar kunskapen och bidrar till 
att skapa förståelse för länens kulturmiljöer. 
Bidrag har också lämnats till projekt som foku-
serar på ökad delaktighet, mångfald och nation-
ella identiteter samt barn och unga. Inom t.ex. 
projektet Tysta kulturarv lyfts berättelser fram 
som tidigare fått stå utanför den nationella 
historieskrivningen. För 2015 ger Riksantik-
varieämbetet också bidrag till Laponiatjuottjudus 
(Laponiaförvaltningen) som förvaltar världsarvet 
Laponia. 

År 2013 infördes en ny fördelningsmodell där 
länsstyrelserna i treårsplaner beskriver den in-
riktning som bidraget till kulturmiljövård ska ha 
i förhållande till kulturmiljömålen.  

Av anslaget till bidrag för kulturmiljövård har 
253,7 miljoner kronor betalats ut. Årets tillgäng-
liga medel har uppgått till 251,2 miljoner kronor, 
vilket innebär att en anslagskredit på 2,5 miljoner 
kronor har tagits i anspråk. Huvuddelen av 
medlen fördelas till länsstyrelserna. Riksantikva-
rieämbetet beslutade om 20,4 miljoner kronor 

varav 14,4 miljoner kronor till kulturmiljövård 
och 6 miljoner kronor som bidrag till arbets-
livsmuseer. 

Exempel på större projekt som genomförts 
med stöd av bidraget till kulturmiljövård är beva-
rande och utveckling av Glasrikets kulturmiljö-
värden och ett samverkansprojekt för att vårda 
vattendragens kulturarv.  

Till objekt och miljöer som saknar formellt 
skydd har 12,2 miljoner kronor utbetalats, vilket 
är en ökning med 2 miljoner kronor. Totalt har 
dock bidraget till dessa kulturmiljöer minskat 
under de senaste fem åren.  

Kyrkoantikvarisk ersättning 

Svenska kyrkan får ersättning från staten för 
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband 
med vård och underhåll av kyrkliga kulturmin-
nen. Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår 
till 460 miljoner kronor per år. Ersättningen 
bidrar till att det kyrkliga kulturarvet kan beva-
ras, användas och utvecklas långsiktigt och håll-
bart. I arbetet med den kyrkoantikvariska ersätt-
ningen samråder och samarbetar Svenska kyrkan 
med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. 

Under 2014 har Svenska kyrkan effektiviserat 
hanteringen och användningen av den kyrko-
antikvariska ersättningen. 

9.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att de statliga insatserna på 
kulturmiljöområdet, t.ex. kunskapsuppbyggnad, 
tillämpning av lagstiftning och bidragsgivning, 
bidrar till uppfyllnad av kulturmiljömålen och 
det kulturpolitiska målet om att främja ett le-
vande kulturarv som bevaras, används och ut-
vecklas. Insatserna skapar förutsättningar för 
delaktighet och fördjupad samhörighet männi-
skor emellan samt mellan människor och miljö 
och bidrar till attraktiva livsmiljöer.  

Kulturmiljöarbetet är ofta tvärsektoriellt och 
bidrar till att nå uppsatta mål inom olika politik-
områden. Flera myndigheter bär direkt genom 
uppdrag eller indirekt genom lagar och förord-
ningar ett ansvar för kulturmiljön. För att kul-
turmiljöer ska kunna tillvaratas som resurs för en 
hållbar samhällsutveckling behöver arbetet där-
för utvecklas i samverkan mellan myndigheter 
och aktörer på nationell och regional nivå. I 
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Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete med 
uppdraget att främja ett offensivt och angeläget 
kulturmiljöarbete är det av central betydelse att 
alla berörda myndigheter medverkar i framta-
gandet av en långsiktig vision för kulturmiljöar-
betet. 

Förståelsen för att kulturarvet är under stän-
dig utveckling och måste definieras så att alla kan 
känna tillhörighet och få plats på lika villkor är 
grundläggande för att kulturmiljöarbetet ska 
kunna bidra till samhällets utveckling. Det är 
nödvändigt att Riksantikvarieämbetet och läns-
styrelserna målmedvetet arbetar för att kultur-
arvet ska tillgängliggöras och komma fler till del. 
Kulturarvet ska vara en angelägenhet och tillgång 
för alla människor i samhället. 

9.5 Budgetförslag 

9.5.1 7:1 Riksantikvarieämbetet 

Tabell 9.3 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
218 298 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-1 426 

 
2015 

 
Anslag 

 
215 822 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
209 067 

2016 Förslag 218 192      

2017 Beräknat 220 547 2   

2018 Beräknat 224 208 3   

2019 Beräknat 228 477 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 218 200 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 218 211 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 218 211 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Riksantikvarieämbe-
tets förvaltningsutgifter. Anslaget får även an-
vändas för utgifter för statsbidrag till organisa-
tioner inom kulturmiljöområdet, samt till utgif-
ter för statsbidrag till löner för arbetsledare inom 
ramen för Kulturarvs-IT. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Myndighetens avgiftsintäkter uppgick under 
2014 till ca 150 miljoner kronor, varav ca 124 
miljoner kronor avser arkeologisk uppdragsverk-
samhet. Förutom dessa intäkter rör det sig 
framför allt om avgiftsintäkter avseende Svensk 

museitjänst samt entréavgifter och intäkter av 
försäljning.  

Den arkeologiska uppdragsverksamheten in-
nefattar undersökningar och utredningar som 
föranleds av kulturmiljölagen (1988:950) och 
som utförs mot avgift. Verksamheten har fr.o.m. 
den 1 januari 2015 överförts från Riksantikva-
rieämbetet till Statens historiska museer.  

Avgiftsfinansierad verksamhet vid 
Riksantikvarieämbetet 

Tabell 9.4 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2014 150 123 150 097 26 

Prognos 2015 26 300 25 400 900 

Budget 2016 26 100 25 500 600 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:1 
Riksantikvarieämbetet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 215 822 215 822 215 822 215 822 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 926 5 278 8 937 13 217 

Beslut -556 -553 -551 -562 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  218 192 220 547 224 208 228 477 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 556 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 218 192 000 kronor 
anvisas under anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 220 547 000 kronor, 224 208 000 
kronor respektive 228 477 000 kronor. 
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9.5.2 7:2 Bidrag till kulturmiljövård 

Tabell 9.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
252 670 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-2 425 

 
2015 

 
Anslag 

 
251 133 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
245 427 

2016 Förslag 250 505      

2017 Beräknat 250 522    

2018 Beräknat 250 542    

2019 Beräknat 250 542    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kulturmiljövård. Anslaget får även användas 
för utgifter för statsbidrag till arbetslivsmuseer. 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 7:2 Bidrag till kultur-
miljövård besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 83 000 000 kronor 2017–2019.  

 

 
Skälen för regeringen förslag: Projekt inom 

kulturmiljövårdsområdet sträcker sig ofta över 
flera kalenderår. Regeringen bör därför bemyn-
digas att under 2016 för anslaget 7:2 Bidrag till 
kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 83 000 000 kronor 
2017–2019. 

 
 
 
 
 

Tabell 9.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 70 750 67 810 76 359 – – – 

Nya åtaganden 60 376 70 000 70 000 – – – 

Infriade åtaganden -63 316 -61 451 -64 163 -64 000 -11 000 -7 196 

Utestående åtaganden 67 810 76 359 82 196 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 100 000 80 000 83 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 9.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:2 
Bidrag till kulturmiljövård 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 251 133 251 133 251 133 251 133 

Förändring till följd av:    

Beslut -628 -611 -591 -591 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  250 505 250 522 250 542 250 542 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 628 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 250 505 000 kronor 
anvisas under anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljö-
vård för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 250 522 000 kronor, 250 542 000 
kronor respektive 250 542 000 kronor. 

9.5.3 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 

Tabell 9.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
460 000 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
460 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
460 000 

2016 Förslag 460 000      

2017 Beräknat 460 000      

2018 Beräknat 460 000      

2019 Beräknat 460 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för kyrko-
antikvarisk ersättning enligt kulturmiljölagen 

(1988:950) i samband med vård och underhåll av 
de kyrkliga kulturminnena. Den kyrkoantikva-
riska ersättningen får användas till kyrkobygg-
nader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser, och ska fördelas av Svenska 
kyrkan efter samråd med myndigheter inom 
kulturmiljöområdet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 7:3 
Kyrkoantikvarisk ersättning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 460 000 460 000 460 000 460 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  460 000 460 000 460 000 460 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 460 000 000 kronor anvi-
sas under anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersätt-
ning för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 460 000 000 kronor, 460 000 000 
kronor respektive 460 000 000 kronor. 
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10 Museer och utställningar  

10.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens stöd till museer och 
utställningsverksamhet. De myndigheter som är 
verksamma inom detta område är Livrustkam-
maren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museet, Moderna museet (se även 
avsnitt 6), Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde (se även avsnitt 6), Naturhisto-
riska riksmuseet, Statens centrum för arkitektur 
och design (se även avsnitt 6), Statens försvars-
historiska museer, Statens historiska museer, 
Statens maritima museer och Statens museer för 
världskultur. I avsnittet behandlas även Forum 
för levande historia och Riksutställningar och 
delar av verksamheten inom Statens musikverk 
(se även avsnitt 4).  

Därutöver ingår statlig bidragsgivning till föl-
jande institutioner och föreningar: Stiftelsen 
Arbetets museum, Stiftelsen Nordiska museet, 
Stiftelsen Skansen, Stiftelsen Tekniska museet, 
Stiftelsen Dans-museifonden för Dansmuseet, 
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, 
Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Föremåls-
vård i Kiruna, Stiftelsen Strindbergsmuseet, 
Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Nobel-
museet AB, Judiska museet, Bildmuseet, Zorn-
samlingarna, Röhsska museet, Svensk form (se 
även avsnitt 6) och Riksförbundet Sveriges mu-
seer.  

Även statliga utställningsgarantier och stödet 
till inköp av vissa kulturföremål omfattas av 
detta avsnitt. 

 

10.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom Muser och utställningar, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Museer och utställningar        

8:1 Centrala museer: Myndigheter 1 001 1 011 995 1 105 1 115 1 129 1 152 

8:2 Centrala museer: Stiftelser 245 246 246 251 250 250 252 

8:3 Bidrag till vissa museer 48 49 49 50 50 70 71 

8:4 Riksutställningar 43 43 42 44 44 45 45 

8:5 Forum för levande historia 45 49 47 55 55 46 47 

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa 
kulturföremål  0 0 0 0 0 0 

Summa Museer och utställningar 1 382 1 399 1 380 1 505 1 515 1 539 1 567 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

132 

10.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella kul-
turpolitiken som riksdagen beslutat. 

10.4 Resultatredovisning 

10.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom museer och 
utställningar utgår bl.a. från  

– publik verksamhet, t.ex. i form av utställ-
ningar, pedagogisk verksamhet, digital 
kommunikation, programaktiviteter och 
besöksstatistik, och 

– förvaltning av samlingar.  
 
Bedömningen görs vidare utifrån resultat relate-
rade till relevanta bedömningsgrunder gemen-
samma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

10.4.2  Resultat 

En utredning fick 2014 i uppdrag att se över den 
statliga museipolitiken (dir. 2014:8). Regeringen 
beslutade i februari 2015 om ett tilläggsuppdrag 
till utredningen om att analysera och föreslå hur 
verksamhet och samlingar vid de centrala muse-
erna i högre utsträckning kan göras tillgängliga 
för människor i hela landet (dir. 2015:14). 

Besöksutveckling och publik verksamhet 

Antalet besök till museerna under anslagen 8:1 
Centrala museer: Myndigheter och 8:2 Centrala 
museer: Stiftelser uppgick under 2014 till knappt 
6,9 miljoner. Det är en ökning med drygt 
120 000 besök jämfört med 2013. Ökningen är 
nästan lika stor som ökningen av besök till 
Vasamuseet som till skillnad mot 2013 var öppet 
hela året. Tio centralmuseer har haft ett bra be-
söksår, i några fall rekord, vilket rapporterats för 
Medelhavsmuseet, Marinmuseum och Arbetets 
museum. Övriga museer som erhåller statligt 
bidrag (anslag 8:3 Bidrag till vissa museer) har 
rapporterat in knappt 733 000 besök. Forum för 
levande historia har haft ca 19 000 besök. 

 

Diagram 10.1 Utveckling museibesök 2010–2014 
Antal besök i tusental  

 
Källa: Myndigheten för kulturanalys och egna beräkningar. Uppgift saknas för Ájtte, svenskt 
fjäll- och samemuseum 2010–2013 och för Strindbergsmuseet och Thielska galleriet 2012. 

 
Publikt framgångsrika utställningar har bl.a. varit 
den nya Egyptenutställningen vid Medelhavs-
museet, Maktspel – ett kostymdrama vid Liv-
rustkammaren, Game On 2.0 vid Tekniska mu-
seet och den nya u-båtshallen vid Marinmuseum. 
Flera museer har även lyckats bra med att locka 
publik under större evenemang eller aktiviteter 
kopplade till egna utställningar. 

Myndigheten för kulturanalys har i sin 
rapport Besöksutveckling för de centrala muse-
erna 2014 valt att slå samman resultaten från 
publikundersökningar åren 2011–2014 för att 
minska osäkerheten i resultaten. Av rapporten 
framgår att närhet till museet är en viktig faktor 
för beslut om att göra ett besök. I genomsnitt 
var drygt 40 procent av besökarna bosatta i mu-
seets hemlän. Invånare i Stockholms län gjorde i 
snitt ett besök per capita medan invånare i Jämt-
lands län i genomsnitt gjorde färre än 0,2 besök, 
minst antal besök per capita i Sverige.  

De centrala museerna har haft knappt 
1,5 miljoner besök till verksamhet i andra kom-
muner än Stockholm. Till museer under anslag 
8:3 Bidrag till vissa museer har drygt 400 000 
besök gjorts utanför Stockholms kommun. 

Digital tillgänglighet är viktig för att både en-
skilda och specifika målgrupper i hela landet ska 
kunna ta del av de centrala museernas verksam-
het. De centrala museerna har till Myndigheten 
för kulturanalys rapporterat in knappt 10,5 mil-
joner s.k. unika besökare till museernas webb-
platser under 2014, vilket är en ökning jämfört 
med 2013. Sociala medier används av museerna 
parallellt med den egna webbplatsen eftersom 
dessa tjänster har bättre räckvidd och nya använ-
dare lättare kan nås.  
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Riksutställningar bidrar till utveckling av ut-
ställningsmediet och bistår museisektorn med 
nationell och internationell omvärldsbevakning. 
Myndigheten har under 2014 bl.a. utfört två 
regeringsuppdrag som redovisats i rapporterna 
Museerna och mångfalden och Museerna och 
hbtq. Rapporterna framhåller behov av att ut-
veckla mångfaldsarbetet inom museiområdet. 

Statliga utställningsgarantier har beviljats 46 
utställningar, vilket är något fler än 2013.  

Barns och ungas rätt till kultur 

Enligt Myndigheten för kulturanalys har de 
centrala museerna under 2014 haft sammanlagt 
1,8 miljoner besök av barn och unga under 19 år 
(uppgift saknas från Arbetets museum men 
besök av barn och unga utgör där ca 12 procent 
av de besök som inte görs i skolgrupp). För tre 
av museerna stod barn och unga under 2014 för 
minst hälften av besöken. 

Skolan är för många museer en prioriterad 
målgrupp och museerna tillhandahåller resurser 
och tjänster till lärare och elever genom pedago-
giska visningar samt kompetensutveckling och 
pedagogiskt material som lärare kan använda i 
sin egen undervisning. 

Besök genom skolgruppsbesök uppgick till ca 
400 000 under 2014, vilket var en ökning jämfört 
med året innan.  

Verksamheten vid Forum för levande historia 
vänder sig framför allt till denna målgrupp och 
under 2014 var målgruppens andel av besöken 
närmare två tredjedelar, med ca 11 000 besök. 
Forum för levande historias arbete med att 
sprida myndighetens verksamhet över landet, 
t.ex. med turnerande utställningar, har utvecklats 
under 2014. För att ytterligare stärka den na-
tionella spridningen har en s.k. nationell sam-
ordnare utsetts. 

Diagram 10.2 Besöksutveckling barn och unga vid de cen-
trala museerna 2010–2014 
Antal i tusental  

 
Uppgift om totalt antal besök av barn och unga under 19 år saknas samtliga år för Arbetets 
museum.  

Källa: Myndigheten för kulturanalys samt egna beräkningar. 
 

Jämställdhet 

Kvinnor var åren 2011–2014 i majoritet bland 
besökarna, enligt Myndigheten för kulturanalys. 
Andelen var totalt 59 procent men varierade 
mellan en tredjedel och tre fjärdedelar vid indivi-
duella museer. Andelen manliga besökare var lika 
stor eller översteg kvinnornas andel vid 6 av 25 
museer och vid Forum för levande historia. 

Museerna arbetar med jämställdhetsaspekten 
på olika sätt. Bland annat kan nämnas att Mo-
derna museet har arbetat systematiskt med att 
förbättra samlingarnas genusbalans och har un-
der 2014 köpt in verk av lika många kvinnliga 
som manliga konstnärer. Vidare har Statens mu-
sikverk inom ramen för projektet Jämställd-
hetsintegrering i statliga myndigheter påbörjat 
en inventering av samlingarna ur genusperspek-
tiv och Statens historiska museer ledde under 
året det normkritiska forsknings- och utveck-
lingsprojektet Bortom homogenitet.  

Undanröjande av hinder 

Av Myndigheten för delaktighets öppna jämfö-
relser 2014 framgår att det för flera av de centrala 
museerna kvarstår arbete med att undanröja 
hinder för tillgänglighet vid funktionsnedsätt-
ning. Ingen av museimyndigheterna uppfyller 
samtliga tretton kriterier för grundläggande 
tillgänglighet, för tre myndigheter uppfylls färre 
än hälften. Fyra museimyndigheter uppfyller 
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färre än hälften av kriterierna avseende infor-
mationstillgänglighet.  

Prins Eugens Waldemarsudde nominerades 
med anledning av genomförda tillgänglighetsan-
passningar till Stockholm stads S:t Julianpris 
2014 i kategorin fysisk tillgänglighet.  

Förvaltning av samlingarna 

En stor del av museernas arbete med samlingarna 
består av löpande insatser. Så långt som möjligt 
genomförs förebyggande arbete såsom avskärm-
ning av skadligt ljus och klimatisering av lokaler, 
där det sistnämna ofta är av avgörande betydelse 
för föremålens bevarande. 

Evakueringen av Nationalmuseums lokaler 
har slutförts under 2014 och renoveringen av 
lokalerna har inletts. Likaså stängde Musik- och 
teatermuseet 2014 och samlingarna flyttades till 
andra magasin. Renovering har påbörjats inför 
öppnande av Scenkonstmuseet under 2016. 
Andra större och ofta fleråriga insatser med flytt 
till nya magasin, eller iordningställande av maga-
sin, har bl.a. pågått vid Flygvapenmuseum, Na-
turhistoriska riksmuseet och Hallwylska museet. 
Etnografiska museet och Tekniska museet har 
avslutat renoverings- och konserveringsåtgär-
derna efter tidigare inträffade brand- och vatten-
skador. 

Förutsättningarna för de museer som förvaltar 
hela miljöer skiljer sig från övriga museers sam-
lingsförvaltning. Stiftelsen Skansen har under 
2014 utfört en större genomgång av underhålls-
behovet vid de kulturhistoriska byggnaderna. 
Vid Skoklosters slott har ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt bedrivits kring inomhuskli-
matet i syfte att skapa en kunskapsgrund för 
varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 

Av de centrala museernas samlingar förvaltas 
ca två tredjedelar av Statens historiska museer 
och Naturhistoriska riksmuseet. Statens histo-
riska museer har 2014 vänt trenden med acku-
mulerad eftersläpning i arbetet med att hantera 
samlingarnas tillväxt. Naturhistoriska riksmuseet 
har genomfört två pilotprojekt kring storskalig 
digitalisering. Under året utvecklade Stiftelsen 
Nordiska museet tillsammans med KulturIT i 
Norge en ny tjänst som underlättar kvalitetssäk-
ring av information vid digital katalogisering.  

Kunskapsuppbyggnad och forskning 

Kunskapsuppbyggnad och forskning utgör en 
viktig del av museernas arbete och befruktar 
både samlingsarbetet och den publika verksam-
heten. Omfattning och inriktning skiljer sig 
mellan de olika museerna. De centrala museerna 
har sedan 2013 ett gemensamt forskningsnätverk 
och flera av museerna, t.ex. Stiftelsen Arbetets 
museum, har ett eget forskningsråd knutet till 
verksamheten. Forskningsprojekt bedrivs i all-
mänhet i samverkan med universitet och hög-
skolor. 

Samverkan 

De centrala museerna samverkar sinsemellan 
inom ett stort antal områden och har under 2014 
bl.a. genomfört upphandlingar av glasmäste-
ritjänster och föremålstransporter, där en myn-
dighet har upphandlat och flera andra musei-
myndigheter deltagit med fullmakt. Centralmu-
seerna har även gemensamt återrapporterat till 
regeringen hur arbetet fortskrider i enlighet med 
den under 2011 lämnade rapporten Förstärkt 
samarbete inom museisektorn.  

Riksförbundet Sveriges museer är en viktig 
samlande kraft för museisektorn och har under 
2014 bl.a. bedrivit ett omfattande visionsarbete. 

10.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att resultatet av de centrala 
museernas publika verksamhet under året är bra. 
Förståelsen för att kulturarvet är under ständig 
utveckling och måste definieras så att alla kan 
känna tillhörighet och få plats på lika villkor är 
grundläggande för att museerna ska kunna bidra 
till samhällets utveckling. Det är nödvändigt att 
de centrala museerna målmedvetet arbetar för att 
kulturarvet ska tillgängliggöras och komma fler 
till del. Kulturarvet ska vara en angelägenhet och 
tillgång för alla människor i samhället. Införande 
av fri entré vid vissa statliga museer kommer att 
underlätta museernas arbete genom att det un-
danröjer en av de faktorer som kan utgöra ett 
hinder för den som är museiovan. Regeringen 
bedömer att även andra museer på sikt kommer 
att gynnas av en sådan reform eftersom den kan 
få fler personer att upptäcka museer som be-
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söksmål. Vidare ger fri entré en viktig signal om 
att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla. 

Antalet besök i skolgrupp har visat en mins-
kande trend under de senaste åren, som dock 
bromsats något under 2014, trots att skolan är en 
prioriterad målgrupp för de centrala museerna. 
Regeringen bedömer att de centrala museerna 
fortsatt och i samverkan med företrädare för 
skolan bör överväga vilka insatser som krävs för 
att vända denna trend. 

Den årliga uppföljningen från Myndigheten 
för delaktighet av myndigheternas arbete med 
att undanröja funktionshinder visar att det fort-
farande finns relativt stora brister vid museerna. 
Regeringen bedömer att flera av de centrala mu-
seerna måste intensifiera sitt arbete med att un-
danröja kvarvarande hinder. 

Regeringen bedömer att de centrala museer-
nas insatser för att säkerställa samlingarnas lång-
siktiga bevarande, t.ex. genom att förbättring av 
lokaler och digitalisering, har gett bra resultat 
under 2014. 

10.5 Budgetförslag 

10.5.1 8:1 Centrala museer: Myndigheter 

Tabell 10.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 001 099 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
13 924 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 010 957 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
995 132 

2016 Förslag 1 105 458      

2017 Beräknat 1 114 697 2   

2018 Beräknat 1 128 677 3   

2019 Beräknat 1 152 057 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 105 351 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 104 363 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 108 302 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter 
för följande centrala museer som är myndig-
heter: Statens historiska museer, Nationalmu-
seum med Prins Eugens Waldemarsudde, Na-
turhistoriska riksmuseet, Statens museer för 
världskultur, Livrustkammaren och Skoklosters 
slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Statens 
maritima museer, Statens centrum för arkitektur 
och design, Statens försvarshistoriska museer 

och Moderna museet. Anslaget får även använ-
das av nämnda myndigheter för utgifter för 
statsbidrag till ändamål inom museiområdet. 

 
Tabell 10.3 Sammanställning över medelstilldelningen till 
Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor 

 2015 2016 

Statens historiska museer 91 706 93 023 

Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

142 826 146 986 

Naturhistoriska riksmuseet 164 472 166 896 

Statens museer för världskultur 157 160 158 335 

Livrustkammaren och Skoklosters slott 
med stiftelsen Hallwylska museet 

44 141 44 783 

Statens maritima museer 120 433 122 514 

Statens centrum för arkitektur och 
design 

50 724 51 112 

Statens försvarshistoriska museer 110 865 112 225 

Moderna museet 128 630 129 584 

Till regeringens disposition för fri entré 
vid vissa centrala museer 

– 80 000 

Summa 1 010 957 1 105 458 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 10.4 Sammanställning över avgiftsintäkterna 1 till 
Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor 

 2013 2014 

Statens historiska museer 2 15 347 15 198 

Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

44 222 38 340 

Naturhistoriska riksmuseet 3 33 561 36 552 

Statens museer för världskultur 18 315 19 124 

Livrustkammaren och Skoklosters slott 
med stiftelsen Hallwylska museet 

17 856 17 940 

Statens maritima museer 4 26 948 31 205 

Statens centrum för arkitektur och 
design 

8 502 5 820 

Statens försvarshistoriska museer 20 033 21 133 

Moderna museet 63 607 56 442 

Summa 248 391 241 754 
1 I myndigheternas avgiftsintäkter ingår bl.a. entré- och visningsintäkter samt 
intäkter av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m. 
2 Intäkterna för Arkeologisk uppdragsverksamhet redovisas separat i tabell 10.5. 
3 Intäkterna för Cosmonovas verksamhet redovisas separat i tabell 10.6. 
4 Intäkterna för Vasamuseets verksamhet redovisas separat i tabell 10.7. 
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Tabell 10.5 Arkeologisk uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 20141 123 961 124 927 - 966 

Prognos 2015 113 000 110 800 2 200 

Budget 2016 113 000 110 800 2 200 
1 Fr.o.m. 2015 överfördes den arkeologiska uppdragsverksamheten från Riksan-
tikvarieämbetet till Statens historiska museer.  

 
 

Tabell 10.6 Uppdragsverksamhet Cosmonova 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2014 14 128 14 128 0 

Prognos 2015 13 000 13 200 - 200 

Budget 2016 13 000 13 200 - 200 

 
 

Tabell 10.7 Uppdragsverksamhet Vasamuseet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2014 118 439 116 153 2 286 

Prognos 2015 116 000 118 000 - 2 000 

Budget 2016 117 000 121 000 - 4 000 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 8:1 
Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 010 957 1 010 957 1 010 957 1 010 957 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 14 042 22 709 36 607 54 507 

Beslut 81 067 82 942 85 138 86 593 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -608 -1 911 -4 026 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 105 458 1 114 697 1 128 677 1 152 057 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Regeringen beräknar att anslaget tillförs 
80 000 000 kronor årligen fr.o.m. 2016 för att 
finansiera fri entré vid vissa centrala museer som 
är myndigheter. Vidare ökas anslaget med 
3 003 000 kronor för 2016.  

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 2 544 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 1 105 458 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:1 Centrala museer: 
Myndigheter för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 114 697 000 kronor, 
1 128 677 000 kronor respektive 1 152 057 000 
kronor. 

10.5.2 8:2 Centrala museer: Stiftelser 

Tabell 10.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
244 614 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
245 877 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
245 877 

2016 Förslag 250 670      

2017 Beräknat 250 220 2   

2018 Beräknat 250 045 3   

2019 Beräknat 252 225 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 250 671 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 250 672 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 250 671 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag till följande 
centrala museer som är stiftelser: Nordiska mu-
seet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets 
museum. 

 
Tabell 10.10 Sammanställning över medelstilldelning till 
Centrala museer: Stiftelser1 
Tusental kronor 

 2015 2016 

Nordiska museet 113 983 115 881 

Skansen 70 367 72 008 

Tekniska museet 46 845 47 393 

Arbetets museum 14 682 15 388 

Summa 245 877 250 670 
1 Medelstilldelningen för 2016 är preliminär. 
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Avgiftsintäkterna för de centrala museerna som 
är stiftelser uppgick 2014 till ca 212,4 miljoner 
kronor. 

 
Tabell 10.11 Sammanställning över avgiftsintäkterna1 till 
Centrala museer: Stiftelser 
Tusental kronor 

 2013 2014 

Nordiska museet 31 098 31 411 

Skansen 138 821 141 976 

Tekniska museet 28 645 32 447 

Arbetets museum 5 900 6 539 

Summa 204 464 212 373 
1 I stiftelsernas avgiftsintäkter ingår bl.a. entré- och visningsintäkter samt 
intäkter av försäljning och lokaluthyrning m.m. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:2 Centrala museer: Stiftelser 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 245 877 245 877 245 877 245 877 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 404 4 952 4 776 6 962 

Beslut -611 -609 -608 -614 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  250 670 250 220 250 045 252 225 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 611 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 250 670 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:2 Centrala museer: Stif-
telser för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräk-
nas anslaget till 250 220 000 kronor, 250 045 000 
kronor respektive 252 225 000 kronor. 

10.5.3 8:3 Bidrag till vissa museer 

Tabell 10.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
48 392 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
49 117 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
49 117 

2016 Förslag 50 010      

2017 Beräknat 49 962 2   

2018 Beräknat 69 887 3   

2019 Beräknat 70 545 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 50 013 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 69 945 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 69 943 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till museer och liknande institutioner. 

 
Tabell 10.14 Sammanställning över medelstilldelning för 
Bidrag till vissa museer1 
Tusental kronor 

  2015 2016 

Dansmuseet  10 137 10 240 

Millesgården  4 049 4 098 

Thielska galleriet  6 003 6 038 

Föremålsvården i Kiruna  13 915 14 559 

Nobelmuseet  4 952 4 952 

Svensk Form  4 429 4 491 

Röhsska museet  502 502 

Strindbergsmuseet  581 581 

Judiska museet  1 602 1 602 

Bildmuseet  743 743 

Zornsamlingarna  204 204 

Áttje, Svenskt fjäll- och same-
museum 

 500 500 

Riksförbundet Sveriges museer  1 500 1 500 

Summa  49 117 50 010 
1 Medelstilldelningen för 2016 är preliminär. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 10.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:3 Bidrag till vissa museer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 49 117 49 117 49 117 49 117 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 024 973 983 1 455 

Beslut -131 -129 19 786 19 973 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  50 010 49 962 69 887 70 545 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 121 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. Vidare minskas anslaget med 10 000 
kronor fr.o.m. 2016. 

Regeringen beräknar att anslaget tillförs 
20 000 000 kronor under åren 2018–2020 för det 
nya Nobel Prize Center. 

Regeringen föreslår att 50 010 000 kronor an-
visas under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 49 962 000 kronor, 69 887 000 kro-
nor respektive 70 545 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5.4 8:4 Riksutställningar 

Tabell 10.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
43 186 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
905 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 261 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
42 386 

2016 Förslag 43 543      

2017 Beräknat 44 301 2   

2018 Beräknat 44 733 3   

2019 Beräknat 45 406 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 44 048 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 44 048 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 44 049 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Riksutställningars 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:4 Riksutställningar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 43 261 43 261 43 261 43 261 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 391 642 1 069 1 736 

Beslut -109 398 403 409 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  43 543 44 301 44 733 45 406 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 109 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Anslaget ökar med 509 000 kronor fr.o.m. 
2017 när medel som tidigare omprioriterats 
inom utgiftsområdet förs tillbaka till anslaget. 

Regeringen föreslår att 43 543 000 kronor an-
visas under anslaget 8:4 Riksutställningar för 
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2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 44 301 000 kronor, 44 733 000 kronor re-
spektive 45 406 000 kronor. 

10.5.5 8:5 Forum för levande historia 

Tabell 10.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
45 154 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-933 

 
2015 

 
Anslag 

 
49 416 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
47 278 

2016 Förslag 54 954      

2017 Beräknat 55 298 2   

2018 Beräknat 45 815 3   

2019 Beräknat 46 595 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 54 838 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 44 839 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 44 839 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Forum för levande 
historias förvaltningsutgifter. Anslaget får även 
användas för utgifter för såväl prissumma som 
omkostnader för prisutdelning, för ett pris för 
humanitära och demokratifrämjande insatser. 

Anslaget får även användas för utgifter för 
statsbidrag till den fond som inrättats av Task 
Force for International Cooperation on Ho-
locaust Education, Research and Remembrance, 
fr.o.m. 2013 benämnt International Holocaust 
Remembrance Alliance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:5 Forum för levande historia 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 44 416 44 416 44 416 44 416 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 531 908 1 509 2 292 

Beslut 10 007 9 973 -111 -113 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  54 954 55 298 45 815 46 595 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Forum för levande historia tillförs 10 miljoner 
kronor per år för åren 2016 och 2017 för att 
genomföra en utbildningsinsats om olika former 
av rasism och intolerans i historien och i dag. 

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 113 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. Vidare ökas anslaget med 
120 000 kronor för 2016. 

Regeringen föreslår att 54 954 000 kronor an-
visas under anslaget 8:5 Forum för levande histo-
ria för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 55 298 000 kronor, 45 815 000 kro-
nor respektive 46 595 00 kronor. 
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10.5.6 8:6 Statliga utställningsgarantier 
och inköp av vissa kulturföremål 

Tabell 10.20 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
80 

 
2015 

 
Anslag 

 
80 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
78 

2016 Förslag 80      

2017 Beräknat 80      

2018 Beräknat 80      

2019 Beräknat 80      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för utställ-
ningsgarantier. Anslaget får även användas för 
utgifter för inköp av kulturföremål som har så-
dant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt 
värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas 
med offentliga samlingar. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kultur-
föremål 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 80 80 80 80 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  80 80 80 80 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 80 000 kronor anvisas 
under anslaget 8:6 Statliga utställningsgarantier 
och inköp av vissa kulturföremål för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 80 000 
kronor, 80 000 kronor respektive 80 000 kronor.
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11 Trossamfund 

11.1 Omfattning  

Avsnittet omfattar verksamheten vid myndig-
heten Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
(SST) och stödet till trossamfunden. Utöver 

detta omfattar det även regeringens insatser för 
att stimulera trossamfundens arbete för demo-
krati, mänskliga rättigheter och för att motverka 
religiöst motiverad polarisering i samhället.  

11.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall  
2014 

Budget 
20151 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Trossamfund        

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 8 10 9 10 10 10 10 

9:2 Stöd till trossamfund 77 92 90 92 92 92 92 

Summa Trossamfund 84 102 99 102 102 102 102 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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11.3 Mål 

I avsnitt 2.4 anges de mål för det statliga stödet 
till trossamfund som riksdagen beslutat. 

11.4 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de åtgärder 
som syftar till att uppnå målen för statens stöd 
till trossamfunden samt regeringens insatser för 
att stimulera trossamfundens arbete för demo-
krati, mänskliga rättigheter och för att motverka 
religiöst motiverad polarisering i samhället. 

11.4.1 Bedömningsgrunder  

Bedömningen av resultatet utgår från det statliga 
stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan 
som lämnas i form av statsbidrag och avgifts-
hjälp. Bedömningen baseras på uppgifter om 
bl.a. 

– fördelat stöd i form av organisations-, verk-
samhets- och projektbidrag, 

– trossamfundens arbete med teologisk 
utbildning och andlig vård inom sjukvår-
den, 

– trossamfundens roll i krisberedskaps-
samordning, och 

– trossamfundens arbete för demokrati, 
mänskliga rättigheter och för att motverka 
religiöst motiverad polarisering i samhället.  

11.4.2 Resultat 

Stödet till trossamfunden  

Statens stöd till trossamfunden syftar till att 
skapa förutsättningar för olika samfund att be-
hålla och utveckla ett eget samfundsliv och där-
med främja den religiösa mångfalden i Sverige.  

Under 2014 har anslaget för stöd till tros-
samfund uppgått till drygt 77 miljoner kronor. 
Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner från 
föregående år.  

Under 2014 beviljade SST drygt 46 miljoner 
kronor i organisationsbidrag till samfunden, 
knappt 10 miljoner i verksamhetsbidrag samt 15 
miljoner kronor i projektbidrag. Det genom-
snittliga sammanlagda bidraget per bekännare är 

cirka 62 kronor. Verksamhetsbidraget fördelas 
dels till teologiska utbildningsinstitutioner, dels 
till andlig vård inom sjukvården. Projektbidraget 
fördelas dels som lokalbidrag, dels som etable-
ringsbidrag för nyetablerade samfund samt som 
ett särskilt utbildningsbidrag.  

Regeringen bedömer att statsbidraget ger 
samfunden godaförutsättningar att kunna fort-
sätta utvecklas och bedriva samhällsviktiga verk-
samheter, vilket inkluderar andlig vård.  

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds 
verksamhet  

SST har utöver sitt huvuduppdrag att fördela 
statsbidrag även handlagt frågor som rör tros-
samfundens roll i krisberedskapssamordning, 
stimulerat samfundens arbete med frågor som 
rör värderingar, respekt och tolerans samt funge-
rat som expertmyndighet i allmänna religions- 
och trossamfundsfrågor. Frågor som rör religion 
har under året präglat samhällsdebatten, inte 
minst på grund av utvecklingen i t.ex. Mellan-
östern och de effekter denna fått i Sverige.  
Detta har lett till ett ökat tryck på myndigheten.  

Under 2014 har fokus för myndigheten legat 
på att kvalitetssäkra statsbidragen tillsammans 
med trossamfunden. En särskild satsning har 
gjorts på samfundens medlemsregister. 

Myndigheten har även prioriterat sina upp-
drag när det gäller krisberedskap och att fungera 
som en expertmyndighet i trossamfundsfrågor.  

Myndigheten har också arbetat aktivt med att 
samverka med andra institutioner för att bistå 
med expertkunskap. Vidare har myndigheten 
arbetat med värdegrundsfrågor tillsammans med 
trossamfunden.  

Trossamfundens säkerhetsarbete  

Regeringens övergripande målsättning är att alla 
ska kunna känna sig trygga att utöva sin religion 
i Sverige. Denna målsättning har satts på prov 
under det gångna året. Omvärldens konflikter 
påverkar flera trossamfund och deras bekännare i 
Sverige. I en rapport från SST (dnr 
A2014/01470) är slutsatsen att främlingsfientliga 
handlingar och hot mot trossamfund är ett 
växande problem i dagens Sverige. Dessa hot och 
attacker riktas både mot samfundens lokaler och 
mot deras medlemmar. Det finns också ett 
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omfattande mörkertal när det gäller icke anmälda 
fall av hot och trakasserier.  

Regeringen ser allvarligt på detta eftersom alla 
individer ska känna sig trygga att kunna utöva 
sin religion utan risker för att utsättas för hot 
eller våld. Regeringen har därför under året i två 
omgångar tillfört SST sammanlagt tio miljoner 
kronor för trossamfundens säkerhetsarbete. Av 
dessa ska högst 700 000 kronor användas till 
utbildningsinsatser i syfte att höja den generella 
säkerhetsnivån bland de bidragsberättigade tros-
samfunden. 

Regeringen bedömer att denna satsning är 
värdefull eftersom den svarar mot ett tydligt 
behov hos trossamfunden.  

Trossamfunden som samhällsaktörer 

Dialog  
Trossamfunden är en viktig aktör för regeringen 
att ha dialog och samverkan med. Regeringens 
råd för kontakt med trossamfunden har till upp-
gift att vara ett forum för diskussion om frågor 
av övergripande gemensamt intresse för både 
staten och trossamfunden.  I rådet ingår åtta 
ledamöter nominerade av Sveriges Kristna Råd 
som representerar de kristna samfunden inklu-
sive svenska kyrkan, två ledamöter som repre-
senterar Islamska Samarbetsrådet, en ledamot 
som representerar Judiska Centralrådet och en 
ledamot som representerar Sveriges Buddhistiska 
Samarbetsråd. Övriga ledamöter representerar 
regeringen, riksdagen och SST.  

I december 2014 och i juni 2015 hölls möten 
med rådet där frågor kring lokalt interreligiöst 
samarbete stod i fokus. Regeringen bedömer att 
kontakten med trossamfunden inom rådet bidrar 
till förtroende och förståelse mellan parterna och 
till värdefull kunskap om trossamfundens villkor 
och förutsättningar.  

Dialog har också varit viktigt i samband med 
de spänningar och konflikter med religiösa för-
tecken som utspelat sig i omvärden det senaste 
året. Efter terrorattentaten i Paris och i Köpen-
hamn i januari och i februari 2015 höll rege-
ringen dialogmöten med både judiska och mus-
limska samfund och organisationer. Vid ett möte 
med företrädare för det muslimska civilsamhället 
i februari 2015 diskuterades bl.a. frågan om hur 
risken för attacker och skadegörelse mot mos-
kéer och bönelokaler i Sverige ska kunna mins-
kas och hur islamofobi ska bemötas och motver-

kas. Vid ett möte med de judiska organisation-
erna i januari 2015 diskuterades bl.a. hotbilden 
mot synagogor och judiska lokaler och hur anti-
semitism ska bemötas och motverkas. Rege-
ringen bedömer att de möten som hållits med 
trossamfunden bidragit med värdefull kunskap 
om samfundens situation och deras behov.  

Stärkt arbete för demokrati 
SST har fått i uppdrag att verka för att stimulera 
arbetet med demokrati och demokratisk med-
vetenhet inom trossamfunden (dnr 
S2014/08833, S2014/09035). Nämnden ska ut-
veckla den dialog som redan förs med samfun-
den och inkludera ett brett spektrum av samfund 
och av grupperingar inom dem i arbetet. Kvinnor 
och ungdomar utgör prioriterade målgrupper för 
satsningen. SST ska vidare i dialog med de tros-
samfund som vill utveckla sitt arbete mot vålds-
bejakande extremism stimulera dessa samfunds 
stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga. 
Uppdraget ska redovisas senast i mars 2016. (se 
vidare utgiftsområde 1, avsnitt 9.10.4).  

SST har också haft i uppdrag att anordna 
kompetensutveckling för lokala trossamfundsle-
dare som saknar svensk skolbakgrund (dnr 
S2014/00648). Under tio kursdagar har delta-
garna fått grundläggande fortbildning inom om-
rådena svensk religionshistoria, statlig och 
kommunal förvaltning, barn- och ungdomsfrå-
gor, mänskliga rättigheter, demokrati och famil-
jerätt. Sammanlagt deltog 64 personer i utbild-
ningen och efterfrågan på att delta var stor. Re-
geringen bedömer att insatsen varit värdefull och 
att deltagarna fått en stärkt praktisk och teore-
tisk kunskap om det svenska samhället. 

Informationsinsatser inför valåret 2014  
SST har haft i uppdrag att stimulera trossamfun-
dens arbete med informationsinsatser inför 
Europaparlamentsvalet respektive de nationella 
allmänna valen 2014. Uppdraget innebar att 
informera om rösträttens betydelse och det 
praktiska röstningsförfarandet. Verksamheten 
skulle särskilt inriktas på grupper med lågt val-
deltagande i tidigare val. I uppdraget har även 
ingått att följa upp och utvärdera insatserna. 
Uppdraget redovisades den 15 april 2015 (se 
vidare utgiftsområde 1, avsnitt 9.5.1). 

Interreligiöst samarbete 
Regeringsföreträdare har vid flera tillfällen träffat 
representanter för Sveriges interreligiösa råd, 
som är ett samverkansorgan med representanter 
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från åtta olika religioner som är verksamma i 
Sverige.  

Sveriges interreligiösa råd har funnits sedan 
2010 och har bl.a. till syfte att främja och skapa 
förutsättningar för samarbete mellan religioner i 
Sverige och att utgöra en enad röst mot anti-
semitism, islamofobi och annan religionsfient-
lighet.  

Eftersom regeringen anser att samverkan 
mellan religioner och arbete för att motverka 
klyftor i samhället i nuläget är av största vikt har 
ett beslut fattats om att stödja Sveriges interreli-
giösa råd under 2015 för att inrätta en administ-
rativ funktion (dnr Ku2015/00864). 

11.4.3 Analys och slutsatser 

Stödet till trossamfunden 

SST har under 2014 fördelat drygt 46 miljoner 
kronor i organisationsbidrag till 21 trossamfund 
och samverkansorgan med knappt 746 000 bi-
dragsgrundande personer. Ca 950 församlingar 
har nåtts av stödet.  10 miljoner kronor har ut-
betalats i verksamhetsbidrag vilket använts av 
samfunden antingen för att driva teologiska 
högskolor och seminarier eller, vilket är mer-
parten, för att bedriva andlig vård inom sjukvår-
den. 15,2 miljoner kronorhar utbetalats i pro-
jektbidrag i form av lokalbidrag, etableringsbi-
drag, utbildningsbidrag eller för säkerhetshö-
jande insatser. 

Regeringen bedömer att statens stöd till tros-
samfunden främjar den religiösa mångfalden i 
samhället samt bidrar till att, i enlighet med må-
let för stödet, skapa förutsättningar för tros-
samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt 
inriktad religiös verksamhet.  

Verksamheten vid Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund 

Myndighetens arbete under 2014 har varit 
ändamålsenligt. Regeringen bedömer att myn-
digheten under det gångna året har arbetat aktivt 
och utåtriktat och fyllt sin funktion som ex-
pertmyndighet inom området. Frågor som rör 
religion har under det gångna året fått en ökad 
uppmärksamhet i det offentliga samtalet och 
myndigheten har varit en viktig aktör i detta. 
Myndigheten har på ett bra sätt arbetat med 

krisberedskapssamordning, t.ex. genom att bistå 
kommuner, myndigheter och trossamfund i 
samband med skogsbranden i Västmanland.  

Trossamfunden som samhällsaktörer 

Utvecklingen i omvärlden det senaste året med 
allt fler religiöst färgade konflikter och kriser har 
medfört en ökad uppmärksamhet och större 
förväntningar på insatser från trossamfunden i 
Sverige. Som reaktion på omvärldshändelserna 
har trossamfunden intensifierat sitt interreligiösa 
samarbete i syfte att motverka polarisering i 
samhället samt att hat och våld utövas i religio-
nens namn. Regeringen ser detta interreligiösa 
samarbete som viktigt och har därför valt att 
stödja det ekonomiskt genom bidrag. Insatsen 
bedöms vara ett sätt att motverka polarisering 
mellan grupper i Sverige och att motverka anti-
semitism, islamofobi och andra typer av hat mot 
religioner och religionsutövare.  

Genom omvärldsutvecklingen har trossam-
fundens roll som dialog- och samverkanspartner 
stärkts. Ytterligare ett skäl är att många personer 
som invandrat till Sverige under de senaste åren 
och som står utanför det övriga civilsamhället i 
Sverige återfinns inom något av trossamfunden. 
Därmed kan samfunden fungera som en kanal 
till grupper av människor som annars är svåra att 
nå med samhällsinformation, på samma gång 
som samfunden i viss mån kan föra sina med-
lemmars talan i förhållande till regeringen. 

Under året har regeringen vid flera tillfällen 
tagit initiativ till dialogmöten med trossamfun-
den, inte minst i det akuta säkerhetsläget efter 
attentaten i Paris och Köpenhamn. Vid sidan av 
särskilt påkallade möten har en kontinuerlig 
dialog förts med samfunden inom ramen för 
Regeringens råd för kontakt med trossamfun-
den. Regeringen bedömer att den dialog som 
förts med trossamfunden bidrar med värdefull 
kunskap om trossamfundens villkor och förut-
sättningar.  

Under året har SST haft i uppdrag att enga-
gera trossamfund i att genomföra informations-
insatser för att höja valdeltagandet i grupper där 
få utnyttjar sin rösträtt. SST har också arbetat 
för att stimulera trossamfundens eget arbete för 
demokrati och demokratiska värderingar. Ef-
tersom trossamfunden idag inte med nödvän-
dighet är demokratiskt styrda och inte alltid 
präglas av en demokratisk kultur ser regeringen 
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dessa demokratipolitiska insatser som angelägna. 
Resultaten visar att intresset bland samfund och 
religiösa funktionärer att arbeta med demokrati- 
och värderingsfrågor är mycket stort. 

11.5 Budgetförslag 

11.5.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund 

Tabell 11.2 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
7 580 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-424 

 
2015 

 
Anslag 

 
9 742 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
9 371 

2016 Förslag 9 837      

2017 Beräknat 9 923 2   

2018 Beräknat 10 059 3   

2019 Beräknat 10 248 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition.   
2Motsvarar 9 821 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 9 797 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 9 796 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Nämnden för statligt 
stöd till trossamfunds förvaltningsutgifter.  

Regeringens övervägande 

Tabell 11.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 9:1 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 9 742 9 742 9 742 9 742 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 133 236 398 588 

Beslut -39 -55 -80 -82 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 0 -1 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 837 9 923 10 059 10 248 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med 39 000 kronor 2016 för att 
bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 
För 2017, 2018 och 2019 minskar anslaget med 
55 000 kronor, 80 000 kronor respektive 82 000 
kronor. 

Regeringen föreslår att 9 837 000 kronor anvi-
sas under anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 9 923 000 kronor, 
10 059 000 kronor respektive 10 248 000 kronor. 

11.5.2 9:2 Stöd till trossamfund 

Tabell 11.4 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
76 671 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 572 

 
2015 

 
Anslag 

 
92 092 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
89 773 

2016 Förslag 91 894      

2017 Beräknat 91 913    

2018 Beräknat 91 919    

2019 Beräknat 91 919    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till trossamfund. Anslaget får användas för ut-
gifter för Skatteverkets avgiftshjälp. 

Kompletterande information 

I förordningen (1999:974) finns bestämmelser 
om statsbidrag till trossamfund.  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

146 

Regeringens övervägande 

Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 9:2 
Stöd till trossamfund 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 85 092 85 092 85 092 85 092 

Förändring till följd av:    

Beslut 6 802 6 821 6 827 6 827 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  91 894 91 913 91 919 91 919 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att anslaget 9:2 Stöd till 
trossamfund ökas med 7 000 000 kr 2016–2019 
för fortsatt arbete med säkerhetshöjande insat-
ser.  

Regeringen förslår att 91 894 000 kronor anvi-
sas under anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 91 894 000 kronor respektive år. 
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12 Film  

12.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens stöd till filmpro-
duktion och filmkulturella insatser som fördelas 

via Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Konst-
närsnämndens filmstöd. 

 

12.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Film, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Film        

10:1 Filmstöd 302 310 310 335 545 545 517 

Summa Film 302 310 310 335 545 545 517 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna propositioo
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12.3 Mål  

I avsnitt 2.4 anges de mål för den nationella 
kulturpolitiken som riksdagen beslutat. 

Inriktningen för filmpolitiken presenterades i 
propositionen Bättre villkor för svensk film 
(prop. 2012/13:22, bet. 2012/13:KrU2, rskr. 
2012/13:112). Utgångspunkten är att de statliga 
insatserna för filmen bör ha kvalitet, förnyelse 
och tillgänglighet som övergripande inriktning 
och syfta till att främja  

– produktion och utveckling av värdefull 
svensk film,  

– spridning och visning av värdefull film i 
olika visningsformer i hela landet,  

– ett levande filmarv som bevaras, används 
och utvecklas,  

– internationellt utbyte och samverkan på 
filmområdet,  

– barns och ungas kunskap om film och rör-
lig bild och deras eget skapande, och  

– jämställdhet och mångfald på filmområdet.  

12.4 Resultatredovisning 

12.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom film utgår från  

– insatser för att sprida, visa och tillgänglig-
göra film i hela landet, t.ex. i form av för-
delade statsbidrag till digitalisering av bio-
grafer, stöd för att underlätta tillgången till 
film för personer med funktionsnedsätt-
ning, stöd till filmfestivaler och visningsor-
ganisationer och stöd till filmpedagogiska 
projekt, 

– insatser för att främja svensk film i utlandet 
genom exempelvis stöd till deltagande vid 
internationella filmfestivaler,  

– antalet filmer ur det svenska filmarvet som 
har gjorts tillgängliga genom t.ex. digitali-
sering och på webbplatsen filmarkivet.se,  

– fördelning av stöd inom ramen för 2013 års 
filmavtal,  

– könsfördelningen när det gäller mottagare 
av produktionsstöd, och 

– fördelning av stöd för att främja unga kvin-
nors filmskapande.  

Som grund för bedömningen ligger utöver 
Filminstitutets publikationer bl.a. rapporter från 
Myndigheten för kulturanalys, Handelns utred-
ningsinstituts branschindex 2014, rapporten 
Svensk filmnäring av Boston Consulting Group 
samt Film och tv-producenternas rapport Hur 
överlever de egentligen? – Om ekonomin i 
svensk filmproduktion.  

Bedömningen görs vidare utifrån resultat re-
laterade till relevanta bedömningsgrunder ge-
mensamma för kulturområdet (se avsnitt 3.4.1). 

12.4.2  Resultat 

Den statliga filmpolitiken består av två delar; 
filmavtalet och filmkulturella insatser. Genom 
det avtal som ingåtts mellan staten, filmbran-
schen och flera tv-företag bidrar staten med 
medel – 200 miljoner kronor 2014 – till svensk 
filmproduktion samt till viss distribution och 
visning av film i hela landet. Insatser för olika 
filmkulturella ändamål – 109,7 miljoner kronor 
2014 – sker helt genom statlig finansiering. De 
filmpolitiska insatserna genomförs framför allt 
av Stiftelsen Svenska Filminstitutet (Filminsti-
tutet). Visst stöd fördelas även av Konstnärs-
nämnden. 

Utvecklingen på filmområdet 

Av de 248 långfilmspremiärerna på biograf under 
2014 var 47 stycken svenska (30 spelfilmer och 
17 dokumentärer). Det är en liten minskning 
jämfört med 2013 (249 filmer, varav 49 svenska), 
men klart högre än 2012 (219 filmer, varav 42 
svenska) och det näst högsta resultatet under 
2000-talet. 

Antalet biobesök var totalt 16,3 miljoner, vil-
ket är en minskning med knappt två procent 
jämfört med 2013. Svensk film stod för drygt 4 
miljoner av besöken, eller 25,1 procent, vilket är 
den högsta marknadsandelen under 2000-talet 
bortsett från 2009. Den stora publiksuccén 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 
försvann hade premiär redan julen 2013, men 
bidrog med mer än en miljon besök under 2014. 
Därefter kom barnfilmen Bamse och tjuvstaden 
med drygt 320 000 besök.  

Medan biograferna fortsätter att utgöra en 
stabil del av filmbranschen har marknaden för 
hyr- och köpfilm på dvd och BluRay minskat 
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med 50 procent sedan 2009 utan att intäkterna 
från digitala beställtjänster kompenserar för 
bortfallet. 

Möjligheten för ett filmprojekt att nå ekono-
misk vinst – eller undvika ekonomisk förlust – 
har minskat kraftigt under senare tid. Siffror från 
Handelns utredningsinstitut visar att omsätt-
ningen för de produktionsbolag som i första 
hand ägnar sig åt långfilm minskade med 24 
procent mellan 2012 och 2013. Det har blivit 
svårare att hitta investerare till projekten, särskilt 
för filmer som inte bygger på kända förlagor 
eller med kända skådespelare och regissörer. För 
att hela tiden ha projekt i produktion minskas 
tid och resurser för utveckling, med risk för att 
kvaliteten på filmerna blir lidande. 

Det nya automatiska förhandsstödet har hit-
tills inte uppfyllt syftet: att attrahera ytterligare 
medel till svensk långfilmsproduktion och att 
stödja filmer med en stark publikpotential. 
Filminstitutets analys visar att privat kapital 
troligen enbart flyttats från de konsulentstödda 
till de automatstödda filmerna och att tillskottet 
av nya medel är begränsat. Det har också visat sig 
mycket svårt att uppskatta publikpotentialen hos 
filmerna. Endast tre av de sju automatstödda 
filmerna som har haft premiär har uppnått den 
gräns på estimerade 250 000 besökare som ställs 
som krav för att få stöd. En film har haft mer än 
200 000 besökare, medan återstående tre inte ens 
nått 40 procent av estimatet – en film har endast 
haft 28 000 besökare. 

Tillgänglighet till film 

Digitalisering av biografer 
Den statliga satsningen på digitalisering av bio-
grafer främst på små och medelstora orter 
(2011–2014) har bidragit till att 97 procent av 
landets 765 biografsalonger var digitala vid års-
skiftet 2014/15. Det kan jämföras med drygt 91 
procent ett år tidigare och med 17 procent vid 
årsskiftet 2010/11. Ungefär 70 procent av de 
digitaliserade salongerna kan visa filmer i 3D-
format. Av landets kommuner har i dag 88 pro-
cent, samtliga kommuner som visat film under 
året, minst en digital salong. 68 procent av lan-
dets kommuner har fått stöd från Filminstitutet 
till digitalisering av minst en salong. Digitalise-
ringsstödet har också hjälpt till att bevara en 
biografstruktur över hela landet eftersom 62 

procent av de stödda salongerna finns på orter 
med färre än 10 000 invånare.  

Under 2011–2014 har ca 40 miljoner kronor 
beviljats till 163 salonger. Kravet på delfinansie-
ring från landsting, kommun eller annan hu-
vudman har i flera fall fungerat som en grund för 
fortsatt, mer långsiktigt, samarbete kring bio-
grafen. Dock har problemet att få ihop delfinan-
siering varit för stort för en del av det femtiotal 
biografsalonger som ännu inte är digitaliserade. 
Flera av dessa ligger på orter med få invånare, 
saknar personer som är villiga att driva verksam-
heten vidare eller har endast haft några enstaka 
visningar de senaste åren. 

Dessa problem, i kombination med att ut-
rustningen med tiden blivit billigare än förväntat, 
har gjort att alla tilldelade medel inte har förbru-
kats. De återstående medlen används för att 
fortsätta digitaliseringen inom filmbranschen 
och stärka utbud och tillgänglighet genom digi-
talisering av filmarvet och en ökad tillgänglighet 
till film på biograf för personer med olika 
funktionsnedsättningar.  

Utbudet av film i hela landet 
I Filminstitutets slutrapport om det statliga 
stödet till digitalisering av biograferna bekräftas 
tidigare resultat av digitaliseringens effekter på 
utbudet av film i hela landet.  

Den främsta skillnaden för de digitaliserade 
biograferna har varit ett ökat utbud av och 
snabbare tillgång till premiärfilmer. Effekten är 
störst för biografer på orter med mellan 10 000 
och 30 000 invånare. Antalet föreställningar har 
ökat för orter av alla storlekar, men mest på de 
orter där det finns ett större publikunderlag. 

Bredden i filmutbudet har ökat genom möj-
ligheten att få aktuell film snabbt och den större 
flexibiliteten i biografernas programsättning. 

En förbättrad teknisk kvalitet på filmvis-
ningen för publiken och ökade möjligheter för 
biograferna att erbjuda ett alternativt utbud har 
också visat sig vara av betydelse för att hitta nya 
målgrupper. Utmaningen för de digitala biogra-
ferna i dag är bl.a. att kunna utveckla publikar-
betet och dra nytta av den flexibilitet som digita-
liseringen medfört.  

En jämförelse mellan 2011 och 2014 visar även 
att bredden i utbudet av filmer från olika världs-
delar har påverkats positivt i hela landet. Euro-
peisk film, svensk ej inräknad, hade ett bra år 
2014 (85 filmer jämfört med 70–78 under de 
senaste åren), medan nordamerikansk backade 
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(99 filmer jämfört med 117 under 2013). Antalet 
filmer från övriga världen ligger på relativt hög 
nivå i jämförelse med de senaste åren (17 filmer). 
Framför allt är det asiatisk film som ökat.  

 
Tabell 12.2 Ursprungsområde för premiärsatta långfilmer på 
biograf 2012–2014 
Procent 

 2012 2013 2014 

Nordamerika 1 42,0 47,0 39,9 

Europa 35,6 28,1 34,3 

Sverige 19,2 19,7 19,0 

Övriga världen 3,2 5,2 6,8 
1 Filminstitutet har ändrat kategorin så att även Kanada omfattas, vilket ändrar 
andelarna något jämfört med tidigare. 
Källa: Filminstitutet och egna beräkningar 

 
Filminstitutet har i en översyn av stöden till 

distribution och visning kunnat konstatera be-
hov av förändringar, bl.a. med anledning av di-
gitaliseringen av biografer, i syfte att filmerna 
bättre ska nå sin publik. Som en följd av detta 
har filmavtalets parter i maj 2015 beslutat om 
ändringar i 2013 års filmavtal, bl.a. att stödet till 
parallelldistribution av extra kopior av aktuell 
film ersätts av ett spridningsstöd för att stödja 
distribution av film till mindre orter. Vidare ska 
lanseringsstödet tydligare underlätta spridning 
av all svensk långfilm som fått produktionsstöd. 
Inom ramen för biografstöden kommer biogra-
fer på små och medelstora orter (upp till 25 000 
invånare) som visar svensk och utländsk film 
som fått lanseringsstöd att kunna få ett särskilt 
visningsstöd.  

Textning och syntolkning 
Under 2014 visade sig de första effekterna av det 
nya kravet i 2013 års filmavtal på att filmer som 
fått produktionsstöd ska kunna visas med text. 
SF Bio beslutade i slutet av året att ha textade 
visningar av svensk film som standard på sina 
biografer, vilket har gett ett stort genomslag 
trots den korta tidsperioden. Tillgängligheten till 
film för personer med begränsad hörsel ökade 
således kraftigt under året.  

Tabell 12.3 Textade och syntolkade visningar på biograf 
2012–2014 
Antal visningar och besökare 

  2012 2013 2014 

Textning 1 Visningar 3 202 9 873 27 189 

 Besökare 91 166 280 389 956 152 

Syn-
tolkning 

Visningar 147 160 146 

 Besökare 1 600 1 570 1 215 
1 Textning av filmer med svensk dialog. 
Källa: Filminstitutet 
 

När det gäller syntolkad film är antalet visningar 
och besökare fortfarande begränsat och har 
minskat jämfört med 2013. Filminstitutet och 
Post- och telestyrelsen redovisade sitt uppdrag 
om syntolkning och uppläst text på digitala bio-
grafer i mars 2015. Uppdraget har resulterat i en 
ny teknisk lösning som kan förbättra tillgänglig-
heten för personer med nedsatt syn eller läs- och 
skrivsvårigheter. Genom applikationer i en 
smartphone krävs inte längre det komplicerade 
och resurskrävande arrangemanget med en syn-
tolk i salongen.  

Film för barn och unga 
Barnfamiljerna är en viktig målgrupp för film 
och det har varit en betydligt större andel 
svenska barn- och familjefilmer på repertoaren 
under 2014 jämfört med 2012 och 2013. Av de 
fem mest sedda svenska filmerna under 2014 var 
fyra barn- eller familjefilmer. 

Trots dessa framgångar slår de problem som 
branschen generellt kämpar mot hårt mot dessa 
filmer, som redan tidigare har haft det svårt att 
finna finansiering. Även bland barnfilmen domi-
nerar kända förlagor som Sune och Bamse.  

För att förändra situationen för barn- och 
ungdomsfilmen har Filminstitutet tagit fram en 
ny handlingsplan för barn och unga (2015–2016) 
med fokus på demokrati och att öka mångfalden 
av upphovspersoner, berättelser och publik. En 
särskild barnfilmsambassadör, Suzanne Osten, 
har fått i uppdrag att arbeta för att öka barn- och 
ungdomsfilmens status.  

Även i det filmpedagogiska arbetet läggs 
starkt fokus på demokrati och mångfald samt på 
de ungas förmåga att analysera och förstå film 
och rörlig bild. För att hjälpa och inspirera peda-
goger att använda sig av film och rörlig bild i 
undervisningen har Filminstitutet tagit fram 25 
filmhandledningar till aktuella filmer och 10 till 
äldre filmer som digitaliserats. Svensk film är 
populärast, men 14 länder representeras i film-
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handledningarna från 2014. För att nå ut bredare 
i landet kommer den årliga skolbiodagen att 
arrangeras på flera orter. Som komplement och 
fördjupning samarbetar Filminstitutet vidare 
med några särskilda ”kompisskolor”, samt an-
ordnar en fortbildningskurs för filmpedagoger. 

Internationellt 
Närvaro och utmärkelser vid de tio högst prio-
riterade festivalerna samt försäljning av filmer till 
andra länder är några resultatmått på svensk 
films framgång utomlands.  

Filmavtalets mål att svensk film ska vara re-
presenterad på de tio viktigaste internationella 
filmfestivalerna i världen nåddes under 2014. 
Svenska filmer var inte representerade i huvud-
tävlingarna i Berlin och Cannes, men däremot i 
sidosektionerna. Svenska filmer mottog priser 
bl.a. i Cannes (Ruben Östlunds Turist) och i 
Venedig (Roy Anderssons En duva satt på en 
gren och funderade på tillvaron). Efterfrågan på 
svensk film vid festivaler är fortsatt hög och 
Filminstitutet prioriterar därför lanseringsar-
betet till ett urval av internationella filmfestiva-
ler. Totalt skickade Filminstitutet lång spelfilm 
till 224 festivaler (218 festivaler 2013), doku-
mentärfilm till 110 festivaler (122 festivaler 
2013) och kortfilm till 154 festivaler (172 festi-
valer 2013). Bland dessa filmer tilldelades 57 
filmer drygt 3,1 miljoner kronor i särskilt inter-
nationellt lanseringsstöd. 

Exporten av ny svensk film nådde även 2014 
upp till målet med minst 20 sålda titlar. Flest 
titlar såldes till Beneluxländerna, en traditionellt 
viktig marknad för svensk film, och till Sydko-
rea, en ny och starkt växande marknad.  

Inom delprogrammet MEDIA inom EU:s 
nya ramprogram Kreativa Europa 2014–2020 
tilldelades 59 projekt med svensk medverkan 7,7 
miljoner euro. Störst framgång hade film- och 
tv-producenterna som mottog totalt 5,5 miljoner 
euro, vilket är den högsta stödsumman sedan 
MEDIA-programmets start 1993. De 42 svenska 
biografer som ingår i nätverket Europa Cinemas 
fick stöd för att visa europeisk film i Sverige och 
därmed bidra till en större mångfald i utbudet av 
film. Svenska bolag fick också del av det nya 
stödet till dataspelsutvecklare. 

Ett filmarv som bevaras, används och utvecklas 

I budgetpropositionen för 2014 aviserades en 
satsning om 40 miljoner kronor under perioden 
2014–2018 för att säkra digitaliseringen av minst 
500 filmer ur det svenska filmarvet. Film för 
barn och unga ska prioriteras. 

Hittills har 49 filmer, de flesta långfilmer, di-
gitaliserats inom ramen för satsningen. Digitali-
serade filmer har visats på biograf både i Sverige 
och utomlands vid sammanlagt ett femtiotal 
tillfällen. Digitalt material har också förmedlats 
till bl.a. tv-bolag och dvd-utgivare för vidare-
exploatering. Ett intensivt arbete har genomförts 
för att få på plats nödvändiga strukturer och 
processer för digitaliseringen av filmarvet. 
Mycket tid har lagts ned på att sätta samman den 
grupp som genomför digitaliseringen samt på att 
ta fram etiska riktlinjer för urvalsarbetet i re-
daktionsrådet. Förseningar i detta arbete, samt 
att de titlar som valts ut för digitalisering varit 
tekniskt komplicerade, resulterade i att det 
uppsatta målet om 75 digitaliserade filmer inte 
uppnåddes under året. Ambitionen för 2015 är 
att digitalisera 90 filmer och att fortsätta arbetet 
med att göra filmerna tillgängliga, exempelvis 
genom biografdistribution. 

Filminstitutet gör även filmarvet tillgängligt 
genom utlåning av arkivets filmer, både analoga 
och digitala, samt av material från Sveriges enda 
specialbibliotek för film. Filminstitutets vis-
ningsverksamhet, Cinemateket, bygger till stor 
del på filmer från Filmarkivet och lån från andra 
arkiv. Ett problem för tillgängligheten är en ökad 
restriktivitet kring utlån av de analoga filmer 
som utgör en stor del av repertoaren. Besökssiff-
rorna för de tre visningsorterna Stockholm, 
Göteborg och Malmö har minskat något efter en 
topp 2013.  

Webbplatsen filmarkivet.se har även 2014 
uppnått målet att lägga ut ca 300 nya filmer 
(kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm) 
per år. Filmarkivet.se innehöll vid årsskiftet ca 
1200 filmer, fyra gånger så många som vid invig-
ningen i februari 2011. Satsningen på att mark-
nadsföra webbplatsen och hitta nya besökare har 
lett till att det totala antalet besök, nära en mil-
jon, liksom antalet unika besök har ökat med 40 
procent jämfört med 2013.  
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Jämställdhet och mångfald 

En central del av regeringens filmpolitik är att 
bättre återspegla den mångfald som råder i sam-
hället och i filmpubliken avseende exempelvis 
ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexu-
ell läggning, livsåskådning, social, etnisk och 
kulturell bakgrund eller funktionsförmågor. 

Enligt 2013 års filmavtal ska förhandsstöden, 
räknat i antalet projekt som får stöd, vid avtals-
periodens slut ha fördelats jämnt mellan kvinnor 
och män. Målet gäller för var och en av filmkate-
gorierna långfilm, barn- och ungdomsfilm samt 
kort- och dokumentärfilm. 

När det gäller de 14 långfilmer (ej dokumen-
tärer) som fick förhandsstöd av konsulent under 
2014 var andelen kvinnor bland regissörerna 50 
procent, manusförfattarna 61 procent och pro-
ducenterna 69 procent. Jämfört med 2012 och 
2013 ligger både andelen regissörer och manus-
författare betydligt närmare Filmavtalets mål 
under 2014. För producenter är kvinnorna där-
emot i majoritet. För kategorierna dokumentär-
film (lång och kort) samt kortfilm är fördel-
ningen, med något undantag, relativt jämn med 
andelar mellan 40 och 60 procent.  

 
Tabell 12.4 Andel kvinnor som fått produktionsstöd till lång 
spelfilm 2012–20141 
Procent 

 2012 2013 2014 

Regi 32 38 50 

Manus 35 46 61 

Producent 33 62 69 

Antal filmer 23 13 14 
1 Avser det år produktionsstöd (efter beslut av konsulent) erhållits. Automatiskt 
förhandsstöd ingår inte. 
Källa: Filminstitutet 

 
Filmavtalets automatiska förhandsstöd till filmer 
med förväntad stor publik har sedan januari 2014 
delats ut till 14 filmer. Dessa filmer ingår inte i 
statistiken i tabell 12.4. Könsfördelningen bland 
automatstödsfilmerna i den andra stödutdel-
ningen (17 procent kvinnliga regissörer, 33 pro-
cent manusförfattare och 42 procent producen-
ter) var bättre än i den första, då ingen manus-
författare eller regissör var kvinna (40 procent av 
producenterna). Dock bör det understrykas att 
17 procent endast motsvarar en kvinnlig regis-
sör. Detta bekräftar den sedan tidigare år kon-
staterade skillnaden mellan filmer med respek-
tive utan produktionsstöd från konsulent, där 
filmer utan sådant stöd har en markant sämre 

könsfördelning. Bland de filmer som har haft 
premiär under de två första åren av den inneva-
rande filmavtalsperioden (2013-2016) är läget 
mer positivt än under föregående avtalsperioder, 
även om det inte är en jämn könsfördelning. 

De återstående medlen i den förra regeringens 
satsning på unga kvinnors filmskapande delades 
ut under 2014. Totalt har 8,3 miljoner kronor 
delats ut sedan 2010. Under 2014 fördelades 2 
miljoner kronor av Filminstitutet till nio regio-
nala projekt riktade till unga, filmintresserade 
kvinnor. I Filminstitutets slutrapportering av 
projektet stärks bilden av de resultat och slutsat-
ser som Myndigheten för kulturanalys presente-
rade under våren 2014. Projektet har skapat ett 
lyckat samarbete mellan Filminstitutet och de 
regionala aktörerna och förbättrade möjligheter 
för unga kvinnor att pröva på att göra film och 
skapa egna nätverk. Det strategiska arbetet med 
jämställdhet har stärkts både på regional nivå och 
internt hos Filminstutet. En nära koppling till 
jämställdhetsmålet i filmavtalet och till Film-
institutets ordinarie jämställdhetsarbete bedöms 
också som betydelsefullt. Inom ramen för upp-
draget har även forskningsrapporter tagits fram 
för att bl.a. kartlägga och utvärdera unga film-
skapares situation och läget för genusfrågor på 
landets filmutbildningar. 

Filminstitutets jämställdhetsarbete har även 
kommit till uttryck i ett utvecklingsprogram för 
kvinnliga regissörer och i arbetet med en webb-
plats för att lyfta fram kvinnliga filmskapare, 
både historiska och nutida. 

För att främja mångfalden på filmområdet har 
Filminstitutet under det senaste året aktivt ar-
betat med att ta fram en handlingsplan för bred-
dad representation och ökad tillgänglighet, både 
i den interna organisationen och i stödgivning 
och andra arbetsuppgifter. 

12.4.3 Analys och slutsatser 

Regeringens samlade bedömning är att resulta-
ten av de statliga insatserna är i linje med den 
inriktning som har fastställts för filmpolitiken. 

Regeringen bedömer vidare att statsbidraget 
till digitaliseringen av biografer har fyllt sitt 
syfte. Det har underlättat biografernas övergång 
till digital visningsteknik, främst för biografer på 
små och medelstora orter samt komplementbio-
grafer, och därmed bidragit till att säkerställa en 
biografstruktur med bred nationell täckning. 
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Digitaliseringen av biograferna har bidragit posi-
tivt till ett ökat och mer flexibelt utbud av film i 
hela landet, samt lagt grunden för en ökad till-
gänglighet till film för personer med funktions-
nedsättning, bl.a. genom utvecklingen av ny 
teknik för syntolkning av film. Sammantaget 
pekar resultaten på betydelsen av en fortsatt 
tillgänglighet till biografer över hela landet för 
att främja filmpolitikens inriktning på spridning 
och visning av värdefull film. 

Det fokus som filmpolitiken under senare år 
har haft på att främja jämställdheten i filmbran-
schen visar positiva resultat. De skärpta målen 
för fördelning av filmavtalets produktionsstöd, 
den särskilda statliga satsningen på unga kvin-
nors filmskapande och Filminstitutets strate-
giska arbete med frågan både i sin interna och 
externa verksamhet bedöms ha bidragit till re-
sultatet. 

12.5 Budgetförslag 

12.5.1 10:1 Filmstöd 

Tabell 12.5 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
302 144 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
309 644 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
309 644 

2016 Förslag 334 644      

2017 Beräknat 544 644      

2018 Beräknat 544 644      

2019 Beräknat 517 144      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag till svensk 
filmproduktion i enlighet med 2013 års filmavtal. 
Anslaget får även användas för statsbidrag till 
filmkulturella åtgärder.  

 
 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 12.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
10:1 Filmstöd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 309 644 309 644 309 644 309 644 

Förändring till följd av:    

Beslut 25 000 235 000 235 000 207 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  334 644 544 644 544 644 517 144 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Anslaget ökas med 25 000 000 kronor årligen för 
perioden 2016–2019 för att stärka mindre bio-
grafer i glesbygden och på mindre orter. 

Anslaget ökas med 210 000 000 kronor årligen 
för 2017 och 2018 för en omställning av filmpo-
litiken. 

Regeringen föreslår att 334 644 000 kronor 
anvisas under anslaget 10:1 Filmstöd för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
544 644 000 kronor, 544 644 000 kronor respek-
tive 517 144 000 kronor. 
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13 Medier  

13.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheterna Myndigheten 
för radio och tv (som byter namn till Myndig-
heten för press, radio och tv) och Statens medie-
råd, presstöd, utbyte av tv-sändningar mellan 
Sverige och Finland, forskning och doku-

mentation om medieutvecklingen, avgift till 
Europeiska audiovisuella observatoriet samt stöd 
till taltidningar. Avsnittet omfattar även Sveriges 
Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB. Budgetförslagen avseende 
presstöd och Myndigheten för press, radio och 
tv redovisas under utgiftsområde 1. 

 

13.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 13.1 Utgiftsutveckling inom Medier, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Medier        

11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och 
Finland 22 22 21 21 21 21 21 

11:2 Forskning och dokumentation om medieutveckl-
ingen 3 3 3 3 3 3 3 

11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 02 03 04 05 05 05 05 

11:4 Statens medieråd 18 17 17 18 18 19 19 

11:5 Stöd till taltidningar 76 49 51 49 63 63 71 

Summa Medier 119 91 92 91 106 106 114 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
2 Utfallet för 2014 var 319 000 kronor. 
3 Budget för 2015 är 383 000 kronor. 
4 Prognos för 2015 är 373 000 kronor. 
5 Förslag för 2016 och beräknat fr.o.m. 2017 är 383 000 kronor. 
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13.3 Mål 

Målen för medieområdet är att stödja yttrande-
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och 
tillgänglighet samt att motverka skadlig medie-
påverkan (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 
2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). 

Resultatredovisningen t.o.m. 2014 görs mot 
ovan angivna mål utom såvitt avser målet att 
motverka skadlig mediepåverkan som infördes 
först den 1 januari 2015, varför resultatet i den 
delen följs upp mot tidigare gällande mål att 
motverka skadliga inslag i massmedierna som 
riksdagen beslutade 2008 (prop. 2008/09:1 
utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 
2008/09:92). 

13.4 Resultatredovisning 

13.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet inom medier utgår 
från 

– utbetalat presstöd i form av driftsstöd och 
distributionsstöd, fördelat på antal tid-
ningar, 

– dagspressens ekonomiska resultat och den 
övergripande utvecklingen när det gäller 
redaktionella resurser, t.ex. lokalredak-
tioner för olika kategorier, 

– antalet taltidningar och abonnenter, pro-
duktions- och distributionssätt samt kost-
nadsutveckling, 

– insatser för att stärka barn och unga som 
medvetna medieanvändare och skydda dem 
mot skadlig mediepåverkan, 

– granskningsnämndens bedömning av om 
programföretagen i allmänhetens tjänst har 
uppfyllt sina public service-uppdrag,  

– hur allmänhetens tillgång till public service-
företagens utbud på olika plattformar ut-
vecklats, 

– hur tillgängligheten till public serviceföreta-
gens utbud för personer med funktions-
nedsättning utvecklats,  

– antalet ärenden i granskningsnämnden för 
radio och tv, samt andelen fällande beslut, 
och 

– antalet ärenden om tillstånd och tillsyn 
avseende radio och tv respektive utgiv-
ningsbevis för databaser. 

 
Huvuddelen av bedömningarna grundar sig på 
återrapporteringar, uppföljningar och utvärde-
ringar från myndigheter och institutioner såsom 
Presstödsnämndens rapporter Dagspressens 
ekonomi respektive Undersökning om tidnings-
distribution, Statens medieråds rapport Ungar 
och medier samt granskningsnämndens för radio 
och tv årliga granskning av public service-redo-
visningarna från SR, SVT och UR. 

13.4.2  Resultat 

Presstöd 

Syftet med presstödet är att värna mångfalden på 
dagstidningsmarknaden. Presstödet lämnas i 
form av driftsstöd och distributionsstöd. 

Presstödet har under 2014 uppgått till 519 
miljoner kronor (ca 518 miljoner kronor för 
2013 och ca 535 miljoner kronor för 2012).  
 
Tabell 13.2 Antal dagstidningar med driftsstöd 2012–2014 

 
Frekvens  2012 2013 2014 

1-2 nr/vecka  67 68 68 

3-5 nr/vecka  5 5 5 

6-7 nr/vecka  16 14 15 

Samtliga  88 87 88 
Källa: Presstödsnämnden 

 
Driftsstödet har under 2014 uppgått till 464 
miljoner kronor (ca 460 miljoner kronor 2013 
och ca 474 miljoner kronor 2012) och betalats ut 
till 88 dagstidningar, varav 20 hög- och medel-
frekventa och 68 lågfrekventa. 

 
Tabell 13.3 Antal dagstidningar och exemplar med 
distributionsstöd samt kostnader 2012–2014 

 
  2012 2013 2014 

Antal 
tidningar 

 135 134 136 

Antal 
exemplar 
(miljoner) 

 725 673 623 

Kostnad 
(mnkr) 

 61,3 57,6 55,4 

Källa: Presstödsnämnden 
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Under 2014 betalades 55,4 miljoner kronor, 
varav 2,2 miljoner kronor avser 2013, i distri-
butionsstöd till 136 tidningar, varav 96 hög- och 
medelfrekventa och 40 lågfrekventa. 

Dagstidningarnas sammanlagda upplaga har 
minskat under flera år. Trenden har fortsatt 
under 2014. 

År 2014 fanns det, enligt TS Mediefakta AB, 
176 unika dagstidningstitlar på den svenska 
marknaden (176 under 2013 och 178 under 
2012).  

 Efter tre år av fallande resultat vände vinstni-
våerna i den svenska dagspressen åter uppåt un-
der 2014. Rörelsemarginalen, som 2013 hamnade 
på minus för första gången sedan dagspressens 
ekonomi började mätas 1976, steg till knappt en 
procent. Trots förbättringen gentemot fjolåret 
låg resultatnivåerna för 2014 klart under det snitt 
i tidningsbranschens ekonomiska utfall som 
mätserien omfattar.  

För gruppen landsortstidningar med drifts-
stöd innebar 2014 i de flesta fall ett märkbart 
brott på den negativa trend som pågått med 
tilltagande styrka sedan 2010. Resultatförbätt-
ringen kunde genomföras trots en minskad om-
sättning. Trots förbättringen gentemot 2013 
visade dock gruppen som helhet återigen ett 
negativt rörelseresultat. 

Landsortstidningarna har under 2010-talet 
tvingats till betydande besparingsåtgärder. Det 
gäller inte minst de tidningar som ingår i större 
tidningsgrupper och där ett samägande med 
förstatidningen möjliggör samordning av pro-
duktionsprocessen. Under 2015 har en tidning 
med utgivning sex dagar per vecka lagts ner, 
vilket innebär att det numera finns tio andratid-
ningar inom landsortspress med ett samlat be-
vakningsområde om 89 kommuner. Under peri-
oden 2012–2014 försvann totalt 27 lokalkontor 
från landsortspressens tvåtidningsmarknader.  
Även under 2015 har sammanlagt fyra lokal-
redaktioner antingen lagts ner eller varslats om 
nedläggning hos de berörda tidningarna. 

Utgifterna för presstödet var under 2014 ca 
1,5 miljoner kronor högre än under 2013. Ut-
gifterna för distributionsstödet minskade medan 
driftsstödet ökade jämfört med 2013.  

Utgifterna för driftsstödet ökade eftersom en 
sexdagarstidning för första gången beviljades 
stöd och en tidning ökade utgivningen från en 
till fem dagar per vecka. Dessa förändringar har 
dock en marginell effekt på det totala utfallet 
eftersom driftsstödet samtidigt minskade för 

flera tidningar. Orsaken är bl.a. sjunkande upp-
lagor och sänkt storstadsstöd. För första gången 
på flera år har inga nystartade tidningar beviljats 
stöd under året. 

Utgifterna för distributionsstödet 2014 var 2,2 
miljoner kronor lägre än för 2013. Minskningen 
var egentligen ännu större eftersom 2,2 miljoner 
kronor som utbetalats under året avsåg 2013. 
Denna minskning förklaras huvudsakligen av 
sjunkande upplagor. I Presstödsnämndens 
rapport om distributionssituationen uppges att 
upplageminskningen är den faktor som påverkar 
distributionssystemet mest negativt. Av rappor-
ten framgår att distributionsföretagen inte kan 
rationalisera verksamheten i tillräckligt hög ut-
sträckning för att kompensera för upplage-
minskningen.  

 Presstödsnämnden har gjort bedömningen 
att de tidningar som beviljats presstöd använt 
medlen för avsedda ändamål. 

Taltidningar 

Taltidningarna täcker i det närmaste hela lan-
det, 109 av landets 176 dagstidningar ges ut 
som taltidning. Under 2014 slutfördes över-
gången till talsyntes och internetdistribution 
för samtliga taltidningar. Den nya modellen, 
som innebär att Myndigheten för tillgängliga 
medier ansvarar för produktion och distribu-
tion, innebär förbättringar för brukarna och 
samtidigt stora besparingar för staten.  Utgif-
terna för taltidningsverksamheten uppgick 
2014 till drygt 76 miljoner kronor, en nedgång 
med 46 miljoner jämfört med 2013 och med 42 
miljoner kronor jämfört med 2012.  
 
Tabell 13.4 Antal taltidningar 2012–2014 

  2012 2013 2014 

Radiotidningar  65 39 0 

Cd-tidningar  12 6 0 

Talsyntestidningar 
RATS 

 22 22 20 

Taltidning med text  - 34 89 

Totalt  99 101 109 
Källa: Myndigheten för tillgängliga medier 

 
Vid utgången av 2014 gavs sammanlagt 109 
taltidningar ut (tabell 13.4). Av dessa gavs 89 
ut som taltidningar med text och 20 som s.k. 
RATS-tidningar (en äldre typ av talsyntestid-
ning).  
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Tabell 13.5 Antal taltidningsabonnenter 2012–2014 
  2012 2013 2014 

Radiotidningar  5 759 2 523 0 

Cd-tidningar  392 207 0 

Kassettidningar  109 0 0 

Talsyntestidningar  782 731 646 

Taltidning med text  - 2 449 4 421 

Totalt  7 042 5 910 5 067 
Källa: Myndigheten för tillgängliga medier 

 
Nya taltidningsabonnenter tillkommer kontinu-
erligt, men det totala antalet har fortsatt att 
minska under 2014. Bortfallet beror delvis på att 
prenumerantregistren har uppdaterats och nu-
mera endast innehåller aktiva prenumeranter. 
Könsfördelningen bland abonnenterna är relativt 
jämn, även om något fler män än kvinnor teck-
nat prenumerationer. 

Skydd av barn och unga mot skadlig 
mediepåverkan 

Att skydda barn och unga mot skadlig mediepå-
verkan handlar i dag till stor del om att genom 
ökad medie- och informationskunnighet (MIK) 
stärka dem som medvetna medieanvändare. Sta-
tens medieråd genomförde 2014 i samarbete med 
Svensk biblioteksförening, Kungl. biblioteket 
(KB), Stockholms stadsbibliotek och fackför-
bundet DIK en riktad satsning mot Sveriges alla 
folk- och skolbibliotek i syfte att skapa lokala 
s.k. MIK-centraler. Målet var att öka medie- och 
informationskunnigheten hos en viktig yrkes-
grupp som möter både barn och unga och deras 
föräldrar. 

Statens medieråd har genomfört särskilda 
uppdrag som rör internet och sociala medier 
inom ramen för regeringens handlingsplan för 
att värna demokratin mot våldsbejakande ext-
remism (skr. 2011/12:44). Myndigheten fick 
under 2013 i uppdrag att utveckla ett digitalt 
utbildningsmaterial som ska bidra till att stärka 
barn och ungdomar mot antidemokratiska bud-
skap på internet och i sociala medier (dnr 
Ju2013/03289). Utbildningsmaterialet MIK för 
mig redovisades i juni 2014. Statens medieråd 
fick under 2014 i uppdrag att nationellt sprida 
MIK för mig till bl.a. lärare inom årkurs 7-9 i 
grundskolan och motsvarande skolformer samt 
lärare inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 
som undervisar i samhällskunskap och historia 

(dnr Ju2014/04192). Uppdraget redovisades i 
juni 2015 (dnr Ku2015/01783).  

Statens medieråd har under 2014 initierat en 
förstudie i syfte att öka kunskapen om medieva-
norna hos barn och unga med kognitiv och in-
tellektuell funktionsnedsättning. En tillgänglig-
hetsanalys har genomförts avseende myndighet-
ens webbplats MIK-rummet och utbildnings-
materialet MIK för mig har utarbetats i en lätt-
läst version.  

Statens medieråd har också genomfört Euro-
parådets kampanj No Hate Speech Movement 
(Se uppdrag under utgiftsområde 13 avsnitt 4). 
Kampanjen som formellt avslutades i december 
2014 syftade till att öka medvetenheten om 
främlingsfientlighet, sexism och liknande former 
av intolerans på internet. 

I juni 2015 beslutade regeringen att förlänga 
No Hate Speech Movement under 2015 och 
2016. Regeringen gav även Statens medieråd i 
uppdrag att utveckla kampanjen till att omfatta 
insatser för att värna demokratin mot våldsbeja-
kande extremism genom att stärka barns och 
ungdomars medie- och informationskunnighet 
(dnr Ku2015/01869). Regeringens insatser för 
att värna demokratin mot våldsbejakande ext-
remism redovisas under utgiftsområde 1, avsnitt 
9. 

Statens medieråd beslutade 2014 om ålders-
gräns för film i 241 ärenden enligt lagen 
(2010:1882) om åldersgränser för film som ska 
visas offentligt. Sju av dessa överklagades, endast 
ett ändrades i högre instans.  

Granskningsnämnden för radio och tv med-
delade 2014 sex fällande beslut på grund av att 
sändningarna innehöll våldsskildringar i strid 
med radio- och tv-lagens bestämmelse om medi-
ets särskilda genomslagskraft. Två anmälningar 
gjordes till Justitiekanslern (JK) för prövning av 
om sändningarna stod i strid med radio- och tv-
lagens bestämmelse om ingående våldsskild-
ringar av verklighetstrogen karaktär. JK delade i 
båda fallen granskningsnämndens bedömning att 
sändningarna stred mot bestämmelsen.  

Sammanställning och spridning av information 
om utvecklingen inom medieområdet 

Flera institutioner arbetar med att ta fram och 
sprida information om mediemarknadens aktö-
rer och utvecklingen inom medieområdet. Detta 
arbete bidrar till att öka kunskapen om såväl 
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medieanvändningen i Sverige som mediebran-
schens utveckling och förutsättningar. 

Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
kommunikationsforskning (Nordicom) vid 
Göteborgs universitet följer medieutvecklingen, 
tar fram mediestatistik, kartlägger mediemark-
naden samt analyserar aktuella trender, bl.a. ge-
nom den årliga rapporten Mediebarometern. 

Myndigheten för radio och tv har till uppgift 
att följa utvecklingen och branschstrukturen 
inom medieområdet och sprida kunskap om den 
till allmänheten. Som ett led i detta publicerar 
myndigheten varje år rapporterna Medieut-
veckling och Svenskt medieutbud.  

Statens medieråd har ett särskilt ansvar för att 
följa medieutvecklingen när det gäller barn och 
unga. Som en del i detta ger myndigheten bl.a. 
vartannat år ut publikationen Ungar och medier. 
Under 2014 gick undersökningen ut till totalt 
12 000 individer, varav 4 000 barn mellan 9 och 
18 år samt 8 000 vårdnadshavare till barn mellan 
0 och 18 år. Undersökningen gick ut till dubbelt 
så många som i föregående undersökning. Syftet 
med att öka antalet respondenter har varit att 
kunna göra noggrannare kontroller avseende 
demografiska bakgrundsvariabler. 

Radio och tv i allmänhetens tjänst 

Den nuvarande tillståndsperioden för program-
företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges 
Television AB (SVT) och Sveriges 
Utbildningsradio AB (UR) inleddes den 1 janu-
ari 2014 och löper t.o.m. den 31 december 2019. 
Enligt programföretagens sändningstillstånd ska 
verksamheten präglas av oberoende och stark in-
tegritet och bedrivas självständigt i förhållande 
till såväl staten som olika ekonomiska, politiska 
och andra intressen och maktsfärer i samhället. 
Sändningarna ska vara tillgängliga i hela landet. 
Ett mångsidigt programutbud ska erbjudas som 
tillgodoser skiftande förutsättningar och intres-
sen hos befolkningen i hela landet, som speglar 
förhållanden i hela landet och som kännetecknas 
av hög kvalitet. Programverksamhetens bety-
delse för den fria åsiktsbildningen ska beaktas 
och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter 
och meningsyttringar. Programutbudet som 
helhet ska präglas av folkbildningsambitioner. 

Villkoren i sändningstillstånden avser pro-
gramföretagens sändningar i marknätet, som är 
grunden i verksamheterna. För att nå publiken 

har programföretagen i uppdrag att tillgänglig-
göra kärnverksamheten på olika plattformar, på 
ett sådant sätt att så många som möjligt kan 
tillgodogöra sig utbudet. Utöver villkoren i 
sändningstillstånden ställs i särskilda beslut spe-
cifika krav på SVT och UR om tillgänglighet till 
tv-sändningar för personer med funktionsned-
sättning.  

SR, SVT och UR följer varje år upp hur de 
fullgjort sina uppdrag i allmänhetens tjänst i de 
s.k. public service-redovisningarna. Inför redo-
visningen av den verksamhet som bedrivits un-
der 2014 fick programföretagen i uppdrag att så 
långt som möjligt åstadkomma en gemensam 
redovisningsform. I detta arbete ingick att defi-
niera och operationalisera centrala begrepp i 
tillstånds- och anslagsvillkoren, ta fram konkreta 
uppföljningsbara resultatmått baserade på dessa 
och att utveckla arbetet med att mäta och redo-
visa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i 
programutbudet. 

Sveriges Radio AB 
SR når sin publik via marksänd radio, internetba-
serade plattformar och sociala medier. Det trad-
itionella radiolyssnandet via FM står för huvud-
delen av publikens lyssnartid. I FM sänds fyra 
rikstäckande ljudradioprogram: P1, P2, P3 och 
P4. P4 innehåller 25 lokala kanaler som sänder 
både lokalradioprogram och rikssändningar. 
Utöver P4:s program sänds två lokala ljudradio-
program i Stockholm och ett i Malmö. I Stock-
holmsområdet, Norrbotten, Göteborgs- och 
Malmöområdet sänder SR ett antal kanaler via 
digitalradio (DAB). 

Ett omfattande programutbud tillhandahålls 
via webben och SR erbjuder flera appar för 
smarta telefoner. Den mest populära är Sveriges 
Radio Play, genom vilken publiken kan nå alla 
kanaler för direktlyssning, efterhandslyssning 
med musik och nedladdning utan musik. För 
användare med enklare mobiltelefon eller med 
sämre möjligheter att surfa på grund av dålig 
täckning eller begränsning i abonnemang erbjuds 
mini.sverigesradio.se med de senaste nyheterna 
och länkar till direktlyssning på SR:s kanaler. 
Sociala medier används för dialog med publiken 
och som en inkörsport till utbudet via expone-
ring, länkning och delningar. 

SR prioritererar utrikesbevakning, politik, do-
kumentärer och lokal närvaro, som tillsammans 
med undersökande journalistik och kultur står 
för närmare 90 procent av programkostnaderna. 
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SR finns på 47 orter och har över 30 nyhets-
redaktioner.  

Under 2014 var den totala sändningstiden 
167 448 timmar, fördelat enligt följande: FM 
(115 506 timmar), DAB (37 162 timmar) och 
internetexklusiva sändningar (14 780 timmar). 
Jämfört med 2013 har den totala sändningstiden 
för marksändningarna minskat med drygt 16 300 
timmar, vilket bl.a. kan förklaras av att SR nu 
räknar förstasändningar som parallellsänds på ett 
nytt sätt som en följd av den nya gemensamma 
redovisningsformen. 

 
Tabell 13.6 Sveriges Radios sändningar i marknätet, per 
programkategori 
Procent av total sändningstid 

 2014 

Nyheter 8 

Samhälle 12 

Livsstil 3 

Kultur 8 

Sport 2 

Underhållning 5 

Musik 61 

Service 1 

Total sändningstid i 
timmar 

152 668 

Källa: SR:s public service-redovisning för 2014 

Sveriges Television AB 
SVT sänder tv-program i fem kanaler: SVT1, 
SVT2, SVT24, Barnkanalen och, tillsammans 
med UR, Kunskapskanalen. Kanalerna sänds till 
hela landet via marknät, satellit och över det 
öppna internet. Samtliga kanaler vidaresänds via 
kabel och ip-tv. SVT1 och SVT2 sänds även i 
högupplöst kvalitet (hd-tv) i marknätet. Därutö-
ver sänds kanalen SVT World till utlandet via 
satellit och ip-tv. Sändningarna av SVT World till 
Finland ingår i ett särskilt utbyte av tv-sänd-
ningar mellan Sverige och Finland, som i sin tur 
ger tv-tittare i Storstockholm, Uppsala och 
Västerås möjlighet att fritt ta emot Sverigefinska 
Riksförbundets sändningar av TV Finland. För 
innehållet i TV Finland ansvarar det finska public 
service-företaget YLE. 

På webbplatsen SVT.se finns ett basutbud av 
nyheter, programsidor, sport och ett särskilt 
avgränsat barnutbud, Barnkanalen. På SVT.se 
finns även program, nyheter och information på 
några av minoritetsspråken. Via tjänsten SVT 
Play kan redan sända program ses på begäran. 
Programmen finns i de flesta fall tillgängliga 

under 30 dagar efter sändning. I SVT Play finns 
också ett antal webbunika program och live-
sändningar. SVT:s äldre tv-program finns i viss 
utsträckning tillgängliga via tjänsten Öppet arkiv 
på internet. Under 2014 har SVT erbjudit tjäns-
ten SVT Flow. Verksamheten, som har bedrivits 
på försök, lades ned i april 2015. Tjänsten kom-
binerade möjligheten att se ett redaktörsstyrt 
urval av program presenterade i en linjär följd 
och möjligheten att välja att se enskilda program 
på begäran.  

Stabiliten och funktionaliteten i SVT:s text-
ningssystem har utvecklats. Vid slutet av 2014 
textades nästan 100 procent av de förproduce-
rade programmen och 55 procent av de direkt-
sända programmen. I förhållande till den totala 
sändningstiden 17 497 timmar svenska program 
har SVT syntolkat 119 timmar (varav 56 timmar 
i beställ-tv) och teckenspråkstolkat 107 timmar 
(varav 51 timmar i beställ-tv). Merparten av de 
förproducerade programmen på SVT Play finns 
textade. 

 
Tabell 13.7 Sveriges Televisions sändningar i marknätet per 
programkategori 
Procent av total sändningstid 

  2013 2014 

Fiktion, inklusive barn-
program 

 27 29 

Underhållning  13 11 

Sport  6 7 

Kultur och musik  8 7 

Fakta  30 31 

Nyheter  9 9 

Övrigt  6 6 

Total sändningstid i 
timmar 

 23 486 23 511 

Källa: SVT:s public service-redovisningar för 2013 och 2014 

Sveriges Utbildningsradio AB 
UR producerar utbildnings- och folkbildnings-
program. Programverksamheten på utbildnings-
området inkluderar barn- och ungdomsutbild-
ning, högskole- och annan vuxenutbildning samt 
studieförbund och folkhögskolor. Att den orga-
niserade folkbildningen också inkluderas tydlig-
gjordes i det nya sändningstillståndet för perio-
den 2014–2019. UR fick en särskild medelstill-
delning från rundradiokontot 2014 för att stärka 
utbildningsuppdraget. Under året har särskilda 
satsningar gjorts på att vidareutveckla program-
verksamheten riktad till folkhögskolor och stu-
dieförbund. UR har bl.a. arrangerat UR Folk-
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bildningsdagen för alla folkhögskolor och stu-
dieförbund samt representanter för Folkbildning 
– Learning for Active Citizenship (FOLAC), 
Centrum för lättläst och ett antal andra organi-
sationer och landsting.  

UR sänder sina program i SR:s och SVT:s ka-
naler och sändningstiderna bestäms i överens-
kommelser mellan bolagen. Överenskommelse 
med SVT för 2014 har gett UR mer tid i SVT1, 
SVT2 och SVT24 samt fler sena kvällstider i 
SVT1 och SVT2. Under året har den totala 
sändningsvolymen i tv ökat med ca två procent. 
Tillsammans med SVT driver UR Kun-
skapskanalen, i vilken UR svarar för nära 70 
procent av innehållet. 

UR:s radio- och tv-program finns också till-
gängliga på webben. I slutet av 2014 fanns ca 12 
900 program tillgängliga för uppspelning på 
UR.se och ca 2 300 program via UR Play, som är 
en s.k. catch up-tjänst där det går att i efterhand 
och på begäran ta del av sända program. För 
utbildningsanordnare finns UR:s programutbud 
i sin helhet tillgängligt i slutna nätverk. UR har 
en officiell kanal på Youtube, där delar av 
utbudet marknadsförs inför sändningarna i tv. 
Under året har UR även försökt nå äldre 
ungdomar genom starten av Youtube-kanalen 
Tänk till.  

UR utvecklar kontinuerligt tillgängligheten 
och under 2014 har en rad åtgärder utförts som 
ökar tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättning. Exempelvis har förbättringar 
genomförts på UR.se när det gäller grafik, kon-
traster, innehållspedagogik och funktion. Ande-
len textade icke-direktsända program på svenska 
uppgick, liksom 2013, till  100 procent. UR har 
inte sänt textade direktsända program. Sänd-
ningsvolymen av syntolkade program ökade från 
14 till 45 timmar.  Andelen teckentolkade pro-
gram uppgick till 0,5 procent av sändningstiden 
för tv-sändningar på svenska. 
 
Granskningsnämndens bedömningar 
Granskningsnämnden för radio och tv vid Myn-
digheten för radio och tv granskar SR:s, SVT:s 
och UR:s s.k. public service-redovisningar och 
bedömer utifrån dessa om programbolagen har 
uppfyllt sina uppdrag i allmänhetens tjänst. 
Nämndens senaste rapport (dnr Ku2015/01782) 
avser bolagens redovisningar för 2014. Inför 
tillståndsperioden 2014–2019 ålades bolagen 
utökade redovisningskrav avseende intäkter vid 
sidan av avgiftsmedel, sponsring, indirekt 

sponsring och kommersiella samarbeten.  Vidare 
tydliggjordes att nämndens granskningsuppdrag 
även omfattar villkor som avser resurs-
förbrukning, kostnadseffektivitet och produk-
tivitet. Nämnden har i sin bedömning fokuserat 
bl.a. på dessa ämnesområden samt på kraven 
avseende spegling av förhållanden i hela landet 
och befolkningsvariationen, barn och unga, 
tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning och minoritetsspråk.  

Vid en helhetsbedömning anser gransknings-
nämnden att SR, SVT och UR huvudsakligen 
har uppfyllt sina public service-uppdrag. På ett 
antal områden, särskilt ifråga om redovisnings-
skyldigheterna, gör dock nämnden bedöm-
ningen att villkoren inte är uppfyllda, endast 
delvis uppfyllda eller att det råder tveksamhet 
kring uppfyllelsen. Nämnden anser t.ex. att pro-
grambolagen inte har uppfyllt kravet avseende en 
sammantagen betydande ökning av det samlade 
programutbudet på finska, samiska, meänkieli, 
romani chib och teckenspråk. Bolagen anses inte 
heller ha uppfyllt kraven på att ta särskild hänsyn 
till de språkliga behoven hos barn och unga inom 
språkgruppen romani chib. SVT anses inte ha 
uppfyllt kraven på att ha en egen produktion för 
unga och att på ungas egna villkor förmedla ny-
heter. 

När det gäller tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning har granskningsnämnden 
inte lämnat några anmärkningar gällande upp-
fyllelsen av kraven i sändningstillstånden, även 
om redovisningarna bedöms kunna utvecklas i 
vissa avseenden. Nämnden har dock fattat sär-
skilda beslut gällande uppfyllelsen av de krav på 
tillgänglighet till tv-sändningar som ställs i de 
beslut riktade till SVT och UR som regeringen 
fattat enligt radio- och tv-lagen. Nämnden be-
dömer därvid att SVT inte har uppfyllt kravet 
avseende uppläst text och att SVT inte har redo-
visat på ett sådant sätt att det framgår om kraven 
är uppfyllda när det gäller textning av direkt-
sända program, teckenspråkstolkning och syn-
tolkning.  Kravet i fråga om textning av icke 
direktsända program bedöms dock vara uppfyllt. 
Avseende UR har nämnden lämnat ärendet utan 
vidare åtgärd med hänvisning till att kraven gäller 
för UR:s programtjänster och UR bedöms inte 
ha någon programtjänst.  

När det gäller de villkor som har till syfte att 
öka insynen och öppenheten i bolagens verk-
samhet konstaterar granskningsnämnden bl.a. 
att SVT inte uppfyllt kravet på att särskilt redo-
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göra för vilka kommersiella samarbeten som 
företaget deltagit i och vilka intäkter dessa har 
generat. Nämnden anser vidare att UR i sin re-
dovisning inte visat att de vidtagit åtgärder som 
syftar till ökad effektivitet och produktivitet. SR 
och SVT anses endast delvis ha uppfyllt kraven 
på sådan redovisning.  

Enligt granskningsnämnden går det inte att 
tydligt utläsa ur programbolagens redovisningar 
vilken omfattning bolagens kärnverksamhet 
respektive kompletterande verksamhet har haft. 
Mot denna bakgrund har nämnden inte närmare 
kunnat avgöra om bolagen uppfyllt kravet att 
upprätthålla en god balans i omfattningen mellan 
kärnverksamhet och kompletterande verksam-
het.  

I flera avseenden har granskningsnämnden 
fått tillräckligt underlag för sin bedömning av 
redovisningarna först efter att ha inhämtat kom-
pletterande upplysningar från programbolagen. I 
sitt beslut noterar nämnden i vilka delar kom-
mande redovisningar bör innehålla utförligare 
information.  

Kommersiell radio och tv m.m. 

Antalet tillstånd att sända analog kommersiell 
radio under 2014 var oförändrat jämfört med 
2013, dvs. 99 stycken. Myndigheten för radio 
och tv har under året i samarbete med Post- och 
telestyrelsen inlett ett arbete med att undersöka 
om det finns möjlighet att meddela ytterligare 
tillstånd att sända analog kommersiell radio. 

I oktober 2014 meddelade Myndigheten för 
radio och tv 25 tillstånd att sända digital kom-
mersiell radio. Av dessa var 21 nationella och 
fyra regionala eller lokala. Tillstånden fördelas på 
totalt sex olika bolag. Enligt tillståndsvillkoren 
ska sändningarna inledas senast den 1 oktober 
2015, för att sedan stegvis byggas ut.  

Nya tillstånd att sända tv i marknätet för 
andra än SVT och UR har meddelats av Myn-
digheten för radio och tv för perioden den 1 april 
2014–31 mars 2020. Sedan ett tillstånd återkallats 
på tillståndshavarens begäran finns det för närva-
rande 50 nationella och sex regionala eller lokala 
tv-kanaler. Sex av de nationella kanalerna ska 
sändas med högupplöst bild (hd-tv), övriga med 
standardupplöst bild. Ytterligare kanaler kom-
mer att få börja sändas som hd-tv under till-
ståndsperioden.  

Myndigheten för radio och tv har tidigare 
beslutat om skyldigheter för kommersiella 
programföretag att tillgängliggöra tv-sänd-
ningar för personer med funktionsnedsättning 
under perioden den 1 juli 2011–30 juni 2016. 
För programtjänster med en tittartidsandel 
över en procent gäller särskilda skyldigheter, 
för övriga generella skyldigheter. Beslutet om-
prövas varje år beträffande vilka program-
tjänster som ska omfattas av respektive skyl-
dighet. 

Myndigheten för radio och tv prövar även frå-
gor om utgivningsbevis för databaser. Under 
2014 kom det in totalt 244 ärenden, jämfört med 
245 ärenden 2013 och 146 ärenden 2012. Av det 
totala antalet ärenden rörde 185 ansökningar om 
nytt utgivningsbevis, alternativt ändring eller 
förnyelse av utgivningsbevis. Vid utgången av 
2014 fanns 924 gällande utgivningsbevis, vilket är 
en ökning jämfört med 2013 då det fanns 883 
och 2012 då det fanns 843. 

Det totala antalet tillståndsärenden (till-
stånd och registrering) hos myndigheten var 
951 stycken 2014, en minskning jämfört med 
2013 då det var 1 104 och 2012 då det var 966. 
Det totala antalet tillsynsärenden (omfattande 
Myndighetens för radio och tv:s tillsyn och 
granskningsnämndens granskning) var 1 535 
stycken 2014, en ökning jämfört med 2013 då 
det var 1 345 och 2012 då det var 1 316. 

Annonstider i radio och tv  

Riksdagen gav 2012 regeringen till känna att 
den borde genomföra en allsidig utvärdering av 
effekterna av den ändring av radio- och tv-
lagen som genomfördes 2008 och som innebar 
en ökning av den högsta tillåtna annonstiden 
till tolv minuter per timme (bet. 
2011/12:KU16, rskr. 2011/12:224). Myndig-
heten för radio och tv, som fått i uppdrag att 
genomföra en sådan utvärdering, redovisade 
detta den 1 december 2014. Enligt myndig-
heten kan ökningen av annonstiden ha bidragit 
till att TV4 har behållit sin starka position på tv-
marknaden i förhållande till utländska konkur-
renter, även om andra faktorer sannolikt har haft 
större betydelse. Ökningen har enligt myndig-
heten inte haft någon direkt verkan på konkur-
rensen på den svenska radiomarknaden. Tittar-
nas och lyssnarnas inställning till reklam är till 
stor del negativ, samtidigt som det finns en för-
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ståelse för att annonser finansierar innehållet i 
kommersiell radio och tv. Inställningen har en-
ligt myndigheten inte påverkats nämnvärt av att 
annonstiden utökats. Regeringen anser därmed 
att riksdagens tillkännagivande är omhänderta-
get.  

Lokal icke-kommersiell radio och tv 

Närradion är det lokala föreningslivets radio. Vid 
utgången av 2014 hade 777 föreningar sänd-
ningstillstånd, en minskning sedan 2013 då an-
talet var 806 och 2012 då antalet var 831. Antalet 
tillståndshavare har minskat gradvis sedan 2004, 
då det fanns 1 164 stycken. Tillstånden 2014 
fördelades på 150 sändningsområden, en minsk-
ning med tre områden sedan föregående år. Vid 
årsskiftet 2014/15 fanns det 23 förordnade ka-
belsändarorganisationer i Sverige, en minskning 
med en jämfört med 2013 och 2012. 

Granskning av program  

Granskningsnämnden för radio och tv har till 
uppgift att, genom granskning i efterhand, över-
vaka om program som har sänts i radio och tv 
eller tillhandahållits i beställ-tv står i överens-
stämmelse med radio- och tv-lagen (2010:696) 
och de programrelaterade villkor som gäller för 
tjänsterna. Innehållsregler i sändningstillstånd 
finns för public service-företagen och, i begrän-
sad utsträckning, för TV4 AB och de övriga 
svenska kanaler som sänder i marknätet, bl.a. 
regler om saklighet och skydd för privatlivet. 
För public service-företagen finns därutöver 
särskilda bestämmelser för sändningsverksam-
heten i allmänhetens tjänst.  

Under 2014 har 1 403 granskningsärenden di-
arieförts, vilket är en ökning jämfört med 2013, 
då antalet var 1 307, och med 2012, då antalet var 
1 189. Av diarieförda granskningsärenden avsåg 
24 initiativ från Myndigheten för radio och tv, 
jämfört med 11 och 25 initiativ under 2013 
respektive 2012. Cirka 80 procent av ärendena 
2014 (1 163 ärenden) gällde de tre public service-
företagens sändningar, vilket är ungefär i nivå 
med de föregående två åren.  

Totalt har 1 378 ärenden avgjorts under 2014, 
en ökning jämfört med 2013, då antalet ärenden 
var 1 318, och med 2012, då antalet ärenden var 
1 245. Granskningsnämnden beslutade i 54 pro-
cent av ärendena att dessa inte skulle leda till 
någon prövning, jämfört med 49 procent såväl 

2013 som 2012. Andelen fällande beslut av den 
totala mängden ärenden var fyra procent, vilket 
är oförändrat jämfört med 2013 och en minsk-
ning jämfört med 2012, då andelen var tio pro-
cent.  

Under 2014 ansökte granskningsnämnden om 
påförande av särskild avgift i fem fall, jämfört 
med tolv fall 2013 och tio fall 2012. Under 2014 
har förvaltningsdomstolarna slutligt avgjort tio 
sådana ärenden och granskningsnämndens talan 
bifölls i samtliga fall.  

Flera anmälningar som rör ett och samma 
program diarieförs i samma ärende. Antalet an-
mälningar 2014 var 2 949 stycken. Det är en stor 
ökning jämfört med 2013 då antalet var 2 421, 
och något fler än 2012, då antalet var 2 892. 

Internationellt samarbete 

Europeiska unionen 
Inom EU har diskussionen fortsatt med anled-
ning av kommissionens grönbok från 2013, För-
beredelse för en helt konvergerad audiovisuell 
värld: tillväxt, skapande och värderingar.  

Vid rådsmötet i november 2014 antogs råds-
slutsatserna Europeisk audiovisuell politik i den 
digitala eran. Medlemsstaterna välkomnade en 
bred översyn av direktivet om audiovisuella me-
dietjänster (AV-direktivet). I slutsatserna väl-
komnade medlemsstaterna också en fortsatt 
modernisering av den europeiska upphovsrätts-
regleringen och underströk vikten av att främja 
metoder för att förenkla licenser för audiovisu-
ella medietjänster över nationsgränserna. Även 
flera av filmmeddelandets ämnen behandlades i 
rådsslutsatserna.  

Europarådet 
Arbetet med medier och information inom 
Europarådet sker i styrkommittén för media och 
informationssamhället (CDMSI). Styrkommit-
téns mandat omfattar även ett ansvar för upp-
följning av den strategi för internets styrning 
som antogs av ministerkommittén i mars 2012. 
Särskilt fokus har under 2014 lagts på rätten till 
yttrandefrihet på internet, frågan om nätneutra-
litet och problemen med hot och våld mot jour-
nalister i medlemsstaterna. Arbetet har lett till 
skapandet av en gemensam europeisk plattform 
för rapportering av hot och våld som lanserades i 
januari 2015 och hanteras av fyra civilsamhälles-
organisationer.  
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Unesco 
Det svenska samarbetet med Unesco utgår från 
den av regeringen beslutade Strategi för Sveriges 
samarbete med Unesco 2014–2017 (dnr 
U2014/00867). Strategin har fem övergripande 
prioriteringar: utbildning för alla, utbildning för 
hållbar utveckling, tillgång till rent vatten, ytt-
randefrihet och reformering av Unesco. Kultur-
departementet är representerat i Svenska Une-
scorådets kommunikationsutskott och arbetar 
där med frågor främst rörande yttrandefrihet 
och medier. 

Vid generalkonferensen 2011 initierade Sve-
rige ett beslut om att Unesco ska publicera en 
trendrapport över utvecklingen inom yttrande-
frihet och medieutveckling i världen. Den första 
globala rapporten presenterades under 2014 i 
Stockholm av Unescos generaldirektör. 

I Unescos styrelse driver Sverige frågan om 
ökad press- och yttrandefrihet och journalisters 
säkerhet. Våren 2015 beslutade Unescos styrelse 
enligt ett svenskt förslag om åtgärder för ökad 
journalistsäkerhet. 

13.4.3 Analys och slutsatser 

Taltidningar 
Stödet till taltidningar garanterar utgivning av 
och tillgång till taltidningar för personer med 
synnedsättning, personer med funktionsned-
sättning som medför att personen inte kan 
hålla i eller bläddra i en tidning och personer 
med afasi och dyslexi.  

Implementeringen av den nya modellen för 
produktion och distribution av taltidningar in-
nebär möjligheter att utveckla taltidningsverk-
samheten genom att alla tidningar i systemet kan 
distribueras över hela landet. Det går dessutom 
att nå fler användare till en lägre kostnad jämfört 
med tidigare.  

Den nya taltidningsmodellen har också lett till 
att fler dagstidningar ges ut som taltidningar. 

Regeringen bedömer mot denna bakgrund att 
stödet till taltidningar fyller viktiga demokratiska 
funktioner i samhället och bidrar till att uppfylla 
det mediepolitiska målet om tillgänglighet. 

Regeringen följer vidare det arbete som be-
drivs inom Myndigheten för tillgängliga medier 
för att nå nya grupper, bl.a. mot bakgrund av att 
antalet prenumeranter fortsätter att sjunka jäm-
fört med tidigare år. 

Presstöd 
Dagspressen genomgår en strukturomvandling 
som i många fall innebär ekonomiska 
påfrestningar och de driftsstödsberättigade 
tidningarna är särskilt hårt drabbade. Branschens 
utveckling påverkas av lägre upplagor för den 
tryckta tidningen samt behovet av att satsa på en 
digital utveckling och att hitta nya 
intäktsmöjligheter. 

Regeringen bedömer att presstödet bidrar till 
att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. 
Stödet bidrar även till att stödja yttrandefrihet 
och tidningarnas oberoende och tillgänglighet.  
Det bör emellertid beaktas att det nuvarande 
presstödssystemet utformades i en tid då förut-
sättningarna för dagspressen var helt andra än i 
dag. 

Regeringen har därför vidtagit flera åtgärder i 
syfte att värna allmänhetens tillgång till god 
journalistik i framtiden, oavsett bostadsort. I 
mars 2015 lämnade regeringen propositionen 
Statens stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88) 
med förslag till förbättringar och effektivise-
ringar av presstödet. Förändringarna syftar till 
att anpassa presstödet till de förändrade tekniska 
och ekonomiska förutsättningar som dagspres-
sen står inför. De syftar också till att skapa större 
incitament för dagstidningar med driftsstöd att 
öka sina läsarintäkter samt främja teknisk ut-
veckling och utveckling av affärsmodeller. För-
ändringarna har trätt i kraft den 1 juli 2015 re-
spektive kommer att träda i kraft den 1 januari 
2016. Regeringen lämnar i denna proposition 
även förslag på ytterligare förstärkningar av stö-
det till dagspressen i form av höjda stödnivåer 
(se utgiftsområde 1, avsnitt 11.3). Regeringen 
bedömer också att ett utvecklingsstöd för 
tryckta allmänna nyhetstidningar bör införas 
med syfte att ge förutsättningar för en långsiktig 
utveckling av elektroniska publiceringstjänster 
(se avsnitt 11.3).  

Mot bakgrund av dessa förändringar bedömer 
regeringen att stödet kan utnyttjas mer effektivt 
än tidigare och möjligheterna att uppnå de me-
diepolitiska målen förbättras. 

På längre sikt kommer det dock att behövas 
mer genomgripande förändringar. Regeringen 
har därför också tillsatt en medieutredning (dir. 
2015:26). Utredningen ska bl.a. analysera beho-
vet av nya mediepolitiska insatser när presstödet 
i dess nuvarande form upphör. En analys av be-
hovet av insatser ska redovisas senast den 31 
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oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska 
verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016. 

Skydd av barn 
Statens medieråds och Nordicoms verksamhet 
för att sprida kunskap ger lärare, lärarutbildare 
och andra nära-barn-professionella kunskap om 
barns och ungas medievanor och om hur de kan 
stärkas som medvetna medieanvändare.  

Eftersom användningen av digitala medier går 
allt längre ner i åldrarna bedömer regeringen att 
Statens medieråds arbete med att öka barns och 
ungas medie- och informationskunnighet blir 
allt viktigare.  Förmågor att kunna finna, analy-
sera och kritiskt värdera information respektive 
kommunicera och skapa innehåll i olika medier, 
är betydelsefulla för barns och ungas demokra-
tiska medvetenhet och delaktighet i samhället. 
Det är också viktigt att det finns tillräckliga re-
surser vid Statens medieråd för att möta om-
världsförändringar och den ökade efterfrågan på 
myndighetens statistik och utbildningsmaterial. 

Åldersgränser för film är en viktig del av ar-
betet för att skydda barn och unga mot skadlig 
mediepåverkan. Statens medieråds beslut när det 
gäller att fastställa åldersgränser för film överkla-
gas sällan. Av överklagandena är det en klar ma-
joritet som avslås, vilket innebär att Statens me-
dieråds beslut kvarstår. 

Mot bakgrund av Statens medieråds forskning 
om barns och ungas medievanor, tillhandahål-
landet av utbildningsmaterial för att öka medie- 
och informationskunnighet hos dem och fast-
ställandet av åldersgränser för film, gör rege-
ringen bedömningen att myndighetens 
verksamhet bidrar till att stärka barn och unga 
som medvetna medieanvändare och skydda dem 
mot skadlig mediepåverkan. 

Den fortsatta tillgången till högkvalitativ 
forskning och dokumentation om medieut-
vecklingen är väsentlig och det är av stor vikt att 
denna garanteras även i framtiden. Tillgång till 
ny kunskap på detta område skapar förutsätt-
ningar för beslut som åstadkommer en starkare 
mediemarknad präglad av tillgänglighet, mång-
fald och konkurrens. 

Radio och tv i allmänhetens tjänst 
Utifrån granskningsnämndens beslut bedömer 
regeringen att SR, SVT och UR i huvudsak har 
uppfyllt sina uppdrag i allmänhetens tjänst. Den 
kritik som nämnden framfört avser i stor ut-
sträckning brister i programbolagens redovis-
ningar. Nämnden har lämnat synpunkter gäl-

lande vad bolagen bör beakta inför nästa redo-
visning. Regeringen utgår från att den vägledning 
som nämnden ger i sitt beslut används av bola-
gen i arbetet med kommande redovisningar.   

Kraven på SVT:s och UR:s tillgänglighets-
tjänster har höjts genom särskilda kvoter för bl.a. 
textning och syntolkning. Vid sidan av en högre 
ambitionsnivå för tillgänglighet eftersträvades att 
insatserna skulle bli mer konkreta och mätbara 
och därmed uppföljningsbara. Regeringen kon-
staterar att programbolagen redovisat förbätt-
ringar på detta område. Samtidigt noteras att 
nämnden identifierat svårigheter att följa upp de 
krav som ställts.  

Programbolagen har sammantaget ökat det 
samlade programutbudet på finska, samiska, 
meänkieli, romani chib och teckenspråk, men 
ökningen kan enligt granskningsnämnden inte 
anses vara betydande. Bolagen anses inte heller 
ha uppfyllt kraven på att ta särskild hänsyn till de 
språkliga behoven hos barn och unga inom 
språkgruppen romani chib. Regeringen delar 
nämndens bedömning och avser att särskilt noga 
följa hur bolagen uppfyller dessa krav fortsätt-
ningsvis. Regeringen avser även att följa hur SVT 
uppfyller kraven avseende programverksamhet 
för unga.  

Programbolagen redovisar digitala satsningar 
som gett ökade möjligheter för publiken att ta 
del av utbudet via webben, liksom ökade möjlig-
heter för bolagen att nå sin publik. Myndigheten 
för radio och tv:s rapport Utveckling och påver-
kan i allmänhetens tjänst, som överlämnades till 
Kulturdepartementet den 1 september 2015, kan 
ge närmare underlag för en uppföljning av denna 
utveckling.  

Kommersiell radio och tv m.m. 
Genom radio- och tv-lagen och Myndigheten 
för radio och tv:s tillståndsgivning ges förutsätt-
ningar för större mångfald på radio- och tv-
marknaderna.  

Även om antalet föreningar som sänder när-
radio har minskat över tid är lokal icke-kommer-
siell radio och tv alltjämt betydelsefull för att 
olika intressen och åsikter ska kunna göra sig 
hörda. Verksamheten främjar på så sätt yttran-
defrihet och mångfald i samhället.  

Genom den efterhandsgranskning som 
granskningsnämnden gör säkerställs att radio- 
och tv-lagen samt bestämmelserna i sändnings-
tillstånden följs. Den låga andelen fällande beslut 
tyder på en god efterlevnad. 
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13.5 Budgetförslag 

13.5.1 11:1 Utbyte av tv-sändningar 
mellan Sverige och Finland 

Tabell 13.8 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
21 793 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
21 774 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
21 204 

2016 Förslag 20 719      

2017 Beräknat 21 201 2   

2018 Beräknat 21 195 3   

2019 Beräknat 21 284 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 21 219 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 21 221 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 21 221 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Sveriges Television AB och till Sverigefinska 
Riksförbundet för sändningsverksamhet för 
utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Fin-
land. 

Regeringens överväganden 

Tabell 13.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 774 21 774 21 774 21 774 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 -19 -26 65 

Beslut -1 055 -554 -553 -555 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  20 719 21 201 21 195 21 284 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget minskas med 1 055 000 kronor för 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. För 2017, 2018 och 2019 uppgår 

minskningen till 554 000 kronor, 553 000 kro-
nor respektive 555 000 kronor. 

Regeringen föreslår att 20 719 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:1 Utbyte av tv-sänd-
ningar mellan Sverige och Finland för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
21 201 000 kronor, 21 195 000 kronor respek-
tive 21 284 000 kronor. 

13.5.2 11:2 Forskning och dokumentation 
om medieutvecklingen 

Tabell 13.10 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 624 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 648 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
2 648 

2016 Förslag 2 703      

2017 Beräknat 2 729 2   

2018 Beräknat 2 769 3   

2019 Beräknat 2 820 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 703 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 703 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 704 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för informa-
tion om forskningsresultat för att utarbeta medi-
estatistik och dokumentera ägar- och mark-
nadsförhållanden inom svenska massmedier vid 
den svenska avdelningen av Nordiskt informa-
tionscenter för Medie- och Kommunikations-
forskning (Nordicom). 
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Regeringens överväganden 

Tabell 13.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 648 2 648 2 648 2 648 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 62 88 128 179 

Beslut -7 -7 -7 -7 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 703 2 729 2 769 2 820 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
 

Som aviserades i budgetpropositionen för 2015 
minskas anslaget med ca 7 000 kronor fr.o.m. 
2016 för att bidra till att finansiera prioriterade 
satsningar. 

Regeringen föreslår att 2 703 000 kronor anvi-
sas under anslaget 11:2 Forskning och doku-
mentation om medieutvecklingen för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
2 729 000 kronor, 2 769 000 kronor respektive 
2 820 000 kronor. 

13.5.3 11:3 Avgift till Europeiska 
audiovisuella observatoriet 

Tabell 13.12 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
319 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
64 

 
2015 

 
Anslag 

 
383 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
373 

2016 Förslag 383      

2017 Beräknat 383      

2018 Beräknat 383      

2019 Beräknat 383      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Europeiska audiovisuella observatoriet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 13.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 383 383 383 383 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  383 383 383 383 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 383 000 kronor anvisas 
under anslaget 11:3 Avgift till Europeiska audio-
visuella observatoriet för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 383 000 kronor, 
383 000 kronor respektive 383 000 kronor. 

13.5.4 11:4 Statens medieråd 

Tabell 13.14 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
17 697 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-600 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 101 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 577 

2016 Förslag 18 307      

2017 Beräknat 18 494 2   

2018 Beräknat 18 788 3   

2019 Beräknat 19 138 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 18 308 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 18 309 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 18 309 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens medieråds 
förvaltningsutgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamet 

Tabell 13.15 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 3 180 0 4 232 -1 052 

Prognos 2015 3 200 0 4 000 -800 

Budget 2016 3 200 0 4 000           -800 

 
För fastställande av åldersgränser ska Statens 
medieråd ta ut avgifter enligt lagen (2010:1882) 
om åldersgränser för film som ska visas offent-
ligt. Intäkterna redovisas på budgetens inkomst-
sida under inkomsttitel 2522 Fastställande av 
åldersgränser för framställning i film. Statens me-
dieråd får inte disponera intäkterna. Avgifts-
intäkterna ska motsvara kostnaderna för verk-
samheten. Statens medieråd har fått i uppdrag att 
lämna förslag till ett nytt avgiftssystem för fast-
ställande av åldersgränser för film baserat på 
biljettintäkter (dnr Ku2015/01669). Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 
september 2015. 

Regeringens överväganden 

Tabell 13.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11:4 Statens medieråd 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 17 101 17 101 17 101 17 101 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 249 425 703 1 035 

Beslut 957 968 984 1 002 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  18 307 18 494 18 788 19 138 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget ökas med 1 000 000 kronor fr.o.m. 
2016 i syfte att bl.a. strategiskt utveckla myndig-
hetens digitala plattformar och stärka myndig-

hetens roll som kunskapscentrum för medie- 
och informationskunnighet (MIK).  

Som aviserades i budgetpropositionen för 
2015 minskas anslaget med ca 43 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 18 307 000 kronor an-
visas under anslaget 11:4 Statens medieråd för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 18 494 000 kronor, 18 788 000 kronor re-
spektive 19 138 000 kronor. 

13.5.5 11:5 Stöd till taltidningar 

Tabell 13.17 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
76 081 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 041 

 
2015 

 
Anslag 

 
49 156 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
50 900 

2016 Förslag 49 156      

2017 Beräknat 63 156      

2018 Beräknat 63 156      

2019 Beräknat 70 656      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till taltidningar. Anslaget får även användas för 
vissa förvaltningsutgifter samt för utgifter för 
införandet av ett nytt taltidningssystem. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 13.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
11:5 Stöd till taltidningar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 49 156 49 156 49 156 49 156 

Förändring till följd av:    

Beslut  14 000 14 000 21 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  49 156 63 156 63 156 70 656 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 49 156 000 kronor an-
visas under anslaget 11:5 Stöd till taltidningar för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 63 156 000 kronor, 63 156 000 kronor re-
spektive 70 656 000 kronor. 

13.6 Radio och tv i allmänhetens 
tjänst 

Verksamheten i Sveriges Radio AB (SR), Sveri-
ges Television AB (SVT) och Sveriges Utbild-
ningsradio AB (UR) inklusive dotterbolagen, 
finansieras i huvudsak med radio- och tv-av-
giftsmedel som anvisas av riksdagen från rundra-
diokontots resultatkonto (rundradiokontot). 
Även verksamheten vid Myndigheten för radio 
och tv (som byter namn till Myndigheten för 
press, radio och tv) finansieras delvis med radio- 
och tv-avgiftsmedel. 

Medelsberäkningar för 2016  

 
Regeringens förslag: Från rundradiokontot till-
delas Sveriges Radio AB 2 842 700 000 kronor, 
Sveriges Television AB 4 772 300 000 kronor 
och Sveriges Utbildningsradio AB 411 200 000 
kronor för 2016. För den verksamhet som bed-
rivs av Myndigheten för press, radio och tv anvi-
sas 8 700 000 kronor från rundradiokontot till 
budgetens inkomstsida. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: För 2016 fö-
reslås att de tre programföretagen i allmänhetens 
tjänst tilldelas sammanlagt 8 026 200 000 kronor 
från rundradiokontot. Enligt förslaget fördelas 
de samlade medlen med 2 842 700 000 kronor till 
SR, 4 772 300 000 kronor till SVT och 
411 200 000 kronor till UR. Vidare föreslås att 
8 700 000 kronor anvisas från rundradiokontot 
till budgetens inkomstsida för den verksamhet 
som bedrivs av Myndigheten för press, radio och 
tv. 

Medelstilldelning till SR, SVT och UR  
Medelstilldelningen till SR, SVT och UR har 
räknats upp med 2 procent i förhållande till 2015 
i enlighet med riksdagens beslut med anledning 
av propositionen Bildning och tillgänglighet – 
radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 
(prop. 2012/13:164, bet. 2013/14:KrU3, rskr. 
2013/14:60). 

En förutsättning för en 2-procentig uppräk-
ning av medelstilldelningen ska enligt riksdagens 
beslut vara att antalet radio- och tv-avgifter inte 
minskar i någon större omfattning. Utifrån pro-
gnoser från Radiotjänst i Kiruna AB bedömer 
regeringen att antalet avgifter inte kommer att 
minska i någon större omfattning under 2015 
och att av riksdagen angivna förutsättningar för 
en uppräkning om 2 procent därmed kommer 
att vara uppfyllda. 

Medelstilldelningen till SVT inkluderar, för-
utom uppräkningar i enlighet med tidigare riks-
dagsbeslut, en särskild tilldelning om 115 miljo-
ner kronor avseende merkostnader till följd av 
regeringsbeslut den 27 februari 2014 om sänd-
ningsutrymme för tv-sändningar (dnr 
Ku2014/00486), vilket bl.a. innebär att utrym-
met 694-790 MHz (det s.k. 700 MHz-bandet) 
får upplåtas för andra ändamål än tv-sändningar 
fr.o.m. den 1 april 2017. 

Inför budgetpropositionen 2015 begärde SVT 
en extra nivåhöjning om 1,25 procent för me-
delstilldelningen 2015 avseende merkostnader 
till följd av beslutet att utrymma 700 MHz-ban-
det från tv-sändningar. Merkostnaderna består i 
att SVT:s andel av de fasta kostnaderna för nät-
driften ökar samt kostnader för flytt av sändare 
till andra frekvenser. Med anledning av osäkerhet 
om rundradiorörelsens utveckling och med hän-
syn till att merkostnaderna huvudsakligen torde 
uppkomma efter 2015 angavs i budgetproposi-
tionen för 2015 (utg.omr. 17, avsnitt 13) att 
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regeringen avsåg att återkomma i frågan om 
eventuell kompensation till SVT.  

Den 1 juli 2015 höjdes radio- och tv-avgiften 
från 2 076 till 2 216 kronor per år. 

Inför budgetpropositionen för 2016 har SVT 
återkommit med sin begäran om kompensation.  
SVT har beräknat merkostnaderna under den 
resterande delen av tillståndsperioden till 310 
miljoner kronor, varav 115 miljoner kronor be-
räknas uppkomma under 2016. Dessa merkost-
nader kunde inte förutses vid tidpunkten för 
riksdagens beslut 2013 om SVT:s uppdrag re-
spektive ekonomiska ramar för tillståndspe-
rioden 2014–2019. Regeringen anser att SVT bör 
ges möjlighet att utföra det public service-upp-
drag som riksdagen beslutat om under de eko-
nomiska villkor som riksdagen angivit. Det för-
utsätter att SVT kompenseras för direkta mer-
kostnader till följd av beslutet om minskat sänd-
ningsutrymme. SVT bör därför erhålla en sär-
skild tilldelning om 115 miljoner kronor för 
2016. 

 
Tabell 13.19 Medelstilldelning för 2016 

Miljoner kronor 
 

 

Sveriges Radio 2 842,7 

Sveriges Television 4 657,3 

Sveriges Utbildningsradio 411,2 

Summa 7 911,2 

Särskild tilldelning Sveriges 
Television 

115,0 

Totalt:  8 026,2 

 

Delfinansiering av Myndigheten för press, radio 
och tv 
Myndigheten finansieras delvis över statens bud-
get, delvis med medel från rundradiokontot som 
anvisas till budgetens inkomstsida. Regeringens 
förslag till medelstilldelning till Myndigheten för 
press, radio och tv lämnas under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse anslaget 8:2 Myndigheten för press, 
radio och tv. Regeringen föreslår att 8 700 000 
kronor anvisas från rundradiokontot till budge-
tens inkomstsida. 
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14 Ungdomspolitik

14.1 Omfattning 

Ungdomspolitiken omfattar frågor om unga 
kvinnors och unga mäns levnadsvillkor. 
Ungdomspolitiken omfattar också statsbidrag 
och visst övrigt stöd till nationell och inter-
nationell ungdomsverksamhet, bl.a. ett 
ungdomspolitiskt handlingsprogram. Arbetet 

med ungdomspolitiken är sektorsövergripande 
och omfattar alla statliga beslut och insatser som 
berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Det 
ungdomspolitiska arbetet förutsätter insatser på 
såväl nationell, regional och lokal som 
internationell nivå. Till området hör 
Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF).  

14.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 14.1 Utgiftsutveckling inom Ungdomspolitik, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ungdomspolitik        

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor 33 33 33 39 40 40 41 

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdoms-
verksamhet 259 260 254 278 278 278 253 

Summa Ungdomspolitik 291 294 287 318 318 319 295 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition
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14.3 Resultatredovisning 

Målet för ungdomspolitiken, att alla ungdomar 
ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen, 
gäller alla statliga beslut och insatser som be-
rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Därmed 
tydliggörs att ungdomspolitiken är ett av flera 
verksamhetsområden som ska bidra till mål-
uppfyllelsen för ungdomspolitiken. Resultat-
uppföljningen för ungdomspolitiken fokuserar 
främst på resultat från det egna verksamhets-
området. En översiktlig bild av måluppfyllel-
sen tecknas dock även genom indikatorer som 
också berör andra områden, eftersom flera 
politikområden har ett samlat ansvar för att 
målen för ungdomspolitiken genomförs. 

Att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor 
innebär att samhället ska skapa goda levnads-
villkor för individen med utgångspunkt i ung-
domars rätt att komma i åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i 
grundlagarna och i Sveriges konventionsåtagan-
den på området. Individen ska ha tillgång till 
utbildning, arbete, bostad, hälsa, trygghet, kultur 
och fritid, sitt språk, möjlighet till delaktighet 
och inflytande samt ett liv fritt från diskrimine-
ring. Begreppet makt används i målet i betydel-
sen individens förutsättningar och möjligheter 
att forma sitt eget liv, vilket är beroende av goda 
levnadsvillkor. Den tredje delen av målet, dvs. in-
flytande över samhällsutvecklingen, innebär en 
uttalad målsättning att ungdomar ska finnas med 
i samhällsbygget och att ungdomar har en ut-
talad rätt till inflytande. 

14.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Regeringen har ett starkt fokus på att stärka 
unga kvinnors och unga mäns etablering i sam-
hället. Därmed är ungas utbildning, arbete, 
ekonomiska situation och boende centrala 
faktorer för uppföljningen av det ungdoms-
politiska målet. Den löpande uppföljningen av 
goda levnadsvillkor bör därför fokusera på ett 
urval basindikatorer som belyser ungas etable-
ring och huvudsakligen baseras på årligen åter-
kommande registerdata. Bedömningen av 
måluppfyllelse kommer därutöver att fördju-
pas med hjälp av ett urval kompletterande in-
dikatorer. Uppföljningen av dessa baseras i 

många fall på enkätstudier som genomförs 
med fleråriga intervall. 

Årliga basindikatorer:  

– Andel unga kvinnor och unga män (16–24 
år) som inte studerar och inte har fullföljt 
en utbildning motsvarande minst 2-årig 
gymnasieutbildning. 

– Andel unga kvinnor och unga män (16–24 
år) som varken arbetar eller studerar (varav 
andel unga kvinnor och unga män med 
okänd aktivitet). 

– Mediantid i arbetslöshet bland unga kvin-
nor och unga män (18–24 år). 

– Andel unga kvinnor och unga män (20–24 
år) som bor kvar i föräldrahemmet. 

– Andel unga kvinnor och unga män (16–24 
år) som skattar sitt allmänna hälsotillstånd 
som bra. 

De indikatorer som bidrar till en fördjupad be-
dömning av måluppfyllelsen bygger på enkät-
studier och statistikinsamling som genomförs 
med längre intervall (två–fyra år) och kan därför 
inte ingå i de centrala indikatorerna. De kommer 
att kommenteras successivt i takt med att de är 
tillgängliga, dock tidigast till budget-
propositionen för 2017. 

Ungdomspolitiken är tvärsektoriell och har 
därför kopplingar till flera andra utgiftsområden. 
Det sektorsövergripande arbetet handlar om in-
satser inom alla de verksamhetsområden som på-
verkar ungas levnadsvillkor. Varje departement 
och myndighet bär där ett huvudansvar. Därför 
kan resultat som påverkar ungas levnadsvillkor 
även finnas under flera andra utgiftsområden i 
statens budget, såsom t.ex utgiftsområde 9, 14 
och 16. 

14.3.2 Resultat 

Unga kvinnor och unga män har i många av-
seenden goda levnadsvillkor. Ett antal utma-
ningar som påverkar möjligheterna till goda lev-
nadsvillkor, makt och inflytande kvarstår dock. 
Exempelvis är arbetslösheten bland unga högre 
än för den övriga befolkningen. En stor grupp 
unga kommer att nå en ålder av 30 år utan att ha 
etablerat sig på arbetsmarknaden. Egen försörj-
ning har betydelse för den politiska sociali-
seringen och påverkar individers politiska själv-
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förtroende, benägenheten att rösta och intresse 
för att vara delaktiga i demokratiska processer. 

Indikator: Andel unga (16–24 år) som inte stude-
rar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande 
minst 2-årig gymnasieutbildning  
Andelen unga i åldern 16–24 år som inte stude-
rade och inte hade fullföljt en utbildning mot-
svarande minst 2-årig gymnasieutbildning var 
7 procent 2013. Detta gällde för 5,9 procent av 
de unga kvinnorna och 8 procent av de unga 
männen. En högre andel utrikes födda unga i 
åldern 16–24 år var utan minst 2-årig gymnasie-
utbildning, 11 procent, jämfört med unga födda i 
Sverige, 6,4 procent. Andelen var 9,7 procent 
bland utrikes födda unga kvinnor och 12 procent 
bland utrikes födda unga män. 

Indikator: Andel unga (16–24 år) som varken 
arbetar eller studerar (varav andel unga med 
okänd aktivitet) 
Andel unga i åldern 16–24 år som varken arbetar 
eller studerar uppgick 2012 till 6,7 procent. 
Detta innebär att 76 282 ungdomar mellan 
16 och 24 år varken arbetade eller studerade 
under 2012, varav 33 procent var i okänd aktivi-
tet. En stor andel av de unga i okänd aktivitet är 
folkbokförda hos sina föräldrar och vissa kan 
befinna sig utomlands för studier eller arbete. 

Det är ungefär lika stor andel unga kvinnor 
(6,7 procent) som unga män (6,8 procent) som 
varken arbetar eller studerar. Sett över tid har an-
delen unga 16–24 år som varken arbetar eller 
studerar varit relativt stabil. Andelen var 
6,9 procent 2010 och 6,4 procent 2011. Även om 
andelen kvinnor respektive män inom gruppen 
unga som varken arbetar eller studerar är ungefär 
lika stor går det att urskilja skillnader mellan 
kvinnor och män vad gäller huvudsaklig in-
komst. 

Indikator: Mediantid i arbetslöshet bland unga 
(16–24 år)  
Unga tillhör de grupper som har svagast ställ-
ning på arbetsmarknaden och som drabbats 
hårdast av den utdragna lågkonjunkturen. 
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och 
sysselsättningsgraden är lägre för unga jämfört 
med den övriga befolkningen.  

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna ar-
betslösa 16–24 år var 137 dagar 2014, 137 dagar 
för unga kvinnor och 136 dagar för unga män. 
Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbets-
lösa i åldern 16–24 år har sedan 2011 ökat något. 

Under 2011 uppgick mediantiden till 134 dagar 
jämfört med 137 dagar 2014. Mediantiden i ar-
betslöshet för inskrivna arbetslösa 16–24 år har 
sedan 2011 ökat för unga kvinnor, från 133 till 
137 dagar, medan den ligger kvar på 136 dagar 
för unga män.  

Indikator: Andel unga (20–24 år) som bor kvar i 
föräldrahemmet  
Åren 2012–2013 bodde 38 procent av ung-
domarna i åldern 20–24 år kvar hos sina för-
äldrar. I åldern 25–29 år uppgick motsvarande 
andel till 7 procent. I åldersgruppen 20–24 år 
var under åren 2012–2013 andelen som bodde 
kvar hemma 33 procent bland kvinnorna jäm-
fört med 43 procent bland männen. Särskilt 
gruppen unga med utländsk bakgrund utmärks 
av att bo kvar länge i föräldrahemmet. Bland 
unga med utländsk bakgrund i åldern 20–24 år 
bodde 46 procent kvar i föräldrahemmet jäm-
fört med 37 procent av unga med svensk bak-
grund. Statistiken om unga kvinnor respektive 
unga män födda i ett annat land är alltför osä-
ker på grund av för få svarande för att redo-
visas. 

Indikator: Andel unga (16–24 år) som skattar sitt 
allmänna hälsotillstånd som bra  
De allra flesta ungdomar i åldern 16–24 år 
skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra. 
Andelen ungdomar i åldern 16–24 år som 2014 
bedömde sitt allmänna hälsotillstånd som bra 
eller mycket bra uppgick till 81 procent. Det 
var 79 procent av de unga kvinnorna i denna 
ålder som skattade sitt allmänna hälsotillstånd 
som bra eller mycket bra medan motsvarande 
gällde för 84 procent av de unga männen. Det 
är en minskad andel som upplever sitt hälso-
tillstånd som bra eller mycket bra jämfört med 
tidigare år. Under 2010 var det 81 procent av 
de unga kvinnorna som skattade sitt allmänna 
hälsotillstånd som bra eller mycket bra medan 
motsvarande gällde för 89 procent av de unga 
männen.  

Fördjupad bedömning: ungas valdeltagande och 
representation  

År 2014 var det första gången som val till 
Europaparlament, riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige hölls under samma år (se 
vidare utgiftsområde 1, avsnitt 9 Demokrati-
politik). Valdeltagandet bland unga förstagångs-
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väljare visar på en ökande trend. I riksdagsvalet 
2014 röstade 84 procent av de kvinnliga och 
81 procent av de manliga förstagångsväljarna. År 
2010 var siffran 82 procent av kvinnliga respek-
tive 79 procent av manliga förstagångsväljare. 
Valdeltagandet har generellt ökat i gruppen se-
dan 2002.  

Även vad gäller valdeltagandet i valet till 
Europaparlamentet syntes en ökning bland unga 
2014. I gruppen 18–24 år var valdeltagandet 
bland kvinnor 47,7 procent och bland män 42,5. 
Valdeltagandet i åldersgruppen har därmed stigit 
stadigt från ca 26 procent i valet 2004 och 
38 procent i valet 2009.  

I samband med riksdagsvalet 2014 gick det att 
se en positiv utveckling vad gäller representa-
tionen av unga i riksdagen, däremot inte på 
samma sätt i den lokala demokratin. Unga som 
grupp är alltjämt underrepresenterad bland såväl 
nominerade som valda. Unga förtroendevalda 
lämnar också politiken i större utsträckning än 
äldre.  

Av de som valdes in i riksdagen 2014 var an-
delen unga i åldern 18–29 år 11 procent, vilket är 
en markant förbättring jämfört med tidigare val. 
I valet 2010 låg andelen unga som valdes in i 
riksdagen på 5 procent, vilket varit nivån under 
en längre period. Trots den positiva trenden är 
åldersgruppen alltjämt kraftigt underrepresente-
rad i relation till den övriga röstberättigade delen 
av befolkningen. 

I landstings- och kommunvalen syns inte 
samma starka utveckling som i riksdagsvalet. I 
landstingsvalen ökade andelen unga 18–29 år 
från 6 procent 2010 till 8 procent 2014, medan 
det i valen till kommunfullmäktige enbart syntes 
en marginell ökning från 7 till 8 procent under 
samma period. Andelen unga män respektive 
unga kvinnor som valts in i dessa församlingar är 
ungefär lika stor. 

Andelen avhopp under mandatperioden har 
ökat jämfört med tidigare för gruppen unga 18–
29 år. Avhoppen från kommunfullmäktige under 
perioden 2010–2014 i åldersgruppen 18–27 år låg 
på 46,4 procent för kvinnor respektive 41,7 pro-
cent för män. Detta ska jämföras med perioden 
2006–2010 då andelarna var lägre och låg på 
41,4 procent för kvinnor respektive 35,6 procent 
för män i åldersgruppen.  

14.3.3 Insatser inom politikområdet  

Genom propositionen Med fokus på unga – en 
politik för goda levnadsvillkor, makt och inflyt-
ande (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, 
rskr. 2013/14:354) har ett nytt mål för ungdoms-
politiken slagits fast. Med det nya övergripande 
målet tydliggörs att ungdomspolitiken är ett av 
flera verksamhetsområden som ska bidra till 
måluppfyllelsen.  

I den ungdomspolitiska propositionen angav 
regeringen därtill tre prioriteringar inom ramen 
för det övergripande målet. Detta har syftat till 
att fokusera regeringens insatser för att uppnå 
det övergripande målet. Under 2014 och 2015 
var regeringens prioriteringar inom ungdoms-
politiken egen försörjning, psykisk hälsa och 
inflytande. Därför utgår resultatuppföljningen 
nedan utifrån dessa tre prioriterade områden. 

Egen försörjning 

En prioriterad fråga inom ramen för området 
egen försörjning har inom ungdomspolitiken 
varit insatser för unga som varken arbetar eller 
studerar. Regeringens övriga insatser för ungas 
försörjning återfinns bl.a. inom utgiftsområdena 
14, 16 och 18. 

Unga som varken arbetar eller studerar  
Unga som inte påbörjar eller fullföljer en gym-
nasieutbildning har sämre möjligheter att eta-
blera sig i arbetslivet. Regeringen lämnade i mars 
2014 propositionen Med fokus på unga – en 
politik för goda levnadsvillkor, makt och infly-
tande (prop. 2013/14:191) till riksdagen. Som ett 
resultat av propositionen, och som ett första steg 
för att stärka insatserna för gruppen unga som 
varken arbetar eller studerar, trädde vissa änd-
ringar i skollagen i kraft den 1 januari 2015. Ge-
nom lagändringarna förtydligades kommunernas 
ansvar för de ungdomar som inte går i gymnasie-
skolan. Det tidigare så kallade informations-
ansvaret för icke skolpliktiga ungdomar be-
nämns nu istället aktivitetsansvar för ungdomar. 
Ansvaret innebär att kommunerna har i uppgift 
att erbjuda berörda ungdomar lämpliga individu-
ella åtgärder. Dessa åtgärder ska i första hand 
motivera till utbildning. Kommunerna ska även 
föra register över de ungdomar som omfattas av 
ansvaret och dokumentera sina insatser på lämp-
ligt sätt. För att ge kommunerna bättre möjlig-
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heter att fullgöra sitt ansvar ska också huvudmän 
för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor snar-
ast meddela hemkommunen om en elev utan 
giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträck-
ning. 

Statens skolverk fick under 2014 i uppdrag att 
stödja kommunerna i deras arbete med 
aktivitetsansvaret och årligen redovisa sina in-
satser på området i samband med årsredovis-
ningen. Stödet gäller i första hand utveckling av 
register och statistik. Bland annat fick myndig-
heten i uppdrag att utveckla en modell för na-
tionell uppföljning av de ungdomar som omfat-
tas av ansvaret. Vidare gavs under 2014 Statens 
skolinspektion i uppdrag att genomföra en kva-
litetsgranskning av kommunernas arbete med 
det kommunala aktivitetsansvaret. Skolinspek-
tionens uppdrag ska slutrapporteras till Rege-
ringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 
den 11 december 2015.  

I och med lagändringarna har det alltså för-
tydligats att hemkommunen inom ramen för 
aktivitetsansvaret har uppgiften att erbjuda be-
rörda ungdomar individuellt motivationshöjande 
stöd. Vidare kommer kommunala register över 
målgruppen tillsammans med uppdragen till 
Skolverket och Skolinspektionen att möjliggöra 
en nationell uppföljning av antalet ungdomar 
under 20 år som inte genomför eller har fullföljt 
en gymnasieutbildning, något som kommer att 
öka kunskapen om denna grupp. 

Regeringen gav i september 2014 Statistiska 
centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en 
uppföljning av etableringsprocessen bland ung-
domar som inte har påbörjat eller har avbrutit en 
gymnasieutbildning (U2014/05385). Bakgrun-
den var ett förslag som lades fram i betänkandet 
Unga som varken arbetar eller studerar – Sta-
tistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74). I 
betänkandet framförs att de befintliga s.k. gym-
nasieuppföljningarna bör utökas till att även avse 
ungdomar som avbrutit eller aldrig påbörjat en 
gymnasieutbildning. Det material som tas fram 
genom en sådan utökad uppföljning kan bl.a. 
ligga till grund för bedömningar av dessa ung-
domsgruppers behov av vuxenutbildning. 

För att få fler ungdomar i arbete och för att 
stärka ungas kompetens har regeringen tagit de 
första stegen i ett ambitiöst reformprogram. För 
att främja en konstruktiv och flexibel samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner har 
regeringen tillsatt Delegationen för unga till 
arbete (dir. 2014:157). Regeringen har även avi-

serat ett stegvis införande av en 90-dagarsgaranti 
för ungdomar, som innebär en bortre gräns för 
hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös 
innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats 
som leder till jobb eller en utbildning. Flera olika 
satsningar har genomförts för att möjliggöra 90-
dagarsgarantin, bl.a. har utbildningskontrakt och 
traineejobb införts (se vidare utgiftsområde 14, 
avsnitt 3 Arbetsmarknad och utgiftsområde 16, 
avsnitt 10 Politikens inrikting och avsnitt 11 
Budgetförslag). Sammantaget bedöms dessa 
insatser ha betydelse för ungas etablering i ar-
bets- och samhällslivet.  

Ungdomar som deltar i EU:s mobilitetsprogram  
Möjligheterna för ungdomar att delta i EU:s 
mobilitetsprogram bör så långt som möjligt 
underlättas. År 2014 var det första med EU:s nya 
utbildnings- och ungdomsprogram Erasmus+ 
(2014–2020). Programmet omfattar de aktivite-
ter som fanns inom ramen för två tidigare pro-
gram; det livslånga lärandet och Ung och aktiv i 
Europa. Det sistnämnda har visat sig vara ett bra 
instrument för att främja ungas återinträde i 
utbildning och inträde på arbetsmarknaden. 
Regeringen har gett MUCF i uppdrag att vara 
nationellt kontor för ungdomsdelen av 
Erasmus+ och ansvara för att programmet ge-
nomförs i Sverige. Under 2014 deltog totalt 
2 620 unga och ungdomsledare inom ungdoms-
delen av Erasmus+.  

Inflytande  

Att främja ungas inflytande är en viktig del av 
målet för ungdomspolitiken. Regeringens in-
satser för att stärka ungas inflytande fördelas 
över flera områden. 

Insatser för ungas valdeltagande 
MUCF har haft i uppdrag att fördela stöd till 
organisationer inom det civila samhället och till 
kommuner som genomfört verksamhet i syfte 
att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 
respektive i de nationella allmänna valen under 
2014 (U2013/07617, U2013/07806, 
U2013/06072 m.fl.) (se vidare utgiftsområde 1, 
avsnitt 9 Demokratipolitik). Utifrån sitt uppdrag 
att fördela stöd för att öka valdeltagandet inom 
målgrupperna med lägre deltagande i tidigare val, 
drar MUCF två slutsatser. Den första är att delar 
av samhället är på väg att förlora det demokra-
tiska fundamentet. Medborgare i ytterstads-
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områdena känner sig, enligt MUCF, inte del-
aktiga och anser sig sakna makt att påverka sin 
situation. I områden där få röstar saknas tillit till 
politiska processer och till de folkvalda. Den 
andra slutsatsen är att det stora antalet 
ansökningar om stöd samtidigt vittnar om att 
det finns ett stort intresse i civilsamhället och i 
kommunerna för att förstärka demokratin 
(Varje röst är viktig, så fördelades stödet för 
ökat valdeltagande under supervalåret 2014, 
MUCF, 2015).  

MUCF har även genomfört skolval 2014, 
både i samband med valet till Europaparlamentet 
den 25 maj och i samband med de nationella 
valen den 14 september 2014 (Ju2013/05251) (se 
vidare utgiftsområde 1, avsnitt 9 Demokrati-
politik). Myndigheten har sedan valåret 2002 
haft en samordnande roll att genomföra skolval 
inför riksdagsval. År 2014 var dock första gången 
som skolval samordnades nationellt inför ett 
Europaparlamentsval och som det dessutom 
genomfördes två skolval under samma år. Totalt 
1 796 skolor deltog och 555 000 elever hade 
möjlighet att delta i skolval inför riksdagsvalet. 
År 2014 blev därmed ett rekordår i det avseendet 
och ett stort antal elever har haft möjlighet att 
diskutera politik, ta ställning och prova hur ett 
val går till.  

Unga förtroendevalda 
Unga är underrepresenterade inom politiken och 
i folkvalda församlingar. Unga lämnar därtill sina 
politiska uppdrag i förtid i hög utsträckning. 
MUCF har därför fått i uppdrag att 2014 och 
2015 genomföra insatser i syfte att fler unga 
kvinnor och unga män ska ta på sig uppdrag som 
politiskt förtroendevalda och för att motverka 
att unga politiker väljer att lämna sina uppdrag i 
förtid (U2014/03352). Insatserna ska bl.a. om-
fatta en försöksverksamhet i ett begränsat antal 
kommuner, med stödinsatser för unga 
förtroendevalda i form av exempelvis intro-
duktionsprogram, mentorskap och nätverk. 

Myndigheten har även under 2015 haft i upp-
drag att verka för förbättrad kännedom bland 
unga om medborgarförslag.  

Under 2015 har Utredningen om demokratisk 
delaktighet och inflytande (dir. Ju 2014:19) ar-
betat bl.a. med frågor om ungas politiska 
representation, delaktighet och inflytande. Ut-
redningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast 
den 15 december 2015. 

Ungdomspolitiska rådet 
En viktig del av ungdomspolitiken är regeringens 
dialog med ungdomar. Statsrådet med ansvar för 
ungdomspolitiken har ett s.k. Ungdomspolitiskt 
råd. Syftet med rådet är att regeringen ska få 
bidrag till sin omvärldsanalys på det ungdoms-
politiska området och förankra förslag inom 
ungdomspolitiken med representanter för poli-
tikens målgrupp. Ungdomspolitiska rådet består 
av representanter för ungdomsorganisationer, 
liksom nätverk och verksamheter som på olika 
sätt arbetar med ungdomar. Även representanter 
för myndigheter och forskarsamhället deltar i 
rådet. Under 2014 och 2015 har flera steg tagits 
för att stärka rådets roll, bl.a. i enlighet med 
propositionen Med fokus på unga – en politik 
för goda levnadsvillkor, makt och inflytande 
(prop. 2013/14:191), där det anges att 
Ungdomspolitiska rådet bör få en mer strategisk 
roll. Som exempel kan nämnas att Ungdoms-
politiska rådets deltagare har getts möjlighet att 
komma in tidigare i beredningsprocessen bl.a. 
när det gäller frågor om ungas politiska 
representation och inflytande. Ungdomspoli-
tiska rådet är ett av de ca 50 fasta forum som 
Regeringskansliet har för samråd med det civila 
samhällets organisationer. 

Psykisk hälsa  

Efter ett uppdrag från regeringen redovisade 
MUCF våren 2015 en kartläggning av ung-
domars upplevda psykiska ohälsa 
(S2013/06261). Av rapporten När livet känns 
fel – Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa 
(MUCF, 2015) framgår att unga kvinnor i 
åldern 16‒24 år är den grupp i befolkningen 
som rapporterar de högsta nivåerna av stress-
relaterade besvär. Många unga tycker att det är 
svårt att själva hitta en balans i tillvaron. Kra-
ven utifrån upplevs som allt för höga, sam-
tidigt som de egna ambitionerna blir till krav 
på prestation. Unga beskriver hur deras erfa-
renheter av stress och att må dåligt påverkar 
möjligheten att göra saker som de vill eller 
måste göra i vardagen, vilket gör att de hamnar 
efter och blir ännu mer stressade eller ångest-
fyllda. 

En återkommande anledning till upplevelser 
av stress bland unga är skolan. Andelen 13-åriga 
flickor som är stressade över sitt skolarbete upp-
gick till 36 procent 2013/14, vilket är nästan en 
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fördubbling jämfört med 2009/10. Bland poj-
karna i samma ålder var andelen som var stres-
sade 22 procent, vilket också innebär en för-
dubbling jämfört med 2009/10. Skolstressen 
bland grundskoleelever är störst bland 15-åring-
arna, 60 procent av flickorna och 34 procent av 
pojkarna var ganska eller mycket stressade över 
sitt skolarbete 2013/14. Stressen ökar också 
bland de äldre ungdomarna, och då främst bland 
unga kvinnor. Andelen som känt sig stressade 
varje dag eller flera gånger i veckan var 51 pro-
cent bland kvinnor i åldern 16–29 år och 29 pro-
cent bland män i samma ålder 2013. 

Unga kvinnor och unga män har ofta olika 
sätt att kommunicera problem och att de inte 
mår bra, vilket kan innebära ett större mörkertal 
kring unga mäns psykiska hälsa. Unga kvinnor 
beskriver i högre grad på vilket sätt de upplever 
psykisk ohälsa medan unga män i högre grad är 
utåtagerande och uttrycker sig genom våld och i 
en del fall kriminellt beteende. Unga män tar 
också sitt liv i betydligt högre utsträckning än 
unga kvinnor, medan unga kvinnor betydligt 
oftare försöker ta sitt liv. 

MUCF fick i april 2014 i uppdrag att genom-
föra en jämställdhetssatsning med fokus på att 
främja unga kvinnors och unga mäns psykiska 
hälsa, trygghet och välbefinnande 
(U2014/03013). Uppdraget pågår under 2014 
och 2015. 

MUCF fick i augusti 2014 i uppdrag att be-
skriva och, om möjligt, föreslå en eller flera 
modeller för hur samhällets stöd till unga med 
psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar 
kan organiseras och hur samverkan mellan olika 
aktörer kan utformas för att förbättra stödet för 
dessa unga att återkomma i aktivitet 
(S2014/06311). I uppdraget ingår också att be-
skriva vilka strukturella hinder som kan uppstå i 
arbetet med att stärka dessa ungdomars psykiska 
hälsa och i arbetet med att främja deras möjlig-
heter att få sysselsättning. Uppdraget ska slut-
redovisas senast den 30 september 2015. 

Ungas fritid och organisering  

Den tematiska analysen Fokus 14 – om ungas 
fritid och organisering (MUCF, 2014) visar på 
stora skillnader vad gäller hur mycket fritid unga 
har och hur aktiva de är. Samtidigt värderar 
många unga fritiden högt och är aktiva på sin 
fritid. Idrotten intar en särställning bland ungas 

fritidsaktiviteter. En enkätundersökning visar att 
80 procent av unga kvinnor och unga män i ål-
dern 13–19 år idrottar eller motionerar inom en 
förening eller på egen hand minst en gång varje 
vecka.  

Analysen pekar dock på att vissa barn och 
unga deltar allt mindre i föreningslivet. Barn som 
börjar med en aktivitet i tidig ålder slutar också 
tidigare. Av ungdomarna i åldern 13–19 år är 
40 procent inte medlem i någon förening. Bland 
utrikes födda unga kvinnor, unga hbt-personer, 
unga nyanlända och unga kvinnor och män med 
funktionsnedsättning är detta särskilt vanligt. 
Var åttonde ungdom i åldern 13–19 år har avstått 
från fritidsaktiviteter de skulle vilja vara med på 
på grund av att de inte kan delta av ekonomiska 
skäl. Även hur de unga blir bemötta inom fritids-
verksamheter kan begränsa deras deltagande i 
fritidsaktiviteter. Detta gäller inte minst för unga 
kvinnor och unga män med funktionsnedsätt-
ning och unga hbt-personer.  

Studien visar även skillnader sett till olika bo-
stadsområden. I låginkomstområden är det van-
ligare att unga besöker fritidsgårdar, ungdomens 
hus och bibliotek, medan ungdomar i hög-
inkomstområden i större utsträckning är med i 
aktiviteter som föreningsidrott och musik- och 
kulturskolor. Sammantaget är unga i låg-
inkomstområden i betydligt mindre utsträckning 
med i föreningsidrotten och i musik- och kultur-
skolan. Om olika fritidsaktiviteter läggs samman 
är fritidsaktiviteten lägre i låginkomstområden 
jämfört med höginkomstområden. Studien pekar 
också på olikheter mellan olika åldersgrupper. 
Ungdomar 13–25 år befinner sig i olika faser i 
livet. Det är vanligare bland unga i gymnasie-
skolan än i högstadiet att uppge att det finns för 
lite att göra på fritiden, vilket kan bero på att 
offentliga verksamheter och stora delar av före-
ningslivet främst når unga i grundskolan. 

När det gäller ungas politiska engagemang vi-
sar en forskningsöversikt kring ungas organise-
ring och fritidsaktiviteter på nätet på flera tren-
der. Dels lyfter forskning fram att ungas enga-
gemang oftare tar sig uttryck i specifika kam-
panjer och avgränsade frågor och att unga orga-
niserar sig i mer lösa och decentraliserade nät-
verk. Dels har internetanvändningen en central 
funktion och den digitala organiseringen följer 
andra mönster än den traditionella organise-
ringen. Dock indikerar forskningen att de som är 
aktiva utanför nätet också är de som är aktiva på 
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nätet. Det är således samma sociala strukturer 
som genomsyrar båda ”världarna”. 

Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisa-
tionerna styrs av förordningen (2011:65) om 
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisa-
tioner. Genom regleringsbrevet för 2014 disp-
onerade MUCF ca 72 miljoner kronor att för-
dela som organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationernas verksamhet. 
Därutöver disponerade myndigheten ytterligare 
ca 164 miljoner kronor att fördela som 
organisations- och projektbidrag ur anslaget 
Statligt stöd till organisationers arbete för barn 
och ungdomar på lokal nivå. Organisations-
bidraget kan lämnas till barn- och 
ungdomsorganisationer, barn- och ungdoms-
organisationer som företräder nationella 
minoriteter i Sverige, barn- och ungdoms-
organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning samt, under högst tre år, 
till barn- och ungdomsorganisationer som inte 
uppfyller villkoren om antal medlemmar och 
geografisk spridning i den nämnda bidragsför-
ordningen. Antalet bidragsgrundande medlem-
mar 6–25 år var för bidragsåret 2014 629 067 
personer i 106 barn- och ungdomsorganisa-
tioner.  

Ungdomsorganisationernas medlemmar be-
stod 2014 av 282 174 unga kvinnor och 335 533 
unga män. Uppgift om könstillhörighet var 2014 
frivilligt att lämna i ansökan och har inte lämnats 
av 41 915 medlemmar. Enligt uppdrag från rege-
ringen fördelade myndigheten under året totalt 
ca 235 miljoner kr i organisations- och pro-
jektstöd till barn- och ungdomsorganisationer. 
Av övriga statsbidrag som MUCF fördelar till-
faller en del även ungdomsorganisationer. Inom 
ramen för myndighetens uppdrag har myndig-
heten också genomfört den andra uppföljnings-
rapporten om villkoren för det civila samhället.  

Kunskap om ungas levnadsvillkor  

Uppföljningssystemet för ungdomspolitiken  
Syftet med uppföljningssystemet för ung-
domspolitiken är att följa utvecklingen av ung-
domars levnadsvillkor för att möjliggöra be-
dömning av måluppfyllelsen. Uppföljnings-
systemet administreras av MUCF och består 
av uppföljning av indikatorer som belyser 

ungas levnadsvillkor, tematiska analyser som 
ger en fördjupad bild av utvecklingen av ungas 
levnadsvillkor (Fokusrapporter) samt attityd- 
och värderingsstudier.  

Regeringen inledde 2010 ett arbete med att 
utvärdera och förändra uppföljningssystemet för 
den nationella ungdomspolitiken. Arbetet har 
bedrivits i flera steg. MUCF lämnade i februari 
2014 förslag till en revidering av de ungdoms-
politiska indikatorerna. Under 2014 och 2015 
har MUCF också haft i uppdrag att utveckla en 
databas som presenterar indikatorerna på ett 
lättillgängligt och användarvänligt sätt. Detta har 
resulterat i en webbaserad databas, Ung idag, 
som innehåller 60 indikatorer om ungas levnads-
villkor och som kommer att lanseras av MUCF 
under hösten 2015.  

För att stärka ungas och ungdomsorganisa-
tioners perspektiv i ungdomspolitiken har 
MUCF fått i uppdrag att verka för att fler ung-
domar och ungdomsorganisationer ska involve-
ras och att ta fram en plan för hur arbetet skulle 
kunna utvecklas och förbättras under perioden 
2015‒2017. Under 2014 utvecklade MUCF en 
processorienterad analysmodell för att bedöma 
och planera hur ungdomars och ungdomsorgani-
sationers perspektiv kan stärkas i genomförandet 
av uppföljningen, från det att uppdrag ges hela 
vägen fram till presentationen av resultaten. 
Myndigheten har också presenterat en plan för 
de kommande årens arbete och en aktivitetsplan 
för 2015. 

Internationellt arbete  

Sverige deltar i internationellt ungdomspolitiskt 
samarbete inom EU, FN, Europarådet, Nor-
diska ministerrådet och Barentsrådet. Samarbetet 
i EU har under 2014 främst handlat om imple-
menteringen av det nya utbildnings- och ung-
domsprogrammet Erasmus+. Under året antogs 
även en EU-arbetsplan på ungdomsområdet. 
Den syftar till att ungdomsområdet, under en 
pilotfas, ska använda existerande verktyg och 
resurser mer effektivt för att möta de utma-
ningar unga står inför.  

Sverige har deltagit i Europarådets kampanj 
No Hate Speech. Den svenska kampanjens syfte 
var att höja kunskapen, särskilt hos barn och 
ungdomar, om bl.a. främlingsfientlighet, sexism 
och liknande former av intolerans på internet 
2013–2014 (A2013/02317 och A2014/01205). 
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En redovisning finns under utgiftsområde 13, av-
snitt 4 Diskriminering. Den 25 juni 2015 fattades 
beslut att förlänga kampanjen t.o.m. 2016 och att 
utvidga kampanjen till att även omfatta våldsbe-
jakande extremism (Ku2015/01869). 

Övriga insatser 

Ungdomsperspektiv 
MUCF har i uppdrag att 2014 och 2015, i sam-
arbete med Barnombudsmannen, sprida kunskap 
på kommun- och landstingsnivå om ett barn- 
och ungdomsperspektiv samt om metoder för 
dialog med barn och unga. Resultaten från det 
pågående uppdraget rör bl.a. ett ökat barnrätts- 
och ungdomsperspektiv inom området 
ekonomisk utsatthet bland barn och unga, att 
kunskaperna om barn och ungas levnadsvillkor 
fördjupas genom dialog med barn och unga samt 
förbättrad uppföljning på området. 

MUCF hade 2014 även i uppdrag att utveckla 
en strategi för myndighetens arbete med att 
verka för att ungdomsperspektivet integreras i 
relevanta myndigheters verksamheter och med 
att bidra till bättre samverkan och samordning av 
statliga insatser som riktas till ungdomar.  

Under 2014 har MUCF vidare haft i uppdrag 
att sprida kunskap om den nya ungdomspoliti-
ken, främst till personer som i sina yrkesroller 
fattar beslut som påverkar unga. Budskapet som 
myndigheten har kommunicerat är att det bör 
skapas förutsättningar som kan bidra till att unga 
kan forma sina egna liv och bidra till en positiv 
samhällsutveckling och att ungdomspolitiken 
ska bidra till att alla unga får goda levnadsvillkor, 
makt och inflytande.  

Jämställdhet för unga kvinnor och unga män  
Jämställdhetsperspektivet har i allt högre grad 
integrerats inom ungdomspolitiken. Analyser av 
ungas levnadsvillkor belyser som regel situa-
tionen för unga kvinnor respektive unga män 
och ger underlag för analyser av hur ungdoms-
politiken kan bistå i arbetet med att möta de 
jämställdhetspolitiska målen. MUCF har som en 
av 18 pilotmyndigheter 2013 och 2014 genom-
fört ett utvecklingsarbete kring jämställdhets-
integrering, som spänt över samtliga verksam-
hetsområden på myndigheten inklusive former 
för jämställdhetsintegrerad bidragsgivning. 
MUCF bedömer att jämställdhetsintegrering 
leder till en ökad kvalitet i myndighetens ordina-

rie arbete och för de målgrupper myndigheten 
vänder sig till samt att detta bidrar till arbetet att 
nå de jämställdhetspolitiska målen. 

Ett flertal insatser för att stärka jämställdheten 
bland unga har inriktats på olika aspekter av 
våldsförebyggande arbete med syfte att för-
hindra mäns våld mot kvinnor. MUCF har sedan 
2011 arbetat med uppdraget Pojkars och unga 
mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och 
våld (U2011/02232). Uppdraget har slutrap-
porterats i mars 2015. Rapporten visar att upp-
draget nått en stor målgrupp och svarat mot en 
omfattande efterfrågan på den utbildning, kun-
skap och metodmaterial som myndigheten ut-
vecklat. Som följd av uppdraget har kunskaperna 
om våldsförebyggande arbete med ett genus-
perspektiv ökat bland myndigheter och kom-
muner. MUCF har vidare genomfört uppdrag 
inriktade på insatser mot kränkningar, 
trakasserier och hot via internet och andra 
medier (U2013/04492) samt uppdrag att före-
bygga sexuella övergrepp i föreningslivet 
(U2013/00106). Det sistnämnda har inriktats på 
en kartläggning av föreningslivets arbete för att 
förebygga sexuella kränkningar och övergrepp 
mot unga kvinnor och unga män samt stöd-
material bl.a. i webbplatsen Gråzon Gränsfall 
Glasklart. Sammantaget har dessa uppdrag 
resulterat i förbättrade kunskaper om ungas 
utsatthet och om metoder för hur olika aktörer, 
däribland kommuner, skolor och föreningar 
bättre kan möta unga kvinnor och män som har 
erfarenheter av utsatthet eller kränkningar inklu-
sive sexuella kränkningar och övergrepp. Dessa 
kunskaper och metoder innebär att det har skap-
ats bättre förutsättningar i kommunerna för att 
utveckla ett våldsförebyggande arbete på dessa 
områden. 

Unga hbtq-personer  
Diskriminering och andras okunskap påverkar 
hbtq-ungdomars hälsa och självbild negativt. 
Många unga hbtq-personer har erfarenhet av 
dåligt bemötande, våld eller hot om våld och 
saknar tilltro till samhällets institutioner och 
många har självmordstankar (Öppna skolan, 
MUCF, 2015). Regeringen har därför genom-
fört insatser för att stärka hbtq-undomars situ-
ation. 

MUCF är hbt-strategisk myndighet och har 
genomfört ett utvecklingsarbete om hbtq-frågor. 
Myndigheten har integrerat ett normkritiskt 
perspektiv i sin verksamhet.  
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En av de viktigaste arenorna för att stärka 
hbtq-ungdomars villkor är skolan. Skolan är den 
plats där unga i huvudsak tillbringar sin vardag 
och bidrar till att forma ungas identitet och bild 
av världen. MUCF har i uppdrag att 2014 och 
2015 genomföra insatser för att skapa en öppen 
och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-
personer (U2014/07545). Insatserna har genom-
förts i samråd med Statens skolverk och bestått i 
att utveckla ett stödmaterial för skolpersonal, 
Öppna skolan, som kan användas för fortbild-
ning men också i det dagliga arbetet på skolan 
för att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ung-
domar. Myndigheten har även genomfört ut-
bildningsinsatser för skolpersonal.  

Ungdomsforskning  
Regeringen beslutade 2005 att tilldela Forte (då-
varande FAS) samordningsansvaret för svensk 
barn- och ungdomsforskning. Forte ska på olika 
sätt stödja detta mångdisciplinära och breda 
forskningsområde. Stöd lämnas som program-
stöd, anställningar och projektstöd. Viktiga delar 
av uppdraget är att göra strategiska satsningar 
inom området, skapa samverkan mellan olika 
finansiärer, sprida forskningsresultat samt ordna 
mötesplatser för forskare och praktiker. Forsk-
ning om barns och ungdomars levnadsvillkor 
och hälsa ger viktiga underlag för utformningen 
av regeringens barn- och ungdomspolitik. 
MUCF lämnade våren 2015 en skrivelse 
(U2015/01886) i vilken det bland annat föreslås 
att samverkan mellan myndigheten och Forte 
ska ske kontinuerligt och vid behov.  

14.3.4 Analys och slutsatser 

Den ungdomspolitiska propositionen Med fokus 
på unga – en politik för goda levnadsvillkor, 
makt och inflytande behandlades av riksdagen i 
juni 2014 (prop. 2013/14:191, bet. 
2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354).  

Med denna proposition tydliggjordes att det 
övergripande målet för ungdomspolitiken är ett 
av flera verksamhetsområden som ska bidra till 
måluppfyllelsen. Även uppföljningen och upp-
följningssystemet för ungdomspolitiken har 
tydliggjorts. Webbportalen Ung idag kommer 
att fungera som ett viktigt verktyg för att följa 
upp och sprida kunskap om ungas levnadsvill-
kor. Den kommer också att fungera som ett stöd 
för integreringen av ett ungdomsperspektiv i 

statliga myndigheters verksamhet samt utveck-
lingen av en kunskapsbaserad ungdomspolitik i 
kommuner och landsting. 

Den ungdomspolitiska propositionen innehöll 
även ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 
som syftat till att fokusera regeringens insatser 
för att uppnå det övergripande ungdomspolitiska 
målet. De prioriterade områdena har varit egen 
försörjning, inflytande och psykisk hälsa.  

Egen försörjning 

Regeringen har den höga ungdomsarbetslös-
heten som en av sina högst prioriterade arbets-
marknadspolitiska utmaningar. Närmare hälften 
av de arbetslösa ungdomarna är heltidsstu-
derande som söker arbete, inklusive extraarbete 
på helger och lov. För de flesta unga är arbets-
löshetsperioderna relativt korta, vilket indikerar 
att många unga varvar arbete med korta perioder 
av arbetslöshet.  

Det finns dock en grupp bland unga arbets-
lösa som befinner sig långt ifrån arbetsmark-
naden och har svårigheter att hitta vägar in till 
arbetslivet. Störst risk för långtidsarbetslöshet 
och framtida arbetsmarknadsrelaterade problem 
löper unga som saknar fullföljd gymnasieutbild-
ning, är utrikes födda eller har en funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Utredningen om unga som varken arbetar eller 
studerar har i del- och slutbetänkande (SOU 
2013:13, SOU 2013:74) lämnat ett flertal förslag. 
Flera av dessa förslag har genomförts, såsom 
förtydligande av det kommunala aktivitetsansva-
ret för ungdomar under 20 år som inte går i 
gymnasieskolan. Med detta har viktiga steg tagits 
för att minska andelen unga som varken arbetar 
eller studerar. De uppdrag och uppföljningar 
som initierats inom området kommer att bidra 
till att öka kunskapen om gruppen unga som inte 
påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning, 
något som är värdefullt för utformningen av 
framtida insatser för gruppen. Kunskaperna om  
gruppen behöver dock fortsatt förbättras och 
utvecklingen inom gruppen följas upp kontinu-
erligt. 

Gruppen är heterogen och ungdomarna har 
många gånger en komplex problembild. Ung-
domar utan fullföljd gymnasieutbildning, unga 
som lider av psykisk ohälsa och utrikes födda 
ungdomar är överrepresenterade inom gruppen. 
Alltför många av dessa unga kvinnor och män 
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befinner sig långt från utbildning och arbets-
marknad.   

Inflytande  

Att främja ungas inflytande är ett övergripande 
mål för ungdomspolitiken. Unga kvinnor och 
unga män ska ges samma möjligheter till infly-
tande som andra människor i samhället, efter 
ålder och mognad, såsom det är formulerat i 
konventionen om barnets rättigheter. Ungas del-
aktighet i politiska beslutsprocesser är inte bara 
en rättighet utan det är också viktigt att ungas 
kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas till 
vara som en resurs i den demokratiska proces-
sen. Därför har flera insatser för att stärka ungas 
inflytande genomförts det senaste året.  

Regeringen har även stärkt det Ungdomspoli-
tiska rådets roll. Detta har bidragit till att ung-
domsorganisationer fått större möjlighet till 
insyn och inflytande i beredningsprocessen i 
frågor som berör ungas politiska representation 
och inflytande. 

Unga kvinnor och unga män är trots vissa för-
bättringar alltjämt underrepresenterade inom 
politiken och i folkvalda församlingar. Därtill 
hoppar unga i hög utsträckning av politiska upp-
drag i förtid. Orsakerna till att unga hoppar av är 
flera, vilket framgår av MUCF:s pågående upp-
drag Stöd till unga politiker (U2014/03352). 
Dels flyttar många unga och blir därmed 
tvungna att avsäga sig uppdrag. Dels uppger 
många unga orsaker som exempelvis bristande 
stöd och bristande erfarenhet som anledning till 
att de hoppat av uppdrag. Bland unga är grupper 
med svag socioekonomisk bakgrund särskilt 
underrepresenterade och ojämlikheten bland 
unga behöver adresseras ytterligare. Det är 
därför viktigt att erfarenheterna från pågående 
uppdrag och de förslag som lämnas från 
Utredningen om demokratisk delaktighet och 
inflytande (dir. 2014:111) följs upp. 

Psykisk hälsa  

Unga kvinnors och unga mäns psykiska ohälsa 
har uppmärksammats i ett antal rapporter det 
senaste decenniet. Rapporterna har visat att 
den psykiska ohälsan hos unga har ökat be-
tydligt jämfört med hos resten av befolk-
ningen. Det är också vanligare att unga kvin-

nor upplever psykiska besvär än att unga män 
gör det. Ungdomspolitiken har bidragit med 
viktiga kartläggningar av ungdomars upplevda 
psykiska ohälsa och på så sätt ökat kunskapen 
inom området. MUCF redovisade i rapporten 
När livet känns fel – Ungas upplevelser kring 
psykisk ohälsa (MUCF, 2015) olika förslag till 
åtgärder som syftar till att främja ungdomars 
psykiska hälsa. Vidare har MUCF som strate-
gisk myndighet inom ramen för regeringens 
hbt-strategi stärkt insatserna för att förbättra 
unga hbtq-personers situation.  

Insatser för att stärka jämställdheten bland 
unga har inriktats på olika aspekter av förebyg-
gande arbete med syfte att förhindra mäns våld 
mot kvinnor samt ungas utsatthet för trakasse-
rier och sexuella kränkningar. Detta har resulte-
rat i förbättrade kunskaper om ungas utsatthet 
och om metoder för hur olika aktörer, däribland 
kommuner, skolor och föreningar, bättre kan 
möta ungas behov av stöd samt utveckla ett 
förebyggande arbete. 

14.4 Budgetförslag 

14.4.1 12:1 Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 

Tabell 14.2 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
32 580 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
938 

 
2015 

 
Anslag 

 
33 336 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
33 422 

2016 Förslag 39 346      

2017 Beräknat 39 790 2   

2018 Beräknat 40 483 3   

2019 Beräknat 41 271 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 39 346 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 39 349 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 39 348 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågors förvaltnings-
utgifter. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 14.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 33 336 33 336 33 336 33 336 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 493 874 1 468 2 146 

Beslut 5 517 5 580 5 679 5 790 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  39 346 39 790 40 483 41 271 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Anslaget används för förvaltningsutgifter för 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF).  

MUCF har, med anledning av den av riksda-
gen antagna propositionen Med fokus på unga – 
en politik för goda levnadsvillkor, makt och 
inflytande (prop. 2013/14:191, bet. 
2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354) liksom nya 
politiska prioriteringar, ställts inför en 
ambitionshöjning inom ungdomspolitiken. 
Myndighetens verksamhet ska i högre grad 
präglas av stabilitet och långsiktighet. Med an-
ledning härav föreslås anslaget ökas med 
5 600 000 kronor 2016 genom en överföring av 
7 000 000 kronor från anslaget 12:2 Bidrag till 
nationell och internationell ungdomsverksamhet. 
Mellanskillnaden om 1 400 000 kronor avses 
kompensera för kommande PLO-uppräkning av 
anslaget.  

Regeringen föreslår att 39 346 000 kronor an-
visas under anslaget 12:1 Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
39 790 000 kronor, 40 483 000 kronor respektive 
41 271 000 kronor.  

14.4.2 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet 

Tabell 14.4 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
258 676 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 764 

 
2015 

 
Anslag 

 
260 440 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
253 967 

2016 Förslag 278 440      

2017 Beräknat 278 440      

2018 Beräknat 278 440      

2019 Beräknat 253 440      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till ungdomsorganisationer. Anslaget får an-
vändas för utgifter för statsbidrag och visst öv-
rigt stöd till nationell och internationell ung-
domsverksamhet för ungdomspolitikens genom-
förande. Anslaget får användas för sådana admi-
nistrativa utgifter som är en förutsättning för 
genomförandet av insatser inom området. 

Kompletterande information 

Reglerna för statsbidrag till barn- och ungdoms-
organisationer finns i förordningen (2011:65) 
om statsbidrag till barn- och ungdomsorgani-
sationer. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 12:2 Bidrag till 
nationell och internationell ungdomsverksamhet 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 212 000 000 kronor 2017.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att nå en 

ökad förutsägbarhet och effektivitet i medels-
tilldelningen som avser statsbidrag i form av 
organisationsbidrag till barn- och ungdoms-
organisationer bör MUCF under 2016 kunna 
fatta beslut om stödets fördelning för 2017. 
Detta innebär att åtaganden om bidrag till nat-
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ionell och internationell ungdomsverksamhet 
beslutas under 2016 för det kommande året och 
därmed medför behov om framtida anslag. 
Bemyndigandet ökas med drygt 
100 000 000 kronor. Regeringen bör därför be-

myndigas att under 2016 för anslaget 12:2 Bidrag 
till nationell och internationell ungdomsverksam-
het besluta om bidrag som medför behov av 
framtida anslag på högst 212 000 000 kronor 
2017.  

Tabell 14.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden – – 100 000 – – – 

Nya åtaganden – 100 000 212 000 – – – 

Infriade åtaganden – – -100 000 -212 000 – – 

Utestående åtaganden – 100 000 212 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – 100 000 212 000 – – – 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 17 

184 

Regeringens överväganden 

Tabell 14.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverk-
samhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 260 440 260 440 260 440 260 440 

Förändring till följd av:    

Beslut 18 000 18 000 18 000 -7 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  278 440 278 440 278 440 253 440 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen har initierat en nationell samling för 
unga som varken arbetar eller studerar. Sam-
lingen omfattar bl.a. en strategi med insatser för 
ökad samverkan och kunskap samt insatser rik-
tade direkt till målgruppen. Regeringen planerar 
att presentera strategin i form av en skrivelse till 
riksdagen under hösten 2015. Med anledning 
härav föreslår regeringen att anslaget ökas med 
25 000 000 kronor 2016 samt beräknar att 
25 000 000 kronor anvisas per år 2017 och 2018. 

Anslaget 12:2 Bidrag till nationell och inter-
nationell ungdomsverksamhet föreslås minska 
med 7 000 000 kronor genom en överföring till 
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. Dessa medel har under flera år an-
vänts för MUCF:s verksamhet och bör därför 
föras över till myndighetens förvaltningsanslag. 

Regeringen föreslår att 278 440 000 kronor 
anvisas under anslaget 12:2 Bidrag till nationell 
och internationell ungdomsverksamhet för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
278 440 000 kronor, 278 440 000 kronor respek-
tive 253 440 000 kronor. 
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15 Politik för det civila samhället 

15.1 Omfattning 

Politiken på området omfattar generella frågor 
om det civila samhället och dess villkor, bl.a. 
möjligheter att bilda organisationer, att erhålla 
statligt stöd, att bedriva ideell verksamhet och 
att göra människor delaktiga. Vidare omfattas 
organisationernas samverkan med den offentliga 
sektorn genom dialog och samråd samt genom 
arbetet med regeringens överenskommelser med 
idéburna organisationer och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Området omfattar även 
forskning samt annan kunskapsutveckling om 
det civila samhällets omfattning, roll, samman-
sättning, verksamhet och utveckling.  

Idrottspolitiken omfattar statliga insatser som 
syftar till att främja idrott och motion och sam-
tidigt bidra till förbättrad folkhälsa.  

Politiken för det civila samhället omfattar 
dessutom stöd till allmänna samlingslokaler och 
till friluftsorganisationer, bidrag för kvinnors 
organisering samt bidrag till riksdagspartiernas 
kvinnoorganisationer. 

 
 
 
 
 
 

15.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 15.1 Utgiftsutveckling inom Politik för det civila samhället, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Politik för det civila samhället        

13:1 Stöd till idrotten 1 705 1 738 1 738 1 903 1 914 1 933 1 933 

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 32 31 32 32 32 32 

13:3 Bidrag för kvinnors organisering 28 28 27 28 28 28 28 

13:4 Stöd till friluftsorganisationer 28 28 28 48 48 48 48 

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 15 15 15 15 15 15 

13:6 Insatser för den ideella sektorn 25 225 219 25 25 25 25 

Summa Politik för det civila samhället 1 832 2 066 2 059 2 051 2 062 2 081 2 081 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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15.3 Mål för politiken för det civila 
samhället 

Målet för politiken för det civila samhället är att 
villkoren för det civila samhället som en central 
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i 
dialog med det civila samhällets organisationer 
genom att: 

– utveckla det civila samhällets möjligheter 
att göra människor delaktiga utifrån enga-
gemanget och viljan att påverka den egna 
livssituationen eller samhället i stort,  

– stärka förutsättningarna för det civila sam-
hället att bidra till samhällsutvecklingen och 
välfärden både som röstbärare och opin-
ionsbildare och med en mångfald verksam-
heter, och  

– fördjupa och sprida kunskapen om det 
civila samhället.  

 
Målet beslutades av riksdagen i samband med 
beslutet om propositionen En politik för det 
civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).  

15.4 Resultatredovisning för politiken 
för det civila samhället 

15.4.1 Bedömningsgrunder 

Resultatredovisningen sker med utgångspunkt i 
målet för politiken för det civila samhället samt 
utifrån de sex principer som är centrala inom 
politiken för det civila samhället och som fast-
ställdes i propositionen En politik för det civila 
samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, 
rskr. 2009/10:195): 

– självständighet och oberoende,  

– dialog,  

– kvalitet,  

– långsiktighet,  

– öppenhet och insyn, samt  

– mångfald. 

15.4.2 Resultat 

Det civila samhället är en arena skild från staten, 
kommuner, landsting, marknaden och det en-

skilda hushållet där människor organiserar sig 
och agerar tillsammans för gemensamma intres-
sen. I det civila samhället ingår allt från nätverk, 
tillfälliga sammanslutningar och frivilliga insatser 
till ideella föreningar, registrerade trossamfund, 
stiftelser och kooperativ m.m.  

En rad faktorer påverkar villkoren för det ci-
vila samhällets organisationer. De effekter som 
insatser inom politiken för det civila samhället 
har på dessa villkor är svåra att mäta och av-
gränsa från effekterna av insatser som görs inom 
andra verksamhetsområden. Ansvaret för politi-
kens genomförande vilar på stora delar av Rege-
ringskansliet, varför en årlig interdepartemental 
uppföljning görs i förhållande till politikens mål 
och de sex principerna som behandlas närmare 
nedan. Uppföljningen görs av den interdeparte-
mentala arbetsgruppen inom Regeringskansliet 
som har till uppgift att följa utvecklingen och 
bereda generella frågor om det civila samhällets 
villkor. Arbetsgruppen följer utvecklingen över 
tid vad gäller statlig bidragsgivning, dialog och 
samråd med det civila samhällets organisationer, 
samt övriga insatser för att förbättra det civila 
samhällets villkor. Statistiska centralbyrån 
(SCB), Vetenskapsrådet och Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
lämnar viktiga underlag för bedömningen av 
politikområdets måluppfyllelse.  

Huvuddelen av resultatinformationen utgörs 
av återrapporteringar från dessa myndigheter 
samt från Regeringskansliets interna uppfölj-
ning. Sammanlagt 12,4 miljarder kronor fördela-
des under 2015 i statligt stöd till det civila sam-
hällets organisationer, vilket är högre än tidigare 
bl.a. på grund av att vissa bidrag har omdispone-
rats till att omfattas det civila samhället. 

Möjligheter till delaktighet  

Principen om självständighet och oberoende 
avspeglar det civila samhällets centrala betydelse 
för demokratin och innebär att organisationerna 
inom det civila samhället självständigt ska kunna 
formulera sitt uppdrag i samhället utifrån sina 
egna värdegrunder. 

För att det civila samhällets organisationer 
både självständigt och långsiktigt ska kunna 
upprätthålla funktioner utan något större inslag 
av offentlig styrning bör en övervägande del av 
bidragen till det civila samhällets organisationer 
vara organisationsbidrag och liknande generella 
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bidrag. Det bör dock finnas utrymme för flexi-
bilitet med hänsyn till varje bidragssystem och 
områdes karaktär (prop. 2009/10:55).  

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle  
I mars 2014 tillsattes utredningen Ett stärkt 
civilsamhälle (dir. 2014:04). Utredningens upp-
drag är att undersöka möjligheterna att på olika 
sätt underlätta för det civila samhällets organi-
sationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas 
och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, 
folkhälsa, gemenskap och social sammanhåll-
ning. 

Regeringen beslutade i april 2015 om tilläggs-
direktiv (dir. 2015:38) i syfte att stärka det civila 
samhällets roll i demokratin. Utredningen har nu 
också i uppdrag att föreslå hur det civila sam-
hällets villkor kan stärkas så att dess roll i demo-
kratin kan värnas och utvecklas, och att föreslå 
åtgärder från det offentliga för att det civila sam-
hällets organisationer i större omfattning ska nå 
ut till delar av befolkningen som står utanför det 
civila samhällets organisationer och inom sina 
organisationer engagera en större mångfald 
människor. Uppdraget ska redovisas senast den 
29 februari 2016  

Dialog och samråd med det civila samhällets orga-
nisationer 
Principen om dialog mellan regeringen och det 
civila samhällets organisationer syftar bl.a. till att 
bredda och fördjupa underlag för offentligt be-
slutsfattande. 

Det formella remissförfarandet behöver kom-
pletteras genom att information och synpunkter 
inhämtas även på andra sätt från det civila sam-
hällets organisationer. Under 2014 fanns i Rege-
ringskansliet 54 fasta forum för samråd med det 
civila samhällets organisationer. Omkring 670 
organisationer medverkade i 151 möten. Utöver 
de fasta forumen för samråd anordnade Rege-
ringskansliet också under 2014 ett stort antal 
möten (konferenser, hearings, m.m.) för samråd 
med det civila samhällets organisationer i speci-
fika frågor.  

Partsgemensamt forum  
Partsgemensamt forum utgör en plattform för 
dialog på nationell nivå mellan regeringen och 
det civila samhällets organisationer. Ett syfte 
med forumet är att följa upp och utveckla politi-
ken för det civila samhället. MUCF har sedan 
2011 haft i uppdrag att administrera och ge-
nomföra Partsgemensamt forum. I forumet 

ingår representanter från sexton av det civila 
samhällets organisationer som representerar 
olika områden. Vidare inbjuds Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) att delta.  

Under 2014 genomfördes fem möten i detta 
forum. För varje möte fanns ett övergripande 
tema. Exempel på teman som diskuterades under 
2014 var mångfald, inkludering och delaktighet 
inom civilsamhällets organisationer, röstbärar-
rollen och demokratiskt inflytande i parallella 
processer. Vidare diskuterades långsiktiga och 
alternativa finansieringsmöjligheter för civilsam-
hället, bilden av den ideella sektorn och dess 
särart samt motiv till särbehandling i förhållande 
till företag.  

Principen om öppenhet och insyn betonar det 
civila samhällets viktiga roll som opinionsbildare 
i demokratin. Det är angeläget att viktigare be-
slut föregås av en transparent process där det 
civila samhället har möjlighet till insyn och dia-
log, särskilt i frågor som rör det civila samhällets 
villkor. 

Engagemangsguider 
Principen om mångfald handlar om mångfald 
både av och inom organisationer i det civila sam-
hället. Principen betonar att det civila samhället i 
sig bör ge utrymme för mångfald och erbjuda 
lika möjligheter till delaktighet och inflytande 
för människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan livsåskådning, funktionsned-
sättning, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell 
läggning eller ålder. 

Satsningen på stöd till engagemangsguider på-
gick under åren 2010–2013. Satsningen innebar 
att olika grupper (t.ex. nyanlända eller ensam-
kommande unga) och verksamheter matchades. 
MUCF genomförde en utvärdering som redovi-
sades i september 2014 (dnr U2014/05179). Ut-
värderingen visar att föreningsrepresentanter i de 
lokala projekten hittat metoder för att kunna 
engagera fler. Det civila samhällets betydelse och 
kapacitet synliggjordes och jämställdhetsfrå-
gorna ställdes i fokus. Regeringens bedömning 
var att satsningen med engagemangsguider var 
framgångsrik och regeringen vill se att dessa 
erfarenheter tas tillvara i eventuella nya sats-
ningar.  

Remissförfarandet 
Remissförfarandet är en samrådsform som an-
vänds för att uppfylla regeringsformens krav på 
beredning av regeringsärenden. Synpunkter in-
hämtas från myndigheter, kommuner och lands-
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ting samt även från det civila samhällets organi-
sationer. Totalt har 90 remisser skickats ut till 
fler än 1700 organisationer under 2014. 60 pro-
cent av organisationerna svarade på remisserna. 
Utöver de inbjudna inkom ytterligare samman-
lagt 120 organisationer med synpunkter.  

Europarådets kod för idéburna organisationer 
År 2009 utvecklade Europarådet tillsammans 
med de idéburna organisationerna en kod för 
främjande av idéburna organisationers medver-
kan i offentliga beslutsprocesser, Code of Good 
Practice on Civil Participation. Kodens budskap 
är att det offentliga bör samråda med civilsam-
hället för att ta tillvara deras kunskaper och för-
bättra kvaliteten på det offentligas arbete i rela-
tion till det civila samhället. Koden ger exempel 
på hur medborgare genom engagemang i 
idéburna organisationer kan delta i den politiska 
beslutsprocessen. Den är ett verktyg som myn-
digheter, kommuner och föreningar kan använda 
för att planera och utvärdera sin samverkan. 
Under 2014 spred MUCF ytterligare informa-
tion till idéburna organisationer och offentliga 
aktörer om koden.  

MUCF erfar att koden har varit användbar för 
kommuner och myndigheter när de ska initiera 
samråd med civilsamhällets aktörer. Koden har i 
vissa fall också använts som utgångspunkt för 
egna metodmaterial och metodhandledningar 
(t.ex. av Myndigheten för delaktighet och 
Örnsköldsviks kommun). Koden har även an-
vänts som uppföljningsinstrument i det regionala 
överenskommelsearbetet i Västra Götalands läns 
landsting. Regeringen anser att koden är en bra 
metod och bör fortsätta att användas och spri-
das.  

Bidrag till samhällsutveckling och välfärd 

Principen om kvalitet syftar till att belysa den 
särskilda kvalitet som det civila samhällets orga-
nisationer har vid bl.a. utförandet av välfärds-
tjänster. Principen omfattar också frågor om 
kunskap om det civila samhället.  

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (dir.  
2014:04) har bl.a. i uppdrag att analysera och 
bedöma om organisationernas särart och ställ-
ning i förhållande till nationell lagstiftning och 
EU-rätt kan och bör utvecklas eller tydliggöras. 

Principen om långsiktighet syftar till att för-
bättra organisationernas möjligheter att planera, 

bedriva och utveckla sin verksamhet på ett lång-
siktigt sätt. Grunden för att det civila samhället 
ska kunna spela en aktiv roll i demokratin, både i 
sin röstbärande funktion och i sin dialog med 
staten, är att det finns goda och långsiktiga för-
utsättningar för organisationerna att bedriva 
såväl verksamhet som organisationsutveckling. 

Ett generellt stöd, såsom organisations- och 
verksamhetsbidrag, gör det möjligt för det civila 
samhällets organisationer att på ett långsiktigt 
sätt upprätthålla basfunktioner utan något större 
inslag av offentlig styrning.  

 
Diagram 15.1 Fördelning av organisations- och 
verksamhetsbidrag respektive projektbidrag 
Procent 
 

 

Statligt stöd till det civila samhällets organisationer  
Statsbidrag om sammanlagt ca 12 miljarder kro-
nor fördelas till det civila samhällets organisa-
tioner inom flertalet verksamhetsområden. I 
området politiken för det civila samhället ingår 
även stöd till idrotten, bidrag till allmänna sam-
lingslokaler, bidrag för kvinnors organisering, 
stöd till friluftsorganisationer samt bidrag till 
riksdagspartiers kvinnoorganisationer. I avsnit-
ten 15.5–15.7 redogörs närmare för stödet till 
idrotten och bidraget till friluftsorganisation-
erna.  

Boverkets samlingslokaldelegation fördelar på 
regeringens uppdrag (dnr Ku2015/01148) medel 
som investeringsbidrag till allmänna samlingslo-
kaler. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, 
ombyggnad och inköp av allmänna samlingslo-
kaler, samt till standardhöjande reparationer, 
tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåt-
gärder. Sammanlagt 80 föreningar med projekt 
spridda över hela landet beviljades bidrag under 
2014 vilket är likvärdigt med tidigare år. Stödet 
gick i första hand till åtgärder som är miljövän-
liga, sparar energi och förbättrar tillgängligheten 
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samt höjer lokalernas standard. Flera av pro-
jekten syftade till att förbättra tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning. 

MUCF har i uppdrag att årligen lämna en 
sammanfattande redogörelse för vissa av de bi-
drag som myndigheten hanterar. Redogörelsen 
omfattar bl.a. statsbidrag för kvinnors organise-
ring, bidrag till jämställdhetsprojekt och bidrag 
till verksamheter mot rasism och liknande for-
mer av intolerans. Organisationer på nationell 
nivå kan söka organisationsbidrag från MUCF 
för sin ordinarie verksamhet. Sammanlagt 367 
organisationer lämnade in ansökningar och 315 
av dem beviljades organisationsbidrag 2014. 

Av statsbidraget till kvinnors organisering 
som MUCF fördelade under 2014 utbetalades 
72 procent som organisations- eller etablerings-
bidrag, vilket är likvärdigt med tidigare år. Vidare 
fördelade Partibidragsnämnden stöd till riks-
dagspartiernas kvinnoorganisationer 2014. Stö-
det fördelades till samtliga av de åtta riksdags-
partier som har en kvinnoorganisation.  

Utvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler 
Boverkets samlingslokaldelegation fördelade 
bidrag till 12 projekt för utveckling av ungdoms-
verksamhet i allmänna samlingslokaler 2014. 
Vidare fördelades bidrag till samlingslokalhål-
lande föreningars riksorganisationer, dvs. Riks-
organisationen Folkets Hus och Parker, Bygde-
gårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar.  

Boverket har redovisat en uppföljning av 
verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna 
samlingslokaler (dnr S2013/08937). I redovis-
ningen framgår vilka ungdomsverksamheter som 
fått bidrag för verksamhetsutveckling under 
2014 och hur ungdomsverksamheterna har ut-
vecklats genom stödet. Vidare framgår att verk-
samheterna når både flickor och unga kvinnor 
samt pojkar och unga män. I enlighet med till-
äggsuppdrag (dnr S2014/08774) återfinns också 
en redovisning av ungdomsverksamheternas 
geografiska spridning. Verksamhetsbidraget har 
varit sökbart sedan 2007 och ansökningar om 
132 miljoner kronor har inkommit. 33 miljoner 
kronor har fördelats fram till 2013. Den geogra-
fiska spridningen av stödet är stor och ungdomar 
har varit delaktiga i att skapa attraktiva mötes-
platser t.ex. i Folkets Hus i Hammarkullen, 
Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening 
och Skorpeds Bygdegårdsförening. Ett an-
tal framgångsfaktorer identifieras i rapporten.  
Boverket lyfter bl.a. fram att ungdomarna får ta 

ansvar för hela eller delar av projektets genomfö-
rande, tydliga regler som har accepterats av både 
vuxna och ungdomar för lokalens användning 
samt samverkan med andra typer av organisa-
tioner. Stöd har inte beviljats till storstadsområ-
dena i den utsträckning som det var tänkt. Majo-
riteten av de ansökningar som inkommit avser 
kommuner med färre än 25 000 invå-
nare.  Boverket föreslår därför bl.a. ett antal för-
ändringar i gällande förordning. Dessa bereds i 
Regeringskansliet. Regeringen bedömer det 
särskilt viktigt att stödet för allmänna samlings-
lokaler når storstadsområdena, inte minst när det 
gäller att ge ungdomar bättre tillgång till all-
männa samlingslokaler som är anpassade till 
ungdomars kulturformer. 

Överenskommelserna  
I oktober 2008 slöts en överenskommelse mellan 
regeringen, idéburna organisationer inom det 
sociala området och SKL (dnr IJ2008/02110). 
Drygt 70 organisationer från det civila samhället 
har anslutit sig till den nationella överenskom-
melsen och ställt sig bakom de gemensamma 
åtaganden och principer som överenskommelsen 
innehåller.  

Under 2014 fördelade MUCF bidrag till nio 
projekt för att idéburna organisationer med lokal 
förankring tillsammans med kommuner eller 
landsting ska kunna stimulera framväxten av 
lokala och regionala överenskommelser. Pro-
jektet har bl.a. tagit fram en kommunikativ 
plattform. Kommunen som projektet samarbetar 
med har arbetat fram en lokal överenskommelse. 
Former för fortsatt dialog är beslutade och en 
gemensam implementeringsstrategi har tagits 
fram. 

En överenskommelse mellan SKL och 
idéburna organisationer inom integrationsområ-
det träffades 2010 (dnr. IJ2009/02235). Till 
denna överenskommelse har över 40 nationella 
organisationer anslutit sig, däribland ett flertal 
paraplyorganisationer.  

En extern utvärdering har genomförts som vi-
sar att formerna för arbetet behöver ses över. 
Rapporten lämnades i april 2015. Utvärderaren 
rekommenderar att organisationen bör vara mer 
ändamålsenlig för arbetsformerna. Vidare påpe-
kas att överenskommelserna inom det sociala 
området och integrationsområdet utgår ifrån 
samma grundläggande principer. För många 
aktörer, både offentliga och idéburna, är en upp-
delning irrelevant. På vissa håll i landet har man 
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valt att slå ihop överenskommelserna. Utvärde-
raren anser också att en eventuell samordning 
med motsvarande arbete som sker på det sociala 
området skulle kunna effektivisera arbetet med 
överenskommelsen inom integrationsområdet 
och öka genomslaget.  

Samverkan inom kulturområdet 
Kultursamverkansmodellen innebär att de 
landsting som omfattas av modellen ska upprätta 
en regional kulturplan i samråd med bl. a. det 
civila samhället. Kulturplanen utgör grund för 
Kulturrådets beslut om fördelning av statsbidrag.  

I Kulturrådets utvärdering av modellen 2013 
framgår att samråd och samverkan med civil-
samhället skett i alla landsting men att formerna 
och omfattningen har varierat. Årliga träffar med 
civilsamhället har skett i 16 landsting. Nio 
landsting rapporterar uppdragsavtal eller över-
enskommelser med civilsamhället. I sex lands-
ting har samråd skett med Ideell Kulturallians. 

Det civila samhällets aktörer har, utöver med-
verkan inom ramen för kultursamverkansmo-
dellen, stor betydelse för ett levande kulturliv i 
hela landet.  

Fördjupa och sprida kunskap 

Forskning och statistik  
Forskning och statistik följer principen om 
kvalitet. Befolkningsundersökningen Folk i 
rörelse – medborgerligt engagemang 1992-
2014 visar på en stabilitet när det gäller graden 
av engagemang. Ersta Sköndal Högskola fick i 
uppdrag att undersöka frivilliga insatser i och 
utanför föreningslivet 2014. Ersta Sköndal 
Högskola har i fyra tidigare befolkningsstudier 
undersökt frivilligt eller ideellt arbete. Upp-
draget redovisades i maj 2015. Forskningen 
visar att engagemangsnivån är fortsatt stabil 
och på samma nivåer som tidigare undersök-
ningar.  Drygt 53 procent av befolkningen har 
gjort ideella insatser under 2014. Andelen 
kvinnor som har genomfört ideella insatser är 
50 procent jämfört med 57 procent bland män. 
I snitt gör var och en ideella insatser cirka 15 
timmar per månad, det vill säga 4 timmar i 
veckan. Den genomsnittliga nedlagda tiden är 
17 timmar i månaden för män och 13 timmar i 
månaden för kvinnor. Den tid medborgarna 
lägger ner på insatser ökar något, särskilt hos 
kvinnor. Undersökningen visar att bland dem 

som utför ideellt arbete är andelen förenings-
anslutna 87 procent när det gäller de insatser 
som medborgarna väljer att engagera sig i. 
Kvinnors medlemskap har ökat något, men 
kvinnorna är fortfarande i lite lägre utsträck-
ning medlemmar än män. Traditionella före-
ningsinsatser som att genomföra utbildningar, 
utöva ledarskap, föra ut information och 
bedriva opinionsbildning, att inneha sty-
relseuppdrag och ansvara för administration är 
fortsatt de vanligaste uppgifterna och har en 
unikt hög omfattning i Sverige. De direkta 
sociala insatserna har ökat jämfört med tidi-
gare studier medan insatser av lite mer spon-
tant eller tillfälligt slag är mycket mer omfat-
tande än de var i början av 1990-talet.  

Det finns många orsaker till människors en-
gagemang. De tre högst värderade motiven till 
ideellt arbete är att människor vill delta i ett gott 
sammanhang eller en god gemenskap, göra något 
konkret på det område som de är engagerade i 
eller känna sig behövda.  

Ett relativt nytt område är nätaktivism, eller 
ideellt engagemang på nätet, som för första 
gången har undersökts. De flesta som gjort ide-
ella insatser på nätet (71 procent) hade också 
gjort traditionella ideella insatser. Dessutom är 
personer med fler traditionella engagemang 
överrepresenterade bland dem som gör insatser 
på nätet. Regeringen bedömer att Ersta Sköndals 
studie utgör ett värdefullt kunskapsunderlag för 
fortsatt arbete med att förbättra villkoren för det 
civila samhället. 

Vetenskapsrådet ansvarar sedan 2009 för ett 
flervetenskapligt forskningsprogram om det 
civila samhället. Inom ramen för forskningspro-
grammet pågår för närvarande 16 forsknings-
projekt. Av totalt 65 inkomna ansökningar be-
viljades fem nya projektbidrag under 2014. De 
beviljade projekten omfattade olika forsknings-
inriktningar. Ett exempel är Civilsamhället och 
den deliberativa demokratin: frivilligföreningars 
roll i det offentliga samtalet om förortsupplopp 
och dess orsaker. Ett annat exempel är De soci-
ala mekanismerna bakom det medlemslösa civil-
samhällets organisationer i Polen, Ryssland och 
Sverige. 

Vidare fördelade MUCF under 2014 medel 
till studier inom identifierade behovsområden 
avseende det civila samhället. Det inkom 22 
ansökningar som prövades av en vetenskaplig 
beredningsgrupp. Ett exempel bland de fem 
projekt som fick stöd var en studie om välfärds-
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produktionen inom Svenska kyrkan. Ett annat 
projekt ska undersöka i vilken grad offentliga 
organisationer styr det svenska civilsamhället 
genom den formella öronmärkningen av pengar. 
Ett tredje exempel är ett projekt som handlar om 
att utforska interaktionen mellan det civila sam-
hället och den offentliga sektorn och de krav på 
mål- och resultatuppföljning som externa aktö-
rer ställer på civilsamhällets organisationer. 

Under året genomförde MUCF även kun-
skapsseminariet ”Riktningar och rön i forsk-
ningen om det civila samhället” i syfte att sprida 
och påvisa forskning som berör det civila sam-
hällets villkor. Seminariet genomfördes tillsam-
mans med Ideell Arena och samlade hundratals 
deltagare. Av de som svarade på utvärderingen av 
seminariet uppgav 67 procent högsta eller näst 
högsta betyg när det gällde hur användbart inne-
hållet var för deras arbete.  

SCB lämnade i december 2014 rapporten Det 
civila samhället 2011–2012 – ett regeringsupp-
drag med undersökningar från Statistiska 
centralbyrån. I rapporten redovisas statistik om 
organisationernas ekonomi på ett sätt som an-
passats till FN:s statistiksystem för satelliträken-
skaper om ideella organisationer, International 
Classification of Non Profit Organisations 
(ICNPO), för att bättre beskriva det civila sam-
hället. Den sammanlagda informationen från 
ovanstående undersökningar visar en total in-
täktssida för det civila samhället om 223 miljar-
der kronor för 2012. Den största delen av upp-
gifterna om intäkterna (56 procent) kommer 
från materialet i undersökningen Organisation-
ers ekonomi. Omsättningssiffrorna för det civila 
samhället såg ut som följer: 156 miljarder kronor 
i produktion varav 66 miljarder kronor i för-
brukning och 90 miljarder kronor i förädlings-
värde. Det sistnämnda står för 2,8 procent av det 
totala förädlingsvärdet i svensk ekonomi. Antal 
personer verksamma i det civila samhället upp-
gick under 2012 till 123 000 heltidsanställda, 
4 000 aktiva i bostadsrättsföreningar samt 1,8 
miljoner ideellt arbetande personer. 96 procent 
av arbetet utförs således ideellt enligt SCBs sta-
tistik. De områdena med överlägset högst in-
komster var rekreation och kultur, varav idrotten 
är störst.  

Det finns anledning att använda denna sta-
tistik för fördjupad analys och jämförelser mel-
lan områden inom det civila samhället samt att 
ge statistiken en vidare spridning.  

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors arbete med det civila 
samhällets villkor 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF, f.d. Ungdomsstyrelsen) har i 
uppdrag att varje år ta fram en rapport om det 
civila samhällets villkor. I MUCF:s uppföljning 
har myndigheten undersökt ideella föreningar 
och trossamfund. Enligt uppföljningen utgör 
ideella föreningar en betydande del av det civila 
samhället sett till antal organisationer och jämfö-
relser görs med den uppföljning som genomför-
des om föreningarnas villkor 2012.  

Villkoren för trossamfunden speglas i år för 
första gången inom ramen för uppföljnings-
systemet. Trossamfunden domineras av Svenska 
kyrkan och vissa jämförelser görs mellan denna, 
övriga trossamfund och ideella föreningar med 
religiös inriktning. I rapporten undersöks också 
kännedom om politiken för det civila samhället 
och den europeiska koden för idéburna organi-
sationers medverkan i beslutsprocessen.  

I rapporten Dialog, självständighet och lång-
siktiga förutsättningar – en uppföljning med 
ideella föreningar i fokus (Ungdomsstyrelsen, 
2013) följs tre av principerna inom politiken för 
det civila samhället upp.  

MUCF erbjuder en högskolekurs om villko-
ren för det civila samhället och den offentliga 
sektorns relation till det civila samhället. Kursen 
omfattar 7,5 poäng och har 25-30 platser. Kursen 
riktar sig till kommunala företrädare och perso-
ner från offentlig sektor.  

Portalen Civsam.se är en databas med samlad 
forskning om olika delar inom det civila sam-
hället. Målgruppen är främst det civila samhället 
och offentlig sektor. Portalens syfte är att samla 
vetenskapligt baserad kunskap som finns om det 
civila samhället i Sverige och presentera denna på 
ett tillgängligt sätt.  Civsam.se lanserades i no-
vember 2014 och håller på att kompletteras med 
kunskap inom samtliga områden under 2015. 

MUCF har under 2014 samlat ett nätverk av 
ett 20-tal nationella myndigheter kring politiken 
om det civila samhället. Målsättningen är att 
utbyta erfarenheter och stärka kunskapen om 
politiken för det civila samhället bland dessa. 
Regeringen bedömer att myndigheten på ett bra 
sätt har fokuserat på frågan om respektive myn-
dighets relation till det civila samhället under 
året. 
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15.4.3 Analys och slutsatser 

Självständighet och oberoende 
En jämn nivå på det statliga stödet ger en stabil 
grund för bidragsberättigade organisationer att 
bedriva sin verksamhet. Den höga andelen orga-
nisationsbidrag och liknande generella bidrag 
innebär goda förutsättningar för organisation-
erna att verka fritt och självständigt.  

I Partsgemensamt forum förs en dialog där 
parterna utbyter erfarenheter och synpunkter 
med varandra för att följa upp och utveckla poli-
tiken för det civila samhället. En fråga som 
idéburna organisationer har lyft fram är vikten av 
organisationers självständighet. Organisation-
erna har även bidragit med värdefulla synpunkter 
till det tilläggsdirektiv som beslutades den 1 april 
2015 till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle 
(dir. 2015:38).  

För att alla människor ska ha möjlighet att 
känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor 
och därmed kunna påverka samhället och sin 
omgivning spelar det civila samhället en avgö-
rande roll genom att både bidra till samhällsut-
vecklingen och till alla människors möjlighet till 
delaktighet och engagemang. Regeringens am-
bition är därför att möjligheterna för det civila 
samhällets organisationer att långsiktigt planera 
och utveckla sin verksamhet ska förbättras. 

Dialog 
Regeringskansliet har under de senaste åtta åren 
genomfört en stor mängd dialoger och samråd 
med det civila samhällets organisationer. Dialo-
gen är både tät och omfattande. Tre exempel 
som särskilt kan lyftas fram är de dialoger som 
genomförts med anledning av överenskommel-
serna mellan regeringen, idéburna organisationer 
och SKL på det sociala området respektive på 
integrationsområdet, samt en bred dialog på 
kulturområdet. I juni 2015 har även ett gemen-
samt åtagande om stärkt dialog och samverkan 
gjorts mellan regeringen och svenska civilsam-
hällesorganisationer inom utvecklingssamar-
betet.  

Dialogen med det civila samhället har utveck-
lats positivt under de senaste åren och det är 
viktigt att dessa framsteg fortsätter. 

Kvalitet 
I jämförelse med vissa andra statliga forsknings-
anslag är anslaget för forskning om det civila 
samhället relativt litet, men kan ändå betraktas 
som ett viktigt steg i riktning mot en samlad och 

ökad kunskap om det civila samhället. Det bi-
drag för behovsinriktad forskning som MUCF 
administrerar är också en satsning för att för-
stärka ett forskningsfält under utveckling. Ar-
betet genomförs i samverkan med en referens-
grupp med representanter från bl.a. det civila 
samhällets organisationer 

Regeringen bedömer att inte minst den be-
hovsinriktade forskningen har bidragit med vär-
defull kunskap och en ökad förståelse för det 
civila samhället och för framtida samverkan 
mellan den offentliga sektorn och det civila sam-
hället. 

Långsiktighet 
En övervägande och en växande andel av bidra-
gen till det civila samhällets organisationer bör 
vara generella bidrag (prop. 2009/10:55). Av de 
statliga bidragen är ca 73 procent generella bi-
drag, såsom verksamhets- och organisationsbi-
drag. Utvecklingen av förhållandet mellan å ena 
sidan de generella bidragen av mer långsiktig 
karaktär och å andra sidan projektfinansiering av 
mer kortsiktiga insatser, visar att andelen gene-
rella bidrag har legat på en relativ jämn och hög 
nivå över tid. Detta är i linje med regeringens 
ambitioner på området. 

Öppenhet och insyn  
Organisationerna inom det civila samhället ut-
nyttjar i hög utsträckning de möjligheter som 
finns för att göra sin röst hörd och vara med och 
påverka inför t.ex. regeringsbeslut. 

Den undersökning som Regeringskansliet ge-
nomfört visar att många myndigheter samverkar 
med det civila samhällets organisationer i hög 
grad, men att det samtidigt finns en möjlighet att 
förtydliga detta samverkansarbete ytterligare. 

Mångfald 
I tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt 
civilsamhälle (dir. 2015:38) ges utredningen i 
uppdrag att föreslå åtgärder från det offentliga 
för att det civila samhällets organisationer i 
större omfattning ska nå ut till delar av befolk-
ningen som står utanför det civila samhällets 
organisationer och inom sina organisationer 
engagera en större mångfald människor. Rege-
ringen bedömer att fler människor kan bli del-
aktiga och det civila samhället är en viktig resurs 
och tillgång i detta, bl.a. när det gäller nyanländas 
etablering. 
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15.5 Mål för idrottspolitiken 

Riksdagen har beslutat om målen för den statliga 
idrottspolitiken (prop. 2008/09:126, bet. 
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och 
syfte med statsbidraget är att ge möjligheter för 
flickor och pojkar, kvinnor och män att motion-
era och idrotta för att främja en god folkhälsa, 
att stödja en fri och självständig idrottsrörelse 
samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män 
positiva upplevelser av idrott som underhållning. 

Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till 
verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsper-
spektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verk-
samhet som stärker idrottsutövares internation-
ella konkurrenskraft. 

15.6 Resultatredovisning för 
idrottspolitiken 

15.6.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Bedömningen av resultatet utgår främst från 
rapporten Statens stöd till idrotten, uppföljning 
2014, från Centrum för idrottsforskning vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan (CIF) samt 
statistikuppgifter från Riksidrottsförbundet 
(RF). CIF har i uppdrag att årligen följa upp 
statens stöd till idrotten. I sin rapport för 2014 
redovisar CIF 22 indikatorer, fördelade över fem 
målområden. Resultatredovisningen utgår från 
dessa fem målområden, där de mest centrala 
indikatorerna redovisas. CIF:s rapport för 2014 
baseras på statistik från 2013.  

Bedömningen baseras bl.a. på uppgifter om  

– medlemskap och det ideella engagemanget i 
idrottsrörelsen,  

– aktivitetsnivån och könsfördelningen bland 
barn och unga inom idrottsrörelsen,  

– barns och ungas förutsättningar för delta-
gande inom idrottsrörelsen,  

– svenska folkets relation till motion och 
idrott,  

– könsfördelningen i idrottsförbundens 
styrelser,  

– ideella ledares utbildning,  

– insatser mot dopning,  

– RF:s strategiska arbete, och  

– etiken inom idrottsrörelsen.  
 

I den följande redovisningen är det av vikt att 
påtala ett par förändringar i underlaget för indi-
katorer, vilket försvårar jämförelse över tid. RF 
har tidigare inhämtat uppgifter om medlemmar 
från medlemsförbunden. Numera används upp-
gifterna i det elektroniska verksamhetssystemet 
IdrottOnline. Nyordningen innebär att alla upp-
gifter om idrottsrörelsens medlemmar inhämtas 
direkt från de lokala idrottsföreningarna. I takt 
med att allt fler lokala idrottsföreningar använ-
der IdrottOnline förbättras statistikunderlaget. 
Den nya metoden för beräkning har medfört att 
de redovisade siffrorna skiljer sig väsentligt från 
tidigare år, särskilt mellan olika idrotter. En yt-
terligare förändring är att RF reviderat sin årliga 
enkätstudie Svenska folkets tävlings- och mo-
tionsvanor och ändrat dess benämning till 
Svenska folkets relation till motion och idrott. 
Revideringen har omfattat alltifrån nya till om-
formulerade frågor. Mot den bakgrunden ska 
förändringar i indikatorer tolkas med försiktig-
het. Centrum för idrottsforskning bedömer att 
de förändringar som genomförts i RF:s infor-
mationsinhämtning kan motiveras av kvalitets-
skäl. 

15.6.2 Resultat  

Statens stöd till idrotten uppgick 2014 till 
1 705 miljoner kronor, vilket är en liten ökning i 
jämförelse med 2013. 

Idrotten som folkrörelse 

Medlemmar i idrottsrörelsen 
Riksidrottsförbundet (RF) består av 71 speci-
alidrottsförbund, med ca 20 000 föreningar 
spridda över hela landet.  

År 2013 uppgavs 2,8 miljoner människor i ål-
dern 6–80 år vara medlemmar i en idrottsför-
ening, att jämföra med 2012 då 3,2 miljoner 
människor i åldern 7–70 år uppgavs vara med-
lemmar i en idrottsförening. Centrum för id-
rottsforskning har i sin analys pekat på att för-
ändringen sannolikt beror på att mätmetoden 
har förändrats. Antalet medlemmar har dock 
minskat trendmässigt sedan 2002. Av medlem-
marna 2013 var 2,4 miljoner aktiva som idrotts-
utövare, ledare eller funktionärer. Antalet aktiva 
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medlemmar har legat förhållandevis konstant 
sedan 2002.  

Könsfördelningen bland medlemmar 2013 var 
42 procent flickor och kvinnor respektive 
58 procent pojkar och män. Uppgifterna skiljer 
sig från 2012 då 47 procent av medlemmarna var 
flickor eller kvinnor respektive 53 procent poj-
kar eller män. Förändringen beror sannolikt på 
att mätmetoden har förändrats.  

Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten 
Satsningen Handslaget med svensk idrott, som 
inleddes 2003 och pågick till 2007, har därefter 
följts upp med det s.k. Idrottslyftet som sedan 
2007 uppgått till 500 miljoner kronor årligen. 
Det främsta syftet är att få fler barn och ungdo-
mar att idrotta och att idrotta högre upp i åld-
rarna. Idrottslyftet utgår ifrån ett barnrättsper-
spektiv och inom ramen för Idrottslyftet har 
barn och unga fått möjlighet att prova på olika 
idrotter. Riksidrottsförbundet (RF) har bl.a. 
som mål att idrottsrörelsen ska öka antalet akti-
viteter och utövare, samt att tillgången till an-
läggningar och idrottsmiljöer ska öka. Inom 
ramen för Idrottslyftet erbjuder RF stöd till sina 
förbund och föreningar så att de kan utveckla sin 
barn- och ungdomsverksamhet för att uppnå 
målen. När Idrottslyftet startade 2007 var 
könsfördelningen jämnare bland de som deltog i 
Idrottslyftets aktiviteter än vid mätningen 2013. 
År 2007 var det 51 procent flickor och 49 pro-
cent pojkar som deltog. 2013 var motsvarande 
fördelning 45 respektive 55 procent. 

Den utvärdering av Idrottslyftet som initierats 
av RF visar att satsningen bidrar med värden till 
barn- och ungdomsidrotten. Samtidigt konstate-
ras att Idrottslyftets avtryck är begränsat och 
följande iakttagelser görs:  

1. En betydande del av beviljade projektmedel 
går till rekryteringsaktiviteter trots att re-
krytering inte tillhör idrottens stora utma-
ningar.  

2. Tilldelningen av medel skuggar i stor ut-
sträckning det lokala aktivitetsstödet 
(LOK-stödet) och är inte ett resultat av 
strategiska beslut kopplat till behov eller 
potential.  

3. Samverkan mellan distriktsidrottsförbun-
den, SISU Idrottsutbildarna och specialid-
rottsförbunden är begränsad och utgör inte 
det samlade stöd som krävs för att pro-
grammet ska fungera som tänkt.  

Bidraget till idrottsrörelsens barn- och ung-
domsverksamhet i form av LOK-stöd uppgick 
2014 till drygt 614 miljoner kronor, vilket var 
samma belopp som föregående år. Bidraget utgår 
för antal deltagartillfällen och sammankomster. 
Bidragsberättigade deltagare är sedan 2014 barn 
och ungdomar i åldern 7–25 år och ledare i ål-
dern 13–25 år. För deltagare och ledare inom 
handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.  

Centrum för idrottsforskning har redovisat en 
beräkning av data från LOK-stödet 2013, där 
föreningarnas LOK-stöd ställs i relation till be-
folkningen i berörd ålder i respektive kommun. 
Mest stöd tillföll medelstora och socioekono-
miskt välmående kommuner och förortskom-
muner, särskilt i Stockholms- och Skåne-
regionen. Lägst stöd tillföll små kommuner hu-
vudsakligen belägna i landsbygd eller glesbygd.  

Det framkommer små skillnader i idrottsdel-
tagande bland pojkar med utländsk eller svensk 
bakgrund, 68 respektive 64 procent. Bland 
flickor är skillnaderna större, 43 procent av 
flickor med utländsk bakgrund säger sig före-
ningsidrotta jämfört med 65 procent av flickor 
med svensk bakgrund. Flickor med utländsk 
bakgrund är därmed den grupp som föreningsid-
rottar i minst utsträckning. I betänkandet Före-
ningsfostran och tävlingsfostran – En utvärde-
ring av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59) 
behandlades frågan om föreningsidrottens till-
gänglighet ur ett etnicitetperspektiv. I en redo-
visning av relevant forskning framförs att bland 
ungdomar som inte är medlemmar i en idrotts-
förening, är flickor med utländsk bakgrund mer 
positiva än andra grupper till att bli med i en 
idrottsförening. 

Under en följd av år har antalet redovisade 
LOK-stödsberättigade deltagartillfällen minskat 
vilket inte kan förklaras av minskade barnkullar. 
Sedan 2010 går det att urskilja en viss utpla-
ningstendens i och med att antalet deltagartill-
fällen har förblivit relativt oförändrat, trots att 
barnkullarna har fortsatt att krympa. Enligt 2013 
års LOK-statistik beviljades idrottsföreningar 
aktivitetsbidrag för 52,3 miljoner deltagartill-
fällen, vilket är en nedgång jämfört med 2004. I 
fråga om sammankomster har det skett en mot-
svarande minskning med drygt 15 procent från 
2004 till 2013. Minskningen i antalet deltagar-
tillfällen inom idrottsrörelsen de senaste åren 
sker från höga nivåer. 

En granskning av antalet deltagartillfällen 
2013, uppdelat efter kön, visar att flickor svarade 
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för 39 procent och pojkar för 61 procent. Denna 
fördelning har varit förhållandevis konstant se-
dan 2002, även om könsfördelningen bland de 
rapporterade deltagartillfällena utjämnades något 
mellan 2003 och 2008. Därefter har skillnaderna 
åter ökat. Statistiken indikerar att pojkar redan i 
unga år är mer aktiva inom idrottsrörelsen än 
flickor och att skillnaderna därefter tilltar under 
ungdomsperioden. Detta betyder inte nödvän-
digtvis att det är fler pojkar än flickor som id-
rottar inom idrottsrörelsen, utan det kan bero på 
att pojkar är aktiva fler gånger per vecka än 
flickor. De fyra idrotter som har flest deltagar-
tillfällen vid beräkning av LOK-stöd är lagid-
rotter. I de tio idrotter med flest antal deltagar-
tillfällen skiljer sig könsfördelningen åt.  

 
Tabell 15.2 Idrotter med flest deltagartillfällen, fördelat på 
pojkar och flickor, 2013 
Procent 

Idrotter Pojkar Flickor 

Fotboll  71 29 

Innebandy  71 29 

Ishockey  96 4 

Handboll  47 53 

Ridsport  4 96 

Gymnastik  16  84 

Basket  51 49 

Simidrott  44  56 

Tennis  64 36 

Friidrott  36  64 
Källa: Statligt lokalt aktivitetsstöd, CIF:s rapport Statens stöd till idrotten, 
uppföljning 2014. 

Ideellt ledarskap  
Ett av flera kännetecken på en folkrörelse är 
förekomsten av frivilligt och oavlönat förenings-
arbete.  

Män dominerade bland de medlemmar som 
var aktiva som tränare, ledare eller funktionärer. 
Av beräknade 755 000 personer 2013 som inne-
hade ett sådant uppdrag uppges 38 procent vara 
kvinnor och 62 procent vara män, främst i åldern 
26–55 år. Motsvarande siffra 2012 var 655 000 
personer och den könsmässiga fördelningen var 
43 procent kvinnor och 57 procent män. För-
ändringen kan sannolikt hänföras till den föränd-
rade mätmetoden. Den största andelen idrottsle-
dare finns i åldersgrupperna 13–18 år och 41–55 
år. Det är betydligt vanligare att personer födda i 
Sverige är idrottsledare än personer födda i ett 
annat land. Personer med endast förgymnasial 
utbildning är underrepresenterade jämfört med 

de som har minst gymnasial utbildning. Upp-
gifterna kommer från Riksidrottsförbundets 
enkätstudie Svenska folkets relation till motion 
och idrott. 

Idrottens betydelse för folkhälsan  

Fysisk aktivitet har positiva effekter för hälsan. 
Genom regelbunden fysisk aktivitet kan olika 
sjukdomstillstånd motverkas – såsom diabetes 
typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och depression. 
Därtill stärks immunförsvaret, konditionen och 
muskelstyrkan. Världshälsoorganisationen 
(WHO) rekommenderar därför alla vuxna (18 år 
och äldre) att vara fysiskt aktiva minst 150 mi-
nuter i veckan med måttlig intensitet. Vid hög 
intensitet rekommenderas 75 minuter i veckan. 
Den fysiska aktiviteten bör dessutom spridas ut 
på flera tillfällen och utföras i pass om minst tio 
minuter. För barn och ungdomar (5–17 år) re-
kommenderas fysisk aktivitet minst 60 minuter 
om dagen på måttlig till hög intensitet.  

Personer som motionerar regelbundet  
Att undersöka människors motionsvanor är 
svårt. Svaren varierar beroende på hur deltagaren 
definierar den fysiska aktivitetens ansträng-
ningsgrad och regelbundenhet. Av Riksidrotts-
förbundets (RF) enkätstudie Svenska folkets 
relation till motion och idrott 2013, som under-
söker personers deltagande i organiserade mo-
tionsaktiviteter, framgår att 44 procent av de 
tillfrågade mellan 6 och 80 år deltog i minst tre 
motionsaktiviteter (på minst 20 minuter var-
dera) i veckan. Även om hänsyn tas till ny mät-
metod har den nivån varit konstant sedan 2002. 
Kvinnor motionerar i högre utsträckning än 
män. Tre av fyra personer uppgav i undersök-
ningen att de motionerar minst en gång i veckan. 
Yngre sade sig motionera i högre utsträckning än 
äldre. Dessutom framkom socioekonomiska 
skillnader såtillvida att motionerandet ökar i takt 
med hushållsinkomsten.  

Fysisk aktivitet hos vuxna på fritiden  
Folkhälsomyndigheten genomför årligen en 
rikstäckande undersökning om folkhälsa, Na-
tionella folkhälsoenkäten. Undersökningen visar 
hur befolkningen mår och följer upp föränd-
ringar i hälsa över tid. Frågeställningarna om 
fysisk aktivitet på fritiden är medvetet brett for-
mulerade, med följd att fysisk aktivitet inbegri-
per alltifrån rena idrotts- och träningsaktiviteter 
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till trädgårdsarbete och tyngre hushållsarbete. 
Här redovisas de delar som i Nationella folkhäl-
soenkäten rör hur lång tid som de svarande ägnar 
åt fysiska aktiviteter. Den statistiken förbättrar 
möjligheten att analysera huruvida den svenska 
befolkningen motionerar i enlighet med WHO:s 
rekommendationer rörande hälsofrämjande 
fysisk aktivitet. 

Var femte kvinna och närmare var fjärde man 
ägnar sig åt regelbunden motion och idrott un-
der minst 90 minuter varje vecka. Vidare framgår 
att unga (16–29 år) i störst utsträckning tränar 
på denna nivå och att andelen därefter minskar 
successivt i takt med ökad ålder. I åldrarna 16–44 
år tränar män i högre utsträckning än kvinnor. 
Bland äldre åldersgrupper (45–84 år) är köns-
skillnaderna små. Denna undersökning visar 
således på att män motionerar och idrottar något 
mer än kvinnor vilket motsägs av RF:s enkätstu-
die, som redovisas ovan, som visar på att kvinnor 
motionerar i högre utsträckning än män. Detta 
beror sannolikt på att kvinnor sammantaget 
motionerar något mer än män, dock motionerar 
män mer inom föreningslivet än kvinnor. 

Ett annat mått på fysisk aktivitet i den nation-
ella folkhälsoenkäten var frågan om hur mycket 
tid som de tillfrågade under en vanlig vecka äg-
nade sig åt måttligt ansträngande aktiviteter 
”som får dig att bli varm”, exempelvis ”prome-
nader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hus-
hållsarbete, cykling, simning, etc.”. Resultatet 
indikerar att drygt hälften av alla svenskar i ål-
dern 16–84 år är fysiskt aktiva på en nivå som 
motsvarar WHO:s rekommendationer. 

Under senare år har stillasittande lyfts fram 
som en oberoende riskfaktor för ohälsa. Enligt 
enkäten uppger 14 procent av den svenska be-
folkningen att de har en i huvudsak stillasittande 
fritid. Skillnaderna mellan kön och åldersgrupper 
är förhållandevis små. Däremot framträder vissa 
socioekonomiska mönster, i och med att andelen 
inaktiva minskar i takt med stigande utbild-
ningsnivå. Likaså är andelen med stillasittande 
fritid högre hos personer födda utanför Sverige. 

Jämställd representation 

Kvinnor och män på ledande positioner  
År 2013 var det endast 21 av Riksidrottsförbun-
dets (RF) då 70 specialidrottsförbund som hade 
en jämställd förbundsstyrelse, dvs. att båda 
könen uppgår till minst 40 procent bland 

ledamöterna. Fem förbund var kvinnodomine-
rade såtillvida att andelen män i förbundsstyrel-
serna understeg 40 procent. I resterande 44 för-
bund var situationen den motsatta, dvs. att 
andelen kvinnor understeg 40 procent. Sam-
mantaget var förbundsstyrelserna mer jämställda 
i sin sammansättning 2013 än 2012. 

Sett till förbundsstyrelsemedlemmarnas kön 
och ålder kan konstateras att kvinnor dominerar 
i den yngsta ålderskategorin men att män i övriga 
ålderskategorier utgör majoriteten. Sammantaget 
visar utvecklingen på att jämställdheten har ökat 
påtagligt sedan 1985 men att utvecklingen tende-
rat att stanna av. År 2013 var fördelningen 34 
procent kvinnor och 66 procent män. Det bör 
påpekas att styrelserna i RF och i distriktsid-
rottsförbunden är jämställda vilket är en förut-
sättning i enlighet med RF:s stadgar. 

 
Tabell 15.3 Styrelseledamöter i specialidrottsförbundens 
styrelser 
Antal och procent 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

< 30 år  30 (64)  17 (36) 47 

30–45 år  59 (37)  99 (63)  158 

46–60 år  89 (33)  180 (67) 269 

> 60 år  15 (17)  74 (83) 89 

Totalt  193 (34)  370 (66)  563 
Källa: Specialidrottsförbunden, CIF:s rapport Statens stöd till idrotten, uppfölj-
ning 2014. 

Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys  

Centrum för idrottsforskning (CIF) har på re-
geringens uppdrag gjort en fördjupad analys av i 
vilken utsträckning som idrottsrörelsen gör det 
möjligt för alla människor att utöva idrott och 
motion samt hur idrotten når olika grupper i 
samhället, med avseende på exempelvis kön, 
ålder, utländsk bakgrund och socioekonomiska 
förhållanden. CIF har även undersökt vilka kri-
terier som ligger till grund för idrottsrörelsens 
beslut om nivån på medlems- och träningsavgif-
ter. 

Tillgängligheten varierar mellan sociala grupper 
En första slutsats som CIF drar är att idrotten 
når många, men att tillgängligheten till idrott 
och motion varierar mellan olika grupper. Fler 
kvinnor än män säger sig motionera regelbundet, 
men andra studier ger delvis en annan bild. Id-
rotten engagerar personer i alla åldersgrupper, 
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men idrottsdeltagandet är högst bland unga för 
att därefter minska i takt med ökad ålder. 

Analysen visar även socioekonomiska möns-
ter. Till exempel idrottar barn till föräldrar med 
högskoleutbildning i större utsträckning än barn 
till föräldrar med endast gymnasieutbildning. 
Barn till ensamstående idrottar i mindre ut-
sträckning än barn till sammanboende föräldrar. 

Som redovisats ovan är deltagandet i före-
ningsidrotten något högre för pojkar med ut-
ländsk än för dem med svensk bakgrund. Bland 
flickor är skillnaden större och den omvända, 
vilket medför att flickor med utländsk bakgrund 
är den grupp som idrottar i minst utsträckning. 

Dyrare idrott och ökat marknadstryck 
CIF:s fördjupningsstudier om kostnader inom 
barn- och ungdomsidrotten visar att förenings-
idrotten alltjämt har en stark ställning hos både 
föräldrar och föreningar. Å andra sidan upplever 
båda grupperna ett starkt marknadstryck, dvs. 
att verksamheten tenderar att i ökad utsträck-
ning kommersialiseras. För föräldrar med barn 
och unga i föreningsidrotten handlar det om 
ökade kostnader för barnens idrottande. Detta 
sker i form av avgifter t.ex. för deltagande i cuper 
och träningsläger. Likaledes upplever dessa för-
äldrar föreningarnas förväntningar på ideella 
insatser som betungande. Idrottsföreningarna 
upplever i sin tur krav på att bedriva en alltmer 
professionaliserad och kundorienterad verksam-
het. 

CIF pekar på att marknadstrycket tenderar att 
höja kostnader för att delta i föreningsidrott. 
Därtill utmanas och förtunnas relationen mellan 
en förening och dess medlemmar genom att 
föreningens verksamhet får karaktären av en 
tjänst eller vara som kan köpas utan motkrav på 
varken medlemskap eller ideellt engagemang. 

Både föräldrar och föreningsrepresentanter 
beskriver det rådande marknadstrycket som en 
sorts oundviklig samhällsprocess och ett uttryck 
av tidsandan. CIF lyfter fram att dessa aktörer 
därmed bortser från att de själva är delaktiga i att 
forma utvecklingen. CIF menar fortsatt att en 
utveckling där idrottsrörelsens föreningar möter 
ett ökat marknadstryck och kommersiellt bedri-
ven idrottsverksamhet genom att själva utveckla 
företagslika strategier och synsätt, riskerar att 
underminera föreningsidrottens mest grundläg-
gande principer om öppenhet, frivilligt engage-
mang och medlemsinflytande.  

CIF pekar på att om ambitionen är att erbjuda 
ett alternativ till kommersiella idrottsaktiviteter 
bör rimligen rakt motsatt strategi väljas  

– håll ner avgifterna istället för att höja dem, 

– betona medlemskapets olika dimensioner 
snarare än att betrakta medlemmarna som 
kunder, och  

– betona de sociala värden och den gemen-
skap som skapas i ideella verksamheter.  

Nationell samordning för att stärka den positiva 
supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad 
brottslighet  

Den nationella samordningen för att stärka 
den positiva supporterkulturen och motverka 
idrottsrelaterad brottslighet har pågått under 
flera år. Lagstiftningen har skärpts och insatser 
för att få berörda aktörer att samverka har 
genomförts. Den tidigare nationella samordna-
ren överlämnade sin rapport i januari 2015 och 
redovisade vilka insatser som gjorts med an-
ledning av uppdraget. En slutsats var vikten av 
att brett genomföra den nationella strategin 
för att minska otrygghet, brott och ordnings-
störningar i samband med idrottsevenemang. 
Strategin som gäller för åren 2014–2017, har 
tagits fram i samråd med Åklagarmyndigheten, 
Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, 
Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockey-
ligan och Polismyndigheterna i Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne under dåvarande 
Rikspolisstyrelsens ledning.  

Därefter har en ny nationell samordnare ut-
setts med en annan inriktning. I uppdraget ingår 
främst att verka för att den ovan nämnda nation-
ella strategin genomförs. Genom samverkan och 
genom att alla aktörer tar ansvar för att förverk-
liga den gemensamma strategin kan dess inten-
tioner uppnås. Samordnaren ska stimulera sam-
verkan och bistå myndigheter, idrottsorganisa-
tioner, arrangörer och andra relevanta aktörer så 
att genomförandet av strategin blir så effektiv 
som möjligt. 

Skolning i demokrati, ansvarstagande och etik  

En utgångspunkt för statens idrottspolitik är att 
föreningsidrotten genererar positiva externa 
effekter i form av demokratisk skolning och 
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delaktighet, jämställdhet och sunda etiska ideal. 
Det är dock svårt att belägga direkta orsakssam-
band mellan föreningsidrott och dessa önskade 
effekter. Regeringen beslutade i december 2014 
om ett uppdrag till Centrum för idrottsforsk-
ning att genomföra en fördjupad analys av hur 
idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran 
och delaktighet bland befolkningen. Analysen 
ska utgå ifrån de mål och syften staten har med 
sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri 
och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt 
engagemang, och som värnar om demokratisk 
utveckling och delaktighet. Uppdraget ska redo-
visas i maj 2016. 

Ungdomar och uppdrag som ledare  
I Riksidrottsförbundets (RF) undersökning 
Svenska folkets relation till motion och idrott 
2013 uppgav 236 000 barn och ungdomar i ål-
dern 7–25 år att de hade uppdrag som ledare, 
tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär 
eller motsvarande i en idrottsförening. Det var 
främst ungdomar i tonåren som hade olika le-
daruppdrag. I ungdomsgruppen 13–18 år uppgav 
20 procent av flickorna och 16 procent av poj-
karna att de var aktiva som ledare.  

Ideella ledares utbildning  
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är 
idrottens studie-, bildnings- och utbildnings-
organisation. Omfattningen på SISU:s studie-
verksamhet, som främst riktar sig till förbund 
och föreningar inom RF, är ett mått på idrotts-
rörelsens insatser för att utbilda sina ideella 
ledare. SISU:s studieverksamhet har ökat konti-
nuerligt sedan 2009. År 2013 var antalet arrange-
mang, deltagare och studietimmar det högsta 
hittills under 2000-talet.  

Dopning  
Att minska bruket av dopningspreparat är en del 
av statens folkhälsomål. Bruket finns både inom 
idrotten och i samhället i stort. Antidopningsar-
betet är därför ett led i att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation (utgifts-
område 9, avsnitt 5.1). I Sverige är det Riks-
idrottsförbundet (RF) som ansvarar för anti-
dopningsarbetet inom idrottsrörelsen. Alla 
specialidrottsförbund har egna antidopnings-
program och RF:s 21 distriktsförbund arbetar 
förebyggande mot dopning. Dopning utanför 
idrotten förekommer framför allt bland unga 
män i gymmiljöer. För att nå dessa miljöer 
fördelar Folkhälsomyndigheten medel till 

PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) för 
att bedriva antidopningsprojektet 100 % ren 
hårdträning, som omfattar träningsanläggningar 
över hela Sverige. RF:s statistik i fråga om 
dopningsprover och bestraffningar speglar i 
första hand den egna antidopningsverksamheten, 
det är inte ett mått på det allmänna bruket av 
dopningsmedel varken inom idrottsrörelsen eller 
i det omgivande samhället.  

Antalet utförda kontroller 2013 var 3 434 
stycken vilket var något färre än 2012. Totalt 
fälldes 2013 sammanlagt 19 personer för dop-
ningsförseelser, jämfört med 34 personer 2012. 
Minskningen berodde på färre positiva fall inom 
elit- och tävlingsidrotten. Av de idrottare som 
fällts för dopningsbrott under den senaste tio-
årsperioden har 29 procent varit på elitnivå, 17 
procent på tävlingsnivå och 54 procent på mot-
ionsnivå. Mellan 2003 och 2013 har sammanlagt 
drygt 37 000 dopningsprover från idrottsutövare 
och motionärer inom RF analyserats. Av sam-
manlagt 262 bestraffade personer är 257 män och 
5 kvinnor. Andelen bestraffade uppgår under 
denna period till 0,7 procent av dopningspro-
verna.  

En ny världsantidopningskod trädde i kraft 
2015. Koden är det internationella regelverk som 
styr arbetet mot dopning inom den organiserade 
idrotten. Såväl RF som Sveriges Olympiska 
Kommitté har skrivit under och därigenom för-
pliktat sig att följa koden.  

Idrottens internationella konkurrenskraft  

Medaljer i internationella mästerskap  
Det är svårt att jämföra idrottsliga prestationer 
såväl mellan nationer som mellan idrotter. 
Många idrotter anordnar inte världsmästerskap 
(VM) eller andra mästerskap varje år. Möjlig-
heten att tävla och utmärka sig varierar därmed 
över tid. Med den reservationen kan följande 
nämnas. År 2013 deltog 162 landslagstrupper i 
ett VM eller motsvarande. Totalt vanns 231 me-
daljer varav 58 guld, 83 silver och 90 brons. 
Jämförelsevis vanns 216 medaljer 2012. 

Internationellt samarbete  
Inom EU har det nya programmet för utbild-
ning, ungdom och idrott, Erasmus+ påbörjats. 
Under den sjuåriga programperioden 2014–2020 
är 265 miljoner euro avsatta för insatser inom 
idrottsområdet med en särskild inriktning mot 
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idrott på gräsrotsnivå. Stödberättigad verksam-
het är bl.a. gränsöverskridande samarbetspart-
nerskap och ideella europeiska idrottsevene-
mang. Regeringens hållning om att idrottspoliti-
ken först och främst är en nationell angelägenhet 
kvarstår.  

Riksidrottsförbundets arbete  

Strategiarbetet  
Riksidrottsförbundet (RF) har beslutat om ett 
strategiarbete kring föreningsidrottens framtida 
förutsättningar. Arbetet syftar till att utveckla 
svensk idrotts verksamhet och organisation för 
att möta människors önskemål och behov, utan 
att göra avkall på idrottsrörelsens grundläggande 
värderingar. Vidare avser RF att inom ramen för 
arbetet verka för att fler, oavsett socioekono-
miska förhållanden, kan få del av föreningsid-
rotten, samt att öka kännedomen om demokrati- 
och föreningskunskap för att få fler medlemmar 
att delta och aktivt engagera sig i föreningarna.  

Uppgjorda matcher  
RF inledde ett samarbete med Svenska Spel 2013 
för att stärka det förebyggande arbetet mot upp-
gjorda matcher.  

Fokus har under 2014 varit att sprida kunskap 
och information, ge stöd till specialidrottsför-
bunden samt att öka samverkan med polis och 
åklagare och andra aktörer genom återkom-
mande möten och seminarier.  

15.6.3 Analys och slutsatser  

Idrottsrörelsen är alltjämt Sveriges största folk-
rörelse. Den engagerar många barn, ungdomar 
och vuxna, både som aktiva och ledare. Det ide-
ella arbetet är omfattande och skapar goda förut-
sättningar för ett aktivt idrottande runt om i hela 
landet.  

Av det totala stödet 2014 på 1 705 miljoner 
kronor har 500 miljoner kronor årligen varit 
öronmärkta till Idrottslyftet med syfte att attra-
hera fler barn och ungdomar att delta i före-
ningsidrotten. Kritik har riktats mot idrottens 
måluppfyllelse och Riksidrottsförbundet (RF) 
har för avsikt att anta nya riktlinjer för Idrotts-
lyftet fr.o.m. 2016. Utifrån det statistiska un-
derlag som LOK-stödet ger kan konstateras att 
antalet deltagartillfällen har minskat och det är 

främst flickors deltagande som har minskat. De 
redovisningar som gjorts pekar på att stödet och 
därigenom antalet deltagare och/eller deltagar-
tillfällen i föreningslivet är påtagligt störst i me-
delstora och socioekonomiskt välmående städer 
och förortskommuner, särskilt i Stockholms- 
och Skåneregionen. Lägst stöd tillföll små kom-
muner huvudsakligen belägna i landsbygd eller 
glesbygd.  

Regeringen noterar att Centrum för idrotts-
forsknings (CIF) granskning av avgifterna inom 
svensk idrott pekar på att kostnaderna för att 
delta i barn- och ungdomsidrotten har ökat, bl.a. 
genom tillkommande avgifter för exempelvis 
cuper och träningsläger. CIF pekar på att om 
ambitionen är att erbjuda ett alternativ till kom-
mersiella idrottsaktiviteter bör idrottsrörelsens 
strategi vara att hålla ner avgifterna istället för att 
höja dem, betona medlemskapets olika dimen-
sioner snarare än att betrakta medlemmarna som 
kunder samt betona de sociala värden och den 
gemenskap som skapas i ideella verksamheter.  

En av utgångspunkterna för statens stöd till 
idrotten är att idrotten ska vara öppen för alla, 
oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, 
sexuell läggning samt social, etnisk och kulturell 
bakgrund och funktionsnedsättning. Trots detta 
är det många grupper som inte deltar i före-
ningsidrotten. Som redovisats ovan finns en 
tendens att socioekonomiskt svaga grupper re-
dan i unga år faller utanför idrottsrörelsens verk-
samhet. Främst gäller det för flickor med ut-
ländsk bakgrund som i lägre omfattning än andra 
deltar i idrottsrörelsens verksamhet. Mot bak-
grund av det minskande deltagandet samt den 
fortsatta ojämställdheten och ojämlikheten inom 
föreningsidrotten bedömer regeringen att ge-
nomförandet av de beslut om strategiskt arbete 
som RF-stämman beslutat under 2015 är angelä-
get. Idrottsrörelsen vill i detta arbete utveckla 
verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre 
väljer att idrotta under hela livet i framtidens 
ideella och demokratiskt uppbyggda idrottsrö-
relse.  

Den förhållandevis jämställda fördelning som 
kännetecknar idrottsrörelsens aktiva medlemmar 
återspeglas inte i styrelserummen. CIF ska i maj 
2016 till regeringen redovisa en fördjupad analys 
av hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk 
fostran och delaktighet bland befolkningen. 
Analysen ska utgå ifrån de mål och syften som 
staten har med sin bidragsgivning och särskilt 
intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, 
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byggd på ideellt engagemang, och som värnar 
om demokratisk utveckling och delaktighet. 

Arbetet mot uppgjorda matcher fortsätter och 
RF och andra berörda aktörer samordnar sina 
insatser. Regeringen deltar aktivt i arbetet inom 
EU med att förhandla om hur en anslutning till 
den internationella konventionen om manipule-
rade resultat inom idrotten som antagits i Euro-
parådet kan ske.  

Antidopningsarbetet fortsätter och den nya 
världsantidopningskoden stärker detta arbete. 
Det är viktigt att aktivt motverka dopning i hela 
samhället och därigenom bidra till att sluta ohäl-
soklyftorna. 

15.7 Friluftslivspolitik 

Riksdagen har fastställt det övergripande målet 
för friluftslivspolitiken. Målet är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund 
för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet 
till naturupplevelser, välbefinnande, social ge-
menskap och ökad kunskap om natur och miljö 
(prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 
2010/11:37 och 2010/11:38). 

Friluftsliv är ett allmänt intresse och spänner 
över flera politikområden, bl.a. naturvårdspoliti-
ken, den regionala tillväxtpolitiken, skogs- och 
jordbrukspolitiken, politiken för landsbygdens 
utveckling samt utbildnings- och forskningspo-
litiken. Friluftslivets folkhälsoaspekter är cen-
trala för friluftslivspolitiken, liksom kulturlivet 
och samhällsplaneringen. 

Naturvårdsverket ska verka för att förutsätt-
ningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas, 
samt samordna myndigheternas arbete när det 
gäller friluftsliv och samverka med andra be-
rörda.  

15.7.1 Mål för friluftslivspolitiken 

Tio mätbara mål har redovisats till riksdagen 
(skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, rskr. 
2012/13:278). Målen berör följande områden: 

– Tillgänglig natur för alla 

– Starkt engagemang och samverkan  

– Allemansrätten  

– Tillgång till natur för friluftsliv 

– Attraktiv tätortsnära natur  

– Hållbar regional tillväxt och landsbygdsut-
veckling  

– Skyddade områden som resurs för friluftsli-
vet 

– Ett rikt friluftsliv i skolan 

– Friluftsliv för god folkhälsa 

– God kunskap om friluftslivet 

 
De tio målen har preciseringar som förtydligar 
innebörden av målen. Preciseringarna är ett stöd 
i genomförande av åtgärder. De är också un-
derlag för att kunna mäta och följa upp målen 
samt för att kunna fortsätta utveckla friluftslivs-
politiken. 

Varje friluftslivsmål berör flera olika myndig-
heter och organisationer. För vart och ett av dem 
utpekas en till två myndigheter som ansvariga 
för uppföljning och utveckling av respektive mål. 
Regeringen anser att alla involverade myndig-
heter och organisationer bör ta aktiv del i att nå 
målen genom att genomföra olika delar av åtgär-
derna. Ett viktigt syfte med friluftslivsmålen och 
preciseringarna av dem är att de ska vara vägle-
dande för arbetet med friluftslivsfrågor på alla 
nivåer i samhället. 

Riksdagen har beslutat om ett generationsmål 
för miljöarbetet och om 16 miljökvalitetsmål 
som uttrycker den miljömässiga dimensionen av 
hållbar utveckling (prop. 2009/10:155, bet. 
2009/10:MJU25, rksr. 2009/10:377). Flera av 
miljökvalitetsmålen har även preciseringar som 
rör friluftslivet, liksom etappmål som identifierar 
en önskad samhällsomställning och som anger 
steg på vägen för att nå generationsmålet och ett 
eller flera miljökvalitetsmål (se utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård). 

Uppföljningen av friluftslivsmålen ska sam-
ordnas med miljömålsuppföljningen. Arbetet 
med måluppfyllelse och uppföljning behöver 
utvecklas kontinuerligt. 

15.7.2 Resultatredovisning för 
friluftslivspolitiken 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De tio mätbara målen för friluftslivspolitiken 
redovisas ovan. Den första uppföljningen av 
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målen rapporteras i december 2015 enligt Natur-
vårdsverkets anvisningar. Resultatredovisningen 
nedan baseras bl.a. på årlig uppföljning av miljö-
kvalitetsmålens preciseringar som berör frilufts-
liv, den nationella enkät om friluftsliv som Na-
turvårdsverket genomfört 2014 och redovisning 
av statsbidrag till friluftslivsorganisationer. Na-
turvårdsverket redovisar årligen till Regerings-
kansliet hur arbetet med samordningen av be-
rörda myndigheters friluftslivsarbete utvecklas, 
liksom samverkan med andra aktörer såsom 
friluftslivsorganisationerna. Förslag till en sam-
lad uppföljning av friluftslivet inom miljö- och 
friluftslivsmålen har tagits fram i ett samver-
kansprojekt mellan flera myndigheter. 

Resultat 

Enligt enkäten om friluftsliv, som utförts 2014 
på uppdrag av Naturvårdsverket, är 50 procent 
av befolkningen mycket eller ganska ofta ute i 
naturen på vardagarna. Motsvarande siffror för 
utevistelse i naturen på helger är 68 procent och 
under längre ledigheter 82 procent. Nöjes- och 
motionspromenader är den vanligaste friluftsak-
tiviteten, följt av strövande i skog och mark, 
trädgårdsarbete och solbad. Aktiviteter med 
högt deltagande året runt är nöjes- och motions-
promenader, vistelse i skog och mark, cykling, 
picknick eller grillning i naturen, hundpromena-
der, joggning eller löpning i terräng, studier av 
växter, djur och fåglar samt stavgång. 55 procent 
av de som svarat på enkäten skulle vilja utöva 
aktiviteterna oftare än de har gjort. De tre 
främsta anledningar till att inte utöva friluftsliv i 
den utsträckning man vill är tidsbrist, att man 
saknar någon att utöva aktiviteten med och att 
man saknar tillgång till lämpliga platser eller 
områden. Friluftsliv utövas ofta i natur som 
ligger nära där man bor och många besök sker 
inom 1 kilometer från bostaden. Skog är den 
vanligaste naturmiljön för friluftsliv. Enkäten 
visar att de tre främsta upplevelserna när frilufts-
liv utövas är trygghet, möjlighet till återhämt-
ning och naturpräglad miljö. 

Fler kvinnor än män är aktiva när det gäller de 
aktiviteter som flest människor utövar, exempel-
vis att ta nöjes- och motionspromenader och att 
arbeta i trädgården. Fler män än kvinnor är ak-
tiva när det gäller aktiviteter som kräver en spe-
cifik fysisk miljö, något större fysisk ansträng-
ning och någon form av utrustning. SCB:s sta-

tistik visar att utflykt i fritidsbåt, fritidsfiske och 
jakt utövas av män i mycket större utsträckning 
än kvinnor. Utrikes födda är mindre friluftsak-
tiva än infödda svenskar. Det finns också en 
tydlig regional skillnad – människor bosatta i 
Norrland ägnar sig i betydligt högre grad åt fri-
luftsaktiviteter än invånarna i andra delar av lan-
det. Fritidsfiske är en av de viktigaste fritidsakti-
viteterna som sker i hav, sjöar och vattendrag. 
Under 2013 fiskade ungefär 1,6 miljoner perso-
ner i åldern 16–80 år åtminstone någon gång 
under året. En fjärdedel av de som fiskar är kvin-
nor. Utöver detta tillkommer ett stort men 
okänt antal barn, ungdomar och utländska tu-
rister. 

Det går att skönja en trend att vistelse i natu-
ren har minskat jämfört med 2007, enligt fri-
luftsenkäten. Det är svårt att uttala sig om hur 
mycket barns och ungas friluftsvanor har för-
ändrats eftersom det saknas kontinuerliga mät-
ningar över tid över barn och ungdomars fri-
luftsliv. Det finns flera aspekter som sammanta-
get tyder på att barns och ungdomars friluftsliv 
undanträngs av ökad möjlighet att aktivera sig 
inomhus, genom inomhushallar för lek och id-
rott, större bostäder och tillgänglighet till inter-
net och TV-spel. Barns rörelsefrihet minskar 
också genom föräldrars eller andra ansvarigas 
oro. Många barn växer upp i storstadsregioner 
där grönområden och friytor tas i anspråk för 
bebyggelse och där trafiksituationen skapar en 
otrygg miljö.  

Flera län har under 2014 arbetat med insatser 
för att förbättra leder, parkeringsplatser eller 
andra åtgärder för ökad tillgänglighet. Skogs-
styrelsen har under 2014 tagit fram informa-
tionsmaterial om skogens sociala värden. Skogs-
styrelsen har i april 2015 redovisat hur de arbetar 
med skogar med höga sociala värden och hur 
arbetet kan utvecklas. 

Under 2014 beviljades 18,4 miljoner kr i bi-
drag till tätortsnära projekt i lokala naturvårds-
satsningen (LONA). Totalkostnaden för dessa 
projekt var ca 43 miljoner kronor. För att bättre 
tillvarata den tätortsnära naturen pågår arbete 
med att ta fram ett 40-tal naturvårdsprogram och 
skötselplaner. Med hjälp av stödet har ca 50 ha 
åtgärdats avseende tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Vidare har ca 50 km 
vandringleder och 500 kvadratmeter parkerings-
platser anlagts.  

20–40 procent av kommunerna har aktuella 
planeringsunderlag inom grön- och vatten-
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struktur för hela eller del av kommunen. Hälften 
av kommunerna uppger sig ha ett avsnitt om 
friluftsliv i sin översiktsplan. 2014 hade en tred-
jedel av kommunerna en översiktsplan som an-
togs den senaste mandatperioden.  

Under 2014 har 14 kommunala tätortsnära 
naturreservat inrättats. Syftet är friluftsliv och 
den sammanlagda ytan är 3 035 ha.  

Nya regler för strandskyddet kring mindre 
sjöar och vattendrag trädde i kraft 2014. De ger 
länsstyrelserna möjlighet att upphäva strand-
skyddet vid små sjöar och vattendrag om områ-
det är av liten betydelse för växt- och djurlivet 
samt friluftslivet. Regeländringarnas effekter har 
ännu inte utvärderats.  

Klimatförändringarna kan komma att påverka 
förutsättningar för friluftsliv, exempelvis kan 
fjällens vegetationszoner och väderlek på sikt 
förändras. Naturvårdsverket har redovisat en 
nulägesbeskrivning för fjälledssystemet med en 
bedömning av underhållsbehovet. Det statliga 
ledsystemet har brister i underhållet när det gäl-
ler skyltning och tillgång till spänger och broar. 
En ändamålsenlig skyltning är eftersatt i flera 
delar av fjällen vilket i sin tur påverkar säker-
heten. Utvecklingen vad gäller underhållet är 
mer positiv för lokala leder i naturreservat och 
nationalparker, kommunala leder samt ledsystem 
med turistdestinationer som huvudmän. Det 
finns behov av nya sträckningar av sommarleder 
som anpassas efter regionalt ökande turist-
strömmar och vinterleder med bättre snöförhål-
landen. Underhåll av fjälledssystemet kräver 
resurser.  

Resultatredovisningen för statsbidragens an-
vändning görs med utgångspunkt i förordningen 
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorgani-
sationer och det övergripande målet för frilufts-
liv som riksdagen beslutat för den statliga fri-
luftslivspolitiken (prop. 2009/10:238, bet. 
2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 
2010/11:38). Syftet med bidraget är att stödja att 
människor organiserar sig för vistelse i naturen 
och utövande av friluftsliv med allemansrätten 
som grund samt att ge alla människor möjlighet 
att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbe-
finnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om naturen och miljön. 

Statsbidrag till friluftsorganisationer fördelas 
och betalas ut av samarbetsorganisationen 
Svenskt Friluftsliv. Statsbidrag lämnas antingen 
som organisationsbidrag eller verksamhetsbi-
drag. Med organisationsbidrag avses stöd till 

organisationer i förhållande till organisationens 
medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verksam-
hetsbidrag avses stöd till organisationer för en 
specifik verksamhet efter särskild prövning. 
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer har 
tillsammans nära två miljoner medlemmar som 
är aktiva och erbjuds ett rikt friluftsliv av dessa 
föreningar och organisationer. En undersökning 
som Svenskt Friluftsliv utförde 2011 visar att 
organisationerna skapar åtminstone 50 miljoner 
aktivitetstimmar för medlemmarna och ytterli-
gare cirka 10 miljoner aktivitetstimmar åt övriga 
samhället. 

År 2014 fördelade Svenskt Friluftsliv 27,8 
miljoner kronor i bidrag till sammantaget 24 
friluftsorganisationer, varav 18,8 miljoner kronor 
avsåg organisationsbidrag till 15 organisationer 
och 9,0 miljoner kronor avsåg verksamhets-
bidrag till projekt vid 19 organisationer. Fem 
organisationer fick endast organisationsbidrag, 
nio andra organisationer fick endast 
verksamhetsbidrag, och tio organisationer fick 
bidrag till både organisationen och verk-
samheter. Organisationsbidragen ger nödvändig 
grund för friluftsorganisationerna att kunna 
erbjuda sina medlemmar service och stöd. 32 
procent av bidragen fördelades som verksam-
hets- eller projektbidrag vilka är förenade med 
resultatkrav. 

Under 2014 har organisationsbidrag och verk-
samhetsbidrag lämnats till Sveriges Sportfiske- 
och Fiskevårdsförbund, Svenskt Friluftsliv, 
Svenska Turistföreningen, Svenska Båtunionen, 
Svenska Livräddningssällskapet, Riksförbundet 
Hälsofrämjandet, Friluftsfrämjandet, Svenska 
Cykelsällskapet, Svenska Kryssarklubben och 
Svenska Fjällklubben. Endast verksamhetsbidrag 
har lämnats till Scouterna, Svenska Oriente-
ringsförbundet, Riksförbundet Sveriges 4H, 
Naturskyddsföreningen, Svenska Klätterförbun-
det, Svenska Kanotförbundet, Svenska Jägare-
förbundet, Förbundet Skog och Ungdom och 
Sveriges Hembygdsförbund. Endast organisa-
tionsbidrag har lämnats till Svenska Botaniska 
Föreningen, Cykelfrämjandet, Sveriges Ornito-
logiska Förening, Svenska Folksportförbundet 
och Svenska Frisksportförbundet.  

Genom bidragsverksamheten nås stora grup-
per av människor som ges möjlighet att få ett 
upplevelserikt frilutsliv. Organisationsbidragen 
till friluftsorganisationerna möjliggör stor verk-
samhet med många deltagare i olika aktiviteter. 
Hälsoaspekter intar en framträdande plats i fler-
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talet verksamheter, bl.a. i projekt inom Sveriges 
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Riksförbun-
det Hälsofrämjandet och Friluftsfrämjandet.  År 
2014, i likhet med tidigare år, prioriterades sär-
skilt satsningar på verksamheter för barn och 
ungdomar. Till exempel har 22 000 barn deltagit 
i Livräddningssällskapets simskolor och 7 500 
barn har deltagit i Sportfiskarnas Klassdraget. 
Frilufsfrämjandet har tillsammans med Rädda 
barnen i projektet Skogshjältarna gett barn i 
socioekonomiskt utsatta områden en chans att 
upptäcka naturen. Friluftsfrämjandet har också 
drivit projektet Kottar och barr i förskolan som 
har som syfte att via förskolan attrahera fler barn 
till friluftslivet, minska stillasittandet och öka 
kunskapen om allemansrätten. Svenska Jägare-
förbundets projekt Nya svenskar i naturen har 
under 2015 fortsatt verkat för ökat intresse för 
och deltagande i det svenska natur- och frilufts-
livet hos ungdomar med utländsk bakgrund, 
engagera och aktivera flera relevanta aktörer och 
skapa möjlighet för möten och kulturellt utbyte. 

Våren 2015 anordnade Naturvårdsverket till-
sammans med Miljö- och energidepartementet 
och ett 15-tal myndigheter en tvådagars tanke-
smedja om friluftsliv på temat friluftsliv i och 
nära tätorter. Årets tankesmedja syftade till att 
diskutera betydelsen av friluftsliv i tätorter, olika 
pedagogiska verktyg och förvaltningsinstrument 
såsom fysisk planering. Tankesmedjan ska åter-
komma och vara en mötesplats där friluftslivets 
aktörer samlas till dialog i syfte att utveckla fri-
luftslivet och friluftslivspolitiken. 

Analys och slutsatser 

Naturumgänge är ett kulturarv som flera aktörer 
behöver förvalta, utveckla och skapa förutsätt-
ningar för. Skolans och förskolans uteverksam-
heter är viktiga, inte minst för de barn som an-
nars inte kommer ut i naturen. Den tätortsnära 
naturen har en särskild betydelse för människors 
livsmiljö och möjligheter till friluftsliv. Rege-
ringen anser att förutsättningarna för människor 
att utöva friluftsliv behöver utvecklas och stär-
kas.  

Friluftslivet har även bäring på flera av Folk-
hälsopolitikens målområden, inte minst målom-
råde 1 om delaktighet och inflytande i samhället 
och målområde 9 om fysisk aktivitet. Tillgång till 
naturen förhöjer fysisk aktivitet, ökar sociala 
kontakter, minskar psykosocial stress och de-

pression. Allt detta bidrar till en bättre folkhälsa 
med exempelvis snabbare rehabilitering och 
kortare sjukskrivning. Bostadsområden som har 
hög andel grönstruktur har visat sig ha positiva 
effekter för de boendes fysiska och mentala 
hälsa. Rekreationsmöjligheter och socialt sam-
manhang anses förklara en del av detta samband. 
Det är därför av stor betydelse att det finns at-
traktiva och upplevelserika naturmiljöer i alla 
delar av landet, inte minst i tätorternas närhet. 
Länsstyrelsernas program för skydd av tä-
tortsnära natur bidrar bl.a. till detta. Det statliga 
stöd som ges till kommuner enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala natur-
vårdsprojekt (s.k. LONA-bidrag) bidrar till 
angeläget naturvårdsarbete och att underlätta för 
friluftslivet (se utgiftsområde 20 Allmän miljö- 
och naturvård). 

Allemansrätten ger människor en god grund 
för tillgänglighet till stora delar av landskapet. 
Bristen på tillgänglighet är mest påtaglig i slätt-
bygder, där hög brukningsintensitet, stora åkrar 
och få stigar vid sidan av de trafikerade vägarna 
begränsar den fysiska tillgängligheten. Tillgäng-
lighet kan också minska på grund av storskaligt 
skogsbruk, låg grad av anpassningar och 
miljöhänsyn samt körskador på stigar och leder. 
Landsbygdsprogrammets projektstöd och 
miljöinvesteringar för landskapets natur- och 
kulturmiljövärden har bidragit till att öka 
odlingslandskapets tillgänglighet. Det finns 
behov av informationssatsningar och 
folkbildning om hur och var man får framföra 
motorfordon i naturen för det motoriserade 
friluftslivet. 

Friluftsorganisationerna är viktiga för att 
skapa intresse och möjlighet för såväl flickor och 
pojkar som kvinnor och män att utöva frilufts-
aktiviteter. De bedriver en verksamhet som bl.a. 
främjar folkhälsan och möjliggör för olika grup-
per av människor att få del av motion och natur-
upplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa 
mötesplatser i naturen för människor med olika 
etnisk bakgrund och med olika förutsättningar 
att vistas ute i naturen samt att uppmuntra barns 
utevistelse. 

Sammanfattningsvis konstaterar regeringen 
att det statliga bidraget till friluftsorganisationer 
under 2014 väl uppfyller bidragens syfte och att 
anslaget ger goda effekter för samhället. Bidra-
gen har möjliggjort verksamhet som organiserat 
stora grupper människor, särskilt barn och ung-
domar. Regeringen bedömer att statens bidrag 
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till friluftsorganisationerna bidrar till och spelar 
en fortsatt viktig roll inom politikområdet och 
det är angeläget för staten att fortsatt stödja 
organisationernas arbete. 

Det kvarstår mycket arbete för att bevara den 
biologiska mångfalden och kulturmiljön samt 
förbättra förutsättningarna för friluftsliv i tä-
tortsnära natur. Regeringen bedömer att det 
finns behov av att stärka samordningen av tä-
tortsnära natur och att befintliga styrmedel be-
höver värnas och utvecklas för friluftslivets syf-
ten. Friluftsliv är exempel på en s.k. kulturell 
ekosystemtjänst. Myndigheternas arbete med 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster ska 
integreras med arbetet med friluftsliv. Bevarande 
av biologisk mångfald och hänsyn till friluftslivet 
ska vara en naturlig komponent inom alla sek-
torer som nyttjar mark och vatten (se utg.omr. 
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
samt utg.omr. 20 Allmän miljö- och naturvård). 

15.8 Budgetförslag 

15.8.1 13:1 Stöd till idrotten 

Tabell 15.4 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 705 216  
Anslags- 
sparande 235 

2015 Anslag 1 737 751  1 
Utgifts- 
prognos 1 737 794  

2016 Förslag 1 902 811    

2017 Beräknat 1 913 811    

2018 Beräknat 1 932 811    

2019 Beräknad 1 932 811    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till idrotten. Anslaget får även användas för ut-
gifter för statsbidrag till specialidrott inom gym-
nasieskolan, idrottsforskning och insatser mot 
dopning. 

Regeringens överväganden 

Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
13:1 Stöd till idrotten 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 705 751 1 705 751 1 705 751 1 705 751 

Förändring till följd av:    

Beslut 196 760 207 760 226 760 226 760 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområ-
den 300 300 300 300 

Övrigt     

Förslag/ 

beräknat 
anslag 1 902 811 1 913 811 1 932 811 1 932 811 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Anslaget föreslås öka med 133 miljoner kronor 
2016 för insatser främst inom barn- och ung-
domsidrotten. För samma ändamål beräknas 
anslaget öka med 144 miljoner kronor 2017 och 
med 163 miljoner kronor per år fr.o.m. 2018.  

Anslaget föreslås öka med 64 miljoner kronor 
2016 för etablering av nyanlända. För samma 
ändamål beräknas 64 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2017. 

För platser för funktionshindrade elever vid 
riksrekryterande idrottsgymnasier föreslås att 
300 000 kronor överförs 2016 från anslag 1:5 
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk 
verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning. Motsvarande överfö-
ring beräknas till 300 000 kronor fr.o.m. 2017. 

Anslaget föreslås minska med 240 000 kronor 
2016 och anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse föreslås öka för 
att upprätthålla en god hantering av ärenden vid 
Kampsportsdelegationen. För samma ändamål 
beräknas anslaget 13:1 Stöd till idrotten minska 
med 240 000 kronor per år fr.o.m. 2017. 

Regeringen föreslår att 1 902 811 000 kronor 
anvisas under anslaget 13:1 Stöd till idrotten för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 1 913 811 000 kronor, 1 932 811 000 kronor 
respektive 1 932 811 000 kronor. 
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15.8.2 13:2 Bidrag till allmänna 
samlingslokaler 

Tabell 15.6 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
31 881 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
283 

 
2015 

 
Anslag 

 
32 164 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
31 365 

2016 Förslag 32 164      

2017 Beräknat 32 164      

2018 Beräknat 32 164      

2019 Beräknat 32 164      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till allmänna samlingslokaler. Anslaget får även 
användas för utgifter för statsbidrag till Bygde-
gårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker 
och Riksföreningen Våra Gårdar för organisa-
tionernas information, rådgivning, utvecklings-
arbete och arbete gällande ansökningar om stat-
ligt stöd. 

Kompletterande information 

I förordningen (1996:1593) om bidrag till all-
männa samlingslokaler finns bestämmelser om 
bidrag till allmänna samlingslokaler.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 13:2 Bidrag till 
allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 32 000 000 
kronor 2017–2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Anslaget an-

vänds bl.a. för investeringsbidrag till fleråriga 
projekt. Detta innebär att bidragen betalas ut ett 
eller flera år efter det år då projektbidrag beslu-
tats. Regeringen bör därför bemyndigas att un-
der 2016 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna 
samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 
2017–2020. 
 

 
Tabell 15.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat  
2018 

Beräknat  
2019-2020 

Ingående åtaganden – 26 283 32 000 – – – 

Nya åtaganden – 25 380 18 000 – – – 

Infriade åtaganden – -19 663 -18 000 -18 000 -9 000 -5 000 

Utestående åtaganden 26 283 32 000 32 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 32 000 32 000 32 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 15.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 32 164 32 164 32 164   32 164 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 32 164 32 164 32 164 32 164 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 32 164 000 kronor anvi-
sas under anslaget 13:2 Bidrag till allmänna sam-
lingslokaler för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 32 164 000 kronor årligen.  

15.8.3 13:3 Bidrag för kvinnors 
organisering 

Tabell 15.9 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
27 758 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
405 

 
2015 

 
Anslag 

 
28 163 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
27 463 

2016 Förslag 28 163      

2017 Beräknat 28 163      

2018 Beräknat 28 163      

2019 Beräknat 28 163      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för kvinnors organisering. 

Kompletterande information 

I förordningen (2005:1089) om statsbidrag för 
kvinnors organisering finns bestämmelser om 
statsbidrag för kvinnors organisering. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 13:3 Bidrag för 
kvinnors organisering besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
29 000 000 kronor 2017. 
 

 
Skälen för regeringens förslag: För att nå en 

ökad förutsägbarhet och effektivitet i medelstill-
delningen till kvinnors organisering bör Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
kunna handlägga stödet för 2017 under 2016. 
Detta innebär att åtaganden om bidrag för kvin-
nors organisering beslutas under 2016 för det 
kommande året och därmed medför behov om 
framtida anslag. Regeringen bör därför bemyn-
digas att under 2016 för anslaget 13:3 Bidrag för 
kvinnors organisering besluta om bidrag som 
medför behov av framtida anslag på högst 
29 000 000 kronor 2017. 
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Tabell 15.10 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 29 000 29 000 29 000 –   

Nya åtaganden 29 000 29 000 29 000 –   

Infriade åtaganden -29 000 29 000 -29 000 -29 000   

Utestående åtaganden 29 000 29 000 29 000 –   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 29 000 29 000 29 000 –   

 

Regeringens överväganden 

Tabell 15.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2018 för 
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 28 163 28 163 28 163 28 163 

Förändring till följd av:  

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  28 163 28 163 28 163 28 163 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2013 (bet. 2013/14:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 28 163 000 kronor anvi-
sas under anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors orga-
nisering för 2016. För 2017, 2018 och 2019 be-
räknas anslaget till 28 163 000 kronor årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.8.4 13:4 Stöd till friluftsorganisationer 

Tabell 15.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
27 785 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
27 785 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
27 785 

2016 Förslag 47 785      

2017 Beräknat 47 785      

2018 Beräknat 47 785      

2019 Beräknat 47 785      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till friluftsorganisationer. 

Kompletterande information 

I förordningen (2010:2008) om statsbidrag till 
friluftsorganisationer finns bestämmelser om 
statsbidragens hantering. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökar med 20 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 och framåt. 

Anslaget har för perioden 2016–2019 beräk-
nats enligt följande: 
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Tabell 15.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 27 785 27 785 27 785 27 785 

Förändring till följd av:    

Beslut 20 000 20 000 20 000 20 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  47 785 47 785 47 785 47 785 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 47 785 000 kronor anvi-
sas under anslaget 13:4 Stöd till friluftlivsorgani-
sationer för 2016. För 2017, 2018 och 2019 be-
räknas anslaget till 47 785 000 kronor årligen. 

15.8.5 13:5 Bidrag till riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer 

Tabell 15.14 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
15 000 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 000 

2016 Förslag 15 000      

2017 Beräknat 15 000      

2018 Beräknat 15 000      

2019 Beräknat 15 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer i 
enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd 
till riksdagspartiers kvinnoorganisationer. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 13:5 Bidrag till 
riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor 2017.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 

Partibidragsnämndens administration ska kunna 
bedrivas effektivt bör stödet till 
riksdagspartiernas kvinnoorganisationer 
handläggas samtidigt som stödet till de politiska 
partierna enligt lagen (1972:625) om statligt stöd 
till politiska partier. Detta innebär att åtaganden 
om stöd till riksdagspartiernas 
kvinnoorganisationer beslutas under hösten för 
det kommande året och därmed medför behov 
om framtida anslag. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 13:5 
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 15 000 000 kronor 2017.  
 

Tabell 15.15 Beställningsbemyndigande för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

  

Ingående åtaganden 15 000 15 000 15 000 – – – 

Nya åtaganden 15 000 15 000 15 000 – – – 

Infriade åtaganden -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 – – 

Utestående åtaganden 15 000 15 000 15 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 15 000 15 000 15 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 15.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2018 för 
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 000 15 000 15 000 15 000 

Förändring till följd av:  

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 000 15 000 15 000 15 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2013 (bet. 2013/14:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 15 000 000 kronor anvi-
sas under anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 15 000 000 kro–
nor årligen.  

15.8.6 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn 

Tabell 15.17 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
24 750 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
8 

 
2015 

 
Anslag 

 
224 758 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
219 171 

2016 Förslag 24 758      

2017 Beräknat 24 758      

2018 Beräknat 24 758      

2019 Beräknat 24 758      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2014 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för bidrag till 
forskning samt annan kunskapsutveckling som 
avser det civila samhället. Anslaget får även an-
vändas för utgifter för uppföljning och annan 
verksamhet för genomförandet av politiken för 
det civila samhället samt för sådana administra-
tiva utgifter som är en förutsättning för genom-
förandet av insatser inom området. 

Regeringens överväganden 

Tabell 15.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2018 för 
13:6 Insatser för den ideella sektorn 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 758 24 758 24 758 24 758 

Förändring till följd av:  

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 758 24 758 24 758 24 758 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2013 (bet. 2013/14:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 24 758 000 kronor anvi-
sas under anslaget 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn för 2016. För 2017, 2018 och 2019 be-
räknas anslaget till 24 758 000 kronor årligen.
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16 Folkbildning 

16.1  Omfattning 

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studie-
förbund och studerandeorganisationer inom  

 
 
folkhögskolan. Inom folkbildningen finns sär-
skilda statsbidrag även för viss tolkutbildning. 

16.2  Utgiftsutveckling 

Tabell 16.1 Utgiftsutveckling inom Folkbildning, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Folkbildning        

14:1 Bidrag till folkbildningen 3 625 3 626 3 626 3 812 3 805 3 802 3 835 

14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning 17 17 17 38 38 39 40 

14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen  30 29 50 40 30 30 

Summa Folkbildning 3 642 3 673 3 672 3 900 3 883 3 871 3 905 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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16.3  Resultatredovisning 

16.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Målet för folkbildningspolitiken fastställdes 
genom riksdagens beslut i fråga om regeringens 
proposition Allas kunskap – allas bildning (prop. 
2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 
2013/14:379). Målet avspeglar folkbildningens 
idémässiga grund, särskilda pedagogik och själv-
ständighet. Folkbildningens verksamhet följs i 
första hand upp i förhållande till de fyra syften 
som gäller för statsbidraget för folkbildningen. 
Dessa fyra syften ligger till grund för resultat-

indikatorerna och presenteras i tabell 16.2. De 
resultatindikatorer som används för folkbild-
ningens område är i huvudsak kvantitativa och 
beskriver främst den verksamhet som genom-
förts, t.ex. antal deltagare vid folkhögskolor och 
studieförbund. Underlag för uppföljning gente-
mot dessa indikatorer samt för övriga bedöm-
ningar av folkbildningens verksamhet har häm-
tats från Folkbildningsrådets och SISU Idrotts-
utbildarnas årsredovisningar samt från de utvär-
deringar som Folkbildningsrådet genomför. 
Vidare har uppgifter inhämtats från vissa myn-
digheters årsredovisningar, bl.a. Myndigheten 
för yrkeshögskolan och Specialpedagogiska skol-
myndigheten.

Tabell 16.2 Syften och indikatorer  

Syfte Indikatorer 
1. Stödja verksamhet som bidrar till att 
stärka och utveckla demokratin. 

Antalet folkhögskolor och studieförbund i landet. 
Fördelning av folkhögskolor och studieförbund i landet. 

2. Bidra till att göra det möjligt för en 
ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen. 

 Deltagare i folkhögskolekurs efter ålder och kön. 
 Unika studiecirkeldeltagare efter ålder och kön. 
 Andel utlandsfödda deltagare i folkhögskolans långa kurser 

och i studiecirklar. 
 Andel deltagare med funktionsnedsättning i långa kurser resp. 

studiecirklar. 
3. Bidra till att utjämna utbildnings-
klyftor och höja bildnings- och utbild-
ningsnivån i samhället. 

Andel deltagare utan gymnasieutbildning. 
Antal utfärdade intyg om grundläggande behörighet bland 
deltagare på folkhögskolans långa kurser. 
Antal utfärdade intyg om avslutad eftergymnasial yrkesutbild-
ning på särskild kurs. 

4. Bidra till att bredda intresset för och 
öka delaktigheten i kulturlivet. 

 Antal deltagare i folkhögskolors och studieförbunds 
kulturprogram. 

 Andel kvinnor respektive män i kulturprogram. 
 
16.3.2 Resultat 

Statens stöd till folkbildningen omfattar bidrag 
till folkhögskolor och studieförbund. Riksdagen 
anvisade 3 625 miljoner kronor för statens stöd 
till folkbildningen för 2014. Folkbildningsrådet 
och SISU Idrottsutbildarna fördelar det statliga 
stödet till folkbildningen enligt förordningen 
(2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Av 
de medel riksdagen anvisade fördelade Folkbild-
ningsrådet 1 723 miljoner kronor till folkhög-
skolorna och 1 708 miljoner kronor till studie-
förbunden (exklusive SISU) för 2014 års verk-
samhet. SISU Idrottsutbildarna, som är idrotts-
rörelsens studie-, bildnings- och utbildnings-
organisation, får ett särskilt verksamhetsstöd. 
Verksamhetsstödet till SISU uppgick 2014 till 
164,1 miljoner kronor.  

Under 2014 deltog i genomsnitt 29 020 delta-
gare per termin i folkhögskolans långa kurser 
och i genomsnitt 42 045 deltagare per termin i 
korta kurser. I studiecirkelverksamhet av olika 
former deltog 638 000 unika deltagare och 
389 000 unika deltagare deltog i annan folkbild-
ningsverksamhet anordnad av studieförbunden 
under 2014. Studieförbunden (exklusive SISU) 
anordnade under 2014 275 200 studiecirklar, 
60 000 arrangemang i form av annan folkbild-
ningsverksamhet och 368 400 kulturprogram. 
SISU hade över 470 000 unika deltagare i sina 
arrangemang. 
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Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin  

Folkbildningen har sedan sin framväxt spelat en 
viktig roll för demokratin i Sverige. Folkbild-
ningen är betydelsefull inte bara för det demo-
kratiska samtalet utan också för att stärka med-
borgarnas delaktighet i demokratin. 

Indikator: Antalet folkhögskolor och studieförbund 
i landet 
Det finns 151 folkhögskolor och 11 studieför-
bund (inklusive SISU Idrottsutbildarna). Under 
2014 godkände Folkbildningsrådet två nya folk-
högskolor som statsbidragsmottagare fr.o.m. 
halvårsskiftet 2015. Dessa var Borås folkhög-
skola och Fryshusets folkhögskola. Under 2014 
utgick inte bidrag till en folkhögskola som tidi-
gare fått det. 

Indikator: Fördelning av folkhögskolor och studi-
eförbund i landet 
Både folkhögskolor och studieförbund är 
spridda över landet. Det finns 151 folkhögskolor 
fördelade på 115 av landets kommuner och det 
finns folkhögskoleverksamhet i ca 160 kom-
muner. Av de nya folkhögskolor som har 
startats under den senaste tjugoårsperioden har 
de flesta etablerats i någon av landets större 
städer. Dessutom har ett antal folkhögskolor 
flyttat sin verksamhet från landsbygd till stad 
och många folkhögskolor har etablerat filialer i 
städer. Vad gäller studieförbunden så finns det 
studiecirkelverksamhet i landets alla kommuner 
men de enskilda studieförbunden har inte kon-
tor i varje kommun. I relation till kommunernas 
invånarantal är antalet deltagare i studiecirklar 
störst i landets glesbygdskommuner.  

SISU Idrottsutbildarna 
Under 2014 har SISU Idrottsutbildarna sam-
verkat med 8 949 föreningar i olika utvecklings- 
och utbildningsinsatser runt om i Sverige. Det 
har bl.a. handlat om att stärka föreningarna ge-
nom att öka kunskapen om föreningsarbete, 
ledarförsörjning och värdegrundsarbete. Under 
2014 genomfördes 126 000 arrangemang med 
1 000 000 deltagare (ej unika deltagare). Av dessa 
var 12 500 arrangemang med totalt 77 600 delta-
gare inriktade på värdegrundsarbete.  

Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsut-
vecklingen  

Folkbildningen är en mötesplats för människor 
med olika bakgrund och förutsättningar. Statens 
stöd till folkbildningen syftar till att göra det 
möjligt för en ökad mångfald människor att 
påverka sin livssituation och skapa engagemang 
att delta i samhällsutvecklingen.  

Indikator: Deltagare i folkhögskolekurs efter ålder 
och kön 
Kvinnorna är fler än männen inom folkbild-
ningen. År 2014 var 61 procent av deltagarna i 
folkhögskolornas långa kurser och 64 procent av 
deltagarna i studieförbundens verksamhet kvin-
nor. Deltagarna i folkhögskolornas kurser är 
yngre än deltagarna i studieförbundens verk-
samheter och deltagarna i allmän kurs är yngst. 
Medelåldern var 28 år bland deltagarna i allmän 
kurs och 33 år bland deltagarna i särskild kurs 
2014.  

Indikator: Unika studiecirkeldeltagare efter ålder 
och kön 
Under 2014 deltog 660 848 unika deltagare i 
studiecirkel. Av dessa var 61 procent kvinnor 
och 39 procent män (medianvärden). Vidare 
deltog 413 330 personer i annan folkbildnings-
verksamhet, varav 65 procent var kvinnor och 
35 procent män (medianvärden).  

Studieförbundens deltagare är betydligt äldre 
än deltagarna på folkhögskolans allmänna kurs. 
Av studieförbundens deltagare hade en tredjedel 
fyllt 65 år och 56 procent var över 44 år. Av de 
unika deltagarna var 47 procent under 24 år. Del-
tagarna över 65 år motsvarade 6 procent. SISU 
Idrottsutbildarna redovisar att av deltagarna i 
studiecirklar, kurser, barnkultur och utvecklings-
arbete var 44 procent kvinnor och 56 procent 
män. 

Indikator: Andel utlandsfödda deltagare i folk-
högskolans långa kurser och i studiecirklar 
Andelen utrikes födda är hög på folkhögskolans 
allmänna kurs. Höstterminen 2014 var 
31 procent av deltagarna i allmän kurs utrikes 
födda medan motsvarande andel var 12 procent i 
de särskilda kurserna. Av studiecirkeldeltagarna 
var 19 procent utrikes födda. I annan folkbild-
ningsverksamhet var andelen utrikes födda lägre, 
närmare bestämt 10 procent.  
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Indikator: Andel deltagare med funktionsnedsätt-
ning i folkhögskolornas långa kurser respektive i 
studieförbundens studiecirklar 
Under höstterminen 2014 var det 35 procent av 
deltagarna i allmän kurs och 14 procent av del-
tagarna i särskild kurs som hade någon form av 
funktionsnedsättning. Av deltagarna i studie-
cirkelverksamhet hade 7 procent funktionsned-
sättning. 

Jämställdhet inom folkbildningen 
Av Folkbildningsrådets studie Jämställdhet inom 
folkbildningen (U2015/01605) framgår att an-
delen kvinnor i folkhögskolans långa kurser är 
hög i kursinriktningar som slöjd, konsthantverk, 
bild samt form, målarkonst, språk och samhälls-
vetenskap. Männen överväger något i kursin-
riktningar som musik (55 procent) och fritids-
ledarutbildning (57 procent). Inom studieför-
bundens studiecirklar var andelen kvinnor bland 
deltagarna 62 procent 2014. Kvinnorna domine-
rade i textila hantverksämnen, keramik, porslins-
målning och balett medan männen dominerade i 
improvisatorisk musik, fiske och vattenbruk, 
skogsbruk, maskinteknik och verkstadsteknik 
samt cirkelledarutbildning. Av studien framgår 
även att jämställdhetsinsatser genomförs av 76 
procent av folkhögskolorna och 64 procent av 
studieförbunden. Jämställdhetsinsatserna är 
främst inriktade på arbetsmiljö, arbetsorganisa-
tion och personalens fortbildning. 

Bland förtroendevalda inom folkbildningen är 
könsfördelningen relativt jämn. Det finns dock 
en överrepresentation av män främst på ordfö-
randeposterna i styrelserna. Som exempel kan 
nämnas att av samtliga ordförande i folkhög-
skolornas styrelser är 36 procent kvinnor och 
64 procent män. 

Etableringskurser för nyanlända 
Etableringskurser för nyanlända genomförs av 
folkhögskolorna sedan 2014. Kurserna finansie-
ras genom att Arbetsförmedlingen lämnar bidrag 
till Folkbildningsrådet. Målgruppen är personer 
som omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. Folkhögskolorna anordnar 
utbildningar som är sex månader långa och som 
innehåller studier i svenska samt arbets-
förberedande och orienterande insatser. Under 
2014 deltog cirka 1 000 personer i etablerings-
kurserna vid totalt 66 folkhögskolor.  

Förstärkningsbidrag och särskilt utbildningsstöd  
Folkbildningsrådet fördelade 2014 totalt 
176 miljoner kronor till folkhögskolorna som 
kostnadsrelaterat bidrag för deltagare med 
funktionsnedsättning och för deltagare som är 
utrikes födda med bristande kunskaper i det 
svenska språket. Till studieförbunden fördelas 
ett motsvarande förstärkningsbidrag som 2014 
uppgick till 102 miljoner kronor. 

Det fördelas även ett särskilt utbildningsstöd 
för att underlätta studierna för personer med 
funktionsnedsättning. Under 2014 fördelade 
Specialpedagogiska skolmyndigheten totalt 
157 miljoner kronor i särskilt utbildningsstöd. 
Den största delen av detta stöd, 146,7 miljoner 
kronor, fördelades till folkhögskolorna medan 
5,5 miljoner kronor lämnades till universitet och 
högskolor. Av det beviljade bidraget till folk-
högskolor avsåg 77 procent bidrag till stödper-
soner medan 23 procent avsåg särskilda utbild-
ningsinsatser. I genomsnitt kunde 
5 071 deltagare per termin studera på folkhög-
skola med hjälp av stödpersoner. Den största 
gruppen var deltagare med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Förutom bidraget till 
stödpersoner beviljades 95 folkhögskolor bidrag 
för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser 
för deltagare med funktionsnedsättning. Vidare 
fördelades 4,2 miljoner kronor till Synskadades 
Riksförbund för teknisk anpassning av studie-
material för synskadade och dövblinda. 

Utbildning till tolk för döva och hörselskadade 
personer, personer med dövblindhet samt skrivtolk 
Utbildning till tolk för döva och hörselskadade 
personer, personer med dövblindhet samt skriv-
tolk bedrivs inom folkhögskolor med särskilt 
statligt stöd. År 2014 lämnade Myndigheten för 
yrkeshögskolan 26,6 miljoner kronor i bidrag till 
folkhögskolor för dessa tolkutbildningar.  

Utbildningen till teckenspråks- och dövblind-
tolk genomförs till sin större del som en fyraårig 
utbildning. Det genomsnittliga antalet deltagare 
per termin på teckenspråks- och dövblindtolk-
utbildningen uppgick 2014 till 272 jämfört med 
292 under 2013. Totalt slutförde 48 personer 
teckenpråkstolkutbildning med godkänt resultat 
under 2014 och 44 personer under 2013. Vidare 
påbörjade 16 personer skrivtolkutbildning 2014 
jämfört med 10 personer 2013. Under 2014 hade 
13 deltagare slutfört skrivtolkutbildning med 
godkänt resultat. 
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Kontakttolkutbildning  

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer 
som inte behärskar svenska och representanter 
för svenska myndigheter. Utbildning till 
kontakttolk bedrevs 2014 av fyra folkhögskolor 
och tre studieförbund (fr.o.m. 2015 fyra studie-
förbund). Utbildningarna vid studieförbund ge-
nomförs som bundna, ettåriga, sammanhållna 
grundutbildningar på halvtid. Utbildningarna vid 
folkhögskolor genomförs som distansutbild-
ningar, ett år på halvtid eller två år på kvartsfart. 
Myndigheten för yrkeshögskolan betalade under 
2014 ut bidrag om 16,1 miljoner kronor till folk-
högskolor och studieförbund för detta ändamål. 
Under 2014 studerade i genomsnitt 197 personer 
på den sammanhållna grundutbildningen till 
kontakttolk jämfört med 173 personer 2013.  

Översyn av kontakttolkutbildningen och tecken-
språkstolkutbildningen 
Myndigheten för yrkeshögskolan redovisade i 
maj 2015 på regeringens uppdrag en översyn av 
vilka behov det finns av kontakttolkar och om 
kontakttolkutbildningen för närvarande bedrivs i 
sådan omfattning att den kan tillgodose sam-
hällets behov av kontakttolkar. I rapporten redo-
visas att det råder stor brist på kontakttolkar och 
i synnerhet utbildade eller auktoriserade tolkar. 
Myndigheten föreslår att betydligt fler utbild-
ningsplatser inrättas för att samhället ska få fler 
kompetenta kontakttolkar. Vidare föreslås att 
möjligheterna till validering av tolkkunskaper 
förstärks och permanentas. Myndigheten före-
slår också att kontakttolkutbildningens upplägg 
och längd ska ses över i syfte att höja kvaliteten i 
utbildningen till kontakttolk (U2015/02700).  

Statskontoret fick i februari 2015 i uppdrag att 
genomföra en översyn av utbildningen av tolkar 
för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet inom folkhög-
skolan (teckenspråkstolkutbildning). Översynen 
ska omfatta vilken dimensionering och vilket 
övergripande innehåll som teckenspråkstolk-
utbildningen bör ha samt behovet av en tecken-
språkstolklärarutbildning. Uppdraget ska redovi-
sas i oktober 2015 (U2015/01184). 

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

Folkbildningen, särskilt folkhögskolorna, har en 
lång tradition av att genomföra verksamhet för 

personer med kortare formell utbildningsbak-
grund än befolkningen i genomsnitt. Folkbild-
ningen bidrar därigenom till att utjämna utbild-
ningsklyftor i samhället.  

Indikator: Andel deltagare utan gymnasieutbild-
ning 
Deltagarna i folkhögskolornas kurser har kortare 
formell utbildningsbakgrund än befolkningen i 
genomsnitt. Hösten 2014 hade 83 procent av 
deltagarna i folkhögskolans allmänna kurs endast 
förgymnasial utbildning, dvs. kortare utbildning 
än två års gymnasiestudier. På de särskilda kurs-
erna hade 16 procent endast förgymnasial ut-
bildning. Många av deltagarna i studieförbun-
dens verksamhet hade högre utbildning. Ande-
len med endast förgymnasial utbildning uppgick 
till 19 procent bland deltagarna i studieförbun-
dens verksamhet jämfört med 23 procent bland 
befolkningen som helhet. Andelen med efter-
gymnasial utbildning uppgick till 41 procent 
bland studieförbundens deltagare jämfört med 
33 procent bland befolkningen som helhet. 

Indikator: Antal utfärdade intyg om grundläg-
gande behörighet bland deltagare på folkhögskolans 
långa kurser  
Under kalenderåret 2014 utfärdades 2 118 intyg 
om grundläggande behörighet från folkhögsko-
lans långa kurser (allmän kurs) jämfört med 
2 197 sådana intyg under 2013 och 2 114 intyg 
under 2012.  

Indikator: Antal utfärdade intyg om avslutad ef-
tergymnasial yrkesutbildning på särskild kurs 
Under 2014 fick 1 379 studerande vid folkhög-
skolans särskilda kurser intyg om avslutad efter-
gymnasial utbildning jämfört med att 1 275 
sådana intyg utfärdades 2013 och 1 208 ut-
färdades 2012. 

Studiemotiverande folkhögskolekurs 
Studiemotiverande folkhögskolekurs är en 
arbetsmarknadspolitisk insats som sedan 2010 
genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen. De studiemotiverande 
folkhögskolekurserna vänder sig till arbets-
sökande som varken har grundläggande hög-
skolebehörighet eller gymnasieexamen, i syfte 
att underlätta för deltagaren att påbörja eller 
återgå till reguljär utbildning. Målgrupperna är 
dels arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år, 
dels deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
som fyllt 25 år. Antalet personer som påbörjade 
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en studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 var 
4 706 personer fördelade på 117 folkhögskolor. 
Av de ungdomar som avslutade en studiemotive-
rande kurs 2013 hade 34 procent studerat vidare 
på allmän kurs och 2 procent på särskild kurs 
fram t.o.m. december 2014. 

Bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet  

Statens stöd till folkbildningen ska bidra till att 
bredda kulturintresset i samhället och till att öka 
delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolor och 
studieförbund kan fungera som lokala och re-
gionala arenor där deltagare inte bara konsume-
rar utan också skapar kultur. Inom de flesta 
studieförbund var kulturen den största verksam-
heten under 2014. 

Indikator: Antal deltagare i folkhögskolors och 
studieförbunds kulturprogram 
Under 2014 deltog ca 814 400 personer i studie-
cirklar inriktade på kultur, musik och media. 
Musikcirklarna samlade flest deltagare, totalt 
419 900 personer. Vidare anordnade studieför-
bunden totalt 368 000 kulturprogam som sam-
lade totalt nästan 20 miljoner (ej unika) delta-
gare.  

Under 2014 anordnade folkhögskolorna 
2 270 kulturprogram för allmänheten med näs-
tan 194 000 deltagare. Långa kurser i estetiska 
ämnen med ungefär 5 800 deltagare anordnades 
hösten 2014. 

SISU-distrikten arrangerade närmare 
6 900 kulturprogram med knappt 500 000 delta-
gare. 

Indikator: Andel kvinnor respektive män i kultur-
program 
Av de nästan 20 miljoner (ej unika) deltagarna i 
studieförbundens kulturprogram var 56 procent 
kvinnor och 44 procent män. Av de knappt 
500 000 deltagarna i SISU Idrottutbildarnas 
kulturprogram var 49 procent kvinnor och 
51 procent män. 

Läsfrämjande satsning 
Som ett resultat av den litteraturpolitiska propo-
sitionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) besluta-
des att 30 miljoner kronor av det statliga stödet 
till folkbildningen 2014 skulle destineras för 
planerad läsfrämjande verksamhet. Folk-
bildningsrådets styrelse fördelade bidraget så att 

150 folkhögskolor fick 100 000 kronor var och 
de 10 studieförbunden 500 000 kronor var samt 
dessutom 10 miljoner kronor som fördelades 
utifrån andel unika deltagare. Under 2014 deltog 
nästan 374 000 personer i läsfrämjande verksam-
heter som genomfördes av studieförbunden. 
Dessutom genomfördes 27 000 läsfrämjande arr-
angemang. Folkhögskolorna har genomfört in-
satser i form av t.ex. temaveckor, litteraturresor 
och bokkaféer.  

16.3.3 Övriga insatser 

Utvärdering av folkbildningen  
Med hänsyn till såväl det omfattande statliga 
stödet till folkbildningen som folkbildningens 
viktiga roll i samhället är det angeläget att mer 
regelbundet än tidigare utvärdera den verksam-
het som anordnas av folkhögskolor och studie-
förbund med stöd av statsbidraget. Genom att 
besluta i enlighet med förslagen i propositionen 
Allas kunskap – allas bildning (prop. 
2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 
2013/14:379) har riksdagen fastställt att statliga 
myndigheter ska ansvara för utvärderingen av 
folkbildningen. Enligt förordningen (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen ska Folkbild-
ningsrådet kontinuerligt följa upp och utvärdera 
studieförbundens och folkhögskolornas verk-
samheter i förhållande till statens syften och de 
villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska 
utgå.  

Utvärderingarna ska syfta till att ge svar på i 
vilken utsträckning syftena med statens stöd till 
folkbildningen uppnås. Regeringen gav därför i 
december 2014 Statskontoret i uppdrag att ge-
nomföra en samlad utvärdering av folkbild-
ningen utifrån de fyra syftena för statsbidraget 
till folkbildningen. Vidare ska Statskontoret 
senast den 18 april 2016 redovisa en första utvär-
deringsrapport. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 18 april 2018.  

SISU Idrottsutbildarna 
Den 1 juni 2014 trädde en ändring i lagen 
(1976:1046) om överlämnande av förvaltnings-
uppgifter inom Utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde i kraft. Den ger lagstöd för 
SISU Idrottsutbildarnas uppgift att fördela 
statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och 
utbildningsverksamhet.  
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En ny förordning om statsbidrag till folkbildningen  
Genom beslut om en ny förordning (2015:218) 
om statsbidrag till folkbildningen, som har ersatt 
1991 års förordning om statsbidrag till folk-
bildningen, har regeringen genomfört aviseringar 
i propositionen Allas kunskap – Allas bildning 
(prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 
2013/14:379). Den nya förordningen skiljer sig 
från den tidigare bl.a. på så sätt att det andra 
syftet med statsbidraget till folkbildningen har 
ändrats i enlighet med riksdagens beslut om 
förslagen i propositionen. De sju verksamhets-
områdena som tidigare gällde har upphävts. Som 
aviserades i propositionen har också Folkbild-
ningsrådets roll och folkhögskolan som en egen 
utbildningsform setts över och tydliggjorts. 
Delar av förvaltningslagen har också gjorts 
tillämpliga vid Folkbildningsrådets och SISU 
Idrottsutbildarnas handläggning av ärenden 
enligt förordningen. För att inhämta synpunkter 
som ett led i framtagandet av den nya för-
ordningen hölls en hearing med ett 
representativt urval av deltagare från den samlade 
folkbildningen i december 2014. Hearingen 
resulterade i att skrivningar förstärktes i för-
ordningen, bl.a. om att en folkhögskola ska ha 
en studeranderättslig organisation som tar till 
vara de studerandes intressen och att studieför-
bunden ska ha en ansvarig styrelse för att få 
bidrag. 

Folkhögskollärarexamen  
Folkhögskollärarexamen är en yrkesexamen som 
uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 60 högskolepoäng. Examensmålen 
regleras i bilaga 2 till högskoleförordningen 
(1993:100). År 2012 beslutades att folkhögskol-
lärarexamen skulle ses över i särskild ordning. En 
översyn har genomförts och en promemoria 
(Översyn av folkhögskollärarexamen, 
U2015/00453) har remitterats och ärendet 
bereds nu inom Regeringskansliet. Förslagen i 
remisspromemorian syftar till att säkerställa att 
examensbeskrivningen är hållbar över tid och till 
att ange tydligare mål som vidgar förståelsen av 
folkhögskolor och folkbildning som samhälls-
fenomen. Syftet är också att tydliggöra systemet 
med studieomdömen och behörighetsgivning i 
relation till bedömning och betygssättning i det 
allmänna skolsystemet.  

16.3.4 Analys och slutsatser 

Utbildningen i det ordinarie skolsystemet passar 
inte alla elever och behovet av andra metoder 
och lärformer växer. Utbildningsformen folk-
högskola är bl.a. viktig för att fler människor ska 
ges möjlighet att läsa in grundläggande behörig-
het för vidare studier.  

Uppföljningar som Folkbildningsrådet har 
gjort visar på ett antal framgångsfaktorer som 
har stor betydelse för folkhögskolans lärande-
miljö i detta avseende. Faktorerna kan samman-
fattas enligt följande: 

– Utbildningarna ger möjlighet till anpassad 
studietakt och en kreativ miljö som med-
verkar till goda resultat. 

– Det finns möjlighet för deltagarna att träffa 
studerande från olika typer av kurser från 
grundläggande till eftergymnasiala yrkesut-
bildningar. 

– Deltagarna är i ett sammanhang där utbild-
ning ses som en väg till arbete och där man 
stimuleras av andra. 

– Det finns utrymme för individuellt, själv-
stärkande arbete och social stöttning. 

– Deltagarna ges personlig utveckling, vilket 
ökar anställningsbarheten. 

– Folkhögskolorna har lång erfarenhet av 
samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt 
och goda kontakter med regionalt och lo-
kalt näringsliv. 

Studieförbunden arbetar främst med folk-
bildningsverksamhet för sina deltagare men har 
också, i likhet med folkhögskolorna, genomfört 
uppdragsutbildningar. Nio lokala studieförbund 
är godkända utbildningsanordnare av utbildning 
i svenska för invandrare (sfi). Studieförbunden är 
genom sin geografiska spridning i landet en länk 
mellan civilsamhället och andra aktörer lokalt 
och regionalt.  

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin  
Statens stöd till folkbildningen har till syfte att 
bidra till att stärka och utveckla demokratin. 
Folkbildningen har bidragit till att skapa stimule-
rande lärandemiljöer och engagemang såväl inom 
som utom verksamhetens väggar. Folkbild-
ningen är tillgänglig i hela landet och erbjuder 
bl.a. möjlighet till etablering och delaktighet för 
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nya svenskar. Varje år rapporterar studieförbund 
och folkhögskolor att de har mer än en miljon 
unika deltagare.  

Sedan 2010 har antalet deltagare och deltagar-
veckor på folkhögskolans allmänna kurs ökat i 
landets städer, förortskommuner och pendlings-
kommuner och minskat i de glesbefolkade de-
larna av landet. Denna utveckling har lett till att 
under 2014 återfanns nästan hälften av delta-
garna i folkhögskolornas allmänna kurser i stor-
städer, större städer eller förortskommuner. Av 
studieförbundens samtliga cirkeldeltagare 2014 
var 23 procent nya för året. Studieförbundens 
nyrekrytering var störst i storstäderna, där 65 
procent av de nya cirkeldeltagarna återfanns. 

Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
Regeringen anser att det statliga stödet till folk-
bildningen bör bidra till en verksamhet som 
kontinuerligt arbetar med att nå nya deltagar-
grupper. Statistik som Folkbildningsrådet tagit 
fram visar att särskilt studieförbunden når ut till 
ett stort antal deltagare, men framförallt till den 
kategori av deltagare som redan sedan tidigare är 
aktiva i studieförbunden. Studieförbunden skulle 
kunna rikta sin verksamhet för att nå ut till fler, 
t.ex. medelålders män, unga kvinnor, utrikes 
födda och personer med funktionsnedsättning. 

Inom folkbildningen finns en lång erfarenhet 
av att arbeta med frågor som har med demokrati, 
mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald 
att göra. Detta kan dock innebära att jämställd-
hetsfrågor behöver lyftas fram särskilt.  

Folkbildningsrådet har påbörjat arbetet med 
att justera bidragskriterierna utifrån det föränd-
rade syftet. Regeringen utgår ifrån att även SISU 
Idrottsutbildarna i sin bidragsgivning beaktar det 
förändrade syftet.  

En förutsättning för att nyanlända och andra 
personer som inte behärskar svenska ska kunna 
ha kontakter med svenska myndigheter och 
delta i samhällslivet är att det finns tillräcklig till-
gång till kontakttolkar.  

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
Deltagarna i folkhögskolans allmänna kurs är 
yngre och deras genomsnittliga utbildnings-
bakgrund är kortare än tidigare. Antalet personer 
med funktionsnedsättning har ökat särskilt på 
folkhögskolans allmänna kurser. Under höst-
terminen 2014 var det 35 procent av deltagarna i 

allmän kurs och 14 procent av deltagarna i sär-
skild kurs som hade någon form av funktions-
nedsättning. Vidare har andelen utrikes födda 
med svårigheter att tala, läsa eller skriva svenska 
ökat på allmän kurs, dock inte på särskild kurs. 

Folkhögskolans utbildning är flexibel och kan 
anpassas till deltagarnas olika behov och för-
utsättningar. De ändrade förutsättningarna för 
folkhögskolorna innebär dock att det finns be-
hov av ny kompetens hos folkhögskollärarna.  

Bidra till att bredda intresset för och öka delaktig-
heten i kulturlivet  
Folkbildningen är landets största kulturarena 
både när det gäller att erbjuda kulturupplevelser 
och möjligheter till eget skapande. Folkbild-
ningen möjliggör att människor i olika samhälls-
grupper kan utveckla sitt kulturella engagemang, 
delta i möten mellan människor och få en me-
ningsfull fritid. Deltagandet i studieförbundens 
kulturprogram är högre än någonsin. Ungefär 
20 miljoner (icke unika) deltagare rapporterades 
2014.  

Dagens ålderspensionärer lever ett aktivt liv 
med många sociala kontakter och många söker 
sig till studieförbunden. Att folkbildningen på 
det här sättet når ut till landets äldre innebär ett 
proaktivt arbete för att stärka folkhälsan inom 
dessa grupper. Det är också en utbildningsform 
där äldre och yngre deltagare möts och kan lära 
av varandra. Många unga, särskilt unga män, 
finner även en utvecklande och inspirerande 
verksamhet i studiecirklar med inriktning på 
improvisatorisk musik. 
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16.4  Budgetförslag 

16.4.1 14:1 Bidrag till folkbildningen 

Tabell 16.3 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 624 840 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 626 432 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 626 432 

2016 Förslag 3 811 928      

2017 Beräknat 3 804 880 2   

2018 Beräknat 3 802 127 3   

2019 Beräknat 3 835 281 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 3 811 737 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 3 811 652 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 3 811 653 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till folkbildningen. Anslaget får även användas 
för statsbidrag till Föreningen Nordiska Folk-
högskolan i Genève samt för utgifter för stats-
bidrag i form av det särskilda verksamhetsstödet 
till SISU Idrottsutbildarna. Vidare får anslaget 
användas för utgifter för utvärdering av folk-
bildningen samt för utgifter avseende bidrag till 
teckenspråkstolkutbildning. 

Kompletterande information 

I förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen finns bestämmelser om stats-
bidrag till folkbildningen. 

Regeringens överväganden 

Tabell 16.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
14.1 Bidrag till folkbildningen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 581 432 3 581 432 3 581 432 3 581 432 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 49 427 42 895 40 353 71 935 

Beslut 181 069 180 553 180 341 181 913 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 811 928 3 804 880 3 802 127 3 835 281 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Inom ramen för regeringens satsning på kun-
skapslyftet föreslås att medel avsätts som mot-
svarar en utökning av antalet platser på folk-
högskolans allmänna kurs med 2 000 utbild-
ningsplatser 2016 i enlighet med vad som be-
dömdes i vårändringsbudgeten för 2015 (prop. 
2014/15:99). Detta innebär att anslaget föreslås 
ökas med 120 000 000 kronor 2016. Anslaget 
beräknas öka med 120 000 000 kronor perma-
nent fr.o.m. 2017.  

Vidare föreslås ytterligare förstärkning av an-
talet utbildningsplatser på folkhögskolans all-
männa och särskilda kurser för att möjliggöra att 
fler som saknar grundläggande utbildning eller 
yrkesutbildning ska kunna fortsätta studera. 
Därför föreslås att 70 000 000 kronor tillförs för 
att möjliggöra en utökning av folkhögskolans 
allmänna och särskilda kurs motsvarande totalt 
ytterligare 1 000 utbildningsplatser på dessa 
kurser fr.o.m. 2016 samt för att kunna genom-
föra en pilotverksamhet för unga som saknar 
fullständig gymnasieutbildning.  

Därför föreslås att anslaget sammantaget ökas 
med 190 000 000 kronor 2016 och beräknas att 
anslaget ökas med 190 000 000 kronor perma-
nent fr.o.m. 2017.  

Regeringen föreslår att 3 811 928 000 kronor 
anvisas under anslaget 14:1 Bidrag till folkbild-
ningen för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräk-
nas anslaget till 3 804 880 000 kronor, 
3 802 127 000 kronor respektive 3 835 281 000 
kronor. 
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16.4.2 14:2 Bidrag till 
kontakttolkutbildning 

Tabell 16.5 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
16 776 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
16 769 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 769 

2016 Förslag 37 733      

2017 Beräknat 38 225 2   

2018 Beräknat 38 776 3   

2019 Beräknat 39 530 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 37 734 tkr i 2016 års prisnivå. 
3  Motsvarar 37 735 tkr i 2016 års prisnivå. 
4  Motsvarar 37 735 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag till kon-
takttolkutbildning. Anslaget får i begränsad 
omfattning även användas för utgifter för admi-
nistration, utveckling och rekryteringsfrämjande 
insatser. 

Kompletterande information 

I förordningen (2012:140) om statsbidrag för 
viss utbildning som rör tolkning och tecken-

språk finns bestämmelser om bidrag till kontakt-
tolkutbildning. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till 
kontakttolkutbildning besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 40 000 000 
kronor 2017–2020.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten 

för yrkeshögskolan fördelar bidrag till kontakt-
tolkutbildningar som genomförs vid folkhög-
skolor och studieförbund. Utbildningarna är ett-
åriga och tvååriga. En del av utbildningarna star-
tar på hösten. Detta innebär att Myndigheten för 
yrkeshögskolan behöver fatta fleråriga beslut om 
bidrag för kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 14:2 
Bidrag till kontakttolkutbildning besluta om bi-
drag som medför behov av framtida anslag på 
högst 40 000 000 kronor 2017–2020. 

Tabell 16.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden – – 30 000 – – – 

Nya åtaganden – 30 000 25 000 – – – 

Infriade åtaganden – – -15 000 -18 000 -15 000 -7 000 

Utestående åtaganden – 30 000 40 000 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndigande – 30 000 40 000 – – – 
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Regeringens överväganden 

Tabell 16.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 16 769 16 769 16 769 16 769 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 225 470 805 

Beslut 20 957 21 231 21 537 21 956 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  37 733 38 225 38 776 39 530 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Samhällets behov av kontakttolkar har ökat 
kraftigt under senare år. Kontakttolkutbild-
ningen bör därför utökas för att tillgodose sam-
hällets behov av kontakttolkar. Vidare bör möj-
ligheterna till validering av tolkars kunskaper 
utökas och fler preparandutbildningar genom-
föras för de som ska genomgå Kammarkollegiets 
auktorisationsprov. För att dessa satsningar ska 
kunna genomföras föreslås att anslaget 14:2 
Bidrag till kontakttolkutbildning ökas med 
21 000 000 kronor under 2016 och beräknas där-
efter öka med 21 000 000 kronor permanent 
fr.o.m. 2017.  

Regeringen föreslår därför att 37 733 000 kro-
nor anvisas under anslaget 14:2 Bidrag till kon-
takttolkutbildning för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 38 225 000 kronor, 
38 776 000 kronor respektive 39 530 000 kronor. 

16.4.3 14:3 Särskilda insatser inom 
folkbildningen 

Tabell 16.8 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
30 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
29 254 

2016 Förslag 50 000      

2017 Beräknat 40 000      

2018 Beräknat 30 000      

2019 Beräknat 30 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att genom-
föra insatser för att stärka kunskaper i svenska, 
om samhället och främja deltagande i samhälls-
livet för asylsökande och personer som fått 
uppehållstillstånd men bor kvar i anläggnings-
boende. 

Kompletterande information 

I förordningen (2015:521) om statsbidrag till 
särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande 
och vissa nyanlända invandrare finns bestämmel-
ser om statsbidrag till särskilda folkbildningsin-
satser för asylsökande och vissa nyanlända in-
vandrare. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 16.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 50 000 40 000 30 000 30 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  50 000 40 000 30 000 30 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Till följd av riksdagens beslut i fråga om vår-
ändringsbudgeten för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255) genom-
förs fr.o.m. sommaren 2015 särskilda folkbild-
ningsinsatser för asylsökande och nyanlända 
som bor på anläggningsboende. Syftet är att er-
bjuda insatser som kan ge meningsfull syssel-
sättning under asyltiden och påskynda asylsö-
kandes och nyanländas etablering. Därför har 
medel tillförts för studieförbundens insatser för 
att stärka de asylsökandes och nyanländas kun-
skaper i svenska och om samhället samt deras 
kontakter med och deltagande i samhällslivet. 
Regeringen anser att det är angeläget att denna 
satsning kan fortsätta.  

Regeringen föreslår därför att 50 000 000 kro-
nor anvisas under anslaget 14:3 Särskilda insatser 
inom folkbildningen för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 40 000 000 kro-
nor, 30 000 000 kronor respektive 30 000 000 
kronor.
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17 Tillsyn över spelmarknaden 

17.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om tillsyn och regle-
ring av spelmarknaden. 

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet på 
spel- och lotteriområdet. Myndighetens upp-
gifter innefattar bl.a. att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av spelregleringen, tillståndsgivning 
och tillsyn över spelmarknaden. 

17.2 Mål  

Målet är en sund och säker spelmarknad där 
sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 
tillgodoses under kontrollerade former. Över-
skottet från spel bör värnas och alltjämt vara 
förbehållet det allmänna eller allmännyttiga än-
damål, dvs. föreningslivet, hästsporten och sta-
ten (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 
2002/03:212).  

17.3 Resultatredovisning 

17.3.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder för 
spelmarknaden som används för att redovisa 
resultaten är följande: 

– Andel upptäckta fel genom tillsynsinsatser.  

– Ökad kunskapsspridning genom informa-
tionsinsatser. 

– Korrekt tillståndsprövning. 
 

Tillsynsinsatser syftar till att upptäcka fel med 
möjlighet att korrigera dessa. Det övergripande 
målet är att skapa rättsäkerhet och trygghet i 
samhället där spelmarknaden är en del. I till-
synsinsatserna inbegrips även kontroll av illegalt 
spel. 

Informationsinsatser förväntas leda till ökad 
kunskapsspridning om risker för spelberoende; 
hur farliga olika spel är samt hur stor sannolik-
heten är att vinna. Avsikten är att spelverksam-
heten ska vara sund och säker med kunskap om 
risker kopplat till spelande.  

Tillståndsprövning avser att granska ansök-
ningar om speltillstånd i förhållande till regel-
verket med möjlighet att bevilja eller avslå dessa. 
Även denna indikator används för att uppnå en 
sund och rättssäker spelmarknad. 

Vad gäller upptäckta fel har antalet anmärk-
ningar avseende reglerat spel ökat samtidigt som 
antal anmärkningar avseende illegalt spel har 
minskat. Sammantaget har antalet upptäckta fel i 
förhållande till antalet tillsynsinsatser avseende 
reglerat spel ökat från fem procent 2013 till fem 
och en halv procent 2014. Detta indikerar att 
myndighetens insatser har fått en ökad träff-
säkerhet och fungerar väl. Omfattningen av 
illegalt spel bedöms ha minskat tillföljd av 
uppföljande tillsynsarbete samt ökade insatser 
från rättsvårdande myndigheter. Lotteri-
inspektionens utökade samverkan med dessa 
myndigheter bedöms ha bidragit till de utökade 
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insatserna inom området från dessa myndig-
heter.  

Myndighetens kunskapsspridning sker via 
webben, traditionella och sociala medier, genom 
artiklar i dags- och kvällspress samt facktid-
ningar. Myndigheten har även genomfört om-
fattande utbildningsinsatser. Sammantaget har 
insatserna ökat kunskaperna om spelmarknaden 
för allt fler.  

Tillståndsprövningen har fungerat tillfreds-
ställande. Antalet ansökningar om tillstånd har, 
mellan åren 2013 och 2014, minskat från 3 400 
till 1 200. Åtgärder har vidtagits för att effektivi-
sera tillståndsprövningen i syfte att uppnå en 
fullt ut avgiftsfinansierad verksamhet. Målet 
uppnåddes 2014. 

Tillsynen av den reglerade marknaden ökade 
med drygt 4 000 timmar jämfört med föregående 
år. Tillsynen av kasinospel minskade till förmån 
för främst AB Svenska Spels övriga produkter 
samt den vadhållning som AB Trav och Galopp 
(ATG) anordnar. 

 

Tabell 17.1 Resultat 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tillsynsinsatser      

Antal kontroller  7 514 7 656 12 195 6 580 6 966 

Varav tillstånds-
givet spel 

6 488 5 757 9 307 5 393 5 749 

Varav illegalt 
spel 

1 026 1 899 2 888 1 187 1 217 

Antal kontroller 
med fel 

684 764 737 682 627 

Varav tillstånds-
givet spel 

304 248 303 268 314 

Varav illegalt 
spel 

380 516 434 414 313 

Andel kontroller 
med fel, till-
ståndsgivet spel 

4,7 4,3 3,3 5,0 5,5 

Informations-
insatser 

     

Besök webb, 
Kunskapssprid-
ning 

- 26 000 33 000 71 000 55 000 

Räckvidd, om-
nämnande i 
media 

561 645 753 1301 1006 

Tillstånd      

Antal ansök-
ningar 

3 559 3560 1 298 3 362 1 226 

Antal beviljade 
ansökningar 

3 534 3 510 1 262 3 259 1 262 

Antal avslag 54 25 38 29 17 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
Lotteriinspektionens fördelning av resurser och 
dess prioriteringar bedöms vara rimliga med 
hänsyn till utvecklingen på spelmarknaden och 
utifrån utformningen av nuvarande spelreglering. 
Det samlade resultatet ger också vid handen att 
resultatindikatorerna för myndighetens verk-
samhet har utvecklats positivt. Regeringen 
bedömer alltjämt att konsumentskyddet och 
säkerheten för konsumenten behöver stärkas 
samt att förutsättningarna på spelområdet 
behöver förtydligas. Regeringen avser att 
omreglera spelmarknaden för att skapa en 
spelmarknad som präglas av ett högt 
konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och 
tydliga förutsättningar för att få verka på 
marknaden. Alla aktörer som agerar på den 
svenska spelmarknaden ska göra det med 
behöriga tillstånd och aktörer utan tillstånd ska 
stängas ute. 
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17.3.2 Spelmarknadens utveckling 

Spelmarknaden 

Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 
tenderar att gå från traditionella lotterier och 
vadhållning till att spelet sker över internet. År 
2014 omsatte den reglerade svenska spelmark-
naden cirka 44,9 miljarder kronor brutto. 

Utöver den reglerade marknaden förekommer 
spel på utländska webbplatser. Marknadsandelen 
för bolag utan tillstånd i Sverige är ca 20 procent 
av den totala kända spelmarknaden, motsvarande 
ca 4,1 miljarder kronor. Uppgifterna baseras på 
undersökningar av spelvanor och omvärlds-
analys. Utvecklingen på spelmarknaden visar på 
en förskjutning från traditionellt spel till spel 
över internet och från reglerade spelbolag till 
oreglerade. Reglerade bolag står för 80 procent 
av den totala spelmarknaden och tillväxten för 
oreglerade bolag uppskattas av 
Lotteriinspektionen till 2–4 procentenheter per 
år för de kommande åren. 

Utvecklingen vad gäller marknadsföringen 
som helhet för spel har ökat med 50 procent 
mellan 2013 och 2014. År 2014 uppgick de 
samlade reklaminvesteringarna till 3,7 miljarder 
kronor. De oreglerade aktörerna som agerar från 
andra länder svarar för 72 procent av den sam-
lade reklamen från samtliga spelbolag. Svenska 
Spel AB är det svenska bolag som spenderar 
mest resurser på marknadsföring, ca 
600 miljoner kronor under 2014. 

Omsättningen av den reglerade spelmark-
naden har totalt sett minskat. Oreglerade aktörer 
har däremot ökat sin omsättning jämfört med 
2013.  

Antalet personer som spelar regelbundet har 
sedan 2007 minskat med 20 procent samtidigt 
som omsättningen ökat med nästan 30 procent. 
Detta bekräftar undersökningsresultat som visar 
att färre personer spelar för mer pengar. Rege-
ringen bedömer att de åtgärder som görs genom 
bl.a. Svenska spels införande av ett spelkort och 
ett ökat fokus på en sund och säker spelmarknad 
är viktiga åtgärder. 

I tabell 17.2 redovisas spelmarknadens 
bruttoomsättning uppdelat på olika spelanord-
nare. 

 

Tabell 17.2 Spelmarknadens bruttoomsättning 
Miljoner kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Svenska Spel 
inkl. poker och 
kasino 

26 452 27 030 27 528 27 337 25 557 

ATG 12 804 13 111 12 420 12 155 12 231 

Folkrörelsernas 
spel och lotterier 

6 100 6 456 6 560 6 882 6 719 

Restaurangkasino 511 500 495 455 441 

Totalt 45 867 47 097 47 003 46 830 44 949 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
År 2010–2014 har bruttoomsättningen minskat 
med 2 procent. I tabell 17.2 ingår bruttoomsätt-
ningen för samtliga spelformer med undantag 
för Svenska Spels internetpoker. För 
internetpoker redovisas den s.k. pokerraken, dvs. 
den avgift bolaget tar ut av spelarna. Det innebär 
att bruttoomsättningen på den reglerade svenska 
spelmarknaden är något högre än vad som redo-
visats i tabell 17.2. 

Svenska Spels bruttoomsättning minskade 
2014 med 6,5 procent och uppgick till 
25,5 miljarder kronor. Bruttoomsättningen för 
Casino Cosmopol uppgick före utbetalda vinster 
till ca 5,8 miljarder kronor. Svenska Spels om-
sättning av spel via internet, inklusive poker-
raken, uppgick till ca 4,2 miljarder kronor eller 
20 procent av bolagets totala omsättning. 

ATG:s bruttoomsättning ökade 2014 med 
1 procent och uppgick till ca 12,2 miljarder 
kronor vilket kan jämföras med 12,1 miljarder 
kronor 2013. Spelformen V75 är fortfarande 
bolagets största produkt med en 
bruttoomsättning på 4,6 miljarder kronor. För-
säljningen via internet fortsätter att öka och 
uppgick till 46 procent av den totala omsätt-
ningen. Det traditionella banspelandet och 
ombudsspelet fortsätter att minska. Överskottet 
från bolagets verksamhet går till trav- och  
galoppsporten. Under 2014 tilldelades trav- och 
galoppsporten ca 1,6 miljarder kronor. Vidare 
erhöll Hästnäringens nationella stiftelse 
47 miljoner kronor. 

Omsättningen netto på den reglerade mark-
naden (dvs. efter utbetalda vinster) var samman-
lagt drygt 16,5 miljarder kronor under 2014. I 
genomsnitt använder svenska folket 2,4 procent 
av sin disponibla inkomst till spel, räknat på om-
sättningen före utbetalda vinster. Det motsvarar 
ca 5 800 kronor per år och person över 18 år. 
Beloppet kan jämföras med alkoholkonsum-
tionen per person som 2014 uppgick till i ge-
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nomsnitt ca 10 liter alkohol per år och person 
över 18 år vilket motsvarar ca 3 740 kr. 

I tabell 17.3 redovisas marknadsandelar för 
olika spelanordnare på den reglerade marknaden. 
På grund av skillnader i återbetalningsprocent 
och spelfrekvens mellan olika aktörers produkt-
utbud är nettoomsättning ett bättre mått än 
bruttoomsättning vid studerande av marknads-
andelar.  

 
Tabell 17.3 Marknadsandelar av nettoomsättningen 
Procent av nettoomsättningen 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Svenska Spel 
inkl. poker och 
kasino 

56,8 56,1 56,8 56,4 54,3 

ATG 22,5 22,6 21,4 21,0 22,2 

Folkrörelsernas 
spel och lotterier 
(inkl. Bingo) 

19,4 20,0 20,6 21,4 22,3 

Restaurangkasino 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 

Totalt 100 100 100 100 100 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
När det gäller utvecklingen av marknadsandelar 
beräknat på nettoomsättningen kan konstateras 
att folkrörelserna har stärkt sin position medan 
Svenska Spel har tappat andelar. ATG samt 
restaurangkasino bevarar sina andelar. 

Folkrörelsernas spel och lotterier utgör 
22 procent av spelmarknaden. Lotterier via 
internet fortsatte att öka 2014. De privata före-
tag som bedriver restaurangkasinospel har de 
senaste åren haft en minskad omsättning och har 
uppskattningsvis en procent av spelmarknaden. 
I tabell 17.4 redovisas de tolv spelformerna med 
störst omsättning 2014. 

Tabell 17.4 De omsättningsmässigt största spelformerna 
Brutto, miljoner kronor. 

 2009 2014 Förändring 

Casino Cosmopol 5 931 5 738 -193 

Värdeautomatspel - Vegas 7 464 4 950 -2 514 

V75 4 744 4 617 -127 

Postkodlotteriet 2 110 3 431 1 321 

Oddset 2 414 3 244 830 

Triss 3 294 3 221 -73 

Lotto 2 881 2 924 43 

Dagens Dubbel 1 824 1 444 -380 

Keno 1 392 1 192 -200 

Vinnare 1 188 1 117 -71 

V64 966 1 090 124 

Bingo 1 276 1 073 -203 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
Omsättningen för de tolv största spelformerna 
har under en femårsperiod minskat med ca 
4 procent (1,4 miljarder kronor). Vegas 
maskinerna har tappat mest medan 
Postkodlotteriet och Oddset ökat mest. 

Av spelmarknadens aktörer med tillstånd har 
Svenska Spel, ATG, Folkspel, Miljonlotteriet, 
Postkodlotteriet och Kombispel under 2014 
erbjudit spel över internet. Dessa aktörers sam-
manlagda försäljning över internet uppgår till 
10,3 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 
23 procent av den totala bruttoomsättningen på 
den reglerade svenska spelmarknaden.  

Statliga inkomster från spelverksamheten 

De statliga inkomsterna från spelverksamheten 
består huvudsakligen av överskott från Svenska 
Spel och lotteriskatt från ATG. Därtill finns 
mindre inkomster från lotteriavgifter och skatt 
på spel. De sammantagna inkomsterna på stats-
budgeten från spel uppgick 2014 till ca 
6,1 miljarder kronor varav överskottet från 
Svenska Spel uppgick till ca 4,8 miljarder kronor 
och lotteriskatten från ATG uppgick till ca 
1,3 miljarder kronor.  

Spelreglering 

Flera länder i Europa inför nya regelverk på 
spelområdet. Syftet är bl.a. att återta kontrollen 
på den egna spelmarknaden. Flera länder inom 
EU har infört blockeringar av ip-adresser och 
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förbud att genomföra betalningar till spelbolag 
för att försöka stänga ute aktörer som saknar 
tillstånd. De senaste avgörandena från EU-dom-
stolen har bekräftat att medlemsstaterna har ett 
betydande utrymme att själva reglera 
spelpolitiken inom ramen för Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).  

Europeiska kommissionen beslutade i no-
vember 2013 om ett kompletterande motiverat 
yttrande till Sverige. Enligt yttrandet ifrågasätter 
kommissionen om lotterilagens tillämpning vid 
anordnande av spel är förenligt med EUF-för-
draget. Regeringen har svarat kommissionen 
genom att beskriva det svenska regelverket 
såsom konsistent och förenligt med EU-rätten. 
De högsta instanserna i det svenska rättssyste-
met eller EU-domstolen har hittills inte funnit 
att den svenska lagstiftningen som sådan är oför-
enlig med EU-rätten. Kommissionen har i 
pressmeddelande den 16 oktober 2014 meddelat 
att den beslutat väcka talan mot Sverige i EU-
domstolen för fördragsbrott. Regeringen avser 
att omreglera spelmarknaden för att skapa en 
spelmarknad som präglas av ett högt konsu-
mentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga 
förutsättningar för att få verka på marknaden. 
Alla aktörer som agerar på den svenska spel-
marknaden ska göra det med behöriga tillstånd 
och aktörer utan tillstånd ska stängas ute. 

I Sverige beslutade Högsta domstolen i ett 
mål den 21 december 2012 (NJA 2012 s. 1073) 
att straffsanktionen som är kopplad till 
främjandeförbudet enligt lotterilagen 
(1994:1000) strider mot EU-rättens 
diskrimineringsförbud. Åtalet mot Expressens 
och Aftonbladets före detta chefredaktörer för 
brott mot lotterilagen ogillades därför. 

Som en följd av HD:s dom förordnades en 
särskild utredare för att se över och föreslå 
lagändringar så att utformningen av 
främjandeförbudet i lotterilagen inte ska göra 
åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier 
(dir. 2014:6). Utredningen, som tog namnet 
Främjandeförbudsutredningen, har i betänk-
andet (SOU 2015:34) föreslagit dels att 
regelverket utformas så att det inte är tillåtet att i 
yrkesmässig verksamhet eller annars i 
förvärvssyfte främja deltagande i ett lotteri som 
inte anordnas med stöd av lotterilagen, dels att 
lotterilagen utformas så att den omfattar allt 
främjande av deltagande i lotterier som inte 
anordnas med stöd av lotterilagen. Vidare har 

föreslagits att Lotteriinspektionen ska få besluta 
att ett föreläggande eller förbud vid vite som 
avser främjandeförbudet ska gälla omedelbart. 
Regeringen avser att remittera betänkandet 
under hösten 2015. 

Inom Finansdepartementet tas fram förslag 
om lagändringar för en särskilt måttfull 
marknadsföring av lotterier, bestämmelser om 
spelansvar samt förslag om hur regeringens 
tillståndsgivning kan tydliggöras. Avsikten är att 
dessa förslag ska remitteras under hösten 2015. 
Vidare ska en översyn av automatspelslagen 
göras.  

Regeringen skärpte under 2013 villkoren för 
hur Svenska Spel och ATG får marknadsföra 
sina tjänster. Om bolagen har marknadsföring på 
nätet ska de exempelvis inte kunna ha en direkt-
länk till onlinespel. Anledningen till att rege-
ringen har infört ett sådant villkor för just on-
linespel beror på dessa spels farlighetsgrad ur 
beroendehänseende.  

17.3.3 Tillsynen av spelmarknaden  

Syftet med kontroll- och tillsynsverksamheten 
på området är att spelmarknaden ska präglas av 
hög säkerhet och att skadeverkningarna ska 
minimeras. 

De oreglerade aktörernas expansion och över-
gången till allt mer spel över internet innebär nya 
förutsättningar för Lotteriinspektionens till-
synsverksamhet. Oreglerade aktörer, som agerar 
från andra länder, har på senare år tagit mark-
nadsandelar från aktörer med tillstånd i Sverige. 
De reglerade bolagen står dock fortfarande för 
80 procent av den totala spelmarknaden. De 
oreglerade aktörerna står utanför svensk tillsyn.  

Lotteriinspektionens uppgift är att se till att 
anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett 
korrekt sätt i enlighet med villkoren i det till-
stånd som Lotteriinspektionen eller regeringen 
lämnat. Tillsyn är en av Lotteriinspektionens 
främsta uppgifter. De två senaste åren har 
Lotteriinspektionen genomfört drygt 
11 100 kontroller av den legala spelmarknaden. 
Kontrollerna avser främst automater och lotte-
rier, med ökat fokus på teknisk tillsyn dvs. 
kontroll enligt av Lotteriinspektionen fastställda 
rutiner av spelautomater och annan utrustning 
för spel. Lotteriinspektionen har under den 
senaste tvåårsperioden beviljat drygt 4 500 
tillstånd samt bedrivit en omfattande 
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informationsverksamhet om spelmarknaden och 
spelregleringen, främst riktad mot kommuner. 
Informationsinsatser har även genomförts 
gentemot spelaktörer och statliga myndigheter 
samt informationskampanjen Prata om spel, 
riktad till ungdomar vid högstadie- och 
gymnasieskolor. I juni 2015 hade 5 500 lärare 
tagit del av materialet och förmedlat detta, inom 
ramen för undervisningen, till ca 82 000 elever 
runt om i Sverige.  

Myndighetens insatser för tillståndsgivning 
och tillsyn har varit stabil över tid. År 2014 har 
ökat fokus lagts på frågor om teknik, skyddet av 
spelaren och åtgärder för att förhindra kriminella 
aktiviteter kopplat till spel.  

Den tekniska utvecklingen har medfört en 
förändrad spelmarknad, vilket har inneburit att 
tillsynen ställts inför nya uppgifter. Arbetet med 
uppföljning av den olagliga spelmarknaden har 
främst inriktats på de områden som medför 
störst risk för spelberoende och kriminalitet, i 
dagsläget pokerspel och spelautomater. Med 
olaglig spelmarknad avses lotterier som 
anordnats utan tillstånd. Kontroller sker både 
preventivt och i uppföljningssyfte. 

I den senaste versionen av diagnosmanualen 
för psykiatriska tillstånd, DSM-5 (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth 
edition) som ges ut av American Psychiatric 
Association, ingår spelmissbruk i samma kate-
gori av diagnoser som övrigt missbruk och bero-
ende av substanser. Enligt DSM-5 ska minst fem 
av tio kriterier vara uppfyllda för att spel-
beroende ska konstateras. Det handlar exempel-
vis om en kombination av ständigt åter-
kommande tankar om spel och ett behov att 
spela för allt större summor för att uppnå 
önskad spänningseffekt. Ytterligare signaler är 
rastlöshet och irritation vid försök att begränsa 
spelandet.  

Antalet spelberoende personer har i stort sett 
varit oförändrad över tid men har skiftat vad 
gäller spelformer och personernas ålder. År 2014 
uppgick antalet spelberoende till 164 000 
personer. Spel över internet har ökat och 
personer som hamnat i spelberoende är ofta 
yngre än tidigare. I åldersgruppen 18–24 år är var 
tionde man spelberoende. 

Socialstyrelsen redovisade i rapporten Vård 
och behandling av spelberoende den 31 maj 2013 
förslag för att stärka vård och behandling av 
spelmissbruk och spelberoende. Rapporten 
bereds i Regeringskansliet. Inriktningen i arbetet 

mot spelberoende föreslås i rapporten vara att 
integrera verksamheten i det ordinarie arbetet 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I 
Socialdepartementet bereds en promemoria med 
förslag som syftar till att förebygga och behandla 
spelberoende och spelmissbruk. 

17.3.4 Analys och slutsatser 

Spelmarknaden präglas av en ökad konkurrens 
med allt fler bolag som verkar i Sverige utan 
tillstånd samt med en mer omfattande mark-
nadsföring. En annan oroande utveckling är att 
allt färre personer spelar, men för allt mer 
pengar. 

De statliga insatser som genomförts på spel-
området har givit positiva effekter inom ett 
flertal områden. Informationsinsatser som 
Lotteriinspektionen genomfört om spel har ökat 
kunskapen hos exempelvis ungdomar om 
vinstchanser och spels farlighetsgrad ur 
beroendehänseende. Detta förväntas ge unga en 
bättre förståelse för olika spel och dess 
eventuella risker. Den tillsynsverksamhet som 
bedrivs av Lotteriinspektionen ger en 
systematisk och kontinuerlig tillsyn av spel-
marknaden; lotterier prövas för att eventuellt 
beviljas fortsatt tillstånd och verksamhet som 
inte uppfyller kriterier för att bedrivas lagenligt 
förbjuds. 

Regeringen kan konstatera att de priorite-
ringar som tillsynsmyndigheten gjort givit goda 
resultat i den utsträckning gällande regelverk 
medger.  
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17.4 Budgetförslag 

17.4.1 15:1 Lotteriinspektionen 

Tabell 17.5 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
46 537 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
3 304 

 
2015 

 
Anslag 

 
48 673 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
47 782 

2016 Förslag 49 312      

2017 Beräknat 49 877 2   

2018 Beräknat 50 748 3   

2019 Beräknat 51 738 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 49 316 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 49 316 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 49 316 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Lotteriinspektionens 
förvaltningsutgifter.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 17.6 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 29 010  20 46 548 -17 518 

Prognos 2015 32 865  20 48 673 -15 788 

Budget 2016 31 000   20  49 010 -17 990  

 
Verksamhetens kostnader täcks endast delvis 
med avgifter som redovisas mot inkomsttitel 
9455 Lotteriavgifter. De åtgärder som närmast är 
av direkt rättsvårdande karaktär, och som syftar 
till att motarbeta illegalt spel, är sedan den 
1 januari 2007 anslagsfinansierade. Detsamma 
gäller den egeninitierade utbildnings- och in-
formationsverksamhet som myndigheten bedri-
ver där ett naturligt avgiftskollektiv saknas. 

Regeringens överväganden 

Tabell 17.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
15:1 Lotteriinspektionen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 48 673 48 673 48 673 48 673 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 761 1 325 2 196 3 188 

Beslut -122 -121 -121 -123 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  49 312 49 877 50 748 51 738 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 49 312 000 kronor anvi-
sas under anslaget 15:1 Lotteriinspektionen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 49 877 000 kronor, 50 748 000 kronor re-
spektive 51 738 000 kronor.  
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:2 Omstrukturering av kom-
munala bostadsföretag ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 50 000 000 kronor 2017–2024 
(avsnitt 3.7.2),  

2. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för kreditga-
rantier för ny- och ombyggnad av bostäder, 
kreditgarantier för avlösen av kommunala 
borgensåtaganden och kreditgarantier för 
lån som kooperativa hyresrättsföreningar 
tar upp vid förvärv av fastigheter för 
ombildning till kooperativ hyresrätt som 
inklusive tidigare utfärdade garantier upp-
går till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 
3.7.4), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för kreditga-
rantier till kreditinstitut som lånar ut 
pengar till enskilda för förvärv av bostad 
(förvärvsgarantier) som inklusive tidigare 
utfärdade garantier uppgår till högst 
5 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:12 Energieffektivisering och reno-
vering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 
ingå ekonomiska åtaganden som medför 
behov av framtida anslag på högst 

400 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 
3.7.9), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 700 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.7.10), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:15 Investeringsstöd för anord-
nande av hyresbostäder och bostäder för 
studerande ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
3 000 000 000 kronor 2017–2019 (avsnitt 
3.7.12), 

7. godkänner målet för Konsumentpolitik 
(avsnitt 4.3), 

8. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik enligt följande upp-
ställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Bostadspolitisk utveckling  24 000 

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag  99 500 

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad  43 000 

1:5 Boverket  216 379 

1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder  3 000 

1:7 Statens geotekniska institut  45 239 

1:8 Lantmäteriet  509 781 

1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum  11 000 

1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer  1 000 000 

1:13 Upprustning av skollokaler  830 000 

1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande  1 850 000 

1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande  2 200 000 

2:1 Marknadsdomstolen  7 413 

2:2 Konsumentverket  141 749 

2:3 Allmänna reklamationsnämnden  42 178 

2:4 Fastighetsmäklarinspektionen  17 952 

2:5 Åtgärder på konsumentområdet  18 459 

2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter  4 374 

Summa  7 064 024 
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2 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 18 är uppdelat i två områden: 
Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande 
och lantmäteriverksamhet (avsnitt 3) samt 
Konsumentpolitik (avsnitt 4). I respektive av-
snitt redogörs närmare för vad som omfattas av 
området. 

 
 
 
 
 
 

2.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet 

833 975 848 6 832 6 776 6 785 6 470 

Konsumentpolitik 210 217 216 232 228 230 234 

Äldreanslag  33 32 26 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande samt 
konsumentpolitik 1 076 1 224 1 090 7 064 7 004 7 015 6 704 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 208 1 208 1 208 1 208 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 16 27 43 62 

Beslut 5 840 5 769 5 764 5 434 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden  0 0 0 

Övrigt   0 0 

Ny ramnivå 7 064 7 004 7 015 6 704 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Ramen för utgiftsområdet föreslås uppgå till 
7 064 miljoner kronor 2016. I jämförelse med de 
anvisade medlen för 2015 ökar ramen för 
utgiftsområdet med 5 856 miljoner kronor. 
Förändringen förklaras i huvudsak av att föl-
jande stöd införs 2016: stöd till energieffektivi-
sering och renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer, stöd till upprustning av skollo-
kaler, stöd till kommuner för ökat bostadsbyg-
gande samt investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande. 
 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 6 065 

Verksamhetsutgifter 2 991 

Investeringar 3 8 

Summa ramnivå 7 064 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

 
Transfereringar i form av stöd för ökat 
bostadsbyggande, stöd för energieffektivisering 
av flerbostadshus och stöd för upprustning av 
skollokaler, utgör den större andelen av ramen. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 18 redovisas normalt i huvudsak 
på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en enhetlig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss kate-
gori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen inom ett visst skatteslag. 
Förutom skatteutgifter redovisas i förekom-
mande fall även skattesanktioner, där skatteutta-
get är högre än den angivna normen inom skat-
teslaget. Många av skatteutgifterna har införts, 
mer eller mindre uttalat, som medel inom speci-
fika områden som t.ex. konjunktur-, bostads-, 
miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatte-
utgifter påverkar budgetens saldo och kan därför 
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En 
utförlig beskrivning av redovisningen av skatte-
utgifterna har redovisats i regeringens skrivelse 
Redovisning av skatteutgifter 2015 (skr. 
2014/15:98). I det följande redovisas de skatte-
utgifter som är att hänföra till utgiftsområde 18. 

2.4 Mål för utgiftsområdet 

Målet för Samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla 
människor i alla delar av landet en från social 
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekono-
misk utveckling underlättas (prop. 2011/12:1, 
bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89). 

Målet för Konsumentpolitik är att konsu-
menterna har makt och möjlighet att göra aktiva 
val (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1, rskr. 
2008/09:118). 
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3 Samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet

3.1 Omfattning 

Området Samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet omfattar 
drygt 6,8 miljarder kronor i anslag. 
Myndigheterna Boverket, Lantmäteriet och 
Statens geotekniska institut ingår i området, som 
även omfattar stora statliga garantiåtaganden och 
skatteutgifter. Vidare hör Statens Bostadsom-
vandling AB och Swedesurvey AB till området. 

Huvuddelen av anslagen avser transfereringar i 
form av stöd till energieffektivisering och reno-
vering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, 
stöd till upprustning av skollokaler, stöd till 
kommuner för ökat bostadsbyggande samt inve-
steringsstöd för anordnande av hyresbostäder 
och bostäder för studerande. 

Inom området bedrivs internationellt samar-
bete som bl.a. avser deltagande i verksamhet som 
drivs inom Förenta nationerna (UN-HABITAT 
och UNECE) och Europeiska unionen. 

Området har beröringspunkter med flera 
andra områden. Frågor om människors hälsa, 
infrastruktur, miljö- och naturvård samt energi 
har stor betydelse för området. Bostadsbidragen 
inom den ekonomiska familjepolitiken liksom 
integrationspolitiken har anknytningar till 
genomförandet av bostadspolitiken. Detsamma 
kan sägas om den regionala tillväxtpolitiken och 
verksamheten inom den kommunala sektorn. 
Vidare ingår även frågor om kompetens och 
konkurrens i området, vilka berör flera andra 
utgiftsområden. 
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3.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet        

1:1 Bostadspolitisk utveckling 19 17 17 24 24 20 20 

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 14 100 15 100 100 100 100 

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna 
bostad 1 43 5 43 43 43 43 

1:5 Boverket 230 225 227 216 219 222 227 

1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 24 12 11 3 0 0 0 

1:7 Statens geotekniska institut 45 45 43 45 46 47 48 

1:8 Lantmäteriet 495 503 502 510 515 523 533 

1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 6 16 16 11 0 0 0 

1:12 Energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus och utomhusmiljöer  0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

1:13 Upprustning av skollokaler  15 15 830 330 330 0 

1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande  0 0 1 850 1 800 1 300 1 300 

1:15 Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande  0 0 2 200 2 700 3 200 3 200 

Summa Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande 
och lantmäteriverksamhet 833 975 848 6 832 6 776 6 785 6 470 

Äldreanslag        

2015 1:4 Innovativt byggande 19 20 12 0 0 0 0 

2015 1:9 Statens va-nämnd 9 10 10 0 0 0 0 

2015 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära 
lägen 4 2 5 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 33 32 26 0 0 0 0 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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3.3 Skatteutgifter 

Tabell 3.2 Skatteutgifter inom Samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
Miljoner kronor 

 2015 2016 

Avkastning eget hem 13 220 13 460 

Avkastning bostadsrättsfastighet 6 720 6 770 

Nedsatt kapitalvinst vid försäljning av 
eget hem och bostadsrätt 8 780 8 190 

Nedsatt fastighetsavgift småhus 770 790 

Nedsatt fastighetsavgift hyreshus 140 140 

Nedsatt fastighetsavgift ägarlägenheter 0 0 

Ränteutgifter för egnahem - - 

Försäljning av tomtmark och byggnader 1 620 1 660 

Uttagsbeskattning avseende vissa 
fastighetstjänster - - 

Begränsad fastighetsavgift för 
pensionärer 220 210 

Fastighetsskatt på konventionellt 
beskattade hyreshus och småhus -1 310 -1 330 

Totalt för området Samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet 30 160 29 890 

Avkastning eget hem 

Med eget hem avses ett småhus som inte upplåts 
med hyresrätt eller bostadsrätt. Den direkta 
avkastningen i form av boendet i eget hem 
beskattas inte som inkomst av kapital. Däremot 
tas kommunal fastighetsavgift ut på bostäder 
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastig-
hetsavgift. Fastighetsavgiften för nybyggda 
byggnader som innehåller bostäder är nedsatt 
under de första 15 åren, se nedan. Direktavkast-
ningen antas schablonmässigt motsvara mark-
nadsvärdet på egnahemsfastigheten multiplicerat 
med två procentenheter. Skatteutgiften utgörs av 
skillnaden mellan kapitalskatt på fastighetens 
reala direktavkastning och fastighetsavgift utan 
nedsättningar. 

Avkastning bostadsrättsfastighet 

Den direkta avkastningen i form av boendet i 
privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) 
beskattas inte som inkomst av kapital (42 kap. 28 
§ inkomstskattelagen). Däremot tas kommunal 
fastighetsavgift ut på bostäder enligt lagen 
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. 

Fastighetsavgiften för nybyggda byggnader 
som innehåller bostäder är nedsatt under de 
första 15 åren, se nedan. Direktavkastningen 
antas schablonmässigt motsvara det samman-
lagda marknadsvärdet på privatbostadsföretagets 
bostadsrättslägenheter multiplicerat med två 
procentenheter. Skatteutgiften utgörs av skillna-
den mellan kapitalskatt på fastighetens reala 
direktavkastning och fastighetsavgift utan 
nedsättningar. 

Nedsatt kapitalvinstbeskattning vid 
försäljning av eget hem och bostadsrätt 

Enligt 45 kap. 33 § och 46 kap. 18 § inkomst-
skattelagen (1999:1229) tas en andel på 22/30 av 
den kapitalvinst som realiseras vid försäljning av 
eget hem och bostadsrätt upp till beskattning i 
inkomstslaget kapital. Den återstående del som 
inte beskattas ger upphov till en skatteutgift som 
avser skatt på inkomst av kapital 

Nedsatt fastighetsavgift för småhus, 
hyreshus och ägarlägenheten 

Kommunal fastighetsavgift på bostäder tas ut 
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastig-
hetsavgift. Fastighetsavgiften för nybyggda 
byggnader som innehåller bostäder är nedsatt 
under de första 15 åren. Varje byggnad tilldelas 
ett särskilt värdeår (som kan förändras genom 
ombyggnader). Nedsättningen av fastighetsav-
giften innebär att för de 15 första inkomståren 
efter värdeåret tas ingen fastighetsavgift ut för 
småhusenheter, hyreshusenheter och ägarlägen-
heter med värdeår 2012 eller senare. För småhu-
senheter, hyreshusenheter och ägarlägenheter 
med värdeår tidigare än 2012 utgår ingen fastig-
hetsavgift för de fem första inkomståren efter 
värdeåret och för de därpå följande fem åren är 
avgiften nedsatt till hälften. Skatteutgiften 
utgörs av nedsättningen av fastighetsavgift på 
småhusenheter, hyreshusenheter och ägarlägen-
heter med värdeår 2005 eller senare. 

Ränteutgifter för egnahem 

Enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) ska samtliga ränteutgifter dras av. 
Enligt normen ska endast ränteutgifter för lån 
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till investeringar där avkastningen är skatte-
pliktig få dras av. Detta innebär att ränteutgifter 
för egnahem är en skatteutgift i den mån fastig-
hetsavgiften understiger avkastningen från 
egnahem multiplicerat med en skattesats på 
30 procent. Skatteutgiften avser skatt på inkomst 
av kapital. 

Försäljning av tomtmark och byggnader 

Försäljning av fastigheter är enligt 3 kap. 2 § 
mervärdesskattelagen (1994:200) undantagen 
från mervärdesskatteplikt. Vid försäljning av 
nybyggda en- och flerbostadshus är det föräd-
lingsvärde som uppstår vid försäljningen undan-
taget från mervärdesskatt, trots att det enligt 
normen borde beskattas. Undantaget ger 
upphov till en skatteutgift avseende mervär-
desskatt. 

Uttagsbeskattning avseende vissa 
fastighetstjänster 

Vissa fastighetstjänster som utförs av en ägare 
till en näringsfastighet (t.ex. ett hyreshus) som 
inte är skattskyldig till mervärdesskatt för fastig-
heten och där lönekostnaden för dessa tjänster 
inte överstiger 300 000 kronor (inklusive avgifter 
som grundas på lönen) under ett år, är mervär-
desskattebefriade. Enligt 2 kap. 8 § mervär-
desskattelagen (1994:200) görs det en så kallad 
uttagsbeskattning, en mervärdesbeskattning om 
25 procent, för tjänster som fastighetsägaren 
utför åt sig själv på den egna fastigheten där 
lönekostnaden överstiger 300 000 kronor per år. 
Skatteutgiften avser den mervärdesskattebefriade 
kostnaden för tjänster under detta belopp. 

Begränsad fastighetsskatt för pensionärer 

Från och med 2008 är fastighetsavgiften på 
småhus som används som permanentbostad 
begränsad för pensionärer. Personer som vid 
ingången av året har fyllt 65 år eller som under 
året uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ska 
maximalt behöva betala 4 procent av sin inkomst 
i fastighetsavgift (lagen [2008:826] om skattere-
duktion för kommunal fastighetsavgift). Reg-
lerna omfattar även personer som fått ersättning 
enligt lagstiftning om social trygghet i annan stat 

inom EES om den kan jämställas med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Fastighetsavgiften kan som 
mest reduceras till ett med prisbasbeloppet 
indexerat spärrbelopp. För 2015 uppgår detta till 
3 038 kronor. Begränsningen utgör en 
skatteutgift, som avser skatt på inkomst av 
kapital. 

Fastighetsskatt på konventionellt beskattade 
hyreshus och småhus 

Enligt 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastig-
hetsskatt samt 3 § lagen (2007:1398) om kom-
munal fastighetsavgift ska statlig fastighetsskatt 
respektive kommunal fastighetsavgift betalas för 
vissa hyreshus, ägarlägenheter och småhus. 
Skatten på dessa fastigheter är en objektskatt 
som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom 
intäkterna beskattas som inkomst av närings-
verksamhet utgör fastighetsskatten (som är 
avdragsgill mot intäkterna), till den del den inte 
reducerar inkomstskatten, en skattesanktion. 

3.4 Mål för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet 

Se avsnitt 2.4.  

3.5 Resultatredovisning 

Med utgångspunkt från det övergripande målet 
anges delmål för områdena samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-
verksamhet. Resultatet redovisas för nämnda 
områden och forskningsfrågor. 

Ett utvecklingsarbete pågår för att hitta 
lämpliga indikatorer för de olika delmålen. I 
föreliggande proposition anges indikatorer för 
vissa delmål och områden. 

3.5.1 Resultat – Samhällsplanering 

Delmål för området samhällsplanering är: 

– En tydlig roll för fysisk planering i arbetet 
för en hållbar utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd.  
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– Ett regelverk och andra styrmedel som på 
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet och medbor-
gerligt inflytande säkerställs. 

– Goda förutsättningar för byggande av 
bostäder och lokaler, etablering av företag 
och för annat samhällsbyggande samtidigt 
som en god livsmiljö tryggas.  

 
Resultatindikatorer 

– Tillgänglighet  

– Planeringsaktivitet 
 
Resultatredovisningen förs utifrån ovan 

nämnda mål. 
Samhällsplaneringen är också ett viktigt 

verktyg för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Resultatredovisningen 
beträffande miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö finns under utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

Utvecklingen av den kommunala planeringen 

Antalet antagna översiktsplaner ökar något 
År 2014 antogs 33 översiktsplaner jämfört med 
2013 då 26 översiktsplaner antogs. En tredjedel 
av landets kommuner har översiktsplaner som 
antogs under den senaste mandatperioden. En 
knapp fjärdedel av de gällande översiktsplanerna 
antogs under mandatperioden dessförinnan, dvs. 
2007–2010. Det är nu 51 kommuner 
(19 procent) som har en översiktsplan som 
antogs under 1990-talet. 

I tabell 3.3 visas antalet antagna översikts-
planer under åren 2010–2014. 

 
Tabell 3.3 Antal antagna översiktsplaner 
 

Årtal Antagna översiktsplaner 

2010 34 

2011 24 

2012 22 

2013 26 

2014 33 
Källa: Boverket. 

 
Under den förra mandatperioden har 75 
kommuner prövat översiktsplanens aktualitet. 
105 kommuner har under samma tid antagit en 
ny översiktsplan. Ett stort antal kommuner har 

således inte tagit ställning till översiktsplanens 
aktualitet. Enligt Boverket kan detta bero på att 
vissa kommuner bedömer att översiktsplanen är 
inaktuell på grund av att den är gammal. Dessa 
kommuner lägger därför inte tid på aktualitets-
prövningen utan börjar direkt arbeta med att ta 
fram en ny översiktsplan, alternativt arbetar 
kommunen med att fördjupa delar av översikts-
planen.  

Nedgången i kommunernas planeringsaktivitet har 
brutits 
Planeringsaktiviteten i Sverige har minskat under 
flera år. Under åren 2005–2009 låg antalet 
antagna detaljplaner stadigt över 2 000 detalj-
planer per år, men har därefter sjunkit. Efter 
bottenåret 2011, när endast 1 703 detaljplaner 
antogs, visar redovisningar från Boverket att den 
kommunala planeringsaktiviteten börjar återgå 
till mer normala nivåer. 

I tabell 3.4 redovisas antalet detaljplaner som 
har antagits under åren 2010–2014. 

 
 

Tabell 3.4 Antal antagna detaljplaner 
 

Årtal Antagna detaljplaner 

2010 1941 

2011 1703 

2012 1753 

2013 1770 

2014  1839 
Källa: Boverket. 

 

Prövningen av överklagade kommunala beslut 

Länsstyrelsens handläggningstider för överklagade 
planer förkortas 
Det är väsentligt att den tid det tar för överin-
stanserna att pröva ett överklagat kommunalt 
beslut att t.ex. anta en detaljplan kan ske så 
enkelt och snabbt som möjligt, dock utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Regeringen har fast-
ställt inriktningsmål beträffande länsstyrelsernas 
handläggning av överklagade ärenden avseende 
kommunala beslut om detaljplaner och områ-
desbestämmelser. Därvid ska: 

– 75 procent vara avgjorda inom tre månader 
(13 veckor), och 

– 90 procent vara avgjorda inom fem 
månader (21,7 veckor).  
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För 2014 avgjordes 72 procent av alla överkla-

gade planer inom tre månader jämfört med 71 
procent 2013 och 55,3 procent 2012. Detta inne-
bär att andelen ärenden som avgörs inom tre 
månader fortsätter att öka och att handlägg-
ningstiderna ligger relativt nära inriktningsmålet. 
När det gäller målet att 90 procent av alla ären-
den ska vara avgjorda inom 5 månader har målet 
i princip uppnåtts – under 2014 avgjordes 91 
procent av alla ärenden inom denna tid. Under 
2013 var motsvarande andel 81 procent. Fortfa-
rande är det emellertid sex länsstyrelser som inte 
klarar inriktningsmålet i denna del.  

Länsstyrelsens handläggningstider för överklagade 
lovärenden har förkortats 
Den genomsnittliga handläggningstiden för 
avgjorda överklagade lov har minskat från cirka 
23 veckor 2012 till drygt 15 veckor 2014. Antalet 
länsstyrelser som klarade inriktningsmålet om 75 
procent avgjorda ärenden om överklagade lov 
inom fyra månader hade 2014 ökat till elva jäm-
fört med endast en 2012. Inriktningsmålet om 90 
procent avgjorda ärenden om överklagade lov 
inom sex månader klarades 2014 av 18 läns-
styrelser jämfört mot två 2012. Detta innebär att 
handläggningstiderna närmar sig inriktnings-
målen. 

Till mark- och miljödomstolarna överklagade 
plan- och byggärenden 
Under 2014 överklagades 247 planärenden 
(detaljplaner och områdesbestämmelser) och 
1294 byggärenden (bygglov, rivningslov och 
marklov) till de fem mark- och miljödomsto-
larna. Motsvarande antal 2013 var 289 respektive 
1657 ärenden.  

Den genomsnittliga omloppstiden för de un-
der 2014 avgjorda planmålen uppgick till 4,5 
månader (3,1 månader under 2013). 75 procent 
av målen avgjordes inom 6,3 månader (5,7 
respektive månader under 2013). Motsvarande 
tider för byggnadsmålen var 5,0 respektive 7,2 
månader (3,5 respektive månader under 2013). 

Mark- och miljödomstolarnas domar kan 
överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
Under 2014 överklagades 145 planmål och 593 
byggnadsmål till Mark- och miljööverdomstolen. 
Den genomsnittliga och den 75-procentiga 
omloppstiden för planmålen som avgjordes 
under 2014 uppgick till 2,5 månader respektive 
2,4 månader. För byggnadsmålen var motsva-
rande tider 2,2 respektive 2,4 månader. 

Under vissa förutsättningar kan ett plan- eller 
byggnadsmål som avgjorts av Mark- och miljöö-
verdomstolen prövas av Högsta domstolen. 
Under 2014 gav Högsta domstolen inte 
prövningstillstånd för något överklagat ärende 
enligt plan- och bygglagen. 

Ärenden som prövas av regeringen 
Antalet inkomna ärenden till regeringen under 
de senaste fem åren som har anknytning till 
planerings- och markanvändningsfrågor åter-
finns i nedanstående tabell 3.5. 

 
Tabell 3.5 Regeringens förvaltningsärenden inom 
samhällsplaneringsområdet 
 

Kategori 2010 2011 2012 2013 2014 

Statligt ingripande  

– plan 

3 7 5 6  10 

Statligt ingripande  

– lov 

0 1 2 4  1 

Försvarsintresse 7 9 13 19  4 

Vägrat medgivande 12 6 3 4  14 

Expropriation 
(tätbebyggelse) 

3 0 6 2  1 

Källa: Egna beräkningar. 

Utvecklingen av den geografiska tillgängligheten 
till vissa funktioner 

Tillgänglighet till vissa väsentliga servicefunkt-
ioner i samhället ger delvis en bild av hur fram-
gångsrik samhällsplaneringen är. I tabell 3.6 
redovisas hur stor andel av befolkningen som har 
mindre än 1 000 meter till en livsmedelsbutik, en 
grundskola eller en vårdcentral. Det finns dock 
skäl att framhålla att förändringarna över tid i 
hög grad även påverkas av andra faktorer som 
inte primärt hänger samman med samhällsplane-
ringen. 
 
Tabell 3.6 Andel av befolkningen som bor inom 1000 meter 
från vissa servicefunktioner 
 

     

 2009 
(%) 

2011 
(%) 

2013 
(%) 

Procentuell 
förändring 

(2011–2013) 

Livsmedelsbutik 51,4 51,2 47,6 -7,0 

Grundskola 49,0 48,9 50,9 4,0 

Vårdcentral 22,9 26,2 29,3 12,0 
Källa: Trafikanalys, rapport 2014:5. 
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Störst tillgänglighet har befolkningen i stor-
städerna där knappt 85 procent av befolkningen 
bor inom 1 000 meter från en livsmedelsbutik. 
Det kan jämföras med exempelvis glesbygds-
kommuner, turism- och besöksnärings-
kommuner där endast var tredje person har 
samma tillgänglighet. 

Antalet grundskolor i hela landet minskade 
något, från 4 733 stycken år 2009 till 4 702 år 
2013. Trots detta har andelen av rikets befolk-
ning som bor inom 1 000 meter från en grund-
skola ökat med fyra procent. Möjliga förkla-
ringar kan vara en ökad etablering av friskolor i 
mer tättbefolkade kommuner samt en ökad 
urbanisering (Trafikanalys rapport 2014:5). En 
motsvarande minskning av tillgänglighet som 
kan observeras i glesbygdskommuner, turism- 
och besöksnäringskommuner samt varuproduce-
rande kommuner kan till viss del förklaras med 
nedläggning av skolor. 

Antalet vårdcentraler ökade från 1 045 
stycken 2009 till 1 490 år 2013. Detta bidrog till 
en ökad tillgänglighet på 12 procent för hela 
befolkningen under perioden 2011–2013. Även 
för vårdcentraler skedde den största tillgänglig-
hetsökningen i storstäderna och större städer 
medan den största minskningen observeras för 
varuproducerande kommuner. 

Tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna 

Boverket har redovisat hur kommunernas arbete 
med utpekandet av områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen har utvecklats under 
2014 (dnr N2015/03112/PUB). Av redovis-
ningen framgår bl.a. att det nu finns 114 kom-
muner som har pekat ut sådana områden i sina 
översiktsplaner sedan de nya strandskyddsreg-
lerna trädde i kraft 2010. Av dessa har 29 till-
kommit under 2014. Under 2014 har kommu-
nerna upphävt strandskyddet i 199 fall genom 
detaljplaneläggning. Länsstyrelserna har över-
prövat tio detaljplaner med hänvisning till att det 
kunde befaras att upphävandet hade skett i strid 
med bestämmelserna i miljöbalken. Tre detalj-
planer har länsstyrelserna därefter tagit beslut 
om att upphäva med hänvisning till att strand-
skyddet upphävts i strid mot gällande bestäm-
melser. Detta ligger i linje med tidigare år. 

Naturvårdsverket har sammanställt statistik 
för bl.a. dispenser från reglerna om strandskydd. 
Av statistiken framgår bl.a. att antalet beslut om 

dispenser varierar stort mellan olika kommuner 
och län. Under 2014 har kommunerna beslutat 
att medge 4 216 dispenser från strandskyddet, 
vilket är något fler än 2013. Av dessa har länssty-
relserna överprövat 595 varav 225 medgivna 
dispenser helt eller delvis upphävts. Andelen 
strandskyddsdispenser (kommunala beslut) som 
i efterhand upphävts av länsstyrelserna har 
minskat från 7,4 procent 2013 till 5,3 procent 
2014.  

Antalet kommunala beslut där ansökan om 
dispens från strandskyddet har avslagits och som 
sedan har överklagats till länsstyrelsen uppgick 
2014 till 191. Av dessa beslut ändrade länssty-
relsen besluten i 31 fall. 

Statens va-nämnd 

Antalet ansökningar om prövning som in-
kommit till va-nämnden har ökat kraftigt de 
senaste åren, även om de för 2014 sjönk till 380 
jämfört med 454 under 2013.  

Nämnden ska verka för att 65 procent av 
målen avgörs inom tolv månader. Under 2014 
har nämnden inte fullt ut nått detta mål. Ande-
len avgjorda mål inom 12 månader uppgick till 
49 procent. Den genomsnittliga handläggnings-
tiden uppgick till 12,3 månader.  

Regeringen har i 2015 års ekonomiska vårpro-
position (prop. 2014/15:100) föreslagit att Sta-
tens va-nämnds uppgifter enligt lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- 
och miljödomstolarna den 1 januari 2016. Det 
innebär att Statens va-nämnd avvecklas och upp-
hör som myndighet den 31 december 2015.  

Geotekniska och miljögeotekniska frågor 

Geotekniskt stöd till kommuner och länsstyrelser i 
planprocessen 
Statens geotekniska institut (SGI) verksamhet 
bidrar till en hållbar utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd och bidrar dessutom till att upp-
fylla målet om långsiktigt hållbara byggnadsverk 
(målet beskrivs i avsnitt 3.5.4 Resultat – Byg-
gande). Under 2014 har SGI behandlat 340 
ärenden om stöd till länsstyrelser och kom-
muner, vilket är färre än tidigare år. Ärendena till 
SGI tenderar generellt att bli mer komplexa 
vilket kräver större arbetsinsats, samtidigt som 
länsstyrelser och kommuner nu har mer övergri-
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pande kunskaper om geotekniska säkerhets-
frågor och bättre kan bedöma vilka ärenden som 
bör skickas på remiss till SGI. Minskningen 
beror också på att antal ärenden styrs av planak-
tiviteten i de olika kommunerna, vilken varierar 
över tid, samt att vissa utbyggnader stoppats i 
avvaktan på fördjupade utvärderingar och stabi-
litetsförbättrande åtgärder.  

Geokalkylsystem för planering och kostnads-
bedömning 
SGI fick i juni 2013 uppdraget att ta fram ett 
geokalkylsystem för planering och kostnadsbe-
dömning (dnr N2015/04735/PUB). Syftet med 
geokalkylsystemet är att i tidiga skeden, som till 
exempel vid översiktplanering i kommuner eller 
vid val av korridor eller linje i väg- och järnvägs-
byggande, kunna få en uppfattning om de geo-
tekniskt relaterade kostnaderna. Systemet ska ta 
hänsyn till geotekniska förutsättningar på 
platsen, inverkan av klimatförändringar och 
miljöförutsättningar. SGI har nu slutfört arbetet 
med systemet och uppdraget slutredovisades till 
regeringen i juni 2015. 

3.5.2 Resultat – Hållbar stadsutveckling 

Arbetet för en hållbar stadsutveckling innefattar 
frågor om bl.a. stadsplanering, bebyggelse och 
bostäder, infrastruktur, regional tillväxt och 
utveckling, arkitektur samt ekologiska och soci-
ologiska aspekter. Områdets sektorsövergri-
pande och mångfacetterade karaktär gör det 
svårt att mäta graden av måluppfyllelse.  

Hållbar stadsutveckling berör också flera 
andra politikområden, se utgiftsområde 13 Jäm-
ställdhet och nyanlända invandrares etablering, 
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, 
utgiftsområde 21 Energi, utgiftsområde 22 
Kommunikationer samt utgiftsområde 9 Politik 
för sociala tjänster. 

Plattform för hållbar stadsutveckling 
Regeringen gav i februari 2014 uppdrag åt 
Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyn-
dighet, Tillväxtverket och Trafikverket att upp-
rätta och förvalta en plattform för frågor om 
hållbar stadsutveckling (dnr S2013/03465/PUB). 
Den ska bidra till tvärsektoriell samverkan, sam-
ordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning 
och erfarenhetsutbyte. Arbetet ska möta stä-

dernas och stadsregionernas olika förutsätt-
ningar och behov samt stödja de regionala 
strukturfondsprogrammens arbete med hållbar 
stadsutveckling. Boverket har en samordnande 
roll i uppdraget.  

De tre regionala strukturfondsprogram som 
har särskilt avsatta medel för hållbar stadsut-
veckling har påbörjat arbetet med att ta fram 
strategier för sina insatser. Tillväxtverket har 
uppdraget att utgöra processtöd i detta arbete. 
Fokus ligger på att genomföra insatser som 
kopplar ihop ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga utmaningar utifrån städernas olika för-
utsättningar och bidra till innovation och ökad 
sysselsättning.  

Urbant utvecklingsarbete 
Boverket redovisade i februari 2015 sin tredje 
och sista delrapport i vilken myndigheten sam-
manfattar det övergripande arbetet inom urbant 
utvecklingsarbete, preliminära resultat från 
följeforskningen samt en avslutande analys (dnr 
N2015/01924/PUB). Rapporten bygger i 
huvudsak på av Boverket anlitade forskares 
beskrivningar av pågående insatser, samtal med 
tjänstemän i berörda kommuner, kommunernas 
lägesbeskrivningar och platsbesök. Vidare har 
samverkan skett med länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholm, Västra Götaland och Kronobergs 
län, som lämnat in egna redogörelser för det 
urbana utvecklingsarbetet i respektive län (dnr 
N2015/02008/PUB). Detta har resulterat i 
ökade erfarenheter och kunskaper om 
tvärsektoriellt utvecklingsarbete i utsatta 
områden.  

Jämställdhet  
Ett stöd till utvecklingsprojekt för jämställda 
offentliga miljöer trädde i kraft den 1 februari 
2014 genom förordningen (2013:1102) om stöd 
till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga 
miljöer i städer och tätorter.  

Boverket är en av 41 myndigheter i den 
särskilda satsningen på jämställdhetsintegrering i 
statliga myndigheter. Myndigheten ska bl.a. göra 
en översyn av lagen om bostadsanpassnings-
bidrag ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Barnperspektiv 
I regleringsbrevet för 2014 fick Boverket i 
uppdrag att ta fram en vägledning för barns och 
ungas utemiljö. Vägledningen ska användas för 
planering, utformning, skötsel och förvaltning av 
urbana miljöer, med ett särskilt fokus på 
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förskole- och skolgårdar. Uppdraget slutredovi-
sades i februari 2015. Förslag på allmänna råd för 
tillämpningen av berörda lagrum har tagits fram. 

Internationella stadsutvecklingsfrågor 
Under det lettiska ordförandeskapet har arbetet 
med en EU Urban Agenda fortsatt. Det lettiska 
ordförandeskapet har lett arbetet med att ta fram 
en deklaration inför framtagandet av en EU 
Urban Agenda. Deklarationen skrevs under av 
de ministrar inom EU som är ansvariga för 
stadsutveckling vid det informella ministermötet 
den 10 juni 2015 i Riga.  

Vart tjugonde år arrangeras världskonferensen 
Habitat, som är FN:s konferens om bostäder 
och hållbar stadsutveckling. Habitat III ska 2016 
hållas i Quito i Ecuador.  

En avsiktsförklaring, MoU (Memorandum of 
Understanding), gällande hållbar stadsutveckling 
har slutits mellan Sverige och Indien.  

God bebyggd miljö 
Riksdagen har beslutat om ett miljökvalitetsmål 
för den bebyggda miljön, God bebyggd miljö. 
Målet omfattar bl.a. samhällsplanering, infra-
struktur, grönområden, avfall, buller, hälsa och 
bebyggelsestruktur. Utvecklingen för miljökva-
litetsmålet är svagt positiv, mycket tack vare 
bättre kunskapsunderlag, strategier som har 
antagits och åtgärder som har genomförts. Dessa 
kommer på sikt att leda till en bättre måluppfyl-
lelse (Naturvårdsverkets rapport 6661).  

Under 2014 och 2015 har en rad insatser inom 
bullerområdet pågått och bl.a. har lagändringar 
inom plan- och bygglagen antagits och en ny 
förordning med riktvärden för trafikbuller vid 
bostadsbyggnader beslutats. Boverket och 
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar om 
industribuller och annat verksamhetsbuller. 
Uppföljningen av miljökvalitetsmålet visar att 
den positiva trenden inom energianvändningen i 
bostäder och lokaler fortsätter. Energianvänd-
ningen per kvadratmeter i bostäder minskade 
med 0,5 procent mellan 2011 och 2012. Trenden 
med ökande elanvändning för annat än upp-
värmning har nu vänt, och elanvändningen har 
minskat något under samma period. 

3.5.3 Resultat – Bostadsmarknad  

Delmål för området bostadsmarknad är: 

Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud 
av bostäder som svarar mot behoven. 

Resultatindikatorer 

– Antal påbörjade bostäder i relation till 
befolkningsutveckling 

– Antal sociala kontrakt  
Resultatredovisningen förs utifrån ovan 

nämnda mål. 

Bostadsbyggande, bostadsbestånd och 
befolkningsutveckling 

Ökning av bostadsbyggandet 
Byggbehovet påverkas framför allt av befolk-
ningsutvecklingen och hushållsbildningen. 
Under 2014 ökade Sveriges folkmängd med 
102 491 personer vilket för första gången 
innebar en folkökning på över 100 000 personer 
under ett enskilt år. Befolkningsökningen kan 
hänföras till både födelse- och invandringsöver-
skott.  

Födelseöverskottet uppgick 2014 till 25 931 
personer, 10 215 kvinnor och 15 716 män, och 
invandringsöverskottet uppgick till 75 729 
personer fördelat på 33 946 kvinnor och 41 738 
män. Den största folkökningen hade de tre 
storstadskommunerna. 

 
Diagram 3.1 Antal påbörjade bostäder i relation till 
befolkningsutvecklingen 

 
Källa: Boverket och Statistiska centralbyrån. 

 
Bostadsbyggandet ökade med drygt 20 procent 
under 2014, då cirka 40 540 bostäder påbörjades. 
Boverket bedömer att ca 47 500 bostäder 
kommer att påbörjas under 2015. År 2016 
beräknas drygt 50 000 bostäder påbörjas. Av 
dessa beräknas ca 2 500–2 700 bostäder 
tillkomma årligen som nettotillskott genom 
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ombyggnad. Prognoserna har inte tagit hänsyn 
till effekter av investeringsstimulanser.  

Antalet påbörjade studentbostäder har ökat de 
senaste två åren. Under 2014 påbörjades preli-
minärt drygt 3 000 studentbostäder genom 
nybyggnad, vilket kan jämföras med 500 under 
2012. Till detta kan läggas studentbostäder som 
tillkommer genom ombyggnader av främst lo-
kaler. Boverket bedömer att antalet påbörjade 
studentbostäder kan komma att öka något under 
2015, och att ökningen fortsätter under 2016, då 
3 400–4 000 bostäder beräknas påbörjas.  

Under de närmaste åren förväntas bostads-
byggandet öka i synnerhet i Storgöteborg och i 
Storstockholm. Under 2016 räknar Boverket 
med att drygt 20 000 bostäder påbörjas i Stor-
stockholm. Detta motsvarar 40 procent av samt-
liga byggstarter i landet. I Storgöteborg påbörjas 
6 500 bostäder år 2016 enligt prognosen. Det 
innebär en ökning med cirka 60 procent jämfört 
med 2014. Prognoserna har inte tagit hänsyn till 
effekter av investeringsstimulanser. 
 
Tabell 3.7 Antal påbörjade bostäder 
 

 2012 2013 2014 2015 p 2016 p 

Flerbostads-
hus 15 816 23 734 29 450 35 600 38 500 

Bostadsrätt 8 229 11 932 14 600 16 500 18 350 

Hyresrätt 7 529 11 782 14 800 19 000 20 000 

Äganderätt 58 20 50 100 150 

Småhus 5 544 6 605 8 350 9 400 10 000 

Total 
nybyggnad 21 360 29 979 37 800 45 000 48 500 

Nettotillskott 
genom 
ombyggnad 1 943 2 796 2 600 2 500 2 700 

Totalt 
påbörjade 
bostäder 23 303 32 775 40 400 47 500 51 200 

Källa: Boverket. 

 
Under 2014 färdigställdes totalt 31 500 bostäder, 
varav ca 29 200 genom nybyggnad och 2 300 
genom ombyggnad. Det är en ökning med 
2 procent jämfört med 2013. Av de färdigställda 
bostäderna var 41 procent hyresrätter, 
36 procent bostadsrätter och 23 procent ägande-
rätter. 

Även om nyproduktionen ökat innebär den 
små förändringar i beståndet som helhet. Vid 
utgången av 2014 hade antalet bostadslägenheter 
ökat med 0,76 procent. 

 

Tabell 3.8 Fördelning av upplåtelseformer 2014 
 

Upplåtelseform Flerbostadshus Småhus 

Bostadsrätt 40 4 

Hyresrätt 60 4 

Äganderätt 0 92 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Egnahem och övriga direktägda bostäder utgör 
knappt 39,5 procent av beståndet, medan 
bostadsrätternas andel är 22,3 procent och 
hyreslägenheternas andel är 38,2 procent. Av 
hyresbostäderna ägs 50,4 procent av privata 
fastighetsägare, 46,3 procent av kommunala 
allmännyttiga bostadsföretag och 3,3 procent ägs 
direkt av stat, kommun eller landsting.  

Det allmännyttiga beståndet ökar 
Som en samlad effekt av försäljningar, inköp, 
nybyggnationer och rivningar minskade det 
allmännyttiga bostadsbeståndet med omkring 
5 000 bostäder per år under perioden 
2010−2013. Under 2014 trappades försäljnings-
takten ner något inom allmännyttan, vilket 
resulterade i att det allmännyttiga beståndet 
ökade med drygt 2 400 bostäder netto. 

Kreditgarantier för bostadsbyggande 
 

Tabell 3.9 Kreditgarantier för bostadsbyggande 
 

 2012 2013 2014 

Antal lägenheter för 
vilka preliminära 
bedömningar gjorts 
under året 2 166 3 488 2 733 

Antal lägenheter för 
vilka garantier under 
byggtiden tecknats 
under året 95 1241 966 

Antal färdigställda 
lägenheter för vilka 
garantier tecknats 
under året 18 290 329 

Antal garantier vid 
årets slut 969 871 810 

Garanterat belopp vid 
årets slut, mnkr 1 699 865 1 734 785 2 092 653 

Förväntad förlust 10,4% 6,4% 4,3% 
Källa: Boverket. 
 

Den minskade förväntade förlusten är en effekt 
av högre värden på de fastigheter som står som 
säkerhet för kreditgarantierna. 
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Utvecklingen på bostadsmarknaden  

Obalans i majoriteten av kommunerna  
I 2015 års upplaga av Boverkets bostadsmark-
nadsenkät anger 183 av landets 290 kommuner 
underskott på bostäder. Det är 17 procent fler än 
i förra årets enkät. Drygt 80 procent av Sveriges 
befolkning bor i kommuner som uppger att de 
har ett underskott på bostäder. Samtidigt uppger 
27 kommuner att bostadsmarknaden känne-
tecknas av ett överskott och 80 kommuner att 
det bråder balans.  

Vissa grupper har svårt att hitta en bostad  
I bostadsmarknadsenkäten uppger 219 kom-
muner att de har underskott på bostäder för 
ungdomar. Det är närmare 40 kommuner fler än 
förra året. Av landets 43 högskolekommuner 
uppger 27 ett underskott på studentbostäder. 
Den vanligaste orsaken till underskottet på stu-
dent- och ungdomsbostäder är framför allt att 
det finns för få bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Andra vanliga orsaker till 
underskottet uppges vara att det finns för få små 
lägenheter och att de som finns är för dyra. 

I enkäten har 244 kommuner svarat att de har 
ett underskott på bostäder för nyanlända invand-
rare, vilket är en kraftig ökning sedan förra årets 
enkät då 196 kommuner gjorde samma bedöm-
ning. Kommunerna bedömer att det saknas 
hyresrätter, att det är underskott på små och 
stora lägenheter och att det ställs höga krav på 
inkomst eller anställning för att nyanlända 
invandrare ska beviljas hyreskontrakt. 

Antalet sociala kontrakt ökar 
Den sekundära bostadsmarknaden, när kommu-
nerna hyr eller äger lägenheter och hyr ut dessa 
till personer som av olika anledningar inte kan få 
en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, 
växer. Enligt kommunerna har antalet sociala 
hyreskontrakt ökat från 11 700 till 16 386 under 
åren 2008–2013. Det är en ökning med cirka 45 
procent. Antalet kommuner som svarar att de 
använder denna typ av bostadssociala insats har 
ökat från 205 till 260. Hyreskontrakt via kom-
munen finns över hela landet och är ungefär lika 
vanligt förekommande i samtliga kommuntyper.  

År 2011 svarade 108 kommuner ja på frågan 
om det fanns hemmavarande barn under 18 år 
bland de hushåll som bor på den sekundära 
bostadsmarknaden. Kommunerna uppskattade 
att det rör sig om sammanlagt 3 619 barn. I 2014 

års enkät var motsvarande antal 162 kommuner 
och 4 789 barn. 

Antalet hyresgarantier har ökat något 
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen 
går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt 
god ekonomi för att ha ett eget boende, men 
som ändå har svårt att få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Under 2014 uppgick det bevil-
jade bidraget för kommunala hyresgarantier till 
895 000 kronor, vilket motsvarar 179 utfärdade 
hyresgarantier i 16 kommuner. Det är en liten 
ökning jämfört med året innan men ligger dock 
på fortsatt låg nivå. 

Högre hyror med hänsyn till låg inflation 
Under 2013 steg de genomsnittliga årshyrorna 
per kvadratmeter med 3,0 procent i allmännyttan 
och 2,8 procent i de privatägda bostäderna. I 
nominella termer var 2013 års hyreshöjningar 
något lägre än 2012 års, men sett över perioden 
2007–2012 var höjningen 2013 i linje med 
genomsnittet. Den obefintliga inflationen bidrog 
dock till att hyreshöjningarna i reala termer var 
relativt höga under 2013. 

Priserna på bostäder fortsätter att stiga  
Fastighetsprisindex avseende småhus för perma-
nentboende steg i genomsnitt med 6,9 procent 
under 2014. Det genomsnittliga priset för en 
småhusfastighet i landet uppgick enligt SCB till 
2,36 miljoner kronor. I Storstockholm var 
genomsnittspriset ca 4,6 miljoner kronor, i 
Storgöteborg 3,4 miljoner kronor och i 
Stormalmö 2,96 miljoner kronor. 

Enligt SCB såldes preliminärt 103 613 
bostadsrättslägenheter under 2014 exklusive 
överlåtelser genom arv, gåva, bodelning eller 
liknande; en ökning med knappt 3,5 procent 
jämfört med 2013. Det motsvarar ungefär 10 
procent av bostadsrättsbeståndet.  

Medelpriset för en bostadsrätt var 1,7 miljoner 
kronor, att jämföra med 1,5 miljoner kronor 
2013. Högst var priserna i Stockholms län, 
2 723 000 kronor, och lägst i Västernorrlands län 
där medelpriset var cirka 460 000 kronor. Det 
totala värdet på de sålda bostadsrätterna uppgick 
till närmare 178 miljarder kronor, att jämföra 
med 154 miljarder kronor 2013.  

De tre storstadsregionerna stod för 
58 procent av antalet försäljningar och knappt 
80 procent av värdet. Enbart Storstockholm stod 
för 39,4 procent av överlåtelserna och cirka två 
tredjedelar av den samlade överlåtelsesumman.  
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Enligt det s.k. HOX-indexet (Nasdaq OMX 
Valueguard-KTH Housing Index) ökade 
bostadsrättspriserna med 14,6 procent under 
2014 medan index för privatägda småhus (egna-
hem) ökade med 15,5 procent. Under 2015 har 
dock bostadsrättspriserna ökat snabbare än villa-
priserna i Stockholm och Göteborg, medan 
prisökningstakten i Malmö var högre på villor än 
på bostadsrätter. Det är främst i storstadsreg-
ionerna som bostadsrättspriserna ökat mest, 
även om index utvecklats svagare i Malmö än i 
Stockholm och Göteborg. Allmänt ökade bo-
stadsrättspriserna 2014 något snabbare i stä-
dernas ytterområden än i centrala staden, dock 
från lägre nivåer. Denna tendens är tydligast i 
Stockholm och Göteborg. I Malmö har dock 
prisökningarna varit långsammast för bostads-
rätter i ytterområdena.  

Skuldkvoten är oförändrad 
Den genomsnittliga belåningsgraden och skuld-
kvoten för hushåll med nya bolån var oförändrad 
mellan 2013 och 2014. Den genomsnittliga belå-
ningsgraden uppgick till cirka 67 procent och 
den genomsnittliga skuldkvoten till cirka 366 
procent.  

För hushåll med nya lån amorterade 
68 procent 2014, vilket kan jämföras med 42 
procent 2011. Nio av tio hushåll med belånings-
grader över 70 procent amorterar medan den 
siffran sjunker till fyra av tio för hushåll med 
belåningsgrader på 50–70 procent. 

År 2014 hade cirka 8 procent tagit blancolån i 
samband med bostadsfinansieringen. Den sam-
manlagda volymen blancolån uppgick till 0,9 
procent av den totala nyutlåningen. Det är något 
lägre än 2013 då cirka 10 procent av hushållen 
tog blancolån och volymen blancolån utgjorde 
cirka 1,1 procent av nyutlåningen. 

Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 

Små variationer i värdeöverföringarna från 
kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag  
För räkenskapsåret 2013 har sammanlagt 260 
kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 
lämnat uppgifter om värdeöverföringar. Av de 
260 bostadsbolagen har 

– 61 procent inte lämnat någon värdeöverfö-
ring (58 procent 2012), 

– 35 procent lämnat värdeöverföringar med 
tillåtet belopp (38 procent 2012) och 

– 4 procent lämnat värdeöverföringar utöver 
tillåtet belopp (samma andel 2012). 

Elva bostadsbolag har lämnat värdeöverfö-
ringar med för högt belopp. Totalt har 8,8 mil-
joner kronor överförts utöver vad som är tillåtet. 
Det är ungefär samma belopp som för räken-
skapsåret 2012 då siffran låg på 8,5 miljoner 
kronor. 

De totala värdeöverföringarna från de allmän-
nyttiga bostadsbolagen till ägarna för 2013 upp-
går till nästan 1,2 miljarder kronor. Av detta 
belopp har drygt 1 miljard kronor delats ut enligt 
någon av de undantagsregler som finns i lagen 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebo-
lag. År 2012 var motsvarande siffror 3,6 miljar-
der kronor respektive 3,5 miljarder kronor.  

3.5.4 Resultat – Byggande  

Delmål för området byggande är:  

– Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

– Effektiva regelverk och andra styrmedel 
som utifrån ett livscykelperspektiv verkar 
för effektiv resurs- och energianvändning 
samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning. 

– En väl fungerande konkurrens i bygg- och 
fastighetssektorn. 

Resultatindikatorer 

– Räntabilitet i byggföretag 

– Energianvändning per areaenhet 
Resultatredovisningen förs utifrån ovan 

nämnda mål. 
Resultatredovisningen beträffande miljö-kva-

litetsmålet God bebyggd miljö finns under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn 

Antal beviljade bygglov ökar 
År 2014 beviljades enligt SCB totalt 10 950 
bygglov för nybyggnad, fördelade på 7 000 
bostadsbyggnader, 1 600 fritidshus och 2 350 
lokaler. För bostäder innebar det en betydande 
ökning jämfört med de närmast föregående åren. 
Siffrorna är preliminära och något avrundade 
eftersom en viss eftersläpning finns i rappor-
teringen.  
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Tabell 3.10 Antal beviljade bygglov 
 

Byggnads-
kategori 

2012 2013 2014 

Bostäder 5 000 5 500 7 000 

Fritidshus 1 600 1 700 1 600 

Lokaler 2 450 2 250 2 350 

Totalt 9 050 9 450 10 950 
Källa: SCB. 

Avkastningen i byggsektorn 
Byggföretagens lönsamhet kan mätas i form av 
avkastning på eget kapital, s.k. räntabilitet. Det 
tycks finnas ett samband mellan företagens 
ökade lönsamhet och ett ökat bostadsbyggande, 
men hög lönsamhet kan också vara en indikation 
på bristande konkurrens. Sedan 2001 har 
bostadsbyggandet och räntabiliteten hos de stora 
byggföretagen ökat kraftigt. 

Tabellen visar en indexserie över räntabilitet i 
byggbolagen JM, NCC, Skanska och PEAB. 
Indexserien visar för varje år ett vägt medelvärde 
av de ingående bolagens räntabilitet. Som vikt 
har använts respektive bolags under året genom-
snittliga egna kapital. Räntabiliteten för vart och 
ett av bolagen beräknas som årets resultat efter 
finansiella poster och skatt i relation till under 
året genomsnittligt bokfört eget kapital. Upp-
gifter om årets resultat och eget kapital vid årets 
början respektive slut har hämtats ur bolagens 
årsredovisningar. 

 

Tabell 3.11 Räntabilitet på eget kapital i byggsektorn 
 

År Räntabilitet (%) 

2001 -2 

2002 3 

2003 10 

2004 18 

2005 23 

2006 25 

2007 26 

2008 19 

2009 19 

2010 18 

2011 27 

2012 16 

2013 17 

2014 19 
Källa: Boverket. 

Byggregelverket 

Vägledning för effektivare tillsyn enligt PBL 
En fungerande och enhetlig kommunal tillsyn 
utgör en viktig förutsättning för en effektiv 
byggprocess och att samhällskraven för bl.a. 
byggnadsverk, tomter och allmänna platser följs. 
För att stödja byggnadsnämnderna i deras arbete 
med tillsyn, ingripanden och påföljder har 
Boverket på regeringens uppdrag tagit fram en 
vägledning för hur bl.a. bestämmelserna i 11 kap. 
plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, 
bör tillämpas (dnr S2013/07763/PUB). Vägled-
ningen består av artiklar på Boverkets webbtjänst 
PBL kunskapsbanken, en film om obligatorisk 
ventilationskontroll och ett beräkningsprogram 
för byggsanktionsavgifter. 

Energieffektivisering i bebyggelsen 

Energianvändning per areaenhet minskar 
Mellan 2008 och 2013 minskade den totala 
genomsnittliga energianvändningen i bostäder 
och lokaler med 12 procent, från 178 till 157 
kilowattimmar per kvadratmeter för hela bygg-
nadsbeståndet. Energianvändningen har minskat 
för samtliga byggnadstyper. Småhus står för den 
lägsta energianvändningen sett till sin yta medan 
lokaler står för den högsta energianvändningen 
per areaenhet. 
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Tabell 3.12 Total energianvändning (temperaturkorrigerad 
användning för uppvärmning och varmvatten samt övrig 
elanvändning) kWh/m2 Atemp 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Småhus 143 136 125 128 123 120 

Flerbostadshus 183 180 173 186 174 173 

Lokaler 234 232 225 229 217 203 

Genomsnittlig 
total 

178 173 164 169 163 157 

Källa: Statens energimyndighet med bearbetning av Boverket. 

Energiprestandan fortsätter att förbättras för 
bostäder 
Energiprestandan för nybyggda bostäder forts-
ätter att förbättras varje år. Störst förbättring 
står en- och tvåbostadshusen för där energipre-
standan förbättrats med nästan 16 procent mel-
lan 2012 och 2013. Däremot har energipre-
standan för lokaler försämrats de senaste åren, 
sedan 2011 med 64 procent. Även om energipre-
standan försämrats senaste åren är den bättre än 
för befintliga lokaler, vilket är orsaken till att den 
totala energiprestandan av lokalbeståndet 
förbättrats. 
 
Tabell 3.13 Genomsnittlig energiprestanda (kWh/kvm) 
ackumulerat 
 

Byggnadskategori 2010 2011 2012 2013 2014 

En- och 
tvåbostadshus 

119 116 115 113 111 

Flerbostadshus 147 146 146 145 144 

Lokalbyggnader 159 157 156 154 152 
Källa: Boverket. 

 
Tabell 3.14 Genomsnittlig energiprestanda (kWh/kvm) per 
nybyggnadsår 
 

Byggnadskategori 2010 2011 2012 2013 

En- och 
tvåbostadshus 

72 68 66 57 

Flerbostadshus 90 84 82 79 

Lokalbyggnader 99 75 88 123 
Källa: Boverket. 

Antal en- och tvåbostadshus med mycket bra 
energiprestanda ökar 
Antal en- och tvåbostadshus med mycket bra 
energiprestanda, alltså energiklass A, ökar sta-
digt. Sedan 2012 har antalet en- och tvåbo-
stadshus med energiklass A ökat med 23,5 pro-
cent. Samma utveckling har dock inte synts 
bland flerbostadshus och lokaler, där har i stället 
antalet minskat något det senaste året. För de 
byggnader som uppnått en bra energiprestanda, 

alltså byggnader med energiklass B, har antalet 
byggnader minskat i alla kategorier det senaste 
året. 
 
Tabell 3.15 Antal byggnader som energideklarerats med 
klass A och B 
 

Byggnadskategori Energi
klass 

2010 2011 2012 2013 

En- och 
tvåbostadshus 

A 5 24 34 42 

En- och 
tvåbostadshus 

B 67 108 177 106 

Flerbostadshus A 2 5 3 0 

Flerbostadshus B 16 17 29 12 

Lokalbyggnader A 4 2 5 5 

Lokalbyggnader B 5 12 14 9 
Källa: Boverket. Fastighetsägare har två år på sig att lämna in energideklaration 
varför statistiken släpar efter två år.  

Byggnaders säkerhet, hälsoaspekter och tekniska 
status 

Byggskador 
Boverket fick i januari 2014 i uppdrag att utreda 
om en särskild expertfunktion för byggskador 
bör inrättas. Uppdraget redovisades i juni 2014 
(dnr N2015/00401/PUB). Rapporten Expert-
funktion för byggskador (2014:22) har varit 
utsänd på remiss och beredning pågår inom 
Regeringskansliet.  

Inomhusmiljö  
En god inomhusmiljö är en viktig del av arbetet 
för hälsa och säkerhet och omfattas av miljökva-
litetsmålet God bebyggd miljö. Faktorer inom-
hus som är betydelsefulla för hälsan och miljön 
innefattar bl.a. ventilation, radon, buller samt 
fukt och mögel. Andra viktiga frågor är expone-
ring för kemikalier från bygg- och inrednings-
material samt bristande kvalitet på dricksvatten.  

Boverket bedriver ett fortsatt arbete för att 
informera om riskerna med radon och hur pro-
blemen kan åtgärdas. Under de senaste åren har 
antalet ansökningar av radonbidrag minskat 
kraftigt, 2014 inkom 2 243 ansökningar motsva-
rande 28,8 miljoner kronor. Det bidrag som 
egnahemsägare kunnat få för åtgärder med syfte 
att sänka radonhalten i inomhusluft avskaffades 
vid årsskiftet 2014/15 genom att förordningen 
(1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i 
egnahem upphävdes.  

Tillsynen av obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK) görs av kommunerna. Det finns ingen 
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samlad statistik på hur många OVK-besiktningar 
som görs under ett år eller hur många byggnader 
i landet som saknar utförd kontroll inom rätt 
intervall. Det finns tecken på att kommunernas 
tillsyn på många håll är bristfällig, även när det 
gäller exempelvis skollokaler. Boverket bedriver 
uppföljning och information på detta område. 
Branschorganisationerna (Funktionskontrol-
lanterna i Sverige och Svensk Ventilation) 
genomförde under 2014 en enkätundersökning 
om OVK-tillsyn över samtliga grund- och gym-
nasieskolor. Endast 40 procent av kommunerna 
uppger att OVK har genomförts på samtliga 
grund- och gymnasieskolor enligt kraven. 
Rutiner för att följa upp OVK-protokoll och 
anmärkningar saknas i 20 procent av kommu-
nerna. I var fjärde kommun finns skolor där 
brister som uppmärksammats i en OVK kvarstår 
vid nästa kontroll tre år senare. I hälften av 
kommunerna anser de ansvariga att det finns 
brister i ventilationen och/eller luftkvaliteten 
inomhus som inte framkommer i OVK. 

EU-relaterade byggfrågor 

Byggprodukter och marknadskontroll 
Arbetet med genomförandet av EU:s byggpro-
duktförordning, förordning (EU) nr 305/2011 
har fortsatt under året. Sedan den 1 juli 2013 
tillämpas byggproduktförordningen fullt ut i 
Sverige. Allt fler produktgrupper omfattas av 
kravet på prestandadeklaration och CE-märk-
ning enligt förordningen. 

Boverket informerar om regelverket i flera 
olika sammanhang och är svensk kontaktpunkt 
för byggprodukter. Via denna kanal hanteras 
frågor från tillverkare och importörer som vill 
sälja produkter på den svenska marknaden. 
Boverket har också ansvar för marknadskontroll 
av byggprodukter på den svenska marknaden.  

Hissar och linbanor 
Under 2014 trädde det nya hissdirektivet 
2014/33/EU i kraft. Direktivet ska tillämpas från 
och med den 20 april 2016 och ersätter då det nu 
gällande hissdirektivet (95/16/EG). Det revide-
rade hissdirektivet har förhandlats fram inom 
ramen för det s.k. anpassningspaketet (eng. 
Alignment package). Paketet utgörs av nio 
direktiv som anpassats till beslut (768/2008/EG) 
om en gemensam ram för saluföring av pro-
dukter, som är en del av det s.k. varupaketet. 

Regeringen gav under hösten Boverket i upp-
drag att ta fram ett underlag med förslag till 
ändringar på lag- och förordningsnivå för 
anpassning av svensk rätt till det nya hissdirekti-
vet (dnr N2015/00430/PUB). Uppdraget redo-
visades den 30 januari 2015. Rapporten har varit 
utsänd på remiss. 

I mars 2014 lade Europeiska kommissionen 
fram förslag till en förordning för linbaneanlägg-
ningar. I dag finns ett direktiv för linbaneanlägg-
ningar (2000/9/EG), som föreslås ersättas av en 
förordning. Förslaget till förordning ska, liksom 
direktivet, garantera en grundläggande säker-
hetsnivå för anläggningarna och säkerställa fri 
rörlighet på EU:s inre marknad för delsystem 
och säkerhetskomponenter. Förslaget till för-
ordning syftar bl.a. till att anpassa direktivet till 
varupaketet. Förhandlingar om förordningen 
pågår.  

Tillgänglighet i den byggda miljön 

Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder går 
långsamt 
Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverk-
samhet inbegriper att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livs-
miljö. För att öka tillgängligheten i samhället för 
personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga behöver åtgärder vidtas även i 
befintliga miljöer och inte enbart när dessa byggs 
om eller ersätts. Sedan 2001 finns följaktligen 
bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta 
hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser. Länsstyrel-
sernas uppföljning av kommunernas tillämpning 
av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt 
avhjälpta hinder i plan- och bygglagen pekar på 
att arbetet med enkelt avhjälpta hinder är ett 
tillsynsområde som, hos de flesta byggnads-
nämnder, är lågt prioriterat. Länsstyrelserna 
konstaterar att det saknas resurser, att reglerna 
upplevs som svårtolkade och att mycket ansvar 
läggs på enskilda tjänstemän för att hävda till-
gänglighetskraven mot berörda fastighetsägare. 

Flera faktorer bidrar till att byggnadsnämn-
derna inte bedriver tillsyn i den omfattning som 
är önskvärd. Ofta är resurserna för tillsynen 
otillräckliga och många gånger saknar kommu-
nerna en plan för hur arbetet ska genomföras. 
Det finns även ett behov av tillsynsvägledning 
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från länsstyrelserna och Boverket. Länsstyrel-
serna framhåller bl.a. att det krävs ytterligare 
insatser centralt för att förbättra förutsätt-
ningarna för kommunernas arbete med tillsyn i 
dessa avseenden. Det kan även finnas behov av 
regelförändringar för att förenkla tillämpningen.  

Genomförandet av funktionshinderspolitiken 
Med anledning av det uppdrag som Boverket har 
inom ramen för den funktionshinderspolitiska 
strategin överlämnade myndigheten i mars 2015 
en fjärde redovisning av arbetet där bl.a. 
genomförda insatser och uppföljningar beskrivs i 
förhållande till de angivna delmålen samt Bover-
kets samråd med funktionshindersrörelsen (dnr 
N2015/02410/PUB). Av redovisningen framgår 
bl.a. att Boverket har utvecklat sin vägledning i 
fråga om kommunernas arbete med tillsynen av 
enkelt avhjälpta hinder och att Boverket har 
initierat ett samarbete med bl.a. Riksantikva-
rieämbetet, Statens Fastighetsverk och Fortifi-
kationsverket för att genomföra tillgänglighets-
utbildningar.  

Det sektorsövergripande arbetet med funkt-
ionshinderspolitiken beskrivs under utgiftsom-
råde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

3.5.5 Resultat – Lantmäteriverksamhet 

Delmål för Lantmäteriverksamheten är: 

– En effektiv, rättssäker förrättningsverk-
samhet och en ändamålsenlig fastighetsin-
delning. 

– Informationsförsörjningen ska vara av god 
kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och 
säker. Användningen av den grundläggande 
informationen ska öka och komma till 
nytta hos fler användare och inom fler 
användningsområden. 

– En effektiv och rättssäker inskrivnings-
verksamhet som bidrar till en väl funge-
rande fastighetsmarknad. 

Resultatredovisningen görs utifrån ovan 
nämnda mål. 

Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 

I Sverige bedrivs förrättningsverksamhet av 
Lantmäteriet och 39 kommunala lantmäteri-

myndigheter. Redovisningen avser den samlade 
verksamheten där inget annat anges. 

Volymer 
Efterfrågan på lantmäteriförrättningar och inne-
liggande ärendebalanser framgår av tabell 3.16. 
 
Tabell 3.16 Inkomna och avslutade ärenden samt 
ärendebalanser vid årets slut 
Antal ärenden 

Ärenden 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomna 20 199 18 744 18 122 18 182 19 033 

Avslutade 21 124 19 662 19 835 19 801 19 751 

Ärendebalans 22 038 20 954 20 233 18 710 18 809 
Källa: Lantmäteriet. 

Handläggningstider 
Handläggningstider för två vanliga ärendetyper, 
enlottsavstyckning och fastighetsreglering 
mellan två fastigheter, fördelat på det statliga och 
det kommunala lantmäteriet framgår av tabell 
3.17. 
 
Tabell 3.17 Handläggningstider för enklare 
förrättningsåtgärder 
Veckor, median 

Åtgärd 2010 2011 2012 2013 2014 

LM avstyckning 17 18 18 20 22 

KLM avstyckning 20 22 21 20 21 

LM 
fastighetsreglering 

23 22 23 23 23 

KLM 
fastighetsreglering 

29 26 25 23 25 

Källa: Lantmäteriet. 

 
Utvecklingen har gått mot att ärendena blir mer 
komplicerade. Handläggningstiderna för de mer 
komplicerade ärendena med bl.a. fler inblandade 
sakägare har ökat. 

Kostnader 
Lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna. 
Ökade kostnader hos lantmäterimyndigheten 
resulterar därför i ökade kostnader för sakägarna. 
Sakägarnas och Lantmäteriets kostnader för vissa 
enklare förrättningar framgår av tabell 3.18. 
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Tabell 3.18 Kostnader för enklare förrättningsåtgärder 
Kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kostnad 
avstyckning 

     

LM 23 597 23 621 23 095 26 065 27 871 

Sakägare 24 353 24 020 24 126 25 590 29 584 

Kostnad 
fastighets-
reglering 

     

LM 22 629 22 609 21 742 25 152 26 161 

Sakägare 22 877 22 768 23 079 24 472 27 356 
Källa: Lantmäteriet. 

 
Debiteringsgraden har ökat under året, dvs. mer 
tid redovisas på ärenden. Dessutom har en 
översyn av taxan gjorts inför 2014, vilket har fått 
genomslag på priset på förrättningar. 

Överklaganden 
Ett mått på kvaliteten i förrättningarna är 
andelen överklagade och återförvisade ärenden. 
Redovisningen av överklagade och återförvisade 
ärenden i tabell 3.19 ska relateras till att det årli-
gen avslutas cirka 20 000 ärenden (19 751 ären-
den 2014). Den låga andelen överklagade 
respektive återförvisade ärenden visar på att 
rättssäkerheten är god. Antalet överklagade 
fakturor har ökat kraftigt för det statliga Lant-
mäteriet. Orsaken som anges är att priset upp-
levs som högt. 
 
Tabell 3.19 Överklagade och återförvisade ärenden 
Antal ärenden 

Ärende 2010 2011 2012 2013 2014 

Överklagade 424 436 453 466 556 

Återförvisade 53 63 86 65 60 

Överklagade 
fakturor 

176 137 243 238 429 

Källa: Lantmäteriet. 

Tillsyn över kommunala lantmäterimyndigheter 
Under året har ytterligare en kommunal lant-
mäterimyndighet, den i Haninge kommun, 
tillkommit, medan Höganäs kommun har nekats 
tillstånd av regeringen för att inrätta en sådan 
myndighet. Det betyder att Lantmäteriet utövar 
tillsyn över 39 kommunala lantmäterimyndig-
heter. Tillsynsverksamheten följer en femårig 
plan, 2011–2015. Verksamheten vid myndig-
heterna fungerar i huvudsak bra. 

Informationsförsörjning 

Användningen av Lantmäteriets grundläggande 
information har ökat 
Användningen av Lantmäteriets grundläggande 
information har ökat kraftigt både när det gäller 
visnings- och nedladdningstjänster. Den främsta 
orsaken till ökningen är den samverkan mellan 
myndigheter som sker inom ramen för Geodata-
samverkan, se nedan. Antal kontrakterade 
användarorganisationer vid årets slut uppgick till 
271 stycken, motsvarande siffra för 2013 var 194 
stycken. 

Lantmäteriet gör inga kundspecifika anpass-
ningar av sin geodata utan utvecklar främst 
grundläggande tjänster med maskinläsbara 
gränssnitt. Kundanpassningen sker istället 
genom ett antal vidareförädlare knutna till 
Lantmäteriet. Under de senaste åren har vidare-
förädling av geodata för specifika verksamheter 
ökat i samhället. Lantmäteriet har under året 
tecknat avtal med 11 nya vidareförädlare vilka nu 
totalt uppgår till 79 stycken. 

Geodatasamverkan fortsätter att utvecklas 
Sedan 2011 regleras organisatoriska, tekniska, 
juridiska och ekonomiska frågor kring utbytet av 
geodata myndigheter mellan och med kommu-
nerna av ett samarbetsavtal om geodatasam-
verkan. Avtalet om Geodatasamverkan innebär 
att organisationer med myndighetsuppgifter får 
tillgång till ett samlat utbud geodata från andra 
offentliga aktörer, till en årlig, i förväg fastställd, 
avgift. Vid utgången av 2014 är totalt 220 
samverkansparter (länsstyrelserna räknat som en 
part) med och får tillgång till det samlade ut-
budet av geodata. Av dessa är 19 myndigheter 
informationsansvariga enligt Inspire, se nedan. 
De övriga deltagarna är statliga myndigheter och 
kommuner som vill ha tillgång till geodata från 
flera håll på ett enkelt och samlat sätt. 

Den samlade ingången för samverkan inom 
geodataområdet sker via webbplatsen Geodata-
portalen, www.geodata.se. Denna är även öppen 
för allmänheten. 

Arbetet med genomförandet av Inspiredirektivet 
går enligt plan 
Det praktiska genomförandet av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 3007/2 EG om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig inform-
ation i Europeiska gemenskapen (Inspire), i 
enlighet med lagen (2010:1767) och förord-
ningen (2010:1770) om geografisk miljöin-
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formation, sker inom ramen för geodata-
samverkan.  

Direktivets genomförande följer en tidsplan 
fram till år 2020 som Sverige huvudsakligen 
följer. 

Öppna data 
Lantmäteriet har beslutat att släppa vissa av 
myndighetens småskaliga kartprodukter fria. 
Det innebär att såväl allmänhet som privata och 
offentliga aktörer får fri tillgång till många av de 
kartor som används i samband med friluftsliv, 
transporter och översiktlig planering. Detta 
genomförs successivt med start den 1 juli 2015. 

Den geodetiska infrastrukturen vidareutvecklas 
Lantmäteriet är ansvarigt för den nationella 
geodetiska infrastrukturen som består av de 
nationella och över tiden hållbara referenssy-
stemen i plan, höjd och tyngdkraft samt det 
nationella nätet av permanenta referensstationer 
för positionering – GNSS (GPS/GLONASS) 
som kallas för Swepos. Övergången till de 
nationella referenssystemen Sweref 99 i plan och 
RH 2000 i höjd pågår, och Lantmäteriet har ett 
särskilt uppdrag att stödja myndigheter och 
kommuner vid övergången. Vid 2014 års utgång 
hade 265 kommuner gått över till Sweref 99 och 
166 kommuner hade bytt till RH 2000. Samti-
digt hade 80 procent av de statliga myndigheter 
och bolag som berörs gått över till Sweref 99 och 
RH 2000. Stationsnätet i Swepos har förtätats 
ytterligare och bestod i december 2014 av 328 
stationer. Antalet kunder som abonnerar på 
positioneringstjänster ökar ständigt och uppgår i 
dag till drygt 2 500 stycken. 

Arbetet med framtagandet av en nationell 
höjdmodell fortgår och arbetet med geografiska 
data i 3D har påbörjats 
Under 2014 har uppbyggnaden av en ny 
nationell höjdmodell baserad på laserskanning 
fortsatt. Modellen är framtagen som ett stöd för 
anpassningen till ett förändrat klimat t.ex. 
genom att samhällsplaneraren ser vilka vägar 
vattnet tar om det blir översvämning. Modellen 
har också visat sig ha många andra användnings-
områden. Ambitionen är att framställa en 
rikstäckande höjdmodell med ett medelfel i höjd 
som är bättre än 0,5 m för en 2 m grid. Vid 2014 
års utgång hade Lantmäteriet skannat 90 procent 
av Sveriges yta. Totalt är nu ca 413 000 km² av 
460 000 km² skannade och leveransklara. Årets 
skanningsresultat har varit sämre än förväntat. 

Orsaken är främst uppstartsproblem med en ny 
leverantör av skanningstjänsten. De områden 
som återstår att skanna är fjällen och fjällnära 
områden, vilka är de områden som ur vädersyn-
punkt är svårast att skanna. 

För att påbörja arbetet med att kunna tillhan-
dahålla geografiska data i 3D har en samverkans-
grupp bildats, bestående av Lantmäteriet, 
Sjöfartsverket, Trafikverket, SGU och FMV 
samt Linköpings och Faluns kommuner. Grup-
pens uppgift är att utforma ett nationellt 
ramverk för geodata i 3D som bl.a. omfattar 
gemensamma specifikationer och enhetliga 
utbytesmodeller.  

Inskrivningsverksamhet 

Volymer 
Lantmäteriets fastighetsinskrivning bedrivs på 
sju orter i landet. Antalet inskrivningsärenden 
ökade något under 2014, men ligger kvar på en 
historiskt sett låg nivå. Fördelningen av olika 
ärendetyper framgår av diagram 3.2. 

 
Diagram 3.2 Fördelning av ärendetyper i 
inskrivningsverksamheten 
Antal ärenden  

 
Källa: Lantmäteriet. 

Kötiderna ligger på en rimlig nivå 
Kötiderna har fortsatt att minska under 2014 
och den genomsnittliga kötiden för helåret upp-
gick till åtta dagar. Kötiden för de olika kontoren 
varierar mellan sex och tio dagar. De genom-
snittliga kötiderna framgår av diagram 3.3. 
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Diagram 3.3 Genomsnittligt antal ködagar 
Antal dagar  

 
Källa: Lantmäteriet. 

Elektroniska ansökningar 
Möjligheterna att lämna ansökan om inskrivning 
elektroniskt har ökat och utnyttjas nu i 3,6 
procent av alla inskrivningsärenden. Vid ut-
gången av 2014 hade 47 kunder anslutit sig till 
tjänsten. 

Uppdragsverksamhet 

Myndighetssamverkan med totalförsvaret 
Enligt regleringsbrevet ska myndighetssam-
verkan för att säkerställa totalförsvarets krav ges 
hög prioritet. Under 2014 har Lantmäteriet 
levererat särtryck och digitala kartpaket till GPS, 
såväl över nationellt som internationellt område 
för Försvarsmaktens behov. Även specialut-
bildning för Försvarsmaktens personal inför t.ex. 
utlandstjänstgöring har genomförts. Lantmä-
teriet bistod även Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Länsstyrelsen i Västman-
land m.fl. med uppbyggnad av karttjänster och 
webbkartor under den stora skogsbranden i 
Västmanland i augusti 2014. 

Uppdragsverksamhet i anslutning till 
Lantmäteriets myndighetsutövning 
Omfattningen av uppdragsverksamheten i 
anslutning till myndighetsutövning inom Sverige 
framgår av tabell 3.20. 
 
Tabell 3.20 Intäkter från uppdragsverksamhet i anslutning 
till fastighetsbildning 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Intäkter 81,1 79,7 91,1 104,1 
Källa: Lantmäteriet. 

 
Myndighetssamverkan med främst Natur-
vårdsverket (naturvårdsuppdrag) och Skatte-

verket (underlag för fastighetstaxering) står för 
drygt 70 procent av den totala omsättningen. I 
övrigt utgör tjänster till kommunerna, t.ex. upp-
rättande av fastighetsförteckningar och arkivut-
redningar samt MBK-verksamhet (mätning, 
beräkning och kartläggning) en stor del av verk-
samheten. 

Lantmäteriet bedriver också tjänsteexport, 
dels som myndighetssamverkan med lantmäte-
rimyndigheter inom ramen för SIDA:s finan-
siering, dels genom Swedesurvey AB. Genom 
tjänsteexporten bidrar Lantmäteriet till den 
svenska politiken för global utveckling (PGU). 
Omfattningen av Lantmäteriets tjänsteexport 
framgår av tabell 3.21. 
 
Tabell 3.21 Intäkter från tjänsteexport 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Intäkter 45,5 54,1 40,1 25,8 
Källa: Lantmäteriet. 

3.5.6 Forskningsfrågor 

Forskning inom plan-, bygg- och bostadsområdet 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) har fått ett ökat 
anslag för forskning om hållbart samhällsbyg-
gande. Anslaget har ökat från 25 miljoner kronor 
år 2013 till 100 miljoner kronor från och med år 
2016. På uppdrag av regeringen utvecklar 
Formas ett forskningsprogram för hållbart 
samhällsbyggande. Programmet ska öka kun-
skapen om hållbart samhällsbyggande ur ekolo-
giskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt 
perspektiv. Forskningen ska omfatta olika 
forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektor-
sövergripande lösningar och ske i nära samarbete 
med bygg- och bostadssektorn samt i samverkan 
med andra aktörer nationellt och internationellt. 
Satsningen ska vara tydligt åtgärdsinriktad för att 
bidra bland annat till teknikutveckling, innovat-
ion och miljöteknikexport. Formas samverkar i 
programmet med IQ Samhällsbyggnad och 
utvecklar programmet i dialog med andra cen-
trala aktörer.  

Fem starka forskningsmiljöer inom hållbart 
samhällsbyggande (hållbar renovering av bebyg-
gelsen, hållbar upphandling inom byggsektorn, 
BNP-utvecklingens betydelse för hållbart 
samhällbyggande, integrerade former för 
boende, åldrande och sjukvård samt kritisk 
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granskning av begreppet hållbart samhällsbyg-
gande med inriktning mot boendet) har beviljats 
stöd under 2013–2017 med sammanlagt 105 
miljoner kronor. Utöver detta tillkommer stöd 
från näringslivet och andra aktörer. Samman-
taget hanterar de finansierade satsningarna flera 
aspekter av hållbarhet.  

Formas deltar i forskningsrådens samverkans-
grupp för jämställdhetsfrågor och säkerställer 
jämn könsfördelning i beredningsgrupper vid 
utlysningar av forskningsmedel.  

Forskning om lantmäterifrågor 

Lantmäteriet ska bedriva forskning och utveckl-
ing inom området geodesi. Inom ramen för 
uppdraget arbetar myndigheten med ett nytt 
tyngdkraftssystem och etablering av ett nytt 
tyngdkraftsnät, vilka har betydelse för möjlig-
heten till noggrann höjdbestämning med satel-
litteknik. 

Lantmäteriet har sedan hösten 2014 utsett och 
finansierat tre industridoktorander knutna till 
olika lärosäten, två inom fastighetsområdet och 
en inom geodesiområdet. 

Forskning och kunskapsförmedling avseende 
geotekniska frågor 

Statens geotekniska institut (SGI) bedriver 
behovsmotiverad forskning och utveckling inom 
fyra områden: Grundläggning och förstärkning, 
naturolyckor och klimatanpassning, material-
egenskaper samt förorenade områden och efter-
behandling. SGI:s mål är att resultaten för forsk-
ning och utveckling ska leda till konkreta 
förbättringar av metoder, konstruktioner, 
åtgärder, bedömningar och beslut. De geotek-
niska riskerna ska minska, plan- och byggpro-
cessen effektiviseras, belastningen på miljö och 
naturresurser minska och förorenade områden 
bli efterbehandlade. Som stöd har SGI en forsk-
ningsinfrastruktur i form av bibliotek, labora-
torier, provfält, geografiska informationssystem 
(GIS) och it-stöd. Under 2014 publicerades 14 
stycken vetenskapliga artiklar, vilket är en hög 
siffra jämfört med storleken på årsarbetskraften 
inom forskning och utveckling (FoU). En indi-
kator på att SGI:s FoU-verksamhet kommer till 
nytta är att antalet nedladdade publikationer har 
fortsatt att öka under 2014 till 117 100 nedladd-

ningar (att jämföra med 93 000 år 2013 och 
77 500 år 2012). 

3.5.7 Analyser och slutsatser 

Samhällsplanering 

Effektivare plan-, bygg- och genomförandeprocess 
Kommunernas möjligheter att skapa förutsätt-
ningar för fler bostäder behöver öka. Den 
omfattande bristen på bostäder medför att det 
finns ett stort behov av ny bebyggelse. Ofta 
krävs en detaljplan för att möjliggöra den nya 
bebyggelsen och många gånger kan det ta lång 
tid att upprätta en sådan, inte minst när det finns 
många motstridiga intressen. Samtidigt finns det 
många exempel på att planläggning kan gå rela-
tivt snabbt.  

När det gäller tiden som planprocessen tar i 
anspråk beror skillnaderna ofta på komplexiteten 
i planeringsuppgiften och kommunens möjlig-
heter att hantera förutsättningarna, utifrån 
behov av tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser och handläggarens kompetens.  

Långa ledtider för planläggning m.m. har 
betydelse för förutsättningarna för en effektiv 
konkurrens inom byggsektorn då utdragna 
processer ofta medför stora kostnader för 
byggherren. Inom ramen för planprocessen 
uppstår ofta stora kostnader för byggherren och 
markinnehavet kan medföra betydande finansi-
ella kostnader under den tid som planläggningen 
pågår. Många mindre aktörer i byggsektorn 
saknar de resurser som krävs för att kunna delta i 
en planprocess.  

Kortare ledtider i planprocessen ger möjlighet 
för fler mindre och medelstora byggherrar att ta 
initiativ till planläggning. Kortare ledtider kan 
därmed bidra till ökad konkurrens inom bygg-
sektorn och därmed till ett ökat utbud av bostä-
der till lägre priser.  

Mot denna bakgrund behöver kommunernas 
förutsättningar att upprätta detaljplaner för nya 
byggprojekt förbättras. Staten kan i detta avse-
ende dels bidra med ekonomiska resurser, dels 
bistå med kompetenshöjande insatser inom 
planeringsområdet.  

Staten behöver göra mer för att förbättra förutsätt-
ningarna för byggandet 
Även om det är en kommunal uppgift att plan-
lägga användningen av mark och vatten enligt 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 

33 

plan- och bygglagen (2010:900) har staten ofta 
ett stort inflytande över frågor som har bety-
delse för möjligheterna att bygga på en viss plats. 
Det handlar bl.a. om det regelverk som anger 
ramarna för planeringen samt olika nationella 
mål, planer och program som inverkar på den 
kommunala planeringen.  

Staten har flera möjligheter att påverka förut-
sättningarna för att göra det enklare att etablera 
ny bebyggelse och säkerställa att det som byggs 
blir långsiktigt hållbart. Det kan bl.a. ske genom 
att staten utvecklar vägledningen när det gäller 
hur regelverket bör tillämpas och att staten 
tydligare prioriterar mellan olika statliga 
intressen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv och 
en helhetssyn på markanvändningen. Ett exem-
pel där det är viktigt att påverka förutsätt-
ningarna för byggandet är planeringens roll i 
anpassningen till ett förändrat klimat, bl.a. om 
var och hur bostäder byggs.  

Behov av ytterligare regelförenklingar 
Det finns en utbredd uppfattning om att det 
regelverk som styr planering och byggande inte 
är ändamålsenligt utformat, inte minst till följd 
av att de formella kraven i regelverket anses bidra 
till långa processer. Även internationella jämfö-
relser pekar på att Sverige kan lära av hur andra 
länder har organiserat samhällsplaneringen (jfr 
t.ex. rapporten Sweden’s Business Climate – 
Opportunities for Entrepreneurs through 
Improved Regulations, Världsbanken 2014).  

Att regelverket är ändamålsenligt utformat är 
av stor betydelse för att plan-, bygg- och genom-
förandeprocessen ska kunna genomföras effek-
tivt. Arbetet med att identifiera och åtgärda 
onödiga hinder i samhällsplaneringsprocessen 
behöver därför fortsätta.  

Transportinfrastruktur och bostadsbyggande 
En ny typ av överenskommelse som regeringen 
aviserade i Budgetpropositionen för 2015 är 
stadsmiljöavtal. Trafikverket har haft i uppdrag 
att ta fram förslag på ramverk för stadsmiljöavtal 
med fokus på hållbara transporter i städer. 
Förslaget redovisades i maj 2015. 

I Boverkets förslag till strategi för God be-
byggd miljö som lämnades till regeringen i 
december 2014 föreslår Boverket ett särskilt 
etappmål för transporterna i tätort. Boverkets 
inriktning innebär att skapa förutsättningar för 
att en större andel av persontransporterna i 
städer ska ske med kollektivtrafik, cykel eller 

gång. Boverkets förslag till strategi bereds inom 
Regeringskansliet. 

Sambanden mellan regionalt tillväxtarbete och 
kommunal översiktsplanering behöver stärkas 
Det finns fortsatt ett stort lokalt och regionalt 
intresse kring frågorna om regional fysisk plane-
ring, även om arbetet med att integrera de eko-
nomiska och fysiska planeringsprocesserna 
befinner sig i olika faser. Den rumsliga dimens-
ionen har i vissa fall fått en starkare ställning i 
det regionala tillväxtarbetet. I juni 2015 presen-
terade Bostadsplaneringskommittén sitt betän-
kande En ny regional planering – ökad samord-
ning och bättre bostadsförsörjning (SOU 
2015:59). I betänkandet föreslås en ny regional 
planering för ökad samordning mellan den 
regionala planeringen för transportinfrastruktur, 
tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas 
planering för bostadsförsörjning. Betänkandet 
har remitterats. 

Ekonomiska värden av olika ekosystem-
tjänster uppmärksammas alltmer i den fysiska 
planeringen, och det finns en efterfrågan på 
vägledning om hur dessa värden integreras i 
planeringsunderlag och beslutsfattande. Det 
nyligen påbörjade arbetet på länsstyrelserna med 
att ta fram regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur förväntas förbättra planeringsun-
derlaget så att insatser för bevarande, hållbart 
nyttjande och restaurering av ekosystem kan 
göras på rätt plats i landskapet. 

Regeringen konstaterar att flera län bedriver 
insatser för en stärkt integration mellan den 
ekonomiska och fysiska planeringen och att det 
finns en efterfrågan på fortsatt utveckling av 
samverkan och kunskap om den fysiska plane-
ringens betydelse för hållbar tillväxt lokalt och 
regionalt. Uppdraget till Tillväxtverket och 
Boverket att gemensamt genomföra ett program 
för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan 
fysisk planering och näringslivsutveckling under 
åren 2013–2015, har bidragit till att skapa en 
arena för dessa frågor bland relevanta aktörer på 
lokal och regional nivå. Det förväntas också 
bidra till att öka engagemanget och stärka förstå-
elsen för dessa frågor ytterligare. 

Bättre förutsättningar för att hantera buller i 
planeringen 
Ett av hindren för bostadsbyggande är den osä-
kerhet som i vissa fall finns beträffande hur 
buller från bl.a. industrier, vägar och flygplatser 
ska hanteras vid planering och byggande av nya 
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bostäder. Mot den bakgrunden har ändringar 
gjorts i regelverket, dels genom lagändringar i 
plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken 
(1998:808), dels genom att nya riktvärden har 
beslutats i syfte att skapa ett mer samordnat och 
förutsägbart regelverk som kan underlätta för 
planering och byggande av bostäder. Nämnda 
åtgärder bör bidra till bättre förutsättningar för 
byggande av bostäder samtidigt som det ökar 
rättssäkerheten för verksamhetsutövare och 
andra som berörs av regelverket. Eftersom det 
nya regelverket för buller nyligen börjat gälla är 
det för tidigt att dra några slutsatser om vilka 
resultat som åtgärderna har lett till.  

Boverket har i den årliga uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen bedömt att det behövs 
ytterligare insatser, såväl nationellt som inter-
nationellt, för att begränsa trafikbullret. Särskilt 
behöver åtgärder inriktas mot att begränsa buller 
vid källan, samt för att åtgärda de mest utsatta 
bostäderna. I utgiftsområde 22 Kommunikat-
ioner redogörs närmare för statens insatser för 
att åtgärda bostäder som är utsatta för trafik-
buller. 

Regeringen avser att nogsamt följa tillämp-
ningen och resultaten av de genomförda regel-
ändringarna liksom forskning och kunskapsut-
veckling om hälsokonsekvenser av buller.  

Utvecklingen av den kommunala planeringen 

Planeringsaktiviteten och planberedskapen behöver 
öka 
En stor del av den bostadsproduktion som sker 
äger rum på mark som nyligen har blivit föremål 
för fysisk planläggning, inte minst i landets 
tillväxtregioner där det finns ett stort behov av 
nya bostäder. En ökad planläggningsaktivitet 
och planberedskap är således en förutsättning för 
att bostadsbyggandet ska öka. 

Även om utvecklingen pekar på att plane-
ringsaktiviteten ökar kan det konstateras att 
planeringsaktiviteten behöver öka ytterligare. 
Planeringsaktiviteten är viktig för att kunna 
tillgodose de omfattande behoven av nya 
bostäder som är långsiktigt hållbara och 
anpassade till ett förändrat klimat. 

Hållbar stadsutveckling 

En stor del av regeringens arbete inom plan-, 
bygg- och bostadsområdet är en viktig del i 
arbetet med hållbar stadsutveckling. Att våra 
städer kan växa på ett hållbart sätt är en 
förutsättning för att de ska kunna utgöra 
attraktiva livsmiljöer för lång tid framöver för 
alla personer, oavsett bakgrund, kön, ålder och 
funktionsförmåga. Bebyggelseutveckling måste 
ses i ett sammanhang där ekonomiska, 
ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter 
integreras. Även anpassning till ett förändrat 
klimat måste beaktas. 

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit 
fram ett förslag till strategi för God bebyggd 
miljö (M2014/219/Mm). Strategin innehåller 
förslag på åtgärder som bidrar till den miljö-
mässiga dimensionen av hållbar stadsutveckling. 
Förslagen i strategin bereds inom 
Regeringskansliet. 

Plattformen för hållbar stadsutveckling är av 
central betydelse för att möjliggöra dialog, 
möten och kunskapsutveckling för aktörer på 
lokal, regional och nationell nivå. Även 
jämställdhetsaspekten i stadsplaneringen är 
föremål för regeringens uppmärksamhet. Det 
finns många miljöer som är utformade på ett sätt 
som får människor att känna sig otrygga. Detta 
begränsar framför allt kvinnors och flickors 
möjligheter att röra sig ute. Stadsplanering ur ett 
jämställdhetsperspektiv innebär fler tillgängliga 
stads- och tätortsmiljöer för både kvinnor och 
män. 

I oktober redovisar Naturvårdsverket den 
fördjupade utvärderingen av miljömålen till 
regeringen, där hållbara städer utgör ett särskilt 
fokusområde. Den fördjupade utvärderingen 
kommer att vara ett viktigt underlag i det 
fortsatta arbetet med att klara klimat- och 
miljömålen.  

Geotekniska och miljögeotekniska frågor 

Bristande kunskap i geoteknik, bristande 
geoinformation och brister i beslutsprocesser är 
de största skadeorsakerna när det gäller 
markbyggande. Om de geotekniskt relaterade 
skadekostnaderna kan minska går det att göra 
stora samhällsbesparingar. Det är därför av 
väsentlig betydelse att Statens geotekniska 
instituts (SGI) geotekniska kunskap kan nå ut 
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till fler och få ökat genomslag vid planering och 
byggande. Som exempel kan nämnas den stora 
betydelse som SGI:s arbete och kunskap har för 
klimatanpassning i kommunerna. 

Bostadsmarknad 

Flera faktorer påverkar bostadsbyggandet 
Flera faktorer påverkar utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Den statliga 
bostadspolitiken är viktig men omvärldsfaktorer 
som t.ex. den allmänna konjunkturutvecklingen 
gör den statliga bostadspolitiken svår att mäta 
isolerat. Därutöver innebär det kommunala 
planmonopolet, som en del i den kommunala 
självstyrelsen, att det är kommunen som 
bestämmer hur mark ska användas och bebyggas 
inom kommunen. 

Bostadsbyggandet måste öka ytterligare  
Bostadsbyggandet ökar och prognoserna indike-
rar att det kommer att fortsätta öka. Regeringens 
långsiktiga mål om att det ska byggas minst 
250 000 bostäder fram till 2020 är satt utifrån 
omfattningen på senaste årens bostadsbyggande 
och tidigare bedömningar av bostadsbyggnads-
behovet på lång sikt. Befolkningsökningen indi-
kerar att bostadsbyggnadsbehovet ökat ytterli-
gare. Det kommer att ställas stora krav på 
bostadsbyggandet för att klara bostadsbehovet.  

Kreditgarantier är ett skydd vid uppförande av 
byggnader 
De senaste åren har de statliga kreditgarantier 
som beviljas i hög grad avsett garantier som 
skydd för risker i samband med uppförandet av 
byggnader. I nuvarande marknadsläge finns 
nästan ingen efterfrågan på extra säkerhet för 
fastighetslån med färdiga byggnader som säker-
het. 

Fler amorterar på sina lån 
Tillväxttakten på hushållens lån har tilltagit. Den 
snabbare ökningen av hushållens skulder kopplas 
till de stigande bostadspriserna. Trots att 
priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 
växer inte hushållens skulder, vare sig i relation 
till bostädernas värde eller hushållens inkomster. 
Allt fler hushåll amorterar på sina lån, men 
hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre 
belåningsgraderna blir. Finansinspektionens 
stresstester visar också att hushållen är bättre 
rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. 

Fler hushåll klarar av högre ränta och 
inkomstbortfall än 2013. 

Svaga grupper på bostadsmarknaden  
Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att 
antalet kommuner som uppger att de har 
bostadsbrist för unga, studenter och nyanlända 
invandrare ökar. Som en konsekvens blir många 
nyanlända invandrare med uppehållstillstånd 
kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden 
när kommuner hänvisar till bostadsbrist. Unga 
drabbas hårt av den generella bostadsbristen, i 
synnerhet i storstadsregionerna där flytten hem-
ifrån sker allt senare. För studerande kan bristen 
på bostäder försvåra möjligheten till utbildning.  

De sociala kontrakten ökar i antal och ök-
ningen av antalet hushåll med barn under 18 år 
indikerar att målgruppen håller på att ändra 
karaktär. Den sekundära bostadsmarknaden 
tycks i allt större utsträckning användas som 
kompensatoriskt instrument för att motverka 
bostadsbrist och möta allt hårdare krav på 
bostadsökande med små resurser.  

För att uppnå det bostadspolitiska målet är 
det viktigt att det byggs fler bostäder men också 
att rätt typ av bostäder byggs. 

Lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 
De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen är 
ett verktyg för kommunerna att leva upp till sitt 
bostadsförsörjningsansvar. 2011 genomfördes en 
reform som innebar att allmännyttans hyres-
normerande roll ersattes av en modell med kol-
lektivt förhandlade hyror. Samtidigt tydlig-
gjordes att de allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolagen ska drivas enligt affärsmässiga 
principer. Lagändringarna verkar inte ha haft 
någon betydelse för hyressättningen (Boverket 
rapport 2015:19). Vad kravet på affärsmässig-
heten har haft för betydelse i övrigt är mer svår-
bedömt. Begränsningsreglerna avseende värdeö-
verföringarna från allmännyttiga kommunala 
aktiebolag följs i de allra flesta fall.  

Byggande 

Teknikutveckling viktigt inom byggsektorn 
Bostadsbyggandet står för en betydande del av 
allt som byggs i Sverige. Det innebär att bo-
stadsbyggandet är ett centralt område för 
teknikutveckling och effektivisering med syftet 
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att erhålla billiga, säkra och klimatsmarta bostä-
der av hög kvalitet.  

Systemet med standarder inom byggsektorn, 
bl.a. genom EU-regelverket, är viktigt för tek-
nikutvecklingen. Samtidigt kan standarder vara 
problematiska ur konkurrenssynpunkt. Det är 
viktigt för företagare att känna till standarder, 
men också att kunna delta i det angelägna arbetet 
att utveckla och ta fram nya standarder. Kostna-
derna för standarder kan vara betydande för små 
företag, som också ofta har svårt att delta i 
processen kring att ta fram standarder. Standar-
der kan därmed ge upphov till inträdesbarriärer 
och utestängningseffekter.  

Tillgängliggörandet av europeiska konstrukt-
ionsstandarder, de s.k. eurokoderna, har dock 
inneburit en stor lättnad för små företag. Sedan 
den 1 juli 2013 är de eurokoder som finns över-
satta till svenska tillgängliga för kostnadsfri ned-
laddning på SIS webbplats för dem som är 
bosatta eller verksamma i Sverige.  

Förutom kostnader kan det även finnas andra 
tillgänglighetsfaktorer som hämmar konkur-
rensen, t.ex. språkliga. Boverket arbetar kontinu-
erligt med översättning av standarder, men det 
finns många standarder inom byggsektorn som 
ännu inte översatts till svenska. 

Teknikutveckling är också central för att 
åstadkomma energieffektiviseringar och ett 
klimatsmart byggande. Stora insatser har genom 
åren ägnats åt att undersöka och minska byggna-
ders klimatpåverkan under driftfasen, orsakade 
av bl.a. uppvärmning, medan byggnaders klimat-
påverkan under byggfasen (materialutvinning, 
transporter m.m.) inte ägnats samma intresse. I 
ett livscykelperspektiv har klimatpåverkan under 
byggfasen relativt sett blivit större eftersom 
byggnader blir alltmer energieffektiva och ut-
släppen från uppvärmning minskar. Boverket har 
ett pågående regeringsuppdrag att utreda forsk-
nings- och kunskapsläget angående byggnaders 
klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv 
samt att utreda behov av informationsinsatser 
och vägledningar gentemot byggsektorn och den 
kommunala planeringen (S2014/6522/PBB). 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 
september 2015. 

Livscykelperspektivet återkommer också i det 
uppdrag Boverket har haft att ta fram en strategi 
för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som 
nyligen redovisats till Miljödepartementet. I sin 
slutrapport för uppdraget (M2014/2798/Mm) 
föreslår Boverket att regeringen beslutar om fyra 

nya etappmål varav ett är följande: ”Människans 
livsmiljö ska vara grunden för ett hållbart byg-
gande och byggnadsbestånd. År 2020 ska livscy-
kelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- 
och ombyggnad liksom vid förvaltning av 
befintlig bebyggelse.” Se vidare under utgiftsom-
råde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Det befintliga byggnadsbeståndet behöver 
energieffektiviseras 

Byggnadsbeståndet står för ca en tredjedel av 
Sveriges totala energiförbrukning. För att un-
derlätta omställningen till ett energisystem base-
rat på förnybar energi är det av avgörande bety-
delse att den bebyggda miljöns energianvändning 
minskar. Energianvändningen i nya byggnader 
minskar för varje år men minskningen behöver 
vara större och takten på energieffektiviseringen 
behöver öka för att Sverige ska uppnå de upp-
satta energimålen. Statens energimyndighet och 
Boverket konstaterar i sitt förslag till renove-
ringsstrategi att en viktig slutsats är att om reno-
veringstakten ökar uppnås även en hög energi-
effektivisering. Regeringen delar myndigheternas 
syn att en viktig framgångsfaktor för en ökad 
energieffektivisering i bebyggelsen är att renove-
ringstakten ökar. 

Lantmäteriverksamhet 

Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 
Verksamheten är av grundläggande betydelse då 
bl.a. fastighetsindelningen ligger till grund för 
allt ägande av fastigheter och för kreditmark-
nadssystemet i Sverige. Genom lantmäteriför-
rättningar försörjs samhället med fastigheter och 
rättigheter för bl.a. utbyggnad av infrastruktur, 
exploatering av mark för bebyggelse, rational-
isering av jord- och skogsbruk och för ut-
veckling av landsbygden. Verksamheten uppvisar 
god rättsäkerhet och förtroendet för både 
verksamheten och den enskilde förrättnings-
lantmätaren är högt. Dock uppvisar verksam-
heten långa leveranstider och kostnaderna 
upplevs som höga. Lantmäteriet har genomfört 
förändringar i verksamheten för att åstadkomma 
ett enhetligt arbetssätt, vilket innebär att ärenden 
nu kan flyttas mellan handläggare och lantmä-
terigrupper i hela landet och att förrättnings-
lantmätaren, som utgör specialistkompetens, kan 
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användas mer effektivt. Även kontorsstrukturen 
har setts över och mindre kontor (för 2–4 
personer) avvecklas. Detta är ett steg att fullfölja 
regeringens beslut från 2008 om att Lantmäteriet 
ska vara den statliga lantmäterimyndigheten. 
Den omorganisation som genomförts och som 
är myndighetens huvudsakliga åtgärd för att nå 
målen om kortare handläggningstider 
(kalendertid) till oförändrad kostnad för de 
sökande fick inte genomslag under 2014. 

Det råder en fortsatt stor brist på, och kon-
kurrens om, erfarna förrättningslantmätare. 
Lantmäteriet är inne i en generationsväxling, 
vilket innebär att behovet av nyrekrytering är 
stort. Samtidigt visar trenden att det genom-
snittliga ärendet blivit mer komplicerat, vilket 
även det innebär att behovet av erfarna förrätt-
ningslantmätare ökat. Lantmäteriet arbetar aktivt 
med att intressera ungdomar för lantmäteriom-
rådet. Åtgärderna har inriktats på att möta och 
informera elever, studenter och skolpersonal om 
Lantmäteriet och dess verksamhet och vilka 
utbildningsvägar som kan leda till arbete i orga-
nisationen. Då det utexamineras för få inom 
lantmäteriområdet har myndigheten arbetat med 
att få till stånd fler lantmäterianknutna utbild-
ningar. Detta har resulterat i att Umeå univer-
sitet hösten 2014 för första gången tog emot 
studenter till en magisterutbildning med lant-
mäteriinriktning. Detta kan förhoppningsvis på 
sikt förbättra situationen i norra Sverige. 

Bristen på lantmätare är påtaglig även inom 
andra statliga, kommunala och privata aktörer 
inom samhällsbyggnadsområdet. 

Informationsförsörjning 
Geografisk information och fastighetsinform-
ation (geodata) är viktiga underlag för effektiv 
samhällsplanering, ett rättssäkert samhälle och 
en enklare vardag för medborgaren. Exempel på 
samhällsprocesser där geodata av hög kvalitet är 
en förutsättning är utveckling av transportnätet, 
stadsbyggnad och klimatanpassning. Hela 
geodatamarknaden växer. Efterfrågan på Lant-
mäteriets information ökar och allt fler 
kommersiella aktörer agerar på marknaden. En 
viktig faktor för tillväxten har varit den tekniska 
utvecklingen vad gäller bland annat mobiler och 
surfplattor, där positionering och därmed 
geodata är en nyckelkomponent, men även 
genom utvecklingen av insamlingstekniker av 
olika slag. En förutsättning för att samhällets 
försörjning av geodata ska ske på ett effektivt 

sätt är att det finns en väl utvecklad infrastruktur 
med standarder som gör det möjligt att kombi-
nera och utbyta geodata, regelverk som under-
lättar informationsförsörjningen, en portal som 
ger möjlighet att söka geodata och tjänster samt 
metadata som beskriver innehåll, tillgänglighet 
och kvalitet. Det arbete som lagts ned på att 
skapa en sådan infrastruktur har resulterat i en 
kraftigt ökad användning, inte minst inom 
ramen för Geodatasamverkan, dvs. en datadel-
ningsmodell för aktörer med offentlig uppgift. 
Deltagare i denna samverkan är myndigheter 
som har informationsansvar enligt lag och för-
ordning om geografisk miljöinformation, som 
grundar sig på EU direktivet Inspire samt kom-
muner, andra statliga myndigheter och övriga 
organisationer som har myndighetsuppgifter. 
Alla organisationer som tecknar samverkansavtal 
för Geodatasamverkan får tillgång till all den 
information som de informationsansvariga 
myndigheterna ställer till förfogande mot en 
årsavgift. Detta har bidragit till att användningen 
av geodata bland de deltagande myndigheterna 
och kommunerna har ökat markant. Samman-
taget visar detta på behovet av och de vinster 
som kan göras för samhället som helhet med 
öppna data, dvs. fri tillgång till information utan 
begränsande licenskrav etc. Lantmäteriet har, för 
att möta omvärldens krav, beslutat att tillhanda-
hålla viss småskalig information och en position-
eringstjänst utan kostnad. 

Inskrivningsverksamhet 
Finans- och fastighetsmarknaden påverkar ären-
detillströmningen till Lantmäteriets inskriv-
ningsverksamhet. Ett lågt ränteläge innebär flera 
fastighetsaffärer och därmed ett ökat ärendein-
flöde vad gäller lagfarter, inteckningar och andra 
inskrivningar. En ökad tillväxttakt för hushållens 
lån, speciellt för bostadsändamål, innebär nor-
malt sett högre volymer av inteckningsärenden 
till Lantmäteriet. För att denna marknad ska 
fungera krävs en rättssäker och stabil inskriv-
ningsverksamhet. Det är vidare viktigt att hand-
läggningstiderna (kötiderna) hålls på en rimlig 
nivå och att handläggningen är enhetlig över 
landet. Under 2014 driftsattes ett nytt inskriv-
ningssystem och sedan oktober månad genom-
förs handläggningen helt i det nya systemet. 
Genom aktiv produktionsutjämning och styr-
ning kan differensen i handläggningstid mellan 
de olika kontoren undvikas. Möjligheten att ta 
emot elektroniska ansökningar bör utnyttjas i 
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högre grad för att effektivisera arbetet och höja 
kvaliteten på ansökningarna. 

Uppdragsverksamhet 
Lantmäteriets uppdragsverksamhet är avgränsad 
till i instruktionen angivna områden och myn-
digheten bör genom interna åtgärder säkerställa 
att nya och befintliga uppdrag prövas mot denna. 
Särskilt gäller detta MBK-verksamheten, där en 
omprövning av omfattningen bör göras konti-
nuerligt för att ge plats åt eventuellt nya mark-
nadsaktörer. 

Genom tjänsteexporten bidrar Lantmäteriet 
till den svenska politiken för global utveckling. 
Landfrågorna är en viktig komponent i hållbar 
stadsutveckling. Ordnade system för att trygga 
ägande och andra former av markupplåtelser, 
liksom rättigheter som bl.a. kan ligga till grund 
för krediter med fastigheten som säkerhet, är av 
avgörande betydelse såväl för ekonomisk och 
social utveckling som livsmedelsförsörjning och 
en hållbar miljö. Lantmäteriets tjänsteexport 
innebär stöd till institutionell utveckling av 
lantmäteriverksamhet i andra länder, men även 
en möjlighet att bygga upp kompetens och 
attrahera arbetskraft i Sverige. 

 

3.6 Politikens inriktning 

Sverige behöver en långsiktig och hållbar 
bostadspolitik för alla. En fungerande bostads-
marknad har väsentlig betydelse för att männi-
skor ska få en bostad och för att uppnå rege-
ringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. 
Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, 
minskar rörligheten och försvårar matchningen 
på arbetsmarknaden. Över hälften av Sveriges 
kommuner uppger att de har bostadsbrist. Den 
akuta bostadsbristen drabbar framför allt större 
städer och högskoleorter. Situationen kräver att 
staten är mer aktiv och stöttar kommunerna att 
kunna ta ansvaret för bostadsförsörjningen och 
samtidigt verka för en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar stadsutveckling. 

Det byggs för få bostäder i Sverige. Det råder 
underskott på framför allt hyresrätter, oavsett 
geografiskt läge på bostadsmarknaden. Efter-
frågan på främst små lägenheter är stor. 
Bostadsbristen skapar långa köer till hyresrätter 
och höga priser på bostadsrätter och småhus. 

Det gör det svårare för framför allt unga, 
studenter och nyanlända invandrare att ta steget 
in på bostadsmarknaden.  

Bostadsbristen ska mötas med ett ökat bo-
stadsbyggande. Regeringens målsättning är att 
det ska byggas minst 250 000 nya bostäder fram 
till 2020. Befolkningsökningen indikerar att 
bostadsbyggnadsbehovet ökat ytterligare. Rege-
ringen presenterar därför olika insatser för att 
stimulera ett kraftigt ökat bostadsbyggande. 
Fokus ska ligga på hållbara bostäder som kan 
efterfrågas av människor med normala in-
komster.  

De bostäder vi bygger i dag ska stå i många år. 
Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det därför 
viktigt att vi använder de möjligheter som finns 
för att bygga rätt från början. Inom bostads- och 
stadsutvecklingspolitiken finns flera viktiga 
verktyg för att hantera klimatutmaningen, klara 
miljömålen och ställa om samhället i en hållbar 
riktning. Regeringen anser att för att bygga ett 
klimatsäkert och hållbart samhälle är det viktigt 
att klimatets förändring beaktas i den fysiska 
planeringen, både vad gäller nyexploatering och i 
befintlig bebyggelse. 

Bostadsbyggandet  

Sverige befinner sig i en situation med allvarlig 
bostadsbrist. Det är ett läge som kräver att staten 
går in och stöttar kommunerna i deras bostads-
försörjningsansvar. Efter flera decennier av till-
tagande bostadsbrist är det tydligt att marknaden 
inte ensam kan lösa bostadsbristen i Sverige. 
Staten behöver ta ett större ansvar för att det 
byggs fler bostäder. 

Bostadssatsningarna som aviseras i denna 
proposition bidrar till att bostadsbyggandet 
ökar. På kort sikt kommer det ökade bostads-
byggandet till följd av bostadssatsningarna bidra 
till att öka arbetskraftsefterfrågan inom bygg-
branschen och generellt öka aktiviteten i eko-
nomin. På längre sikt kommer reformerna att 
dämpa bostadsbristen och öka de arbetssökandes 
möjligheter och incitament att söka sig till till-
växtregionerna. Det leder till att företagens 
expansionsmöjligheter i tillväxtregionerna ökar, 
vilket får positiva effekter för BNP-utvecklingen 
och sysselsättningen. 

Satsningarna möjliggörs av det utrymme som 
skapas genom att ROT- och RUT-avdragen 
begränsas, se Förslag till statens budget, finans-
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plan och skattefrågor, avsnitt 6, och genom att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
minskas, se utgiftsområde 25. 

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder 
Regeringen menar att bostadsbristen i första 
hand löses genom ökat byggande av bostäder. 
Framför allt behöver utbudet av hyresrätter, 
inklusive studentlägenheter, öka. För att öka 
utbudet av hyresrätter avser regeringen att införa 
en stimulans för anordnande av nya hyresbo-
städer. Stödet gäller projekt som påbörjas från 
och med den 25 mars 2015, och kommer att utgå 
ifrån att produktionskostnaderna generellt är 
högre i storstadsregionerna. För att ta hänsyn till 
att produktionskostnaderna är högre per 
kvadratmeter för små lägenheter kommer stödet 
att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 
kvadratmeter. Vissa villkor kommer att ställas 
för att ett projekt ska kunna få stöd, bl.a. krav på 
energieffektivitet, rimliga hyror och att lägen-
heterna förmedlas på ett transparent sätt. Försla-
get ska föranmälas till Europeiska kommissionen 
för godkännande innan det kan träda i kraft.  

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 
Regeringen bedömer att kommunerna inom 
ramen för befintlig lagstiftning kan bidra väsent-
ligt mer än i dag till att öka bostadsbyggandet 
genom insatser som planmyndighet, vid hand-
läggning av ärenden om bygglov samt i sin roll 
som fastighetsägare. Stödet till kommunerna är 
avsett att premiera ett förändrat arbetssätt vilket 
kommer att ta viss tid att genomföra. Under 
2016 kommer medel därför att tillföras och 
fördelas baserat på faktiskt bostadsbyggande. 
Regeringen utarbetar och presenterar i närtid en 
modell för hur stödet ska fördelas efter 2016.  

Kommunerna föreslås också kunna söka 
statligt stöd för åtgärder för att avhjälpa förore-
ningsskador på mark där det finns förutsätt-
ningar för bostadsbyggande. Förslag om ett 
sådant stöd redovisas under UO 20. 

 

Investeringsstöd till bostäder för äldre 
Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen 
med ett ökande antal äldre med behov av anpas-
sade bostäder avsätter regeringen i denna budget 
medel för ett nytt investeringsstöd till bostäder 
med hyresrätt för äldre. Insatserna beskrivs mer 
under UO9. 

Regelförenklingsarbete  

Effektiva byggprocesser ger billigare bostäder. 
Byggregler behöver förenklas och processen från 
beslut till färdigt hus effektiviseras. Regeringen 
har fortsatt fokus på regelförenklingsarbete.  

Regeringen vill förkorta instanskedjan för 
detaljplaner och områdesbestämmelser och däri-
genom effektivisera byggprocessen utan att 
riskera rättssäkerheten eller det demokratiska 
inflytandet över stadsutvecklingen. I höst pre-
senteras en utredning om bristande konkurrens 
inom byggbranschen. Regeringen kommer då att 
ta ställning till vilka åtgärder som eventuellt 
behöver vidtas för att öka konkurrensen, få ned 
byggkostnaderna och underlätta för mindre 
företag att exempelvis konkurrera om kommu-
nala markanvisningar. Dessa åtgärder förväntas 
bidra till ett ökat bostadsbyggande.  

Upprustningsbehovet 

Många flerbostadshus behöver moderniseras på 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter 
renoveringen. Regeringen avser att införa ett 
stöd för energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus samt ett stöd för förnyelse av 
utomhusmiljön. Stöden är avsedda för åtgärder i 
områden med socioekonomiska utmaningar.  

Upprustningen av t.ex. de s.k. miljonpro-
gramsområdena skapar möjligheter att ta ett 
helhetsgrepp på hela bostadsområden och 
stärker kopplingarna till den omkringliggande 
stadsregionen samt skapar möjligheter att öka 
kvaliteten och trivseln i boendet. Stödet ska 
bidra till att upprätthålla den höga och enhetliga 
svenska bostadsstandarden. I utemiljön kommer 
det att bli viktigt att skapa mötesplatser och öka 
tillgängligheten till grundläggande service. 
Hyresgästerna ska ha inflytande i renoverings-
processen. Upprustningar skapar även arbets-
tillfällen.  

Regeringen har även tillsatt en utredare som 
bl.a. ska undersöka hur reglerna om hyresgästers 
inflytande över förbättrings- och ändrings-
arbeten tillämpas och ta ställning till om hyres-
gästernas inflytande bör stärkas (dir. 2015:83).  
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Hållbar stadsutveckling 

Arbetet med stadsutveckling innebär en möj-
lighet att ta ett helhetsgrepp om hur staden kan 
och bör utvecklas. Det handlar om att åstad-
komma väl fungerande och attraktiva stads-
miljöer där hög livskvalitet går hand i hand med 
förbättring av den byggda miljön, ekonomisk 
tillväxt, minimerad miljö- och klimatpåverkan, 
social sammanhållning, trygg boendemiljö, håll-
bar fysisk planering med hänsyn till ett förändrat 
klimat, ett robust byggande samt hållbara och 
innovativa transportlösningar.  

I regeringens arbete för hållbar stadsut-
veckling är plattformen för hållbar stadsut-
veckling och den strategi för God bebyggd miljö 
som Boverket tagit fram viktiga utgångspunkter.  

Det pågående arbetet med att utveckla och 
implementera ett ramverk för stadsmiljöavtal 
med fokus på hållbara transporter i städer är 
fortsatt prioriterat och ett viktigt bidrag i arbetet 
med att nå miljömålen. Investeringar i kollektiv-
trafik kan i förlängningen öppna upp nya, 
attraktiva lägen för bostadsbyggande. Vidare kan 
de ovan beskrivna stöden för bl.a. energieffekti-
visering och förnyelse av utomhusmiljöer i 
områden med socioekonomiska utmaningar 
komma att utgöra viktiga verktyg för att åstad-
komma en önskvärd stadsutveckling. Rege-
ringens särskilda stöd inom UO20 till lokala 
klimatinvesteringar 2015–2018 kan också bidra 
positivt till en hållbar stadsutveckling.  

Planeringen av våra samhällen är avgörande 
för möjligheten att åstadkomma den samhälls-
omställning som regeringen eftersträvar och som 
bl.a. förtydligas i de av riksdagen beslutade 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Sam-
hällsplaneringen har betydelse för alla miljökva-
litetsmål, men påverkar särskilt målet. Begränsad 
klimatpåverkan och målet om en God bebyggd 
miljö. 

Det behövs dock ytterligare insatser för att 
möjliggöra hållbar stadsutveckling. Bland annat 
behöver det utvecklingsarbete som bygger broar 
mellan akademisk forskning och den praktiska 
verksamheten fortsätta.  

Hållbart byggande  

Den byggda miljön står för en stor del av energi-
användningen i samhället. För att underlätta 
omställningen till ett energisystem baserat på 

förnybara råvaror där miljömålen kan nås är det 
viktigt att den byggda miljöns andel av energian-
vändningen minskar.  

Dagens nyproducerade bostäder håller oftast 
hög kvalitet när det gäller energieffektivitet. Mer 
fokus behöver läggas på att minska klimatut-
släppen från byggmaterialen och själva byggpro-
cessen, samt på att energieffektivisera det äldre 
bostadsbeståndet. En metod att studera byggna-
ders miljöpåverkan är att göra det genom livscy-
kelanalyser. Det är angeläget att förbättra kun-
skapsläget vad gäller byggnaders klimatpåverkan 
i ett livscykelperspektiv, så att vi i framtiden kan 
göra rätt val för att minska byggsektorns klimat-
påverkan. Boverket har ett pågående regerings-
uppdrag att utreda forsknings- och kunskaps-
läget angående byggnaders klimatpåverkan 
utifrån ett livscykelperspektiv.  

Bostäder för unga, studenter och nyanlända 

Unga, studenter och nyanlända invandrare är 
särskilt utsatta på bostadsmarknaden, eftersom 
många saknar de finansiella tillgångar eller kon-
taktnät som krävs för att få en permanent 
bostad. I budgeten för 2016 avsätts 300 miljoner 
kronor som en särskild stimulans till snabbt 
uppförda studentbostäder.  

Regeringen ser också ett behov av att säker-
ställa tryggheten för dem som bor i andra hand. 
Boverket har fått i uppdrag att göra en uppfölj-
ning av lag (2012:978) om uthyrning av egen 
bostad (N2015/1714/PUB), för att få en tydli-
gare bild av dess konsekvenser. Därutöver har 
regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att 
utreda frågor om privatpersoners uthyrning av 
bostadslägenheter och ta ställning till om hyres-
gästernas ställning bör stärkas (dir. 2015:83).  

Etablering på bostadsmarknaden 

Bostadsbristen drabbar särskilt dem som ska ny- 
eller återetablera sig på bostadsmarknaden. 
Antalet sociala kontrakt, där kommunen eller 
socialtjänsten hyr bostäder i andra hand åt dem 
som inte själva kan hitta en bostad, ökar. 
Länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommu-
nerna i deras arbete med inträde på bostads-
marknaden kommer att förnyas. Regeringen ser 
samtidigt behov av ett fortsatt arbete med att 
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undersöka och förbättra förutsättningarna för 
etablering på bostadsmarknaden.  

Upprustning av skollokaler samt utemiljöer för 
förskolor, skolor och fritidshem 

Regeringen avsätter i denna budget medel för 
upprustning av skollokaler samt upprustning av 
utemiljöer vid förskolor, skolor och fritidshem. 
Insatserna beskrivs mer under UO16.  

Lantmäteriverksamhet  

Lantmäteriet förvaltar och utvecklar centrala 
delar av samhällets infrastruktur i form av 
rikstäckande geografisk information av hög 
kvalitet och aktuella uppgifter om landets alla 
fastigheter. Denna infrastruktur ska vara 
tillgänglig för alla att använda och utvecklingen 
mot att tillhandahålla informationen på ett sätt 
som gör det möjligt både för enskilda medbor-
gare och för företag som vill bygga tjänster 
måste fortsätta. Att fastighetsregistret nu flyttas 
till en stabil datormiljö, att inskrivningssystemen 
byts ut och integreras, att den digitala informat-
ionen görs tillgänglig i tre dimensioner och att 
ansökningar kan lämnas elektroniskt, är sådana 
utvecklingssteg som medverkar till bättre sam-
hällsservice och nya utvecklingsmöjligheter. 

3.7 Budgetförslag 

3.7.1 1:1 Bostadspolitisk utveckling 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:1 Bostadspolitisk 
utveckling 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
18 984 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
6 576 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 578 

2016 Förslag 24 000      

2017 Beräknat 24 000      

2018 Beräknat 20 000      

2019 Beräknat 20 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser 
inom det bostadspolitiska området.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Bostadspolitisk utveckling 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 17 000 17 000 17 000 17 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 7 000 7 000 3 000 3 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 000 24 000 20 000 20 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen har inlett ett arbete som syftar till att 
förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. För 
att kunna fortsätta detta arbete på ett effektivt 
sätt är det viktigt att regeringen snabbt kan 
inhämta beslutsunderlag och vid behov vidta 
åtgärder.  

För att finansiera länsstyrelsernas uppdrag att 
stödja kommunerna i deras arbete med inträde 
och etablering på bostadsmarknaden föreslås att 
anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling ökas med 
4 000 000 kronor 2016 och 2017.  
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Regeringen föreslår att 24 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Bostadspolitisk 
utveckling för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 24 000 000 kronor, 
20 000 000 kronor respektive 20 000 000 kronor. 

3.7.2 1:2 Omstrukturering av kommunala 
bostadsföretag 

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
14 320 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
85 180 

 
2015 

 
Anslag 

 
99 500 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
14 627 

2016 Förslag 99 500      

2017 Beräknat 99 500      

2018 Beräknat 99 500      

2019 Beräknat 99 500      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till omstrukturering av kommunala bostads-
företag. 

Kompletterande information 

I förordningen (2002:664) finns bestämmelser 
om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden 
för boendet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åta-
ganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
50 000 000 kronor 2017–2024. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Det är viktigt 

att Boverket kan bedriva sitt arbete långsiktigt 
och med möjlighet att ingå avtal som sträcker sig 
längre än innevarande budgetår. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:2 Omstrukturering av kommunala 
bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 50 000 000 
kronor 2017–2024. 

 
 

Tabell 3.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2024 

Ingående åtaganden 18 140 16 820 36 120    

Nya åtaganden 13 000 25 000 25 000    

Infriade åtaganden -14 320 -5 700 -13 300 -10 000 -10 000 -27 820 

Utestående åtaganden 16 820 36 120 47 820    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 67 000 60 200 50 000    
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 99 500 99 500 99 500 99 500 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 99 500 99 500 99 500 99 500 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 99 500 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 99 500 000 
kronor, 99 500 000 kronor respektive 99 500 000 
kronor. 

 
3.7.3 1:3 Stöd för att underlätta för 

enskilda att ordna bostad 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:3 Stöd för att underlätta 
för enskilda att ordna bostad 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
895 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
42 105 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 876 

2016 Förslag 43 000      

2017 Beräknat 43 000      

2018 Beräknat 43 000      

2019 Beräknat 43 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

 
Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommuner som går i borgen för enskilda 
hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad 
(kommunala hyresgarantier). 

Kompletterande information 

I förordningen (2007:623) finns bestämmelser 
om statliga bidrag för kommunala hyresga-
rantier. 

 
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 43 000 43 000 43 000 43 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 43 000 43 000 43 000 43 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 43 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Stöd för att underlätta 
för enskilda att ordna bostad för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 43 000 000 
kronor, 43 000 000 kronor respektive 43 000 000 
kronor. 

3.7.4 1:5 Boverket 

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:5 Boverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
229 915 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
28 135 

 
2015 

 
Anslag 

 
224 948 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
226 925 

2016 Förslag 216 379      

2017 Beräknat 218 758 2   

2018 Beräknat 222 382 3   

2019 Beräknat 226 680 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 216 387 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 216 399 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 216 399 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Boverkets förvalt-
ningsutgifter. Anslaget får även användas för 
internationellt arbete. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Den kreditgaranti som Boverket administrerar är 
en försäkring som långivare kan teckna för lån 
till ny- och ombyggnad av bostäder, vid förvärv 
av fastighet som ombildas till kooperativ 
hyresrätt samt vid förvärv av bostad för första-
gångsköpare. Garantin ger långivaren ett skydd 
mot kreditförluster och minskar behovet av 
topplån eller egen kapitalinsats för den som 
bygger bostäder. Kreditgarantier får utfärdas: 

– för ny- och ombyggnad av bostäder,  

– för avlösen av kommunala borgensåta-
ganden, 

– för lån till kooperativa hyresrättsföreningar, 

– för vissa kommunala åtaganden för boen-
det, samt 

– för förstagångsköpares förvärv av bostad 
(s.k. förvärvsgarantier). 

Bestämmelserna om kreditgarantier finns i 
förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti 
för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen 
(2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala 
åtaganden för boendet och förordningen 
(2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv 
av bostad. Finansieringen av dessa garantier sker 
utanför statens budget genom avgifter som ska 
täcka både garantiverksamheten och förvalt-
ningskostnaderna. Avgifterna ska också täcka 
finansieringen av sådana fastighetsförvärv som 
Boverket undantagsvis får göra för att skydda 
statligt garanterade lånefordringar.  

 
Tabell 3.30 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  25 388 1 668 27 055 

Prognos 2015  15 100 -25 500 -10 400 

Budget 2016  14 700 -28 300 -13 600 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ikläda staten betalningsansvar för 
kreditgarantier för ny- och ombyggnad av 
bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommu-
nala borgensåtaganden och kreditgarantier för 
lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp 
vid förvärv av fastigheter för ombildning till 
kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare 

utfärdade garantier uppgår till högst 
10 000 000 000 kronor.  

Regeringen bemyndigas att under 2016 ikläda 
staten betalningsansvar för kreditgarantier till 
kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda 
för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som 
inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 
högst 5 000 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

har sedan tidigare ett bemyndigande att ställa ut 
kreditgarantier för ny- och ombyggnad av 
bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommu-
nala borgensåtaganden samt kreditgarantier för 
lån till kooperativa hyresrättsföreningar som tas 
upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till 
kooperativ hyresrätt. För dessa kreditgarantier 
har regeringen en gemensam bemyndiganderam 
om 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare 
gjorda åtaganden. 

Regeringen har även ett bemyndigande att 
ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som 
lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad 
(s.k. förvärvsgarantier) inom en ram om 
5 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda 
åtaganden.  

Regeringen bedömer att det under 2016 
behövs garantiramar av samma omfattning som 
under innevarande år.  
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Boverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 224 948 224 948 224 948 224 948 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 762 6 268 10 085 14 627 

Beslut -14 331 -14 479 -14 707 -14 991 

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 000 2 022 2 055 2 095 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  216 379 218 758 222 382 226 680 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen beslutade i mars 2014 att uppdra åt 
Boverket att genomföra kompetensinsatser för 
att nya plan- och bygglagen (2010:900), 
förkortad PBL, ska få genomslag och för att 
främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning 
av lagen. Kompetensinsatserna pågår 2014–2016 
och är en fortsättning av det arbete som har 
bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt 
(dir. 2010:55). Inom anslaget beräknas 8 000 000 
kronor år 2016 för detta ändamål. 

Regeringen föreslår att 216 379 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Boverket för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
218 758 000 kronor, 222 382 000 kronor respek-
tive 226 680 000 kronor.  

3.7.5 1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i 
bostäder 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:6 Bidrag till åtgärder mot 
radon i bostäder 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
23 618 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
9 184 

 
2015 

 
Anslag 

 
12 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
10 727 

2016 Förslag 3 000      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till åtgärder mot radon i småhus.  

Kompletterande information 

I förordningen (1988:372) finns bestämmelser 
om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 12 000 12 000 12 000 12 000 

Förändring till följd av:    

Beslut -9 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 000 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
På grund av omprioriteringar av medel påbörjade 
regeringen en avveckling av anslaget fr.o.m. 
2015. Eftersom det finns redan ingångna åta-
ganden som måste infrias tillförs anslaget medel 
för 2016. 
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Regeringen föreslår att 3 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Bidrag till åtgärder mot 
radon i bostäder för 2016.  

3.7.6 1:7 Statens geotekniska institut 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:7 Statens geotekniska 
institut 
Tusental kronor 

2014 Utfall 44 883  
Anslags- 
sparande -778 

2015 Anslag 44 532 1 
Utgifts- 
prognos 42 666 

2016 Förslag 45 239    

2017 Beräknat 45 766 2   

2018 Beräknat 46 584 3   

2019 Beräknat 47 505 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 45 242 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 45 244 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 45 245 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens geotekniska 
instituts (SGI) förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.35 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 27 309 26 483 826 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Prognos 2015 28 390 28 003 387 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

Budget 2016 21 100 20 864 236 

(varav tjänsteexport) 0 0 0 

 
Inkomsterna från den avgiftsbelagda verk-
samheten disponeras av SGI. Av SGI:s verk-
samhetsgrenar är det geoteknisk och miljögeo-
teknisk rådgivning samt delar av geoteknisk och 
miljögeoteknisk forskning, utveckling och kun-
skapsförmedling som finansieras med avgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Statens geotekniska institut 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 44 532 44 532 44 532 44 532 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 819 1 345 2 162 3 085 

Beslut -112 -111 -110 -112 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 45 239 45 766 46 584 47 505 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 45 239 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Statens geotekniska 
institut för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 45 766 000 kronor, 
46 584 000 kronor respektive 47 505 000 kronor.  

3.7.7 1:8 Lantmäteriet 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:8 Lantmäteriet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
495 171 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
14 232 

 
2015 

 
Anslag 

 
502 699 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
501 809 

2016 Förslag 509 781      

2017 Beräknat 515 093 2   

2018 Beräknat 523 410 3   

2019 Beräknat 533 208 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 509 812 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 509 857 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 509 858 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Lantmäteriets förvalt-
ningsutgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.38 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 272 297 676 121 650 956 25 165 

Prognos 2015 270 000 617 000 642 000 -25 000 

Budget 2016 280 000 650 000 650 000 0 

 
Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 182 868 172 562 10 306 

(varav tjänsteexport) 25 805 25 660 145 

Prognos 2015 177 000 177 000 0 

(varav tjänsteexport) 31 000 30 000 1 000 

Budget 2016 185 000 192 000 -7 000 

(varav tjänsteexport) 35 000 33 000 2 000 

 
Tabell 3.40 Övrig avgiftsfinansierad verksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 370 201 371 603 -1 402 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 394 000 372 000 22 000 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 393 000 411 000 -18 000 

(varav tjänsteexport)    

 
De offentligrättsliga avgifterna består dels av 
avgifter för lantmäteriförrättningar, som 
Lantmäteriet disponerar, dels av expeditionsav-
gifter för inskrivning enligt jordabalken m.m., 
vilka inte disponeras av myndigheten. Progno-
serna för 2016 visar på en ökande omsättning 
inom fastighetsinskrivningen medan intäkterna 
från förrättningar bedöms bli något lägre. 

Under rubriken uppdragsverksamhet ryms 
uppdrag i anslutning till fastighetsbildning, 
myndighetssamverkan (i första hand med 
Försvarsmakten) samt tjänsteexport.  

I tabellen Övrig avgiftsfinansierad verksamhet 
redovisas de avgifter som finansierar delar av 
Lantmäteriets informationsförsörjningsverk-
samhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Lantmäteriet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 502 699 502 699 502 699 502 699 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 8 332 13 625 21 916 31 736 

Beslut -1 250 -1 230 -1 205 -1 227 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  509 781 515 093 523 410 533 208 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 509 781 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Lantmäteriet för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
515 093 000 kronor, 523 410 000 kronor respek-
tive 533 208 000 kronor. 

3.7.8 1:11 Utvecklingsprojekt för 
jämställda offentliga rum 

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 1:11 Utvecklingsprojekt för 
jämställda offentliga rum 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 682 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
318 

 
2015 

 
Anslag 

 
16 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 602 

2016 Förslag 11 000      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga 
rum. 1 000 000 kronor av anslaget får användas 
för Boverkets merkostnader för att administrera 
anslaget. 
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Kompletterande information 

I förordningen (2013:1102) finns bestämmelser 
om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda 
offentliga miljöer i städer och tätorter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 16 000 16 000 16 000 16 000 

Förändring till följd av:    

Beslut -5 000 -16 000 -16 000 -16 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  11 000 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
I många tätorter finns miljöer som är utformade 
så att människor känner sig otrygga och 
ovälkomna. Framförallt i kvinnors och flickors 
liv får det direkta konsekvenser genom att de 
känner sig begränsade i sina möjligheter att röra 
sig utomhus. Mot denna bakgrund anser rege-
ringen att det är angeläget att vidta åtgärder för 
att främja jämställda offentliga rum.  

Regeringen föreslår att 11 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Utvecklingsprojekt för 
jämställda offentliga rum 2016.  

3.7.9 1:12 Energieffektivisering och 
renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer 

Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:12 Energieffektivisering 
och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 1 000 000      

2017 Beräknat 1 000 000      

2018 Beräknat 1 000 000      

2019 Beräknat 1 000 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus upplåtna med hyresrätt samt för 
statsbidrag till förnyelse av utomhusmiljöer. 
Anslaget får även användas för Boverkets 
merkostnader för att administrera anslaget.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:12 Energieffektivisering 
och renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer ingå ekonomiska åtaganden som 
medför behov av framtida anslag på högst 
400 000 000 kronor 2017–2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att skapa 

goda förutsättningar för beslut om stöd är det 
nödvändigt att kunna fatta beslut som medför 
utfästelser om utgifter kommande år. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:12 Energieffektivisering och 
renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 
ingå ekonomiska åtaganden som medför behov 
av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 
2017-2019.  
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Tabell 3.45 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer  
Tusental kronor 

 Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden     

Nya åtaganden 400 000    

Infriade åtaganden  -100 000 -200 000 -100 000 

Utestående åtaganden 400 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 400 000    

 
Regeringens överväganden 

Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus 
och utomhusmiljöer 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
För att underlätta omställningen till ett ener-
gisystem baserat på förnybar energi är det av 
avgörande betydelse att den bebyggda miljöns 
energianvändning minskar. Nya bostäder och 
byggnader är mer energieffektiva än det befint-
liga beståndet. Den stora utmaningen inom 
bostadssektorn är därför att få upp takten på 
renoveringarna och att energieffektivisera det 
befintliga beståndet. En stor del av Sveriges 
bostadsbestånd är i dag mer än 50 år gammalt 
och upprustningsbehovet för bl.a. de s.k. 
miljonprogramsområdena från 1960- och 70-
talen är omfattande. Genom ekonomiskt stöd 
till fastighetsägare i områden med socioeko-
nomiska utmaningar ges dessa förutsättningar 
att genom renovering och energieffektivise-
ringsåtgärder minska energianvändningen och 
förbättra boendemiljön samtidigt som hyres-
gästerna skyddas mot orimliga hyreshöjningar.  

Regeringen föreslår att 1 000 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Energieffektivisering 
och renovering av flerbostadshus och 
utomhusmiljöer 2016. För 2017, 2018 och 2019 

beräknas anslaget till 1 000 000 000 kronor, 
1 000 000 000 kronor respektive 1 000 000 000 
kronor. 

3.7.10 1:13 Upprustning av skollokaler 

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 1:13 Upprustning av 
skollokaler 
Tusental kronor 

2014 Utfall   
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 15 000 1 
Utgifts- 
prognos 14 627 

2016 Förslag 830 000    

2017 Beräknat 330 000    

2018 Beräknat 330 000    

2019 Beräknat 0    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag för renove-
ring av skollokaler och för upprustning av ute-
miljöer för förskolor, skolor och fritidshem. 
Anslaget får även användas för Boverkets admi-
nistration av statsbidraget för renovering av 
skollokaler och för upprustning av utemiljöer för 
förskolor, skolor och fritidshem.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av 
skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 700 000 000 
kronor 2017 och 2018. 
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Skälen för regeringens förslag: För att skapa 
goda förutsättningar för beslut om stöd är det 
nödvändigt att kunna fatta beslut som medför 
utfästelser om utgifter kommande år. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 

2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler 
ingå ekonomiska åtagande som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 700 000 000 kronor 2017 och 
2018.

.
Tabell 3.48 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler 
Tusental kronor 

 Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden  50 000   

Nya åtaganden 50 000 675 000   

Infriade åtaganden  -25 000 -470 000 -230 000 

Utestående åtaganden 50 000 700 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 150 000 700 000   

 
Regeringens överväganden 

Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Upprustning av skollokaler 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 830 000 330 000 330 000  

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 830 000 330 000 330 000 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Många svenska skollokaler är i behov av att 
rustas upp. Den fysiska miljön i skolan har bety-
delse för elevernas välmående och deras förut-
sättningar att inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Satsningen syftar till att ge elever en 
förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt 
minska lokalernas miljöpåverkan, t.ex. genom 
energieffektivisering. Ett sådant stöd bidrar till 
att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats 
för såväl lärare som elever och till att skapa 
modernare lärmiljöer. Regeringen har därför gett 
Boverket, i samverkan med Statens skolverk och 
Statens energimyndighet, i uppdrag att fördela 
ett statsbidrag för medfinansiering av upprust-
ning av skollokaler. Satsningen avser i första 
hand grundskolan och motsvarande skolformer 
men inbegriper också lokaler i direkt anslutning 
till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även 

gymnasieskolans och gymnasiesärskolans lokaler 
omfattas till viss del.  

Utemiljön vid förskolor, skolor och fritids-
hem är också i behov av upprustning. Rege-
ringen föreslår därför att anslaget ökas med 
500 000 000 kronor 2016. Även gymnasieskolor 
och gymnasiesärskolor kan komma att ingå i 
satsningen. Insatserna beskrivs mer under 
UO16.  

Regeringen föreslår att 830 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Upprustning av 
skollokaler för 2016. För 2017 och 2018 beräknas 
anslaget till 330 000 000 kronor respektive 
330 000 000 kronor. 

3.7.11 1:14 Stöd till kommuner för ökat 
bostadsbyggande 

Tabell 3.50 Anslagsutveckling 1:14 Stöd till kommuner för 
ökat bostadsbyggande 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 1 850 000      

2017 Beräknat 1 800 000      

2018 Beräknat 1 300 000      

2019 Beräknat 1 300 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommuner som bidrar till ökat bostads-
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byggande. Anslaget får även användas för 
Boverkets merkostnader för att administrera 
anslaget.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 850 000 1 800 000 1 300 000 1 300 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 850 000 1 800 000 1 300 000 1 300 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
För att möta det stora behovet av bostäder måste 
bostadsbyggandet öka. Kommunerna kan 
genom insatser som planmyndighet, vid hand-
läggning av ärenden om bygglov samt i sin roll 
som fastighetsägare underlätta och påskynda 
bostadsbyggandet. Stödet till kommunerna är 
avsett att premiera ett förändrat arbetssätt vilket 
kommer att ta viss tid att genomföra. Under 
2016 kommer medel därför att tillföras och 
fördelas baserat på faktiskt bostadsbyggande. 
Regeringen utarbetar och presenterar i närtid en 
modell för hur stödet ska fördelas efter 2016.  

Regeringen föreslår att 1 850 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Stöd till kommuner 
för ökat bostadsbyggande för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 1 800 000 000 
kronor, 1 300 000 000 kronor respektive 
1 300 000 000 kronor. 

3.7.12 1:15 Investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och 
bostäder för studerande 

Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:15 Investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 2 200 000      

2017 Beräknat 2 700 000      

2018 Beräknat 3 200 000      

2019 Beräknat 3 200 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för att anordna nya hyresbostäder och bostäder 
för studerande. Högst 28 000 000 kronor av 
anslaget får användas för myndigheternas 
merkostnader för att administrera anslaget.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:15 Investeringsstöd för 
av hyresbostäder och bostäder för studerande ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 
2017–2019.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att skapa 

goda förutsättningar för beslut om stöd är det 
nödvändigt att kunna fatta beslut som medför 
utfästelser om utgifter kommande år. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:15 Investeringsstöd för av 
hyresbostäder och bostäder för studerande ingå 
ekonomiska åtaganden som medför behov av 
framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 
2017–2019. 
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Tabell 3.53 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för 
studerande 
Tusental kronor 

 Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden     

Nya åtaganden 3 000 000    

Infriade åtaganden  -1 200 000 -1 200 000 -600 000 

Utestående åtaganden 3 000 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 000 000    

 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och 
bostäder för studerande 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 200 000 2 700 000 3 200 000 3 200 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 200 000 2 700 000 3 200 000 3 200 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Anordnandet av hyresbostäder och bostäder för 
studerande med hyresnivåer som gör dem 
ekonomiskt åtkomliga för fler hushåll behöver 
öka. Genom ett riktat investeringsstöd kan ut-
budet av sådana bostäder öka både genom ny-
produktion och genom omvandling av utrym-
men som inte tidigare använts till bostäder. 

Regeringen föreslår att 2 200 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Investeringsstöd för av 
hyresbostäder och bostäder för studerande för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 2 700 000 000 kronor, 3 200 000 000 kronor 
respektive 3 200 000 000 kronor. 
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4 Konsumentpolitik

4.1 Omfattning 

Insatserna inom konsumentpolitiken är huvud-
sakligen allmänna och marknadsövergripande. 
Konsumentpolitiken berör på så sätt även ett 
stort antal andra verksamhetsområden, bl.a. de 
som rör it, energi, finansmarknaderna, livsmedel, 
konkurrens och miljö. 

Myndigheter med uppdrag inom konsument-
politiken är Marknadsdomstolen (MD), Kon-
sumentverket (KOV), inklusive Konsumentom-
budsmannen (KO), Allmänna reklamations-
nämnden (ARN), Fastighetsmäklarinspekt-
ionen (FMI) och Resegarantinämnden. Även det 
statliga bolaget Miljömärkning Sverige Aktie-
bolag (Miljömärkning Sverige) har uppgifter 
som syftar till att förverkliga konsumentpoli-
tiken. Inom utgiftsområdet anslås, förutom 
medel för myndigheternas förvaltningsutgifter,

medel för åtgärder på konsumentområdet och 
för bidrag till miljömärkning av produkter. 
Kammarkollegiet är värdmyndighet för 
Resegarantinämnden och hanterar samtliga 
administrativa uppgifter som rör resegarantier. 
Kammarkollegiet redovisas under utgiftsområde 
2, avsnitt 4 Statlig förvaltningspolitik. 

4.2  Utgiftsutveckling 

De sammanlagda utgifterna för konsument-
politiken motsvarade 210 miljoner kronor 2014. 
Prognosen för utfallet 2015 är 216 miljoner 
kronor, vilket i huvudsak motsvarar de anvisade 
medlen. 

 
 
 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom konsumentpolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Konsumentpolitik        

2:1 Marknadsdomstolen 10 11 11 7 0 0 0 

2:2 Konsumentverket 127 135 135 142 144 145 148 

2:3 Allmänna reklamationsnämnden 34 36 35 42 43 43 44 

2:4 Fastighetsmäklarinspektionen 18 17 17 18 18 18 19 

2:5 Åtgärder på konsumentområdet 17 15 15 18 18 18 18 

2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 3 3 4 4 4 4 

Summa Konsumentpolitik 210 217 216 232 228 230 234 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 18 

54 

4.3 Mål för området 

Resultatredovisningen görs i förhållande till 
målet att konsumenterna har makt och möjlighet 
att göra aktiva val, vilket beslutats i enlighet med 
tidigare budgetpropositioner (prop. 2008/09:1, 
bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118, prop. 
2007/08:1, bet. 2007/08:CU1, rskr. 
2007/08:106). 

 
 
Regeringens förslag: Målet för konsument-
politiken är väl fungerande konsument-
marknader och en miljömässigt, socialt och eko-
nomiskt hållbar konsumtion. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Att det ofta 

råder en obalans i kunskap om produkter och 
erbjudanden på konsumentmarknaderna kan få 
negativa konsekvenser för både konsumenterna 
och marknadernas funktionssätt. Genom att 
motverka osunda affärsmetoder och stärka 
konsumenterna med hjälp av lagstadgade rätt-
igheter och ett relevant konsumentstöd kan 
konsumentpolitiken bidra till väl fungerande 
konsumentmarknader. Det nuvarande konsu-
mentpolitiska målet är dock för snävt eftersom 
det enbart tar sikte på konsumenternas makt och 
möjlighet att göra val. Dessutom bör ett konsu-
mentpolitiskt mål inbegripa hållbarhetsaspekter 
och därmed även inrymma konsumtionens 
konsekvenser för enskilda, för samhället och för 
miljön, såväl nationellt som globalt. Miljömässigt 
hållbar konsumtion handlar ytterst om att till-
verkning och användning av varor och tjänster i 
så liten utsträckning som möjligt ska ta ändliga 
resurser i anspråk eller medföra utsläpp som 
påverkar klimatet eller förorenar miljön. Social 
hållbarhet omfattar i detta sammanhang bl.a. 
människors hälsa och säkerhet, liksom hänsyn 
till olika konsumentgruppers förutsättningar 
utifrån exempelvis ekonomi, ålder, kön eller 
funktionsnedsättning. Att eftersträva ekonomisk 
hållbarhet går inom ramen för konsumentpoli-
tiken framför allt ut på att främja en hållbar pri-
vatekonomi, till gagn för enskilda konsumenter, 
men även för samhället i stort. Ett nytt konsu-
mentpolitiskt mål bör mot denna bakgrund 
omfatta både väl fungerande konsumentmark-
nader och en miljömässigt, socialt och ekono-
miskt hållbar konsumtion. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Följande indikatorer och andra bedömnings-
grunder används: 

 
− Konsumenters möjlighet att känna förtro-

ende för näringsidkares affärsmetoder och 
för att det finns ändamålsenliga konsument-
rättigheter, bl.a. andel näringsidkare som 
följer Allmänna reklamationsnämndens re-
kommendationer. 

− Konsumenters möjlighet att kunna lita på 
att produkter är säkra. 

− Konsumenters tillgång till stöd. 
 

Ett stort antal omvärldsfaktorer, inte minst 
ekonomiska, tekniska och globala, har betydelse 
för utvecklingen på området. När det gäller att 
uppfylla det konsumentpolitiska målet spelar 
dessutom insatser inom andra verksamhets-
områden en stor roll, bl.a. har ett flertal andra 
myndigheter konsumentrelaterade uppdrag, 
exempelvis Energimarknadsinspektionen, 
Finansinspektionen, Livsmedelsverket, Natur-
vårdsverket och Post- och telestyrelsen. Viktiga 
konsumentrelaterade insatser vidtas också på 
kommunal nivå. 

Den förstnämnda bedömningsgrunden ovan 
tar sikte på konsumentkollektivets situation på 
marknaden och på enskilda konsumenters 
rättigheter. Den andra bedömningsgrunden 
handlar om konsumentsäkerheten hos varor och 
tjänster. Den tredje åsyftar konsumenters möj-
ligheter att med hjälp av oberoende information 
och vägledning kunna tillvarata sina rättigheter 
och välja produkter utifrån egna behov och 
intressen. 

Viktiga underlag vid resultatbedömningen är – 
förutom återrapporteringar och underlag från 
myndigheterna – lägesrapporter från Europeiska 
kommissionen om konsumenternas förutsätt-
ningar i olika avseenden. Ett utvecklingsarbete 
pågår när det gäller resultatredovisningen, bl.a. 
har samråd ägt rum med Riksdagsförvaltningen. 

En löpande uppföljning pågår för att säker-
ställa att jämställdhetsaspekter finns med i rele-
vanta beslutsunderlag för området. 
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4.4.2 Resultat 

Pålitliga affärsmetoder och ändamålsenliga 
konsumenträttigheter 

Konsumenternas situation har förbättrats både i 
relation till näringsidkares affärsmetoder och 
genom ytterligare rättigheter. Detta har skett 
genom förbättringar av det konsument-
skyddande regelverket och genom insatser från 
myndigheternas sida för att säkerställa att det 
upprätthålls. 

Problemen vid telefonförsäljning av 
premiepensionsrelaterade tjänster har minskat 
Den 1 juli 2014 infördes lagkrav på skriftlig 
bekräftelse vid erbjudanden per telefon om råd-
givning om eller förvaltning av premiepension. 
KOV har informerat branschen om de nya reg-
lerna och fortlöpande bevakat att de följs. Efter 
lagändringarna har anmälningarna från miss-
nöjda konsumenter till KOV och Konsumen-
ternas Försäkringsbyrå nästan helt upphört. 

Konsumentskydd vid telefonförsäljning har utretts 
Mot bakgrund av klagomål och rapporter om 
problem i samband med telefonförsäljning har 
en särskild utredare haft i uppdrag att överväga 
om konsumentskyddet vid telefonförsäljning 
behöver stärkas. Betänkandet Ett stärkt konsu-
mentskydd vid telefonförsäljning 
(SOU 2015:61) överlämnades i juni. Utredaren 
har bl.a. föreslagit att ett krav på skriftlig 
bekräftelse ska införas vid telefonförsäljning till 
konsumenter. Betänkandet har remitterats och 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Lagförslag om effektivare sanktioner mot otillbörlig 
marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor 
Inom Regeringskansliet har det utarbetats ett 
lagförslag som ger KO möjlighet att i vissa fall 
direkt förbjuda en näringsidkare att fortsätta 
med en marknadsföringsåtgärd eller med ett 
oskäligt avtalsvillkor (Ds 2015:45). I dag måste 
KO:s förelägganden godkännas av näringsid-
karen för att få verkan. Om näringsidkaren inte 
godkänner föreläggandet måste KO ta ärendet 
till MD för prövning. 

Konsumentskydd vid bolån har utretts 
Bolåneutredningen har överlämnat sitt betänk-
ande Stärkt konsumentskydd på bolåne-
marknaden (SOU 2015:40). Förslagen innebär 
bl.a. att alla företag som hanterar bolån ska stå 

under Finansinspektionens tillsyn, att konsu-
menter ska få mer information och att bolån inte 
får villkoras med köp av andra finansiella 
produkter. Det föreslås också regler om råd-
givning avseende bolån. Betänkandet har remit-
terats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning 
föreslås 
I departementspromemorian Ett effektivare 
förbud vid bristande kreditprövning 
(Ds 2015:24) föreslås att KOV med omedelbar 
verkan ska kunna förbjuda en kreditgivare som 
allvarligt brister i sin kreditprövning att lämna 
krediter till konsumenter. Enligt den nuvarande 
ordningen gäller ett sådant beslut först från och 
med att det fått laga kraft. Promemorian har 
remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Ytterligare åtgärder för att stärka 
konsumentskyddet på kreditmarknaden övervägs 
Mot bakgrund av att konsumenter fortfarande 
beviljas snabblån som de inte har råd med har 
regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att 
överväga åtgärder för att åstadkomma en mer 
ansvarsfull marknad för snabblån och andra 
konsumentkrediter (dir. 2015:43). 

Nya EU-regler om paketresor på väg att beslutas 
Ett nytt direktiv med reviderade regler om 
paketresor kommer att beslutas inom kort. 
Syftet är att uppdatera regelverket till dagens sätt 
att boka resor, där resenärerna ofta skräddarsyr 
sina resetjänster på internet. En utredning har 
tillsatts för att genomföra det nya direktivet och 
samtidigt se över det svenska resegaranti-
systemet (dir. 2015:69). Förhandlingarna om 
reviderade regler om flygpassagerares rättigheter 
pågår alltjämt. 

Branschöverenskommelser om hantverkstjänster, 
personbilar, paketresor och mobila tjänster 
KOV har omförhandlat branschöverens-
kommelsen om hantverkstjänster, liksom den 
om leveransvillkor för personbilar. Vidare har 
branschöverenskommelser ingåtts om paket-
resor och om täckningskartor för mobila 
tjänster. Ett arbete med nya branschöverens-
kommelser har påbörjats när det gäller distans-
handel, bostadshyresavtal och campingvillkor. 
Branschöverenskommelserna bedöms ha för-
bättrat villkoren för konsumenterna och tydlig-
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gjort rättigheter och skyldigheter för både 
näringsidkare och konsumenter. 

Aktiv tillsyn har lett till rättelser från näringsidkare 
på ett antal viktiga konsumentmarknader 
KOV har bedrivit en aktiv tillsyn för att komma 
tillrätta med bl.a. vilseledande och aggressiv 
marknadsföring, bristfällig information och 
oskäliga avtalsvillkor på ett antal viktiga konsu-
mentmarknader. KOV har framför allt inriktat 
sig på marknaderna för finansiella tjänster, 
elektronisk kommunikation, boende, resor, 
energi och hälsoprodukter. Även marknads-
föring som rör alkohol och tobak har varit i 
fokus. I samverkan med konsumentmyndigheter 
i andra EU-länder har en särskild granskning 
gjorts av information till konsumenter om 
reklamation och garantier i samband med att 
varor säljs på internet. I många av ovanstående 
fall har näringsidkare rättat sig omgående efter 
att KOV påtalat brister. I andra fall har rättelse 
skett efter att KO väckt talan i domstol. En 
grupptalan som KO drivit resulterade 2014 i att 
ett stort antal elkunder fick ekonomisk kompen-
sation. I några fall har de domstolsprövningar 
som KO initierat lett till mer principiella avgö-
randen. I de flesta fall handlar det om domstols-
prövningar i MD. Antalet avgjorda mål i MD 
minskade under 2014, men en effektivisering av 
beredningen av målen har lett till att färre 
huvudförhandlingar ställts in än tidigare år. 

KOV har identifierat omfattande konsument-
problem i samband med telefonförsäljning, bl.a. 
när det gäller energi, hälsoprodukter och tjänster 
som rör elektronisk kommunikation. Det har i 
många fall varit svårt att kartlägga vad som före-
kommit under samtalet. Vissa åtgärder har dock 
ändå kunnat vidtas, bl.a. har KO meddelat ett 
par förelägganden som lett till rättelser från 
näringsidkarnas sida. 

Finansiella tjänster är sedan några år tillbaka 
ett särskilt prioriterat område för KOV:s tillsyn. 
Tillsynsinsatser har vidtagits gentemot närings-
idkare som erbjuder krediter, tjänstepensioner, 
värdepappersfonder, sparkonton, husköpar-
försäkringar, dolda fel-försäkringar och finansiell 
rådgivning. Särskilda granskningar har gjorts när 
det gäller inkomstförsäkringar, reseförsäkringar 
och försäkringsförmedling. 

Granskningarna av snabblåneföretagens 
kreditprövningar har fortsatt och breddats till att 
även omfatta bolag som erbjuder krediter vid e-
handel. Den nya möjligheten som infördes den 

1 april 2014 att förena varningar med en sankt-
ionsavgift användes vid två tillfällen under 2014. 
Även möjligheten att förelägga företag att upp-
höra med sin verksamhet har använts. 

Det förekommer att näringsidkare som säljer 
produkter via internet är svåra att identifiera och 
därför svåra att vidta åtgärder mot. KOV har i 
några sådana fall varnat för de aktuella webb-
platserna via egna webbkanaler och via med-
verkan i media. 

När det gäller att säkerställa ett gott konsu-
mentskydd vid anlitande av fastighetsmäklare 
spelar FMI en viktig roll. Antalet ansökningar 
om att registreras som fastighetsmäklare har 
varit fler än någonsin. Marknaden för mäklar-
tjänster är samtidigt enligt återkommande 
undersökningar från KOV en av de tio mest 
problematiska marknaderna för konsumenter. 
Antalet anmälningar till FMI om klagomål på 
fastighetsmäklare har ökat, likaså antalet mäklare 
som fått en disciplinär påföljd. De vanligaste 
orsakerna till disciplinpåföljd har varit bristande 
kundkännedom enligt penningtvättslagen, 
bristande objektsbeskrivning, avsaknad av 
journaler och ofullständig anteckning över 
förmedlingsuppdrag. 

Förbättrad tvistlösning utanför domstol 
Regeringen har föreslagit en ny lag om alternativ 
tvistlösning i konsumentförhållanden 
(prop. 2014/15:128). Lagförslaget genomför ett 
EU-direktiv om alternativ tvistlösning och 
kompletterar en förordning om tvistlösning 
online vid gränsöverskridande tvister. De nya 
reglerna innebär bl.a. att fler typer av tvister 
kommer att kunna prövas, bl.a. tvister rörande 
värmepumpar, antikviteter, spel och lotterier, 
liksom tvister som uppstått vid gränsöver-
skridande handel. De nya reglerna innebär även 
att näringsidkare vid en tvist måste informera 
konsumenten om möjligheten att få tvisten 
prövad. Vidare ställer de nya reglerna högre krav 
på effektiviteten i ärendehanteringen. Lagen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

ARN, som prövar tvister mellan konsumenter 
och näringsidkare och rekommenderar en 
lösning, har i stort sett fått in lika många ärenden 
som föregående år. Antalet ärenden har ökat 
med 21 procent sedan november 2011 när 
möjligheten att anmäla tvister via nämndens 
webbplats infördes – och den nivån bedöms vara 
permanent. Fler konsumenter har därmed fått 
tillgång till tvistlösning utanför domstol, men 
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handläggningstiderna har blivit längre, i syn-
nerhet på vissa områden. ARN har avgjort färre 
ärenden under 2014 jämfört med tidigare år och 
antalet öppna ärenden har ökat. 

Något fler företag har följt ARN:s rekom-
mendationer jämfört med tidigare år, 77 procent 
jämfört med 74 respektive 76 procent under 
2012 och 2013. 

 
Tabell 4.2 Allmänna reklamationsnämndens ärenden 
Antal ärenden 

 2012 2013 2014 

Inkomna ärenden 11 531 11 301 11 396 

Avgjorda ärenden 10 947 11 565 10 795 

Avvisade ärenden1 2 974 3 207 2 939 

Öppna ärenden 3 898 3 641 4 230 
1 Avvisningar kan bero på att det belopp som yrkas är för lågt, att anmälan görs 
för sent eller att nämnden bedömer att ärendet inte är möjligt att pröva, t.ex. om 
muntlig eller alltför omfattande bevisning behövs. 
Källa: Allmänna reklamationsnämnden. 

Säkra produkter 

Insatser som förbättrar konsumenters möjlig-
heter att kunna lita på att produkter är säkra har 
gjorts både nationellt och inom EU. 

EU-förhandlingar på väg att avslutas 
EU-förhandlingar om det s.k. produktsäkerhets-
paketet – ett förordningsförslag om konsument-
varors säkerhet och ett förordningsförslag om 
marknadskontroll – har återupptagits. 

Förhandlingar om reviderade regler om per-
sonlig skyddsutrustning, dvs. utrustning avsedd 
för privat eller yrkesmässig användning till skydd 
mot hälso- och säkerhetsrisker, exempelvis flyt-
västar och hörselskydd, har avslutats i rådet och 
förhandlingar med Europaparlamentet har 
inletts. 

Kontroller och preventiva insatser på viktiga 
konsumentområden 
KOV, som har ett allmänt tillsynsansvar på 
produktsäkerhetsområdet, har även detta år haft 
produkter riktade till barn i särskilt fokus, bl.a. 
har en marknadskontroll av barnvagnar och 
badbaljor avslutats i samarbete med myndigheter 
i andra EU-länder. KOV har även kontrollerat 
barnkläder som sålts på internet. Företag vars 
produkter inte uppfyllt säkerhetskraven har 
kontaktats och informationsinsatser har vidtagits 
gentemot konsumenter och via media. Vidare 
har ett arbete med en branschöverenskommelse 

om säkra barnkläder inletts. KOV har också 
kontrollerat skyddsskor och motocrosskydd, 
vilket resulterat i att ett flertal farliga varor tagits 
bort från marknaden. Ett arbete med att kon-
trollera personlig skyddsutrustning som används 
i hemmen har inletts mot bakgrund av ett stort 
antal olycksfall på fritiden. 

När det gäller tjänsters säkerhet har klätter-
verksamhet både inomhus och utomhus grans-
kats och vägledningar presenterats för säkrare 
fjäll- och snöskoterturer. Vägledningen om 
säkerhet vid badanläggningar, som tagits fram 
med anledning av ett flertal drunkningstillbud, 
har fått stor spridning i branschen. 

Tillgång till konsumentstöd 

Stödet till konsumenter i form av information 
och vägledning har förbättrats väsentligt. 

Direktinformationen till konsumenter har 
förbättrats 
Mot bakgrund av att konsumentmarknaderna 
blivit mer komplicerade och eftersom konsu-
menterna ofta befinner sig i ett kunskaps- 
underläge, samtidigt som de har svårt att hitta 
fram till ett oberoende konsumentstöd, har 
KOV fått i uppdrag att tillsammans med andra 
berörda aktörer tillhandahålla en ny konsument-
upplysningstjänst per telefon och webb. Efter ett 
omfattande utvecklingsarbete lanserades upp-
lysningstjänsten Hallå konsument den 31 mars 
2015 i samverkan med övriga myndigheter, 
kommunerna och de branschfinansierade 
konsumentbyråer som finns för ett antal mark-
nader. Intresset för tjänsten har alltsedan lanse-
ringen varit stort. Ett omfattande arbete har lagts 
ned på att utveckla tillgängligheten för Hallå 
konsument utifrån ett funktionshinders-
perspektiv och Myndigheten för delaktighet har 
i sin uppföljning av myndigheternas tillgänglig-
hetsarbete gett KOV högsta betyg. Ett mer 
utförligt informationsmaterial om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i samband 
med resor har tagits fram. Omfattande insatser 
har också gjorts när det gäller information om 
hållbar konsumtion. 

I slutet av 2014 lanserade KOV den nya webb-
platsen Money from Sweden, där jämförelser 
kan göras av kostnader för betalningsöver-
föringar till andra länder. Webbplatsen, som till-
kommit på uppdrag av regeringen 
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(dnr Ju2013/08747/KO), syftar till att göra det 
möjligt för konsumenter som vill skicka pengar 
till sina ursprungsländer att hitta den bästa och 
billigaste tjänsten och på så sätt också främja 
konkurrensen. Webbtjänsten har blivit certi-
fierad av Världsbanken och finns nu tillgänglig 
på 17 olika språk. 

När det gäller KOV:s övriga webbplatser, 
framför allt konsumentverket.se, är besöks-
siffrorna stabila och andelen nya besökare forts-
ätter att vara i majoritet. Webbplatserna har 
gjorts mer användarvänliga, bl.a. genom för-
bättrad sökordsoptimering. Under 2014 har även 
webbplatserna bilsvar.se och konsumen-
teuropa.se gjorts responsiva så att de automatiskt 
anpassas till olika typer av skärmar och webb-
läsare. 

Även ARN:s webbplats har gjorts responsiv. 
För att förbättra tillgängligheten har uppläs-
ningsfunktionen uppgraderats. Intresset för 
ARN:s verksamhet har ökat nämnvärt, bl.a. från 
journalister. 

Antalet besökare av FMI:s webbplats har 
minskat, men FMI har gjort aktiva insatser för 
att sprida information om sin verksamhet genom 
annonsering på webbplatser för bostäder och i 
olika dags- och kvällstidningar. 

Stödet till vidareinformatörer har stärkts 
KOV erbjuder stöd till konsumentverksamheten 
och budget- och skuldrådgivningen i kommu-
nerna via webbaserat material och olika typer av 
utbildningar. Mot bakgrund av ett stort antal 
nyanställda inom den kommunala verksamheten 
har s.k. startpaket och introduktionsutbildningar 
prioriterats. Arbetsredskapet Portalen, som 
tagits fram för den kommunala konsumentväg-
ledningen samt budget- och skuldrådgivningen, 
tas fortfarande väl emot av användarna, 
85 procent har uppgett sig vara nöjda eller 
mycket nöjda med verktyget och 96 procent 
använder det dagligen. Sistnämnda siffra innebär 
en marginell sänkning jämfört med resultatet för 
2013, vilket var 98 procent. Antalet användarli-
censer för ärendehanteringssystemet för budget- 
och skuldrådgivare Boss har ökat för tredje året i 
rad. KOV har utvecklat systemets statistik-
funktion, vilket bedöms ha betydelse för arbetet 
med att motverka överskuldsättning. KOV har 
också samverkat aktivt med olika aktörer för att 
nå ut till allvarligt skuldsatta med information 
och stöd. 

En utvärdering har visat att elever och lärare i 
huvudsak är nöjda med ett skolmaterial som 
KOV har tagit fram om pengar och konsument-
rätt. 

Under 2014 beviljades 19 organisationer från 
det civila samhället det bidrag som KOV 
förmedlar med stöd av förordningen (2007:954) 
om statligt stöd till organisationer på 
konsumentområdet. Det inkom något färre 
ansökningar jämfört med tidigare år, vilket 
sannolikt beror på att KOV meddelat att bidrag 
till specifika projekt inte längre beviljas. Antalet 
konsumentorganisationer som fått bidrag är 
dock i stort sett oförändrat. En stor del av bidra-
get har använts till informationsinsatser avseende 
rättvis handel och hållbar konsumtion. Bidrag 
har även gått till organisationer som arbetar med 
frågor som rör ökad tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Fortsatt genomslag för miljömärkningen 
Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige 
förvaltar och utvecklar på regeringens uppdrag 
de båda officiella miljömärkningssystemen Sva-
nen och EU-Ecolabel (Blomman). Det statliga 
bidraget, som 2014 uppgick till nio procent av 
intäkterna, har använts för att delfinansiera 
arbetet med att formulera krav inom de båda 
miljömärkningssystemen och till att göra EU:s 
miljömärkningssystem mer känt på den svenska 
marknaden. Kännedomen om Svanen bland 
allmänheten är fortsatt hög, 96 procent 2014. 

Antalet licenser för Svanen har minskat något, 
bl.a. till följd av skärpta krav för tryckerier och 
hotell. Antalet licenser för EU Ecolabel har 
däremot ökat något. Intresset för Svanenmärk-
ning inom byggbranschen och när det gäller 
olika tjänstesektorer, bl.a. städtjänster och 
fordonstvätt, är fortsatt stort. En omfattande 
kampanj för att marknadsföra Svanen har inletts 
och fått stor uppmärksamhet. En översyn av 
EU:s miljömärkningssystem har påbörjats. 

Insatser för att främja hållbar konsumtion 
Som nämnts ovan har KOV, tillsammans med 
informationsansvariga miljömyndigheter, tagit 
fram ett omfattande informationsmaterial om 
frågor som rör hållbar konsumtion till 
upplysningstjänsten Hallå konsument. 

En ändring har gjorts i KOV:s instruktion om 
att myndigheten ska bevaka konsumenters möj-
ligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart 
sätt och rapportera resultatet till Naturvårds-
verket. 
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4.4.3 Analys och slutsatser 

De insatser som gjorts har gett konsumenterna 
en bättre situation på konsumentmarknaderna i 
flera avseenden. Det utökade konsumentskydd 
som införts på vissa områden har delvis redan 
gett effekt. Vidare bekräftar tillsynsmyndig-
heternas arbete att de ytterligare åtgärder som 
inletts för att öka konsumentskyddet är befo-
gade för att motverka osunda affärsmetoder. Att 
KOV bedrivit ett aktivt tillsynsarbete bedöms ha 
medverkat till att minska antalet affärsmetoder 
som inte överensstämmer med gällande regel-
verk på ett antal viktiga konsumentområden. 
Såväl KOV:s, MD:s, ARN:s som FMI:s verk-
samhet bedöms ha stärkt konsumenternas ställ-
ning, genom att antingen bidra till att konsu-
menternas rättigheter upprätthålls eller till att 
viktig praxis utvecklas. Det är positivt att antalet 
näringsidkare som följer ARN:s rekommen-
dationer har ökat något. När det gäller konsu-
menters möjlighet att kunna lita på att produkter 
är säkra har KOV på ett väl avvägt sätt arbetat 
med preventiva insatser och med att kontrollera 
säkerheten hos olika typer av varor och tjänster. 
Den nya konsumentupplysningstjänsten Hallå 
konsument ger konsumenter och olika vidare-
informatörer en möjlighet att enkelt få inform-
ation och vägledning i konsumentfrågor. Det är 
vidare positivt att antalet licenser för EU Eco-
label har ökat något. Värdefulla insatser inom 
området har även vidtagits av det civila sam-
hällets organisationer. 

4.5 Politikens inriktning 

Ett nytt konsumentpolitiskt mål 

Flera konsumentmarknader är under snabb 
omvandling, vilket erbjuder nya möjligheter för 
konsumenterna. Samtidigt förändrar utveckl-
ingen konsumenternas förutsättningar. Allt 
komplexare marknader riskerar att ytterligare 
öka konsumenternas informationsunderläge och 
ibland är affärsmetoderna påträngande, vilket 
inte minst kan skada mer utsatta grupper av 
konsumenter. Mot denna bakgrund och för att 
främja en konsumtion som är mer hållbar ur ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv 
behövs en bredare ansats inom konsument-
politiken. Regeringen föreslår ett nytt konsu-

mentpolitiskt mål som tar sikte på både väl fun-
gerande konsumentmarknader och en hållbar 
konsumtion (se avsnitt 4.3). Nedan presenteras 
åtgärder och särskilda satsningar som syftar till 
att uppnå ett sådant mål. 

Strategi för att motverka överskuldsättning 

Tillgång till krediter ökar människors möjlig-
heter att planera och ordna sin ekonomi och 
anpassa konsumtionen över tiden. Kredit-
marknaden har expanderat, vilket i kombination 
med fler försäljningskanaler, ökat tillgänglig-
heten till krediter. Marknadsföringen har dock 
blivit mer påträngande och betalningsuppläggen 
mer varierade, vilket försvårar för konsumenter 
att ta ställning till det som erbjuds. Härtill 
kommer att många konsumenter har bristande 
kunskaper om privatekonomiska frågor. Om en 
konsument tar ett lån utan att ha förutsättningar 
att kunna betala tillbaka kan konsekvenserna bli 
mycket allvarliga. En betalningsanmärkning får 
negativa konsekvenser för konsumenten och kan 
i värsta fall vara första steget mot 
överskuldsättning. 

Vart femte hushåll saknar enligt Statistiska 
centralbyrån en ekonomisk buffert för oförut-
sedda utgifter. Antalet ansökningar om betal-
ningsförelägganden ligger fortsatt på en hög nivå 
och mer än 400 000 personer befinner sig i 
Kronofogdemyndighetens register med en 
samlad skuld på drygt 70 miljarder kronor. Ett 
växande antal gäldenärer har haft skulder under 
en lång tid. 

Problem med skulder kan leda till eller för-
värra psykisk och fysisk ohälsa, vilket även kan 
drabba anhöriga, inte minst barn. 

Mot ovanstående bakgrund och för att möta 
ett tillkännagivande från riksdagen om att rege-
ringen bör utarbeta en strategi för hur över-
skuldsättning ska kunna undvikas, återkomma 
med förslag till konkreta åtgärder för att minska 
antalet överskuldsatta och ta initiativ för att öka 
kunskaperna om barns och ungdomars situation 
i överskuldsatta familjer (bet. 2010/11:CU9, 
rskr. 2010/11:208) presenterar regeringen här-
med en strategi för att motverka överskuld-
sättning. Underlag till strategin är bl.a. betän-
kandena Överskuldsättning i kreditsamhället? 
(SOU 2013:78) och Ut ur skuldfällan 
(SOU 2013:72), liksom remissvaren på betän-
kandena. De av Riksrevisionen lämnade rekom-
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mendationerna i rapporten Överskuldsättning – 
hur fungerar samhällets stöd och insatser? (RiR 
2015:14) har beaktats, liksom relevanta inter-
nationella erfarenheter. 

Strategin syftar till att dels motverka att 
enskilda får ekonomiska problem, dels hjälpa de 
som fått problem med skulder att förbättra sin 
ekonomiska situation. De preventiva insatserna 
handlar om att öka kunskaperna om privat-
ekonomiska frågor och om att skapa goda förut-
sättningar för konsumenterna på kredit-
marknaden. För konsumenter som börjat få 
problem med sin ekonomi är det därutöver 
viktigt att det finns ett lättillgängligt stöd att till-
gå. Konsumenter som drabbats av en svårare typ 
av skuldsättning behöver normalt mer riktade 
stödinsatser och en aktiv hjälp att återgå till mer 
normala levnadsförhållanden. 

Strategin tar sammanfattningsvis sikte på att: 

– öka kunskaperna om konsumentfrågor och 
privatekonomi i hela samhället, 

– uppnå en mer ansvarsfull kreditgivning, 

– förbättra hanteringen av skulder till det 
allmänna, 

– bidra till ett aktivt och effektivt stöd till 
skuldsatta, 

– uppnå ett skuldsaneringsförfarande som 
når fram till och används av de svårast 
skuldsatta, och på att 

– särskild hänsyn ska tas till barn och unga. 
 
De åtgärder som syftar till att förebygga pro-
blem med skulder presenteras först. 

Effektiv konsumentupplysning 
Utvecklingen på konsumentmarknaderna inne-
bär fler valmöjligheter. Det är dock i många fall 
svårt för konsumenter att överblicka och ta 
ställning till utbudet utifrån de egna behoven 
och förutsättningarna, vilket riskerar att leda till 
ekonomiskt ofördelaktiga beslut. För att hjälpa 
konsumenter att värdera det som erbjuds och 
hävda sina rättigheter har KOV fått i uppdrag att 
tillsammans med övriga berörda aktörer ta fram 
den konsumentupplysningstjänst som har 
omnämnts ovan och som getts namnet Hallå 
konsument. Regeringen kommer att noga följa 
arbetet och har som ett led i detta gett KOV i 
uppdrag att löpande utvärdera tjänsten, inklusive 
effekter för olika samverkansaktörer. Regeringen 

föreslår även en särskild satsning när det gäller 
upplysningstjänsten (se nedan). 

Privatekonomi i skolan 
Det är viktigt att kunskaper om konsument-
frågor och privatekonomi grundläggs tidigt. Att 
barn och unga är väl rustade inför beslut om köp 
och att de har grundläggande kunskaper om 
hushållsekonomi blir också allt viktigare i takt 
med att fler näringsidkare vänder sig till allt 
yngre personer med olika erbjudanden. Inne-
hållet i de kursplaner och ämnesplaner som 
började gälla hösten 2011 innebär att olika 
aspekter av privatekonomi blivit ett tydligare 
inslag i undervisningen. Regeringen kommer att 
följa frågan. 

Finansiell folkbildning 
Finansinspektionen har genom sitt reglerings-
brev som mål att främja konsumenternas ställ-
ning på finansmarknaden genom finansiell folk-
bildning. Ett flertal utbildningsprojekt har initie-
rats, bl.a. med unga vuxna, arbetstagare och äldre 
kvinnor och män som målgrupp, liksom inom 
ramen för utbildningen i svenska för invandrare 
(sfi). Arbetet har fått ett bra genomslag. Det är 
viktigt att folkbildningen har ett tydligt fokus på 
krediter och skuldsättning. 

Skarpare sanktioner vid otillbörlig marknadsföring 
Marknadskommunikationen har allmänt sett 
blivit mer snabbrörlig och uppsökande och detta 
gäller inte minst marknadsföringen av krediter. 
Som nämnts tidigare måste ett förbuds-
föreläggande mot en marknadsföringsåtgärd i 
dag godkännas av näringsidkaren för att få 
verkan. Om näringsidkaren inte godkänner före-
läggandet måste KO ta ärendet till MD för 
prövning. I Regeringskansliet har ett lagförslag 
tagits fram som innebär att KO under vissa för-
utsättningar direkt kommer att kunna förbjuda 
en näringsidkare att fortsätta med t.ex. en 
reklamkampanj som rör krediter (Ds 2015:45). 

En mer ansvarsfull kreditgivning 
För att stärka konsumentskyddet och minska 
risken för att konsumentkrediter leder till över-
skuldsättning har regeringen gett en särskild 
utredare i uppdrag att överväga åtgärder för att 
åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för 
konsumentkrediter (dir. 2015:43). De åtgärder 
som föreslås ska i första hand vara riktade mot 
snabblån. Om det bedöms lämpligt, får utre-
daren föreslå att åtgärderna även ska gälla andra 
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slags konsumentkrediter. Uppdraget ska redo-
visas i september 2016. I uppdraget ingår att 
överväga följande åtgärder: 

− Skärpta marknadsförings- och 
informationskrav 

Som konstaterats ovan har marknadsföringen 
blivit mer snabbrörlig och uppsökande inte 
minst när det gäller krediter och den riktar sig 
ofta mot utsatta grupper av konsumenter. 
Regeringen har därför gett utredningen i upp-
drag att överväga om skärpta krav bör införas när 
det gäller information och marknadsföring. I 
detta ingår bl.a. att analysera om det i lag bör 
införas krav på måttfullhet och återhållsamhet. 

– Skriftlighetskrav 
Ett krav på konsumentens undertecknande eller 
annan skriftlig bekräftelse skulle kunna ge 
konsumenten bättre förutsättningar att fatta mer 
genomtänkta beslut. Utredningen har därför i 
uppdrag att ta ställning till om det bör införas ett 
sådant krav. 

– En civilrättslig sanktionsregel vid bristande 
kreditprövning 

Utredningen har också i uppdrag att ta ställning 
till om en civilrättslig sanktionsregel bör införas 
vid bristande kreditprövning. En sådan påföljd  
som exempelvis skulle kunna innebära att 
konsumenten inte behöver betala tillbaka det 
lånade beloppet skulle öka kreditgivares incita-
ment att noga bedöma konsumenters eko-
nomiska förmåga. Utredningen ska även ut-
veckla vilka krav som ska ställas på en kredit-
prövning. 

– Räntetak 
Det finns i dag inte någon specifik begränsning 
av kreditgivarens möjlighet att ta ut kreditränta 
eller dröjsmålsränta. I stället gäller generella 
regler om ocker och oskäliga avtalsvillkor. Det är 
dock svårt att på förhand avgöra om det före-
ligger ocker i det enskilda fallet. Regeringen har 
därför gett utredningen i uppdrag att ta ställning 
till om det bör införas en begränsning av den 
kreditränta och dröjsmålsränta som får tas ut 
(räntetak). Ett räntetak skulle kunna leda till att 
en kreditgivare blir mer noggrann med sin 
utlåning. Genom ett räntetak skulle också risken 
minska för att konsumentens kostnader för lånet 
eskalerar. 

– Kostnadstak 
För snabblån med en längre löptid och för 
snabblån där konsumenten är i dröjsmål med 
betalningen finns det en risk att kostnaderna för 

krediten blir svåra för konsumenten att hantera. 
Förutom ränta kan konsumenten med tiden 
behöva betala t.ex. aviavgifter, påminnelse-
avgifter och inkassokostnader. Utredningen har 
därför i uppdrag att ta ställning till om det bör 
införas en begränsning av det totala belopp som 
en konsument ska kunna bli skyldig att betala. 

– En begränsning av möjligheten att förlänga 
lån 

I vissa situationer kan det finnas goda skäl för en 
konsument att förlänga ett lån. Sådana för-
längningar riskerar dock att leda till att skulden 
snabbt ökar och att konsumenten leds in i 
djupare skuldsättning. Utredningen ska därför ta 
ställning till om det bör införas en begränsning 
av möjligheten att förnya eller förlänga en 
konsumentkredit. 

Motverka skuldsättning i samband med spel om 
pengar 
En skuldsättning kan ha orsakats av spel om 
pengar. Undersökningar visar att färre personer 
spelar för mer pengar och att spelberoendet, inte 
minst bland unga män, ligger på oroväckande 
nivåer samt att marknadsföringen för spel ökar. 
Regeringen avser att omreglera spelmarknaden i 
syfte att säkerställa ett högt konsumentskydd, 
sociala hänsyn och en måttfull marknadsföring 
(se utg. omr. 17 avsnitt 2.6.7 och avsnitt 17). I 
detta ingår att överväga om förbudet mot spel på 
kredit behöver ses över och skärpas. 

Förbättrad hantering av skulder till det allmänna 
År 2014 hade 187 000 medborgare skulder 
enbart till staten. Det kan exempelvis handla om 
tv-avgifter, studiemedelsavgifter, felparkerings-
avgifter eller underhållsstöd. När en fordran 
överlämnas till Kronofogdemyndigheten för in-
drivning kan det få negativa konsekvenser för 
enskilda, bl.a. i form av betalningsanmärkningar. 
Ett arbete har inletts alternativt planeras hos de 
myndigheter som i dag överlämnar många 
fordringar till Kronofogdemyndigheten (Skatte-
verket, Transportstyrelsen, Radiotjänst, Centrala 
Studiestödsnämnden [CSN], Försäkringskassan 
och Polismyndigheten) med att utveckla rutiner 
och arbetssätt som innebär att de, så långt det är 
möjligt, själva driver in fordringarna. Syftet är att 
motverka att skulder överlämnas till 
Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att 
alla andra möjliga åtgärder först har vidtagits av 
berörd myndighet. Tidigare och pågående 
liknande arbete hos bl.a. Radiotjänst och CSN 
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har visat på goda resultat. Om inte detta arbete 
får avsedd effekt kommer ytterligare åtgärder att 
övervägas. 

Det har i betänkandet Mer trygghet och 
bättre försäkring (SOU 2015:21) föreslagits att 
arbetsgivare varje månad på elektronisk väg ska 
rapportera inkomst för sina anställda enligt 
kontantprincipen. Det skulle kunna minska 
risken för skuldsättning till följd av att bidrag, 
exempelvis bostadsbidrag och underhållsstöd, 
betalas ut utifrån inaktuella inkomstuppgifter, 
ett problem som inte minst Försäkringskassan 
påtalat. Betänkandet har remitterats och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 

Mer kraftfull budget- och skuldrådgivning 
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk 
verksamhet för kommunerna. Budget- och 
skuldrådgivarna i kommunerna ska genom olika 
former av ekonomisk rådgivning bidra till att 
förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta 
personer att finna en lösning på sin situation. 
Sistnämnda kan t.ex. handla om att aktivt med-
verka till en skuldsanering. Budget- och skuld-
rådgivare kan också vara behjälpliga när det gäller 
att försöka uppnå frivilliga överenskommelser 
med näringsidkare. KOV har ett ansvar för att ge 
stöd till budget- och skuldrådgivare i kom-
munerna genom information, utbildning och 
tillhandahållande av handläggningsstöd. KOV 
genomför även utvärderingar av kommunernas 
budget- och skuldrådgivning. 

I en fördjupad studie av budget- och skuld-
rådgivarnas verksamhet, som regeringen gett 
KOV i uppdrag att utföra, bekräftas tidigare 
kända uppgifter om att omfattningen och kva-
liteten på budget- och skuldrådgivningen va-
rierar, liksom att verksamheten är relativt okänd. 

Regeringen avser att lämna ett uppdrag till 
KOV att i samråd med tillsynsmyndigheten 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Kronofogdemyndigheten och andra berörda 
aktörer ta fram rekommendationer när det gäller 
budget- och skuldrådgivning. Regeringen 
bedömer att ett sådant underlag kan vara av 
värde i samband med utveckling och uppföljning 
av budget- och skuldrådgivningsverksamheten i 
kommunerna. Regeringen överväger i detta 
sammanhang, utifrån förslag i betänkandet Ut ur 
skuldfällan (SOU 2013:72), lagändringar som 
förtydligar vad den obligatoriska budget- och 
skuldrådgivningen innebär. 

Strukturellt samarbete för att motverka problem 
med skulder 
Det finns många kvinnor och män med skuld-
problem som inte vänder sig till budget- och 
skuldrådgivningen i kommunerna. Som framgått 
ovan hänger det delvis samman med att det är en 
relativt okänd verksamhet. Men det kan även 
bero på skamkänslor eller en svår livssituation. 
KOV har i ovan nämnda studie förordat mer 
uppsökande och riktade insatser gentemot 
ekonomiskt utsatta personer. Regeringen avser 
att ge KOV i uppdrag att i samverkan med 
Kronofogdemyndigheten och andra berörda 
myndigheter verka för ett strukturellt samarbete 
mellan samhällsaktörer som genom uppsökande 
verksamhet direkt eller indirekt kan bidra till att 
motverka problem med skulder. Ett samarbete 
bör härvid t.ex. eftersträvas med socialtjänsten, 
psykiatrin, Kriminalvården och det civila 
samhällets organisationer. Förutom att åstad-
komma mer skräddarsydda insatser tydliggör ett 
sådant uppdrag olika aktörers roller, vilket bör 
leda till högre effektivitet. 

Skuldsanering som når fram till och används av de 
svårast skuldsatta 
Möjligheten till skuldsanering, som infördes 
1994, innebär att en svårt skuldsatt person kan få 
sina skulder avskrivna och börja om på nytt. 
Skuldsanering innebär att en samlad avveckling 
görs av den skuldsattes skulder. 

Antalet personer som ansöker om och beviljas 
skuldsanering har ökat kontinuerligt. År 2014 
ansökte drygt 10 000 personer om skuld-
sanering, varav ca 53 procent var män och ca 
47 procent var kvinnor. Det finns dock ett stort 
antal ytterligare personer som skulle kunna få 
skuldsanering om de ansökte om det. Om fler 
skuldsatta får sina skulder sanerade skulle det, 
vid sidan av den lättnad detta innebär för indivi-
derna själva, vara en stor fördel för samhället. 
Med utgångspunkt i betänkandet Ut ur skuld-
fällan (SOU 2013:72) pågår ett arbete med att ta 
fram lagförslag som syftar till att få fler s.k. evig-
hetsgäldenärer att ansöka om och genomgå 
skuldsanering. En bärande tanke är att förenkla 
förfarandet för den skuldsatte. En särskild sats-
ning görs för att möta de utökade krav som 
förslaget kommer att ställa på Kronofogde-
myndigheten (se utg.omr. 3 avsnitt 5). 

Särskild hänsyn till barn och unga 
I betänkandet Överskuldsättning i kredit-
samhället? (SOU 2013:78) redovisas 
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konsekvenser för barn och unga i svårt skuld-
satta familjer. Det anges bl.a. att ca 161 000 barn 
lever i familjer med skulder hos Kronofogde-
myndigheten. Bland dessa lever ca 38 000 i 
familjer som står under löneutmätning och ca 
7 500 i familjer som genomgår skuldsanering. 
Det finns sannolikt också ett stort antal barn-
familjer som har skuldproblem utan att finnas 
med i Kronofogdemyndighetens register. Som 
konstateras inledningsvis kan barn till högt 
skuldsatta föräldrar ofta drabbas hårt av för-
äldrarnas situation och de ovan beskrivna åtgär-
derna för att motverka problem med skulder är 
därför mycket viktiga också utifrån barnens 
perspektiv. 

Barn är ofta särskilt utsatta vid utsöknings-
åtgärder av olika slag. Inom ramen för den över-
syn som görs av utsökningsbalken 
(dir. 2014:127) ska det därför bl.a. övervägas om 
de skyddsregler som finns till förmån för gälde-
nären och dennes familj är tillräckligt omfat-
tande. Det kan t.ex. gälla skyddet av den skuld-
sattes familj vid avhysning eller att säkerställa att 
en skuldsatt som är föremål för utmätning har 
råd att umgås med sina barn. Utredningen ska 
rapportera sitt uppdrag i november 2016. 

Statistik från Kronofogdemyndigheten visar 
att antalet barn som berörs av avhysningar 
minskat på senare år, men 2014 handlade det 
ändå om drygt 450 barn. Regeringens arbete för 
att motverka hemlöshet har bl.a. fokus på att 
undvika vräkning, framför allt när det gäller 
barnfamiljer (se utg. omr. 9 avsnitt 7.8.2). 

Det har genomförts flera lagändringar som 
gör det svårare att skuldsätta barn. Det har 
exempelvis förtydligats att en förälder enbart 
kan sätta ett barn i skuld om det finns ett sam-
tycke från överförmyndaren, likaså att barn inte 
kan stå som bilägare eller drabbas av kostnader 
för läkar- eller tandläkarbesök. Antalet barn i 
Kronofogdemyndighetens register har sjunkit 
från 1 790 barn 2010 till 770 barn 2014, sannolikt 
som en följd av nämnda lagändringar. 

Regeringen kommer att följa utvecklingen 
noga, särskilt avseende barn som lever i 
överskuldsatta familjer. 

Strategi för hållbar konsumtion 

Som nämnts ovan är en bredare ansats, som i 
högre utsträckning inkluderar såväl miljö-
mässiga, sociala som ekonomiska hållbarhets-

aspekter, önskvärd när det gäller konsument-
politiken. Enligt en undersökning från Svensk 
Handel tycker sju av tio konsumenter att frågor 
som rör miljö, hållbarhet och socialt ansvars-
tagande är viktiga när de handlar. Samtidigt visar 
rapporter från Naturvårdsverket att den genom-
snittliga privata konsumtionen i Sverige är långt 
ifrån miljömässigt hållbar, inte minst när det 
gäller utsläppen från svensk konsumtion som 
sker i andra länder. Mot den bakgrunden avser 
regeringen att ta fram en strategi för hållbar 
konsumtion. När det gäller det miljömässiga 
perspektivet bör åtgärderna ha generationsmålet, 
dvs. målet att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser, liksom de miljömål för 
vilka konsumtionen har en central betydelse, i 
fokus. När det gäller social hållbarhet är inte 
minst frågor som rör fri och rättvis handel av 
stor betydelse. Regeringen avser att pröva frågan 
om Sverige ska bli en Fair Trade Nation likt 
exempelvis Wales och Skottland. Därvid ska 
regeringen undersöka vilka kriterier som kan 
vara lämpliga för detta. 

Frågor som rör hållbar konsumtion ingår 
delvis i KOV:s uppdrag. Inom ramen för till-
synsverksamheten kan det t.ex. gälla att kon-
trollera att näringsidkare inte vilseleder kon-
sumenterna när det gäller vilka miljöhänsyn som 
har tagits. Vidare är information som rör hållbar 
konsumtion en viktig del av konsument-
upplysningstjänsten Hallå konsument. Ett nytt 
mål som inrymmer ett mer tydligt hållbarhets-
perspektiv ställer högre krav på KOV när det 
gäller frågor som rör hållbar konsumtion. En 
särskild satsning görs för att KOV ska kunna 
möta de nya kraven. 

Ytterligare satsningar på upplysningstjänsten 
Hallå konsument 

Mot bakgrund av att konsumentmarknaderna 
blivit mer komplicerade samtidigt som konsu-
menter har svårt att hitta fram till ett oberoende 
konsumentstöd fick KOV förra året uppdraget 
att tillsammans med övriga berörda aktörer till-
handahålla en konsumentupplysningstjänst som 
skulle kunna nås både via telefon och webb. 
Intresset för tjänsten Hallå konsument har allt 
sedan lanseringen den 31 mars 2015 varit stort, 
vilket inneburit att väntetiderna delvis varit långa 
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och att chattfunktionen under vissa perioder inte 
kunnat hållas öppen. En särskild satsning görs 
för att svarstiderna inte ska bli så långa att de 
avhåller konsumenter från att vända sig till Hallå 
konsument. Regeringen kommer som nämnts 
ovan att följa vilka effekter tjänsten får för kon-
sumenter och de olika samverkansaktörerna. 

Effektiv tvistlösning utanför domstol 

Som nämnts i samband med resultatredo-
visningen har antalet ärenden till ARN ökat 
kraftigt sedan det infördes en möjlighet för 
konsumenter att anmäla tvister via nämndens 
webbplats. Den ökade ärendetillströmningen 
bedöms vara permanent. Vidare har nya EU-
regler tillkommit som innebär att fler typer av 
tvister kommer att kunna prövas av ARN och 
som ställer utökade krav på effektiv ärende-
hantering, bl.a. genom uppställda tidsfrister. En 
särskild satsning görs för att möta de krav som 
den utökade ärendetillströmningen i kombi-
nation med de nya EU-kraven ställer på ARN:s 
verksamhet. 

Stärka skyddet på konsumentmarknaderna 

Nya marknadsförings-, försäljnings- och betal-
ningsmetoder växer kontinuerligt fram på kon-
sumentmarknaderna. Utvecklingen är till stor 
del positiv för konsumenterna, men har ibland 
medfört att de försatts i ett kraftigare underläge 
gentemot näringsidkarna. Särskilda problem har 
identifierats i samband med telefonförsäljning 
och finansiell rådgivning. Regeringen avser att, 
med tidigare nämnda utredningar och remissvar 
som underlag, överväga åtgärder för att stärka 
konsumentskyddet. Inom EU väntas initiativ 
som rör konsumentköp på den digitala inre 
marknaden. Frågor som rör en mer effektiv 
tillsyn, konsumentvarors hållbarhet och kolla-
borativ konsumtion kan komma att aktualiseras i 
detta sammanhang. 

Konsumentskydd på bostadsmarknaderna 

Med anledning av de tidigare nämnda problemen 
på fastighetsmäklarmarknaden analyserar rege-
ringen om en möjlighet för FMI att bedriva 
tillsyn även över fastighetsmäklarbolag bör över-

vägas. FMI:s tillsyn är i dag begränsad till en 
tillsyn enbart över enskilda mäklare. 

Konsumentskyddet på bostadsrättsmark-
naden har ifrågasatts, likaså bostadshyresgäs-
ternas situation. Regeringen har tillsatt en utred-
ning om hyresgästernas ställning (dir. 2015:83) 
och överväger åtgärder när det gäller bostads-
rättsmarknaden. 

Översyn av systemet för resegarantier 

Det nya, snart antagna, direktivet om paketresor 
inrymmer, liksom det nuvarande direktivet, 
bestämmelser om att medlemsstaterna ska se till 
att det finns ett system för resegarantier om 
researrangören hamnar på obestånd. Det finns 
ett tillkännagivande från riksdagen om att 
resegarantisystemet ska ses över (bet. 
2004/05:LU8, rskr. 2004/05:154, rskr. 
2004/05:155). En utredning har tillsatts för att 
genomföra de nya EU-reglerna om paketresor 
och samtidigt se över systemet för resegarantier 
(dir. 2015:69). 

Patent- och marknadsdomstol 

För att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i 
avgöranden som rör bl.a. marknadsföring och 
avtalsvillkor avser regeringen att i en proposition 
föreslå att en ny Patent- och marknadsdomstol 
och en ny Patent- och marknadsöverdomstol 
inrättas. Detta innebär att mål och ärenden som i 
dag hanteras av MD i stället ska hanteras av de 
nya domstolarna och att MD därmed avvecklas. 
Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 
1 september 2016. MD har fått i uppdrag att 
överföra sina uppgifter till de nya domstolarna 
(se även utg.omr. 4 avsnitt 2.3.2). 

Civila samhället 

Den ideella sektorn spelar en viktig roll inom 
konsumentpolitiken. Med utgångspunkt i den 
tidigare omnämnda förordningen om statligt 
stöd till organisationer på konsumentområdet 
ska KOV förmedla stöd till organisationer som 
verkar på konsumentområdet. Syftet är att öka 
förutsättningarna för dessa organisationer att 
bedriva en verksamhet som främjar konsument-
ernas intressen. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 

65 

Att det civila samhället har förutsättningar att 
bidra till samhällsutvecklingen och välfärden 
utgör en central del av demokratin. En särskild 
satsning görs för att möjliggöra ytterligare in-
satser från det civila samhällets sida när det gäller 
att främja konsumenternas intressen. 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Marknadsdomstolen 

Tabell 4.3 Anslagsutveckling 2:1 Marknadsdomstolen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
 

10 037 
 

   
Anslags- 
sparande 

 
161 

2015 Anslag 
 

10 979 
 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
10 863 

2016 Förslag 7 413      

2017 Beräknat 0    

2018 Beräknat 0    

2019 Beräknat 0    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för Marknadsdomstolens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:1 Marknadsdomstolen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 10 979 10 979 10 979 10 979 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 168 292 486 708 

Beslut -3 734 -11 272 -11 464 -11 686 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 7 413 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

I enlighet med 2014 års ekonomiska vårpro-
position avser regeringen att i en proposition 
föreslå att domstolsprövningen av immaterial-
rättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkur-
rensrättsliga mål ska ske samlat i en särskild 
domstol i första instans (Patent- och marknads-
domstolen) och en särskild domstol i andra 
instans (Patent- och marknadsöverdomstolen). 
Som en konsekvens av förslaget ska MD 
avvecklas och upphöra som myndighet den 
31 augusti 2016. Regeringen föreslår därför att 
3 706 000 kronor av anslaget ska överföras 
budgetåret 2016 och att samtliga medel ska 
överföras fr.o.m. 2017 och framåt från anslaget 
till anslaget 1:5 Sveriges Domstolar under utgifts-
område 4 för att bidra till att finanisera reformen 
(se även utg. omr. 4, avsnitt 2.6.5). Från 2017 tas 
anslaget därför inte längre upp på statens budget 
under utgiftsområde 18. 

Anslaget föreslås minska med 28 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finanisera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
7 413 000 kronor anvisas under anslaget 
2:1 Marknadsdomstolen för 2016. 

4.6.2 2:2 Konsumentverket 

Tabell 4.5 Anslagsutveckling 2:2 Konsumentverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
126 502 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 265 

 
2015 

 
Anslag 

 
135 208 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
135 031 

2016 Förslag 141 749      

2017 Beräknat 144 159 2   

2018 Beräknat 145 394 3   

2019 Beräknat 148 084 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 142 714 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 141 711 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 141 710 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Konsumentverkets 
förvaltningsutgifter. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:2 Konsumentverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 135 208 135 208 135 208 135 208 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 1 878 3 266 5 441 8 044 

Beslut 3 4 663 5 685 4 745 4 832 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 141 749 144 159 145 394 148 084 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Från 2016 års anslagsökning på totalt 6 000 000 kronor avgår föregående års 
engångsvisa ökning på 1 000 000 kronor samt 337 000 kronor i minskning, vilket 
innebär en ökning med 4 663 000 kronor. 

 
Konsumenternas efterfrågan på stöd från 
upplysningstjänsten Hallå konsument har varit 
stort och trycket på tjänsten bedöms öka i takt 
med att tjänsten blir mer känd. Regeringen 
föreslår mot den bakgrunden att anslaget ökas 
permanent med 3 000 000 kronor per år fr.o.m. 
2016. 

För att möjliggöra ytterligare insatser från 
KOV:s sida när gäller hållbar konsumtion 
föreslår regeringen att anslaget ökas permanent 
med 3 000 000 kronor för 2016 och med 
4 000 000 kronor fr.o.m. 2017. 

Anslaget föreslås minska med 337 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 141 749 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Konsumentverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 144 159 000 kronor, 145 394 000 kronor 
respektive 148 084 000 kronor. 

4.6.3 2:3 Allmänna 
reklamationsnämnden 

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:3 Allmänna 
reklamationsnämnen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
34 258 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-102 

 
2015 

 
Anslag 

 
35 524 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
34 542 

2016 Förslag 42 178      

2017 Beräknat 42 694 2   

2018 Beräknat 43 491 3   

2019 Beräknat 44 371 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 42 180 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 42 181 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 42 180 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Allmänna 
reklamationsnämndens förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:3 Allmänna reklamationsnämnden 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 35 524 35 524 35 524 35 524 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 602 1 043 1 724 2 478 

Beslut 3 6 052 6 127 6 243 6 369 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 42 178 42 694 43 491 44 371 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Från den permanenta ökningen på 10 200 000 kronor fr.o.m.2016 avgår 
föregående års engångsvisa ökning på 4 000 000 kronor exklusive pris och 
löneomräkning samt 80 000 kronor i minskning, vilket innebär en ökning med 
6 052 000 kronor. 

 
Eftersom den ökade ärendetillströmningen till 
ARN bedöms vara permanent och mot bak-
grund av att EU-lagstiftningen ställer högre krav 
på verksamheten både när det gäller omfattning 
och effektivitet anser regeringen att ARN be-
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höver tillföras ytterligare medel. Regeringen 
föreslår därför att anslaget permanent bör ökas 
med 10 200 000 kronor fr.o.m. 2016. 

Anslaget föreslås minska med 80 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera 
prioriterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 42 178 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Allmänna rekla-
mationsnämnden för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 42 694 000 kronor, 
43 491 000 kronor respektive 44 371 000 kronor.  

4.6.4 2:4 Fastighetsmäklarinspektionen 

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 
2:4 Fastighetsmäklarinspektionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
17 746 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
399 

 
2015 

 
Anslag 

 
16 725 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
16 698 

2016 Förslag 17 952      

2017 Beräknat 18 154 2   

2018 Beräknat 18 465 3   

2019 Beräknat 18 821 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 17 953 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 17 954 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 17 954 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Fastighetsmäklar-
inspektionens förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet vid 
Fastighetsmäklarinspektionen 

Tabell 4.10 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 17 323 13 17 885 -549 

Prognos 2015 17 515 11 17 124 402 

Budget 2016 17 630 11 17 954 -313 
Källa: Fastighetsmäklarinspektionen. 

 
Enligt fastighetsmäklarlagen har FMI rätt att ta 
ut registreringsavgifter från fastighetsmäklare i 
form av ansökningsavgifter och årliga avgifter. 
Antalet ansökningar om registrering av fastig-

hetsmäklare ökade under 2014 jämfört med 
2013. Avgiftsintäkterna ökade under 2014 till 
17 323 000 kronor, jämfört med 
17 099 000 kronor året innan. Avgiftsintäkterna 
förväntas stiga under 2015 och därefter öka 
något ytterligare 2016. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:4 Fastighetsmäklarinspektionen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 16 725 16 725 16 725 16 725 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 257 447 740 1 077 

Beslut  970 982 1 000 1 019 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 17 952 18 154 18 465 18 821 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att anslaget återgår plan-
enligt till ordinarie anslagsnivå efter att under 
budgetåret 2015 ha finansierat en engångsvis 
ökning av anslaget 2:3 Allmänna reklamations-
nämnden med 1 000 000 kronor. 

Anslaget föreslås minska med 45 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prio-
riterade satsningar. 

Regeringen föreslår att 17 952 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Fastighetsmäklarin-
spektionen för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 18 154 000 kronor, 
18 465 000 kronor respektive 18 821 000 kronor. 
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4.6.5 2:5 Åtgärder på konsumentområdet 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 2:5 Åtgärder på 
konsumentområdet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
17 304 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
155 

 
2015 

 
Anslag 

 
15 459 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
15 075 

2016 Förslag 18 459      

2017 Beräknat 18 459      

2018 Beräknat 18 459      

2019 Beräknat 18 459      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
kunskapsbyggande på konsumentområdet, stöd 
till kommuners konsumentverksamhet samt för 
stöd till det civila samhällets organisationer som 
på olika sätt främjar konsumenternas intressen. 

Kompletterande information 

Stödet till det civila samhällets organisationer 
regleras i förordningen (2007:954) om statligt 
stöd till organisationer på konsumentområdet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:5 Åtgärder på konsumentområdet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 459 15 459 15 459 15 459 

Förändring till följd av:    

Beslut 3 000 3 000 3 000 3 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 18 459 18 459 18 459 18 459 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att anslaget återgår plan-
enligt till ordinarie anslagsnivå efter att under 
budgetåret 2015 ha finansierat en engångsvis 

ökning av anslaget 2:3 Allmänna reklamations-
nämnden med 2 000 000 kronor. 

För att möjliggöra ytterligare insatser från det 
civila samhällets sida för att främja konsument-
ernas intressen föreslår regeringen att anslaget 
ökas permanent med 1 000 000 kronor fr.o.m. 
2016. 

Regeringen föreslår att 18 459 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Åtgärder på konsu-
mentområdet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 18 459 000 kronor för 
respektive år. 

4.6.6 2:6 Bidrag till miljömärkning av 
produkter 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:6 Bidrag till miljömärkning 
av produkter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
4 374 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 374 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 374 

2016 Förslag 4 374      

2017 Beräknat 4 374      

2018 Beräknat 4 374      

2019 Beräknat 4 374      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål  

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till utveckling av miljömärkningskriterier för 
konsumentprodukter. Statsbidraget betalas till 
Miljömärkning Sverige Aktiebolag, som ansvarar 
för det nordiska miljömärkningssystemet Svanen 
och EU-miljömärket EU Ecolabel i Sverige. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 374 3 374 3 374 3 374 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 1 000 1 000 1 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 4 374 4 374 4 374 4 374 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att anslaget återgår plan-
enligt till ordinarie anslagsnivå fr.o.m. 2016 efter 
att under budgetåret 2015 ha finansierat en 
engångsvis ökning av anslaget 2:3 Allmänna 
reklamationsnämnden med 1 000 000 kronor. 

Regeringen föreslår att 4 374 000 kronor an-
visas under anslaget 2:6 Bidrag till miljömärkning 
av produkter för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 4 374 000 kronor för 
respektive år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 993 000 000 
kronor 2017–2023 (avsnitt 2.7.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-

gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 4 000 000 000 
kronor 2017–2023 (avsnitt 2.7.3), 

3. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
enligt följande uppställning: 

 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Regionala tillväxtåtgärder 1 517 637 

1:2 Transportbidrag 375 864 

1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 1 362 220 

Summa  3 255 721 
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2 Regional tillväxt

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar 
medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i 
form av projektverksamhet och olika former av 
regionala företagsstöd samt utbetalningar från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Reg-
ionala hänsyn ska också tas inom andra utgifts-
områden. 

För att uppnå målet för den regionala tillväxt-
politiken är tvärsektoriell styrning av resurser 
inom i princip samtliga utgifts- och politik-
områden av avgörande betydelse.  

Bland aktörer på nationell nivå som har ansvar 
och uppgifter inom den regionala tillväxt-
politiken finns främst Tillväxtverket, Verket för 
innovationssystem (Vinnova), Almi Företags-
partner AB, Sveriges export- och investerings-
råd, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser (Tillväxtanalys), Statens 
energimyndighet (Energimyndigheten), Post- 
och telestyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Luftfarts-
verket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, 
Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, 
Statens kulturråd, Riksarkivet, Riksantik-
varieämbetet, Svenska Filminstitutet, Natur-

vårdsverket, Boverket, Statens skolverk, Myn-
digheten för yrkeshögskolan, universitet och 
högskolor, Arbetsförmedlingen, Rådet för 
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-
rådet), Försäkringskassan och Ekonomi-
styrningsverket (ESV).  

Utgångspunkten för statliga myndigheter och 
statligt ägda bolag är att de så långt som möjligt 
ska erbjuda en likvärdig tillgång till service för 
alla medborgare och företag.  

I Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands 
och Norrbottens län har länsstyrelserna det 
regionala utvecklingsansvaret. I Skåne, Västra 
Götalands, Hallands, Östergötlands, Jön-
köpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs och 
Jämtlands län är det landstinget som har detta 
ansvar och i Gotlands län är det Gotlands kom-
mun som är ansvarig. I Uppsala, Södermanlands, 
Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och 
Västerbottens län har samverkansorganet mot-
svarande ansvar. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

 Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

20151 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Regionala tillväxtåtgärder 1 543 1 470 1 437 1 518 1 538 1 548 1 555 

1:2 Transportbidrag 369 401 356 376 401 401 401 

1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 
2014–2020  241 235 1 362 1 638 1 422 1 491 

Äldreanslag        

2015 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden 
perioden 2007–2013 966 589 368 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 19 Regional tillväxt 2 879 2 701 2 396 3 256 3 577 3 371 3 446 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.  
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 

 
Utgifterna för 2014 inom utgiftsområdet blev ca 
62 miljoner kronor lägre än anvisade medel. Det 
beror bl.a. på att utfallet av transportbidraget 
blivit lägre då den ekonomiska krisen fortfarande 
påverkar företagens leveranser av produkter. 

Prognosen för 2015 är att utgifterna inom ut-
giftsområdet blir ca 305 miljoner kronor lägre än 
anvisat. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. Utgifts-
område 19 Regional tillväxt 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 701 2 701 2 701 2 701 

Förändring till följd av:    

Beslut 744 967 765 842 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden -2 -4 -8 -10 

Övrigt -187 -87 -87 -87 

Ny ramnivå  3 256 3 577 3 371 3 446 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
    

Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 19 Regional tillväxt 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 3 020 

Verksamhetsutgifter 2 235 

Investeringar 3 1 

Summa ramnivå 3 256 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända för-
ändringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon 
direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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2.3 Skatteutgifter 

Tabell 2.4 Skatteutgifter  
Miljoner kronor    

   Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Regional nedsättning 
av egenavgifter 

  50 60 

Regional nedsättning 
av arbetsgivaravgifter 

  450 460 

Nedsatt energiskatt 
på elförbrukning i 
vissa kommuner 

  950 950 

Bidrag till regionala 
utvecklingsbolag 

  0 0 

Summa   1 450 1 470 

 
Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt redovisas i 
huvudsak på utgiftssidan av statens budget. Vid 
sidan av dessa stöd finns även stöd på budgetens 
inkomstsida i form av avvikelser från en enhetlig 
beskattning, s.k. skatteutgifter. 

Regional nedsättning av egenavgifter 

Enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i 
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen 
(1994:1920) om allmän löneavgift och social-
avgiftslagen (2000:980) ska enskilda näringsid-
kare och delägare i handelsbolag med fast drifts-
ställe i stödområde A vid beräkning av egen-
avgifterna göra ett avdrag från egenavgifterna 
med 10 procent av avgiftsunderlaget upp till 180 
000 kronor, dvs. högst 18 000 kronor per år. 
Fiskeri-, vattenbruks-, jordbruks- och transport-
verksamhet är undantagna från nedsättning på 
grund av EU-regler. Skatteutgiften avser egen-
avgifter. 

Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter 

Enligt lagen om särskilda avdrag i vissa fall vid 
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om 
allmän löneavgift och socialavgiftslagen 
(2000:980) får arbetsgivare med fast driftsställe i 
stödområde A göra ett avdrag från arbetsgivar-
avgifterna med 10 procent av avgiftsunderlaget, 
dock högst med 7 100 kronor per kalender-
månad. Nedsättningen gäller inte för kommu-
ner, landsting, statliga myndigheter, statliga 
affärsdrivande verk eller registrerade trossam-

fund. Vidare är fiskeri-, vattenbruks-, jordbruks- 
och transportverksamhet undantagna från ned-
sättningen på grund av EU-regler. Skatteutgiften 
avser arbetsgivaravgifter. 

Nedsatt energiskatt på elförbrukning i vissa 
kommuner 

Energiskattesatserna på el följer av 11 kap. 3 § 
lagen (1994:1776) om skatt på energi. Normen 
för skatt på el utgörs av den skattesats som mer-
parten av de svenska hushållen och service-
företagen betalar. Den uppgår till 29,4 öre/kWh 
2015. I samtliga kommuner i Västerbottens, 
Norrbottens och Jämtlands län, samt kommu-
nerna Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik i 
Västernorrlands län, Ljusdals kommun i Gävle-
borgs län, Torsby kommun i Värmlands län samt 
kommunerna Malung-Sälen, Mora, Orsa och 
Älvdalen i Dalarnas län är dock skattesatsen för 
el som förbrukas inom dessa sektorer nedsatt till 
19,4 öre/kWh. Skatteutgiften uppgår till 10,0 
öre/kWh. 

Bidrag till regionala utvecklingsbolag 

Avdrag får göras för bidrag som lämnas utan 
villkor till ett regionalt utvecklingsbolag enligt 
16 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av närings-
verksamhet och särskild löneskatt. 

2.4 Mål 

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är 
utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt 
lokal och regional konkurrenskraft (prop. 
2007/08:1, utg. omr. 19, bet 2007/08: NU2, rskr. 
2007/08:99).  

Regionala hänsyn och tvärsektoriell styrning 
av resurser inom i princip samtliga utgifts- och 
politikområden är av särskild betydelse för 
måluppfyllelsen. Detta är en följd av att den 
regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler 
åtgärder än de som finansieras inom utgifts-
område 19 Regional tillväxt. 

Den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till 
regeringens tre prioriterade områden: att nå det 
övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i 
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EU 2020; att nå de nationella miljömålen och att 
sluta jämställdhetsgapet. 

Regeringens mål för jämställd regional tillväxt 
är att kvinnor och män ska ha samma förutsätt-
ningar att nå inflytande i det regionala tillväxtar-
betet och få tillgång till tillväxtresurser. 

Riksdagen har beslutat om ett generationsmål 
och om 16 miljökvalitetsmål som uttrycker den 
miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling 
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 
2009/10:377). 

2.4.1 Sammanhållningspolitikens mål 

Sammanhållningspolitiken är EU:s politik för 
regional tillväxt och sysselsättning. Dess mål är 
att bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning inom EU. Europa 2020-strate-
gin är vägledande för sammanhållningspolitiken 
under programperioden 2014–2020. Strategin 
bygger på följande tre prioriteringar som också 
är tänkta att förstärka varandra. 

– Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad 
på kunskap och innovation.  

– Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, 
grönare och konkurrenskraftigare eko-
nomi.  

– Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla): 
stimulera en ekonomi med hög syssel-
sättning och med social och territoriell 
sammanhållning. 

2.4.2 Politikens prioriteringar 2015–
2020 

I juli 2015 fattade regeringen beslut om en 
nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 (dnr 
N2015/5297/RT). Den regionala tillväxt-
politikens prioriterade områden är enligt strate-
gin innovation och företagande, attraktiva mil-
jöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning 
samt internationellt samarbete. I tabell 2.5 fram-

går politikområden med resurser av betydelse för 
prioriteringarna. 

 Resultatredovisningen kommer fr.o.m. 
budgetpropositionen för 2017 att anpassas efter 
ovan nämnda nationella strategi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 

13 

Tabell 2.5 Regeringens prioriteringar och politikområden av betydelse för prioriteringarna 
 

Regeringens prioriteringar Resurser av betydelse för prioriteringarna 

Innovation och företagande Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, närings-
politik, forskningspolitik, politik för de areella näringarna, 
landsbygd och livsmedel, kulturpolitik, energipolitik, miljö-
politik, politik för regional samhällsorganisation, 
integrationspolitik, utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande samt jämställdhetspolitik. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, transport-
politik, politiken för informationssamhället, politik för 
regional samhällsorganisation, förvaltningspolitik, politik 
för de areella näringarna, landsbygd och livsmedel, 
bostadspolitik, hållbart samhällsbyggande, miljöpolitik, 
energipolitik, kulturpolitik och jämställdhetspolitik. 
Resurser av betydelse för måluppfyllelsen finns också inom 
ramen för allmänna bidrag till kommuner. 

Kompetensförsörjning Finns framför allt inom regional tillväxtpolitik, närings-
politik, utbildningspolitik, forskningspolitik, 
arbetsmarknadspolitik, transportpolitik, integrationspolitik 
och jämställdhetspolitik. 

Internationellt samarbete Resurser av betydelse finns inom flertalet av ovan nämnda 
politikområden. 

 
 

2.5 Resultatredovisning 

2.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

En rad olika faktorer påverkar den regionala 
utvecklingen, bl.a. skiljer sig regionerna åt med 
avseende på tätorts-, befolknings-, utbildnings-, 
närings- och företagsstruktur samt infrastruktur. 
Det gör att exempelvis internationella och 
nationella konjunkturförändringar påverkar 
regioner på olika sätt. Dessutom har regioner 
olika förmåga att nyttja sina regionala förut-
sättningar i form av bl.a. innovations- och 
förnyelseförmåga samt regionalt ledarskap. 

Den regionala tillväxtpolitikens effekter är 
ofta svåra att mäta och särskilja från över-
gripande konjunktur- och strukturförändringar.  

Utveckling i Sveriges regioner 

I detta avsnitt redovisas indikatorer för att följa 
utvecklingen i Sveriges regioner fördelat på 
prioritering i den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. 
Eftersom den regionala tillväxtpolitikens 

prioriteringar innefattar insatser inom ett stort 
antal politikområden har även indikatorerna en 
stor bredd.  

Utvecklingen beskrivs för 72 FA-regioner, 
dvs. funktionellt avgränsade arbetsmarknads-
regioner med arbetspendling över kommungräns 
som utgångspunkt.  

Beskrivningen bygger på tre huvudindikatorer 
och ett antal delindikatorer som relaterar till 
prioriteringar i den nationella strategin. I tabell 
2.6 redovisas dessa indikatorer som syftar till att 
belysa långsiktiga strukturella och dynamiska 
förändringar fördelat på prioriteringarna i den 
nationella strategin. Kortsiktiga regional-
ekonomiska förändringar avspeglas genom 
måtten modellbaserad lönesumma och arbets-
löshet. För en mer utförlig beskrivning och 
analys, se Tillväxtanalys kommande rapport 
Regional tillväxt 2015.  

Indikatorerna belyser regioners olika 
strukturella förutsättningar och dynamiska för-
ändringar, där så är möjligt, för den senaste 
tioårsperioden. 
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Tabell 2.6 Indikatorer för att följa utvecklingen i Sveriges regioner 

Kortsiktiga indikatorer  Indikatorer 

Regional ekonomi  – Modellbaserad lönesumma 

Arbetsmarknad  – Antal arbetssökande 

Långsiktig prioritering utifrån den nationella 

strategin för hållbar regional tillväxt och 

attraktivitet 2015–2020 

 

 

Huvudindikatorer 

 

 

Delindikatorer 

Innovation och företagande Arbetsproduktivitet (daglönesumma 
per sysselsatt i privat företags-
sektor, kvinnor och män) 

– Jobbytare per sysselsatt inom privat 

företagssektor och inom FA-region 

– Andel operativa företagsledare per 

befolkning 20-64 år (kvinnor och män) 

– Näringslivets växthusgasintensitet  

CO2e-utsläpp per inkomst  

Attraktiva miljöer och tillgänglighet Inflyttningsnetto per 1 000 in-
vånare 

– Tillgänglighet till drivmedelsstationer 

– Andel befolkning med tillgång till 

bredband med 100 mbit/s 

– Genomsnittligt pendlingsavstånd 

uttryckt som avstånd mellan bostadsställe 

och arbetsställe i km-fågelväg  

– Tillgänglighet till dagligvaruhandel och 
skolor  

Kompetensförsörjning Förvärvsintensitet 20-64 år (kvinnor 
och män) 

– Demografisk generationsväxling som 

kvot mellan antalet 20–29-åringar och 

55–64-åringar 

– Genomsnittligt antal utbildningsår i 

befolkningen 20-64 år 

– Matchning som kvot av vakanser och 

arbetslösa 

 Internationellt samarbete1 - - 
1 Internationellt samarbete är en prioritering i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, men tillförlitliga regionala indikatorer 
saknas.  
Källa: Tillväxtanalys. 
 

Kortsiktiga indikatorer 

Den kortsiktiga regionalekonomiska ut-
vecklingen avspeglas med indikatorerna modell-
baserad lönesumma och antalet arbetssökande 
inklusive personer i åtgärder och avser ut-
vecklingen under 2014.1 Den kortsiktiga föränd-
ringen av lönesumman beror till stor del på 
konjunkturläget och resulterar inte alltid i ett 
förändrat antal arbetssökande, vilket gör att 
sambanden mellan indikatorerna kan vara 
otydliga för denna korta tidsperiod.  

 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Statistiken är hämtad från rAps-databasen. 

För Sverige totalt har den modellbaserade 
lönesumman ökat med 3,5 procent under 2014. 
En positiv utveckling kan noteras i 68 av 72 FA-
regioner. Förändringen var negativ i FA-
regionerna Jokkmokk, Haparanda, Filipstad och 
Överkalix. En svag utveckling kan noteras för 
FA-regionerna Sundsvall (0,8 procent) och 
Östersund (1,1 procent) samt även för malm-
fältets FA-regioner, Kiruna (1,5 procent) och 
Gällivare (0,5 procent). Relativt stark var 
utvecklingen i FA-regionen Stockholm med en 
lönesummatillväxt på över 4 procent under 2014. 
Bättre än så var utvecklingen i FA-regionerna 
Vansbro, Bengtsfors, Umeå, Dorotea, Älmhult 
och Pajala. I sistnämnda FA-region vände dock 
utvecklingen till negativ under senare delen av 
2014. Av storstadsregionerna ligger enbart 
Malmös FA-region under genomsnittet för 
Sverige. Många andra större FA-regioner såsom 
Trollhättan, Örebro, Eskilstuna eller Jönköping 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 

15 

hade en relativt bra tillväxt av lönesumman 
under 2014. 

Totalt har antalet arbetssökande minskat med 
över 6 procent under 2014 i Sverige. En förbätt-
ring inträffade i 61 av 72 FA-regioner. Den 
största förbättringen redovisas för FA-
regionerna Vansbro, Arjeplog, Örnsköldsvik 
och Gällivare med en minskning på över 15 
procent. FA-regionerna Pajala, Dorotea och 
Fagersta redovisade däremot en kraftig försäm-
ring av antalet arbetslösa under 2014. Samtliga 
storstadsregioner och större FA-regioner har 
haft en gynnsam utveckling när det gäller antalet 
arbetssökande. 

Innovation, företagande och entreprenörskap 

Huvudindikatorn daglönesumma per sysselsatta 
i företagssektorn avspeglar till stor del närings-
livets samlade arbetsproduktivitet. 

Som framgår av diagram 2.1 uppvisar samtliga 
FA-regioner en positiv förändring mellan 
perioderna 2003–2005 och 2011–2013.2 Flera 
större regioner presterade något sämre än 
regiongenomsnittet och för övriga FA-regioner 
framkommer en mycket stor spridning av för-
ändringstakten. Sammanlagt ledde utvecklingen 
till en viss regional konvergens när det gäller 
arbetsproduktiviteten. Stockholmsregionens 
daglönesumma per capita var dock fortfarande 
nästan en tredjedel större än FA-regionen med 
det lägsta värdet.  

Det kvarstår stora skillnader mellan kvinnor 
och män. Den genomsnittliga daglönesumman 
per sysselsatt kvinna inom företagssektorn utgör 
75 procent av männens genomsnittsvärde. Det 
bör dock noteras att skillnaderna minskade i 62 
av 72 FA-regioner mellan 2003–2005 och 2011–
2013. Jobbyten sker oftare i storstadsregioner. 
Stockholms, Göteborgs och Malmös FA-region 
ligger på över 10 procent jobbyten under peri-
oden 2007–2013. Mindre FA-regioner har 
mycket svårare att generera samma dynamik. 
Under perioder med markanta efterfråge-
förändringar på arbetskraft påverkas även 
andelen jobbytare i vissa mindre FA-regioner, 

 
 
                                                      
2 För att undvika tillfälliga årliga svängningar i statistiken jämförs 

perioden 2011–2013 med perioden 2003–2005. 

vilket gör att exempelvis Malmfältets FA-
regioner Gällivare och Kiruna ligger i paritet med 
storstadsregionerna.  

FA-regioner med kluster av företag inom när-
liggande branscher såsom Gävle, Sundsvall eller 
Karlstad redovisar också en högre andel jobby-
tare per sysselsatt än riksgenomsnittet på 7,5 
procent. En stor andel jobbytare finns även i 
FA-regioner som är präglade av besöksnäringen, 
exempelvis Östersund, Arjeplog eller Gotland. 

För att följa upp den regionala företags- och 
entreprenörskapsstrukturen används indikatorn 
operativa företagsledare per befolkning 20–64 år.  

År 2012 redovisades 531 000 unika operativa 
företagsledare i Sverige varav 29 procent var 
kvinnor.3 Mindre och perifera regioner har ofta 
en betydligt större andel operativa företagsledare 
än större regioner. Detta tyder på särskilda 
villkor för företagande i dessa miljöer. I andra 
regioner, kännetecknade av utvinnings- eller 
tillverkningsindustri, som exempelvis FA-
regionerna Karlskoga, Gävle eller Filipstad ligger 
andelen under 8 procent, vilket är en avsevärt 
lägre nivå på den entreprenöriella aktiviteten än 
FA-regionernas genomsnitt på 10,5 procent. 
Näst intill samtliga FA-regioner redovisar en 
ökning av operativa företagsledare under peri-
oden 2004–2012. Andelen kvinnliga företags-
ledare varierar mellan regionerna, men kvinnors 
andel har ökat i nästan samtliga FA-regioner 
sedan 2004.  

Indikatorer för miljödriven näringslivs-
utveckling och energifrågor beräknas genom 
CO2e-utsläpp4 från bestämda utsläppssektorer 
från näringslivet som motsvarar cirka en tredje-
del av samtliga CO2e-utsläpp. 

Både utsläppen totalt och utsläppen relativt 
lönesumman från företagssektorn har minskat 
för riket totalt och för de flesta FA-regioner från 
åren 2006–2007 till 2011–2012. I genomsnitt 
redovisar FA-regionerna en förändring från 35 
till 27 ton per miljon kronor löneinkomster, 
medan utsläpp för riket totalt förändras från 23 
till 17 ton CO2e-utsläpp per miljon kronor 
löneinkomster i företagssektor. 

 
 
                                                      
3 En person kan vara operativ företagsledare i flera företag. 
4 Utsläpp omräknade i CO2-ekvivalenter som tar hänsyn till att olika 

växthusgaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten. 
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Diagram 2.1 Daglönesumma per sysselsatt i privat företags-
sektor, perioderna 2003–2005 och 2011–2013, FA-
regioner (punkterna avser 2003–2005) 

 
Källa: Tillväxtanalys. 

 

I FA-regionerna Hällefors, Eda, Nyköping, 
Trollhättan, Falun/Borlänge och Avesta 
förbättrades CO2e-utsläppen per löneinkomster 
och näringslivets absoluta CO2e-utsläpp särskilt 
mycket. Detta är delvis också som resultat av 
strukturförändringar i regionerna i samband med 
lågkonjunkturen 2008/2009. Stockholms FA-
region redovisar en förbättring från 7 till 5 ton 
per miljon kronor löneinkomster. Detta kan 
jämföras med Göteborgs- och Malmöregioner-
nas mer genomsnittliga förändringar från 19 till 
14 respektive 15 ton per miljon kronor löne-
inkomst. En minskning av CO2e-utsläppen kan 
bero på fler faktorer som inte orsakas av en mer 
miljödriven näringslivsutveckling, men indika-
torn ger ändå en uppfattning om FA-regionernas 
utveckling på detta område. Mot bakgrund av 
detta krävs en analys av bakomliggande orsaker 
till redovisade värden för att tolkningen av 
utvecklingen ska bli korrekt. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Regional attraktivitet är summan av många, ofta 
svårfångade faktorer. På ett övergripande plan 
kan människors flyttströmmar och boende-
preferenser ses som en någorlunda rättvisande 
indikator på regionens attraktivitet. Priorite-
ringen följs upp med huvudindikatorn inrikes 
flyttnetto per 1 000 invånare. Det är regioner 
med positivt flyttnetto som är mer attraktiva och 
som lockar till sig människor. Ett samband 
mellan regionstorlek och positivt flyttnetto finns 
för Sveriges FA-regioner. Stora FA-regioner har 
i regel ett överskott av inrikes flyttare medan 
mindre regioner ofta har ett underskott.  

Enbart 12 av 72 FA-regioner redovisar ett 
positivt genomsnittligt inrikes flyttnetto 2012–
2014, vilket framgår av diagram 2.2. Detta kan 
jämföras med 25 FA-regioner för perioden 
2002–2004. Sammanlagt bor två tredjedelar av 
befolkningen i regioner med ett positivt flytt-
netto. Invandringen till Sverige har varit stor och 
har lett till en befolkningstillväxt i många mindre 
FA-regioner. FA-regioner med hög invandring 
har dock ofta ett högt negativt inrikes flyttnetto, 
vilket kan tyda på att många invandrare flyttar 
vidare till andra FA-regioner, men då räknas som 
inrikes flyttare. Tillgänglighet belyses genom att 
mäta medianavstånd till drivmedelsstation 
respektive tillgång till bredband. 
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Diagram 2.2 Flyttnetto per 1 000 invånare perioderna 
2002–2004 och 2012–2014, FA-regioner (punkterna avser 
2002–2004) 

 
Källa: Tillväxtanalys. 

 
 

Befolkningens medianavstånd till närmaste 
drivmedelsstation ligger i genomsnitt på 1 600 
meter och har inte förändrats nämnvärt sedan 
2009. Skillnaderna mellan olika delar av landet är 
dock stora. Avstånden i vissa avlägset belägna 
regioner är mer än dubbelt så stora som i FA-
regioner med mer gynnsamma strukturer. I 42 
FA-regioner har medianavståndet ökat och 
denna förändring omfattade i större utsträckning 
mindre FA-regioner.  

Tillgängligheten till informationsteknik mäts 
genom indikatorn andel befolkning med tillgång 
till bredband 100 mbit/s. Genomsnittet för 
Sveriges FA-regioner ligger på 43 procent 2014, 
men variationen mellan framför allt de mindre 
regionerna är stor. Vissa mindre FA-regioner 
som Malung (3 procent), Vansbro (9 procent) 
och Eda (10 procent) befinner sig på nivåer långt 
under genomsnittet, medan andra jämförbara 
FA-regioner som Lycksele, Arvidsjaur eller 
Hällefors når ut till omkring 70 procent av 
befolkningen med denna bredbandskapacitet.  

Tillgången till bredband med hög över-
föringshastighet är även ojämnt fördelad inom 
enskilda FA-regioner. Områden utanför 
tätorterna har ofta sämre tillgång till bredband 
med hög överföringshastighet. 

Prioriteringen fysisk planering och boende 
avspeglas med indikatorn arbetspendlings-
avstånd och kan ses som ett mått på invånarnas 
vardagsgeografi.  

Medianavståndet utifrån koordinatsatta 
arbets- och bostadsställen har ökat med 0,5 km 
till knappt 6 km mellan 2002 och 2012. Detta 
kan tolkas som en fortsatt geografiskt förstoring 
av arbetsmarknaderna. Samma utveckling kan ses 
i 47 av 72 FA-regioner. FA-regioner med 
minskande pendlingsavstånd finns framför allt i 
Norrlands inland och kan ses i ljuset av en för-
bättrad lokal arbetsmarknadssituation. Många 
FA-regioner har dock trots förbättringar mycket 
långa pendlingssträckor, som exempelvis 
Vilhelmina, Övertorneå, Pajala och Storuman. 
För Sverige är medelavståndet 21 km. Det kan 
noteras något kortare pendlingsavstånd (inte 
nödvändigtvis en kortare tidsåtgång) för 
kvinnor, men skillnaderna mellan män och 
kvinnor minskar i nästan samtliga FA-regioner 
från 2002 till 2012.  

Utvecklingen inom området kommersiell och 
offentlig service avspeglas med indikatorerna 
befolkningens medianavstånd till dagligvaru-
handel respektive grundskolor. 
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Befolkningens medianavstånd till dagligvaru-
handeln är i genomsnitt 1,2 km, beräknat för 
samtliga FA-regioner. Totalt har 46 FA-regioner 
uppvisat en ökning av avståndet mellan 2004 och 
2014. Kraftigast var försämringen i FA-
regionerna Överkalix, Ljusdal, Kramfors, 
Gällivare och storstadsregionen Göteborg med 
procentuella förändringar större än 18 procent. 
Det finns även FA-regioner där tillgängligheten 
har förbättrats, exempelvis FA-regionerna 
Arjeplog, Storuman, Pajala och Gotland. Befolk-
ningsfördelningen inom regionen har betydelse 
för resultaten. Den delen av befolkningen med 
redan långa avstånd till dagligvaruhandel har i de 
flesta fall fått ännu längre avstånd. 

Befolkningens medianavstånd till grundskolor 
ligger i genomsnitt på 1,3 km för hela landet och 
har ökat något sedan 2004. I många delar av 
landet, exempelvis FA-regionerna Torsby, 
Hagfors och Överkalix, har medianavstånden 
blivit nästan dubbelt så långa.  

Kompetensförsörjning 

På ett övergripande plan ger förvärvsin-
tensiteten, dvs. antalet förvärvsarbetande relativt 
befolkningen i åldersgruppen 20–64 år, en 
fingervisning om arbetsmarknadens funktions-
sätt och används därför som huvudindikator för 
prioriteringen kompetensförsörjning.  

År 2013 var förvärvsintensiteten för befolk-
ningen 20–64 år 77 procent, vilket är 2,5 
procentenheter högre än under lågkonjunkturen 
2009. Totalt 45 av 72 FA-regioner har en för-
värvsintensitet högre än genomsnittet för riket 
och högst var den i FA-regionerna Kiruna, 
Gällivare och Arjeplog, samtliga med andelar 
över 83 procent, se diagram 2.3. Skillnaderna 
mellan FA-regionerna har blivit mindre under 
det senaste decenniet och större avvikelser kan 
till stor del förklaras med arbetspendling till 
grannländerna. Det finns dock relativt stora 
skillnader mellan könen vad gäller förvärvsinte-
nsiteten. Män har i genomsnitt för riket tre pro-
centenheter högre förvärvsintensitet än kvinnor. 
För FA-regioner som Hällefors, Vetlanda, 
Vimmerby, Fagersta, Ludvika och Västerås är 
dock differensen mellan män och kvinnor upp 
till 6 procentenheter.  

Demografisk generationsväxling är ett viktigt 
perspektiv på arbetsmarknaden och avser 
regionens demografiska ersättningsbehov på 

grund av förväntade pensionsavgångar uttryckt 
som kvot mellan antalet personer 20–29 år och 
antalet personer 55–64 år.  

Räknat på ett genomsnitt av åren 2011–2013 
var det enbart 11 regioner som redovisade ett 
överskott av yngre. Dessa återfanns i större FA-
regioner såsom Umeå, Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Mindre FA-regioner har tvärtom ett 
mycket stort underskott av yngre, vilket ibland 
medför att mindre än hälften av de äldre kan 
ersättas med yngre från den egna FA-regionen. 
Särskilt stora underskott finns i FA-regionerna 
Övertorneå, Pajala, Åsele och Kramfors.  

Hela befolkningens kompetens är viktig för 
hållbar tillväxt och utveckling i regionerna. Ett 
brett mått på den samlade tillgången av kom-
petens utgör indikatorn genomsnittligt antal 
utbildningsår för befolkningen 20–64 år.5  

När det gäller formell utbildning finns det ett 
tydligt samband mellan regionstorlek och ut-
bildningsår. Stora FA-regioner, med högskolor 
och andra utbildningsinstitutioner, har ofta ett 
genomsnittligt högre antal utbildningsår i 
befolkningen än mindre regioner på stort av-
stånd från större städer. Skillnaden mellan FA-
regionen Umeå med störst antal utbildningsår 
och FA-regionen Filipstad med minst antal 
utbildningsår uppgår till hela 1,7 år.  

Som indikator för matchning på arbets-
marknaden används kvoten mellan antalet 
arbetslösa och antalet vakanser. Den anger den 
regionala arbetsmarknadens förmåga att para 
ihop utbud och efterfrågan på arbetskraft.  

Matchningen var med detta mått och för 
perioden 2011–2014 bäst i FA-regionerna 
Kiruna (0,8), Malung (1,1) och Stockholm (1,2) 
med en större eller nästan lika stor efterfrågan 
(vakanser) som utbud på arbetslösa. Betydligt 
sämre är situationen i FA-regionerna Hällefors, 
Haparanda, Övertorneå, Vilhelmina och 
Bengtsfors. I dessa regioner är utbudet av 
arbetslösa nästan fem gångar större än efter-
frågan i form av vakanser.  

Samtidigt har en kraftig förbättring av 
matchningen skett i samtliga FA-regioner sedan 
början av 2000-talet. 

 

 
 
                                                      
5 Personer med okänd utbildningsstatus beaktas inte. 
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Diagram 2.3 Förvärvsintensitet 20–64 år, procent 2003 och 
2013, FA-regioner (punkter avser 2002–2004) 

 
Källa: Tillväxtanalys. 

 

Vissa centrala indikatorer för insatser som 
finansieras inom utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt 

Vissa centrala indikatorer för insatser som finan-
sieras inom utgiftsområdet och dess medfinan-
siering framgår av tabell 2.7. För en redovisning 
av vissa av dessa och andra indikatorer se avsnitt 
2.2.2. 

 
Tabell 2.7 Vissa centrala indikatorer för insatser som finan-
sieras inom UO19 och dess medfinansiering 
Indikatorområde Indikatorer 

De åtta regionala struktur-
fondsprogrammen perioden 
2007–2013 

– Nya arbetstillfällen uppdelat på 

kvinnor och män 

– Nya företag uppdelat på 
kvinnor och män 

Regionala riskkapitalfonds-
projekt inom ramen för de åtta 
regionala strukturfonds-
programmen perioden  

2007–2013 

– Antal portföljföretag 

– Investerade medel 

– Privat kapital 

Regionalt investeringsstöd och 
regionalt bidrag till företags-
utveckling 

– Förädlingsvärde, omsättning 
och vinstmarginal 

Regionalfondsprogrammen 
perioden 2014–20201,2 

– Nya arbetstillfällen uppdelat på 

kvinnor och män 

– Antal företag ledda av kvinnor 
respektive män 

Riskkapitalfondsprojekt 
inom ramen för de nio 
regionalfondsprogrammen 
perioden 2014–20202 

– Antal portföljföretag 

– Investerade medel 

– Privat kapital 
1 Inkluderar även de territoriella samarbetsprogrammen. 
2 Dessa indikatorer avses redovisas fr.o.m. budgetpropositionen för 2017. 

 
I den årliga uppföljningen och resultatanalysen 
är möjligheterna begränsade att mäta och 
avgränsa effekterna av den verksamhet som 
finansieras inom utgiftsområdet mot målet för 
politikområdet sett i relation till påverkan från 
andra offentliga insatser och omvärldsfaktorer.  

Resultatredovisningen bygger till stor del på 
uppföljningar och utvärderingar från Till-
växtanalys och Tillväxtverket. 

2.5.2 Resultat 

Resultatredovisningen görs i huvudsak i för-
hållande till den Nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning 2007–2013. 
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Strategier för hållbar regional tillväxt 

Regionala utvecklingsstrategier 

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar 
ansvarar för att strategiskt leda och utveckla det 
regionala arbetet för hållbar tillväxt och ut-
veckling i respektive län. I detta innefattas bl.a. 
att ta fram och samordna genomförandet av en 
regional utvecklingsstrategi. Enligt Tillväxt-
verkets rapport Mot ett systemorienterat till-
växtarbete, som redovisades till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) i april 2015, 
framgår att i princip samtliga län har reviderat 
eller tagit fram en ny regional utvecklingsstrategi 
och arbetet har nu övergått i en genomförande-
fas. En tidsmässig harmonisering har skett då 
strategierna till övervägande del är synkro-
niserade med Europa 2020-strategin och 
strukturfondsperioden 2014–2020. I många län 
preciseras de regionala utvecklingsstrategierna i 
understrategier och mer kortsiktiga handlings-
program i syfte att skapa ett handlingskraftigt 
genomförande.  

Utvecklingen i många län går mot mer lång-
siktiga samverkanskonstellationer på såväl 
ledningsnivå som inom olika funktionella sam-
arbeten lokalt, regionalt, nationellt och inter-
nationellt. Detta tar sig uttryck i bl.a. ambitioner 
att lägga grunden för långsiktiga finansierings-
lösningar och att bygga funktionella 
samverkansplattformar inom t.ex. kompetens-
försörjningsarbetet. En annan tydlig utveckling 
är att de horisontella perspektiven, dvs. främst 
jämställdhet, integration och miljö, får allt högre 
prioritet inom det regionala tillväxtarbetet. 

Länens arbete med att utveckla strategier för 
det regionala innovationsarbetet har fortsatt 
under 2014. Allt fler län har utvecklat sitt arbete 
utifrån principer om smart specialisering.6 Syftet 
med detta arbetssätt är att regionalt ta fram mer 
välunderbyggda prioriteringar och få till stånd 
starkare styrning. 

 
 
                                                      
6 Med smart specialisering avses ett strategiskt angreppssätt för 

(regional) ekonomisk utveckling genom riktat stöd till forskning och 

innovation. Detta görs genom ett strukturerat och systematiskt arbete 

som omfattar allt ifrån djupgående analys av områden med potential till 

utvecklad styrning och förankring.  

EU:s strategi för Östersjöregionen 

Det finns tre övergripande mål för EU:s Öster-
sjöregion: att rädda havsmiljön, att sammanlänka 
regionen och att öka välståndet (se skr. 
2013/14:29).  

Det svenska genomförandet av strategin 
grundade sig på regeringens uppdrag till 36 
nationella myndigheter och samtliga läns-
styrelser att under perioden 2009–2014 bidra till 
strategin genomförande samt ett omfattande 
regionalt och lokalt arbete. 

Av Tillväxtverkets rapport Vägen till en 
Östersjöregion, som redovisades till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) i april 2015, 
framgår att en majoritet av de statliga myndig-
heterna och aktörer med regionalt utvecklings-
ansvar uppger att strategin tillför mervärde till 
den egna verksamheten samt att detta har ökat 
över tid. I rapporten lyfts fram att strategin ger 
dem bättre förutsättningar att långsiktigt planera 
sitt internationella arbete, den tillför struktur 
och strategiskt förhållningssätt som ökar 
genomslaget för arbetet samt underlättar inte-
grering i den egna organisationens arbete.  

Ökade möjligheter till finansiering av insatser 
inom strategin ges med anledning av den s.k. 
transnationella komponenten i regionalfonds-
programmen för perioden 2014–2020.7  

Tvärsektoriell styrning, samverkan och dialog 

Som ett led i en utvecklad styrning och för-
bättrad uppföljning har regeringen fr.o.m. 2015 
infört ett arbete med kontinuerliga utvecklings-
dialoger med aktörer som har regionalt 
utvecklingsansvar i länen samt länsstyrelserna. 
Dialogerna är en del i det pågående utvecklings-
arbetet för förbättrad styrning och uppföljning 
av medel från anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder. Syftet är att få till stånd en åter-
kommande dialog om länens prioriteringar, 
resultat av genomförda insatser och resursan-
vändning. Utvecklingsdialogerna förväntas även 

 
 
                                                      
7 Med transnationella komponenten avses att pågående projekt ges 

möjlighet att söka ytterligare medel för samarbete med andra relevanta 

projekt i Östersjöregionen. Genom att medel för samarbete söks separat 

ges större flexibilitet gällande längd och inriktning på samarbetet. 
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bidra till förbättrade förutsättningar för en 
utvecklad resultatredovisning.  

I juni 2015 fattade regeringen beslut om att 
inrätta Forum för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020. Forumet ska utgöra 
en mötesplats för dialog och samverkan mellan 
regeringen, regionala aktörer med uppgifter i det 
regionala tillväxtarbetet, statliga myndigheter 
och vid behov även andra berörda aktörer och 
organisationer. Syftet är att föra en kontinuerlig 
dialog om långsiktiga och strategiska frågor av 
betydelse för en hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft. Forumet innefattar dialoger 
både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. 
Under våren 2015 fördes en politisk dialog 
mellan regeringen, regionala politiker och lands-
hövdingar om hur bl.a. kompetensförsörjning, 
arbetsmarknadsfrågor, integration och bred-
bandsutbyggnad kan utvecklas och hur en för-
bättrad samordning mellan nationell och 
regional nivå kan åstadkommas. 

Från och med den 1 januari 2015 har det 
regionala utvecklingsansvaret övergått till lands-
tinget i ytterligare sex län. Ansvaret i dessa län 
låg tidigare på samverkansorganen, vilket innebär 
att även dessa län nu har direktvalda politiska 
organisationer med ansvar för regionalt tillväxt-
arbete och transportinfrastruktur. Under 2015 
har tre landsting ansökt om att få överta det 
regionala utvecklingsansvaret. 

Myndigheternas medverkan i genomförandet av 
den regionala tillväxtpolitiken 

Statliga myndigheter har ett utpekat ansvar att 
medverka i det regionala tillväxtarbetet enligt 
förordningen (2015:713) om regionalt tillväxtar-
bete. Myndigheterna ska inom sina verksamhets-
områden verka för att målet för den regionala 
tillväxtpolitiken uppnås.  

Vissa statliga myndigheter har särskilt stor 
betydelse för det regionala tillväxtarbetet. I maj 
2014 fick därför 12 statliga myndigheter8 och en 
stiftelse med statlig finansiering9 i uppdrag att ta 
 
 
                                                      
8 Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Post- och 

telestyrelsen, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Statens 

energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statens Kulturråd, Trafikverket 

och Verket för innovationssystem. 
9 Stiftelsen Svenska Filminstitutet. 

fram långsiktiga strategier för myndigheternas 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet, inklu-
sive EU:s sammanhållningspolitik fram till 2020. 
Dessutom tog ytterligare en myndighet fram en 
strategi på eget initiativ.10 Syftet med uppdraget 
är att skapa bättre förutsättningar för de statliga 
myndigheternas medverkan i det regionala till-
växtarbetet. Detta ska bl.a. ske genom en bättre 
samverkan mellan nationella myndigheter och 
aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt 
mellan nationella myndigheter. Det ska även 
tydligt framgå inom vilka områden som 
myndigheterna medverkar inom det regionala 
tillväxtarbetet och i vilka avseenden som de 
regionala utvecklingsstrategierna och regionala 
prioriteringar beaktas.  

Myndigheterna och stiftelsen redovisade 
strategierna till Regeringskansliet (Närings-
departementet) i mars 2015 och i maj redovisade 
Tillväxtverket en sammanställning av dessa till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 
Myndigheternas och stiftelsens bidrag till 
tillväxtarbetet ska ske i form av kunskaps-
utveckling och lärande, finansiering och sam-
verkan. Kopplingen mellan den egna sakfrågan 
och regional tillväxt är däremot inte helt tydlig i 
strategierna. Myndigheterna och stiftelsen lyfter 
vidare fram en omfattande samverkan med andra 
myndigheter inom sina sakområden. Till-
växtverket bedömer dock att de har kommit 
olika långt avseende samverkan med de regionalt 
utvecklingsansvariga aktörerna, inte minst 
avseende kopplingen till de regionala 
utvecklingsstrategierna.  

Parallellt med myndigheternas och stiftelsens 
uppdrag fick Tillväxtverket i uppdrag att stödja 
såväl framtagandet som genomförandet av dessa 
strategier. De fick även i uppdrag att arbeta med 
kunskapshöjande insatser om regionalt tillväxt-
arbete till en bredare grupp av nationella 
myndigheter än de som berörs av uppdraget om 
långsiktiga strategier samt att följa upp hur 
myndigheterna tillämpar de regionala 
utvecklingsstrategierna. Under 2014 har Till-
växtverkets arbete fokuserats på processen med 
framtagandet av strategierna.  

 
 
                                                      
10 Sveriges geologiska undersökning. 
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Hållbarhetsdimensioner 

De tre horisontella kriterierna är drivkrafter för 
hållbar tillväxt genom att de sätter fokus på 
smarta, inkluderande och hållbara lösningar som 
kan öka innovationsförmågan och företagandet, 
stärka kompetensförsörjningen och minska 
resurs- och energiförbrukningen.  

Miljö 

Miljödriven näringslivsutveckling  
Inom de regionala strukturfondsprogrammen 
perioden 2007–2013 har det genomförts 
regionala insatser för att främja utbudet av risk-
kapital till bl.a. miljöteknikföretag. Denna typ av 
insatser kommer under programperioden 2014–
2020 att förstärkas bl.a. genom en grön 
investeringsfond. Dessutom kommer det att 
genomföras andra typer av insatser för en 
koldioxidsnål ekonomi och miljödriven 
näringslivsutveckling i alla branscher. 

I mars 2015 redovisade Tillväxtanalys 
rapporten (2015:01) Sverige ur ett europeiskt 
perspektiv till Regeringskansliet (Närings-
departementet). Av rapporten framgår att strate-
giska regionala visioner är en stark drivkraft för 
att utveckla arbetet med grön ekonomi, speciellt 
om strategin har utarbetats i samverkan mellan 
aktörer i regionen. För att driva på utvecklingen i 
riktning mot en grön ekonomi inom alla 
sektorer i samhället är det viktigt att utveckla ny 
teknik och eko-innovationer.11 Genom att 
investera i ny teknik kan företagen både minska 
sin miljöpåverkan och reducera sina kostnader, 
attrahera nya kundgrupper, minska sina risker 
och få nya möjligheter att sälja lösningar till 
andra företag, dvs. bli mer konkurrenskraftiga. 
Arbetskraftens kompetens är en viktig faktor 
om företagen vill bli både mer miljövänliga och 
konkurrenskraftiga. Utifrån utfallet av olika 
indikatorer som mäter bl.a. innovation, upp-
handling, gröna kluster, utbildningsnivå och 
potential för förnybar energi, har de nordiska 
länderna och dess regioner ur ett europeiskt 

 
 
                                                      
11Begreppet eko-innovation avser innovationer som resulterar i 

resurseffektiviseringar och minskad miljöpåverkan genom hela 

värdekedjan och över en produkts hela livscykel. 

perspektiv en stor potential och goda förut-
sättningar att utveckla en grön ekonomi. 
Regionala och lokala aktörer har en potential att 
bidra till en grön ekonomi genom de verktyg 
som finns på regional nivå, bl.a. strategier, pro-
gram och offentlig upphandling. 

Nordregio publicerade i november 2014 
rapporten Bioeconomy in the Nordic region: 
Regional case studies.12 Nordregio har 
undersökt vilka möjligheter som finns att främja 
innovation och entreprenörskap inom 
bioekonomi i de nordiska regionerna.13 
Rapporten lyfter fram betydelsen av ett 
långsiktigt regionalt engagemang i att utveckla 
bioekonomi. Enligt Nordregio bör det 
offentligas roll utvecklas för att skapa ett mer 
gynnsamt klimat för bioekonomiprodukter och 
lösningar. Nordregio anser vidare att det finns 
ett gemensamt behov i Norden och dess 
regioner att utveckla åtgärder som inkluderar 
FoU-insatser och investeringar, uppskalning av 
test- och demonstrationsanläggningar samt 
insatser för att sälja produkter på olika 
exportmarknader. Nordregio anser dessutom att 
olika nordiska institutioner kan agera som 
mellanhänder för att möjliggöra samarbete 
mellan nordiska aktörer. 

Jämställd regional tillväxt 

I mars 2012 beslutades om en handlingsplan för 
en jämställd regional tillväxt under perioden 
2012–2014, inklusive regionala handlingsplaner. 
De regionala handlingsplanerna har nu genom-
förts, och slutrapporterades till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) i december 
2014. Arbetet med handlingsplanerna har 
resulterat i kunskapsutveckling, stärkt sam-
verkan och ett ökat fokus på jämställdhet i pla-
nering och genomförande av program och 
projekt inom det regionala tillväxtarbetet. 
Handlingsplanerna innehåller insatser för bl.a. 
könsuppdelad regional statistik, att främja 
kvinnors företagande, inklusive fördelning av 
 
 
                                                      
12 Nordregio Working Paper 2014:4. Rapporten har tagits fram inom 

ramen för Nordiska ministerrådets arbetsgrupp Grön tillväxt – 

innovation och entreprenörskap. 
13 Begreppet bioekonomi syftar till en ekonomi som är baserad på 

biologiska material och inte fossila. 
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regionala företagsstöd och projektmedel, samt 
att stärka jämställdhetsperspektivet i regionala 
utvecklingsstrategier, regionalfondsprogram, 
kompetensplattformar och transportplaner. 

I februari 2015 slutredovisade Tillväxtverket 
uppdraget att stödja det regionala arbetet för en 
jämställd regional tillväxt till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). Av rapporten framgår 
att Tillväxtverkets stöd till det regionala arbetet 
har bidragit till samordning och ökad samverkan 
mellan nationell och regional nivå. Det har även 
bidragit till kunskapsutveckling inom området 
jämställd regional tillväxt.  

Regeringen har som ett led i att bl.a. stärka 
jämställdhetsarbetet i mars 2015 fattat beslut om 
nya stödförordningar för de regionala företags-
stöden. Dessa syftar bl.a. till att i ökad utsträck-
ning nå kvinnor generellt samt specifikt kvinnor 
och män med utländsk bakgrund. 

I strukturfondsprogrammen för 2014–2020 
anges att jämställdhet används som ett medel för 
hållbar regional tillväxt och för att stärka 
måluppfyllelsen inom programmen.  

Under perioden 2013–2015 pågår programmet 
resurscentra för kvinnor, vars syfte är att synlig-
göra kvinnors villkor och öka kvinnors in-
flytande i det regionala tillväxtarbetet. Tillväxt-
verkets delredovisning avseende verksamhets-
bidrag till resurscentra för kvinnor, som redo-
visades till Regeringskansliet (Närings-
departementet) i april 2015, visar på stora 
variationer i resurscentras målsättningar, aktivi-
teter och organisationsformer – och därmed i 
möjligheterna att nå resultat och påverka det 
regionala tillväxtarbetet enligt programmets mål.  

Integration och mångfald i det regionala 
tillväxtarbetet 

Under 2014 fick aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar i uppdrag av regeringen att 
beskriva hur ett integrations- och mångfalds-
perspektiv kan utvecklas och integreras i det 
regionala tillväxtarbetet. Av länens redovis-
ningar, som inkom till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) i april 2015, framgår 
bl.a. att integration och mångfald är en högt 
prioriterad fråga i det regionala tillväxtarbetet. 
Gemensamma utmaningar är bl.a. integrations-
processen för nyanlända kvinnor och män, 
matchning på arbetsmarknaden och socialt 
utanförskap. 

Särskilda initiativ inom den regionala 
tillväxtpolitiken 

Kompetensförsörjning 

Regeringen beslutade i december 2012 att Till-
växtverket under perioden 2013–2016 ska 
fördela minst 60 miljoner kronor till länen för 
insatser som förstärker och vidareutvecklar de 
regionala kompetensplattformarna som viktiga 
verktyg för en förbättrad kompetensförsörjning 
och matchning i hela landet. Tillväxtverket har 
2014 fattat beslut om ca 8,7 miljoner kronor och 
myndigheten har i mars 2015 totalt beviljat 21 
projektansökningar från 18 län till ett total-
belopp om 41 miljoner kronor.  

De projekt som beviljats finansiering inom 
uppdraget kan delas in i tre olika typer, där den 
första är projekt som valt att förstärka och 
vidareutveckla kompetensplattformens struk-
turer och processer. Den andra typen är projekt 
som adresserar direkta sakfrågor, exempelvis 
länens arbete med kvinnor och män som har en 
svag ställning på arbetsmarknaden, validering 
samt studie- och yrkesvägledning. Den tredje-, 
och mest förekommande, är en kombination av 
struktur/process och sakfrågor. 

Tillväxtverket har till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) i februari 2015 redo-
visat rapporten Regionalt kompetensför-
sörjningsarbete. I rapporten görs en kartläggning 
av länens insatser och tillhörande utmaningar 
inom kompetensförsörjningsområdet. Några av 
länens viktigaste insatser på området är bl.a. att 
stärka kopplingen mellan arbetslivet och ut-
bildningssystemet, främja intresset för yrkes-
utbildningar samt att utveckla den regionala 
utbildningsinfrastrukturen i stort. 

Enligt Tillväxtverkets rapport Mot ett syste-
morienterat tillväxtarbete, som redovisades i 
april 2015 till Regeringskansliet (Närings-
departementet), fyller de regionalt utvecklings-
ansvariga aktörerna en central funktion för att 
samordna arbetet och lyfta tillväxtperspektivet 
inom kompetensförsörjningsområdet. Dels på 
övergripande nivå, ofta inom ramen för 
kompetensplattformarna, dels inom specifika 
områden som bl.a. regional gymnasiesamverkan, 
validering eller branschorienterade sammanhang. 

På tjänstemannanivå har de s.k. kompetens-
försörjningsdagarna, som årligen arrangeras 
gemensamt av Regeringskansliet, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt berörda statliga 
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myndigheter och län, utvecklats till ett viktigt 
dialogforum för aktuella frågor inom 
kompetensförsörjningsområdet. Frågor som 
behandlats under 2014 är bl.a. validering, yrkes-
utbildning samt länens arbete för en minskad 
ungdomsarbetslöshet. 

Fysisk planering i det regionala tillväxtarbetet 

Tillväxtverket och Boverket har i uppdrag att 
bedriva ett program för stärkt lokalt och 
regionalt samspel mellan fysisk planering och 
näringslivsutveckling perioden 2013–2015. 
Myndigheterna har bl.a. genomfört ett antal 
regionala dialogseminarier för att bidra till 
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring 
de fysiska planeringsfrågorna i respektive region. 
Sammantaget omfattar uppdraget 15 pilot-
projekt t.o.m. 2015 på kommunal, mellan-
kommunal och regional nivå. Projekten syftar 
bl.a. till att utveckla olika metoder och arbetssätt 
för att stärka kopplingen mellan den fysiska 
planeringen och lokalt och regionalt tillväxt-
arbete.  

Tillväxtverket har under 2014 fattat beslut om 
ca 8,3 miljoner kronor för programmet Tillväxt-
skapande samhällsplanering. Programmet riktar 
sig till lokala och regionala aktörer och omfattar 
bl.a. insatser för samhällsplanering och 
näringslivsutveckling, samhandling vid stora 
investeringar och att utveckla metoder för att 
driva strategiska utvecklingsprojekt. 

Programmet Stärkt lokal attraktionskraft som 
pågår åren 2015–2018 omfattar 15 miljoner 
kronor och syftar till att stödja och vidare-
utveckla det arbete som kommuner och andra 
aktörer bedriver för ökad attraktionskraft.  

I Tillväxtverkets rapport Mot ett systemorien-
terat tillväxtarbete, som redovisades i april 2015 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), 
framgår att flera av länen bedriver insatser för en 
stärkt integration mellan den ekonomiska och 
fysiska planeringen. Arbetet med att visualisera 
t.ex. pendlingsmönster, befolknings-
koncentrationer och kollektivtrafiklägen i form 
av s.k. strukturbilder eller liknande pågår bl.a. i 
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Blekinge, 
Kronobergs och Östergötlands län. Den nor-
diska arbetsgruppen för hållbara stadsregioner 
driver under perioden 2013–2016 ett arbete med 
att utveckla metoder och modeller för attraktiva 
och hållbara stadsregioner och ska bidra till 

dialog och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska 
stadsregionerna.  

I juni 2015 presenterade Bostadsplanerings-
kommittén betänkandet En ny regional plane-
ring – ökad samordning och bättre bostads-
försörjning (SOU 2015:59). I betänkandet före-
slås en ny regional planering för ökad sam-
ordning mellan den regionala planeringen för 
transportinfrastruktur, tillväxt och kollektiv-
trafik samt kommunernas planering för bostads-
försörjning. Betänkandet har remitterats. 

Hållbar stadsutveckling 

Storstäderna, storstadsregionerna och övriga 
större städer med omland växer i Sverige medan 
framför allt glesbygdskommuner, men även 
andra befolkningsmässigt mindre kommuner, 
tappar i befolkning. På bl.a. EU-nivå, inom 
OECD och det nordiska ministerrådets arbete 
inom regionalpolitiken har frågor kopplade till 
den pågående urbaniseringen en etablerad plats 
på den politiska agendan. De behandlar både 
utmaningar och möjligheter för en hållbar stads-
utveckling. 

Under året har Plattformen för hållbar stads-
utveckling14 inlett arbetet med plattformens 
genomförande och bl.a. tagit fram ett program 
för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte 
kring fyra fokusområden som ska ligga till grund 
för det fortsatta arbetet. 

De tre regionala strukturfondsprogram som 
har särskilt avsatta medel för hållbar stads-
utveckling har påbörjat arbetet med att ta fram 
strategier för sina insatser. Tillväxtverket har 
uppdraget att utgöra processtöd i detta arbete. 
Fokus ligger på att genomföra insatser som 
kopplar ihop ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga utmaningar utifrån städernas olika för-
utsättningar och bidra till innovation och ökad 
sysselsättning. 

 
 
                                                      
14 I februari 2014 fick Boverket, Naturvårdsverket, Statens 

energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att upprätta 

och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Analyser av territoriella förutsättningar samt 
uppföljningar och utvärderingar av genomförda 
insatser på regional, nationell och europeisk nivå 
ska bidra till lärande och därmed till ut-
vecklingen av politiken. En utökad dialog mellan 
aktörer som har ansvar och uppgifter inom det 
regionala tillväxtarbetet är också viktigt för 
uppföljning, utvärdering och lärande. Aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar har huvud-
ansvaret för att skapa en kontinuerlig och syste-
matiserad kunskapsutveckling i det regionala 
tillväxtarbetet.  

Olika typer av insatser i syfte att stärka 
arbetet med analyser, uppföljning, utvärdering 
och lärande genomförs, såväl på nationell som på 
regional nivå, i syfte att främja ett effektivt och 
mer resultatinriktat regionalt tillväxtarbete.  

EU:s strukturfondsprogram perioden 2014–
2020 innebär ökad resultatfokusering och 
skärpta krav på att kunna visa på vilka resultat 
som uppnås. Enligt EU-regelverket ska pro-
grammen utvärderas på ett systematiskt sätt. Det 
innebär att programmen utvärderas såväl före 
som under och efter genomförandet. Samtliga 
program har förhandsutvärderats under 2014. 
Externa utvärderare har bedömt att pro-
grammens val av insatsområden är motiverade 
och i linje med EU-gemensamma mål, lands- och 
regionspecifika prioriteringar samt har en funge-
rande programlogik. I enlighet med EU-
förordningarna ska samtliga program ha en ut-
värderingsplan som ska godkännas av respektive 
programs övervakningskommitté senast ett år 
efter programmens godkännande. Planen sätter 
ramarna för utvärderingsarbetet, och ska ut-
formas med utgångspunkt i EU- förordningar 
och de av kommissionen beslutade programmen. 
Planen justeras under genomförandet, normalt 
en gång per år. 

Regeringen har 2014 inrättat en analysgrupp 
bestående av ett antal statliga myndigheter.15 

 
 
                                                      
15 Utöver Regeringskansliet består analysgruppen av representanter från 

Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Boverket, Trafikanalys, Statens 

energimyndighet, Verket för innovationssystem, Naturvårdsverket, 

Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Havs- 

och vattenmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Statens kulturråd, 

Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för ungdoms- och 

 

Analysgruppen ska bl.a. fungera som kvalitets-
säkrare av regionala analysunderlag och bidra till 
erfarenhetsutbyte mellan nationella och 
regionala aktörer. Därigenom ska den bidra till 
genomförandet av En nationell strategi för håll-
bar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020 samt till uppföljning, utvärdering och 
lärande inom ramen för detta. 

Det har även inom ramen för Reglab (forum 
för regional utveckling) etablerats ett regionalt 
analytikernätverk som ska bidra till ny kunskap 
och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 
Nätverket består av analytiker från landets samt-
liga regioner samt Tillväxtverket, Tillväxtanalys 
och Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Uppföljning av projektverksamhet som be-
drivs på regional nivå behöver utvecklas och 
förbättras. Regeringen har därför i juli 2015 
uppdragit åt Statskontoret att utreda förut-
sättningar för ett stärkt resultatfokus i uppfölj-
ningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.  

Projekt och regionala företagsstöd för hållbar 
regional tillväxt 

Regionalt beslutad projektverksamhet 

Ett syfte med projektmedlen är att bidra till att 
olika typer av insatser i regionerna blir mer sam-
ordnade och regionalt anpassade och därför 
medfinansieras insatserna av olika aktörer. I 
syfte att åskådligöra hur insatser samordnas 
redovisas nedan bl.a. vilka större aktörer som 
medfinansierar insatserna. 

Medel för regional projektverksamhet har 
under 2014 beviljats av länsstyrelser, sam-
verkansorgan, Gotlands kommun och berörda 
landsting.16 Samtliga insatser som inkluderas i 
redovisningen av regional projektverksamhet är 
finansierade av anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder. Insatserna är ofta medfinansierade 
av anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklings-
fonden perioden 2007–2013. Den regionala 
projektverksamheten är dessutom med-
finansierad av olika aktörer, bl.a. statliga myndig-

 
civilsamhällesfrågor samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut. 
16 Se rapporten Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till 

projektverksamhet, Tillväxtverket augusti 2015. 
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heter, samverkansorgan, landsting, kommuner 
och privata aktörer.  

År 2014 uppgick totalt beslutade regionala 
projektmedel från anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder till ca 865 miljoner kronor. 

I tabell 2.8 redovisas hur verksamheten har  
fördelats på respektive län och den nationella 
strategins prioriteringar. Av tabellen framgår 
bl.a. att insatser för innovation och förnyelse har 
varit prioriterat under 2014. 

Tabell 2.8 Regionalt beslutade projektmedel 2014 från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelat på respektive län och 
prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 
Miljoner kronor 

Nationell priori-
tering Innovation och förnyelse 

Kompetensförsörjning och 
ökat arbetskraftutbud Tillgänglighet Strategiskt 

gränsöver-
skridande 
samarbete1 Övrigt Totalt Län 

Innovativa 
miljöer 

Entreprenör-
skap 

Kompetens-
försörjning 

Ökat arbets-
kraftsutbud 

Region-
förstoring 

Ett utvecklat 
informations-
samhälle 

Stockholm 2,0 2,6 0,7 0,6 0,4 1,0 0,6 0,0 8 

Uppsala 8,5 2,5 0,3 0,2 0,3 0,1 1,4 0,4 14 

Södermanland 4,5 10,3 2,1 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 21 

Östergötland 6,1 7,2 0,9 0,1 1,3 0,2 0,4 0,9 17 

Jönköping 4,3 5,3 3,5 6,2 0,6 0,0 1,1 1,7 23 

Kronoberg 2,4 11,3 1,5 1,0 0,0 0,0 0,8 1,6 19 

Kalmar 6,9 6,6 2,4 0,9 1,7 0,0 2,9 11,4 33 

Gotland 3,8 6,3 0,4 0,1 8,9 4,3 1,9 1,7 27 

Blekinge 6,0 8,2 6,0 1,4 1,6 1,1 1,8 12,2 38 

Skåne 8,1 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 2,7 6,5 21 

Halland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Västra Götaland 34,9 41,6 3,1 0,0 0,0 0,3 0,1 9,3 89 

Värmland 15,0 28,1 0,8 2,7 1,9 1,9 3,0 4,1 58 

Örebro 8,3 13,7 6,7 0,0 0,9 5,5 0,7 8,3 44 

Västmanland 7,0 5,5 1,4 0,7 1,8 0,0 6,9 4,3 27 

Dalarna 5,2 13,1 0,3 0,1 4,8 1,8 1,9 4,4 32 

Gävleborg 21,3 29,3 10,1 1,1 1,2 0,2 3,5 16,0 83 

Jämtland 10,8 9,7 2,3 4,0 1,2 1,6 5,6 1,0 36 

Västernorrland 77,0 3,7 2,2 1,3 0,4 0,4 0,2 2,7 88 

Västerbotten 25,7 12,6 2,6 0,0 3,2 0,0 7,7 15,4 67 

Norrbotten 41,6 28,7 4,3 1,3 8,7 0,0 3,2 32,6 120 

Summa 299 250 52 23 39 20 46 136 865 
1 Den största delen av medlen inom denna prioritering har gått till insatser inom områdena innovativa miljöer, entreprenörskap och regionförstoring. 
Källa: Tillväxtverket. 

 
I tabell 2.9 redovisas beslutade regionala projekt-
medel fördelat på den nationella strategin för 
regional tillväxt och sysselsättning 2007–2013 
under åren 2011–2014. Av tabellen framgår att 
prioriterade områden under hela perioden har 
varit insatser för innovation och förnyelse. In-

satser inom prioriteringen Strategiskt gränsöver-
skridande samarbete har minskat och det beror 
på att programperioden 2007–2013 håller på att 
avslutas. 
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Tabell 2.9 Regionala beslutade projektmedel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelat på den nationella strategin 
för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 under åren 2011–2014 
Miljoner kronor, procentsatser anges inom parentes 

Prioritering/år 2011 2012 2013 2014 

Innovation och förnyelse 565  
(63) 

492  
(61) 

444  
(58) 

549 
(63) 

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 70 
(8) 

90 
(11) 

100 
(13) 

75 
(9) 

Tillgänglighet 71,5 
(8) 

53 
(6) 

49 
(6) 

59 
(7) 

Strategiskt gränsöverskridande samarbete 82,5 
(9) 

62 
(8) 

78 
(10) 

46 
(5) 

Övrigt 107 
(12) 

117 
(14) 

97 
(13) 

135 
(16) 

Summa 897 814 768 865 

Källa: Tillväxtverket. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 19 

28 

I tabell 2.10 beskrivs på en mer detaljerad nivå 
vilka typer av insatser som bedrivs inom projekt-
verksamheten på regional nivå.  

 
Tabell 2.10 Regionala beslutade projektmedel 2014 från 
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, sorterat efter 
nationella ämnesområden och ämneskategorier 

Nationella ämnesområden/ämneskategorier mnkr 

Innovation, varav: 260 

Stöd till FoU i små och medelstora företag 14 

FoU-verksamhet i forskningscentrum 63 

Utveckling av förutsättningar för innovation1 41 

Främjande av samarbete, kunskapsutveckling och 
kunskapsutbyte 

 
93 

Främjande av miljövänliga tjänster, produkter och 
produktionsprocesser i små och medelstora företag 

12 

Övriga aktiviteter som bidrar till att främja innovation 35 

Entreprenörskap, varav: 206 

Information och rådgivning till små och medelstora 
företag 

15 

Insatser för att underlätta start av företag 21 

Insatser för ökat internationellt affärsutbyte och 
stärkta positioner på utländska marknader 

 
24 

Kompetensutvecklingsinsatser för små och medelstora 
företag 

 
12 

Kapitalförsörjningsinsatser för små och medelstora 
företag 

 
44 

Insatser för utveckling av existerande företag 35 

Övriga åtgärder för att stimulera entreprenörskap2 54 

Informationssamhället3 26 

Transport/regionförstoring4  44 

Energi  12 

Turism5  139 

Kultur  20 

Förnyelse av städer 4 

Service i gles- och landsbygder  3 

Kompetensförsörjning6  40 

Uppföljning och utvärdering 27 

Övriga insatser7 83 

Summa 865 
1 Bl.a. utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser.  
2 Bl.a. attitydpåverkande insatser. 
3 Bl.a. infrastruktur för bredbandsnät och telefoni samt utveckling av produkter. 
4 Bl.a. samverkanslösningar mellan olika trafikslag. 
5 Bl.a. stöd till marknadsföring och utveckling av turisttjänster. 
6 Bl.a. System och strategier för livslångt lärande i företag. 
7 Insatser som inte passar in i ovanstående delområden. 
Källa: Tillväxtverket. 

 

Av tabell 2.11 framgår total finansiering av 
projektverksamhet under åren 2011–2014 upp-
delad på finansiär. Största delen av medfinan-
sieringen kommer under perioden från EU-
medel som dock minskat de senaste åren 
eftersom programperioden 2007–2013 går mot 
sitt slut. Andra stora medfinansiärer är statliga 
myndigheter och kommuner, landsting och 
samverkansorgan. 
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Tabell 2.11 Total finansiering av projektverksamhet under åren 2011–2014 uppdelad på finansiär 
Miljoner kronor, procent inom parentes 

Finansiär/år 2011 2012 2013 2014 Total finansiering 

Anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder 

897 
(20) 

814 
(26) 

768 
(32) 

865 
(29) 

3 344 

Övriga statliga medel1 898 
(20) 

512 
(17) 

539 
(22) 

708 
(24) 

2 657 

EU-medel2 1 438 
(33) 

754 
(24) 

350 
(14) 

493 
(16) 

3 035 

Kommuner, landsting och Sam-
verkansorgan 

744 
(17) 

620 
(20) 

472 
(20) 

552 
(18) 

2 388 

Privat finansiering 338 
(8) 

285 
(9) 

235 
(10) 

316 
(10) 

1 174 

Övrig finansiering3 74 
(2) 

127 
(4) 

70 
(3) 

63 
(2) 

334 

Summa 4 389 3 112 2 434 2 997 12 932 
1 Övriga statliga medel innefattar länsstyrelser, statliga myndigheter och andra statligt finansierade organ som stiftelser och statliga bolag. De största finansiärerna 
inom övrig statlig finansiering var 2014 universitet och högskolor, Verket för innovationssystem, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Almi Företagspartner AB. 
2 Med EU-medel avses främst medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013, program inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet 
perioden 2007–2013, Europeiska socialfonden perioden 2007–2013 och landsbygdsprogrammet perioden 2007–2013. 
3 Med övrig finansiering avses bl.a. stiftelser och olika typer av utländska finansiärer inom t.ex. de territoriella samarbetsprogrammen. 

Källa: Tillväxtverket. 
 

Tillväxtverkets och regeringens 
projektverksamhet17  

I juni 2013 fattade regeringen beslut om att till-
dela totalt 80 miljoner kronor åren 2013–2014 
som förstärkning till aktörer med regionalt ut-
vecklingsansvar i Blekinge, Skåne, Värmlands, 
Kronobergs, Gävleborgs, Kalmar, Västmanlands 
och Södermanlands län. Syftet med medlen var 
att förbättra länens möjligheter att verka för 
strukturomvandling och förnyelse av närings-
livet. Medlen skulle användas till insatser för 
näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap 
och ökad innovationsförmåga. Tillväxtverkets 
rapport Mot ett systemorienterat tillväxtarbete 
redovisades i april 2015 till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). Enligt rapporten har, 
mot bakgrund av de skilda regionala förutsätt-
ningarna, insatserna i de olika länen varit av 
skiftande karaktär. I till exempel Skåne och 
Kronobergs län användes den särskilda till-
delningen bl.a. till att stärka pågående satsningar 
på affärsutvecklingscheckar och konsultcheckar 
– där det finns en stor efterfrågan och där länet 
har uppnått bra effekter av tidigare insatser. I 
Värmlands län användes medlen i stället med 
utgångspunkt i vilka orter som drabbades 

 
 
                                                      
17 Vissa insatser som har finansierats av Tillväxtverket har redovisats 

ovan. 

hårdast av lågkonjunkturen. Länen har även 
använt den särskilda tilldelningen till att initiera 
nya insatser för strukturomvandling och för-
nyelse av näringslivet. I Gävleborgs län utgjorde 
t.ex. en förstudie kring utveckling och etablering 
av kundservice/distanstjänster i Söderhamns 
kommun en av insatserna som syftade till att 
bidra till en kommande omställning. Den sär-
skilda tilldelningen har således genererat en 
mängd insatser i länen men också ökad sam-
verkan och plattformar för fortsatt arbete. Enligt 
Tillväxtverkets rapport är det för tidigt att 
summera de långsiktiga effekterna av den sär-
skilda tilldelningen, men ett antal utvärderingar 
av de enskilda insatserna är planerade att 
genomföras. 

Den största delen av Tillväxtverkets projekt-
verksamhet har under 2014 beslutats inom 
ramen för programmet Affärsutvecklingscheckar 
till små och medelstora företag för utveckling 
och kommersialisering av varor och tjänster. 
Totalt beslutades om ca 80 miljoner kronor 
under 2014. Resultaten från delprogram inter-
nationalisering visar att 82 procent av företagen 
som har fått stöd har en färdig inter-
nationaliseringsstrategi vid projektavslut. Av de 
företag som tidigare inte var internationaliserade 
bedömer 42 procent att de kommer att vara 
etablerade på internationell marknad vid projekts 
slut. Av de företag som har fått stöd från del-
program varor och tjänster anser 42 procent att 
de har marknadsintroducerat sina varor och 
tjänster snabbare med hjälp av stödet. 54 procent 
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av företagen anser att stödet har lett till en högre 
kvalitet på sina varor och tjänster genom att ta in 
extern kompetens i utvecklingen. 

Tillväxtverket har även fattat beslut om ca 9,3 
miljoner kronor inom programmet Regionalt 
innovationsarbete och kluster 2014. Programmet 
avslutades vid årsskiftet 2014 och en utvärdering 
är planerad att genomföras under 2015.  

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att 
fördela verksamhetsbidrag till riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva om högst 45 miljoner 
kronor under perioden 2013–2015. Till-
växtverket beviljade 15 miljoner kronor till 
verksamheten 2014. Syftet är att stimulera och 
stödja lokal utveckling i alla delar av Sverige. 
Särskilt fokus ska läggas på att bidra till att ut-
veckla attraktiva livs- och boendemiljöer, bland 
annat genom att stödja lokala servicelösningar.  

Tillväxtverket har även regeringens uppdrag 
att fördela verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas 
Riksförbund som arbetar för utveckling av de 
svenska skärgårdarna om 5,1 miljoner kronor 
perioden 2013–2015. Tillväxtverket beviljade 1,7 
miljoner kronor till verksamheten 2014. Riks-
förbundet driver gemensamma projekt för skär-
gårdens utveckling, stimulerar utbyten av 
erfarenheter mellan skärgårdsområden samt 
deltar i internationellt samarbete med andra ö-
områden.  

EU:s strukturfondsprogram perioden 2007–2013 

För programperioden 2007–2013 har Sverige 
tilldelats medel från EU:s två strukturfonder: 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 
och Europeiska socialfonden (ESF), se utgifts-
område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Medlen 
från Eruf fördelas till ett antal program inom de 
två målen Regional konkurrenskraft och syssel-
sättning och Europeiskt territoriellt samarbete.  

Regionala strukturfondsprogram för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning 
De åtta regionala strukturfondsprogrammen 
omfattar perioden 2007–2013 ca 8,4 miljarder 
kronor. Till och med 2014 har hela budgeten 
intecknats. EU-medlen har medfinansierats med 
nationella offentliga medel om ca 10,5 miljarder 
kronor och näringslivets medfinansiering uppgår 
till ca 3,7 miljarder kronor. Den totala omslut-
ningen för de åtta regionala strukturfonds-

programmen beräknas därmed uppgå till ca 22,6 
miljarder kronor.  

Cirka 94 procent av EU-medlen har utbetalats 
t.o.m. 2014. De sista utbetalningarna kommer att 
göras under 2015. De ekonomiskt största 
områdena i de regionala strukturfonds-
programmen är innovation och entreprenörskap 
med ca 65 procent samt ökad tillgänglighet med 
ca 22 procent av medlen. 

Insatser för ökat utbud av riskkapital inom de åtta 
regionala strukturfondsprogrammen  
Inom ramen för de åtta regionala strukturfonds-
programmen har det för perioden 2007–2013 
avsatts EU-medel till insatser som har syftat till 
att öka det regionala utbudet av riskkapital till 
nya och växande små och medelstora företag. 
Riskkapitalprojekten syftar till att lägga grunden 
för en struktur av investerare regionalt, som är 
villiga att satsa i nya växande företag, se även 
under utgiftsområde 24 Näringsliv.  

Totalt har ca 3 800 investeringsförfrågningar 
inkommit t.o.m. 2014. Av dessa har 313 inve-
steringar i portföljföretag genomförts t.o.m. 
2014 till ett belopp av totalt ca 3,1 miljarder 
kronor vilket är betydligt mer än tidigare för-
väntade investeringar om ca 2,4 miljarder kronor. 
Den privata finansieringen uppgår till ca 2 miljar-
der kronor vilket även det är betydligt högre än 
vad som förväntats. EU-medel och nationell 
offentlig finansiering uppgår totalt till 1,1 miljar-
der kronor. Investeringarna har främst gått till 
marknads-, produkt- och kompetensutveckling 
inom företagen. 

Exitfasen18 har inletts och pågår fram till och 
med 2020, vilket gör att det ännu är för tidigt att 
bedöma fondernas framgång i detta avseende. 
Intäkterna från genomförda exits uppgår till ca 
82 miljoner kronor. 

Av tabell 2.12 framgår fondernas investeringar 
fördelat på bransch i de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen. Av tabellen framgår det att 
fonderna gjort stora investeringar inom bl.a. 
branscherna It/Telekommunikation och Life 
Science (livsvetenskap). Det program som gjort 
de största investeringarna är Mellersta Norrland 
och Skåne-Blekinge.

 
 
                                                      
18   Dvs. försäljning av innehavet i aktuellt portföljföretag. 
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Tabell 2.12 Totalt utbetalda riskkapitalinvesteringar per program fördelat på bransch i de regionala strukturfondsprogrammen 
perioden 2007–2013 
Miljoner kronor 

        

Program IT/Telekom-
munikation 

Life Science 

(livsveten-
skap) 

Industri/ 
Transport 

Handel Energi/miljö- 
teknik 

Övrigt1 Totalt ut-
betalda medel2 

Övre Norrland 54 45 39 50 56 114 359 

Mellersta 
Norrland 

73 3 177 219 10 129 

 

609 

Norra 
Mellansverige 

37 42 31 83 94 0 286 

Stockholm 211 71 13 53 11 0 359 

Östra 
Mellansverige 

93 109 37 24 49 44 356 

Västsverige 137 168 49 15 60 4 434 

Småland och 
öarna 

50 68 98 21 15 2 253 

Skåne-Blekinge 87 206 43 14 80 41 470 

Summa 742 711 486 479 374 333 3 125 
1 Övrigt innehåller bl.a. följande branscher: byggsektorn, fastighetsmarknad, finansiell sektor och jordbruk. 

2 Dvs. EU-medel, nationella offentliga medel och privata medel. 
Källa: Tillväxtverket. 

Medfinansiärer inom de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen 
Störst medfinansiär är Trafikverket följt av Almi 
Företagspartner AB. Västra Götalands läns 
landsting och Länsstyrelserna i Norrbottens och 
Västernorrlands län samt samverkansorganet i 
Västerbottens län är också stora medfinansiärer. 
Verket för innovationssystem är tillsammans 
med ett antal universitet stora medfinansiärer 
inom projekt som främjar forskning och 
utveckling samt innovation. 

Mål och resultat inom de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen 
Insatserna i de av kommissionen godkända åtta 
regionala strukturfondsprogrammen förväntas 
bidra till totalt 33 450 nya arbetstillfällen och 18 
200 nya företag. 27 490 företag förväntas delta i 
insatserna. Målsättningen är att hälften av dessa 
arbetstillfällen och nya/deltagande företag ska 
tillfalla respektive ägas av kvinnor och den andra 
hälften av män när programperioden summeras. 

Resultaten t.o.m. 2014 visar att de åtta 
regionala strukturfondsprogrammen uppskattas 
ha bidragit till ca 49 800 nya arbetstillfällen varav 
ca 19 900 för kvinnor och ca 29 900 för män. 
Uppgifterna baseras på rapporter från projekten. 
Insatserna uppskattas ha bidragit till ca 21 400 
nya företag, varav ca 8 400 ägs av kvinnor och ca 
11 400 ägs av män, resterande 1 600 består av nya  

 
företag med mixat ägande. Vidare har ca 74 000 
företag deltagit i insatserna vilket vida överstigit 
målsättningen. Dessutom har programmen 
bidragit till ca 1 500 nya nätverk bl.a. mellan 
företag och andra aktörer i syfte att utveckla och 
stärka företagen. Alla projekt kommer att vara 
avslutade under 2015 vilket innebär att resultaten 
kan komma att ändras. 

Territoriella samarbetsprogram 
Sverige deltar i tretton program inom ramen för 
det europeiska territoriella samarbetet. Sex av 
dessa är gränsregionala program: Nord, Botnia–
Atlantica, Sverige–Norge, Öresund–Kattegatt–
Skagerrak, Mellersta Östersjön och Södra Öster-
sjön. Den totala summan EU-medel inom dessa 
program uppgår till ca 3,4 miljarder kronor för 
perioden 2007–2013. Av dessa är det endast 
Sverige–Norge, 335 miljoner kronor i EU-
medel, som betalas ut från statens budget. 
Sverige deltar även i tre transnationella program: 
Norra Periferin, Östersjön och Nordsjön. Den 
totala summan EU-medel för dessa program 
uppgår till ca 3,4 miljarder kronor perioden 
2007–2013. 

Till och med 2014 har beslut fattats om 100 
procent av den totala budgeten i de nio gräns-
regionala och transnationella programmen. Till 
och med 2014 uppgår utbetalningarna till ca 81 
procent av de totala EU-medlen. 
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I de gränsregionala och transnationella pro-
grammen som Sverige deltar i har t.o.m. 2014 
totalt ca 1 000 projekt beviljats medel. Projekten 
har framför allt inriktats på att främja fördjupat 
samarbete över nationsgränser för ett hållbart 
och innovativt nyttjande och utveckling av 
naturresurser, kultur och kulturarv samt sam-
arbete för att stärka innovativa miljöer.  

Sverige har under programperioden 2007–
2013 dessutom deltagit i de fyra interregionala 
samarbetsprogrammen Interreg IVC, Urbact, 
Espon och Interact. Programmen stöder 
erfarenhetsutbyte, analyser och kunskaps-
utveckling inom regional tillväxt, territoriell 
sammanhållning och hållbar stadsutveckling. 

Sverige deltar även i programmet Kolarctic, 
som finansieras inom ramen för EU:s samarbete 
över sina externa gränser, ENPI (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument). 
Programmet syftar till att stärka samarbetet 
mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. I 
Sverige omfattas Norrbottens län och i viss mån 
Västerbottens län av programmet. Till och med 
2014 har beslut fattats om ca 98 procent av EU-
ramen och ca 72 procent av medlen är utbetalda. 

Utvärdering av EU:s strukturfondsprogram 
perioden 2007–2013 
En sammanfattning av resultaten av utvärde-
ringarna av de åtta regionala strukturfonds-
programmen och de territoriella samarbets-
programmen t.o.m. våren 2013 har redovisats i 
budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 19 
Regional tillväxt (prop. 2013/14:1). Inga ytter-
ligare programutvärderingar pågår för 
närvarande.  

EU:s strukturfondsprogram perioden 2014–2020 

Partnerskapsöverenskommelsen 
Kommissionen godkände i oktober 2014 den 
partnerskapsöverenskommelse som Sverige 
utarbetat för programperioden 2014–2020. 
Partnerskapsöverenskommelsen är en över-
gripande strategi för de fyra Europeiska struk-
tur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna): 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Euro-
peiska socialfonden, Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden. Partnerskapsöverens-
kommelsen är det dokument som anger Sveriges 
övergripande politiska prioriteringar för att 

uppnå EU 2020-målen och stärka EU:s och 
Sveriges konkurrenskraft. Överenskommelsen 
syftar även till att främja synergier och undvika 
överlappning mellan fonderna och att arbetet 
med fonderna i ökad grad ska kopplas till andra 
instrument på EU-nivå och nationell nivå.  

Tillväxtverket, Rådet för Europeiska social-
fonden i Sverige och Statens jordbruksverk 
inledde i december 2013 ett fördjupat samarbete 
inom ramen för en s.k. fondsamordningsgrupp. I 
april 2015 redovisades inriktningen av gruppens 
arbete under 2014 till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). Arbetet har hittills 
fokuserat på insatser kopplade till starten av 
fondprogrammen. Myndigheterna har arbetat 
med gemensam tolkning av EU-regelverket. 
Kommunikation, horisontella kriterier, regionala 
samverkansprocesser och förenkling är andra 
områden som har varit föremål för samarbete.  

Regionalfonden programperioden 2014–2020 
För programperioden 2014–2020 fördelas 
medlen från Europeiska regionala utvecklings-
fonden (Eruf) till ett antal program inom de två 
målen Investeringar för tillväxt och sysselsätt-
ning och Europeiskt territoriellt samarbete. 
Strukturfondsprogrammen för dessa två mål 
täcker geografiskt hela Sverige. 

Investering för tillväxt och sysselsättning 2014–
2020  
Under december 2014 godkände kommissionen 
åtta regionala strukturfondsprogram och ett 
nationellt regionalfondsprogram för investering 
för tillväxt och sysselsättning. Regionalfondens 
insatser syftar till stärkt regional konkurrens-
kraft och hållbar tillväxt. I Sverige ska pro-
grammen inriktas främst på strukturförändrande 
insatser inom områdena, innovation, entre-
prenörskap och en koldioxidsnål ekonomi. Cirka 
80 procent av de totala medlen om ca 16 mil-
jarder kronor beräknas därför gå till dessa om-
råden. Övriga medel går huvudsakligen till 
områdena informations- och kommunikations-
teknologi samt hållbara transporter. Cirka 20 
procent av medlen går till stöd för övergången 
till en koldioxidsnål ekonomi.  

För att stödja samverkan över program-
gränser, möjliggöra synergieffekter mellan 
regional, nationell och europeisk nivå och tillföra 
mervärden till det regionala tillväxtarbetet som 
inte kan ske i en regional programstruktur ska 
även en del genomföras inom ramen för ett 
nationellt regionalfondsprogram. 
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Samtliga programs inriktning och avsatta 
medel, inklusive nationell offentlig och privat 
medfinansiering är under perioden 2014–2020 
följande. 

– Stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation, 4,5 miljarder kronor. 

– Öka tillgången till och användningen av 
informations- och kommunikationsteknik, 
1,6 miljarder kronor.  

– Öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, 5,1 miljarder kronor. 

– Stödja övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi, 2,9 miljarder kronor. 

– Främja hållbara transporter, 1,3 miljarder 
kronor. 

– Tekniskt stöd, 0,6 miljarder kronor. 
Inom det tematiska området forskning och 

innovation ska programmen bidra till en ökad 
samverkan mellan olika aktörer och områden. 
Det gäller bl.a. näringsliv, innovation, forskning 
och utveckling samt utbildning. Programmen 
ska även bidra till miljödriven näringslivs-
utveckling i alla branscher. 

Inom det tematiska området ökad 
konkurrenskraft hos små och medelstora företag 
ska programmen bidra till ökat entreprenörskap, 
utvecklat företagande och stärkt tillväxt i företag 
inom såväl befintliga som potentiella tillväxt-
områden. Ett prioriterat område inom pro-
grammen är vidare små och medelstora företags 
tillgång till god kapitalförsörjning.  

Inom det tematiska området som syftar till en 
omställning mot en koldioxidsnål ekonomi ska 
programmen bidra till att främja innovation, 
teknikutveckling och nya affärsmöjligheter inom 
energiområdet. Utbudet av privat riskkapital i 
tidiga skeden kommer att främjas inom 
områdena förnybar energi och energieffektivi-
sering. Insatser för miljöanpassad upphandling 
kommer att stimuleras för att skapa styrmedel 
inom både offentlig och privat sektor. 

Inom programmen Övre Norrland och 
Mellersta Norrland är hållbara transporter och 
bredbandsinfrastruktur prioriterade områden. 
Även i Norra Mellansverige är bredbandsinfra-
struktur ett prioriterat område.  

Insatser för hållbar stadsutveckling kommer 
främst att genomföras inom ramen för 
programmen Stockholm, Västsverige och 
Skåne–Blekinge.  

Det nationella programmet inom regional-
fonden omfattar insatser avseende att stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation, 
riskkapital och att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi. 

Den totala omfattningen, inklusive EU-medel 
samt offentlig och privat nationell med-
finansiering, av de nio regionalfondprogrammen 
är nästan 16 miljarder kronor vilket framgår av 
tabell 2.13. Under sommaren 2015 fattades de 
första besluten om medel inom programmen. 

 
Tabell 2.13 Den totala omfattningen EU-medel och 
nationell medfinansiering för de åtta regionala programmen 
perioden 2014–20201 
Miljoner kronor 

Program/medel Struktur-
fondsmedel  

Nationella 
medel2 

Totalt 

Övre Norrland  1 779 1 779 3 558 

Mellersta Norrland  1 292 1 292 2 585 

Norra Mellansverige 1 234 1 234 2 467 

Stockholm  311 311 621 

Östra Mellansverige  587 587 1 175 

Västsverige  470 696 1 166 

Småland och öarna  554 554 1 108 

Skåne-Blekinge  512 512 1 024 

Nationellt program 1 118 1 118 2 236 

Summa 7 857 8 083 15 940 
1Regionalfondsprogram räknat på växelkurs 8,39 i enlighet med förordningen 
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. 
2 Detta avser offentliga samt privata medel. 
Källa: Regionala och nationellt regionalfondsprogram perioden 2014–2020. 

 
Större satsningar kommer att genomföras i form 
av finansieringsinstrument. De riskkapital-
satsningar som genomförts regionalt under pro-
gramperioden 2007–2013 kommer att fortsätta 
inom befintlig struktur. Utöver detta avses två 
riskkapitalsatsningar i det nationella programmet 
genomföras. Det ena avser en fond i fond med 
syfte att investera i nya och befintliga, privata 
riskkapitalfonder. Det andra avser en grön 
investeringsfond i syfte att stärka utbudet av 
riskkapital för finansiering av företag med 
affärsmodeller som bidrar till att minska ut-
släppen av koldioxid.  

Regionalfondsmedel finansierar även arbetet 
med lokalt ledd utveckling genom den s.k. 
Leadermetoden. Arbetet syftar till att bedriva 
utvecklingsarbete på lokal nivå, med utgångs-
punkt i en lokal utvecklingsstrategi. Statens 
jordbruksverk är förvaltande myndighet och 
programmets totala budget omfattar 283 miljo-
ner kronor, varav 143 miljoner kronor från 
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regionalfonden och 140 miljoner kronor från 
socialfonden inkl. nationell medfinansiering, se 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel. 

Europeiskt territoriellt samarbete 2014–2020  
Sverige deltar i tretton program inom ramen för 
det europeiska territoriella samarbetet. Kom-
missionen har fram till den 1 september 2015 
godkänt tolv av programmen. Samtliga fem pro-
gram med svensk förvaltande myndighet god-
kändes i december 2014. Det är de gräns-
regionala programmen: Nord, Botnia–Atlantica, 
Sverige–Norge, Öresund–Kattegatt–Skagerrak 
och det transnationella programmet Norra peri-
ferin och Arktis. Även programmen för 
Mellersta Östersjön och Östersjön godkändes i 
december 2014. Genomförandet av de program 
som godkändes 2014 har startat och de första 
besluten om stöd till samarbetsprojekt fattades i 
februari 2015. Programmet för Nordsjön god-
kändes i augusti 2015. Programmet Södra Öster-
sjön förväntas godkännas under hösten 2015. 

Förutom gränsregionala och transnationella 
program kommer Sverige att delta i fyra inter-
regionala nätverksprogram där samtliga 28 
medlemsstater deltar. Dessa program är Urbact, 
Interreg Europa, Espon och Interact. Urbact-
programmet godkändes av kommissionen i 
december 2014. Övriga tre interregionala pro-
gram har godkänts under 2015.  

Den totala omfattningen, inklusive EU-
medel, medel från tredjeland samt offentlig och 
privat nationell medfinansiering, av de sex gräns-
regionala och tre transnationella programmen 
som Sverige deltar i, uppgår totalt till ca 13,7 
miljarder kronor vilket framgår av tabell 2.14.  

Programmens huvudsakliga inriktning och 
avsatta medel, inklusive nationell med-
finansiering är följande. 

– Stärka forskning och innovation, ca 3,5 
miljarder kronor. 

– Skydd av miljön och hållbar användning av 
resurser, ca 2,3 miljarder kronor. 

– Stödja övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi, ca 1,6 miljarder kronor. 

– Öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, ca 1,3 miljarder kronor. 

– Främja hållbara transporter, ca 2,3 miljarder 
kronor. 

– Arbetskraftens rörlighet och livslångt 
lärande, ca 0,9 miljarder kronor. 

– Anpassning till klimatförändringar, ca 0,7 
miljarder kronor. 

– Tekniskt stöd och Institutionell kapacitet, 
ca 1,1 miljarder kronor. 

 
Tabell 2.14 Den totala omfattningen, inkl. EU-medel samt 
offentlig och privat nationell medfinansiering, för de sex 
gränsregionala och tre transnationella programmen som 
Sverige deltar i perioden 2014–20201 
Miljoner kronor 

Program/medel Struktur-
fondsmedel  

Nationella 
medell2 

Totala 
 medel 

 

Nord 352 346 698 

Botnia-Atlantica 305 260 565 

Sverige-Norge 396 832 1 228 

Öresund-Kattegatt-
Skagerrak 

1 138 1 420 2 558 

Mellersta Östersjön 1 027 319 1 346 

Södra Östersjön 696 168 864 

Östersjöprogrammet 2 214 595 2 809 

Nordsjöprogrammet 1 403 1 523 2 926 

Norra Periferin och 
Arktis 

421 316 737 

Summa 7 952 5 779 13 731 
1 Räknat på växelkurs 8,39 i enlighet med förordningen (1999:710) om valutakurs 
vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder.  
2 Detta avser privata och offentliga medel samt medel från tredjeland. 
Källa: Samarbetsprogram perioden 2014–2020. 

 
Sverige deltar också i ett program för samarbete 
med icke EU-länder, Kolarctic. Kolarctic är ett 
samarbetsprogram inom ramen för EU:s grann-
skapsinstrument, ENI, och ger stöd till 
gränsöverskridande samarbete med Ryssland. 
Programmets finansiering kommer dels från 
europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, 
dels från ENI. 

Mål och förväntat resultat programperioden 2014–
2020 
De nio programmen för investeringar i tillväxt 
och sysselsättning förväntas bl.a. stödja ca 20 000 
små och medelstora företag och bidra till ca 
12 000 nya arbetstillfällen. De finansiella instru-
menten inom programmen förväntas attrahera 
1,8 miljarder kronor i privat kapital.  

De territoriella samarbetsprogrammen för-
väntas bl.a. bidra till ökade möjligheter för före-
tag att startas, drivas och växa i gränsregionerna. 
De fyra gränsregionala program som förvaltas i 
Sverige förväntas stödja ca 500 företag, bl.a. 
förväntas 150 företag delta i gränsöverskridande, 
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transnationella och interregionala forsknings-
projekt. Cirka 2 400 kvinnor och män förväntas 
vidare delta i projekt för ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden.  

Samtliga projekt inom ovan nämnda program 
ska beakta lika möjligheter och ickediskrimi-
nering samt jämställdhet i genomförandet. 

Regionala företagsstöd 

Med regionala företagsstöd avses de s.k. selektiva 
regionala företagsstöden, dvs. regionalt 
investeringsstöd, regionalt bidrag till företags-
utveckling, såddfinansiering, sysselsättnings-
bidrag, statligt stöd för att regionalt främja små 
och medelstora företag och statligt stöd till 
regionala investeringar. Dessutom avses det 
generella regionala företagsstödet transport-
bidrag.  

Investeringar som får regionala företagsstöd 
finansieras till största delen av företagen själva 
eller via den reguljära kapitalmarknaden.  

Företagsstöden beviljas i hela eller delar av 
landet beroende på stödform. Sverige får ha 
nationella stödområden som omfattar 12,26 
procent av befolkningen. Indelningen framgår av 
förordningen (1999:1382) om stödområden för 
vissa regionala företagsstöd. 

Nya stödförordningar 
Med anledning av de förändringar som kom-
missionen genomfört av statsstödsregelverket 
har regeringen i mars 2015 fattat beslut om nya 
stödförordningar för de regionala företags-
stöden, dvs. förordningen (2015:211) om statligt 
stöd till regionala investeringar, förordningen 
(2015:210) om statligt stöd för att regionalt 
främja små och medelstora företag och förord-
ningen (2015:212) om statligt stöd inom Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden. 

De nya förordningarna innebär bättre stöd-
möjligheter till företag i hela landet. Stöden avses 
ge större möjligheter att nå kvinnor samt 
kvinnor och män med utländsk bakgrund men 
också företag i branscher som t.ex. kulturella och 
kreativa näringar samt hälso- och sjukvård.  

De nya förordningarna innebär förändringar 
och nyheter jämfört med tidigare förordningar, 
bl.a. inom följande områden: stödnivåer, 
investeringsstöd till energieffektivisering, 
forskningsinfrastruktur och bredbands-
utbyggnad samt ökade möjligheter för med-

finansiering från regionalfonden som gynnar 
företags utveckling. 

Selektiva regionala företagsstöd 
I tabell 2.15 redovisas vissa resultatindikatorer 
för beviljade selektiva regionala företagsstöd 
perioden 2011–2014. Av tabellen framgår att det 
totalt beviljades ca 575 miljoner kronor i stöd 
under 2014. Av dessa medel beviljades knappt 
310 miljoner kronor som regionalt investerings-
stöd i syfte att få till stånd investeringar i företag 
i stödområde. Drygt 200 miljoner kronor har 
beviljats som regionalt bidrag till företags-
utveckling i syfte att främja utvecklingen i små 
och medelstora företag. Återstoden, dvs. knappt 
65 miljoner kronor, har beviljats som sådd-
finansiering som stöd för innovativa tjänster och 
varor i företagens inledande utvecklingsfas.  

Av totalt beviljat stöd till företag avser 75 pro-
cent av beloppet små och medelstora företag, 
dvs. företag med 0–249 anställda. Investeringar 
som beräknas delfinansieras av beviljade stöd 
uppgick till nästan 3,7 miljarder kronor. Syssel-
sättningen förväntas öka med ca 3 300 arbets-
tillfällen, varav ca 1 400 väntas tillfalla kvinnor 
och ca 1 900 väntas tillfalla män. 
 
Tabell 2.15 Vissa resultatindikatorer om beviljade selektiva 
regionala företagsstöd 2011–20141 

 2011 2012 2013 2014 

Beviljat belopp (mnkr) 663 592 551 575 

Beräknat antal nya 
arbetstillfällen totalt2 

3 676 3 775 3 689 3 309 

Beräknat antal nya 
arbetstillfällen kvinnor2 

1 514 1 586 1 537 1 431 

Beräknat antal nya 
arbetstillfällen män2 

2 162 2 189 2 152 1 878 

Investeringar som beräk-
nas delfinansieras med 
de selektiva regionala 
företagsstöden (mnkr) 

5 451 2 698 2 072 3 673 

1 Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling och sådd-
finansiering. Inget sysselsättningsbidrag har beviljats under 2014. 
2 Exklusive såddfinansiering eftersom detta inte beräknas. 
Källa: Tillväxtverket. 

 
I tabell 2.16 redovisas beviljade selektiva 
regionala företagsstöd under 2014 fördelade på 
län.  
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Tabell 2.16 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av 
länsstyrelser, berörda landsting, samverkansorganet i 
Kalmar län och Gotlands kommun samt Tillväxtverket under 
2014 fördelade på län1 
Län Beräknad sysselsätt-

ningsökning2 
Beviljat belopp  

i mnkr 

Stockholm 1 0,1 

Uppsala 0 0 

Södermanland 0 0 

Östergötland 25 0,6 

Jönköping 152 2,3 

Kronoberg 0 0 

Kalmar 422 45,2 

Gotland 14 1,7 

Blekinge 108 6,8 

Skåne 0 0 

Halland 0 0,7 

Västra Götaland 339 34,4 

Värmland 227 44,1 

Örebro 302 19,9 

Västmanland 161 5,3 

Dalarna 160 31,4 

Gävleborg 270 42,0 

Västernorrland 209 61,4 

Jämtland 217 79,7 

Västerbotten 320 67,8 

Norrbotten 382 131,7 

Summa 3 309 575 
1Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling och 
såddfinansiering. 
2 Exklusive såddfinansiering eftersom detta inte beräknas. 
Källa: Tillväxtverket. 

Regionala företagsstöd fördelade på verksamhetsart 
I tabell 2.17 framgår de selektiva regionala före-
tagsstöden fördelade på verksamhetsart. 

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats 
regionala företagsstöd under 2010 med två 
kontrollgrupper. En kontrollgrupp (benämns A 
nedan) bestod av företag belägna i samma geo-
grafiska område, verksamma i samma branscher 
och i liknande storlek som stödföretagen. En 
annan kontrollgrupp bestod av Sveriges övriga 
företag med minst en anställd. Mätperioden 
avsåg åren 2010–2013.  

Enligt Tillväxtverket har företag som beviljats 
regionalt investeringsstöd utvecklats lika i 
omsättning jämfört med kontrollgrupp A och 
bättre än den andra kontrollgruppen, men har en 
sämre vinstutveckling än båda kontroll-
grupperna. Förädlingsvärdet i stödföretagen har 

utvecklats bättre än kontrollgrupperna. Företag 
som fått regionalt bidrag till företagsutveckling 
har haft en bättre procentuell utveckling sett till 
medianen än de båda kontrollgrupperna be-
träffande samtliga nyckeltal – omsättning, vinst 
och förädlingsvärde. Företag som beviljats sådd-
finansiering har haft en sämre utveckling av 
förädlingsvärdet än kontrollgrupperna men en 
bättre utveckling när det gäller vinst och om-
sättning. 

 
Tabell 2.17 Beviljade selektiva regionala företagsstöd 
fördelade på de största verksamhetsarterna 20141 

 
Verksamhetsart 

Beviljat stöd  
  i mnkr 

Tillverkning 243 

Hotell och restaurangverksamhet 72 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap  
och teknik 

52 

Kultur, nöje och fritid 42 

Informations- och kommunikationsverksamhet 60 

Handel 21 

Fastighetsverksamhet 23 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster 

15 

Byggverksamhet 23 

Övrigt 22 

Summa 575 
1Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling och 
såddfinansiering.  
Källa: Tillväxtverket. 

Regionalt transportbidrag 
Under 2014 har transportbidraget kompenserat 
stödmottagande företag för sina transport-
kostnader med i genomsnitt ca 27 procent. 
Enligt Tillväxtverket instämmer knappt 45 pro-
cent av arbetsställena helt eller till stor del i att 
bidraget har bidragit till ökad vidareförädling. 

Under 2014 har ca 370 miljoner kronor 
betalats ut i transportbidrag vilket framgår av 
tabell 2.18. 

 
Tabell 2.18 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på 
län 2010–2014 
Miljoner kronor 

Län/år 2010 2011 2012 2013 2014 

Västernorrland 37 37 42 40 43 

Jämtland 45 45 53 48 48 

Västerbotten 165 169 179 160 161 

Norrbotten 119 125 117 111 117 

Summa 366 377 391 360 369 
Källa: Tillväxtverket. 
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Trävarutillverkning är den verksamhetsart som 
får störst andel transportbidrag. År 2014 var 
andelen 37 procent vilket är en marginell minsk-
ning jämfört med föregående år.  

Av de arbetsställen som fick stöd under 2014 
hade 31 procent färre än 10 anställda och 76 
procent färre än 50 anställda.  

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats 
transportbidrag under 2010 med två kontroll-
grupper (se ovan). Mätperioden avsåg åren 
2010–2013. 

Enligt Tillväxtverket har de företag som 
beviljats transportbidrag haft en något sämre 
utveckling än kontrollgrupperna i samtliga 
nyckeltal – omsättning, vinst och förädlings-
värde. 

Utvärderingar av vissa regionala företagsstöd 
För information om genomförda utvärderingar 
av regionala företagsstöd se budget-

propositionerna för 2013, 2014 och 2015, ut-
giftsområde 19 Regional tillväxt. 

Uppföljning av jämställdhetsindikatorer 
Könsuppdelade indikatorer för de regionala 
företagsstöden avseende de företag som bevilja-
des bidrag under 2014 redovisas i tabell 2.19. 

Dessa siffror kan exempelvis jämföras med 
Tillväxtverkets urvalsundersökning som visar att 
77 procent av företagsledarna i svenska företag 
med 0–49 anställda är män. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.19 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd 2014 
 Antal anställda 

kvinnor 
Antal anställda 

män  
Företagsledning1 

andel kvinnor (%) 
Företagsledning1 

andel män (%) 
Styrelsen  

andel kvinnor (%) 
Styrelsen andel 

män (%) 

Regionalt 
investeringsstöd 

602 2 215 6 94 17 83 

Regionalt bidrag till 
företagsutveckling 

2 029 5 752 22 78 25 75 

Såddfinansiering 190 605 14 86 21 79 

Transportbidrag 5 320 21 231 7 93 22 78 

Summa 8 141 29 803 - - - - 
1 VD eller kontaktperson. 
Källa: Tillväxtverket. 

 
Av tabell 2.20 framgår fördelningen av kvinnor 
och män i procent av beräknad syssel-
sättningsökning genom de regionala företags-
stöden. 

 

Tabell 2.20 Fördelning av kvinnor och män i procent av 
beräknad antal nya arbetstillfällen genom regionala före-
tagsstöd åren 2011–2014 
Stödform/år  2011 2012 2013 2014 

Regionalt 
investeringsstöd  

Kvinnor 

Män  

42 

58 

43 

57 

44 

56 

45 

55 

Regionalt bidrag 

till företagsut-
veckling 

Kvinnor 

Män  

41 

59 

42 

58 

41 

59 

43 

57 

Källa: Tillväxtverket. 

Kommersiell service i gles- och landsbygd 

Regionala serviceprogram 2014–2018 
Regionala serviceprogram samordnar aktörer 
och insatser som genomförs i syfte att öka till-
gänglighet till service för kvinnor och män samt 
företag och besökare. Länsstyrelser och berörda 
landsting, kommun och samverkansorgan 
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ansvarar för genomförandet av programmen. 
Under 2014 genomfördes insatser främst inom 
de prioriterade områdena dagligvaror, drivmedel, 
betaltjänster och servicepunkter. Fokus har 
också lagts på kommunernas deltagande och 
kompetensutveckling.  

Stöd till kommersiell service 
Under 2014 beviljades stöd till kommersiell 
service med ca 60 miljoner kronor. Denna 
summa inkluderar ca 22 miljoner kronor av den 
förra regeringens särskilda satsning på 80 miljo-
ner kronor perioden 2011–2014 (se nedan). 

För 2014 har stöd till kommersiell service be-
viljats med ca 40 miljoner kronor som 
investeringsbidrag, ca 11 miljoner kronor som 
hemsändningsbidrag samt ca 9,5 miljoner kronor 
som servicebidrag. Av tabell 2.21 framgår beslu-
tade stöd till kommersiell service fördelat på län. 

 
Tabell 2.21 Beslutat stöd till kommersiell service, fördelat 
på län åren 2011–2014 
Miljoner kronor 

Län/år 2011 2012 2013 2014 

Stockholm 0,6 0 0,1 2,6 

Uppsala 0,6 0,1 0,2 0,8 

Södermanland 0,1 0 0,2 0,2 

Östergötland 2,0 1,4 2,7 1,9 

Jönköping 1,0 1,6 1,3 2,5 

Kronoberg 2,0 3,0 2,4 1,6 

Kalmar 3,8 2,9 4,5 4,0 

Gotland 0,6 0,8 0,1 0,3 

Blekinge 1,8 1,8 1,4 1,5 

Skåne 0 0 0,1 0 

Halland 1,1 0,8 0,3 0,5 

Västra Götaland 2,0 2,3 2,2 1,5 

Värmland 4,2 1,7 5,4 4,1 

Örebro 2,5 1,4 1,5 1,7 

Västmanland 1,0 0,5 1,0 0,7 

Dalarna 4,8 3,2 4,4 6,3 

Gävleborg 2,1 2,0 3,6 2,4 

Jämtland 4,2 5,5 6,9 4,0 

Västernorrland 3,9 2,9 5,3 12,0 

Västerbotten 5,4 4,9 5,2 8,9 

Norrbotten 3,9 4,7 4,3 3,4 

Summa 48 42 53 61 
Källa: Tillväxtverket. 

 
Antalet anställda i företag som beviljats stöd till 
kommersiell service var totalt 911 stycken. Av 
dessa var 32 procent män och 68 procent 

kvinnor. Andelen kvinnor och män i styrelser 
var 43 respektive 57 procent. Den genomsnitt-
liga andelen kvinnor och män i företagsledningar 
var 37 respektive 63 procent. 

Beslutade projektmedel under 2014 uppgår till 
3 miljoner kronor och dessa har medfinansierats 
med motsvarande belopp. Medlen har bl.a. gått 
till insatser för samordning av kommersiell och 
offentlig service, landsbygdsutveckling samt 
utveckling av grundläggande betaltjänster. 

Särskilda insatser inom området kommersiell 
service 
Tillväxtverket tilldelades 15 miljoner kronor 
under perioden 2012–2014 för att stärka den 
lokala nivåns, främst kommunernas, arbete med 
att effektivisera och samordna olika typer av 
service i gles- och landsbygder. En slutrapport 
ska lämnas till Regeringskansliet (Närings-
departementet) senast i februari 2016.  

Ansvariga aktörer i länen har tilldelats 80 
miljoner kronor extra till kommersiell service 
under perioden 2011–2014. Tillväxtverket har 
lämnat en slutrapport till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) i april 2015 om medlens 
användning och resultat. I denna framgår att de 
utökade medlen har varit betydelsefulla för 
länens arbete med att utveckla och samordna 
kommersiell och offentlig service. Medlen har 
främjat en strategisk serviceplanering på lokal 
och regional nivå som väl knyter an till de 
regionala serviceprogrammen.  

Det svenska landsbygdsprogrammet 2014–
2020 godkändes av kommissionen i maj 2015. 
Särskilda insatser inom området stöd till 
kommersiell service ingår i programmet.  

Service i glesbygd 
En särskild utredare har haft regeringens upp-
drag att undersöka förutsättningarna för ett stöd 
till kommersiell service och viss offentlig service 
i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara 
och utsatta (dir. 2014:4). Utredningens slut-
betänkande Service i glesbygd (SOU 2015:35) 
överlämnades i mars 2015. I betänkandet konsta-
terar utredaren att många butiker med låg 
lönsamhet har svårt att på lång sikt överleva på 
marknaden. Utredaren föreslår därför att det 
införs ett långsiktigt stöd till försäljningsställen 
för dagligvaror i särskilt utsatta och sårbara gles-
bygdsområden. Syftet är att skapa förutsätt-
ningar för att människor och företag i de aktuella 
områdena får tillgång till en grundläggande nivå 
av kommersiell service även i framtiden.  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 

39 

Internationell utblick och samarbeten 

Sverige blir alltmer integrerat i ett globaliserat 
sammanhang, vilket bl.a. märks genom att 
svenska företag ingår i internationella företags-
konstellationer och värdekedjor. Sveriges grann-
länder och EU i sin helhet har stor betydelse för 
svenska företag och Sveriges hållbara tillväxt. 
Ungefär två tredjedelar av all svensk handel 
bedrivs med länder inom EU. Hälften av denna 
handel sker med länder i Östersjöregionen.  

Svenska regioner i internationell jämförelse  
I kommissionens publikation DG Regio Focus 
1/2015 jämförs hur EU:s länder och regioner 
presterar och utvecklas i förhållande till målen i 
Europa 2020-strategin. Jämförelserna görs för 
indikatorer inom de fem huvudmålen: syssel-
sättning, innovation, klimatförändring och håll-
bar energi, utbildning samt fattigdom och social 
exkludering.  

Sammantaget visar det sig att Sverige till-
sammans med Danmark och Finland är de länder 
som presterar bäst och har i det närmaste 100 
procents måluppfyllelse gentemot EU:s mål för 
dessa indikatorer. Den genomsnittliga nivån för 
EU-länderna ligger på knappt 70 procent. 
Gentemot de nationella målsättningarna, som i 
Sveriges fall är högre ställda, ligger målupp-
fyllelsen på knappt 90 procent. 

När jämförelserna i stället görs på regional 
nivå19 blir skillnaderna betydligt större. Mellersta 
Norrland ligger då på en måluppfyllelse på 70–80 
procent, medan Norra Mellansverige samt 
Småland med öarna ligger på 80–90 procent. 
Gentemot de nationella målen minskar målupp-
fyllelsen ytterligare till mellan 60–70 procent. 
Detta är dock fortfarande nivåer som ligger 
högre än i de flesta jämförbara regioner i EU. Av 
de 10 EU-regioner som presterar bäst i för-
hållande till Europa 2020-målen är hela fyra 
stycken svenska. Det gäller Stockholm, Östra 
Mellansverige, Västsverige och Sydsverige. I 
övrigt på denna lista återfinns huvudstads-
områdena i Danmark och Finland, tre tyska och 
en belgisk region. 

 
 
                                                      
19 NUTS 2-nivå, vilket i Sverige motsvarar 8 riksområden, tillika 

programområden för regionalfondsprogrammen. 

Ett område där svenska regioner presterar 
svagt jämfört med jämförbara europeiska 
regioner i exempelvis Tyskland, Österrike och 
Nederländerna är arbetslösheten. Särskilt 
ungdomsarbetslösheten framstår som hög i 
svenska regioner, men då tas ingen hänsyn till att 
en stor andel av dessa svenska ungdomar 
befinner sig i utbildning.  

De demografiskt betingade utmaningarna 
med en åldrande befolkning är också stora och 
ökande i ett europeiskt perspektiv. Prognoserna 
pekar dock på att många andra EU-länder och 
regioner kommer få minst lika stor andel äldre 
som svenska regioner framöver. 

Nordiskt regionalpolitiskt samarbete  
Under 2014 fortsatte det nordiska regional-
politiska samarbetet utifrån fyra huvudteman. 

– Demografi och välfärd med syfte att bidra 
till utveckling av strategier och innovativa 
lösningar på dessa utmaningar.  

– Grön tillväxt – innovation och entreprenör-
skap som bl.a. identifierar faktorer som 
hindrar grön tillväxt i regionerna (se av-
snittet ovan om miljödriven näringslivs-
utveckling).  

– Grön tillväxt – hållbara stadsregioner ska 
dels visa hur rumslig och fysisk planering 
kan bidra till grön tillväxt i Nordens stads-
regioner, dels utveckla strategier för hållbar 
stadsutveckling.  

– Hållbar regional utveckling i Arktis tar 
fram scenarier för Arktis utveckling, med 
syfte att bl.a. höja kunskapsläget. 

På förslag från Sverige har Nordiska minister-
rådet (NMR) startat och finansierat ett nordiskt 
program som syftar till att utveckla regionala 
och lokala strategier och insatser för att hantera 
utmaningar och möjligheter förknippade med 
demografiska förändringar. NMR har anslagit 4 
miljoner danska kronor till innovativa, lokala och 
regionala projekt. Programmet har resulterat i 
såväl kunskapsutveckling som erfarenhetsutbyte 
mellan aktörerna. 

Projektet Nordic Built Cities startades under 
hösten 2014 och kommer under Danmarks 
ordförandeskap i NMR 2015 drivas som ett 
prioriterat projekt. Projektet ska leda till 
utveckling och marknadsföring av innovativa 
koncept för attraktiva, smarta och hållbara 
stadsområden i Norden.  
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2.5.3 Analys och slutsatser 

Så utvecklas Sverige och dess regioner 

Förutsättningarna för att skapa konkurrens-
kraftiga och attraktiva regioner varierar över 
landet. Kvinnors och mäns möjligheter att leva 
samt att etablera företag och verksamheter är 
beroende av ett antal grundläggande förutsätt-
ningar i de miljöer de bor och verkar i. Tillgång 
till transporter och andra former av kommu-
nikationer, service, arbetsmarknader, natur- och 
kulturmiljöer, kulturvärden, boende, likväl som 
det civila samhällets struktur samt närhet till 
utbildning, forskning och innovationsmiljöer är 
avgörande för att skapa regioner som kan attra-
hera, behålla och utveckla såväl kompetenser 
som företag och kapital. Attraktivitet är därför 
en central förutsättning för hållbar tillväxt och 
utveckling och därmed en viktig utgångspunkt i 
det lokala och regionala tillväxtarbetet.  

I takt med att nya internationella aktörer till-
kommer och klättrar i värdekedjan förändras 
spelplanen för de svenska företagen. Viss kun-
skap som är relevant för företagen är inte 
begränsad av nationens gränser utan hämtas 
snarare på en global marknad. Annan kunskap, 
ofta benämnd tyst kunskap, främjas ofta i 
nätverk i den lokala eller regionala miljön och är 
betydligt trognare geografin. Anledningen till 
detta är att konkurrenskraft i dag har att göra 
med företags möjlighet och förmåga att ta till sig 
information och kunskap samt vara lärande och 
innovativa vilket bl.a. främjas i den lokala och 
regionala miljön. 

Regioner med likartade strukturella förutsätt-
ningar utvecklas olika, det gäller såväl i gles- och 
landsbygder som i små och medelstora städer 
och storstadsområden. Det finns följaktligen fler 
faktorer än de strukturella som påverkar 
utvecklingsmöjligheterna.  

Den generella bilden är dock att befolknings-
mässigt större regioner, bl.a. städer, med väl 
utvecklade kommunikationer är mer attraktiva 
och har bättre förutsättningar för hållbar tillväxt 
än befolkningsmässigt mindre och perifert 
belägna regioner, med sämre utvecklade 
kommunikationer. Bilden nyanseras samtidigt av 
att ett antal befolkningsmässigt små regioner har 
särskilda förutsättningar, exempelvis genom 
råvaruresurser, en särskilt attraktiv livs- och 
boendemiljö, t.ex. genom särskilt attraktiva 
natur- och kulturmiljöer och kulturvärden eller 

en särskild näringslivsstruktur. Denna typ av 
förutsättningar kan ge goda möjligheter till håll-
bar tillväxt och attraktivitet, men ett stort inter-
nationellt omvärldsberoende kan också medföra 
hög ekonomisk sårbarhet. Även andra 
befolkningsmässigt mindre regioner har möjlig-
heter att utvecklas. Regioners utvecklingsnivå 
påverkas även av faktorer som nyföretagande, 
företagsutveckling, innovationsförmåga, it-
investeringar, flexibilitet, lärande, det civila sam-
hällets struktur och omfattning, regionalt ledar-
skap samt av möjligheten att samarbeta med 
andra regioner såväl i Sverige som internationellt, 
bl.a. för att skapa större arbetsmarknader.  

Svenska regioner i en internationell jämförelse 
och det nordiska samarbetet 

Regeringen gör bedömningen att alla regioner är 
viktiga för Sveriges hållbara tillväxt och att 
regional koncentration till vissa regioner kan 
kombineras med en hög produktivitet i alla 
regioner. Sveriges regioner presterar bra i för-
hållande till Europa 2020-strategins målsätt-
ningar, men arbetslösheten är i flera fall klart 
högre än i jämförbara länder och regioner. Stora 
delar av landet har också demografiskt betingade 
utmaningar som enligt prognoserna fortsätter att 
växa. De glesbefolkade delarna av landet har i 
detta avseende större utmaningar att hantera än 
andra delar av landet då försörjningen av 
välfärdstjänster, service och arbetskraft blir extra 
kostsam och komplex. Samordnade insatser från 
ett flertal olika politikområden blir därmed extra 
viktiga för att höja den regionala attraktiviteten. 
Regeringen gör bedömningen att det är viktigt 
att satsa på ett Sverige som håller ihop och alla 
regioners långsiktigt hållbara tillväxt. 

Regeringen bedömer vidare att det nordiska 
regionalpolitiska samarbetet kommer att bidra 
till värdefulla kunskaper för att bl.a. ta sig an de 
demografiska utmaningarna och bidra till en 
grön tillväxt. 

Strategier för hållbar regional tillväxt 

En central del i den regionala tillväxtpolitiken är 
ömsesidig samordning av långsiktiga nationella 
strategier med regionala strategier och program. 
Det skapar bättre förutsättningar för ett 
sammanhållet, strategiskt och långsiktigt hållbart 
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tillväxtarbete. En förbättrad samverkan mellan 
olika geografiska nivåer skapar också effektivare 
lösningar och främjar synergier mellan aktörer 
och sektorer.  

Regionala utvecklingsstrategier 
De regionala utvecklingsstrategierna har en 
central roll i genomförandet av den regionala 
tillväxtpolitiken. Genom att de kombinerar 
specifika regionala förutsättningar med det över-
gripande målet för den regionala tillväxtpolitiken 
bidrar de till måluppfyllelsen på nationell nivå. 
De regionala utvecklingsstrategiernas breda 
inriktning har även en stark koppling till målen i 
Europa 2020-strategin och bidrar därmed till 
Sveriges måluppfyllelse på EU-nivå.  

De regionala utvecklingsstrategiernas inrikt-
ning och det tillväxtarbete som bedrivs på 
regional nivå ligger väl i linje med inriktning och 
prioriteringar i den nationella strategin för håll-
bar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–
2020. Strategierna utgör ett centralt verktyg för 
dialogen mellan den lokala, regionala och 
nationella nivån samt gentemot län i andra län-
der. Dessutom bidrar de till sektorsövergripande 
samverkan mellan länen och mellan aktörer på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Regeringen ser positivt på att det stora flertalet 
län arbetar aktivt med att omsätta strategierna i 
mer handlingsinriktade strategier och program 
för olika insatsområden. Detsamma gäller ut-
vecklingen mot mer strategiska och långsiktiga 
samarbeten och finansieringslösningar, då detta 
kan bidra till ett ännu mer kraftfullt och 
resultatinriktat genomförande av det regionala 
tillväxtarbetet. Regeringen ser även positivt på 
utvecklingen att de horisontella perspektiven, 
dvs. främst jämställdhet, integration och miljö, 
får allt högre prioritet inom det regionala till-
växtarbetet. 

De regionala utvecklingsstrategiernas roll 
behöver tydliggöras gentemot både nationell och 
lokal nivå. Regionala prioriteringar i strategierna 
ska vara väl förankrade lokalt, bl.a. i näringslivet, 
och vara vägledande vid statliga myndigheters 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 

Det ökade genomslaget för smart speciali-
sering inom det regionala tillväxt- och 
innovationsarbetet ligger i linje med regeringens 
arbete med utvecklingen av den nationella 
innovationspolitiken. Att fler regioner arbetar 
med smart specialisering innebär således stärkta 

förutsättningar för att regionala satsningar ska 
kunna samspela med nationella. 

EU:s strategi för Östersjöregionen 
Arbetet med EU:s strategi för Östersjöregionen 
ger upphov till ökade samarbeten mellan statliga 
myndigheter men också att flernivåsamarbetet 
har ökat. Berörda regioner och de statliga 
myndigheterna ser ett betydande mervärde av 
arbetet även för den egna måluppfyllelsen vilket 
regeringen ser positivt på. Det finns ett fortsatt 
behov av stark lokal och regional förankring.  

Tvärsektoriell styrning, samverkan och dialog 

Genomförandet av den regionala tillväxt-
politiken präglas av ett ömsesidigt ansvar och 
samverkan mellan den nationella och regionala 
nivån. Återkommande dialoger inom olika 
forum och nätverk är därför centralt för att 
skapa en regional förankring avseende inriktning 
och prioriteringar inom den regionala tillväxt-
politiken. Dialogerna bidrar till att utveckla 
styrningen, uppföljningen och lärandet samt 
stärka sektorsamordningen och flernivåsam-
verkan. De bidrar även till att identifiera gemen-
samma utmaningar, utvecklingsmöjligheter och 
prioriteringar. Sammantaget bidrar detta till ett 
mer resultatinriktat genomförande av det 
regionala tillväxtarbetet.  

De regionala utvecklingsdialoger som har 
genomförts har givit en bra bild över bl.a. länens 
pågående utmaningar, prioriteringar och insatser. 
Dialogerna har också synliggjort regionala 
variationer, framgångsfaktorer och fortsatt 
behov av utvecklingsarbete för att få till en bättre 
styrning, resultat- och medelsuppföljning. 

En styrning som främjar flernivåsamverkan i 
genomförandet av nationella och regionala 
strategier, program och insatser bidrar till att 
förbättra samordningen och skapa synergi-
effekter mellan olika finansiella resurser. 

Medlen inom utgiftsområde 19 Regional till-
växt fungerar ofta som katalysatorer som leder 
till att strategiska insatser kan komma till stånd. 
Medlen inom utgiftsområdet påverkar ut-
vecklingen i regionerna när medlen används i 
samverkan med övriga aktörers resurser, såväl 
offentliga och privata aktörer som det civila 
samhället. Åtgärder som finansieras inom 
utgiftsområdet stöder därför ofta samordnade 
processer och medför att investeringar görs mer 
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samlat och sektorsövergripande. Till exempel 
bidrar den projektverksamhet länen beslutar om 
inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder till 
att mer än tre gånger så mycket medel tillförs av 
andra aktörer i form av medfinansiering. 

För att få ett tydligt genomslag för det 
regionala tillväxtarbetet behövs bl.a. ett starkt 
regionalt inflytande och ansvar över vissa statliga 
tillväxtresurser och frågor av betydelse för en 
hållbar regional tillväxt. Även erfarenhetsutbyte 
och samarbeten inom och mellan regioner och 
mellan olika sektorsområden är betydelsefullt 
för att stärka det regionala tillväxtarbetet. Ett 
aktivt samspel med länsstyrelsen i de län där det 
regionala utvecklingsansvaret vilar på en annan 
aktör är också en viktig förutsättning i genom-
förandet av det regionala tillväxtarbetet. 

Fr.o.m. 2015 har sex landsting övertagit det 
regionala utvecklingsansvaret. Under 2015 har 
det dessutom inkommit ansökningar från ytter-
ligare tre landsting om att landstinget ska överta 
det regionala utvecklingsansvaret. Detta ligger i 
linje med inriktningen för den regionala tillväxt-
politiken, bl.a. avseende att tydliga roller och 
ansvar skapar goda förutsättningar för det 
regionala ledarskapet och ett mer samordnat och 
strategiskt genomförande av politiken. 

Det strategiska arbetet med framför allt de 
regionala utvecklingsstrategierna, strukturfonds-
program och regionala serviceprogram bidrar till 
samordning av aktörer och resurser samt ett 
strategiskt genomförande av det regionala till-
växtarbetet.  

Strategier för myndigheters medverkan i 
regionalt tillväxtarbete 
Prioriteringar i de regionala utvecklings-
strategierna ska, i den mån de är förenliga med 
respektive myndighets verksamhetsområde, vara 
vägledande vid statliga myndigheters medverkan 
i det regionala tillväxtarbetet. En stärkt koordi-
nering av nationella initiativ och insatser samt 
förbättrad samordning mellan olika politik-
områden, inklusive förbättrad samverkan mellan 
statliga myndigheter är betydelsefullt. Det är 
dessutom enligt regeringen viktigt att statliga 
myndigheter har god kunskap om och beaktar 
regionala förutsättningar och prioriteringar inom 
ramen för sina respektive uppgifter. Samverkan 
med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna 
är även viktigt för ett effektivt regionalt tillväxt-
arbete samt ökad måluppfyllelse i myndig-
heternas verksamhet på regional och lokal nivå. 

Myndigheterna kan, inom sina sakområden, bl.a. 
bidra med kunskapsutveckling, metodutveckling 
och lärande, arenor för erfarenhetsutbyte och 
finansiering. Styrningen av enskilda statliga 
myndigheter och samordningsuppdrag till flera 
statliga myndigheter och aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå är betydelsefullt för att 
främja det regionala tillväxtarbetets förutsätt-
ningar.  

Regeringen ser positivt på att det nu finns 
långsiktiga strategier för ett flertal statliga 
myndigheter som ska vägleda och utveckla 
myndigheternas medverkan i det regionala till-
växtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik 
fram till 2020. I strategierna är det dock inte helt 
tydligt hur samverkan ska utvecklas mellan de 
statliga myndigheterna och de aktörer som har 
regionalt utvecklingsansvar, inte minst kopplat 
till de regionala utvecklingsstrategierna. Även 
kopplingen mellan myndigheternas egna sak-
frågor och det regionala tillväxtarbetet skulle 
kunna vara tydligare. I det perspektivet anser 
regeringen att Tillväxtverkets uppdrag att följa 
och stödja arbetet med myndigheternas strate-
gier och genomförandet av dessa är mycket 
betydelsefullt. Vidare kan Tillväxtverket genom 
sitt uppdrag tydliggöra de samverkansytor som 
finns mellan statliga myndigheter. I uppdraget 
ska Tillväxtverket dessutom arbeta med 
kunskapshöjande insatser till en bredare grupp 
av statliga myndigheter om regionalt tillväxt-
arbete samt följa upp hur dessa myndigheter 
tillämpar de regionala utvecklingsstrategierna. 
Även detta anser regeringen är centralt för att de 
statliga myndigheternas medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet ska stärkas.  

Hållbarhet för stärkt utvecklingskraft 

Regeringen ser positivt på att aktörer med 
regionalt utvecklingsansvar och Tillväxtverket 
med hjälp av strategier, program och insatser i 
ökad grad arbetar med såväl en ekonomiskt, 
socialt som miljömässigt hållbar utveckling. 
Detta är inte minst tydligt inom de regionala 
strukturfondsprogrammen och de territoriella 
programmen för perioden 2014–2020 samt i 
nyligen reviderade regionala utvecklings-
strategier.  
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Miljö  
De högt ställda målen för den svenska klimat- 
och miljöpolitiken kräver ett aktivt och lång-
siktigt arbete för en hållbar utveckling på alla 
politiska nivåer, inte minst regional och kom-
munal nivå. Aktörer på lokal och regional nivå 
har ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön 
resurseffektiv ekonomi, vilket utgör en viktig del 
i arbetet för att nå generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är 
en förutsättning för en långsiktigt hållbar 
regional tillväxt. Samtidigt innebär utmaningen 
möjligheter till hållbar tillväxt genom den 
samhällsomställning som krävs för att nå målen. 

Miljödriven näringslivsutveckling för stärkt 
konkurrenskraft 
Det krävs förändringar i näringslivet, såväl 
strukturella förändringar som ökad resurs-
effektivitet i termer av minskad användning av 
energi, råvaror och ekosystemresurser. En ökad 
resurseffektivitet kan stärka näringslivets kon-
kurrenskraft och bidra till en grön ekonomi. 
Regeringen anser att det finns en stor potential 
för regionerna att främja miljödriven närings-
livsutveckling i alla branscher.  

Genom att på nationell nivå främja ett sam-
arbete mellan regioner med olika förutsättningar 
och styrkeområden ska arbetet med miljödriven 
näringslivsutveckling stärkas. Det är även 
betydelsefullt att stärka samordningen mellan 
den nationella och regionala nivån. Det finns 
dessutom behov av ett utökat underlag som kan 
användas för att följa upp och utveckla olika 
former av insatser för en miljödriven näringslivs-
utveckling nationellt, regionalt och lokalt.  

Jämställdhet 
Regeringen ser positivt på att jämställdhet 
används som ett medel för att uppnå hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft, dvs. att ta 
till vara både kvinnors och mäns kunskaper, 
affärsidéer och innovationsförmåga. Men 
mycket arbete återstår i länen. 

De regionala handlingsplanerna för jämställd 
regional tillväxt har tydliggjort ansvaret för jäm-
ställdhet i det regionala tillväxtarbetet och skapat 
strukturer för ett fortsatt arbete med 
jämställdhetsintegrering i samtliga län. Hand-
lingsplanerna har lett till ökad aktivitet i 
regionerna och gett jämställdhetsarbetet ökad 
prioritet och därmed legitimitet.  

Integration 
Integrationsperspektivet har fått ökat fokus i det 
regionala tillväxtarbetet, särskilt inom de 
regionala kompetensplattformarna och före-
tagsfrämjandet. För en starkare social samman-
hållning finns det enligt regeringen behov av 
fortsatt uppföljning och erfarenhetsutbyte kring 
hur målgruppen utrikes födda kan nås. Det 
behövs även förbättrad samordning mellan 
ansvariga aktörer för att ta till vara kompetens 
och entreprenörskap hos kvinnor och män med 
utländsk bakgrund inom det regionala tillväxt-
arbetet.  

Uppdraget till länen att beskriva hur ett 
integrations- och mångfaldsperspektiv kan ut-
vecklas och integreras i det regionala tillväxt-
arbetet utgör enligt regeringen ett viktigt 
underlag för att långsiktigt kunna stärka det 
regionala arbetet med integrations- och mång-
faldsfrågor. 

Främja lärandet för att utveckla den regionala 
tillväxtpolitiken 

Regeringen genomför flera insatser i syfte att 
stärka arbetet med analyser, uppföljning, 
utvärdering och lärande och därmed ut-
vecklingen av politiken. Det handlar bl.a. om 
inrättande av en analysgrupp och ett regionalt 
analytikernätverk samt ett forum för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft. Dessutom 
har regeringen ställt krav på att alla län ska ha en 
långsiktig lärandeplan för det regionala tillväxt-
arbetet. Det handlar även om att strukturfonds-
programmen perioden 2014–2020 kommer ha 
ett ökat fokus på resultat. För att ytterligare 
stärka lärandet kommer dessutom ett processtöd 
riktat till de regionala strukturfondsprogrammen 
att inrättas på Tillväxtverket.  

Regeringens uppdrag till Statskontoret att 
utreda förutsättningar för ett stärkt resultat-
fokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder förväntas bidra till utvecklad 
styrning och förbättrad uppföljning av anslaget.  

Återkommande dialoger med bl.a. aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar i länen, till-
sammans med en systematisk uppföljning av det 
regionala tillväxtarbetet, förväntas enligt rege-
ringen skapa förbättrade förutsättningar för 
lärande och en utvecklad resultatredovisning. 
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Särskilda initiativ 

Stärkt arbete med kompetensförsörjning 
Ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete 
på regional nivå är avgörande för att kunna till-
varata hela landets tillväxtpotential. Uppdraget 
till länen att etablera regionala kompetens-
plattformar är en del i detta arbete.  

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar 
driver och utvecklar arbetet med kompetens-
försörjning inom ramen för kompetensplatt-
formar. Det finns flera goda exempel på 
fungerande arbetsmetoder och samverkans-
former för länen att dela med sig av till varandra. 
Här har Tillväxtverket en viktig roll. 

Regeringen anser att arbetet med regionala 
kompetensplattformar är långsiktigt och att det 
är viktigt att arbetet med kompetensförsörjning 
får fortsätta att utvecklas utifrån de olika förut-
sättningar som finns, och de prioriteringar som 
görs i respektive län. Regeringen ser en potential 
i att vissa frågor inom kompetensförsörjnings-
området hanteras på en regional nivå. Förutom 
en ökad regional samverkan kring utbudet av 
gymnasieutbildningar handlar det bl.a. om en 
förstärkt regional samverkan när det gäller att 
tillhandahålla yrkesinriktade utbildningar inom 
Komvux, samt vad gäller samordning av arbete 
och insatser inom valideringsområdet. Även 
vägledningsfrågor kan också i vissa delar ut-
vecklas på regional nivå. En ökad regional 
samverkan inom dessa områden – i vilka även 
arbetsmarknadens parter och näringslivet deltar 
– kan bidra till ett ökat utbildningsutbud med en 
bättre kvalité, vilket förväntas påverka match-
ningsarbetet på såväl lokal som regional nivå 
positivt.  

En väl fungerande kompetensförsörjning 
kräver insatser från såväl arbetsmarknads-, som 
utbildnings- och den regionala tillväxtpolitiken. 
Den kräver också samverkande insatser från 
såväl kommunal och regional som nationell nivå. 
Statliga myndigheters samverkan med bl.a. den 
regionala nivån kommer därför även fortsätt-
ningsvis att spela en viktig roll för att det gemen-
samma arbetet ska bli framgångsrikt. De s.k. 
kompetensförsörjningsdagarna utgör ett viktigt 
forum för dialog mellan berörda aktörer på 
regional och nationell nivå.  

Regeringen avser även fortsättningsvis att 
följa hur berörda statliga myndigheter, enskilt 
och gemensamt, bidrar till att stödja kompetens-
försörjningsarbetet på regional nivå. 

Fysisk planering i det regionala tillväxtarbetet 
Det finns fortsatt ett stort lokalt och regionalt 
intresse kring frågorna om regional fysisk plane-
ring, även om arbetet med att integrera de 
ekonomiska och fysiska planeringsprocesserna 
befinner sig i olika faser. Regeringen ser positivt 
på att den rumsliga dimensionen får en starkare 
ställning i det regionala tillväxtarbetet, för att 
därigenom främja en helhetssyn på utvecklingen 
av attraktiva livs- och boendemiljöer. Här kan 
slutsatserna från Bostadsplaneringskommittén 
(SOU 2015:59) få betydelse för den fortsatta 
utvecklingen inom området. 

Regeringen konstaterar att det finns en efter-
frågan på fortsatt utveckling av samverkan och 
kunskap om den fysiska planeringens betydelse 
för hållbar tillväxt lokalt och regionalt. Upp-
draget till Tillväxtverket och Boverket har 
bidragit till att skapa en arena för dessa frågor 
bland relevanta aktörer på lokal och regional 
nivå. Det kan också bidra till att öka engage-
manget och stärka förståelsen för dessa frågor 
ytterligare.  

Hållbar stadsutveckling 
En tilltagande urbanisering skapar både ut-
maningar och möjligheter för att åstadkomma en 
hållbar stadsutveckling. För att möta 
utmaningarna och ta till vara möjligheterna är 
det viktigt med samordning mellan olika politik-
områden. I detta innefattas även kunskaps-
utveckling och dialog mellan aktörer på lokal, 
regional och nationell nivå. Det är även 
betydelsefullt att erfarenheterna från insatser för 
hållbar stadsutveckling inom ramen för struktur-
fonderna, inklusive de territoriella samarbets-
programmen, återförs till det regionala tillväxt-
arbetet. 

Plattformen för hållbar stadsutveckling är 
enligt regeringen av central betydelse för att 
möjliggöra dialog, möten och kunskaps-
utveckling för aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå. Se även utgiftsområde 18 Sam-
hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 
samt konsumentpolitik. 

Strukturfondsprogrammen tillför mervärden i det 
regionala tillväxtarbetet 

Insatserna inom de regionala strukturfonds-
programmen ska primärt användas till att främja 
strukturförändringar och regional konkurrens-
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kraft samt svara mot hållbarhetsdimensionerna. 
De insatser som gjorts för att främja entrepre-
nörskap och utveckling av befintliga företag har 
bidragit till strukturförändringar. Förutom 
betydande utvecklingsmedel som tillförs den 
regionala tillväxtpolitiken är strukturfonds-
programmen också ett instrument för att samla 
relevanta aktörer kring en gemensam strategi i 
programområdena, vilket underlättar långsiktiga 
insatser som både bygger på regionala och 
nationella prioriteringar. Regeringen anser att 
strukturfondsprogrammen bidrar till innovativa 
miljöer som skapar förutsättningar för 
konkurrenskraftiga företag och utvecklingskraft 
i regionerna. Bland annat har programmen 
bidragit till att stärka samarbetet mellan univer-
sitet, högskolor, andra offentliga aktörer och 
näringslivet. Detta samarbete har varit betydelse-
fullt för att utforma och genomföra insatserna 
utifrån olika aktörers behov. 

Under programperioden 2014–2020 kommer 
regionalfondens insatser att fokuseras mot vissa 
tematiska områden. Särskilt gäller detta om-
rådena finansiella instrument och energieffektivi-
sering. Vidare förväntas näringslivets medverkan 
öka, särskilt då andelen finansiella instrument 
ökar. 

Möjligheterna och resurserna för att bedriva 
regionalt tillväxtarbete i gränsöverskridande 
samverkan med aktörer i Sveriges närområde har 
enligt regeringen aldrig varit större än under 
programperioden 2014–2020. Programmen 
kommer att bidra till att stärka samarbetet och 
integrationen i Östersjöregionen genom att 
medfinansiera insatser som syftar till att hitta 
gemensamma lösningar på gränsöverskridande 
problem. 

Regeringen anser att programmen till-
sammans med strategier för smart specialisering 
kan komma att stärka utvecklingen av kompe-
tens och samarbetskonstellationer som bidrar till 
förändrade strukturer och ökad konkurrenskraft 
genom bättre matchning av forsknings- och 
innovationsinsatser utifrån företagens och indi-
vidernas behov.  

Mot bakgrund av det arbete som 
fondsamordningsgruppen inom ramen för 
partnerskapsöverenskommelsen hittills gjort är 
regeringens bedömning att ökad samordning 
under programstarten skett vilket skapar förut-
sättningar för ett effektivt och samordnat 
genomförande av fonderna. Ökad samordning 
gör bl.a. att det blir lättare för projektägare att 

hitta rätt fond och program samt att synliggöra 
hur fonderna kompletterar varandra. Ökad sam-
verkan och samordning skapar också förutsätt-
ningar för synergier mellan de olika fonderna 
vilket kommer bidra till ökat mervärde. 

Förbättrade möjligheter till finansiering och stöd 

De strukturella förutsättningarna och behoven 
av kapitalförsörjning för utveckling av före-
tagande, entreprenörskap och innovationer 
varierar över landet. Regeringen bedömer det 
som viktigt med insatser för att företag i alla 
delar av landet ska få förbättrade möjligheter till 
finansiering. 

Betydande riskkapitalinvesteringar har skett 
inom de åtta regionala strukturfonds-
programmen under programperioden 2007–
2013. Det finns en efterfrågan på fondernas 
verksamhet och privata investerare vill samarbeta 
med fonderna vilket enligt regeringen är positivt. 
Det är dock för tidigt att bedöma fondernas 
framgång. Regeringens bedömning avseende 
offentliga finansieringsinsatser i övrigt redogörs 
för under utgiftsområde 24 Näringsliv. 

Regeringens bedömning är att de selektiva 
företagsstöden har en betydelsefull roll i det 
regionala tillväxtarbetet genom att vara ett 
viktigt komplement i kapitalförsörjningen till 
företag. De har enligt regeringen bidragit till en 
hållbar tillväxt i stödföretagen. 

Regeringen anser att de nya stödförordning-
arna ger möjligheter till att de regionala företags-
stöden blir mer hållbara ur miljö- och jämställd-
hetsperspektiv. Regeringens avsikt är även att 
stöden ska nå ut till företag och företagare som 
historiskt inte nåtts av företagsstöden tidigare. 
Arbetet för ökad hållbarhet bör enligt regeringen 
även fortsatt ske genom bl.a. information och 
utveckling av normer och regelverk. De nya 
stödförordningarna innebär även att fler före-
tagsstöd kan medfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, dvs. att den totala 
finansieringen kan öka. 

Det regionala transportbidraget har enligt 
regeringen kompenserat berörda företag för 
kostnadsnackdelar till följd av långa transport-
avstånd. Det har även delvis stimulerat till höjd 
förädlingsgrad i områdets näringsliv. Transport-
bidraget utjämnar skillnaderna mellan företag 
inom och utanför stödområdet avseende mer-
kostnader på grund av lägesnackdelar.  
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Regeringens bedömning av den regionala ned-
sättningen av sociala avgifter är att stödformen 
är viktig för företagen. 

Ökade satsningar inom området kommersiell 
service 

Regeringen anser att tillgång till service är en 
viktig förutsättning för hållbar tillväxt och 
utveckling i gles- och landsbygdsområden. Med 
en god tillgång till service för boende i när-
området eller inom pendlingsavstånd underlättas 
både nyrekrytering av arbetskraft och möjlig-
heterna för företagen att kunna behålla befintlig 
personal. Dagligvarubutikerna i gles- och lands-
bygdsområden är särskilt viktiga i ett service-
sammanhang eftersom de ofta även tillhanda-
håller en rad andra tjänster. 

De strukturella förändringarna har dock inne-
burit att de mindre butikerna blivit påtagligt 
färre medan de allra största butikerna blivit 
betydligt fler. Den förändrade butiksstruktur 
som vuxit fram har gjort det svårare för mindre 
butiker i gles- och landsbygder att konkurrera 
med utbud av dagligvaror, annan service och 
priser. De mest strategiska serviceställena i gles- 
och landsbygder har därför stor betydelse för 
tillgängligheten till service.  

För att möta dessa utmaningar har regeringen 
avsatt 750 miljoner kronor till lokal service-
utveckling, investeringsstöd och kompetens-
utveckling i Sveriges landsbygdsprogram 2014–
2020. Regeringen bedömer att de behov som 
finns vad gäller bl.a. investeringar, kompetens-
utveckling, servicesamordning och process-
ledning till stor del kommer att kunna tillgodo-
ses inom ramen för programmet.  

Regeringen anser dock att de speciella behov 
och förutsättningar som råder i de glesbygder 
som är särskilt sårbara och utsatta bör uppmärk-
sammas. De förslag som utredningen Stöd till 
kommersiell service i särskilt utsatta glesbygds-
områden presenterade i slutbetänkandet Service i 
glesbygd (SOU 2015:35) svarar enligt regeringen 
på flera sätt upp mot dessa speciella utmaningar.  

Regeringen bedömer att de regionala service-
programmen 2014–2018 ytterligare stärker 
samverkan och engagemang hos aktörer med 
betydelse för tillgänglighet till service. 
Programmen bidrar till ett helhetsperspektiv på 
arbetet med servicefrågor.  

Regeringen bedömer vidare att utan stöd till 
strategiska serviceställen hade tillgängligheten till 
både drivmedel och dagligvaror varit betydligt 
sämre i många gles- och landsbygder. Genom att 
ytterligare stödja strategiska butiker, drivmedels-
stationer och olika typer av lokala service-
lösningar kan tillgängligheten upprätthållas i 
många områden.  

2.6 Politikens inriktning 

2.6.1 Inledning  

Regeringens övergripande mål 
Ett av regeringens övergripande mål är att 
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Då 
behövs fler jobb och hållbar tillväxt och ut-
veckling i hela landet. Ett land med hög syssel-
sättningsgrad och låg arbetslöshet blir rikare, 
tryggare och öppnare. Att fler kvinnor och män 
finner ett jobb är avgörande för att hålla ihop 
Sverige. Fler utrikes födda kvinnor och män 
måste ges förutsättningar att snabbt komma i 
arbete. Parallellt med sysselsättningsmålet priori-
terar regeringen att nå de nationella miljömålen 
och att sluta jämställdhetsgapet. 

Regeringen vill se en nyindustrialisering av 
Sverige samt satsningar på kollektivtrafik, järn-
vägar, vägar och bredband. Regeringen vill för-
bättra kunskapsförsörjningen även utanför 
storstadsregionerna genom en utökning av 
resurserna för högskoleutbildning i hela landet. 
Regeringens fokus inriktas på mer samarbete 
och investeringar för framtiden så att svenska 
små, medelstora och stora företag kan växa och 
anställa. Med fler jobb skapas också förbättrade 
förutsättningar att utveckla skola, vård och 
omsorg samt en välfärd att vara stolt över. 

En modern och aktiv regional tillväxtpolitik 
En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för 
hela landet inriktas på att regionerna ska ges 
möjligheter att växa och utvecklas efter sina 
särskilda förutsättningar. Det gäller såväl städer 
och stadsregioner, tätorter och tätortsregioner 
av olika storlek som olika typer av landsbygd. Ju 
fler regioner som är starka och expansiva, desto 
bättre för Sverige.  

Attraktivitet är en central förutsättning för 
hållbar tillväxt och utveckling och därmed en 
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viktig utgångspunkt i det lokala och regionala 
tillväxtarbetet.  

Förbättrat stöd till näringslivsutveckling och 
tillgång till finansiering, en fungerande 
arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och 
kommersiell service, utbildning samt investe-
ringar i it och infrastruktur är väsentliga inslag i 
en modern regional tillväxtpolitik. Det skapar i 
sin tur förutsättningar för att kvinnor och män 
ska kunna leva och verka i hela landet.  

Hållbarhet för att hålla ihop Sverige 
Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential 
och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på 
ett sådant sätt att det bidrar till hållbar regional 
tillväxt och utveckling. Detta innebär bl.a. att 
miljö-, jämställdhets- och integrations-
perspektiven på ett tydligt sätt integreras i det 
regionala tillväxtarbetet. En jämn fördelning av 
makt och resurser mellan alla människor, oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, där allas 
kompetenser tas till vara oavsett bakgrund och 
ålder, med ett livskraftigt civilsamhälle samt där 
hänsyn tas till miljön och där klimatpåverkan 
minskas, är ett Sverige som håller ihop. 
Regeringens målsättning är att alla kvinnor och 
män, oavsett ålder, bakgrund och boendeort, ska 
ha samma rätt och möjlighet till inflytande och 
tillgång till resurser inom det regionala tillväxt-
arbetet. Arbetet med att nå de nationella miljö-
målen är viktigt för en långsiktigt hållbar 
regional tillväxt och utveckling. Samtidigt inne-
bär utmaningen möjligheter till hållbar tillväxt 
genom den samhällsomställning som krävs för 
att nå målen. 

Skilda förutsättningar i olika delar av landet 
De lokala och regionala förutsättningarna för 
hållbar tillväxt och utveckling skiljer sig åt över 
landet. Befolkningsstruktur, utbildningsnivå, 
näringslivets sammansättning, tillgång till natur-
resurser, det civila samhällets struktur, närhet till 
marknader och större befolknings-
koncentrationer samt andra territoriella för-
hållanden är faktorer som varierar. Den regionala 
tillväxtpolitiken tar utgångspunkt i dessa skill-
nader och förutsättningar. Politiken genomförs i 
såväl gles- och landsbygder som i små och 
medelstora städer samt i storstadsområden. 
Tätorter samt gles- och landsbygder drar nytta 
av varandra och ska ses som sammanlänkade 
regioner. Det behövs en hållbar stadsutveckling 
som kan hantera utmaningar och tillvarata 
utvecklingspotentialen i en ökad koncentration 

av befolkning, företag och kapital till städer och 
stadsregioner.  

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 
Regeringen beslutade i juli 2015 om en nationell 
strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020. Strategin ska bidra 
till att uppnå målet för den regionala tillväxt-
politiken. Strategin är vägledande och styrande 
för inriktning och genomförande av det 
regionala tillväxtarbetet samt användningen av de 
medel som satsas för att uppnå målet för den 
regionala tillväxtpolitiken. I strategin beskrivs 
utförligt regeringens prioriteringar och de 
verktyg och processer som behövs i arbetet för 
en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
fram till 2020. 

Samhällsutmaningar för hållbar regional tillväxt 
och utveckling 

Den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling som kan möta 
samhällsutmaningarna. 

Den demografiska utvecklingen, som bl.a. 
påverkas av en stark urbanisering, skapar ut-
maningar i stora delar av landet, där andelen 
äldre ökar i förhållande till den andel av befolk-
ningen som är i arbetsför ålder. För att möta de 
demografiska utmaningarna är det viktigt att ta 
till vara den kompetens som finns i hela landet.  

Samtliga Sveriges regioner påverkas av globali-
seringen, men de regionala effekterna avseende 
omvandlingstryck och företags möjlighet och 
förmåga att växa varierar beroende på bl.a. 
näringslivsstruktur och regionstorlek. Det är 
viktigt att uppmärksamma möjligheterna som it 
skapar för att kompensera för långa avstånd till 
marknader och service. Sammantaget ställer 
globaliseringen stora krav på landets regioner att 
ta vara på globaliseringens nya möjligheter och 
att göra strategiska och långsiktiga satsningar 
som främjar den regionala attraktiviteten och 
konkurrenskraften. 

Klimatförändringarna kräver globala, 
nationella, regionala och lokala åtgärder för att 
begränsa utsläppen av växthusgaser och för att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Dess-
utom behöver produktions- och energisystemet 
utvecklas så att beroendet av fossil energi 
minskar, andelen förnybar energi ökar, den 
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negativa miljöpåverkan från transportsektorn 
minskas och en energieffektiv samhälls-
utveckling främjas. Att bevara den biologiska 
mångfalden är av stor vikt, eftersom fungerande 
ekosystem är en förutsättning för allt liv på 
jorden och utgör basen för en mångfald av de 
ekosystemtjänster som kan bidra till hållbar 
tillväxt. Klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
utgör samtidigt en drivkraft för teknik-, varu- 
och tjänsteutveckling i alla branscher och där-
med en miljödriven näringslivsutveckling. Om-
ställningen till en grön ekonomi kan därigenom 
minska miljöpåverkan samt skapa nya jobb i 
både stads-, tätorts- och landsbygdsregioner.  

Social sammanhållning handlar om att ta till 
vara hela befolkningens kompetens, kreativitet 
och erfarenheter. Aktörer på både nationell, 
regional och lokal nivå står inför en stor ut-
maning då alltför många människor i dag varken 
arbetar, studerar eller på annat sätt deltar i 
samhällslivet.  

2.6.2 EU:s sammanhållningspolitik 

Sammanhållningspolitiken är EU:s politik för 
regional tillväxt och sysselsättning. Den har som 
mål att bidra till ekonomisk, social och terri-
toriell sammanhållning inom EU och syftar till 
att undanröja hinder för en väl fungerande inre 
marknad, utveckling och förbättrad konkurrens-
kraft i Europas regioner. 

Regeringen avser att noga följa genom-
förandet av programmen under perioden 2014–
2020. Lärdomar från genomförandet tillsammans 
med erfarenheter från förhandlingen med 
kommissionen om regelverk och program 
kommer att ligga till grund för förberedelser och 
påverkansarbete inför arbetet med 
sammanhållningspolitiken efter 2020. Ökad 
tematisk fokusering utifrån regionala behov och 
resultatorientering ska fortsatt vara en viktig 
utgångspunkt i arbetet. Olika sätt att stärka det 
gränsöverskridande samarbetet ska också över-
vägas. Regeringen anser vidare att ytterligare steg 
behöver tas i en anpassning av regelverket så att 
krav och kostnader för genomförandet ställs i 
relation till storleken på EU-medlen som till-
delas respektive land. 

Prioriteringar för regionalfonden programperioden 
2014–2020 

Regionalfondsprogrammens inriktning i Sverige 
är tydligt kopplad till Europa 2020-strategin och 
ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla. 
Insatserna är fokuserade på ett fåtal priorite-
ringar och resurserna koncentreras till att stärka 
innovationsförmågan och omställningen till en 
grön ekonomi.  

Lokala och regionala förutsättningar utgör en 
av utgångspunkterna för sammanhållnings-
politiken. Det ska därför finnas ett lokalt och 
regionalt ansvar för prioriteringar.  

Regeringen anser vidare att de horisontella 
kriterierna jämställdhet, integration och miljö 
ska användas som hävstänger för att nå bättre 
resultat i projekten.  

Regeringens inriktning är att på ett strategiskt 
sätt använda de möjligheter till samarbete som 
finns inom sammanhållningspolitiken att 
genomföra gränsöverskridande projekt med 
partner i andra medlemsstater och tredjeland. I 
arbetet för hållbar regional tillväxt och 
utveckling är samarbete i Sveriges närområde av 
största vikt. Synergier ska främjas så att euro-
peiska, nationella och regionala satsningar 
kompletterar varandra och gemensamt bidrar till 
att nå målen i Europa 2020-strategin och i EU:s 
strategi för Östersjöregionen. 

2.6.3 Prioriteringar för den regionala 
tillväxtpolitiken 

För att bidra till hållbar regional tillväxt och 
utveckling, fler jobb samt möta samhälls-
utmaningarna identifierar regeringen följande 
fyra prioriteringar för det regionala tillväxt-
arbetet fram till 2020.  

– Innovation och företagande. 

– Attraktiva miljöer och tillgänglighet. 

– Kompetensförsörjning. 

– Internationellt samarbete.  
Prioriteringarna ska vara vägledande i ut-

arbetandet och genomförandet av regionala 
utvecklingsstrategier samt andra strategier, 
program och insatser inom det regionala tillväxt-
arbetet. Prioriteringarna ska även, inom ramen 
för respektive myndighets verksamhetsområden, 
ligga till grund för de statliga myndigheternas 
medverkan i arbetet.  
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Prioriteringarna är tvärsektoriella och 
omfattar politikområden där europeiska, 
nationella, regionala och lokala insatser och 
finansiella resurser samordnas. EU:s samman-
hållningspolitik är en integrerad del i det region-
ala tillväxtarbetet. De ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhetsdimensionerna ska 
beaktas inom alla prioriteringar. 

Prioritering innovation och företagande 

Innovations- och företagsklimatet har en av-
görande betydelse för näringslivets konkurrens-
kraft. Det är betydelsefullt att främja inno-
vationer, inte minst i små och medelstora företag 
samt en miljödriven näringslivsutveckling i alla 
branscher. 

Innovation 
Innovation är viktigt för att stärka regioners 
förnyelseförmåga och näringslivets konkurrens-
kraft. Regeringen vill stärka Sveriges 
innovationsförmåga och innovationsklimat för 
att bidra till hållbar utveckling och skapa förut-
sättningar för nya jobb att växa fram i hela 
landet. För att Sverige ska stå starkt i den inter-
nationella konkurrensen krävs ett väl utvecklat 
samarbete mellan t.ex. politik på olika nivåer, 
näringsliv, offentlig sektor, statliga myndigheter, 
fackliga organisationer och andra intresse-
organisationer, industriforskningsinstitut samt 
universitet och högskolor. Därför har regeringen 
inrättat ett innovationsråd som ska stödja 
regeringens arbete med innovationsfrågor. På 
regional nivå behöver innovationsrådets arbete 
samordnas med arbetet inom regionala 
innovationsstrukturer. Innovationsrådet ska 
identifiera utmaningar och samverkansområden 
av strategisk betydelse för utvecklingen av 
innovationspolitiken samt föreslå initiativ för att 
stärka Sveriges innovations- och konkurrens-
kraft. Life science (livsvetenskap), miljö och 
klimat samt digitalisering är exempel på 
samverkansområden. Det är viktigt att det sker 
en samverkan och dialog mellan nationella och 
regionala insatser. Se även utgiftsområde 24 
Näringsliv.  

Regeringen har också påbörjat arbetet med att 
ta fram en nyindustrialiseringsstrategi. Strategin 
kommer fokusera på hur Sveriges konkurrens-
fördelar kan stärkas ytterligare bl.a. avseende 
kompetensförsörjning och produktivitet samt 

samverkan mellan industri och högskolor för att 
ge bättre förutsättningar för industriella etable-
ringar och investeringar i hela landet. Strategin 
ska samordnas med det regionala tillväxtarbetet. 
Se även utgiftsområde 24 Näringsliv. 

De regionala innovativa miljöerna kan i högre 
utsträckning genom smart specialisering, inter-
nationalisering och ett ökat fokus på företag som 
vill växa, bidra till en strukturförändring som 
leder till hållbar regional tillväxt.  

Högskolor har en viktig roll för utvecklingen 
av innovationer. Ett stärkt samarbete mellan 
lärosäten, företag och det omgivande samhället 
bör främjas. Det är viktigt för att möta den 
ökande internationella konkurrensen och bidrar 
till att öka orters attraktivitet.  

Offentlig sektor ska bidra till innovation. Att 
främja samverkan och ett utbyte av erfarenheter 
avseende innovationsupphandling kan bidra till 
att utveckla en innovativ offentlig sektor som 
stimulerar ett innovativt företagande. 

För att tillgängliggöra och optimera använd-
ningen av test- och demonstrationsanläggningar 
i landet finns det behov av dialoger mellan bl.a. 
forskningsinstitut, universitet och högskolor 
samt den regionala nivån.  

Rörlighet på arbetsmarknaden, mellan 
högskoleutbildning, forskningsinstitut och 
näringsliv, samt mellan anställning och före-
tagande är viktiga aspekter för kunskaps-
spridning, kompetensförsörjning och 
omställningsförmåga.  

Företagande och entreprenörskap 
Regeringen anser att det är angeläget att 
ytterligare underlätta tillväxt i befintliga företag 
och stärka tillväxtorienterade företags ut-
veckling, liksom att fortsatt främja entreprenör-
skap och företagande i hela landet.  

En väl fungerande kapitalförsörjning är av-
görande för start och utveckling av företag. 
Företags behov av externt kapital ska i första 
hand tillgodoses på den privata marknaden, men 
för att säkerställa att goda affärsidéer realiseras 
finns det områden där det kan finnas skäl till 
marknadskompletterande offentliga finan-
sieringsinsatser, främst i tidiga utvecklings-
skeden.  

De regionala företagsstöden fyller en viktig 
funktion i områden där marknaden inte fungerar 
tillfredsställande eller som viss kompensation för 
kostnadsnackdelar i områden med mer perma-
nenta nackdelar som exempelvis mycket långa 
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avstånd. Stöden ska fortsatt utvecklas för att ge 
bättre möjligheter för det regionala tillväxt-
arbetet. Det handlar om att skapa möjlighet att 
arbeta med de regionala och inomregionala 
skillnaderna i syfte att utveckla näringslivet. De 
regionala företagsstöden ska även utvecklas för 
att tydligare bidra till en hållbar utveckling med 
fokus på jämställdhet, integration och miljö. 
Regeringen kommer fortsatt att arbeta för en 
jämställd fördelning av företagsstöden mellan 
kvinnor och män. Vidare anser regeringen att de 
regionala företagsstöd som bara kan beviljas i det 
särskilda stödområdet ska utvecklas för att bättre 
hantera gleshetsproblematiken med permanenta 
nackdelar som exempelvis långa avstånd till 
större marknader, sämre möjligheter att ta del av 
riskvilligt kapital och brist på kompetent arbets-
kraft. Oavsett konjunkturläget är det förhållan-
den som påverkar företagen. 

Den innovations- och affärsrådgivning som 
finansieras med offentliga medel bör utgå från 
företagets/individens behov oavsett kön, ålder 
och bakgrund. Vidare ska den vara marknads-
kompletterande, kostnadseffektiv och ta hänsyn 
till regionala förutsättningar.  

Inkubatorer bedöms spela en viktig roll för att 
öka antalet nya och kunskapsintensiva tillväxt-
företag i hela Sverige genom att utgöra en länk 
som underlättar för entreprenörer att kommer-
sialisera nya varor och tjänster. 

En stor utmaning ur ett nationellt och 
regionalt perspektiv är ett strategiskt, långsiktigt 
och målmedvetet arbete för att öka inter-
nationaliseringen i svenska små och medelstora 
företag samt öka närvaron på framtidens mark-
nader.  

I takt med att kunskapsinnehållet i närings-
livet ökar, växer också kraven på väl fungerande 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
för att säkra företagens konkurrenskraft. För att 
öka företagandet och höja kommersialiserings-
graden behöver såväl den entreprenöriella 
kompetensen som kontinuerlig kompetens-
utveckling stärkas. 

På lokal och regional nivå bör it:s roll för 
företagens utvecklingsmöjligheter, innovations-
förmåga och konkurrenskraft uppmärksammas. 

Miljödriven näringslivsutveckling och energi-
frågor 
För att möta klimat-, miljö- och energi-
utmaningarna och samtidigt främja ett 
konkurrenskraftigt näringsliv krävs det föränd-

ringar i näringslivet. Det krävs såväl strukturella 
förändringar, inklusive en övergång till mer 
förnybara resurser, som ökad resurseffektivitet i 
termer av effektiv användning av energi, råvaror 
och ekosystemresurser. Utmaningarna utgör 
även en möjlighet för utveckling av hållbara och 
resurseffektiva varor, tjänster, tekniklösningar 
och produktionssystem i alla branscher. Den 
växande globala efterfrågan på hållbara och 
resurseffektiva varor och tjänster skapar affärs-
möjligheter för svenska företag samtidigt som 
den möjliggör för miljövänliga produktions-
metoder att spridas globalt. 

För en miljödriven näringslivsutveckling i alla 
branscher är såväl utbudsorienterade insatser 
som insatser riktade mot efterfrågesidan 
betydelsefulla på nationell och regional nivå.  

Komplexiteten i klimat-, miljö- och energi-
utmaningarna ställer krav på ökad samverkan 
mellan aktörer på olika nivåer med olika 
kompetens, verktyg och resurser. Viktiga aktö-
rer är bl.a. aktörer med regionalt utvecklings-
ansvar, näringslivet, forskningsinstitut, 
forskningsparker, kommuner, statliga myndig-
heter och de regionala miljötekniksamarbetena, 
varav många är samlade inom Föreningen Svensk 
miljöteknik (ASSET).  

Klimat-, miljö- och energiutmaningarna 
hanteras av regeringen inom flera områden men 
det behövs en utvecklad samverkan mellan stat-
liga myndigheter, liksom mellan statliga myndig-
heter och andra aktörer på lokal och regional 
nivå. Genom att främja ett samarbete mellan 
regioner med olika förutsättningar och styrke-
områden kan arbetet med miljödriven närings-
livsutveckling stärkas.  

Insatser för energieffektivisering och teknik-
utveckling är betydelsefulla åtgärder för att 
stödja små och medelstora företag. Vidare bör 
insatser inriktade mot att främja användningen 
av förnybar energi i företag stödjas. 

Arbetet i kommuner, länsstyrelser och lands-
ting avseende regionala och lokala strategier, 
program och mål inom klimat-, miljö- och 
energiområdena är viktigt. Att stärka kopplingen 
mellan de regionala energi- och klimat-
strategierna eller andra liknande regionala och 
lokala strategier och program respektive miljö-
driven näringslivsutveckling är ett sätt att främja 
innovation, företagande och sysselsättning. 

Hela Sverige måste förberedas för en ekonomi 
med låga utsläpp av växthusgaser men också 
förberedas för klimatförändringarnas effekter. 
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För att stödja utvecklingen samt genom-
förande av lokala och regionala klimat- och 
energistrategier har regeringen avsatt medel till 
stöd för klimatinvesteringar. Programmets 
insatser bör samordnas med andra relevanta 
insatser på kommunal och regional nivå. Se även 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
och utgiftsområde 21 Energi. 

Prioritering attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla 
kompetenser, företag och kapital är avgörande 
för att utveckla attraktiva och konkurrens-
kraftiga regioner och kommuner. Därför måste 
kommuner tillsammans med regionala och 
nationella aktörer arbeta systematiskt med att 
utveckla miljöer som både kvinnor och män vill 
leva, bo, besöka och driva företag i. För att skapa 
attraktiva regioner behövs en helhetssyn och 
sektorssamordning. Insatser och åtgärder inom 
områden som regional tillväxt, landsbygds-
utveckling, transporter, it, klimat, miljö och 
energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, turism, innovationer, 
bostadsbyggande, kultur och servicefrågor måste 
samordnas bättre.  

Tillgänglighet genom transportsystemet 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft 
i hela landet. Ett väl fungerande transportsystem 
är en förutsättning för att företagen ska kunna 
verka i hela landet. Samtidigt är det angeläget att 
samhällsplaneringen generellt och i ökad ut-
sträckning främjar en hållbar och transportsnål 
samhällsstruktur. 

Genom att på ett hållbart sätt förbättra till-
gängligheten och därmed pendlingsmöjlig-
heterna inom en region, s.k. regionintegrering, 
eller så att regionen förstoras, s.k. regionför-
storing, får man väl sammanbundna och större 
funktionella regioner. Detta ger bl.a. en bättre 
matchning av arbetskraft samt en bättre funge-
rande arbetsmarknad. Det är viktigt eftersom så 
många av de funktionella regionerna i Sverige är 
geografiskt stora men med liten befolkning, 
särskilt i jämförelse med resten av Europa. 

För att skapa utvecklingskraft och regional 
konkurrenskraft är det viktigt att tillgänglig-

heten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och andra länder. Även områden 
med mindre persontransportflöden kan bli 
strategiskt viktiga för regionens attraktivitet och 
försörjning av rätt kompetens.  

Det är angeläget att finna väl fungerande och 
hållbara transportlösningar för människor och 
företag i landets alla delar, såväl landsbygder som 
städer. För jord- och skogsbruk är även det fin-
maskiga vägnätet viktigt. 

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i 
respektive län har en central roll i arbetet med 
transportsystemet. Dessa har ansvar för läns-
planerna och ska även delta i arbetet med den 
nationella transportplanen. De har även ansvar 
för att samordna insatser från olika sektorer och 
aktörer på olika nivåer och ta fram samlade 
strategier för att skapa hållbar regional tillväxt 
och utveckling. Därigenom har de god kunskap 
om de regionala brukarnas behov av transport-
systemet.  

Fysisk planering och boende  
Hur den fysiska miljön utformas har stor 
betydelse för såväl näringslivets konkurrenskraft 
som för utvecklingen av attraktiva och hållbara 
livs- och boendemiljöer. Utformningen har 
också betydelse för hur natur- och kulturmiljön 
påverkas. Med växande funktionella regioner och 
förbättrad tillgänglighet ökar behovet av ett 
regionalt och regionöverskridande perspektiv i 
den fysiska planeringen och för bostadsför-
sörjningen. Regeringen anser därför att frågor 
om fysisk planering och boendemiljöer behöver 
tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet och i de 
regionala utvecklingsstrategierna. 

Regeringen ser ett behov av att samtliga 
regionalt utvecklingsansvariga aktörer integrerar 
ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxt-
arbetet, genom ett mer strategiskt arbete med 
frågor om fysisk planering och attraktiva livs- 
och boendemiljöer. Då de regionala förutsätt-
ningarna varierar över landet kan inriktningen 
och formerna variera, men utgångspunkten är att 
de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna bör 
lägga större vikt vid en utvecklad inom- och 
mellanregional samverkan och dialog rörande 
dessa frågor.  

Tillgänglighet genom it 
Digitaliseringen är en central del i utvecklingen 
av offentlig sektor och digitala tjänster är ofta en 
viktig del i offentliga tjänster. Det är centralt att 
aktörer inom såväl it-området som inom det 
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regionala tillväxtarbetet samverkar aktivt. Att 
identifiera behov, kartlägga brister och i partner-
skap finna samverkanslösningar för att tillgodose 
behoven görs i många fall bäst på lokal och 
regional nivå. 

Det är först och främst marknadens uppgift 
att investera i infrastruktur, men förutsätt-
ningarna för att bygga ut bredbandsinfrastruktur 
skiljer sig åt i olika delar av landet. Det finns 
behov att även fortsatt kunna ge stöd till ut-
byggnad i områden där marknaden inte anser det 
vara lönsamt att bygga ut. Arbetet med bred-
bandsutbyggnad kommer att samordnas och 
stödjas regionalt och lokalt genom de s.k. bred-
bandskoordinatorerna. Se även utgiftsområde 22 
Kommunikationer. Tillgång till bredband är en 
förutsättning för att öka it-användningen i 
samhället och därmed för att kunna bo och driva 
företag i hela landet samt för att kunna ta till vara 
de möjligheter till ökad konkurrens- och inno-
vationskraft som utvecklingen ger. 

Kommersiell och offentlig service 
I vissa glesbygder är förutsättningarna be-
gränsade för att kommersiella aktörer ska kunna 
bidra till att skapa en god tillgång till kommer-
siell service. I dessa områden bör staten ta ett 
särskilt ansvar för att kvinnor och män samt 
företag och besökare ska ha tillgång till kommer-
siell service. Enligt regeringen bör det därför 
inrättas ett kompletterande långsiktigt stöd till 
kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder 
baserat på förslagen i Utredningen Service i 
glesbygds slutbetänkande (SOU 2015:35). 
Regeringen föreslår därför i denna proposition 
att anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ökar 
med 35 miljoner kronor årligen 2016–2019 och 
anslaget 1:4 Tillväxtverket under utgiftsområde 
24 Näringsliv ökas med 1 miljon kronor per år 
2016–2019.  

En satsning på stöd till kommersiell service 
och lokal serviceutveckling kommer att göras 
med 750 miljoner kronor inom ramen för lands-
bygdsprogrammet under perioden 2014–2020. 
Det handlar dels om att stötta dagligvarubutiker 
och drivmedelsstationer, dels om lokal service-
utveckling.  

Regionala serviceprogram 2014–2018 ska även 
fortsättningsvis samordna de aktörer och de 
insatser som genomförs i syfte att öka 
tillgängligheten till service för medborgare och 
företag i gles- och landsbygder. Programmen 
skapar en helhetssyn kring frågor som rör till-

gången till kommersiell och offentlig service. 
Lokalt anpassade lösningar som även involverar 
kommuner, kommersiella aktörer och det civila 
samhällets organisationer skapar ökade möjlig-
heter för samordnad kommersiell och offentlig 
service och ökad attraktivitet.  

Kultur och fritid 
Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktivitet är 
något som människor värderar högt i en god och 
attraktiv livsmiljö. Kultur i olika former ska 
därför vara tillgänglig i alla delar av landet. 
Kultur, kulturarv och naturmiljöer har viktiga 
roller för både individers utveckling och för 
regioners hållbara tillväxt och utveckling, syssel-
sättning, attraktivitet och konkurrenskraft. Ett 
levande och oberoende kulturliv är viktigt för 
välfärden och demokratin. Det är viktigt att i 
utvecklingen av innovativa miljöer och ett 
breddat näringsliv ta till vara kultur- och natur-
miljöer, främja kultur- och fritidssektorn samt 
det materiella och immateriella kulturarvet. 

Prioritering kompetensförsörjning 

I den globala kunskapsekonomin är tillgång till 
kunskap och kompetens i bred bemärkelse en 
stark konkurrensfördel för regioner. Detta 
eftersom tillgången till arbetskraft med relevant 
kompetens är en förutsättning för utveckling av 
näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet. 
Det handlar också om att kunna möta klimat-, 
miljö- och energiutmaningarna samt de ut-
maningar som följer av globaliseringen, men 
också om att ta till vara dess möjligheter. 
Kompetensförsörjning och kontinuerlig 
kompetensutveckling för såväl kvinnor som män 
är grundläggande för att företag och regioner ska 
bli innovativa och konkurrenskraftiga och däri-
genom kunna utveckla nya varor, tjänster, 
organisationssätt eller tekniska lösningar.  

Det finns ett fortsatt behov av att öka 
arbetskraftsutbudet och förbättra matchningen 
mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft för 
att kunna möta den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning och kraftig urbani-
sering. Därför är det centralt att arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor på såväl nationell 
som regional nivå.  

Arbetet bör bl.a. fokusera på unga kvinnor 
och män som ofta saknar avslutad gymnasie-
utbildning, utrikes födda personer samt personer 
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med olika former av funktionsnedsättningar. 
Här är såväl validering som studie- och yrkes-
vägledning viktiga verktyg som behöver fortsätta 
att utvecklas i samspel mellan lokal, regional och 
nationell nivå. Även ett fortsatt aktivt 
jämställdhetsarbete som tar till vara såväl 
kvinnors som mäns kompetens och förmåga till 
entreprenörskap är viktigt. 

Traineejobben kommer även att underlätta 
generationsskiften i välfärdssektorn men också 
underlätta kompetensförsörjningen inom brist-
yrken. 

Regeringens satsning på traineejobben 
kommer att öka möjligheterna för unga att 
etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som 
arbetsgivarnas rekrytering av personal med rätt 
kompetens underlättas. Traineejobben kommer 
även att underlätta generationsskiften i välfärds-
sektorn men också underlätta kompetens-
försörjningen inom bristyrken. Se även utgifts-
område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 
4.5.  

Fler behöriga sökande bör beredas plats i 
utbildningssystemet och regeringen föreslår 
därför en utökning av resurserna till vuxen-
utbildningen, yrkeshögskolan, högskole-
utbildningen och folkbildningen i hela landet. Se 
även utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning, avsnitt 9.8.1.  

För att arbetet med kompetensförsörjning ska 
bli framgångsrikt behöver aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar utveckla sin samordnande 
funktion avseende gymnasieskola och vuxen-
utbildning, men även med folkbildningen som är 
en viktig utbildningsform i arbetet med att på ett 
bättre sätt inkludera de grupper som i dag står 
utanför arbetsmarknaden.  

I detta sammanhang är det viktigt att aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar även verkar för 
att stötta kommunernas arbete genom att 
utveckla länsgemensamma insatser inom vali-
dering, praktiksamordning samt studie- och 
yrkesvägledning. Även den roll som högskolor 
och universitet har för att utbilda för arbets-
marknadens behov är viktig att förstärka. 

Ingen enskild nivå eller sektor kommer ensam 
att kunna lösa de utmaningar vi står inför på 
kompetensförsörjningsområdet. En fungerande 
samverkan och dialog avseende strategiska frågor 
inom kompetensförsörjningsområdet mellan 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå, 
liksom mellan berörda politikområden, kommer 
därför att vara avgörande.  

Regeringen ser att de regionala kompetens-
plattformarna kan vara centrala verktyg när det 
gäller länens arbete och samverkan inom 
kompetensförsörjningsområdet framöver.  

Prioritering internationellt samarbete 

Internationellt samarbete, både i närområdet och 
i ett större globalt perspektiv, är en förutsättning 
för att bättre kunna möta samhällsutmaningarna 
som Sverige och svenska regioner står inför.  

Internationellt samarbete 
Globaliseringen innebär stora möjligheter för 
alla delar av Sverige att utvecklas, bl.a. genom 
starkare delaktighet i globala värdekedjor. 
Regeringen anser att det krävs bättre inter-
nationella kontaktnät, omvärldsbevakning och 
kunskapsutveckling inom det regionala tillväxt-
arbetet och hos företagen själva för att regionalt 
kunna ta till vara globaliseringens möjligheter. 
Regeringens arbete med att främja export 
presenteras i regeringens exportstrategi, se 
utgiftsområde 24 Näringsliv, avsnitt 4 Utrikes-
handel, handels- och investeringsfrämjande.  

Genom fokuserade och väl koordinerade 
insatser för internationalisering på regional nivå i 
nära samarbete med aktörer som har kunskap 
och närvaro på de internationella marknaderna, 
kan företag få bättre möjligheter att ta till vara 
den outnyttjade potential som finns.  

 
Närområdet – både handel och stärkt sam-
arbete 
I det internationella arbetet för hållbar regional 
tillväxt och utveckling är samarbete i Sveriges 
närområde av största vikt. I det regionala 
tillväxtarbetet innebär närområdet möjligheter 
till fördjupat samarbete inom ett stort antal 
områden, som delad forskningsinfrastruktur, 
integrerad arbetsmarknad, transport- och 
logistiklösningar, service för befolkning och 
näringsliv samt ett hållbart nyttjande av havet.  

Det nordiska samarbetet utgör en strategisk 
plattform för konkreta samarbetsprojekt för att 
möta samhällsutmaningarna och för att avveckla 
gränshinder som står i vägen för en djupare 
integration.  

EU:s strategi för Östersjöregionen utgör en 
viktig strategisk referensram för djupare 
samarbete i närområdet. Regeringen anser att 
strategins roll att underlätta flernivåsamarbete är 
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av stor vikt för bättre samordning och foku-
sering av insatser och långsiktiga resultat. 
Samarbetsprojekt bör i ökad utsträckning 
genomföras i samverkan mellan relevanta nivåer 
och sektorer.  

2.6.4 Utvecklad styrning, sektors-
samordning och resultatfokus i det 
regionala tillväxtarbetet 

Utvecklad styrning och sektorssamordning 

För att uppnå målet för den regionala tillväxt-
politiken är tvärsektoriell styrning av resurser 
inom i princip samtliga politikområden och 
utgiftsområden av avgörande betydelse. Det 
innebär att åtgärder inom flertalet utgifts-
områden och politikområden på nationell nivå 
behöver ta hänsyn till lokala och regionala 
förutsättningar och prioriteringar. Det finns 
behov av ytterligare samordning såväl mellan 
regional och nationell nivå som mellan olika 
sektorsområden. Det är bl.a. viktigt att relevanta 
statliga myndigheter har god kunskap om, och 
med utgångspunkt i sina verksamhetsområden, 
beaktar regionala förutsättningar och priorite-
ringar. Ett väl fungerande samarbete över 
sektorsgränser medför ökat mervärde av 
regionala, nationella och europeiska insatser. 
Samverkan mellan olika nivåer är ett led i att 
effektivisera den statliga verksamheten och 
genomförandet av den regionala tillväxt-
politiken. 

Tydliga roller och ansvarsfördelning 

Det är regeringens uppfattning att roller och 
ansvarsfördelning i det regionala tillväxtarbetet 
ska vara tydliga. Aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar i länen leder och utvecklar det 
regionala tillväxtarbetet. Det innebär bl.a. att ha 
en överblick och ansvara för att koordinera 
insatser inom ramen för sammanhållnings-
politiken, inklusive territoriellt samarbete, i 
länen så att insatser i olika fonder och program 
kompletterar varandra samt att kunskaper och 
erfarenheter från strukturfonderna tas till vara i 
det regionala tillväxtarbetet. Ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet ställer även krav på ett 
regionalt ledarskap med förmåga att göra 
prioriteringar på både kort och lång sikt. Ett 

regionalt ledarskap måste ha förmåga att samla 
aktörssystemet, att tydliggöra rollfördelning och 
åtaganden samt att relatera insatser till genom-
förda analyser och mål i den regionala 
utvecklingsstrategin. Det skapar förutsättningar 
för ett mer kraftfullt genomförande av det 
regionala tillväxtarbetet.  

Regeringens inriktning för den regionala 
tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt 
inflytande och ansvar. Legitimitet och mandat 
att leda det regionala tillväxtarbetet i länet ges 
den regionalt utvecklingsansvariga aktören 
genom ett tydligt uppdrag och resurser. Detta 
skapar förutsättningar för ett effektivt genom-
förande av den regionala tillväxtpolitiken. Över-
gången av det regionala utvecklingsansvaret till 
landstingen i sex län fr.o.m. 1 den januari 2015, 
och tre läns ansökningar om detsamma, är i linje 
med regeringens inriktning att roller och 
ansvarsfördelning i det regionala tillväxtarbetet 
ska vara tydliga. Regeringen har beslutat tillsätta 
en kommitté (dir 2015:77) med uppdraget att 
föreslå en ny läns- och landstingsindelning som 
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län 
och landsting. Kommittén ska vidare föreslå hur 
landstingen ska tilldelas det regionala 
utvecklingsansvaret. Se vidare utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner. 

Den största delen av medlen inom utgifts-
område 19 Regional tillväxt beslutas i dag 
regionalt i samspel mellan olika aktörer på 
regional, nationell och internationell nivå. Med-
len inom utgiftsområdet ska fungera som en 
katalysator som leder till att strategiska 
utvecklingsinsatser i regionerna kan komma till 
stånd.  

Regionala utvecklingsstrategier  

Regeringens prioriteringar i den nationella 
strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 ska vara vägledande i 
utveckling och genomförande av regionala 
utvecklingsstrategier samt andra strategier och 
program inom det regionala tillväxtarbetet.  

Enskilda kommuner är alltför små inom 
många utvecklingsområden för att de ska kunna 
påverka de förutsättningar som bidrar till hållbar 
tillväxt och utveckling. Därför behövs en strate-
gisk samverkan på regional nivå där utveckling 
och samordning av gränsöverskridande och 
sektorsövergripande frågor kan ske.  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 

55 

De regionala utvecklingsstrategierna ska ligga 
till grund för prioriteringar och insatser samt 
vara en tydlig utgångspunkt för användning av 
de särskilda statliga medlen för regionala till-
växtåtgärder, styrning, uppföljning och utvärde-
ring av det regionala tillväxtarbetet.  

Samverkan mellan nationell och regional nivå 

För ett effektivt genomförande av den regionala 
tillväxtpolitiken är det viktigt att dialog och 
samverkan mellan nationell och regional nivå 
kontinuerligt utvecklas inom både nya och 
befintliga forum. Statliga myndigheter får genom 
ökad kunskap om regionala förutsättningar och 
prioriteringar bättre möjligheter att beakta dessa 
i berörda delar av sin egen verksamhet samt vid 
sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 

Forum för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 är en strategiskt 
viktig arena för dialog och samverkan mellan 
bl.a. regeringen, aktörer med uppgifter i det 
regionala tillväxtarbetet och statliga 
myndigheter. 

Ett mer resultatorienterat arbete 

Regeringen anser att genomförandet av den 
regionala tillväxtpolitiken behöver bli mer 
effektivt och resultatinriktat. Det innebär att 
verktygen för politikens genomförande behöver 
utvecklas samtidigt som EU:s sammanhållnings-
politik integreras på ett tydligt sätt i det 
regionala tillväxtarbetet.  

Regeringen har i juli 2015 uppdragit åt Stats-
kontoret att utreda förslag för en ökad resultat-
orientering i uppföljningen av anslag 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder (dnr N2015/5296/RT). 
Fokus i uppdraget är den regionalt beslutade 
projektverksamhet som finansieras av anslaget. 

De regionala utvecklingsdialoger som 
genomförs med aktörer som har det regionala 
utvecklingsansvaret är en viktig del i arbetet för 
en utvecklad styrning samt bättre uppföljning av 
anslaget.  

Statlig förvaltning och myndighetslokalisering 

Det är av central betydelse för det lokala och 
regionala tillväxtarbetet att den statliga förvalt-

ningen är effektiv, tillgänglig och samordnad. 
Specialiseringen och sektoriseringen inom den 
statliga förvaltningen får inte leda till fragmen-
tering och bristande helhetssyn.  

Det är viktigt att de statliga myndigheternas 
lokalisering kan få en större spridning över 
landet. Det handlar om att pröva om myndig-
heter kan lokaliseras utanför storstäderna, i 
första hand till länscentra eller vissa andra orter. 
En utgångspunkt är att myndigheterna ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. 

2.7 Budgetförslag 

2.7.1 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

Tabell 2.22 Anslagsutveckling 1:1 Regionala tillväxtåt-
gärder 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 543 303 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-11 674 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 469 637 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 436 973 

2016 Förslag 1 517 637      

2017 Beräknat 1 537 637      

2018 Beräknat 1 547 637      

2019 Beräknat 1 554 637      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag 
till projektverksamhet (inklusive riskkapital-
fonder, lånefonder och garantifonder), regionala 
företagsstöd, ersättning för vissa kreditförluster i 
stödområde B samt stöd till kommersiell service. 
Vidare får anslaget användas för viss administ-
ration, uppföljning och utvärdering samt viss 
central utvecklingsverksamhet.  

Kompletterande information 

Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för 
regeringen att fördela anslaget mellan län och 
anslagsposter och utfärda de föreskrifter som 
behövs. Grunden för fördelningen av medlen 
bygger på att alla regioner kan och ska bidra till 
Sveriges hållbara tillväxt och utveckling. Olika 
regioner står dock inför olika stora utmaningar 
och behoven av statliga medel för strategiska 
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utvecklingsinsatser skiljer sig därmed åt. De 
regionala aktörerna har därefter ansvaret för att 
prioritera användningen av de tilldelade 
resurserna utifrån länets förutsättningar och 
regeringens prioriteringar.  
Regeringen genomför en översyn av principerna 
för fördelningen av anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder. Översynen har visat att det finns 
behov av att förändra och förtydliga dels 
regeringens styrning av medlen, dels befintliga 
uppföljningssystem. Vid fördelning av medlen 
kommer en utgångspunkt att vara de strukturella 
och dynamiska utmaningar som länen står inför. 
Utmaningarna värderas utifrån indikatorer som 
mäter gleshet och avstånd, demografi, 
kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap 
och företagande, arbetsproduktivitet samt 
regional dynamik. Vid fördelning av medel 
kommer även hänsyn att tas till behovet av 
medfinansiering av EU:s strukturfonder och 
stödområdestillhörighet för regionala 
företagsstöd.  
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 2 993 000 000 
kronor 2017–2023. 
 

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 
används framför allt till olika regionala företags-
stöd, projektverksamhet och medfinansiering av 
olika EU-program. Övervägande delen av de 
stöd som beslutas inom ramen för anslaget är 
antingen fleråriga samverkansprojekt med många 
olika offentliga och privata aktörer eller fleråriga 
företagsinvesteringar. Medlen betalas ut när 
kostnader har uppstått. De aktörer som kan fatta 
beslut om framtida åtaganden mot anslaget har 
därför små möjligheter att påverka stödens 
utbetalningstakt. För att verksamheten ska 
fungera tillfredsställande behövs utrymme för att 
kunna hantera bl.a. senarelagd verksamhet. 
Regeringen anser därför att det är viktigt att det 
finns en marginal mellan bemyndigandet och 
beräknade utestående åtaganden vid årets slut, 
dvs. en viss buffert i bemyndigandets storlek. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 2 993 000 000 kronor 2017–2023. 

 
 
Tabell 2.23 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 2 064 475 1 893 823 2 040 287 – – – 

Nya åtaganden 1 200 000 1 983 721 2 649 134 – – – 

Infriade åtaganden -1 370 652 -1 837 203 -1 793 780 -1 007 811 -537 372 -1 350 458 

Utestående åtaganden 1 893 823 2 040 287 2 895 641 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndi-
gande 

2 700 000 2 895 000 2 993 000 – – – 
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Genom riksdagens beslut i samband med 
budgetpropositionen för 2014 tillfördes anslaget 
1:4 Tillväxtverket under utgiftsområde 24 
Näringsliv 19 miljoner kronor årligen under 
perioden 2014–2020 (prop 2013/14:1, bet. 
2013/14:NU1, rskr. 2013/14:103). Medlen ska 
användas till att finansiera Tillväxtverkets upp-
gifter som förvaltande myndighet för åtta 
regionala strukturfondsprogram och ett 
nationellt regionalfondsprogram. Anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder minskar med mot-
svarande belopp under denna period. 

Genom riksdagens beslut med anledning av 
regeringens förslag i budgetpropositionen för 
2015 minskades anslaget 1:1 Regionala tillväxtåt-
gärder med 4,2 miljoner kronor 2015 för att 
finansiera ökade utgifter inom anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 
Rikets styrelse med anledning av EU:s territo-
riella program (prop 2014/15:1, bet. 
2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69). Anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder beräknas minska med 
motsvarande belopp till och med 2020 för 
samma ändamål. 

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder föreslås 
öka med totalt 195 000 000 kronor under 
perioden 2016–2022 för att medfinansiera risk-
kapitalsatsningen fond i fond inom det 
nationella regionalfondsprogrammet 2014–2020. 

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder föreslås 
öka med 35 miljoner kronor 2016. För 2017–
2019 beräknas anslaget öka med 35 miljoner 
kronor per år. Medlen ska användas till ett kom-
pletterande långsiktigt stöd till kommersiell 
service i särskilt utsatta glesbygder.  

 

Tabell 2.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 469 637 1 469 637 1 469 637 1 469 637 

Förändring till följd av:    

Beslut 48 000 68 000 78 000 85 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 517 637 1 537 637 1 547 637 1 554 637 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 517 637 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Regionala till-
växtåtgärder för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 537 637 000 kronor,  
1 547 637 000 kronor respektive 1 554 637 000 
kronor. 

2.7.2 1:2 Transportbidrag 

Tabell 2.25 Anslagsutveckling 1:2 Transportbidrag  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
368 857 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
80 007 

 
2015 

 
Anslag 

 
400 864 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
355 927 

2016 Förslag 375 864      

2017 Beräknat 400 864      

2018 Beräknat 400 864      

2019 Beräknat 400 864      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för statsbidrag 
till regionalt transportbidrag och avser kompen-
sation till företag i de fyra nordligaste länen för 
kostnadsnackdelar till följd av långa transport-
avstånd för varor och stimulerar till höjd 
förädlingsgrad i områdets näringsliv. 
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Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:2 Transportbidrag 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 400 864 400 864 400 864 400 864 

Förändring till följd av:    

Beslut -25 000    

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  375 864 400 864 400 864 400 864 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Det finns enligt regeringen ett mindre 
anslagsbehov 2016 än tidigare beräknat utifrån 
gällande förordning. För att finansiera andra av 
regeringen prioriterade satsningar föreslår rege-
ringen därför att anslaget minskas med 25 miljo-
ner kronor 2016. 

Regeringen föreslår att 375 864 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Transportbidrag för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 400 864 000 kronor, 400 864 000 kronor 
respektive 400 864 000 kronor. 

2.7.3 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–
2020  

Tabell 2.27 Anslagsutveckling 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
0 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
20 000 

 
2015 

 
Anslag 

 
241 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
235 009 

2016 Förslag 1 362 220      

2017 Beräknat 1 638 280      

2018 Beräknat 1 422 224      

2019 Beräknat 1 490 500      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utbetalningar av medel 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden för 
programperioden 2014–2020.  

Kompletterande information 

Från statens budget sker utbetalningarna inom 
regionala utvecklingsfonden till åtta regionala 
och ett nationellt strukturfondsprogram inom 
målet för investering för tillväxt och sysselsätt-
ning. Tillväxtverket är förvaltande och atteste-
rande myndighet. 

Ramen för regionala utvecklingsfonden 
beräknas till totalt ca 7 929 miljoner kronor 
inklusive medel för lokalt ledd utveckling. 

Samtliga territoriella program som Sverige 
deltar i hanteras utanför statsbudgeten. Ramen 
för de territoriella program som redovisas och 
förvaltas i Sverige är ca 2 612 miljoner kronor 
(beloppet avser samtliga deltagande länders EU-
medel). Ramen för programmen som redovisas 
och förvaltas utanför Sverige är ca 9 656 miljoner 
kronor (beloppet avser samtliga deltagande 
länders EU-medel), exklusive det europeiska 
grannskapsprogrammet Kolarctic. Ramen för 
Kolarctic uppgår till 207 miljoner kronor 
(beloppet avser samtliga deltagande länders EU-
medel).  

Den valutakurs som fastställts i förordningen 
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s 
struktur- och investeringsfonder, och som 
används vid omräkning av de finansiella ramarna 
för strukturfonderna, måste fortlöpande analy-
seras och bör vid behov revideras för att skill-
naden mot den verkliga kursen inte ska bli för 
stor.  

Inbetalningarna från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden redovisas på inkomsttitel 
6314 Bidrag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 2014–2020.  

Utbetalningarna från EU:s andra struktur-
fond, Europeiska socialfonden, redovisas under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska 
regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2017–2023. 
 

Skälen för regeringens förslag: Verksam-
heten inom regionalfondsprogrammen omfattar 
bl.a. fleråriga projekt som medför utgifter för 
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kommande budgetår. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:4 
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 
2014–2020 ingå ekonomiska åtaganden som 

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 
kronor 2017–2023. 

 
Tabell 2.28 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 0 0 3 400 000 – – – 

Nya åtaganden 0 3 400 000 1 650 000 – – – 

Infriade åtaganden 0 0 -1 076 700 -1 450 000 -1 280 000 -1 243 300 

Utestående åtaganden 0 3 400 000 3 973 300 – – – 

Erhållet/föreslaget bemyndi-
gande 

2 000 000 3 550 000 4 000 000 – – – 
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Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2016–2019, för 
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden  
2014–2020 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 241 000 241 000 241 000 241 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 123 000 1 401 000 1 189 000 1 259 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 780 -3 720 -7 776 -9 500 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 362 220 1 638 280 1 422 224 1 490 500 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen gör bedömningen att anslaget bör 
justeras 2017 för att anpassa det till förväntad 
utbetalningstakt. Justeringen sker inom befintlig 
ram för regionala utvecklingsfonden.  

År 2015 anvisades under anslaget även medel 
för ett program för lokalt ledd utveckling med 
stöd från bl.a. Europeiska regionalfonden. 
Regionalfondsmedlen uppgår för detta program 
till totalt 71 356 816 kronor för program-
perioden 2014–2020. Regeringen anser att medel 
för lokalt ledd utveckling från alla berörda EU-
fonder bör anvisas samlat på anslag under 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel. Regeringen föreslår därför att 
föreliggande anslag minskas med 1 780 000 kro-
nor 2016, 3 720 000 kronor 2017, 7 776 000 
kronor 2018 och 9 500 000 kronor 2019. Det 
under utgiftsområde 23 upptagna anslaget 1:19 
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur ökas med 
motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 1 362 220 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 638 280 000 kronor, 1 422 224 000 kronor 
respektive 1 490 500 000 kronor.  



 

 

 

 

Allmän miljö- och 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att genomföra 

borttagning av de utsläppsenheter under 
EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2013 
som Sverige kommer att tilldelas och som 
inte behövs för avräkning mot Sveriges 
åtagande inom EU år 2013 (avsnitt 3.8), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor 2017–2020 (avsnitt 3.9.2), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 350 000 000 
kronor 2017–2022 (avsnitt 3.9.3), 

4.  bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 1 430 000 000 kronor 2017–2025 
(avsnitt 3.9.4), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 102 000 000 kronor 2017–2020 
(avsnitt 3.9.5), 
 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 19 900 000 kronor 
2017 och 2018 (avsnitt 3.9.10), 

7. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vatten-
miljö ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
300 000 000 kronor 2017–2020 (avsnitt 
3.9.12), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 14 000 000 kronor 
2017–2021 (avsnitt 3.9.14), 

9. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 
2017–2065 (avsnitt 3.9.16), 

10. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:18 Klimatinvesteringar ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 300 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.9.18), 
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11. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
1 600 000 000 kronor 2017–2022 
(avsnitt 4.6.2), 

12. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård enligt följande uppställning: 

 

 

 

 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Naturvårdsverket 433 435 

1:2 Miljöövervakning m.m. 333 214 

1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 002 535 

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 815 018 

1:5 Miljöforskning 80 831 

1:6 Kemikalieinspektionen 229 623 

1:7 Avgifter till Internationella organisationer 141 131 

1:8 Supermiljöbilspremie 309 000 

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 221 781 

1:10 Klimatanpassning 119 000 

1:11 Inspire 20 000 

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 751 565 

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 205 000 

1:14 Internationellt miljösamarbete 33 900 

1:15 Hållbara städer 2 500 

1:16 Skydd av värdefull natur 1 343 500 

1:17 Havs- och vattenmyndigheten 225 266 

1:18 Klimatinvesteringar 600 000 

1:19 Elbusspremie 50 000 

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 56 189 

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 688 268 

Summa  7 661 756 
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2 Allmän miljö- och naturvård 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
är indelat i områdena Miljöpolitik (avsnitt 3) och 
Miljöforskning (avsnitt 4). 

 
 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Miljöpolitik 4 427 5 359 5 263 6 917 6 590 6 468 6 014 

Miljöforskning 658 688 675 744 752 753 758 

Totalt för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 5 085 6 047 5 938 7 662 7 341 7 221 6 772 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 
 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 341 5 341 5 341 5 341 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 20 40 71 104 

Beslut 2 378 2 036 1 889 1 407 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden     

Övrigt -77 -75 -80 -80 

Ny ramnivå  7 662 7 341 7 221 6 772 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Utfallet för 2014 uppgick till 5,1 miljarder 
kronor vilket motsvarar nivån för anslagna 
medel. Även 2015 beräknas utgifterna på 5,9 
miljarder kronor uppgå till motsvarande nivå 
som anslagna medel. För 2016 föreslår 
regeringen att 7,7 miljarder kronor anvisas 
utgiftsområdet, vilket är en ökning med 1,7 
miljarder jämfört med anslagna medel 2015 
inklusive ökningar i vårändringsbudgeten (prop. 
2014/15:99). Ökningarna i vårändringsbudgeten 
uppgick till 0,6 miljarder kronor. Ökningarna 
hänför sig till regeringens klimat- och miljösats-
ningar inom utgiftsområdet.  
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Tabell 2.2 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 2 237 

Verksamhetsutgifter 2 5 177 

Investeringar 3 248 

Summa ramnivå 7 662 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksam-
heten byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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3 Miljöpolitik 

3.1 Omfattning 

Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljö-
kvalitetsmål och det generationsmål för miljö-
arbetet som beslutats av riksdagen. Målen är 
styrande för allt miljöarbete som Sverige 
bedriver nationellt, inom EU och internationellt. 
Miljömålssystemet ger också en struktur för en 
systematisk uppföljning av miljöpolitiken som 
grund för ett strategiskt åtgärdsarbete. 

Myndigheterna som finansieras inom politik-
området är 

– Naturvårdsverket 

– Havs- och vattenmyndigheten 

– Kemikalieinspektionen 

– Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) 

 
Statligt ägda bolag och stiftelser m.m. som 
berörs är Stiftelsen Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning samt Kärnavfallsfonden. 

Dessutom har 26 nationella myndigheter och 
länsstyrelsen i sin instruktion ett utpekat ansvar 
för att verka för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. Ansvaret gäller följande 
myndigheter: 

– Boverket 

– Exportkreditnämnden 

– Folkhälsomyndigheten 

– Försvarsmakten 

– Havs- och vattenmyndigheten 

– Kemikalieinspektionen 

– Kommerskollegium 

– Konsumentverket 

– Livsmedelsverket 

– Läkemedelsverket 

– Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

– Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser 

– Naturvårdsverket 

– Riksantikvarieämbetet 

– Sida 

– Sjöfartsverket 

– Skogsstyrelsen 

– Statens energimyndighet 

– Statens jordbruksverk 

– Statens skolverk 

– Strålsäkerhetsmyndigheten 

– Sveriges geologiska undersökning 

– Tillväxtverket 

– Trafikverket 

– Transportstyrelsen 

– Upphandlingsmyndigheten 
 

Åtta av dessa myndigheter har även ett utpekat 
ansvar för att samordna uppföljning och 
utvärdering av ett eller flera miljökvalitetsmål. 
Dessa myndigheter är: 

– Boverket 

– Havs- och vattenmyndigheten 

– Kemikalieinspektionen 

– Naturvårdsverket 

– Skogsstyrelsen 
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– Statens jordbruksverk 

– Strålsäkerhetsmyndigheten 

– Sveriges geologiska undersökning 
 
Naturvårdsverket har i uppgift att vägleda de 
myndigheter som har ett ansvar i miljömåls-
systemet i deras arbete med genomförande och 
uppföljning. De ska årligen redovisa en samlad 

beskrivning av det närmaste föregående årets 
resultat bl.a. med en redovisning av de åtgärder 
som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. I arbetet med uppföljnings- 
och utvärderingsarbetet deltar även berörda 
bransch- och intresseorganisationer.  

 

3.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Miljöpolitik 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Miljöpolitik        

1:1 Naturvårdsverket 386 393 386 433 440 450 459 

1:2 Miljöövervakning m.m. 292 306 299 333 333 323 333 

1:3 Åtgärder för värdefull natur 639 760 739 1 003 998 998 998 

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 387 420 438 815 858 743 833 

1:5 Miljöforskning 82 76 74 81 80 79 95 

1:6 Kemikalieinspektionen 213 214 214 230 232 237 241 

1:7 Avgifter till Internationella organisationer 157 190 198 141 141 141 141 

1:8 Supermiljöbilspremie 117 347 338 309 0 0 0 

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 216 219 218 222 224 228 232 

1:10 Klimatanpassning 94 115 102 119 107 107 107 

1:11 Inspire 18 20 20 20 0 0 0 

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 668 687 669 752 748 735 735 

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 113 183 178 205 205 205 205 

1:14 Internationellt miljösamarbete 24 56 53 34 21 21 21 

1:15 Hållbara städer 6 80 72 3 5 0 0 

1:16 Skydd av värdefull natur 811 960 934 1 344 1 268 1 268 1 268 

1:17 Havs- och vattenmyndigheten 204 208 209 225 230 235 247 

1:18 Klimatinvesteringar 0 125 122 600 600 600 0 

1:19 Elbusspremie 0 0 0 50 100 100 100 

Summa Miljöpolitik 4 427 5 359 5 263 6 917 6 590 6 468 6 014 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 
3.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
redovisas normalt i huvudsak på budgetens 
utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även 
stöd på budgetens inkomstsida i form av 
avvikelser från en enhetlig beskattning, s.k. 

skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss 
kategori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen inom ett visst skatteslag. 
Förutom skatteutgifter redovisas i före-
kommande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har 
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införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo 
och kan därför jämställas med stöd på budgetens 
utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovis-
ningen av skatteutgifterna har redovisats i 
regeringens skrivelse Redovisning av skatte-
utgifter 2015 (skr. 2014/15:98). I det följande 
redovisas de skatteutgifter som är att hänföra till 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

 
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom utgiftsområde 20 

Miljoner kr Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Förmån av miljöanpassade bilar 320 380 

Totalt för utgiftsområde 20 320 380 

 
Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade 
bilar 

Förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis –
är utrustad med teknik för drift med elektricitet 
eller med mer miljöanpassade drivmedel än 
bensin eller dieselbränsle och som därför har ett 
nybilspris som är högre än nybilspriset för 
närmast jämförbara bil utan sådan teknik, sätts 
ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för 
den närmast jämförbara bilen utan sådan teknik 
(61 kap. 8a § Inkomstskattelagen). Vidare gäller 
att förmånsvärdet för förmånsbilar som drivs 
med elektricitet som tillförs genom laddning 
från yttre energikälla eller annan gas än gasol 
utgörs av 60 procent av förmånsvärdet för 
jämförbar bil utan miljöanpassad teknik, dock 
högst 16 000 kronor per år. Den senare nedsätt-
ningen är tidsbegränsad och gäller t.o.m. 2016. 
Skatteutgiften uppstår till följd av det nedsatta 
förmånsvärdet och avser inkomst av tjänst och 
särskild löneskatt. 

3.4 Mål för utgiftsområdet 

Målen för politikområdet är strukturerat i ett 
målsystem som kallas för miljömålssystemet. 
Målen omfattar följande (prop. 2009/10:155, bet. 
2009/10: MJU25, rskr. 2009/10:377): 

– Ett generationsmål som anger inriktningen 
för den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att nå miljö-
kvalitetsmålen. Miljökvalitetsmål som 

beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till.  

– Etappmål som beskriver de samhälls-
omställningar som är viktiga steg för att nå 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 

 
Generationsmålet är det övergripande målet för 
miljöpolitiken och beskriver att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Målet beslutades av riksdagen 1999 
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10: MJU25, rskr. 
2009/10:377). Detta förutsätter en ambitiös 
miljöpolitik i Sverige, inom EU och 
internationellt. Målen för miljöpolitiken ska 
integreras i målen för andra politikområden och 
miljöfrågorna ska beaktas när en myndighet 
fullgör sin huvuduppgift, för att på bästa sätt 
skapa förutsättningar för beslut som är hållbara i 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt 
perspektiv (prop. 2009/10:155 samt prop. 
2013/14: 141).  

Miljökvalitetsmålen konkretiserar den miljö-
mässiga dimensionen av hållbar utveckling. 
Målen kopplar till andra tvärsektoriella mål som 
t.ex. de hållbarhetsmål som utvecklas inom FN 
(Sustainable Development Goals, SDG), till 
EU:s mål om klimat och energi (EU 2020) och 
till regeringens politik för global utveckling 
(PGU).  

Riksdagen har beslutat om sexton miljö-
kvalitetsmål (prop. 1997/98:145, bet. 
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183, prop. 
2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 
2005/06:48, prop. 2008/09:162, bet. 
2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300, prop. 
2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 
2009/10:377):  

– Begränsad klimatpåverkan 

– Frisk luft 

– Bara naturlig försurning 

– Giftfri miljö 

– Skyddande ozonskikt 

– Säker strålmiljö 

– Ingen övergödning 

– Levande sjöar och vattendrag 

– Grundvatten av god kvalitet 

– Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
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– Myllrande våtmarker 

– Levande skogar 

– Ett rikt odlingslandskap 

– Storslagen fjällmiljö 

– God bebyggd miljö 

– Ett rikt växt- och djurliv 
 

Hittills har flera etappmål beslutats av 
regeringen. Ett har även beslutats av riksdagen 
(prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 
2009/10:377). Etappmålen är målövergripande 
och kan bidra såväl till flera olika miljökvalitets-
mål och till generationsmålet, se tabell 3.3.  
 
 

Tabell 3.3Etappmål som beskriver samhällsomställningar 
viktiga för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

Område Etappmål om 

Farliga ämnen … särskilt farliga ämnen 
… kunskap om ämnen hälso- och miljöegenskaper 
… information om farliga ämnen i varor 
… utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler 
… effektivare kemikalietillsyn inom EU 
… giftfria och resurseffektiva kretslopp 
… att minska barns exponering för farliga ämnen 
… miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och 
internationellt 

Biologisk mångfald 
och 
ekosystemtjänster 

… ekosystemtjänster och resiliens 
… den biologiska mångfaldens och ekosystem-
tjänsternas värden 
… hotade arter och naturtyper 
… invasiva främmande arter 
… kunskap om genetisk mångfald 
… helhetssyn på markanvändningen 
… skydd av landområden, sötvattensområden och 
marina områden 
… miljöhänsyn i skogsbruket 
… ett variationsrikt skogsbruk 
… en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

Klimat … utsläpp av växthusgaser 2020 

Luftföroreningar … gränsöverskridande luftföroreningar i Europa 
… luftföroreningar från sjöfarten 
… luftföroreningar från småskalig vedeldning 

Avfall … resurshushållning i livsmedelskedjan 
… resurshushållning i byggsektorn 

Etappmålen för farliga ämnen ingår i regeringens strategi för en giftfri miljö. 
Etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster ingår i 
regeringens strategi med samma namn. 

 
 

 

 

3.5 Resultatredovisning 

Indikatorer och bedömningsgrunder 

Till vart och ett av miljökvalitetsmålen hör ett 
antal s.k. preciseringar. Preciseringarna beskriver 
tydligare innebörden av miljökvalitetsmålet och 
det miljötillstånd som ska uppnås. Precise-
ringarna är också de bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten och bedöma 
om styrmedel och insatser i Sverige samt inom 
EU och internationellt är tillräckliga för att nå 
målen (Ds 2012:23). 

Som ett komplement och en ytterligare 
konkretisering av dessa bedömningsgrunder 
finns även ett stort antal indikatorer som redo-
visas på den miljömålsportal som Naturvårds-
verket tillhandahåller (www.miljomal.se). 
Bedömningsgrunderna och ett urval av aktuella 
indikatorer redovisas under respektive miljö-

kvalitetsmål nedan. Samtliga indikatorer som 
används av myndigheterna i deras bedömningar 
av om målen är möjliga att nå redovisas på 
miljömålsportalen. 

För att stärka och vidareutveckla uppfölj-
ningen pågår sedan ett par år tillbaka ett 
utvecklingsarbete hos alla miljömålsansvariga 
myndigheter, både nationellt och regionalt, med 
att utveckla nya och ännu bättre indikatorer. 
Flertalet av de bedömningsgrunder och 
indikatorer som finns för att följa upp miljö-
målen är resurskrävande att mäta varför årlig 
uppföljning inte görs av alla indikatorer.  

I avsnitt 3.5.1–3.5.17 redovisas generations-
målet och miljökvalitetsmålen. Resultatredovis-
ningen för friluftslivet finns i utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid, avsnittet 
för Friluftspolitik. Uppföljningen av frilufts-
livsmålen ska samordnas med miljömålsupp-
följningen och den första rapporteringen sker 
2015 (skr. 2012/13:51). 
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Resultat 

Samlad redovisning av miljökvalitetsmålen 
Naturvårdsverket pekar i sin årliga uppföljning 
av miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket 
rapport 6608) på att utvecklingen är positiv för 
fyra av 16 mål. För fem av 16 mål är riktningen 
negativ och för de resterande sju målen går det 
inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av 
miljön. De mål där utvecklingen i miljön är 
positiv är Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö. 
Mål där utvecklingen i miljön är negativ är 
Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, 
Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö 
och Ett rikt växt- och djurliv. För följande mål 
går det inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön: Giftfri miljö, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalité, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, och 
Levande skogar.  

Det är i princip samma övergripande bedöm-
ning som gjordes i förra årets rapport förutom 
att ett mål då inte gick att bedöma på grund av 
otillräckligt underlag. Utvecklingen i miljön har 
för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
förbättrats i förhållande till förra året medan 
utvecklingen i miljön för miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning har försämrats till neutral 
från att tidigare ha bedömts som positiv.  

 

Naturvårdsverket redovisar att svårigheterna 
med att nå målen bl.a. handlar om att beslut har 
fattats men inte genomförts, ett s.k. genom-
förandeunderskott. Detta problem uppmärk-
sammades av Naturvårdsverket redan 2012 
(Fördjupad utvärdering 2012, Rapport 6500) och 
av OECD i sin granskning av Sveriges miljö-
politik 2014. Naturvårdsverket anger också att 
det finns fortsatta problem med resurssättning, 
särskilt på regional nivå, samt att vissa av de 
befintliga styrmedel som finns inte utnyttjas till 
sin fulla potential. I rapporten lyfts vikten av att 
medborgare har rätt information för att bidra till 
en bättre miljö och därmed vikten av 
kommunikation som ett strategiskt verktyg för 
att nå miljökvalitetsmålen.  

Dagens miljöutmaningar är till stora delar 
gränsöverskridandet och flera miljökvalitetsmål 
kan inte lösas inom Sveriges gränser. Genom att 
driva en aktiv politik inom EU och inter-
nationellt ökar förutsättningarna för att nå 
miljökvalitetsmålen. För ungefär hälften av 
miljökvalitetsmålen är insatser inom EU eller 
internationellt avgörande för om målen ska 
kunna nås. Ett kraftfullt agerande inom EU 
förutsätter en ambitiös nationell politik.  

I oktober kommer Naturvårdsverket, på 
uppdrag av regeringen, att överlämna en 
fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet. Rapporten kommer vara 
ett underlag för regeringens fortsatta arbete med 
att öka takten för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet.  

 
 

 
Tabell 3.4 Delar av miljömålssystemet 

Miljömålsberedningen 

 Utvecklar politiken 

 

Miljömålsrådet 

Stärker genomförandet 

Miljömålssamordnaren 

Involverar näringslivet 

21 länsstyrelser 

Ansvar för uppföljning & genomförande 

 

26 myndigheter 

Ansvar för uppföljning & genomförande 

Naturvårdsverket 

Samordnar och vägleder, uppföljning & genomförande 

 
 
 
 

 
Etappmålen svårbedömda 
Rapporten Årlig uppföljning (Naturvårdsverket 
rapport 6661) visar att flera av de 24 etappmål 
som beslutats (se tabell 3.4) är svåra att nå eller 
svåra att bedöma. Många av etappmålen är 

beroende av internationella politiska överens-
kommelser vilket gör möjligheten att påverka att 
målen nås begränsad. Naturvårdsverket menar 
vidare att för de fem etappmål som beslutades 
2014 har tiden varit för knapp för att vidta 
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åtgärder och bedöma läget. Av de 24 etappmål 
som har beslutats, har två mål uppnåtts. Det 
senaste etappmålet uppnåddes våren 2015 i och 
med att regeringen etablerade dialogprocessen i 
det nationella skogsprogrammet. Naturvårds-
verket gör bedömningen att ytterligare fyra 
etappmål bedöms kunna nås med i dag beslutade 
och vidtagna åtgärder.  

Nationell miljömålssamordnare 
Miljöarbetet hos företag är, tillsammans med 
statliga insatser, avgörande för att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
Strukturer och arbetsformer för hur staten och 
näringslivets aktörer ska samverka i detta arbete 
behöver utvecklas och näringslivets miljöarbete 
behöver synliggöras och tillvaratas i större 
utsträckning än tidigare. Därför har en nationell 
miljömålssamordnare inriktad mot näringslivet 
tillsatts (M 2014:04). 

Samordnaren ska bl.a. stärka befintliga nätverk 
och främja etablerandet av nya nätverk inom 
näringslivet och mellan myndigheter och företag 
på miljöområdet. Samordnaren ska även öka 
kunskapen om generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen och främja ett åtgärdsinriktat 
miljöarbete i näringslivet. I uppdraget ingår att 
föreslå hur miljömålssystemet kan göras mer 
relevant och användbart för näringslivets 
aktörer. Samordnaren ska även identifiera och 
sprida goda exempel på företag som på olika sätt 
integrerat miljöhänsyn i sina affärsmodeller. 

Den nationella miljömålssamordnaren 
tillträdde i januari 2015 och har inlett sitt arbete 
genom att etablera kontakter med ett flertal 
stora, små- och medelstora företag, närings-
livsorganisationer, branschorganisationer och 
företagsnätverk. Utöver att informera om 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet har 
miljömålssamordnaren samlat in synpunkter och 
förslag på hur miljömålssystemet kan utvecklas 
för att bli mer relevant för näringslivet. 
Uppdraget ska slutredovisas i juni 2017. 

Miljömålsrådet 
För att stärka genomförandet av miljöpolitiken 
och öka takten i arbetet med att nå miljömålen 
har regeringen inrättat ett Miljömålsråd. 
Miljömålsrådet är en plattform för cheferna vid 
17 myndigheter som är strategiskt viktiga för att 
nå miljömålen. I mars varje år med start 2016 ska 
Miljömålsrådet presentera en lista på åtgärder 
som myndigheterna åtar sig att genomföra i 
syfte att öka takten i arbetet med att nå miljö-

målen. Miljömålsrådet ska också ge förslag till 
regeringen på områden och frågor där rådet 
anser att regeringen behöver ta initiativ. Ett 
första möte i Miljömålsrådet ägde rum i april 
2015. Myndigheterna som är representerade i 
Miljömålsrådet ska också bilda ett nätverk med 
experter från respektive myndighet. Nätverket 
ska med sin sakkunskap stödja rådet med 
underlag och konsekvensbedömningar. Miljö-
målsrådet ger myndigheterna en tydligare 
plattform för att gemensamt stärka genom-
förandet av miljöpolitiken. 

Stärkt genomförande vid nationella myndigheter 
Regeringen fortsätter att stärka styrningen av 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet hos 26 nationella myndigheter 
som har ett ansvar inom miljömålssystemet. Hur 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet integreras i myndighetens 
respektive verksamhet har varit i fokus. 
Naturvårdsverkets ansvar att vägleda övriga 
berörda myndigheter i deras arbete med 
uppföljning och genomförande av miljö-
kvalitetsmålen har förtydligats i myndighetens 
instruktion. I juni beslutade regeringen att ge 24 
strategiskt viktiga myndigheter i uppdrag att 
analysera hur de inom sitt område kan bidra till 
att nå miljömålen. Enligt uppdraget ska 
myndigheterna analysera vilka miljökvalitetsmål 
och delar av generationsmålet som är relevanta 
för den egna verksamheten och upprätta en plan 
med åtgärder som bidrar till att klara miljömålen. 
Planen för genomförande ska omfatta en period 
om fyra år och ska vara upprättad senast 30 juni 
2016. Naturvårdsverket har en särskild roll att 
stödja och vägleda myndigheterna i arbetet.  

Ett klimatpolitiskt ramverk 
Regeringen har förnyat den parlamentariska 
Miljömålsberedningen (M2010:04) genom att 
tillsätta en ny ordförande och ge ett nytt 
uppdrag. Regeringen har gett Miljömåls-
beredningen i uppdrag att utreda hur ett klimat-
politiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik 
ska kunna utformas i bred politisk dialog. Syftet 
är att skapa stabilitet och tydlighet på vägen mot 
ett långsiktigt klimatmål (dir. 2014:165). 
Ramverket ska skapa förutsättningar för en 
transparent och kraftfull styrning och 
uppföljning av arbetet för att nå klimatmålen på 
ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
Beredningen ska även utveckla en strategi med 
styrmedel och åtgärder för en samlad och 
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långsiktig klimatpolitik. En klimatlag, dvs. ett 
utvecklat regelverk för politiska beslut om 
utsläppsminskningar och en rättslig grund för 
styrning, ansvarsfördelning, uppföljning och 
kontroll av klimatarbetet, kan ingå som en del i 
ramverket och beredningen ska belysa för- och 
nackdelar med en sådan klimatlag. 

Starkt regionalt ansvar 
Regeringen fortsätter att stärka styrningen av 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet hos Länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna har en övergripande och 
samordnande roll i det regionala arbetet med 
miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsernas insatser är 
viktiga för att generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen ska kunna nås. Vid många 
länsstyrelser sker en bred och regelbunden 
samverkan inom länen. Samtliga länsstyrelser 
arbetar med eller har tagit fram regionala 
åtgärdsprogram i samverkan med länets aktörer.  

Prioriterade insatser för ökad måluppfyllelse 
Under 2014 överlämnades flera förslag till 
strategier med etappmål för att öka takten i 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålen till 
regeringen, bl.a. förslag på en strategi för hållbar 
användning av mark och vatten (Med miljömålen 
i fokus – hållbar användning av mark och vatten, 
SOU 2014:50), förslag på en strategi för en 
storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverkets rapport 
5773, Storslagen fjällmiljö), och förslag på en 
strategi för en god bebyggd miljö (Boverkets 
rapport 2014:32, Förslag till strategi för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö) 
Regeringskansliets dnr M2014/2798). Samtliga 
förslag till strategier har remissbehandlats. 

Utöver uppdraget att utveckla ett klimat-
politiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik 
(dir. 2014:165) har den parlamentariska 
Miljömålsberedningen (M 2010:04)  också i 
uppdrag att ta fram ett förslag till luftvårds-
strategi (dir. 2014:110). 

Miljömyndighetsutredningen 
Miljömyndighetsutredningen lämnade sitt 
slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljö-
arbete (SOU 2015:43) i mars i år. Betänkandet 
har skickats på remiss. 

Vägledning för en bättre miljötillsyn 
Statskontorets redovisning av uppdraget att 
utvärdera den statliga tillsynsvägledningen enligt 
miljöbalken har remitterats. I rapporten 

lämnades ett antal förslag för att förbättra förut-
sättningarna för de centrala myndigheternas och 
länsstyrelsernas tillsynsvägledning i syfte att 
stärka den operativa tillsynen. Statskontoret 
föreslog att Tillsyns- och föreskriftsrådet 
(TOFR) vid Naturvårdsverket avvecklas och att 
länsstyrelsernas samverkansorgan, Miljö-
samverkan Sverige, i stället stärks och utvecklas 
och får i uppdrag att samordna tillsyns-
vägledningen. Vidare föreslogs att läns-
styrelsernas vägledningsansvar enligt miljöbalken 
begränsas och att Naturvårdsverket får ett 
utökat ansvar för att följa upp och rapportera om 
tillsynens resultat. 

Naturvårdsverket har lämnat förslag på hur 
uppföljningen av miljötillsynen kan utvecklas 
och påtalar bl.a. behov av vissa författnings-
ändringar i miljötillsynsförordningen för att öka 
förutsättningarna för en samlad redovisning av 
tillsynens resultat. 

Miljöövervakning ger viktig information 
Att övervaka och undersöka tillståndet i miljön 
är en viktig del av miljöarbetet. Utifrån över-
vakningen är det möjligt att bedöma hotbilder, 
bedöma behov av åtgärder, följa upp beslutade 
åtgärder och ge underlag för analys av olika 
utsläppskällors nationella och internationella 
miljöpåverkan. Flera olika aktörer är med och 
utför eller på annat sätt bidrar till miljö-
övervakning. Övervakningen används bl.a. till 
internationell rapportering och för uppföljning 
av miljösmålen. Regeringen har stärkt arbetet 
med miljöövervakning framförallt övervakning 
av hav och vatten med 25 miljoner kronor 2015 
(prop. 2014/15:99). 

Den nationella miljöövervakningen är indelad 
i tio programområden, varav Naturvårdsverket 
ansvarar för åtta och Havs- och vatten-
myndigheten ansvarar för två områden. Miljö-
övervakningen ska bl.a. vara anpassad till 
lagstiftningen om miljökvalitetsnormer. 

Under 2014 har grunden lagts för en 
utvecklad övervakning av sjöfåglar bl.a. ejder och 
alfågel. För att förbättra miljöövervakningen i 
sjöar och vattendrag har arbetet med en ny 
gruppering av sjöar och vattendrag påbörjats. 
För att få ett bättre underlag för risk- och 
statusbedömning av grundvattnet har det skett 
en detaljerad genomgång av befintliga 
övervakningsstationer. 

Under 2014 slutfördes en revision av de 
regionala miljöövervakningsprogrammen. Efter 
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revideringen har fler länsstyrelser än tidigare 
anslutitit sig till de s.k. gemensamma 
delprogrammen, så att länen arbetar utifrån 
samma syfte och metodik och med samma 
projektledning. 

Under 2013–2014 genomförde Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket en 
översyn av den akvatiska miljöövervakningen 
som finns inom ramen för programområdena 
Sötvatten respektive Kust och hav. Myndig-
heterna har också låtit genomföra en extern 
revision av bl.a. övervakningen av miljögifter i 
akvatisk miljön.  

Geografisk miljöinformation möjliggör 
gränsöverskridande analyser 
Arbetet med att utveckla en infrastruktur för 
geografisk miljöinformation i Europa fortsätter i 
enlighet med lagen (2010:1767) om geografisk 
miljöinformation och EU-direktivet om Inspire 
(2007/2/EG). 

Syftet med infrastrukturen för geografisk 
miljöinformation är att följa förändringar i 
miljön och öka möjligheten att förebygga risker 
som beror på förändringar i miljön. Medlems-
staterna och EU kan utforma och genomföra 
miljöpolitiken på ett effektivare sätt med stöd av 
infrastrukturen. Arbetet med att genomföra 
direktivet i Sverige följer den tidsplan som EU 
fastställt och kommer att pågå t.o.m. 2020. 

Ett 20-tal myndigheter arbetar med att 
genomföra det s.k. Inspire-direktivet i Sverige 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande 
av en infrastruktur för rumslig information i 
Europeiska gemenskapen). Lantmäteriet har ett 
ansvar att samordna och stödja deras arbete. 
Lantmäteriet ansvarar också för Geodata-
portalen, som är en gemensam ingång till 
geodata och tjänster. Under 2014 har portalen 
utvecklats och förbättrats med ny funktionalitet 
och ökad användarvänlighet. 

Miljöledning är ett grundläggande verktyg 
Samtliga av de 185 myndigheter som omfattas av 
förordningen (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter har under 2014 fortsatt att 
utveckla sitt miljöledningsarbete. En nyhet för 
2014 är att uppföljning av förordningen 
(2014:480) om myndigheters inköp av energi-
effektiva varor, tjänster och byggnader har 
rapporterats in av myndigheterna i samband med 
att de redovisat sitt miljöledningsarbete till 
Naturvårdsverket. 

Under 2014 är det ytterligare fem 
myndigheter som valt att miljöcertifiera sin 
verksamhet i enlighet med Miljölednings-
standarden ISO 14001 eller EU:s frivilliga 
miljölednings- och miljörevisionsförordning 
(EMAS). Certifiering har därmed genomförts av 
totalt 32 av 185 myndigheter, vilket motsvarar 17 
procent av myndigheterna. Andelen miljö-
anpassade upphandlingar, av det totala 
upphandlingsvärdet, har ökat från 53 procent 
2013 till 67 procent 2014.  

Naturvårdsverket fortsätter att vidareutveckla 
vägledningen till berörda myndigheter bl.a. 
genom att stärka och målgruppsanpassa 
vägledningen och för att få till en tydligare 
koppling till generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen. Varje år gör Naturvårdsverket 
dessutom en bedömning av hur långt 
myndigheterna har kommit i sitt kvalitativa 
arbete med miljöpolicy, miljömål och mål-
uppfyllelse enligt miljöledningsförordningen.  

Under 2015 har förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter 
(miljöledningsförordningen) reviderats. 
Miljöledningsförordningen har slagits samman 
med förordningen (2014:480) om myndigheters 
inköp av energieffektiva varor, tjänster och 
byggnader. Ändringen innebär också att 
domstolarna har tillkommit bland de 
myndigheter som omfattas av systemet. 

På internationell nivå har Naturvårdsverket 
gett stöd till FN i dess arbete med att införa ett 
miljöledningssystem. Naturvårdsverket deltar 
också i arbetet med EU:s frivilliga miljölednings- 
och miljörevisionsordning (EMAS) och i arbetet 
med att uppdatera miljöledningsstandarden 
ISO 14001. 

Analys och slutsatser 

Regeringen har beslutat om flera initiativ för att 
stärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 
och generationsmålet. Det nyinrättade 
Miljömålsrådet förväntas stärka genomförandet 
av miljöpolitiken, även inom andra politik-
områden. Regeringen ser fram emot Miljömåls-
rådets första redovisning i mars 2016. Den 
nationella miljömålssamordnaren för näringslivet 
har påbörjat sitt arbete för att öka samverkan 
med näringslivet och mötts av positivt 
mottagande från näringslivet. Den omformade 
Miljömålsberedningen har inlett sitt arbete med 
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att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk med 
en strategi för en långsiktig klimatpolitik ska 
kunna utformas. De satsningar som regeringen 
redan har beslutat om för att öka takten i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen kommer också 
att stärka arbetet.  

Regeringen anser att arbetet för att nå de av 
riksdagen antagna miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet behöver stärkas ytterligare. 
Bedömningen är att 14 av 16 miljökvalitetsmål 
inte nås med i dag beslutade styrmedel. Vilket 
innebär ett oförändrat läge i förhållande till 
föregående år. De miljökvalitetsmål där 
utvecklingen i miljön går i positiv riktning har 
inte blivit fler i förhållande till föregående år. 
Snarare har utvecklingen i miljön försämrats 
något för miljökvalitetsmålet Ingen 
övergödning. Uppföljningen av de beslutade 
etappmålen visar att flera av målen är svåra att 
bedöma vilket bl.a. kan i flera fall kan bero på att 
målen är otydligt formulerade. Samtidigt som 
arbetet med att nå målen fortsätter bl.a. genom 
att etappmålet om en dialogprocess i det 
nationella skogsprogrammet har uppnåtts under 
våren 2015.  

För att ytterligare stärka arbetet ökar 
regeringen anslaget för skydd av värdefull natur 
med 590 miljoner kronor, anslaget för åtgärder 
för värdefull natur med 350 miljoner kronor 
samt anslaget för åtgärder för havs- och 
vattenmiljö med 75 miljoner kronor per år 2016 
och framåt. Dessutom görs satsningar för att nå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Begränsad 
klimatpåverkan.  

För att öka takten i arbetet med att nå miljö-
kvalitetsmålen behöver miljöpolitiken och dess 
mål fortsatt integreras i de politikområden där 
drivkrafterna och lösningarna till miljö-
problemen finns. 

Regeringen ser att den lokala och regionala 
nivån är grundläggande i arbetet med att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

Miljödimensionen av hållbar utveckling är 
aktuell i flera internationella sammanhang där 
olika former av mål utvecklas. Ett exempel är att 
FN ska enas om nya mål för hållbar utveckling 
under hösten 2015. I det nationella arbetet med 
att genomföra de globala hållbarhetsmålen 
kommer arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 
att vara ett viktigt led. 

Forskning och innovation är avgörande för att 
hitta lösningar på miljöproblemen och är en 
viktig drivkraft för att föra miljöarbetet framåt. 

Med hjälp av forskning kan kunskapsluckor som 
utgör hinder för att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet identifieras och fyllas. 
Resultatet av forskning är också av betydelse för 
att utvärdera miljöarbetet och kan ligga till grund 
för att utveckla nya etappmål och nya insatser. 
Miljö- och klimatteknik och innovationer kan 
bidra till att generationsmålet och miljö-
kvalitetsmålen nås snabbare och mer kostnads-
effektivt. Innovationsrådet kommer att vara ett 
viktigt forum där dessa frågor lyfts på hög 
politisk nivå. I utgiftsområde 20 avsnitt 4.4 finns 
resultatredovisningen avseende miljöforskning. 

Miljötillsyn och tillsynsvägledning 
De förslag som Statskontoret lämnat avseende 
tillsynsvägledning enligt miljöbalken har 
mottagits positivt av en majoritet av remiss-
instanserna. Många framför dock att förutsätt-
ningarna för bemanning, ansvar och arbets-
uppgifter för ett utvecklat Miljösamverkan 
Sverige samt dess finansiering behöver utredas 
ytterligare innan förändringar genomförs. 
Beredning pågår inom Regeringskansliet. 

Miljöövervakning 
Miljöövervakningen är central för att bl.a. följa 
tillståndet i miljön, för uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen och för internationell 
rapportering. Därför har regeringen satsat 
ytterligare resurser på att stärka arbetet med 
miljöövervakning framförallt övervakning av hav 
och vatten med 25 miljoner kronor 2015 (prop. 
2014/15:99). Satsningen kommer att bidra till att 
öka takten i arbetet med att nå miljökvalitets-
målen genom att miljöövervakningen stärker 
miljöarbetet så att rätt insatser vidtas.  

Kraven på en utvidgad miljöövervakning har 
vuxit under senare år, främst beroende på ökade 
krav på uppföljning av genomförandet av EU:s 
olika miljödirektiv, t.ex. havs- och vatten-
relaterade direktiv. Miljöövervakningen består 
till stor del av löpande datainsamling som 
används i internationell rapportering och i 
uppföljningen av miljökvalitetsmålen. För att ha 
möjlighet att svara upp mot de ökade krav på 
miljöövervakning som bl.a. nya regelverk i EU 
och uppföljning av miljömålssystemet ställer, 
kommer regeringen att stärka resurserna till 
miljöövervakning, framförallt avseende ökad 
övervakning av hav och vatten men även 
miljögifter. Spridningen av långlivade 
perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) 
till vatten (inklusive dricksvatten) är ett exempel 
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som visar på behovet av ökad övervakning av 
miljögifter. Med en god miljöövervakning går 
det att effektivt följa upp åtgärder som utförs på 
exempelvis lokal och internationell nivå. 

Det är också viktigt att de berörda 
myndigheterna, som t.ex. Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten, fortsätter att 
vidareutveckla sitt arbete med miljöövervakning 
så att tilldelade medel används så effektivt som 
möjligt. 

Geografisk miljöinformation 
Regeringen bedömer att det sammanhängande 
systemet för geografisk miljöinformation 
förbättrar tillgängligheten till geografisk 
information inom EU, avhjälper problem vid 
informationsutbyte mellan myndigheter och 
höjer kvaliteten på informationen. Systemet är 
även ett viktigt steg i utvecklingen inom området 
informationsteknik och påverkar inte bara 
arbetet inom miljöpolitiken utan också möjlig-
heterna att vidareutveckla arbetet med e-förvalt-
ning, regelförenkling och en effektiv nationell 
försörjning med grundläggande geografisk 
information. 

Den s.k. geodataportalen är en viktig del av 
infrastrukturen och ger möjlighet att söka, hitta 
och titta på information från olika informations-
källor samt utnyttja tillhörande tjänster. Fram 
till 2020 fortsätter arbetet med att genomföra 
Inspire-direktivet (direktiv 2007/2/EG). Under 
de närmaste åren kommer allt fler myndigheter 
att bli informationsansvariga. 

Miljöledning 
Regeringen gör bedömningen att det är positivt 
att antalet miljöanpassade offentliga upphand-
lingar har ökat. Att fler myndigheter certifierar 
sig enligt ISO 14001 eller EMAS är också 
positivt. Denna utveckling är viktig och bör 
fortsätta. 

3.5.1 Generationsmålet 

Generationsmålet är att till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultatet inom 
generationsmålet är följande:  

– ekosystemen har återhämtat sig, eller är på 
väg att återhämta sig, och deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är 
säkrad,  

– den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart,  

– människors hälsa utsätts för minimal 
negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors 
hälsa främjas, 

– kretsloppen är resurseffektiva och så långt 
som möjligt fria från farliga ämnen,  

– en god hushållning sker med natur-
resurserna,  

– andelen förnybar energi ökar och att 
energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön, och 

– konsumtionsmönstren av varor och tjänster 
orsakar så små miljö- och hälsoproblem 
som möjligt. 

Resultat 

Resultatredovisningen under denna rubrik är 
koncentrerad till bedömningsgrunderna som 
handlar om resurseffektivitet, hushållning, 
kulturmiljö och konsumtionsmönster eftersom 
resultatet av övriga bedömningsgrunder 
redovisas i andra delar t.ex. i utgiftsområde 21 
Energi och i utgiftsområde 18 Konsument-
politik.  

Regeringens arbete för en hållbar samhälls-
utveckling som säkerställer en grön och cirkulär 
ekonomi är en central del av arbetet för att öka 
takten i arbetet med att nå generationsmålet.  

Resurseffektiva kretslopp och en god hushållning 
sker med naturresurserna 
Preciseringen innebär att naturresurser och 
ekosystemtjänster nyttjas på ett effektivt och 
miljöanpassat sätt och där resurser inklusive 
produkter och avfall så långt det är möjligt 
återanvänds och tas till vara i slutna kretslopp. 
Detta förutsätter materialflöden som inte 
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innehåller giftiga ämnen som omöjliggör 
återanvändning.  

För att hantera de framtida utmaningar och 
möjligheter som politiken står inför har 
regeringen inlett ett särskilt framtidsarbete. 
Grön omställning är en av de frågor som lyfts i 
regeringens framtidsarbete som leds av 
framtidsministern. Analysgruppen Grön 
omställning kommer att undersöka vägarna till 
nödvändiga förändringar för att Sverige ska bli 
ett ekologiskt hållbart samhälle och ha en 
konkurrenskraftig näringslivsutveckling. Det 
nationella arbetet för att genomföra EU:s 
strategi för tillväxt och jobb, den s.k. EU 2020-
strategin, rapporterades till riksdagen och 
kommissionen i rapporten Sveriges nationella 
reformprogram 2015 (dnr SB2015/2180). 
Naturvårdsverket bidrog med ett underlag. 
Arbetet är bl.a. koncentrerat till den färdplan för 
resurseffektivitet som kommissionen beslutade 
om 2011 som ett sätt att genomföra EU 2020-
strategin. I färdplanen lyfts bl.a. vikten av 
forskning och innovationer, liksom vikten av att 
avskaffa miljöskadliga subventioner och att följa 
principen om att förorenaren ska betala. 

Naturvårdsverket har lämnat en rapport med 
ett antal rekommendationer för att genom 
spetsteknologier som it-, bio-, rymd-, och 
nanoteknik snabbare och effektivare nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen och 
främja miljöteknik. Inom ramen för uppdraget 
arrangerade Naturvårdsverket med stöd av IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB fyra tematiska 
tankesmedjor med företrädare för näringsliv, 
akademi och myndigheter. 

Samarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet 
och dess näringslivsnätverk CERISE (Centrum 
för resurseffektivitet i Sverige) har resulterat i ett 
antal seminarier om bl.a. styrmedel för resurs-
effektivitet, innovation och resurseffektivitet 
samt kommissionens arbete med resurs-
effektivitet. Samarbetet syftar till ökade 
kontakter med näringslivet och att bidra till 
EU:s färdplan för resurseffektivitet, de nationella 
miljökvalitetsmålen samt det nationella och 
globala arbetet för hållbar konsumtion och 
produktion. 

Vid FN:s konferens i Rio 2012 enades 
länderna om att grön ekonomi är ett verktyg 
som ska användas för att ställa om till en hållbar 
samhällsutveckling. För att bidra till detta arbete 
stödjer Sverige FN:s miljöprogram UNEP:s 
partnerskapsinitiativ PAGE (Partnership on 

Action for Green Economy). PAGE syftar till 
att ge stöd till utvecklingsländer för en 
omställning till en grön ekonomi. Flera 
utvecklingsländer deltar i initiativet, f.n. får åtta 
länder stöd och fler kommer att utses under året. 

Sverige bidrar också till FN:s arbete med grön 
ekonomi genom sitt ökade engagemang i den 
internationella resurspanel som initierats av FN:s 
miljöprogram 2007. Panelen ska bistå 
beslutsfattare och andra intressenter med 
vetenskapliga bedömningar om användningen av 
naturresurser och deras miljöpåverkan. Syftet är 
att förbättra en hållbar förvaltning av natur-
resurser och bidra till att bryta sambandet mellan 
eskalerande resursanvändning och miljöpåverkan 
från ekonomisk tillväxt. Panelen kommer under 
de kommande två åren bl.a. fokusera på globala 
materialflöden och resursproduktivitet samt 
integrerade scenarier för framtida resurs-
användning. 

Unescos initiativ årtionde för utbildning för 
hållbar utveckling avslutades i november 2014. 
Årtiondet har nu ersatts av ett globalt 
handlingsprogram för utbildning för hållbar 
utveckling (Global Action Programme on 
Education for Sustainable Development)som ska 
genomföras nationellt med start 2015. 

Kommissionen drog tillbaka den föregående 
kommissionens s.k. gröna paket och avser att 
återkomma hösten 2015 med ett nytt förslag om 
cirkulär ekonomi och avfall. 

Halvtidsöversynen av EU:s strategi för tillväxt 
och jobb har också senarelagts. Kommissionen 
har inrättat en expertgrupp med uppgift att bidra 
till en tydligare miljödimension i strategin. 
Teman som behandlats i gruppen är bl.a. grön 
skatteväxling och konsekvensanalyser. 

Kommissionens meddelande om en strategi 
för Europas digitala inre marknad presenterades i 
maj 2015. Meddelandet lyfter bl.a. vikten av att 
digitala lösningar kan stödja utvecklingen mot en 
grön resurseffektiv ekonomi och föreslår 
åtgärder på detta område.  

En rapport med förslag till åtgärder för att 
förbättra verksamheten inom Östersjöstaternas 
råds expertgrupp för hållbar utveckling, Baltic 
21, har presenterats och behandlingen av 
förslagen har inletts. Översynen av EU:s strategi 
för Östersjöregionen har medfört ett utvecklat 
ansvar för Baltic 21 på klimatområdet. 

De nordiska miljöministrarna beslutade den 
27 april 2015 om en handlingsplan för hållbart 
mode och hållbara textilier. I handlingsplanen 
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lyfts vikten av en hållbar utveckling på textil-
området, där de nordiska länderna går före. Det 
övergripande syftet med handlingsplanen är att 
till 2020 skapa en mer resurseffektiv och hållbar 
nordisk textil- och modebransch som är fri från 
särskilt farliga kemikalier. Nordiska minister-
rådet m.fl. har under året anordnat seminarier på 
temat finansiella institutioner och hållbara 
investeringar. Inom Nordiska ministerrådet har 
ett arbete utförts inom Svanen för att utveckla 
miljömärkningskriterier för aktiefonder. I 
tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av 
fondregelverket har uppdrag lämnats att föreslå 
åtgärder för att förbättra informationsgivningen 
och jämförbarheten kring hur fondförvaltare 
integrerar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. 

Den nordiska arbetsgruppen för 
kompletterande välfärdsmått lämnar sin rapport 
inom kort och en konferens om slutsatserna 
planeras. Förslagen bereds i Regeringskansliet.  

Konsumtionsmönster som orsakar små miljö- och 
hälsoproblem 
Preciseringen innebär att det sätt på vilket 
offentlig verksamhet, hushåll och näringsliv etc. 
konsumerar produkter och tjänster görs på ett 
resurseffektivt och miljöanpassat sätt som 
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt i Sverige eller i andra länder.  

Vid FN:s konferens för hållbar utveckling i 
Rio de Janeiro 2012 beslutades om ett globalt 
tioårigt ramverk av program för hållbar 
konsumtion och produktion. I Sverige har 
Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att 
ansvara för att genomföra ramverket nationellt. 
Ramverkets internationella sekretariat är placerat 
vid FN:s miljöprogram (UNEP). Fem av 
ramverkets sex program har nu lanserats. Sverige 
har genom Stockholm Environment Institute 
(SEI) tagit en ledande roll för programmet om 
hållbara livsstilar och utbildning tillsammans 
med Japan och WWF International. Programmet 
lanserades i Nagoya, Japan i november 2014.  

Samarbetet med USA om hållbar konsumtion 
och produktion, som inleddes 2014, på temana 
livscykelanalyser, grön offentlig upphandling 
och livsmedelssvinn fortsätter. Under året har 
Sverige deltagit i internationella möten om 
livscykelanalyser och livsmedelssvinn. 

Naturvårdsverket lämnade hösten 2014 en 
rapport med förslag till åtgärder för en mer 
hållbar konsumtion (NV Ärendenr: 00685-14) 
som bereds inom Regeringskansliet. Inom 

ramen för Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram 
en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet har en 
underlagsrapport om hållbar konsumtion tagits 
fram (rapport 6653). Där lyfts bl.a. den svenska 
konsumtionens internationella påverkan, 
digitaliseringens möjligheter för hållbar 
konsumtion och analyser av maten, flyget och 
den totala konsumtionens klimatpåverkan i dag 
och 2050.  

En effekt av en globaliserad ekonomi är att 
miljöpåverkan i många fall uppstår långt ifrån 
den plats där varorna efterfrågas och 
konsumeras. Det ställer miljöpolitiken inför 
stora utmaningar. Arbetet med att lösa de 
svenska miljöproblemen ska enligt generations-
målet ske utan att miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser ökar. Rapporter från 
bl.a. Naturvårdsverket och Stockholm 
Environment Institute (SEI) visar att påverkan 
av den svenska konsumtionen av varor och 
tjänster på miljö och hälsa i andra länder beror på 
att Sverige är mycket handelsberoende (SEI och 
NV rapport Styrmedel och andra insatser för att 
minska svensk konsumtions påverkan på hälsa 
och miljö i andra länder). Den svenska 
konsumtionens påverkan i andra länder består 
dels av andra länders omhändertagande av 
svenskt avfall, i den mån den leder till lokala 
effekter, dels av effekter som uppstår vid 
utländsk produktion av varor som importeras till 
Sverige. Konsumtionen i Sverige får enligt 
rapporten en allt större negativ påverkan i andra 
länder. Sverige har klättrat från en fjortonde 
plats till en tionde plats på listan över länder med 
störst ekologiskt fotavtryck ur ett konsumtions-
perspektiv.  

Miljömässigt hållbar offentlig upphandling 
Miljöstyrningsrådet arbetade fram till juli 2014 
med att ta fram kriterier för miljömässigt hållbar 
offentlig upphandling. Arbetet innebar 
mestadels förvaltning av existerande kriterier och 
endast till en begränsad del kriterieutveckling för 
nya produktområden. 

Under 2014 har det nationella upphand-
lingsstödet samlats inom Konkurrensverket. 
Miljöstyrningsrådets upphandlingsstödjande 
delar övertogs 1 juli 2014. Verksamheten med att 
förvalta och utveckla upphandlingskriterier, som 
ger stöd till upphandlare att beakta miljöhänsyn i 
upphandlingens olika faser vid offentlig 
upphandling vidareutvecklades i viss mån under 
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hösten 2014. En aktiv förvaltning har skett av 58 
undergrupper av totalt 129. Den aktiva 
förvaltningen sker löpande genom bl.a. 
omvärldsbevakning, råd och stöd, 
kommunikation, uppföljning av användning, 
justeringar samt identifiering av om kriterierna 
behöver uppdateras. 116 krav av 697 har 
justerats, men endast ett krav har uppdaterats. 

Det pågår också ett arbete med att ta fram en 
plan för prioriteringar av i vilken ordning 
kriterieområdena ska revideras. 

Konkurrensverket har arbetat med regerings-
uppdraget att hjälpa kommuner genom att ta 
fram upphandlingskriterier samt utveckla ett 
helhetsstöd för en giftfri förskola. De produkter 
som primärt omfattas är möbler, leksaker, 
textilier samt köks- och serveringsutrustning. En 
vägledning riktad till upphandlare och en guide 
riktad mot förskolepersonal håller också på att 
tas fram. 

Mer om resultaten kring offentlig 
upphandling finns i utgiftsområde 2, 
politikområde Offentlig upphandling.  

Miljöstyrningsrådet 
I juni 2014 gav riksdagen regeringen 
bemyndigande att överlåta delar av Aktiebolaget 
Svenska Miljöstyrningsrådets (Miljöstyrnings-
rådet) verksamhet till staten och att avveckla 
Miljöstyrningsrådet genom likvidation vid 
lämpligt tillfälle (prop. 2013/14:99, bet. 
2013/14:FiU:21, rskr. 2013/14:316). Vid en 
bolagsstämma i Miljöstyrningsrådet den 11 
september 2014 beslutades att bolaget ska 
likvideras. Likvidationsprocessen är sedan dess i 
gång och kommer troligtvis att avslutas under 
hösten 2015. Miljöstyrningsrådets roll övertas av 
den nya upphandlingsmyndigheten. 

Kulturmiljöer och kulturvärden  
De sektorsövergripande kulturmiljöfrågorna 
återfinns som precisering i åtta av sexton 
miljökvalitetsmål och i målformuleringen för 
ytterligare två. Uppföljningen av miljö-
kvalitetsmålen visar på svårigheter att uppnå 
preciseringarna. På uppdrag av regeringen har 
Riksantikvarieämbetet redovisat myndighetens 
arbete med miljömålen. Myndigheten framhåller 
det ömsesidiga beroendet mellan kulturmiljö-
arbetet och miljöarbetet och att flera centrala 
myndigheter därigenom också har kultur-
miljöansvar i miljömålssystemet. Behov finns av 
att utveckla målövergripande analyser för 
kulturmiljön och tillsammans med andra 

genomförandemyndigheter göra uppföljning 
inom respektive miljömål mer ändamålsenlig. 
Läs mer i utgiftsområde 17 Kulturmiljö. 

Analys och slutsatser 

Resurseffektivitet 
Genom investeringar i en bättre miljö skapas 
jobb och framtidsmöjligheter. Investeringar i 
utbildning, infrastruktur, forskning och 
innovation är avgörande för EU:s hållbara 
tillväxt. Satsningar på omställning till en hållbar 
grön resurseffektiv ekonomi har potential att 
skapa fler jobb samtidigt med minskad 
miljöpåverkan.  

Kommissionen kommer att presentera nya 
förslag om cirkulär ekonomi inklusive avfall i 
slutet av 2015. Förslaget blir viktigt för 
regeringens fortsatta arbete med resurs-
effektivitet och hållbar konsumtion och för 
möjligheterna att skapa nya jobb i hela landet.  

Naturvårdsverkets rapport om spetstekniker 
för miljökvalitetsmålen pekar bl.a. på behovet av 
samverkan mellan miljömyndigheter, teknik-
utvecklare samt privata och offentliga kunder. 
Rapporten lyfter också fram innovations-
upphandling och innovationstävlingar som 
viktiga instrument för att få ökat genomslag av 
avancerade miljölösningar. Detta gäller också 
utvecklig av nya affärsmodeller och tjänste-
utveckling. 

I det framtidsarbete som regeringen har 
initierat under året har klimat och miljö en 
framträdande position genom att en av de 
analysgrupper som regeringen har tillsatt 
fokuserar på den gröna omställningen.  

Konsumtion 
De svenska hushållens konsumtion är ett viktigt 
område i arbetet för att nå generationsmålet och 
flertalet miljökvalitetsmål. Regeringen anser att 
förutsättningarna för hushållen att konsumera 
miljömässigt hållbart behöver förbättras och 
avser därför att i budgetpropositionen för 2017 
återkomma med en strategi för hållbar 
konsumtion (se också UO18 Konsumentpolitik, 
politikens inriktning). Svensk närvaro i ett antal 
globala initiativ såsom det 10-åriga ramverket av 
program för hållbar konsumtion och 
produktion, PAGE, den internationella 
resurspanelen och i fråga om utbildning för 
hållbar utveckling har drivit på arbetet och stärkt 
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den svenska hållbarhetsprofilen internationellt 
samtidigt som det bidragit till att nå 
generationsmålet och övriga miljökvalitetsmål. 

 
Miljömässigt hållbar offentlig upphandling 
Regeringens bedömning är att verksamheten 
med att förvalta och utveckla upphandlings-
kriterier och den förankringsprocess som 
använts för detta är central för miljömässigt 
hållbar offentlig upphandling. Det är därför än 
mer viktigt att den nya upphandlings-
myndigheten kommer att ges goda förut-
sättningar att fortsätta bedriva arbetet och att 
myndigheten kommer att ge miljömässigt 
hållbar offentlig upphandling hög prioritet i sin 
verksamhet. 

Höga miljökrav som dock är möjliga att 
uppnå i upphandlingar, certifieringssystem och 
standarder är viktiga drivkrafter för att få till 
stånd ett ökat marknadsupptag för gröna 
innovationer i framkant. 

Kulturmiljöer och kulturvärden  
Lokalt och regionalt är också kulturmiljöarbetet 
nära sammankopplat med arbetet för 
miljömålen.  

Samspelet mellan kulturmiljövården och 
miljömålen behöver stärkas, det är två sidor av 
samma mynt. Det är nödvändigt att miljömåls-
ansvariga myndigheterna gemensamt tar hänsyn 
och ansvar för kulturmiljöer och kulturmiljö-
värden inom ramen för miljömålssystemet och 
att detta också få genomslag i länsstyrelsernas 
arbete.  

3.5.2 Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet är att halten av växthusgaser 
i atmosfären i enlighet med FN:s ram-
konvention om klimatförändringar ska 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i 
en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Resultatindikatorer och bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– framstegen mot att den globala ökningen av 
medeltemperaturen begränsas till högst två 
grader jämfört med den förindustriella 
nivån och att 

– koncentrationen av växthusgaser i 
atmosfären stabiliseras på en nivå av högst 
400 miljondelar (ppm) koldioxid-
ekvivalenter. 

Resultat 

Ökningen av medeltemperatur och 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 
Utvecklingen av miljön på global nivå är negativ. 
Den sammanlagda halten av växthusgaser i 
atmosfären är i dag cirka 470 ppm koldioxid-
ekvivalenter och den ökar för varje år. Halten av 
koldioxid är högre än vad den varit på minst 
800 000 år. År 2012 motsvarade de globala 
växthusgasutsläppen cirka 54 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter. 

Den globala medeltemperaturen är idag ca 0,8 
grader högre jämfört med medeltemperaturen 
under 1800-talets andra hälft. Den nuvarande 
genomsnittstemperaturen på norra halvklotet är 
sannolikt den högsta på minst 1 400 år. År 2014 
var det varmaste året hittills globalt och i Sverige. 

Den internationella klimatpanelen IPCC 
redovisade sin femte utvärderingsrapport om 
klimatförändringarna under 2013 och 2014. 
Rapporten slår fast att människans påverkan på 
klimatet är tydlig. Med nuvarande takt av ökade 
utsläpp globalt kommer den globala 
temperaturökningen att vara 3,2–5,4 grader mot 
slutet av detta sekel jämfört med förindustriell 
tid. Redan syns effekter av klimatförändringarna 
såväl i Sverige som i resten av världen. IPCC 
konstaterar i utvärderingsrapporten att den 
globala temperaturökningen fortfarande kan 
begränsas till under två grader, men att det 
kräver att de globala utsläppen börjar minska 
inom det närmaste decenniet.  
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Diagram 3.1 Observerade avvikelser av global genomsnittlig 
yttemperatur för land och hav 1850–2012 
  

 
Källa: IPCC, 2013. The physical science basis. Contribution of working group 1 to the 
Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

Etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2020 och 
nationellt klimatarbete 
Etappmålet är att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 40 procent till 2020 jämfört med 
1990. Detta gäller för de sektorer som inte ingår 
i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU 
ETS). Etappmålet innebär att Sveriges utsläpp av 
växthusgaser ska underskrida 28,7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter år 2020 för sektorerna 
utanför EU ETS. Dessa utsläpp var 35,1 miljoner 
ton år 2013. Enligt Naturvårdsverkets prognoser 
beräknas Sveriges utsläpp i icke-handlande 
sektorn 2020 bli 32,1 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter.  

Riksdagens bedömning är att etappmålet kan 
nås genom utsläppsreduktioner i Sverige och i 
form av investeringar i andra EU-länder eller 
flexibla mekanismer som Clean Development 
Mechanism (CDM). Regeringens ambition är att 
i ökad utsträckning genom nationella insatser nå 
målet 2020.  

Utsläppen från inrikes transporter var 18,5 
miljoner ton koldioxidekvivalenter 2013. Det 
motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser och ca hälften av de 
svenska utsläppen utanför EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. Utsläppen från 
inrikes transporter var något lägre år 2013 
jämfört med 1990. Utsläppen från personbilar 

har minskat med 16 procent jämfört med 1990 
trots att trafiken har ökat. Utsläpps-
minskningarna från personbilar beror bl.a. på att 
vi har mer energieffektiva bilar och på en ökad 
användning av biobränslen. Utsläppen från tunga 
fordon var däremot 25 procent högre år 2013 
jämfört med 1990 års nivå. Den ökande trenden 
har nu vänt och utsläppen har minskat även från 
tunga fordon. Utsläppen från arbetsmaskiner har 
ökat med 19 procent sedan 1990 och där saknas 
riktade styrmedel. 

Jordbruket står för 20 procent av utsläppen av 
växthusgaser utanför EU:s handelssystem. 
Utsläppen från jordbrukssektorn har minskat 
stadigt sedan 1990, med drygt 12 procent. 
Utsläppen från jordbruk är till stor del beroende 
av djurhållning, stallgödselhantering och 
användning av mineralgödselmedel.  

Övriga sektorer som påverkar etappmålet är 
främst bostäder och lokaler samt avfallssektorn. 
Dessa har minskat kraftigt sedan 1990. 

Inom EU:s system för handel med utsläpps-
rätter domineras Sveriges utsläpp av energi-
produktion och industrins förbränning och 
processer. Dessa påverkar inte etappmålet till 
2020 men står för nästan hälften av Sveriges 
samlade utsläpp av växthusgaser. Utsläpp från el- 
och fjärrvärmeproduktion var ca 10 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter 2013 vilket är ungefär 
samma nivå som 1990. Årliga variationer av 
utsläppen beror till stor del på variationer i 
uppvärmningsbehov och väder. Utsläppen från 
industrins förbränning var 2013 ca 8 miljoner 
ton kodioxidekvivalenter och har minskat stadigt 
sedan 1997. Minskningarna beror på minskad 
användning av fossila bränslen, vilka ersatts av el 
och biobränslen. Processutsläppen var ca 6,5 
miljoner ton 2013. Utsläppen från industri-
processer utgör en relativt sett hög andel av 
Sveriges utsläpp av växthusgaser beroende på 
industrins sammansättning och de låga utsläppen 
från energiproduktion. 

Sveriges program för internationella klimat-
insatser bidrar till utsläppsminskningar och till 
att främja teknikspridning och hållbar utveckling 
genom investeringar i klimatprojekt i låg- och 
medelinkomstländer. Statens energimyndighet 
ansvarar för insatserna. Nuvarande portfölj av 
enskilda projekt och fonder förväntas generera 
utsläppsminskningar motsvarande cirka 30 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, av vilka 8,4 
miljoner ton har åstadkommits och levererats till 
myndigheten. Kostnaden beräknas motsvara 60–
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70 kronor per ton. Myndigheten har under 2014 
tagit beslut om stöd till 12 nya projekt, t.ex. i 
Rwanda och Kap Verde, och om deltagande i en 
ny innovativ pilotfacilitet för att minska utsläpp 
av främst metan, Pilot Auction Facility vid 
Världsbanken. Vid årsskiftet 2014/2015 deltog 
Energimyndigheten i 96 projekt under FN-
mekanismen för ren utveckling (Clean 
development mechanism, CDM) och två projekt 
under mekanismen för gemensamt genom-
förande (Joint implementation, JI) samt 
medverkade i nio multilaterala fonder. 

  
Diagram 3.2 Historiska utsläpp av växthusgaser i Sverige 
2005, 2012 och scenario till 2035 per sektor för utsläpp 
som omfattas av det nationella etappmålet (miljoner ton 
koldioxidekvivalenter) 
  

 
Källa: Naturvårdsverket 2013. Underlag till kontrollstation 2015 

 

Styrmedel  
Åtgärder som har påverkat utsläppen sedan 1990 
är framför allt energi- och koldioxid-
beskattningen och styrmedel inom transport- 
och avfallsområdet. EU:s normer för koldioxid-
utsläpp från nya bilar liksom nedsatt 
förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar, 
koldioxidrelaterad fordonsbeskattning och 
miljöbilspremier, vilka alla införts under de 
senaste tio åren, har påverkat utsläppen från 
personbilstrafiken. Satsningar på utbyggnad av 
järnväg, kollektivtrafik samt cykel och gångtrafik 
har också bidragit. Deponiförbud och insatser 
för tillvaratagande av metangas har gjort att 
utsläppen från avfall minskat kraftigt, från 3,7 
miljoner ton koldioxidekvivalenter 1990 till 1,6 
miljoner ton 2013.  

En kontrollstation för uppföljning av de 
klimat- och energipolitiska målen till 2020 pågår 
under 2015. Kontrollstationen innehåller en mer 
detaljerad redovisning och analys av klimat- och 

energimålen, av aktuell klimatvetenskap och av 
arbetet med klimatanpassning.  

Lokalt och regionalt arbete 
Samtliga länsstyrelser har i uppgift att strategiskt 
samordna och leda det regionala arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen och förverkliga politiken 
för minskad klimatpåverkan och energi-
omställning. Arbetet sker bl.a. genom att 
utveckla och genomföra regionala klimat- och 
energistrategier och stödja kommunernas 
klimat- och energiarbete. Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket redovisade i april 2015 en 
rapport M2015/01962/Ee där det framgår att 
arbetet med regionala klimat- och energi-
strategier har utvecklats positivt. Så gott som 
samtliga länsstyrelser bedriver nu ett strategiskt 
och systematiskt arbete för att genomföra 
åtgärder så att målsättningar i de regionala 
klimat- och energistrategierna ska nås. 

Resultat från arbetet med regionala klimat- 
och energistrategier innefattar framförallt 
kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring 
mellan aktörer, metodutveckling och etablering 
av samverkansforum. 

Klimatarbete inom EU 
EU:s samlade växthusgasutsläpp bedöms ha 
minskat med drygt 20 procent mellan 1990 och 
2013. (European Environment Agency) EU 
kommer att nå eller överträffa målet för 2020 om 
att minska utsläppen med 20 procent, med de 
åtgärder som nu är i kraft enligt aktuella 
prognoser. Däremot är nuvarande och planerade 
åtgärder otillräckliga för att nå EU:s långsiktiga 
målsättning att minska växthusgasutsläppen med 
80–95 procent till 2050.  

EU:s system för handel med utsläppsrätter är 
ett gemensamt styrmedel för att uppnå EU:s 
klimatmål. Utsläppshandeln omfattar ungefär 
hälften av EU:s utsläpp och en stor del av 
utsläppen från energiproduktion och energi-
intensiv industri. På grund av ett stort överskott 
av utsläppsrätter inom EU:s handelssystem har 
priset på utsläppsrätter fallit kraftigt under de 
senaste åren. Under 2007 och 2008 handlades 
utsläppsrätter mestadels i intervallet 20–30 euro 
per ton. Sedan några år tillbaka har priserna legat 
kring 5-8  euro per ton. De ekonomiska 
incitamenten att investera i koldioxidsnåla 
långsiktiga lösningar har alltså försvagats. År 
2013 beslutades att auktioneringen av 900 
miljoner utsläppsrätter under åren 2014–2016 
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skulle senareläggas till 2019–2020 för att stärka 
handelssystemet.  

Vid Europeiska rådet i oktober 2014 beslutade 
EU:s stats- och regeringschefer om ett ramverk 
för klimat- och energipolitiken fram till 2030 
som  bl.a. innebär att utsläppen av växthusgaser 
ska minska med minst 40 procent jämfört med 
1990 års nivå, andelen förnybar energi ska uppgå 
till 27 procent och energieffektivitet ska öka med 
27 procent till 2030. Beslutet sätter också 
ramarna för kommande regelverk för den 
handlande och den icke-handlande sektorn efter 
2020. Beslutet innebär vidare att en reserv av 
utsläppsrätter inom EU ETS för att stabilisera 
marknaden ska införas.  

I början av 2015 lade Europeiska 
kommissionen ett förslag om en energiunion 
som också kommer att ha betydelse för 
uppfyllandet av EU:s klimatmål på medellång 
och lång sikt. Sverige deltar tillsammans med 
andra medlemsstater och Norge i gruppen för 
grön tillväxt ("Green Growth Group") i syfte att 
påverka EU:s klimatpolitik i en ambitiös 
riktning.  

Internationellt arbete för att vända utvecklingen 
Den nuvarande trenden med ökande utsläpp av 
växthusgaser har ännu inte kunnat brytas. 
Världens länder behöver inom kort vända 
utsläppsökningen till en minskning på global 
nivå. Ju senare vändpunkten sker, desto svårare 
och dyrare blir det att klara tvågradersmålet. 
Detta visar det vetenskapliga underlaget från 
bl.a. FN:s klimatpanel (IPCC) och FN:s 
miljöprogram (UNEP).  

Ett nytt globalt klimatavtal under FN är 
viktigt för det internationella samarbetet och 
möjligheterna att begränsa den globala 
uppvärmningen så långt under två grader som 
möjligt. Klimatkonventionens partsmöte som 
ägde rum i Lima i december 2014 skapade 
nödvändiga förutsättningar för att kunna anta ett 
sådant avtal i Paris i december 2015. Fortsatta 
förhandlingar pågår under 2015. Till och med 
augusti 2015 har drygt 50 parter (inkl. EU och 
våra 28 medlemsstater) lämnat in sina tänkta 
bidrag, s.k. ”intended nationally determined 
contributions” (INDCs), till ett nytt klimat-
avtal. Fler bidrag väntas inkomma under hösten.  

EU:s bidrag beslutades vid miljörådet i mars 
2015 och lämnades därefter till klimat-
konventionen (UNFCCC). Bidraget baseras på 
EU:s stats- och regeringschefers beslut från 

oktober 2014 om att minska EU:s inhemska 
utsläpp med minst 40 procent till 2030 jämfört 
med 1990.  

Regeringen presenterade i mars en strategi för 
ett framgångsrikt klimatmöte i Paris 2015. 
Strategin omfattade ställningstaganden och 
åtgärder för vad som behövs för att  

– höja ambitionsnivån vad gäller utsläpps-
minskningar,  

– stärka allianser med andra parter för att 
lägga grunden för ett klimatavtal och 
globalt hållbar utveckling samt  

– underlätta för ett dynamiskt avtal som 
stöder ökad ambition över tid.  

 
Riksdagen biföll i maj (rskr 2014/15:xx, bet. 

2014/15:MJU13) regeringens proposition 
Godkännanden för Kyotoprotokollets andra 
åtagandeperiod (Prop. 2014/15:81). Därmed är 
Sverige redo att göra sin del när EU och dess 
medlemsstater ska ratificera den andra 
åtagandeperioden som inleddes den 1 januari 
2013 och avslutas den 31 december 2020. 

Sverige bidrar till fortsatt finansiering av det 
internationella kunskapsuppbyggande projekt 
som Sverige har initierat och som har analyserat 
samhällsekonomiska kostnader och vinster av 
klimatåtgärder (”New Climate Economy”). 
Rapporten, som bekräftar klimatåtgärders 
positiva synergieffekter för sysselsättning, hälsa, 
produktivitetsutveckling och livskvalitet, 
presenterades i samband med FN:s general-
sekreterares klimattoppmöte i september 2014 
och har fått stor uppmärksamhet. Sverige 
arrangerade i maj 2015 ett internationellt 
dialogmöte om rättsliga frågor i det nya avtalet. 

För påskynda den globala utfasningen av 
subventioner av fossila bränslen har Sverige stött 
organisationen Global Subsidies Initiative (GSI) 
arbete med att analysera subventioner och hur 
subventionerna undergräver arbetet för att 
uppnå en hållbar utveckling. Sveriges stöd till 
GSI har bl.a. gått till att stödja Indiens och 
Indonesiens pågående utfasning av fossil-
bränslesubventioner. Stödet har också gått till 
Vietnams och Bangladesh förberedande arbete 
för att fasa ut fossilbränslesubventioner, såsom 
utformning av sociala skyddsåtgärder och 
kommunikationsstrategier. Sverige verkar också 
för att främja utfasningen av fossilbränsle-
subventioner genom vängruppen Friends of 
Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR). 
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Vängruppen har bl.a. fortsatt sina gemensamma 
uppvaktningar hos G20-länderna för att 
uppmuntra G20-ledarnas löfte att reformera 
ineffektiva fossilbränslesubventioner.  

Samarbete inom Norden, Arktis och Barents 
Det nordiska samarbetet för att främja ett 
ambitiöst klimatavtal i Paris har fortsatt och 
stärkts under 2015 inom ramen för en 
gemensamt antagen arbetsplan. Dialoger med 
andra länder och ländergrupper har ägt rum. 
Sverige har drivit på för att analysera och 
möjliggöra ytterligare nordiska insatser för att 
främja och stödja konkreta ambitionshöjande 
åtgärder. 

De nordiska länderna har genom att agera 
tillsammans och samordnat i vissa fall ökat 
genomslagskraften för de gemensamma 
ståndpunkterna. Det nordiska arbetet med 
kortlivade klimatföroreningar går vidare. Arbetet 
med en ny strategi för Nordiska miljö-
finansieringsbolaget NEFCO har fortsatt. 

Inom Arktiska rådet har klimatfrågorna också 
varit i centrum och en handlingsplan om 
utvidgade åtgärder för att minska de klimat-
drivande utsläppen av sot och metan beslutades 
vid utrikesministermötet i Iqaluit i april 2015. 
Regeringen har redovisat en uppdaterad 
inriktning för det arktiska arbetet bl.a. med ökat 
fokus på klimatarbetet  

Anpassning till ett förändrat klimat 
En viktig del av arbetet med anpassning till ett 
förändrat klimat är kunskapshöjande insatser till 
stöd för myndigheter, kommuner, näringsliv och 
enskilda. Lantmäteriets arbete med den 
nationella höjdmodellen är av stort värde vid 
samhällsplanering bl.a. för att minska risken för 
översvämningar. Vid 2014 års utgång hade 
Lantmäteriet skannat cirka 90 procent av 
Sveriges yta. Sveriges geotekniska institut och 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap 
arbetar fortlöpande med ras-, skred- och 
erosionskartering samt översvämningskartering. 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) ansvarar bl.a. för Nationellt 
kunskapscentrum för klimatanpassning som har 
till uppgift att samla in, sammanställa och 
tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning till 
andra myndigheter, kommuner och samhället i 
stort. 

SMHI redovisade i mars 2015 regerings-
uppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 
för anpassning till ett förändrat klimat” (dnr 

M2015/01162/Kl). I rapporten beskriver SMHI 
anpassningsbehoven och lämnar förslag på 
åtgärder i olika delar av samhället. Viktiga 
slutsatser är att lagar och regler behöver ses över 
för att stödja arbetet med klimatanpassning och 
även att finansiering, roller och ansvar, liksom 
strategier och mål, måste göras tydliga. SMHI 
anser också att det behövs fortsatt forskning och 
kunskapsförsörjning på området.  

Länsstyrelserna har sedan 2009 ansvar för att 
samordna klimatanpassningsarbetet på regional 
nivå. I samtliga län finns nu handlingsplaner som 
ska vägleda det fortsatta regionala och lokala 
klimatanpassningsarbetet. Generellt har 
länsstyrelsernas insatser utvecklats och 
förstärkts kring hur man arbetar tvärsektoriellt 
med frågan, bl.a. genom att i ökad omfattning 
delta i granskning av kommunernas detalj- och 
översiktsplaner och i risk- och sårbarhetsarbetet. 
Stödet till och dialogen med framför allt 
kommunerna men även näringsliv och andra 
berörda aktörer är centralt för att anpassning ska 
komma till stånd. 

Klimatforskning 
Klimatforskningen utgör en viktig grund för att 
fastställa och nå de klimatpolitiska målen och för 
klimatpolitiken nationellt och internationellt. I 
FN:s klimatpanels (IPCC) femte utvärdering 
ger världens samlade forskarkår en samlad analys 
av det vetenskapliga kunskapsläget om klimatets 
förändring. Flera svenska forskare har bidragit 
till arbetet. Utvärderingen visar tydligt på 
människans bidrag till klimatförändringar och 
riskerna för katastrofala konsekvenser som de 
medför. 

Grundläggande och tillämpad klimatforskning 
bedrivs i dag vid ett flertal universitet och 
högskolor, men också vid Stockholm 
Environment Institute, Stockholm Resilience 
Centre och SMHI. Bland annat leder forskare 
vid SMHI:s Rossby Centre ett konsortium av 
europeiska institut som utvecklar en modell för 
scenarier av framtida klimat på global skala. 
Resultaten kommer att ge information till 
kommande rapporter av IPCC. Utvecklingen 
går mot mer avancerade datormodeller som 
kräver omfattande beräkningskraft och tillgång 
till bl.a. kostnadskrävande satellitdata. Klimat-
forskningen finansieras av bl.a. Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas), Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (Mistra), Energimyndigheten och 
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Naturvårdsverket tillsammans m.fl. icke-statliga 
aktörer. 

Under året har Energimyndigheten arbetat 
vidare med att ta fram indikatorer för 
omfattning, resultat och effekter av klimat-
forskningen. Arbetet tar utgångspunkt i 
rapporten ”Hur bidrar klimatforskningen till att 
nå klimatmålen?”, som Energimyndigheten gav 
ut i 2013 tillsammans med Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggnad 
(Formas). I samband med regeringens arbete 
med den forskningspolitiska propositionen har 
bl.a. Energimyndigheten och Formas fått i 
uppdrag att tillsammans med Vetenskapsrådet 
lämna underlag för hur klimatforskningen bör 
utvecklas. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. Måluppfyllnad beror 
på om tillräckligt stora utsläppsreduktioner 
kommer till stånd globalt vilket kräver 
internationellt samarbete. Sverige och andra rika 
länder har ett särskilt ansvar för att ta ledningen i 
klimatarbetet så att det globala målet kan nås. 

Ökningen av medeltemperatur och 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 
De klimatpåverkande utsläppen ökar globalt. En 
rad vetenskapliga rapporter pekar på att 
nuvarande åtaganden och utfästelser rörande 
utsläppsminskning av växthusgaser är 
otillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 
två grader Celsius. För att sannolikt kunna 
begränsa den globala medeltemperaturökningen 
till två grader bör de globala utsläppen inte 
överstiga 44 miljarder ton år 2020. Utsläpps-
ökningen behöver alltså vändas till en minskning 
med cirka 19 procent fram till år 2020 jämfört 
med de globala utsläppen år 2012. Om 
utsläppsminskningarna dröjer, kommer det 
krävas ännu större minskningar framöver. Det 
blir alltså betydligt svårare och dyrare att nå 
tvågradersmålet ju längre vändningen dröjer. 

En internationell överenskommelse i Paris vid 
COP 21 om ett nytt ambitiöst klimatavtal är av 
stor betydelse för att miljökvalitetsmålet ska 
kunna nås. För att åstadkomma så stora 
utsläppsminskningar som möjligt och en 

successivt höjd ambitionsnivå är det avgörande 
att rika länder visar vägen genom att gå före i 
klimatarbetet. Snabbt växande ekonomier 
behöver dock också ta ett större ansvar än 
tidigare och alla länder bör omfattas av 
åtaganden. Avtalet bör därför skapa förut-
sättningar och ställa krav på alla länder att ta 
ansvar i klimatfrågan och att vidta allt mer 
ambitiösa åtgärder för minskade utsläpp och 
bidra till ökad motståndskraft mot effekterna av 
klimatförändringar. 

Etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2020 och 
det nationella klimatarbetet 
Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar och 
etappmålet för utsläppen till 2020 är inom 
räckhåll. Men mer insatser behövs för att Sverige 
ska minska utsläppen i den takt som behövs för 
en globalt hållbar utveckling och för att 
miljökvalitetsmålet och visionen om noll 
nettoutsläpp till 2050 ska nås. Bedömningen när 
regeringen tillträdde var att utsläppen skulle 
behöva minska med ytterligare 4 miljoner ton till 
2020 för att etappmålet till 2020 ska nås enbart 
genom nationella åtgärder. Befintliga prognoser, 
uppdaterad statistik och en bedömning av 
effekterna av regeringens politik hittills indikerar 
att utsläppsgapet kan halveras till 2020. 

Transportsektorn har en avgörande roll för de 
nationella utsläppen. Samhället behöver 
utvecklas i mer transportsnål riktning, energi-
effektivare trafikslag och transportlösningar 
behöver användas, fordon behöver bli effektivare 
och förnybara drivmedel ersätta fossila bränslen. 
Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) 
lämnade ett flertal förslag till åtgärder för att 
underlätta omställningen av vägtrafiken från 
fossilt till förnybart. Regeringen har analyserat 
förslagen och redan gått vidare m.fl. av dem, 
såsom höjda energiskatter på bensin och 
dieselbränsle, en utredning om bonus–malus-
system för lätta bilar och en utredning om en 
vägslitagesskatt för tunga lastbilar m.m. 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta 
fram ett inriktningsunderlag inför den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för 
planperioden 2018–2029.  

Jordbruket står för en betydande andel av 
utsläppen av klimatpåverkande gaser utanför 
handelssystemet. Utsläppen har minskat avsevärt 
sedan 1990, men kunskapen kring effektiva 
åtgärder för att minska utsläppen ytterligare 
behöver öka. Ny teknik behövs för att minska 
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utsläppen och öka produktionen av bioenergi. 
Minskade utsläpp kan åstadkommas genom 
ökad produktivitet, omställning av arbets-
maskiner till förnybara drivmedel, stimulering av 
biogasproduktion och energieffektivisering. 
Livsmedel står för 25 procent av de konsum-
tionsbaserade utsläppen. Ändrade matvanor och 
minskat matsvinn kan minska utsläppen från 
livsmedelskedjan i sin helhet. 

Mer utveckling, demonstration och 
kommersialisering av nya tekniker för att minska 
utsläppen från industriprocesser behövs 
eftersom kostnadseffektiva alternativ till dagens 
processer ofta saknas. Forskning, innovation och 
introduktion av klimatstrategisk teknik är viktigt 
även inom andra åtgärdsområden samt 
hushållning med energi och resurser. 

En rad åtgärder som förväntas påverka 
utsläppen av växthusgaser i Sverige ytterligare 
har föreslagits eller tagits i bruk efter 2013. Det 
är bl.a: 

– förslag på höjning av ambitionen inom 
elcertifikatsystemet till 30 TWh förnybar 
elproduktion till 2020,  

– skattereduktion för mikroproduktion av 
förnybar el, 

– ökat stöd för installation av solceller, 

– nya krav på energi- och resurseffektivitet 
för luftvärmepumpar och datorer,  

– höjd fordonsskatt,  

– förlängning av supermiljöbilspremien,  

– justeringar av koldioxidskatten. 
 

Planeringsarbete har även påbörjats för 

– demonstrationsanläggningar för elvägar för 
tunga fordon, 

– ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på 
hållbara transporter i städer och 

– genomförande av direktivet om utbyggnad 
av infrastrukturen för alternativa drivmedel. 

 
I vårändringsbudgeten 2015 föreslog regeringen 
därutöver följande som kommer påverka 
utsläppen av växthusgaser 

– ökad satsning för metanreducering i 
jordbruket, 

– stöd till lokala klimatinvesteringar och 

– medel till ökat järnvägsunderhåll. 
 

För att nå miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan är det nödvändigt med kraftfulla 
åtgärder i de utvecklade länderna. Regeringens 
bedömning är att ytterligare åtgärder måste 
vidtas snarast för att det ska vara möjligt att 
minska de totala samhällsekonomiska 
kostnaderna för omställningen av Sverige till ett 
land med noll nettoutsläpp till år 2050. 

Det klimatpolitiska ramverk som Miljömåls-
beredningen (M 2010:04) har fått i uppdrag att 
ta fram är centralt för att få ett långsiktigt stabilt 
investeringsklimat. Fungerande ekonomiska 
styrsignaler och att förorenaren ska betala för 
utsläppen är viktiga grundbultar i klimat-
politiken. Det innebär att miljöskatternas 
styrande effekt ska öka. 

Lokalt och regionalt 
Länsstyrelserna är en viktig regional aktör för att 
driva på och samordna det regionala klimat- och 
energiarbetet. Energi- och klimatfrågor har 
prioriterats upp i länen och arbetet har skett på 
ett alltmer strategiskt sätt för att prioritera och 
utvärdera insatser. 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket 
rekommenderar i en rapport från april 2015 att 
en mer stabil organisation bör byggas för det 
fortsatta arbetet med regionala klimat- och 
energistrategier i syfte att minska sårbarheter. 
Samverkan mellan länsstyrelser, energikontor 
och regionalt utvecklingsansvariga aktörer är 
fortsatt viktigt för att få kraft i det regionala 
klimat- och energiarbetet. En större enhetlighet 
mellan länens arbete med regionala klimat- och 
energistrategier, bl.a. avseende målformuleringar, 
samt större tillgång till underlag i form av 
regional och lokal energi- och klimatstatistik 
skulle stärka arbetet. Fortsatt forskning om 
effekter av arbetet med regionala klimat- och 
energistrategier samt genomförande av en 
fördjupad analys med fokus på att följa kedjan av 
länsstyrelsernas aktiviteter till tänkta resultat och 
effekter är också viktigt för utvecklingen av det 
fortsatta arbetet. 

Klimatarbete inom EU 
EU har varit och är en ledande kraft i det 
internationella klimatarbetet. Förutsatt att 
energimålen inom EU:s klimat- och energipaket 
till 2020 nås kommer EU:s mål att kunna 
överträffas. Ramverket för klimat- och 
energipolitiken fram till 2030 är mycket 
betydelsefullt. Det är nu avgörande att 
ambitionen för utsläppsminskningar kan öka i 
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samband med att ramverket ska omsättas till 
lagstiftning. Mer behövs för att säkerställa de 
långsiktiga målen inklusive EU:s långsiktiga mål 
om att minska utsläppen med 80–95 procent till 
2050. Ett snart genomförande av 2030 ramverket 
är viktigt för att säkerställa utsläppsminskningar 
och för att visa på att målen är högt prioriterade.  

Förstärkningen av EU:s system för 
utsläppshandel behöver fortsätta för att 
säkerställa dess centrala roll för att uppfylla EU:s 
klimatpolitiska mål. Incitamenten för 
investeringar i infrastruktur och teknik med låga 
växthusgasutsläpp behöver stärkas. Införandet av 
en marknadsstabilitetsreserv förväntas kunna 
minska överskottet av utsläpprätter på 
marknaden och bidra till ökat förtroende för 
systemet.  

För att EU:s långsiktiga mål ska nås behöver 
dock fler initiativ tas, inte minst på transport-
området. Det saknas en strategi för att minska 
utsläppen från transportsektorn efter 2020. 
Sverige stöder att kommissionen tar fram en ny 
och ambitiös strategi för att minska utsläppen till 
2030. De regler som i dag finns på fordonssidan 
måste uppdateras. Kommissionen lade i februari 
ett förslag om en energiunion med en framåt-
syftande klimatpolitik. Förslaget anger en bred 
ansats med fem ömsesidigt förstärkande 
dimensioner. Klimataspekten i kommissionens 
förslag om en energiunion måste i dessa 
sammanhang framhållas. Energiunionen måste 
bidra till uppfyllandet av EU:s klimatmål. En 
viktig del av detta är att ta fasta på 
kommissionens ambitioner kring minskad 
användning och subventioner av fossila bränslen, 
samt målet att EU ska bli världsledande inom 
förnybar energi.  

Internationellt arbete för att vända utvecklingen 
Skärpta utsläppsåtaganden internationellt är helt 
nödvändiga för att miljökvalitetsmålet ska kunna 
nås. Det krävs att trenden av globalt ökande 
utsläpp bryts mycket snart. Ett ambitiöst avtal 
om tiden efter 2020, som svarar upp mot de 
vetenskapliga bedömningarna, vid klimat-
konventionens partsmöte i Paris i december 
2015 skulle avsevärt öka möjligheterna att hålla 
den globala temperaturökningen under två 
grader. 

Enligt beslut vid partsmötet i Lima i december 
2014 ska alla länder i god tid innan Parismötet 
presentera sina målsättningar för utsläpps-
minskningar. Utmaningen är att åstadkomma ett 

balanserat avtal som kombinerar hög ambition 
för utsläppsminskningar med insatser för 
anpassning och finansiering och med ett väl 
fungerande system för uppföljning av 
åtagandena. 

Det kommer att krävas att de rikaste länderna 
går före och visar att utsläppen kan minskas 
samtidigt som sysselsättningen stärks, ekonomin 
växer och samhället i stort utvecklas. Insatser för 
att minska växthusgasutsläppen bidrar ofta också 
till att minska andra miljöproblem.  

Alla länder bör bidra efter förmåga. Snabbt 
växande utvecklingsländer behöver ta ett större 
ansvar och överenskommelsen bör vara 
dynamisk så att den kan spegla ländernas 
utveckling över tid. Den bör innefatta 
incitament till ambitionshöjning med utgångs-
punkt i av vetenskapen definierade behov. 
Frågor om anpassning samt stöd för 
genomförande i form av teknikspridning, 
kapacitetsuppbyggnad och finansiering av 
åtgärder i särskilt de fattigare utvecklings-
länderna måste också hanteras av en ny 
överenskommelse.  

Avgörande för möjligheten att nå en ambitiös 
överenskommelse i Paris är att de länder som vill 
se ambitiösa åtaganden och strikta regelverk för 
uppföljning får ett starkt inflytande i 
förhandlingarna. Det är centralt att det finns 
parter som tar ledningen i klimatarbetet. EU kan 
spela en sådan roll och bör vårda och utveckla 
relationen med andra ambitiösa parter, samtidigt 
som man också bör utveckla dialogen med andra. 
Att EU och samtliga medlemsländer ratificerar 
ändringarna i Kyotoprotokollet som möjliggör 
formellt deltagande i den andra åtagande-
perioden 2013–2020 är viktigt. EU:s länder 
kommer sannolikt att överträffa åtagandet till 
2020. Genom att annullera överskott av 
utsläppsenheter kan länder bidra till en höjd 
ambition.  

Det är vidare centralt att parter lever upp till 
tidigare gjorda åtaganden om utsläpps-
minskningar och finansiering. EU måste 
konstruktivt arbeta för att mobilisera framtida 
finansiering till insatser i utvecklingsländer via 
olika källor. Olika forum utanför de formella 
förhandlingarna är betydelsefulla för att göra 
framsteg, men också för att bidra till ett mer 
positivt förhandlingsklimat. Vidare behöver 
bättre verktyg utvecklas och kunskapen stärkas 
om klimatinsatsers positiva inverkan på 
sysselsättning, investeringar och utveckling. 
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Resultaten från det av Sverige initierade 
forskningsinitiativet ”New Climate Economy” 
behöver spridas brett. 

De flexibla mekanismerna under Kyoto-
protokollet har bidragit till att sprida en 
prissignal på utsläpp av växthusgaser, till att 
utveckla styrmedel i värdländerna och till system 
för mätning och uppföljning av utsläpp.  

Insatser för att bygga upp kunskap om 
utfasning av fossilsubventioner och kring hur 
koldioxidbeskattning kan utformas på ett 
effektivt sätt är likaledes viktiga för att 
åstadkomma nödvändig omställning av världens 
ekonomier. Väl riktade insatser för att utveckla 
metoder och styrmedel för att följa upp och 
begränsa utsläppen av växthusgaser i växande 
ekonomier kan få faktisk effekt på den globala 
utsläppsutvecklingen.  

Samarbete inom Norden, Arktis och Barents 
De nordiska länderna med sitt goda förtroende i 
klimat och biståndsarbete, kan spela en viktig 
roll i det internationella klimatarbetet. En 
fortsatt utveckling av formerna för samarbetet i 
klimatfrågor och ett utbyggt samarbete mellan 
de nordiska länderna och utvecklingsländer inom 
klimatområdet bör eftersträvas. 

Inom det arktiska samarbetet kommer 
genomförandet av den överenskommelsen om 
sot och metan som slöts vid Arktiska rådets 
möte i april 2015 att få en viktig roll – av 
hälsoskäl och för att minska takten i uppvärm-
ningen av Arktis. Arbetet med att 
uppmärksamma de arktiska ekosystemens 
förmåga att anpassa sig till förändringar bör gå 
vidare 

Anpassning till ett förändrat klimat 
Regeringen bedömer att kunskapen om hur 
klimatet förändras och vilka effekter det får har 
ökat bland samhällets aktörer men behöver öka 
ytterligare för att nödvändiga åtgärder ska kunna 
identifieras. Lagstiftningen och fördelningen av 
ansvaret för olika uppgifter behöver också ses 
över. Samhället måste anpassas till de klimat-
förändringar som nu sker. Kommunerna har det 
huvudsakliga ansvaret för samhällsplaneringen 
och därmed en viktig roll i samhällets 
anpassning. Länsstyrelsernas stöd till 
kommunerna är av stor vikt för att stärka det 
lokala arbetet.  

Trots satsningarna på att ta fram ny kunskap, 
sprida information och kommunernas arbete i 
den fysiska planeringen är bedömningen att det i 

dagsläget görs relativt få praktiska åtgärder för 
att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 
Bl.a. behöver organisation, ansvarsfördelning för 
att vidta och finansiera anpassningsåtgärder och 
samordning inom området klimatanpassning bli 
tydligare för att arbetet ska utvecklas. 

Klimatforskning 
Det pågår omfattande forskning kring 
klimatförändringarna och dess effekter, åtgärder 
för att minska klimatpåverkan och klimat-
anpassning. Det är av stor vikt att säkerställa att 
den forskningen nyttiggörs för att nå de 
klimatpolitiska målen och som underlag för 
klimatpolitiken nationellt och internationellt. 
Den fortsatta utvecklingen av klimatforskningen 
kommer att ha betydelse för Sveriges bidrag till 
hur vi når miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. 

3.5.3 Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet är att luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
rör utvecklingen vad gäller de luftföroreningar 
som utgör preciseringar av miljökvalitetsmålet. 
De är följande: 

– halten av bensen,  

– halten av bens(a)pyren,  

– halten av butadien,   

– halten av formaldehyd,   

– halten av partiklar (PM2.5),   

– halten av partiklar (PM10),   

– halten av marknära ozon  

– ozonindex,  

– halten av kvävedioxid och  

– korrosion på kalksten. 
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Resultat 

Utvecklingen i miljön är överlag positiv. 
Generellt sker förbättringar för alla målets 
preciseringar. Trots detta överskrids fortfarande 
de högsta acceptabla halter som anges av de olika 
preciseringarna för flera av de viktiga luft-
föroreningarna. 

Bensen, butadien och formaldehyd 
Preciseringen för bensen innebär att halten av 
bensen inte ska överstiga 1 mikrogram per 
kubikmeter luft, beräknat som ett årsmedel-
värde. För butadien innebär preciseringen att 
halten inte överstiger 0,2 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde 
och för formaldehyd att halten inte överstiger 10 
mikrogram per kubikmeter luft beräknad som 
ett timmedelvärde. Halterna är fortsatt i nivå 
med eller under värdet för preciseringarna och 
inga specifika åtgärder har därmed vidtagits 
under året.  

Bens(a)pyren 
Preciseringen innebär att halten av bens(a)pyren 
inte överstiger 0,0001 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde. 
Vedeldning är den största källan till utsläppen av 
bens(a)pyren. De totala utsläppen från källor i 
Sverige har minskat något de senaste fyra åren, 
men sett över en lägre period kan ingen tydlig 
trend utläsas. Halterna är som regel låga sett över 
året, men något över nivån för preciseringen i 
tätorter med vedeldning. 

Partiklar 
Preciseringen innebär att halten av partiklar 
(PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde 
eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 
som ett dygnsmedelvärde. För partiklar (PM10) 
innebär preciseringen att halten inte överstiger 
15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ettårsmedelvärde eller 30 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett dygns-
medelvärde. Utsläppen av såväl partiklar (PM2.5) 
som partiklar (PM10) uppvisar en svagt 
nedåtgående trend det senaste decenniet. Sedan 
millennieskiftet har dock utsläppen från el- och 
värmeproduktion och småskalig vedeldning legat 
på ungefär samma nivå. 

Halten av partiklar (PM2.5) överskrider de 
långsiktiga målvärdena i första hand i södra 
Sverige, vilket delvis beror på intransporten av 

förorenad luft från Öresundsregionen och övriga 
Europa. I övriga landet är årsmedelvärdena av 
pariklar (PM2.5) låga, även om årsmedelvärdet 
överskrids i gatumiljö i några städer. Det finns 
en tydligt minskande trend för partiklar (PM2.5) i 
regional bakgrundsluft vilket kan bero på att 
åtgärdsarbetet för att minska luftföroreningarna 
i Europa visar effekt. 

Den långsiktiga trenden är dock att halterna 
av partiklar (PM10) i gatumiljön, framför allt i de 
större städerna, minskar. Halten av partiklar 
(PM10) överskrider dock generellt fortfarande de 
nivåer som anges i preciseringen i gatumiljön. 
Den största enskilda utsläppskällan till partiklar 
(PM10) är vägslitage från användning av 
dubbdäck. 

Kvävedioxider 
Preciseringen innebär att halten kvävedioxid inte 
överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 
timmedelvärde (98-percentil). Utsläppen av 
kväveoxider har minskat långsiktigt och sedan 
2011 klarar Sverige våra internationella 
åtaganden. Däremot har halterna av kvävedioxid 
i tätortsluften inte minskat i den utsträckning 
som krävs för att miljökvalitetsnormen som 
gäller för denna luftförorening ska nås i hela 
landet. En orsak är att en större andel av 
kväveoxiderna i bilavgaser, till följd av en ökad 
andel dieselbilar, nu består av den giftigare 
formen kvävedioxid. Förändringar av luft-
föroreningssituationen i övrigt har dessutom 
ökat omvandlingen av den mer harmlösa formen 
kvävemonoxid till kvävedioxid. 

De huvudsakliga källorna till utsläpp av 
kväveoxider i tätortsluften är trafiken, 
arbetsmaskiner och i vissa fall sjöfarten. Den 
tekniska utvecklingen av fordonen väntas ge en 
fortsatt minskning av utsläppen av kväveoxider. 
Den tunga trafiken står för en betydande andel 
av minskningen av utsläppen. Samtidigt ökar 
dock andelen dieseldrivna bilar. Sammantaget är 
trenden svagt positiv, men inte tillräckligt för att 
preciseringen ska nås. 

Ozon 
Preciseringen innebär för marknära ozon att 
halten inte ska överstiga 70 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat som ett åtta-
timmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per 
kubikmeter lufträknat som ett timmedelvärde. 
För ozonindex innebär preciseringen att det inte 
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ska överstiga 10 000 mikrogram per kubikmeter 
luftunder en timme beräknat som ett AOT40-
värde under perioden april-september. 
Utsläppen i Europa av de föroreningar som 
bildar marknära ozon, kväveoxider och flyktiga 
organiska ämnen, har minskat med en tredjedel 
sedan år 2000. I Sverige har utsläppen av 
kvävedioxid minskat medan utsläppen av de 
flyktiga organiska ämnena har ökat. Det finns 
ingen tydlig trend vad gäller halterna för 
marknära ozon. Antalet timmar med höga halter 
(över 70 mikrogram per kubikmeter) av 
marknära ozon minskar i landsbygdsmiljö. 
Eftersom ozon bryts ner genom reaktioner med 
andra luftföroreningar är halterna lägre i tätorter.  
Preciseringen för hälsa, att halten marknära ozon 
inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeterluft 
beräknat som ett åttatimmars medelvärde, nås 
inte. 

Vad gäller preciseringen för Ozonindex så 
överskrids målvärdet 5 000 ppb timmar i 
kustnära och höglänta områden i södra Sverige 
men inte i norra. 

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet 
När det gäller etappmålet att begränsa utsläpp av 
luftföroreningar i Europa är ett aktivt deltagande 
från samtliga medlemsstater i förhandlings-
arbetet avgörande för att beslut om ytterligare 
begränsningar av nationella utsläpp av 
luftföroreningar genom EU:s direktiv om 
nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar 
(takdirektivet) ska komma på plats. Trots att 
Sverige, och flera medlemsländer med oss, driver 
på för att ett ambitiöst direktiv ska komma på 
plats så snart som möjligt är det inte troligt att 
det kommer att ske under 2015. Ett färdigt 
beslut om ett nytt takdirektiv bedöms tidigast 
vara på plats under 2016. Vad gäller ett 
godtagande av ändringarna i det reviderade 
Göteborgsprotokollet så arbetar regeringen för 
att Sverige ska godta ändringarna under 2015. 
För att protokollet ska träda i kraft krävs dock 
att två tredjedelar av parterna till nu gällande 
protokoll godtar ändringarna. 

Regeringen bedömer det inte som sannolikt 
att etappmålet om begränsningar av utsläpp av 
luftföroreningar från sjöfarten uppnås till 2016. 
Utsläppen av svaveldioxid och partiklar har 
minskat till sådana nivåer att etappmålet redan 
bedöms vara uppfyllt. För kväveoxidutsläppen 
kommer etappmålet troligen inte att nås då 
utsläppen fortfarande ökar och ingen 

nedåtgående trend kan noteras. Här behöver 
åtgärder vidtas. Ett införande av s.k. kväve-
kontrollområden (NECA) i Östersjön och 
Nordsjön bedöms ha stor potential att kunna 
minska utsläppen av kväveoxider från sjöfarten. 
Förhandlingar om införande av NECA-områden 
i Östersjön har förts inom HELCOM. 
Förhandlingarna har gått i stå och det bedöms 
inte som möjligt att NECA-områden kommer 
att införas i Östersjön innan 2016. Diskussioner 
har inletts om att införa ett NECA-område i 
Nordsjön och Sverige arbetar med att ta fram en 
position i frågan. 

Analys och slutsatser 

Utvecklingen är i huvudsak positiv, men 
Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. Det är 
angeläget att insatser görs såväl internationellt 
som nationellt om miljökvalitetsmålet ska nås. 

Hälsoeffekter av luftföroreningar 
Hälsoeffekterna av luftföroreningar leder till 
förtida dödsfall, ökat antal sjukdagar och medför 
därför betydande samhällsekonomiska 
kostnader. Beräkningar från IVL Svenska 
Miljöinstitutet och Umeå universitet visar att 
över 5 000 personer varje år dör en för tidig död 
på grund av luftföroreningar i Sverige. Av dessa 
uppskattas cirka 3000 orsakas av exponering för 
partiklar som inte genererats lokalt utan 
transporterats hit med luftströmmarna från 
andra länder. Därtill uppskattas partiklar från 
vedeldning orsaka ytterligare drygt 1 000 förtida 
dödsfall per år, lokalt genererade avgaser cirka 1 
300 dödsfall och vägdamm ytterligare drygt 200 
dödsfall. Luftföroreningar är ett lokalt, 
nationellt, europeiskt och internationellt 
problem. För svensk del är utsläppsminskningar 
i omgivande länder och därmed minskad 
intransport av luftföroreningar mycket 
betydelsefullt för att de luftrelaterade miljömålen 
ska kunna nås. 

Förslagen i det luftvårdspaket som Europeiska 
kommissionen presenterade i december 2013 
bedöms leda till betydande hälsovinster och 
därmed vara samhällsekonomiskt lönsamt. 
Förhandlingarna om luftvårdspaketet pågår nu 
inom rådet och Europaparlamentet. Det är 
väsentligt att en tillräckligt hög ambitionsnivå 
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kan säkerställas i syfte att förbättra luftkvaliteten 
i Europa och Sverige och ta till vara hälso-
vinsterna och de samhällsekonomiska vinsterna. 
Även om medlemsländerna nu vidtar åtgärder 
för sjöfart, vägtrafik och förbrännings-
anläggningar vilka leder till sänkta 
bakgrundshalter av partiklar PM2.5 samt inför ny 
teknik och nya bränslen minskar inte utsläppen 
från hushållen och annan småskalig användning 
lika påtagligt och åtgärder för att minska dessa 
utsläpp behöver också vidtas. 

Halterna av partiklar (PM10) har minskat i de 
mest utsatta områdena men inte tillräckligt för 
att miljökvalitetsnormen ska nås och fortfarande 
är hälsoeffekterna omfattande i stadsmiljön. Med 
genomförande av ekodesigndirektivets (direktiv 
2009/125/EG) krav på vedpannor kan utsläppen 
på sikt minskas från dessa men fler åtgärder kan 
komma att behövas. Den enskilt viktigaste 
faktorn för överskridandet av miljökvalitets-
normen för partiklar (PM10) i stadsmiljö är 
emellertid dubbdäckslitaget. 

Fortsatta insatser för att minska halterna av 
partiklar och kväveoxid i stadsmiljö behövs. 
Bakgrundshalterna av ämnena har liten 
betydelse, varför det främst är nationella och 
lokala åtgärder som har effekt. 

Att minska halterna av kvävedioxid kräver 
bl.a. att bättre reningsteknik utvecklas och får 
genomslag eller att trafikmängderna minskar 
lokalt. 

När det gäller utsläppen av kväveoxider och 
halterna av kvävedioxid lokalt är det ett problem 
att framför allt moderna dieselbilar många 
gånger har mycket högre utsläpp i verklig 
körning än när motorerna testas. Detta bidrar till 
svårigheterna att sänka halterna av kvävedioxid i 
de mest belastade gatumiljöerna. Pågående 
översyn av testprocedurer behöver resultera i 
mer realistiska sådana.  

Sammantaget är det viktigt att Sverige 
fortsätter att vara drivande för att åstadkomma 
strikta regelverk som sätter effekter av 
luftföroreningar, människans hälsa och 
kostnader för hälsoeffekter i fokus. Det gäller 
bl.a. i nu aktuella processer kring styrmedel och 
avtal i EU och internationella forum, såsom 
takdirektivet, direktivet för medelstora 
förbränningsanläggningar samt ratificering av 
Göteborgsprotokollet. Vidare behövs fortsatt 
aktivt arbete i Arktiska rådet, HELCOM och 
IMO för att minska utsläppen av sot och 
kväveoxider från sjöfart. På det nationella planet 

kommer den luftvårdsstrategi som Miljömåls-
beredningen har i uppdrag att ta fram samordnat 
med det klimatpolitiska ramverket att få en stor 
betydelse för Sveriges fortsatta luftvårdsarbete. 
Mer konkret så är det angeläget att underlätta 
för en ökning av fordon med låga utsläpp av 
luftföroreningar. Det är också viktigt att minska 
utsläppen av partiklar från användning av 
dubbdäck. Lämpliga åtgärder för att minska 
hushållens användning av produkter som 
innehåller lösningsmedel bör undersökas för att 
få bukt med de ökade utsläppen av lösnings-
medel från hushållen. 

3.5.4 Bara naturlig försurning 

Miljökvalitetsmålet är att de försurande 
effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte 
öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– påverkan genom atmosfäriskt nedfall,  

– påverkan genom markanvändning, 

– försurade sjöar och vattendrag, 

– försurad mark. 

Resultat 

Utvecklingen i miljön är överlag positiv. 
Tillståndet har förbättrats något i sjöar och 
vattendrag, medan trenden för skogsmark är 
oklar. Fortfarande finns betydande arealer mark 
och sjöar med försurning som överskrider 
gränsen för vad mark och vatten tål. 
Övervägande del av nedfallet av försurande 
ämnen kommer från källor utanför Sverige. Det 
europeiska samarbetet med att minska utsläppen 
av luftföroreningar från land är framgångsrikt. 
De europeiska utsläppen av svavel- och kväve-
oxider har minskat med 40 respektive 25 procent 
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mellan 2005 och 2010. Samtidigt har dock 
sjöfartens utsläpp ökat. 

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall 
Preciseringen innebär att nedfallet av luftburna 
svavel- och kväveföreningar från svenska och 
internationella källor inte medför att den kritiska 
belastningen för försurning av mark och vatten 
överskrids i någon del av Sverige.  

Minskningen av utsläppen av försurande 
ämnen i Europa har medfört att nedfallet över 
Sverige minskat de senaste decennierna. De 
nationella utsläppen står för en mindre del av 
nedfallet över Sverige. Endast cirka 10 procent av 
svavlet och 20 procent av kvävet härstammar 
från svenska källor. 

För att nå miljökvalitetsmålet krävs att 
nedfallet minskar ytterligare, vilket kräver 
åtgärder utanför Sveriges gränser. Sverige är 
därför aktivt i FN:s luftvårdskonvention. Under 
2012 reviderades det s.k. Göteborgsprotokollet 
under luftvårdskonventionen som syftar till att 
begränsa utsläppen av bl.a. svaveldioxid, 
kväveoxider och ammoniak till 2020. Det nya 
protokollet beräknas ge en minskning av 
utsläppen av svaveldioxid med 59 procent 2020 
jämfört med utsläppen år 2005. Motsvarande 
minskning för kväveoxider är 42 procent och för 
ammoniak 6 procent.  

Inom EU presenterade kommissionen i 
december 2013 en luftvårdsstrategi som bl.a. 
innehåller ett förslag till ett reviderat takdirektiv 
med nationella utsläppstak till 2030. 
Förhandlingarna om direktivet påbörjades under 
2014. Inom MARPOL-konventionen har nya 
bestämmelser om svavelinnehåll i marint bränsle 
trätt i kraft. Dessa regler har införts i EU-
lagstiftningen genom det reviderade svavel-
direktivet. På nationell nivå har Sjöfartsverket 
tagit beslut om nya villkor för miljö-
differentierade farledsavgifter som innebär en 
sänkning av nivån och ökad differentiering av 
avgiften för fartyg med låga utsläpp av 
kväveoxider. 

Påverkan genom markanvändning 
Preciseringen innebär att markanvändningens 
bidrag till försurning av mark och vatten ska 
motverkas genom att skogsbruket anpassas till 
växtplatsens försurningskänslighet. Skogsbruket 
bidrar till markförsurningen genom att närings-
ämnen förs bort i samband med avverkning. 
Nedbrytning av växtmaterial frigör basiska 
mineralämnen som motverkar försurningen. Om 

förlusten av de basiska ämnena inte kompenseras 
genom naturlig vittring eller ersätts av t.ex. 
askåterföring ökar försurningen. Framför allt 
gäller det om man vid skörd även för bort de 
näringsrika grenarna och trädtopparna, s.k. 
GROT. GROT-uttaget ökade under 2013 
jämfört med året innan. Det totala uttaget av 
GROT har fördubblats sedan år 2000, men legat 
på en relativt konstant nivå sedan 2010. Totalt 
har uttag av GROT hittills gjorts på 4 procent av 
den produktiva skogsmarksarealen i Sverige.  

Som ett led i Skogsstyrelsens arbete med 
frågor kring skogsbrukets inverkan på 
försurningen tillsatte Skogsstyrelsen 2012 en 
rådgivande grupp för askåterföring där åtgärder 
för skogsbrukets försurningspåverkan skulle 
diskuteras, liksom att analysera hinder för 
askåterföringen och föreslå åtgärder. Hösten 
2014 återrapporterade den rådgivande gruppen 
sitt arbete med en rad förslag på åtgärder bl.a. 
informationsspridning och utbildningsinsatser, 
certifiering, teknik- och metodikutveckling. 

Försurade sjöar 
Preciseringen innebär att sjöar och vattendrag, 
oberoende av kalkning, ska uppnå minst god 
status med avseende på försurning enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön. 

Andelen försurande sjöar och vattendrag i 
Sverige har stadigt minskat sedan 1990. Enligt 
den senaste analysen, vilken gjordes 2014, är 
cirka 10 procent av landets sjöar försurade. Det 
kan jämföras med när försurningen var som 
störst 1990 då andelen försurade sjöar i Sverige 
uppgick till 17 procent. Den största andelen 
försurade sjöar finns i sydvästra Sverige, den 
lägst i Norrlands inland. Vad gäller vattendragen 
var 14 procent av alla vattendrag försurade år 
2010. Mindre än hälften av dessa kalkades. 
Knappt 8 procent av Sveriges sjöar påverkas av 
kalkning. 

Försurad mark 
Preciseringen innebär att försurningen av mark 
inte ska påskynda korrosion av tekniska material 
och arkeologiska föremål i mark och inte skada 
den biologiska mångfalden inom land- och 
vattenekosystem. 

Skogsmarken i södra Sverige är försurad. De 
analyser som gjorts visar inte på någon entydig 
återhämtning från försurning under perioden 
1983–2011. Försurningsgraden i marken har 
successivt ökat i norra och sydvästra Sverige, 
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även om trenden har vänt i sydvästra Sverige de 
senaste åren. I mellersta/östra Sverige har 
utvecklingen varit mer stabil. Orsaken till denna 
utveckling är svårtolkad.  

Sammanfattningsvis har tillståndet vad gäller 
försurade marker i stort inte ändrats sedan 1980-
talet, även om trenden i sydvästra Sverige är 
positiv under senare år. Återhämtningen sker 
mycket långsamt, så även om nedfallet av 
försurande ämnen minskar så kommer marken, 
framför allt i södra Sverige, sannolikt att vara 
försurad under lång tid framöver. 

Regional uppföljning 
I de regionala uppföljningarna av miljökvalitets-
målet för 2014 bedömer hälften av länen att 
utvecklingen i miljön är positiv, medan de övriga 
anger trenden som neutral eller osäker. De flesta 
län bedömer att skogsbrukets bidrag till 
försurningspåverkan på mark och sjöar tilltar 
och att askåterföring och andra åtgärder krävs. 
Kalkning av sjöar och vattendrag sker 
fortfarande i de flesta län och behovet bedöms 
kvarstå under överskådlig tid som åtgärd för 
växt- och djurlivet i många försurade sjöar och 
vattendrag.  

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. En 
stor del av nedfallet av försurande ämnen i 
Sverige beror på att sådana ämnen transporteras 
hit med luftströmmarna från Sveriges 
närområde. Fokus bör fortsatt ligga på att 
minska utsläppen, vilket framför allt kräver 
insatser inom EU och inom internationell 
sjöfart. Genomförandet av ändringarna i det s.k. 
svaveldirektivet (2012/33/EG) kommer ge 
minskade utsläpp av svaveldioxid från sjöfarten. 
Kalkning av vattendrag är fortsatt viktigt för att 
inte försämra miljötillståndet men det tar inte 
bort orsakerna till försurningen. En nödvändig 
åtgärd är att minska utsläppen av kväveoxider 
från internationell sjöfart. Detta kan ske 
exempelvis genom inrättande av skyddsområden 
för kväveoxidutsläpp i havsområden nära 
Sverige. Fortsatt arbete med att minska påverkan 
från markanvändningen behövs. Det är dock i 
parktiken omöjligt att fullständigt kompensera 
för eventuell försurning från markanvändning. 

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen 
Endast en liten del av nedfallet av försurande 
ämnen härstammar från svenska källor. Sverige 
är därför helt beroende av att åtgärder vidtas för 
att reducera utsläpp av försurande ämnen 
utanför våra gränser för att miljökvalitetsmålet 
ska nås.  

De viktigaste internationella styrmedlen för 
att minska de försurande ämnena är Göteborgs-
protokollet inom FN:s luftvårdskonvention och 
EU:s takdirektiv. Sverige behöver därför vara en 
aktiv part i luftvårdskonventionen och i EU 
arbetet.  

Enligt nuvarande prognoser för utsläpp av 
försurande ämnen i Europa och skogsbrukets 
påverkan kommer överskridandet av den kritiska 
belastningen för sjöar att minska något till 2020, 
men planar sedan ut vid omkring en tiondel av 
Sveriges yta. 

Påverkan av skogsbruk 
Uttaget av biomassa från skogen, t.ex. 
biobränslen, kommer sannolikt att öka på lång 
sikt i omställningen mot ett biobaserat samhälle. 
Markanvändningens försurande påverkan kan 
därmed komma att öka om försurningen inte 
kompenseras genom t.ex. askåterföring eller 
genom markens vittring. Askåterföring har inte 
ökat i samma takt som uttaget av GROT. 
GROT-uttaget görs i dag på ca 80 000 hektar 
och askåterföring på knappt 10 000 hektar.  

Åtgärder i form av information och utbildning 
liksom t.ex. teknikutveckling är viktiga 
instrument för att motverka negativa effekter. 
Vidtagna åtgärders effektivitet bör utvärderas 
och ytterligare åtgärder kan bli aktuella för att 
säkerställa att målet kan nås. Åtgärder för att 
minska skogsbrukets försurande effekter är mest 
angeläget i södra Sverige. 

3.5.5 Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet är att förekomsten av ämnen 
i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället inte ska hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen 
är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
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Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De bedömningsgrunder och indikatorer som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– den sammanlagda exponeringen för 
kemiska ämnen,  

– användningen av särskilt farliga ämnen, 

– oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper,  

– förorenade områden,  

– kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper och 

– information om farliga ämnen i material, 
produkter och varor. 

Resultat 

Förekomsten av vissa miljögifter minskar, men 
för många ämnen saknas underlag för att 
bedöma hur halter i människa och miljö har 
förändrats. Långlivade ämnen är särskilt 
problematiska. Global konsumtion leder till allt 
större kemikalie- och varuproduktion och ökad 
diffus spridning av farliga ämnen. För särskilt 
farliga ämnen har ett arbete med att begränsa av 
användningen av dessa påbörjats inom EU.  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska 
ämnen 
Preciseringen handlar om att begränsa 
användning och exponering av farliga ämnen till 
miljön och människor. 

Sverige har även verkat i EU för att begränsa 
användningen av biocidbehandlade varor när de 
innehåller ämnen som har problematiska 
egenskaper eller som innebär en risk för hälsa 
eller miljö. Ett framsteg är att behandlade varor 
ska märkas när det gäller t.ex. allergiframkallande 
egenskaper. En stor andel av biocidbehandlade 
varor på EU-marknaden är importerade. Sverige 
har varit drivande för att villkor ska ställas för 
användning av biocider i varor vid godkännande 
av verksamma ämnen och att motsvarande krav 
införs för importerade varor. 

En rapport som Kemikalieinspektionen tagit 
fram på uppdrag av regeringen hösten 2014 visar 
på att ett stort antal farliga ämnen som kan 
förekomma i textilier. Många av dessa farliga 

ämnen saknar begränsning i EU:s kemikalie-
lagstiftning. Som ett resultat har regeringen gett 
Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram 
förslag till åtgärder på textilområdet. 

Den 27 april 2015 antog de nordiska 
miljöministrarna en handlingsplan för hållbart 
mode- och hållbara textilier för Norden.  
Handlingsplanen innehåller olika förslag till 
åtgärder och samarbeten bl.a. om att begränsa 
farliga ämnen. På svenskt initiativ skickades även 
ett gemensamt brev från de nordiska länderna till 
kommissionen med en uppmaning om att 
utveckla lagstiftningen för att begränsa 
användningen av farliga kemikalier i textilier och 
åtgärder för att förebygga textilavfall. 

Regeringen har i maj 2015 beslutat om 
nationella begränsningar i användningen av 
kemiska växtskyddsmedel för jorddesinficering, 
bekämpning av växtlighet i vatten samt 
behandling av frukt och matpotatis mot 
fungicider efter skörd. Inget av de nu förbjudna 
användningsområdena har förekommit i Sverige 
under senare tid. 

I slutet av 2013 uppmärksammades frågan om 
spridning av högfluorerade ämnen (s.k. PFAS) i 
miljön. 

I början av 2014 tog Livsmedelsverket initiativ 
till en nationell kartläggning av perfluorerade 
alkylsyror (PFAA som ingår i gruppen hög-
fluorerade ämnen) i dricksvattnet, efter fynd av 
höga halter på flera platser i Sverige. Sex procent 
av anläggningarna i 65 kommuner var påverkade. 
Dessa försörjer 3,6 miljoner konsumenter med 
dricksvatten. Påverkat grundvatten fanns på 71 
platser medan halterna PFAA i ytvatten var så 
låga att de inte innebär någon hälsorisk. Där 
halterna av PFAA har varit höga har risk-
värderingar i flera fall lett till att vattentäkter 
stängts av och att konsumenternas exponering 
därigenom drastiskt minskat. 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
redovisade 2014 en undersökning där PFAS 
uppmättes i vatten från 44 olika ställen i älv- och 
åmynningar utmed den svenska kusten.  

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen 
har gemensamt startat ett nationellt nätverk för 
högfluorerade ämnen (PFAS) för myndigheter, 
forskare, länsstyrelser, kommuner, 
miljökonsulter och dricksvattenproducenter. 
Nätverket fokuserar på att öka kunskap om 
egenskaper och förekomst samt att diskutera 
lösningar för att få bort PFAS- ämnen i marken 
och dricksvattnet. 
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Havs- och vattenmyndigheten har i april 2015 
redovisat och analyserat hur medel för att stödja 
arbete för avancerad rening av läkemedelsrester i 
avloppsvatten hittills har använts. Myndigheten 
har stött sex projekt i såväl mindre som större 
reningsverk där olika metoder för rening 
utvecklas och utvärderas. 

Användningen av särskilt farliga ämnen 
Preciseringen handlar om att begränsa 
användningen av särskilt farliga ämnen. Det är 
ämnen som är långlivade och bioackumulerande 
eller är cancerframkallande, fortplantnings-
störande eller kan skada arvsmassan. Även 
ämnen som är hormonstörande eller kraftigt 
allergiframkallande räknas hit, liksom metallerna 
bly, kvicksilver och kadmium. 

Sverige arbetar för närvarande med sex 
ämnesutvärderingar i Reach. Några av dem är 
tiram, som är misstänkt hormonstörande och 
används bl.a. vid tillverkning av gummi och 
limmer samt citral och citronellal som är 
allergiframkallande citrondoftande ämnen med 
mycket spridd användning och höga volymer. 
Vidare har Sverige lämnat förslag till Echa 
(Europeiska kemikaliemyndigheten) på 13 
ämnen som bör betraktas som särskilt farliga och 
föras upp på kandidatförteckningen, bl.a. 
kadmium och flera kadmiumföreningar. 

På svenskt initiativ har ett begränsningsförslag 
gällande bly i konsumentvaror beslutats av 
kommissionen i april 2015. Ett svenskt förslag 
till begränsning av nonylfenol och 
nonylfenoletoxiylater i importerade textilier 
hanterades av Europeiska kemikalie-
myndighetens (Echa) kommittéer under 2014. 
Förslaget har fått stöd och beslut fattades i juli 
2015.  

Flera av de farligaste bromerade flamskydds-
medlen är förbjudna exempelvis polybromerade 
bifenyler (PBB) och tre polybromerade 
difenyletrar (pentaBDE, oktaBDE och 
dekaBDE) i elektriska och elektroniska varor 
under RoHS-direktivet. RoHS-direktivet 
(restriction of hazardous substances) förbjuder 
eller begränsar användningen av vissa tung-
metaller och flamskyddsmedel i elektriska och 
elektroniska produkter. Användningen av 
pentaBDE, oktaBDE samt Hexabrom-
cyklododekan (HBCDD) är vidare reglerade i 
EU:s POP-förordning (EG 850/2004) och 
omfattas också av FN:s globala Stockholms-
konvention. En mer total begränsning av 

användningen av dekaBDE i EU:s kemikalie-
lagstiftning Reach behandlas just nu av EU:s 
kemikaliemyndighet Echa. Parallellt diskuteras 
även en global reglering av dekaBDE i 
Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska ämnen. 

HBCDD är även reglerat i Reach-
förordningens tillståndssystem och kommer att 
vara förbjudet att användas utan tillstånd från 
den 21 augusti 2015. Sverige, genom Kemikalie-
inspektionen, var det land som utvärderade 
HBCDD och därmed varit drivande i att 
begränsa användningen av HBCDD.  

Vidare är två bromerade flamskyddsmedel 
(HBCDD och dekaBDE) upptagna på 
kandidatförteckningen över särskilt farliga 
ämnen i Reach. Detta innebär att leverantörer av 
en vara har ett informationskrav till 
professionella användare och till de konsumenter 
som begär information om dessa bromerade 
flamskyddsmedel. 

Vidare pågår det för närvarande substans-
utvärderingar under Reach av sex bromerade 
flamskyddsmedel (EBP, Tetrabrom-DEHP, 
tribromfenol, TBBPA, ett TBBPA-derivat och 
tetrabromftalimide). EBP (dekabrom-
difenyletan) som utvärderas har ersatt dekaBDE 
i många användningsområden. 

I juli 2014 utökades kraven i det s.k. RoHS-
direktivet till att även omfatta medicinteknisk 
utrustning och övervaknings- och kontroll-
utrustning. Det innebär att ett antal farliga 
ämnen kraftigt begränsas i dessa utrustningar. 
RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna 
för människors hälsa och för miljön genom att 
ersätta t.ex. kvicksilver, kadmium, bly och 
flamskyddsmedel i elektrisk och elektronisk 
utrustning med mindre farliga alternativ eller 
alternativ teknik. 

I pågående EU-förhandlingar om nya regler 
för medicintekniska produkter har Sverige varit 
drivande för skärpta krav på information om och 
utfasning av särskilt farliga ämnen. Sverige har 
särskilt pekat på att EU-kommissionens 
vetenskapliga kommitté identifierat risker för 
små barn vid användning av produkter som 
innehåller bisfenol A och mjukgöraren DEHP 
Det svenska påverkansarbetet har starkt bidragit 
till att rådet i fortsatta förhandlingar med 
Europaparlamentet kommer att verka för en 
obligatorisk märkning av produkter som 
innehåller särskilt farliga ämnen. 
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En utredning om bisfenol A har rapporterats 
till regeringen i december 2014. Den kartlägger 
användningsområden för bisfenol A. I 
utredningens betänkande lämnas förslag till hur 
en väsentlig minskning av exponeringen för 
bisfenol A från bl.a. termopapper och material i 
kontakt med livsmedel kan åstadkommas genom 
en utfasning. Utredningen bereds i Regerings-
kansliet. 

Nordiska ministerrådet lät under 2014 ta fram 
en studie som visar att kostnaderna för EU-
samhället av sjukfrånvaro och sjukvårds-
kostnader av att inte minska exponeringen av 
hormonstörande ämnen med inverkan på manlig 
fortplantning kan uppgå till 4,5 miljarder kronor 
per år. Ministrarna skickade gemensamt studien 
till berörda kommissionärer i december 2014. 

Under partsmötet i maj 2015 reglerades 
industrikemikalierna hexaklorbutadien (HCBD) 
och polyklorerade naftalener (PCN) samt 
bekämpningsmedlet pentaklorfenol (PCP) inom 
Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska ämnen, s.k. POP:s. Dessa ämnen, som 
redan är reglerade eller förbjudna inom Sverige, 
kommer inte kunna produceras eller användas av 
parterna i konventionen. Partsmötet genom-
fördes under svenskt ledarskap. 

Inom ramen för arbetet med ratificeringen av 
den nya globala konventionen om kvicksilver, 
Minamatakonventionen, som antogs 2013 avser 
regeringen att driva på för en skärpning av EU-
reglerna gällande kvicksilver, bl.a. i frågan om 
dentalt amalgam. 

Förorenade områden 
Preciseringen handlar om att åtgärda förorenade 
områden så att de inte utgör hot mot 
människors hälsa eller miljön. 

Det finns cirka 1 200 förorenade områden 
som bedöms utgöra mycket stor risk för miljön 
och människors hälsa. Ytterligare ca 13 000 
områden bedöms utgöra stor risk och skulle 
också behöva åtgärdas.  

I början av 2014 hade över 2 200 förorenade 
områden med höga (riskklass 2) eller mycket 
höga risker (riskklass 1) åtgärdats. De statliga 
pengarna går främst till åtgärder i områden med 
riskklass ett, någon gång i riskklass 2. 

Under 2014 tog Naturvårdsverket beslut om 
en nationell plan för efterbehandlingsarbetet. 
Genom en effektiv administration av 
anslagsmedlen säkerställs att de viktigaste 
områdena saneras först och att de mest effektiva 

metoderna används. Under 2014 har också den 
riksomfattande kartläggningen av förorenade 
områden i Sverige slutförts förutom i de tre 
storstadsregionerna där den beräknas vara klar 
under 2015. Resultatet finns samlat i en databas 
som fr.o.m. 2015 är tillgänglig för både 
myndigheter och kommuner. 

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper 
Preciseringen handlar om att ta fram kunskap 
om miljö- och hälsoegenskaper för de ämnen 
som företagen sätter ut på marknaden. 

En expertgrupp för hormonstörande ämnen 
inrättades i februari 2014 under Echa:s ledning. 
Uppdraget är att vara rådgivande i frågor som 
rör att identifiera om kemiska ämnen har 
hormonstörande egenskaper. Kemikalie-
inspektionen representerar Sverige i detta arbete. 

Formas beviljade 2014 medel till SweTox 
Research Center för det omfattande projektet 
EDC 2020 som handlar om att möta framtida 
regulatoriska och samhälleliga krav kring 
hormonstörande ämnen, genom forskning om 
verkliga och potentiella hormonstörande 
kemikalier och deras effekter. 

Nanomaterial har ett brett användnings-
område som utvecklas snabbt. I dag råder brist 
på överblick om miljö- och hälsorisker med 
nanomaterial. Samtidigt släpar EU-lagstiftningen 
efter och behöver utvecklas för att bli fullt 
tillämpbar på nanomaterial. Särskilda 
informationskrav vid registrering av 
nanomaterial i kemikalielagstiftningen är en 
viktig åtgärd för att hantera risker med 
nanomaterial i EU:s lagstiftning. Under 2014 har 
frågan diskuterats på flera möten mellan 
kommissionen och medlemsländerna. Sverige 
deltar och verkar aktivt för att lämpliga 
standardinformationskrav ska införas. 
Kommissionen har aviserat sin avsikt att lägga 
fram förslag om bl.a. ändringar i bilagorna till 
EU:s kemikalieförordning Reach, se över 
definitionen av nanomaterial och se över frågan 
om behov av ett rapporteringssystem på EU-
nivå. Kommissionens arbete har dock ytterligare 
försenats med ännu ett år och det är oklart om 
och när kommissionen kommer att presentera 
några förslag till åtgärder. Sverige har under 
2014, tillsammans m.fl. andra medlemsstater i 
EU, uppmanat kommissionen att agera för att 
kunna säkerställa att eventuella risker med 
nanomaterial kan hanteras, till skydd för 
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människors hälsa och miljön. I avsaknad av ett 
gemensamt rapporteringssystem för 
nanomaterial har flera medlemsstater inrättat 
nationella rapporteringssystem. Regeringen gav i 
december 2014 Kemikalieinspektionen i uppdrag 
att utreda hur en skyldighet att lämna 
information om förekomst av nanomaterial i 
kemiska produkter och i varor skulle kunna 
utformas. 

Information om farliga ämnen i material, 
produkter och varor 
Preciseringen handlar om att information om 
miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska 
produkter och varor ska vara tillgänglig. 

Ett förslag till ett internationellt program för 
information om farliga ämnen i varor antogs i 
september 2015 inom ramen för den globala 
kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach 
to International Chemicals Management). FN:s 
miljöprogram (UNEP) ansvarar för ett projekt 
om utveckling av ett sådant program. En 
utredning om hur ett internationellt 
informationssystem skulle kunna utformas har 
gjorts. 

På uppdrag av regeringen har Kemikalie-
inspektionen öppnat en upplysningstjänst och 
en särskild webbsida för konsumenter som 
informerar om kemikalier i vardagen så att 
konsumenter kan göra medvetna val och hantera 
produkter på ett säkert sätt. 

Kemikalieinspektionen är även en av de 
informationsansvariga myndigheterna för den 
upplysningstjänst till konsumenter som 
Konsumentverket samordnar, Hallå konsument. 

Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket 
redovisade i november 2014 sitt gemensamma 
uppdrag att utreda möjligheten att förenkla 
arbete för de företag som i dag lämnar uppgifter 
både till Giftinformationscentralen och till 
Kemikalieinspektionens produktregister. 
Myndigheterna föreslår att en kompletterande 
utredning ska göras då de tekniska förutsätt-
ningarna samt detaljerna i uppgiftslämnandet 
blivit klarlagda på EU-nivå.  

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet 
När det gäller etappmålen för särskilt farliga 
ämnen vill regeringen peka på några relevanta 
åtgärder. 

Hormonstörande ämnen pekas i dag ut som 
särskilt farliga i relevanta regelverk. Europeiska 
kommissionen ansvarar för utvecklande av 
vetenskapliga kriterier för identifiering av 

hormonstörande ämnen. I detta arbete är Sverige 
pådrivande. Kommissionen skulle ha fastställt 
kriterier för att identifiera hormonstörande 
ämnen inom ramen för biocidförordningen 
senast i december 2013 men har ännu inte fattat 
något beslut om detta. Sverige anser att 
kommissionens passivitet är oacceptabel och har 
därför stämt kommissionen inför EU-
domstolen. Sverige har fått ett brett stöd för sin 
talan. Europaparlamentet, rådet, Danmark, 
Nederländerna, Finland och Frankrike har 
intervenerat till stöd för Sverige. När det gäller 
kandidatförteckningen i Reach så finns det en 
färdplan för särskilt farliga ämnen (SVHC) som 
kommissionen, Echa och medlemsländerna i EU 
kom överens om 2013 och vars mål är att alla 
”relevanta” SVHC ska finnas på kandidatlistan 
till 2020. Under 2014 tillfördes 10 nya ämnen så 
att förteckningen omfattade 161 ämnen vid 
årsskiftet. Minamatakonventionen om 
kvicksilver som slutförhandlades under 2013 
innehåller begränsningar och förbud av 
kvicksilver i både produkter och i industriella 
processer och kommer på sikt bl.a. att minska 
den långväga transporten av kvicksilver till 
Sverige. Den träder i kraft när 50 länder har 
ratificerat, vilket beräknas ske tidigast år 2017. 
Kommissionen planerar att i slutet av 2015 
återkomma med förslag till lagstiftning för 
kvicksilver som en del i EU:s och medlems-
ländernas ratificering av Minamatakonventionen. 
Kemikalieinspektionen har lämnat kommentarer 
i ett offentligt samråd om hur konventionen bör 
införas i europeisk lagstiftning. 

Regeringen avser verka för att bromerade 
flamskyddsmedel fasas ut. 

När det gäller etappmålen för kunskap om 
ämnens hälso- och miljöegenskaper kan följande 
särskilt lyftas fram. Enligt EU:s sjunde miljö-
handlingsprogram ska kommissionen till år 2018 
utveckla en åtgärdsstrategi för en giftfri miljö. 
Fyra områden är prioriterade i strategin: 
nanomaterial, hormonstörande ämnen, 
kombinationseffekter och farliga ämnen i varor. 
Kraven i EU:s nya leksaksdirektiv som började 
gälla 2013 innebär väsentligt utökade och 
specifika kemikaliekrav jämfört med tidigare 
leksaksdirektiv. 

När det gäller etappmålen för information om 
farliga ämnen i varor fortsätter regeringen att 
lyfta fram följande åtgärder. Tillgången till 
information om farliga ämnen i varor är i dag 
bristfällig men förbättringsarbeten pågår både i 
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EU och internationellt. Inom den globala 
kemikaliestrategin SAICM utreds ett förslag till 
informationssystem för kemikalier i produkter. 
Förslaget, som beräknas antas 2015, är viktigt för 
att utveckla krav och system som kan tillämpas 
på global varuhandel. 

Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach så har 
kunder rätt att efterfråga och få information om 
en varas innehåll av ett särskilt farligt ämne, om 
innehållet är mer än 0,1 procent. Flera EU-
länder, däribland Sverige, har utarbetat en 
vägledning för att få fler varuleverantörer att leva 
upp till sina skyldigheter att informera kunder 
om varor som innehåller sådana ämnen. En 
process pågår även i EU-domstolen om 
tolkningen av haltgränsen 0,1 procent, dvs. om 
gränsen gäller hela varan (exempelvis en cykel) 
eller varje enskild del av varan (exempelvis ett 
cykelhandtag). Enligt en dom i EU-domstolen i 
ett mål i september 2015 är Sveriges m.fl. länders 
tolkning av informationskraven korrekt. 
Haltgränsen på 0,1 procent ska således tillämpas 
på varje enskild del av varan (exempelvis ett 
cykelhandtag) och inte hela varan (exempelvis en 
cykel). 

När det gäller etappmålet för ökad 
miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och 
internationellt har Läkemedelsverket gjort en 
fördjupad analys av olika handlingsalternativ för 
att nå etappmålet. Insatser för att minska 
miljöpåverkan av läkemedel vid både produktion 
och användning har identifierats och analysen 
utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta 
regelarbete som behövs kring miljöaspekter av 
läkemedel. Sverige har i pågående förhandlingar 
om en ny EU-förordning om veterinära 
läkemedel lagt fram förslag om att göra data över 
miljöegenskaper hos läkemedlen allmänt 
tillgängliga och att ställa minimikrav på 
utsläppskontroll vid produktion av läkemedel 
utanför EU. 

När det gäller etappmålet för giftfria och 
resurseffektiva kretslopp så har regeringen gett 
Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga vilka 
avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt 
sätt. Kartläggningen omfattar innehåll av särskilt 
farliga ämnen och risk för exponering samt vid 
behov föreslå åtgärder avseende ny 
behandlingsteknik för att säkerställa giftfria 
kretslopp, göra en noggrann analys av hur 
avfalls- och kemikalielagstiftningen i praktiken 
tillämpas för återvunna material, både vad gäller 
EU:s kemikalielagstiftning Reach samt 

förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar (CLP) och när avfall upphör att vara 
avfall i enlighet med avfallslagstiftningen. I 
uppdraget ingår även att föreslå förändringar i 
EU:s regelverk samt stärka tillsynsvägledningen 
avseende avfallshanteringen särskilt med 
avseende på att minska risker med farliga ämnen 
och utfasning av särskilt farliga ämnen. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 
2016. Vidare driver Sverige aktivt frågan om 
giftfria kretslopp i samband med översynen av 
EU:s avfallslagstiftning inom ramen för det s.k. 
cirkulära ekonomipaketet som kommissionen 
ska presentera under hösten 2015. Exempelvis 
har Sverige i samarbete med Norge anordnat ett 
seminarium om giftfria kretslopp i Europa-
parlamentet i Bryssel under våren 2015. 

Handlingsplan för en giftfri vardag 
I enlighet med regeringens budgetproposition 
för 2014 beslutade riksdagen om resurs-
förstärkningar till Kemikalieinspektionen fram 
t.o.m. 2020 för att arbetet med handlingsplanen 
ska vidareutvecklas och intensifieras (prop. 
2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 
2013/14:122). I början av 2015 gav regeringen 
Kemikalieinspektionen i uppdrag att vidare-
utveckla handlingsplanen. Enligt uppdraget bör 
handlingsplanen fortsatt fokusera på en giftfri 
vardag. Barn och unga vuxna är extra känsliga för 
risker förknippade med gifter och arbetet ska 
därför särskilt fokusera på att skolor, förskolor 
och andra miljöer där barn vistas ska vara fria 
från gifter. 

I januari 2015 lämnade Kemikalieinspektionen 
en slutredovisning av sitt uppdrag om en 
handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014. 
Satsningen på handlingsplanen har möjliggjort 
en utökad insats nationellt, inom EU och 
internationellt. Arbetet har varit inriktat på 
åtgärder för att skydda barns och ungdomars 
hälsa och på att skydda människans 
fortplantning. Insatserna har fokuserat på att 
utveckla EU:s kemikalielagstiftning, öka 
kunskapen om hälsorisker, ökad tillsyn av farliga 
ämnen i varor och dialoger med företagen för att 
bistå i deras arbete med att byta ut farliga ämnen. 

Satsningen på handlingsplanen har gjort det 
möjligt att öka antalet förslag på reglering av 
hälso- och miljöfarliga ämnen. Utan handlings-
planen hade endast enstaka förslag kunnat 
lämnas. Den ökade satsningen på EU:s 
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kemikalielagstiftning har resulterat i att Sverige 
numera tillhör den grupp medlemsländer som 
lämnar flest förslag på åtgärder mot enskilda 
hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen. Sedan 
starten av handlingsplanen 2011 och inom ramen 
för Reachförordningen har Sverige lämnat in sju 
ämnesutvärderingar, elva förslag på ämnen till 
kandidatförteckningen, tre förslag på 
begränsningar samt förslag på harmoniserande 
klassificering av tolv ämnen. Förslagen om 
begränsningar gäller kadmium i konstnärsfärger, 
det hormonstörande ämnet nonylfenoletoxylat i 
textilier samt bly- och blyföreningar i 
konsumentprodukter. Förslag om 
harmoniserande klassificering och ämnen till 
kandidatförteckningen omfattar bl.a. flera 
kadmiumföreningar samt ämnen med cancer-
framkallande eller fortplantningsstörande 
egenskaper som kan finnas i plast, textilier eller 
rengöringsmedel. Ämnena har valts ut för 
förslag på åtgärder därför att de förekommer i 
varor som hanteras av konsumenter och för att 
barn kan utsättas för dem. Bly- och kadmium-
föreningar har också prioriterats, eftersom det 
trots alla tidigare åtgärder är fortsatt viktigt att 
minska de nivåer som människa och miljö utsätts 
för. 

Kemikalieinspektionen har under åren 2011 
till 2014 kraftigt utökat de resurser som läggs på 
operativ tillsyn och tillsynsvägledning samt på 
kemiska analyser för kontroll av hur företagen 
följer regler om farliga ämnen i varor. När det 
gäller tillsynen ökade den kraftigt under 2012 
och den höga nivån behölls även under 2013 och 
2014. Fler inspektioner har utförts på plats hos 
företagen. 

Under 2014 genomförde Kemikalie-
inspektionen ett samverkansprojekt, Smycken i 
detaljhandeln, med närmare 100 kommuner. 
Knappt 1 200 smycken analyserades av 
Kemikalieinspektionen. Av alla analyserade 
smycken visade sig 18 procent innehålla för höga 
halter av bly eller kadmium eller avge för mycket 
nickel. Reglerna om nickel visade sig vara väl 
kända i detaljhandlen till skillnad från reglerna 
om bly och kadmium. Under 2012 och 2013 
genomfördes ett tillsynsprojekt inriktat på 
leksaker och varor för barn. Andelen varor som 
inte följer lagstiftningen och som lett till 
åtalsanmälningar har varit störst för leksaker 
(drygt 80 av 550 analyserade varor), smycken 
(125 av ungefär 1 200) och enklare 
hemelektronik (drygt 35 av 240). 

Överträdelserna har främst gällt att gränsvärden 
för olika hälso- och miljöfarliga ämnen, såsom 
bly, kadmium, ftalater och bromerade 
flamskyddsmedel, har överskridits. 

Inom ramen för handlingsplanen har frågor 
om företagens eget arbete med att byta ut farliga 
ämnen prioriterats. Dialoger med företag inom 
leksaksbranschen och textilbranschen samt 
företag som säljer kosmetika och hygien-
produkter har förts i syfte att stödja företagens 
arbete med att byta ut farliga ämnen. Utbildning 
och information om lagstiftning, substitution, 
allergirisker, metoder för förebyggande arbete 
m.m. har också erbjudits dessa branscher. 
Utbildning om kemikalieregler och om hur 
företagen kan arbeta med att byta ut farliga 
ämnen kan förväntas ge resultat på längre sikt i 
form av minskade risker.  

På uppdrag från regeringen har Konkurrens-
verket tagit fram förslag på upphandlings-
kriterier för en giftfri förskola. Syftet är att lägga 
en grund för kemikaliekrav i offentliga 
upphandlingar som berör förskolans områden. 
Uppdraget redovisades i maj 2015. 

Analys och slutsatser 

Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. Förutsättningar att nå 
målet på sikt förbättras genom att allt fler farliga 
ämnen begränsas och omfattas av gemensam 
lagstiftning inom EU och internationella 
överenskommelser. Regeringen bedömer att 
ytterligare insatser behövs utöver de beslutade 
och planerade styrmedlen för att nå miljö-
kvalitetsmålet. Sedan miljömålen infördes har 
användningen av flera särskilt farliga ämnen 
begränsats. En del välkända och sedan länge 
begränsade miljögifter, som undersökts i långa 
tidsserier, uppvisar minskande halter i miljön. 
Halterna av andra ämnen, som t.ex. vissa 
långlivade högfluorerade ämnen, ökar. Farliga 
ämnen som ingår i och sprids från varor, 
byggnadsverk m.m. kan påverka människor och 
miljö under lång tid. Målet motverkas av en 
ökande konsumtion som leder till ökad 
kemikalie- och varuproduktion globalt, vilket 
bidrar till ökad diffus spridning av farliga ämnen. 
En stor del av de varor som konsumeras i Sverige 
tillverkas dessutom utanför EU där många 
länder fortfarande har en svagt utvecklad 
kemikaliekontroll. 
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Det globala målet om att nå en hållbar 
kemikalie- och avfallshantering till 2020, som 
antogs 2002 på CSD-toppmötet i Johannesburg, 
kommer med all sannolikhet inte att nås.  

Den sammanlagda exponeringen för kemiska 
ämnen 
Kunskap om effekter av den sammanlagda 
exponeringen för kemiska ämnen är mycket 
begränsad. Den snabbt ökande produktionen, 
konsumtionen och handeln med varor som ökar 
spridningen av kemiska ämnen ställer stora krav 
på att effektiva styrmedel och åtgärder införs för 
att motverka den ökande exponeringen. Många 
varor finns kvar i samhället under lång tid och 
kan därför bidra till emissioner och exponering 
av kemiska ämnen under lång tid. Därför tar det 
lång tid innan förbud och begränsningar av 
kemiska ämnen i varor leder till minskad 
spridning till miljön. 

Kontrollen av farliga ämnen i varor behöver 
bli bättre och regler behöver utvecklas inom EU 
och internationellt. Regler behöver i större 
utsträckning utformas så att de tar hänsyn till 
barnens större känslighet. 

Användningen av särskilt farliga ämnen 
Enligt det sjunde miljöhandlingsprogrammet ska 
det till 2018 utvecklas en EU-strategi för en 
giftfri miljö. Strategin ska bygga på åtgärder som 
vidtas senast under 2015 och som adresserar 
nanomaterial, hormonstörande ämnen, 
kombinationseffekter och kemikalier i varor. 
Det praktiska genomförandet av handlings-
programmet blir av stor betydelse för att minska 
användningen av särskilt farliga ämnen. I 
Kemikalieinspektionens genomförande av 
Handlingsplanen för en giftfri vardag ligger att 
aktivt bidra till detta arbete. 

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 
Av de i dag kända oavsiktligt bildade ämnena 
med farliga egenskaper är dioxiner, furaner och 
PAH de mest betydande. Kunskapen om 
oavsiktligt bildade ämnen har ökat kontinuerligt, 
men t.ex. i vilken omfattning de bildas och sprids 
är fortfarande dåligt känd. En viktig källa är 
utsläpp från industriella processer. 

Industriemissionsdirektivet förväntas att på 
sikt bidra till minskad spridning av oavsiktligt 
bildade ämnen från industrin i Europa. 

Förorenade områden 
I Sverige finns fortfarande många områden som 
förorenats av tidigare verksamheter. Dessa 
områden måste åtgärdas så att de inte utgör 
något hot. Efterbehandlingsåtgärderna skyddar 
människors hälsa och miljön. Det behövs ett 
jämnt flöde av undersökningar som leder till 
åtgärder för att takten i saneringsarbetet ska öka. 
Efterbehandlingsarbetet får dock alltmer fokus 
på åtgärder och det finns nu en kö av undersökta 
områden som väntar på att åtgärdas, antingen 
med statliga medel eller av ansvariga 
verksamheter. 

Utredningar och åtgärder som finansieras av 
den ansvariga verksamheten spelar en avgörande 
roll för att uppnå en giftfri miljö inom rimlig tid. 
Tillsynsarbetet på länsstyrelserna har därför 
förstärkts genom ökade resurser. Det statliga 
anslaget är en annan viktig förutsättning för 
arbetet.  

Efterbehandling av förorenade områden ger 
också arbetstillfällen. Stora efterbehandlings-
projekt har 60–80 personer direkt sysselsatta 
inom olika yrkeskategorier såsom mark- och 
miljökonsulter, analyslaboratorier, 
entreprenadföretag och återvinnings-
anläggningar. En viktig slutsats är att 
saneringarna leder till att belastningen på miljö 
och i viss mån hälsa minskar och att anslaget på 
så sätt har en viktig funktion att fylla i arbetet 
med att nå miljömålen. 

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper 
Processen med att registrera ämnen i Reach 
fortsätter och omfattar allt fler ämnen. 
Registreringarna i Reach uppvisar emellertid 
stora brister och luckor i den information om 
ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper som 
ska lämnas. Allt fler ämnen granskas också inom 
programmen för utvärdering av verksamma 
ämnen i biocidprodukter eller växtskyddsmedel. 
Det innebär att tillgången till kunskap om 
ämnens egenskaper har ökat och kommer 
fortsätta öka de närmaste åren. Än så länge är 
dock kunskapen om hälso- och miljöfarliga 
egenskaper för det stora flertalet ämnen 
bristfällig. Detta gäller särskilt kunskap om 
hälso- och miljöegenskaper för lågvolymämnen 
och för nanomaterial, hormonstörande ämnen 
samt om kombinationseffekter vid exponering 
från flera ämnen. 
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En särskilt svår fråga att bedöma är när det 
kan finnas tillräckliga förutsättningar för hur 
man ska hantera de särskilda utmaningar som 
riskbedömning av kombinationseffekter innebär 
och att anpassa regelverken så att de tar hänsyn 
till sådana. Det är dock viktigt att steg i den 
riktningen tas. 

Information om farliga ämnen i material, 
produkter och varor 
Utökade krav på information om farliga ämnen i 
varor kommer sannolikt att kunna vara införda 
för vissa grupper av konsumentprodukter till 
2020. 

Arbetet i FN:s globala kemikaliestrategi, 
SAICM, fortsätter med att ta fram och 
genomföra ett frivilligt internationellt program 
för information om ämnen i varor som ska 
innehålla principer för informationsöverföring i 
leverantörskedjor och till aktörer under en varas 
livscykel. Initiativet är mycket betydelsefullt för 
förutsättningarna att nå preciseringen. 

3.5.6 Skyddande ozonskikt 

Miljökvalitetsmålet är att ozonskiktet ska 
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– ozonskiktets tjocklek och 

– halter och utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen. 

Resultat 

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och 
mycket tyder på att återväxten påbörjats. 
Flertalet av de ämnen som bryter ned 
ozonskiktet regleras framgångsrikt under 
Montrealprotokollet som har ratificerats 
universellt av samtliga FN-länder. Det finns 
dock fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av 
fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen 
samt utsläpp från uttjänta produkter. 

Vändpunkt och återväxt 
Preciseringen innebär att vändpunkten för 
uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början 
på återväxten observeras. 

Globalt är ozonskiktet i dag cirka tre procent 
tunnare jämfört med referensperioden, dvs. 
perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara 
opåverkat av mänskliga utsläpp. Den i stora drag 
positiva utvecklingen fortsätter. Såväl mark- och 
satellitmätningar som modellresultat indikerar 
att den globala återväxten påbörjats. 

Trots de positiva indikationerna saknas 
vetenskapligt konsensus om att återhämtningen 
är statistiskt säkerställd samt att denna 
återhämtning verkligen är ett direkt resultat av 
minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen 
Preciseringen innebär att halterna av klor, brom 
och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre 
luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet 
påverkas negativt. 

Globalt har utsläpp och halter av 
ozonnedbrytande ämnen minskat i troposfären. 
HCFC (klorfluorkolväten) och dikväveoxid 
fortsätter dock att uppvisa ökade utsläpp och 
halter. Dikväveoxid är en s.k. växthusgas som 
också är ozonnedbrytande. Dikväveoxid regleras 
inte under Montrealprotokollet utan under 
Kyotoprotokollet. 

För HCFC har ökningen av utsläppen 
visserligen i stort sett avstannat men ligger kvar 
på en fortsatt hög nivå. Halten HCFC fortsätter 
i dagsläget att öka men ökningstakten har varit 
betydligt mindre än i tidigare bedömningar. 
Detta beror på att det tar en viss tid innan de 
minskade utsläppen visar sig i minskade halter 
eftersom det tar tid för ämnena att transporteras 
från tropsfären till stratosfären. De största 
utsläppen av HCFC kommer idag från Kina och 
andra utvecklingsländer. För lustgas har både 
utsläpp och halter fortsatt att öka. 

Även för halten ozonnedbrytande ämnen i 
stratosfären ses motsvarande trend. Väteklorid 
(HCl) indikerar den totala mängden klor i 
stratosfären och är därför ett bra mått på den 
potentiella kapaciteten att bryta ner ozon. 
Mängden väteklorid i stratosfären minskar i 
ungefär samma takt som de ozonnedbrytande 
ämnena i troposfären. 

Det finns även stora mängder ozon-
nedbrytande ämnen i befintliga och uttjänta 
produkter (s.k. banker). Globalt handlar det 
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uppskattningsvis om något mer än fem miljoner 
ton räknat som ODP, dvs. ozonnedbrytande 
potential. Utsläppen från dessa banker bedöms 
under perioden 2005–2014 uppgå till ca 1,6 
miljoner ton ODP vilket är ca 114 000 ton per 
år. Motsvarande siffra för svenska banker ligger 
på drygt 3 000 ton. De svenska utsläppen av 
klorfluorkarboner (CFC), som i stort sett 
uteslutande består av utsläpp från dessa banker, 
fortsätter att minska och uppgick för år 2014 till 
ca 160 ton. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet med i dag beslutade och 
planerade styrmedel. 

Återhämtningen för det globala ozonskiktet 
till referensvärdet för 1980 bedöms kunna nås 
mellan 2025–2040. Detta förutsätter att det 
internationella arbetet inom ramen för 
protokollet fortsätter med oförminskad kraft. 

Samtidigt fortsätter utsläppen av dikväveoxid 
att öka globalt. Det är viktigt att tydliggöra att 
utsläppen av dikväveoxid inte bedöms hindra 
uppfyllandet av miljökvalitetsmålet (påbörjad 
återväxt). Fortsatta utsläpp kan däremot försena 
en fullständig återhämtning betydligt, vilket är 
allvarligt med avseende på de ytterligare fall av 
t.ex. hudcancer och grå starr som ett fortsatt 
uttunnat ozonskikt medför. 

Det finns dock osäkerhet i bedömningar och 
analyser av ozonskiktets tillstånd. På grund av 
stora variationer i såväl data som naturliga 
variationer finns ännu inte någon vetenskaplig 
konsensus om att återväxten av ozonskiktet är 
statistiskt signifikant. En del av osäkerheten 
handlar om att ozonskiktets återhämtning 
kommer att inträffa i en förändrad atmosfär på 
grund av ökade halter av växthusgaser. Den 
fullständiga återhämtningen av ozonskiktet 
bedöms kunna tidigareläggas med ca 11 år om 
samtliga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 
som regleras under Montrealprotokollet samt 
utsläppen från s.k. banker omedelbart skulle 
upphöra. Samtidigt fortsätter vissa utsläpp att 
öka. Den fullständiga återhämtningen av 
ozonskiktet är i hög grad beroende av vårt 
agerande i det internationella samfundet. Däri 
finns en möjlighet att antingen försena eller 
påskynda återhämtningen. De vägval som här 
görs kommer att få stor påverkan på människors 

hälsa och miljön. Det är därför väsentligt att 
Sverige även fortsättningsvis är pådrivande i det 
internationella arbetet. 

Samtidigt är det även viktigt att Sverige 
fortsätter med det egna nationella arbetet. Det 
kan också skapa en ökad trovärdighet i det 
internationella arbetet. För nationellt vidtagande 
är det viktigt att CFC i rivningsmaterial samt 
illegala gränsöverskridande transporter 
prioriteras 

3.5.7 Säker strålmiljö 

Miljökvalitetsmålet är att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– individens exponering för skadlig strålning,  

– utsläppen av radioaktiva ämnen,  

– hudcancer orsakade av ultraviolettstrålning 
och  

– exponeringen för elektromagnetiska fält. 

Resultat 

Den negativa trenden för antal nya hudcancerfall 
fortsätter. Hudcancer är den snabbast växande 
cancerformen i Sverige och om man ser på 
incidensen under de senaste tio åren har 
ökningen accelererat. 

Individens exponering för skadlig strålning 
Preciseringen innebär att individens exponering 
för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga 
miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt. 

Strålskyddsarbetet inom sjukvård och industri 
behöver utvecklas genom bättre lagefterlevnad. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att 
det finns brister i hur de landsting och företag 
som myndigheten har inspekterat under de 
senaste fyra åren uppfyller myndighetens krav. 
De inspektioner som myndigheten genomfört 
under 2014 visar alla på liknande brister, vilket 
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indikerar att detta är ett generellt problem. Dock 
tyder den förbättring i lagefterlevnad som 
generellt har noterats bland de tillståndshavare 
som har genomgått en uppföljande inspektion på 
att myndighetens tillsynsverksamhet av 
sjukvården har en positiv effekt på strål-
säkerheten. Även inom tandvården bedömer 
SSM att strålsäkerheten har förbättrats genom 
myndighetens insatser. 

Utsläppen av radioaktiva ämnen 
Preciseringen innebär att utsläppen av 
radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden 
skyddas. 

Utsläppen av radioaktiva ämnen från 
kärntekniska anläggningar är fortsatt låga och 
visar generellt nedåtgående trender. I första hand 
handlar arbetet inom området om att bevara 
detta tillstånd, vilket kräver en fortsatt utövad 
god tillsyn av befintliga verksamheter samt att 
nya verksamheter noga prövas om de kan 
uppfylla miljökvalitetsmålet innan tillstånd ges. 
Halterna av radioaktiva ämnen i miljön är 
normalt låga och bedöms inte utgöra något 
generellt miljö- eller hälsoproblem. Av de icke 
naturligt förekommande radioaktiva ämnena i 
miljön utgörs den största delen fortfarande av 
cesium från Tjernobyl. Inom ramarna för 
miljömålsarbetet används halten av cesium-137 i 
mjölk som indikator. Mätningarna visar att 
sedan Tjernobylolyckan 1986 har halterna 
minskat kraftigt och minskningen fortsätter 
stadigt. Stråldosen är mycket lägre än den från 
naturlig bakgrundsstrålning. 

Hudcancer orsakad av ultraviolett strålning 
Preciseringen innebär att antalet årliga fall av 
hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är 
lägre än 2000. 
Antalet årliga hudcancerfall orsakat av UV-
strålning fortsätter att öka, vilket illustreras av 
indikatorerna för antal nya hudcancerfall (se 
figur). Malignt melanom är den cancerform som 
ökar snabbast i Sverige. Det tillgängliga 
statistiska underlaget för samtliga typer av 
hudcancer indikerar att trenden kommer att 
fortsätta. För att nå målet behöver denna trend 
brytas. En problematik är att antalet fall av 
hudcancer kommer att fortsätta öka en tid även 
efter exponeringen har minskat, eftersom det 
kan ta upp till flera decennier innan hudcancer 
utvecklas. Det innebär att minskningen i antalet 

hudcancerfall inte kommer att ske direkt efter 
att exponeringen för UV-strålning minskat. 
 
Diagram 3.3 Utvecklingen av hudcancer till följd av 
exponering av UV-strålning 
År Antal nya fall 

 
Socialstyrelsen 

 
På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten har 
forskare vid Linköpings universitet tagit fram en 
rapport om samhällskostnader för hudcancer 
2011. Den visar att kostnaderna har ökat med 27 
procent (1,58 miljarder kronor 2011) jämfört 
med 2005 (1,25 miljarder kronor). 

Strålsäkerhetsmyndigheten har under året 
kommunicerat risker med UV-strålning, vilket 
bl.a. har innefattat lansering av ytterligare två nya 
filmer i serien 450 nyanser av rött, fortsatt 
distribution av boken En bok om solen samt 
framtagande av underlag till lektionsstöd för 
miljömålen i skolan med avseende på miljö-
kvalitetsmålet Säker strålmiljö. 

Exponeringen för elektromagnetiska fält 
Preciseringen innebär att exponeringen för 
elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga 
miljön är så låg att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden inte påverkas negativt. 

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd 
för elektromagnetiska fält och hälsa har under 
året tagit fram en rapport om det aktuella 
forskningsläget. Rapporten har distribuerats till 
Världshälsoorganisationen (WHO) och WHO:s 
internationella rådgivande kommitté. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet med i dag beslutade och 
planerade styrmedel, 
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Den ogynnsamma trenden med ökande antal 
hudcancerfall verkar dock fortsätta. Ökningen 
gäller för samtliga typer av hudtumörer. Av en 
internationell undersökning om solvanor och 
hudcancerprevention framgår att svenskar i 
jämförelse med befolkningen i flera andra länder 
solar mer, skyddar sig mot solen i mindre 
utsträckning, föredrar en djupare solbränna samt 
upplever sig som mindre sårbara för att utveckla 
malignt melanom. UV-strålningen som 
människor exponeras för och ökningen av 
antalet maligna hudcancerfall beror i första hand 
på beteende, vilket är svårt att förändra då det 
innefattar en förändring av värderingar, attityder 
kring livsstil, utseende och solning. Exponering 
för UV-strålning är den enda kända riskfaktorn 
för hudcancer, bortsett från ärftlighet. Det är 
inte otänkbart att andra faktorer kan påverka 
risken att drabbas. Det finns en fördröjning 
mellan exponering för UV-strålning och 
insjuknande i hudcancer, vilket innebär att 
minskningen i antalet hudcancerfall inte 
kommer att ske direkt efter att exponeringen för 
UV-strålning minskar. För att nå målet i sin 
helhet behöver planerade åtgärder för att minska 
exponeringen av UV-strålning genomföras och 
beslut om ytterligare styrmedel tas. 

3.5.8 Ingen övergödning 

Miljökvalitetsmålet är att halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten inte ska ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– påverkan av tillförseln av kväveföreningar 
och fosforföreningar på havet, 

– påverkan på landmiljön av övergödande 
ämnen,  

– tillståndet i sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten och  

– tillståndet i havet. 

Resultat 

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet bedöms 
som neutral från att tidigare bedömts som 
positiv. Belastningen av fosfor och kväve 
minskar. I vissa områden minskar effekterna av 
övergödningen medan det i stora delar av Sverige 
inte finns någon nedåtgående trend. Speciellt 
allvarligt är tillståndet i Östersjön. Anledningen 
till detta är bl.a., utöver att Östersjön har ett 
stort överskott på näringsämnen från tidigare 
utsläpp, den stora utbredningen av syrefria 
bottnar, som bidrar till s.k. internbelastning av 
fosfor, samt den fortfarande höga atmosfäriska 
belastningen av kväve. Åtgärder vad gäller 
landbaserade utsläpp har gett resultat, men 
behöver ytterligare förstärkas. 

Påverkan av tillförseln av kväveföreningar och 
fosforföreningar på havet 
Tillförseln av kväve- och fosforföreningar till 
Sveriges havsområden, både från Sverige och 
från övriga Östersjöländer, ska underskrida den 
maximala belastning som fastställts inom 
internationella överenskommelsen. Vid Helcoms 
(Helsingforskonventionen för skydd av 
Östersjöns marina miljö) ministermöte 2013 
reviderades Helcoms utsläppsbeting inom ramen 
för Baltic Sea Action Plan (BSAP). Betingen 
avser minskad tillförsel av kväve och fosfor via 
såväl luft som vatten och ska jämföras med 
medelvärdet för referensperioden 1997–2003. 

Enligt betingen återstår ett behov för Sverige 
att ytterligares sänka utsläppen av fosfor och 
kväve till Egentliga Östersjön. Vad gäller 
reduktionskravet på kväve med 8 360 ton har 
Sverige enligt Helcoms senaste uppföljning (in 
press, Helcom 2015), åtgärdat 82 procent av 
kvävebetinget. Vad gäller reduktionskravet för 
fosfor på 530 ton har Sverige enbart åtgärdat 21 
procent. 

Den totala kväve- och fosforbelastningen har, 
enligt Helcom, minskat både på havet i sin 
helhet och specifikt från Sverige mellan 
referensperioden 1997–2003 och perioden 2010–
2012. För Sverige har tillförseln av kväve minskat 
med 19 700 ton/år vilket motsvarar 15 procent. 
Trenden är starkare för Öresund och Kattegatt, 
men tydlig också vad gäller tillförseln till 
Egentliga Östersjön. En statistiskt säkerställd 
reduktion av fosfortillförseln till Egentliga 
Östersjön på 111 ton/år eller 13 procent och 
mindre säkra minskningar på ytterligare 200 
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ton/år har skett till Kattegatt, Öresund och 
Bottenhavet. För hela Östersjön har tillförseln 
av kväve minskat med 85 500 ton/år eller 9 
procent och för fosfor med 5 000 ton/år eller 14 
procent. 

Enligt Naturvårdsverket rapport Årlig 
uppföljning (rapport 6661) utgör atmosfärisk 
kvävedeposition ca en fjärdedel av total-
belastningen till Östersjön, varav en femtedel 
under 2012 kom från sjöfarten. Den 
atmosfäriska belastningen har minskat stadigt 
under åren. De minskade utsläppen till luft 
motverkas av att utsläppen av kväveoxid från 
sjöfart ökar i Europa och att ingen påtaglig 
minskning från sjöfarten i Östersjön kan 
förväntas före 2020. 

Sjöfartsverket har under året tagit beslut om 
nya villkor för miljödifferentierade farleds-
avgifter för att stimulera till förbättrad rening av 
kväveoxidutsläpp från fartyg. 

Naturvårdsverket anger vidare att jordbruket 
fortfarande är den dominerande källan i södra 
Sverige vad gäller mänskliga utsläpp av kväve och 
fosfor till havet. I norra Sverige står punktkällor 
för stora bidrag av både kväve och fosfor, och 
för kväve är även deposition på vatten 
betydande. I norra Sverige bidrar även 
skogsbruket till kväveläckage. 

Påverkan på landmiljön av övergödande ämnen 
Preciseringen innebär att atmosfäriskt nedfall 
och brukande av mark inte leder till att 
ekosystem uppvisar några väsentliga långsiktiga 
skadliga effekter av övergödande ämnen. Enligt 
Naturvårdsverkets internationella rapportering 
så har de svenska utsläppen av kväveoxider 
minskat kraftigt mellan 1990 och 2013 och ligger 
sedan flera år under EU:s takdirektiv för utsläpp 
av luftföroreningar. 

Vad gäller nedfallet av kväve har detta dock 
legat relativt oförändrat, men en statistisk 
nedgång kan nu påvisas på 25–30 procent sedan 
2000 för hela landet. Kvävenedfallet ligger dock 
över eller mycket över den kritiska belastnings-
gräns som kan ge negativ inverkan på 
markvegetation särskilt i södra Sverige. 
Miljöövervakningsdata bekräftar även att 
skogsmarken i Skåne och Halland har kraftigt 
förhöjda halter nitratkväve, vilka kan läcka till 
grund och ytvatten. Ytterligare information 
finns under avsnitten 3.5.2 Frisk luft och 3.5.3 
Bara naturlig försurning. 

Tillståndet i sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten 
De länsstyrelser som är vattenmyndigheter har 
nu genomfört den andra statusklassningen enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 
Ungefär 88 procent av vattendragen och 90 
procent av sjöarna uppnår minst god ekologisk 
status när enbart övergödningsstatus bedöms, 
vilket skiljer sig från bedömning av god 
ekologisk status då fler parametrar tas i 
beaktande. Dock är enbart hälften av 
vattendragen och två tredjedelar av sjöarna 
klassade. Flertalet sjöar och vattendrag i skogs- 
och fjällandskapet kan i dag anses nå god status 
med avseende på näringstillstånd, men nästan 
hälften av sjöarna och vattendragen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt samt en tredjedel i 
Södra Östersjöns vattendistrikt är övergödda.  

Situationen i kustvatten är sämre där enbart 41 
procent av kustvattenförekomsterna uppnår 
minst god ekologisk status vad gäller 
näringsämnen. I stort sett alla kustvatten-
förekomster från Strömstad till Hudiksvall är 
övergödda. 

I jordbruks- och befolkningstäta områden i 
södra Sverige förekommer förhöjda nitrathalter i 
grundvattnet. 

Enligt den årliga uppföljningen så har en del 
insatser genomförts inom ramen för de åtgärds- 
och förvaltningsplaner som Sveriges fem 
regionala vattenmyndigheter lade fram 2009, 
men att det fortfarande finns ett glapp mellan de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå god 
ekologisk status och de som hittills genomförts. 

Läckage av näringsämnen från små enskilda 
avloppsangläggningar bl.a. ner till grundvattnet 
för vidare transport ut till vattenmiljön, är 
fortfarande ett stort problem. Havs- och 
vattenmyndigheten utvecklade 2014 vägledning 
för effektivare tillsyn samt genomförde en riktad 
utlysning för att bl.a. bidra till utvecklingen av 
metoder för minskade utsläpp av övergödande 
ämnen från små avloppsanläggningar. Ytterligare 
information finns under avsnitt 3.5.9 Levande 
sjöar och vattendrag. 

Det nya landsbygdsprogrammet har trätt i 
kraft under 2015. Programmet omfattar flera 
åtgärder, bl.a. miljö- och klimatersättningar, stöd 
för kompetensutveckling och miljöinvesteringar 
som syftar till att minska läckage av närings-
ämnen från jordbruksmark. Naturvårdsverkets 
årliga uppföljning anger att landsbygds-
programmet har potential att, genom miljö-
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åtgärderna, minska läckage av näringsämnen från 
jordbruksmark. Myndigheten anger dock att 
dessa åtgärder inte används i den utsträckning 
som de skulle kunna och det finns även 
osäkerheter i om åtgärderna genomförs där de är 
mest kostnadseffektiva.  

Tillståndet i havet 
Havet ska minst nå god miljöstatus enligt EUs 
havsmiljödirektiv, med avseende på övergödning. 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning är 
den generella bilden att Sveriges omgivande hav, 
förutom Skagerraks utsjö, är starkt övergödda. 
Särskilt stora är problemen i Egentliga 
Östersjön. 

Naturvårdsverket anger vidare att 
utbredningen av syrafria bottnar i Egentliga 
Östersjön fortsatt är omfattande. Resultat från 
hösten 2014 visar att omkring 27 procent av 
bottnarna är drabbade av akut syrebrist och 
omkring 17 procent är helt syrefria, vilket ligger 
på samma höga nivå som föregående år. 
(Diagram 3.4). Förekomst av syrefria bottnar är 
inte enbart ett symptom på övergödning utan 
också en betydande källa till fosforläckage vilket 
i sin tur gynnar tillväxten av cyanobakterier. I 
december 2014 uppmättes ett stort inflöde av 
syrerikt vatten. Det är dock osäkert vilken effekt 
detta får. 
Diagram 3.4 Utbredning av syrefria bottnar (svart) och 
bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i Östersjön, hösten 
2014. 
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Effekterna av döda bottnar bedöms av 
Internationella havsforskningsrådet (ICES) ha 
negativa effekter för bl.a. fiskbestånden så som 
torsk i Östersjön. Det finns även tecken på att 
problem i fisksamhällen, med obalans mellan 
rovfisk som torsk, abborre och gädda, och deras 

byte skarpsill och spigg, ökar känsligheten för 
övergödning i kust och hav. 

Under året har de länsstyrelser som är 
vattenmyndigheter arbetat med att ta fram 
förslag till åtgärdsprogram för 2016–2021 i 
enlighet med vattendirektivet. Havs- och 
vattenmyndigheten har på motsvarande sätt 
arbetat med att ta fram ett förslag till åtgärds-
program för 2016–2021 i enlighet med EU:s 
havsmiljödirektiv (2008/56/EG). Åtgärds-
programmen för både vatten- och havsmiljö-
förvaltningen planeras att skickas till 
kommissionen 2016. Enligt Naturvårdsverkets 
årliga uppföljning kommer många av de åtgärder 
som behövs för att på sikt nå miljökvalitetsmålet 
att återfinnas inom vattenförvaltningens förslag 
till åtgärdsprogram. 

Det nya landsbygdsprogrammet lägger 
grunden för en fortsättning av miljöåtgärder 
inom jordbruket för att minska växtnärings-
förlusterna till vatten och luft. 

Havs- och vattenmyndigheten anger i sin 
årsredovisning att de deltar i flera 
kunskapshöjande åtgärder inom jordbruket bl.a. 
genom BONUS-projektet Soils2Sea och mer 
praktiska workshops med syfte att ta lärdom av 
lyckade projekt som t.ex. åtgärdsarbetet runt 
Tullstorpsån i Skåne där man har lyckats minska 
fosforhalter i vattendrag med 30 procent sedan 
2009. 

Havs- och vattenmyndigheten har, 
tillsammans med bl.a. Östersjöcentrum vid 
Stockholms universitet, påbörjat arbetet med att 
öka kunskapen om möjligheter och lämpligheten 
av att genomföra åtgärder för att minska 
interbelastningen av fosfor i Östersjön. 

Enligt Havs- och vattenmyndighetens 
redovisning av medlen till lokala vattenvårds-
projekt (LOVA), som är en del av anslag 1:12 
Åtgärder för havs och vattenmiljö, gick under 
2014 över 90 procent av medlen till åtgärder för 
att minska övergödning. Över 250 nya projekt 
startades varav merparten riktas främst mot 
övergödning. 

Analys och slutsatser 

Regeringens bedömning är att ytterligare 
insatser behövs utöver beslutade och planerade 
styrmedel och åtgärder för att nå miljökvalitets-
målet. 
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En lång historia av mycket höga utsläpp av 
kväve och fosfor gör att Östersjön har ett stort 
överskott på näringsämnen. Återhämtningstiden 
i miljön är lång och det tar därför tid innan 
genomförda åtgärder ger resultat. Det kommer 
även ta tid att genomföra alla de insatser som är 
viktiga för måluppfyllelsen. 

För att målet ska utvecklas positivt anser 
regeringen att åtgärdstakten behöver öka. 
Arbetet inom ramen för ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) och EU:s havsmiljödirektiv 
(2008/56/EG) är centralt. Det är vidare viktigt 
att Sverige genomför åtaganden inom 
Aktionsplanen för Östersjön. 

Ett fortsatt internationellt samarbete kring 
utsläpp av kväveoxider till luft, särskilt vad gäller 
sjöfart är nödvändigt. 

Påverkan av tillförseln av kväveföreningar och 
fosforföreningar på havet 
Trenden för utsläpp av kväve från landbaserade 
källor till havet är nedåtgående, men det kvarstår 
betydande åtgärdsbehov framförallt vad gäller 
reduktion av fosfor. Regeringen bedömer att 
genomförandet av de kommande åtgärds-
programmen inom havs- och vatten-
förvaltningen kommer ha stor betydelse får 
åtgärdsarbetet de kommande åren. 

Den största mängden av fosfor och kväve som 
transporteras till havet från landbaserade källor 
kommer från jordbruksmark. Det finns en 
betydande potential till minskning av transport 
av fosfor och kväve från jordbruket runt 
Östersjön.  

Ett nytt landsbygdsprogram har beslutats 
2015. Landsbygdsprogrammets miljöåtgärder, 
rådgivning, samt delar av bidragen för 
miljöinvensteringar är avgörande för att nå en 
hållbar näringsbelastning. 

Usläppen av näringsämnen till luft visar på 
nedåtgående trender, men orsakar fortfarande 
övergödningsproblem över stora delar av 
Europa. Regeringen bedömer att det är viktigt 
att revideringen av Göteborgsprotokollet 
(protokoll till konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar), som 
beslutades 2012, genomförs fullt ut. Det är även 
viktigt att föreslagna skärpningar i EU:s 
utsläppstakdirektiv genomförs. 

För att komma till rätta med sjöfartens 
ökande atmosfäriska kvävebelastning är det 
viktigt att fortfarande verka för genomförande 

av kvävekontrollområden (NECA) i Östersjön 
och Nordsjön inom IMO. 

Omkring en femtedel av kvävetillförseln till 
Östersjön kommer via luften varav 43 procent 
kommer från länder utanför Östersjöregionen. 
Detta ställer krav på internationellt samarbete, 
t.ex. genom EU, för att minska belastningen. 

Under 2014 satsade regeringen 75 miljoner på 
LOVA-bidraget för att stödja det lokala och 
regionala arbetet för bättre vattenkvalitet, och då 
speciellt åtgärder mot övergödning. Satsningen 
har gett en nystart i arbetet med lokala 
vattenvårdsåtgärder och det har varit en hög 
efterfrågan på LOVA-projekt. LOVA- bidraget 
är således en viktig del av arbetet för att 
motverka övergödning, främst genom lokala 
vatten- och avlopps- projekt, vattenåtgärder som 
bl.a. strukturkalkning, tvåstegsdiken och 
havsåtgärder som musselodling och algskörd. 

Regeringen bedömer att det är viktigt att 
starka förutsättningarna för att effektivt nyttja 
och där möjligt växla upp de nationella anslag 
och styrmedel som finns att tillgå i det lokala 
åtgärdsarbetet, med andra finansiella källor 
exempelvis EU:s fonder. 

Effekterna av genomförda åtgärder för att 
minska näringstillförseln fördröjs bl.a. genom en 
fortsatt stor eller ökande utbredning av syrefria 
bottnar vilket medför läckage av fosfor från 
bottensediment. Detta, i kombination med 
Östersjöns långa omsättningstid gör att 
återhämtningstiden är lång. Forskning pågår för 
att utveckla metoder som kan bidra till att 
minska syrebristen och främja återhämtning av 
ekosystemen. 

Kunskapen ökar om hur de akvatiska 
ekosystemen fungerar och vilka effekter olika 
åtgärder har på tillståndet i miljön. Detta medför 
förbättrade möjligheter att rikta åtgärderna. För 
att målen ska kunna nås krävs såväl ett fortsatt 
systematiskt åtgärdsarbete på nationell nivå, som 
ett ökat internationellt samarbete så att den 
totala belastningen av näringsämnen i känsliga 
vattenmiljöer minskar. 

3.5.9 Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet är att sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
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och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– tillståndet i sjöar och vattendrag,  

– tillståndet i oexploaterade och i huvudsak 
opåverkade vattendrag,  

– tillståndet för ytvattentäkter, 

– sjöar och vattendrags viktiga 
ekosystemtjänster, 

– sjöar och vattendrags livsmiljöer och 
spridningsvägar som en del i en grön 
infrastruktur, 

– gynnsam bevarandestatus för naturtyper 
och naturligt förekommande arter knutna 
till sjöar och vattendrag, 

– hotade arter och återställda livsmiljöer, 

– främmande arter, genetiskt modifierade 
organismer,  

– sjöar och vattendrags bevarade natur- och 
kulturmiljövärden och 

– strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden 
för friluftslivet. 

Resultat 

God ekologisk och kemisk status 
Det går inte att se någon tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. Många av Sveriges sjöar 
och vattendrag når inte målen i EU:s ramdirektiv 
för vatten (2000/60/EG). Enligt VISS (Vatten 
InformationsSystem Sverige) når enbart 49 
procent av vattenförekomster i sjöar och 32 
procent av vattenförekomster i vattendrag minst 
god ekologisk status. Fysisk påverkan, 
övergödning och försurning är fortsatt de största 
orsakerna till att målen god ekologisk status inte 
nås. 

Kvicksilver, som ligger upplagrat i marken 
sedan tidigare och läcker till sjöar och 
vattendrag, är en av de största orsakerna till att 
god kemisk status inte nås. Även andra 

kemikalier, så som bl.a. bromerade flamskydds-
medel samt läckage av metaller från pågående 
och avslutad gruvverksamhet påverkar den 
kemiska statusen negativt. 

Cirka hälften av landets försurningspåverkade 
sjöar kalkas. Havs- och vattenmyndigheten har 
under 2014 arbetat med att förbättra kvaliteten i 
åtgärdsarbetet. En utvärdering som SLU Aqua 
har gjort visar att förekomst, täthet och 
reproduktionen av fisk har ökat i de kalkade 
vattendragen. Även ökad miljöhänsyn i 
skogsbruket kan ge positiva effekter på 
ytvattenkvaliteten. Se mer under miljö-
kvalitetsmålet Bara naturlig försurning. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2014 
tagit fram en vägledning för effektiv tillsyn av 
enskilda avlopp, då tillsyn har identifierats som 
ett av de viktigaste styrmedlen för att öka 
åtgärdstakten. Havs- och vattenmyndigheten har 
också gett 4,8 miljoner kronor i bidrag till 
utvecklingsprojekt inom enskilda avlopp, med 
målsättning att utveckla nya metoder för att 
minska utsläpp från enskilda avlopps-
anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket har tillsammans med andra 
aktörer tagit fram en nationell vägledning om 
kommunal va-planering. 

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade 
vattendrag 
Enligt Naturvårdsverkets rapport Årlig 
uppföljning 2015 finns det ett fåtal 
oexploaterade eller relativt opåverkade 
vattendrag. Dessa är oftast biflöden till 
exploaterade älvar i norra Sverige. I några av 
dessa har man funnit flodpärlmussla, vilket är ett 
tecken på god miljöstatus. 

Ytvattentäkters kvalitet 
Under 2014 har fler rapporter publicerats som 
vittnar om förekomst av giftiga ämnen i 
ytvatten. Livsmedelsverket har gjort en nationell 
kartläggning som visar att 109 av 1800 
anläggningar med grund- och ytvatten kan vara 
påverkade av perfluorerade alkylsyror (PFAS). 
Dessa anläggningar försörjer 3,6 miljoner 
konsumenter med dricksvatten. En screening-
rapport från Naturvårdsverket om högfluorerade 
ämnen i vattendrag visade att förekomsten av 
PFOS överskred miljökvalitetsnormen på 27 
procent av provtagningsplatserna. 
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Ekosystemtjänster 
Sjöar och vattendrag bidrar m.fl. ekosystem-
tjänster, bl.a. dricksvatten, rekreation samt 
yrkesmässigt fiske och fritidsfiske. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning 
2015 överskrider fångster inom fritidsfisket det 
yrkesmässiga mångfaldigt. Det visar också på 
den värdefulla kopplingen till turism och 
friluftsliv. 

Det kvarstår fortfarande arbete med att 
identifiera och värdera olika vattenanknutna 
ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets pågående 
uppdrag om en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster och SLU Aquas pågående 
uppdrag att kartlägga ekosystemtjänster 
kommer att bidra till att öka kunskapen om 
ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag. 

Strukturer och vattenflöden 
Enligt databasen VISS har endast 60 procent av 
Sveriges sjöar och 25 procent av vattendragen 
hög eller god konnektivitet, dvs. möjlighet till 
spridning och fria passager för djur, växter, 
sediment och organiskt material i uppströms och 
nedströms riktning, samt från vatten-
förekomsten till omgivande landområden. 
Vattenverksamhetsutredningen lämnade sitt 
slutbetänkande ”I vått och torrt” 2014. 
Rapporten har remitterats och bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Havs- och vattenmyndigheten och 
Energimyndigheten har inom ramen för sin 
verksamhet under 2014 gemensamt presenterat 
en nationell strategi för vattenkraft. Strategin 
innehåller bl.a. åtgärdsförslag för att minska 
vattenkraftens miljöpåverkan. Enligt strategin får 
åtgärder endast ta en viss del av produktion i 
anspråk, och inte ge väsentlig påverkan på 
balans- och reglerkraften.  

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
Enligt Naturvårdsverket är beståndet av sjöfåglar 
relativt stabilt. Sjöfåglar står högt upp i 
näringskedjan och fungerar som indikator för 
biologisk mångfald. Flodpärlmusslan är en annan 
indikator som visar på ett fungerande 
ekosystem, men som missgynnas av fysiska 
förändringar i vattenmiljön. Inventeringar har 
visat att år 2014 fanns flodpärlmussla i 629 
vattendrag, med föryngring i 45 procent av 
dessa. Det är åtta fler än 2013. 

Hotade arter och återställda livsmiljöer 
Artdatabanken presenterade en ny rödlista 2015, 
med 239 limniska arter. Det är fem fler än den 
tidigare listan från 2010. Ålen är fortsatt akut 
hotad. Naturvårdsverket bedömer dock att det 
finns tecken på en möjlig återhämtning för ålen. 

Främmande arter och genotyper 
En ny EU-förordning gällande invasiva 
främmande arter1 trädde i kraft i januari 2015. 
Förordningen ska verka förebyggande mot 
invasiva främmande arter men också bekämpa 
redan etablerade arter. Sjögull och signalkräfta är 
exempel på främmande arter som skapar 
problem i svenska vatten. Under 2014 avslutades 
två LONA-projekt (Lokala naturvårds-
satsningar) för att utrota sjögull. Fisken 
svartmunnad smörbult är ett annat exempel på 
en invasiv art som sprider sig på fler ställen i 
kustnära flodmynningar, exempelvis Bråviken 
och Göta älv. 

Genetiskt modifierade organismer 
Det bedrivs ingen kommersiell verksamhet med 
genetiskt modifierade vattenlevande organismer 
i Sverige. 

Bevarade natur- och kulturvärden 
Under 2014 har Havs- och vattenmyndigheten 
tillsammans med fyra länsstyrelser genomfört ett 
projekt för att lyfta betydelsen av limniskt 
områdesskydd. De har även föreslagit kriterier 
för bedömning av limniska naturreservat. De 
föreslagna kriterierna avses vara grunden till 
riktlinjer om limnisk naturreservatsbildning och 
ett ändamålsenligt verktyg för uppföljning av 
utfört skydd. 

Gällande kulturmiljö har flera länsstyrelser 
under 2014 satsat pengar på att ta fram 
kunskapsunderlag för vattenanknutna 
kulturmiljöer. 

Friluftsliv 
Sjöar och vattendrag ger många ekosystem-
tjänster vad gäller friluftsliv, både bad, fiske och 
inte minst rekreation. Tillgängligheten är en 
förutsättning, vilken försämras om stränderna 
 
 
                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 

22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 

spridning av invasiva främmande arter. 
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bebyggs. Under 2014 trädde nya regler i kraft för 
strandskydd kring mindre sjöar och vattendrag. 
Enligt miljömålsportalen fortsätter det 
strandnära byggandet inom 100 meter från sjöar 
och vattendrag men det går inte att säga något 
om trenden på sikt. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Återhämtningstakten i naturen är långsam 
och vattenkvaliteten påverkas både av dagens 
pågående verksamheter och av läckage från 
tidigare verksamheter. Regeringen anser att 
åtgärdstakten behöver öka. Arbetet med att 
genomföra ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) är mycket viktigt för att miljö-
kvalitetsmålet ska kunna nås i framtiden.  

För att förbättra den ekologiska och kemiska 
statusen i sjöar och vattendrag har de 
länsstyrelser som är vattenmyndigheter tagit 
fram nya förvaltningsplaner inklusive nya 
åtgärdsprogram för 2016–2021. Samråd pågick 
till den 30 april och de beslutas av 
vattendelegationerna. Förslagen till åtgärds-
program innehåller bl.a. åtgärder mot fysisk 
påverkan, övergödning och kemikalier. 
Regeringen bedömer att genomförandet av 
ramdirektivet för vattens kommande åtgärds-
program kommer att ha stor betydelse för den 
framtida utvecklingen i sötvattensmiljön och 
därmed möjligheten att nå målet. 

Gällande miljöövervakning rapporterade 
Havs- och vattenmyndigheten i mars 2015 
regeringsuppdraget om förbättrad vatten-
anknuten recipientkontroll. Förslaget bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. 
Naturvårdsverket fick tillsammans med andra 
berörda myndigheter i uppdrag att under 2015 
genomföra en screening av förekomsten av 
miljögifter, bl.a. högfluorerade ämnen och 
bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
under våren 2016. Regeringen anser att 
förbättrad och förstärkt miljöövervakning 
behövs för att bl.a. ge säkrare statusklassificering 
av våra vatten och säkerställa effektiva åtgärder. 

Enskilda avlopp kan påverka vattnet ur både 
miljö- och hälsosynpunkt. Regeringen anser att 

arbetet med de enskilda avloppen är viktigt och 
avser återkomma med förslag inom området. 

I dag har 18 procent av ytvattentäkterna ett 
vattenskyddsområde som har fastställts med 
stöd av miljöbalken. Regeringen anser att fler 
vattenskyddsområden för ytvattentäkter 
behöver inrättas. 

Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet, 
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårds-
verket har i uppdrag att följa upp och utvärdera 
den gemensamma jordbrukspolitikens effekter 
på miljön inklusive kulturmiljön. Regeringen 
anser att resultatet från detta arbete kan bidra till 
måluppfyllelsen. 

Bristen på fisk- och faunapassager hindrar 
många arter från att vandra både till och från 
samt inom systemet, vilket påverkar 
förutsättningarna för ett väl fungerande 
vattenekosystem. En fortsatt prövning av 
vattenverksamheters överensstämmelse med 
krav i miljöbalken kan bidra till förbättrad 
biologisk mångfald. Regeringen anser att det 
finns ett fortsatt behov av att bevara och 
restaurera värdefulla vattenmiljöer, både ur 
naturmiljö- och kulturmiljöperspektiv. För att 
kunna prioritera åtgärder behövs bättre 
kunskapsunderlag.  

Flera projekt har genomförts för att återställa 
livsmiljöer som bl.a. gynnar indikatorn 
flodpärlmussla, men arbetet tar tid och 
resultaten varierar beroende på lokala 
förutsättningar. Fler insatser och mer kunskap 
behövs. Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 
är ett viktigt verktyg för att nå målen. Havs- och 
vattenmyndigheten och ArtDatabanken har 
under 2014 tagit fram en ny ÅGP-lista för 
akvatiska arter och naturtyper. Den nya listan 
omfattar fjorton program för limniska arter och 
habitat. Två stora LIFE-projekt pågår med syfte 
att åtgärda vandringshinder och restaurera 
lekbottnar i Vindelälven samt tre jämtländska 
sjöar. Detta kommer bidra till att gynna 
biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet. 

Eftersom det är mest kostnadseffektivt att 
förhindra etablering och spridning av främmande 
arter anser regeringen att förebyggande insatser 
så som ökad information och kunskapsspridning 
är viktigt, samt att övervakning, rapportering 
och hantering av nya fynd behöver förbättras. 
Naturhistoriska riksmuseet och SLU Aqua har 
inrapporteringssystem för fynd och 
observationer av främmande arter. 
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Under 2014 genomfördes en friluftsenkät 
som visade att sjöar och vattendrag har ett stort 
värde för friluftslivet. Regeländringarna för 
strandskydd från 2014 ger möjlighet för 
länsstyrelserna att upphäva strandskyddet vid 
små sjöar och vattendrag om områdets betydelse 
för växt- och djurliv samt friluftsliv är litet. 
Effekterna av regeländringen kan inte utvärderas 
än. 

3.5.10 Grundvatten av god kvalitet 

Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– grundvattnets kvalitet, 

– grundvattenförekomsters kemiska status, 

– utströmmande grundvattens kvalitet, 

– grundvattenförekomsters kvantitativa 
status. 

– grundvattennivåer och 

– bevarande av naturgrusavlagringar. 

Resultat 

Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. Det beror delvis på 
kunskapsluckor men också på att förändringar i 
grundvattnets kvalitet kan vara mycket 
långsamma. Antalet täkttillstånd för naturgrus-
täkter minskar vilket är positivt. 

Grundvattnets kvalitet 
Förekomsten av högfluorerade ämnen i 
grundvatten har uppmärksammats under 2014. I 
en undersökning som branschorganisationen 
Svenskt vatten genomförde uppmättes olika 
högfluorerade ämnen i cirka 20 procent av drygt 
200 grundvattentäkter som undersöktes. Ett 
fåtal av dessa visade på halter över den 

åtgärdsgräns som Livsmedelsverket har 
definierat. Enligt Naturvårdsverkets underlags-
rapport är vanliga problem i grundvattnet 
bekämpningsmedel, kväve och salt grundvatten, 
men även tungmetaller, bakterier och PFAS-
ämnen kan förekomma. När det gäller 
förekomsten av bekämpningsmedel i 
grundvatten visar undersökningar att fynden 
huvudsakligen domineras av substanser som inte 
längre är tillåtna att använda och av substanser 
vars främsta användning har varit utanför 
jordbruket. 

Under 2014 har Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) tagit fram en vägledning 
till genomförandet av vattenförvaltning av 
grundvatten samt en ny föreskrift om 
övervakning av grundvatten som riktar sig till de 
fem regionala vattenmyndigheterna. Under 
våren 2015 har nya förvaltningsplaner samt 
åtgärdsplaner för ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) varit ute på samråd. Dessa 
omfattar även grundvatten. Beslut om 
förvaltningsplaner inklusive åtgärdsplaner tas av 
vattendelegationerna och kommer att spela en 
betydande roll för grundvattnet i framtiden. 
Regeringen anser att åtgärdstakten behöver öka 
och att arbetet med att genomföra ramdirektivet 
för vatten är mycket viktigt för att miljö-
kvalitetsmålet ska kunna nås i framtiden. 

God kemisk grundvattenstatus 
I bedömningen för 2015 av vattenförvaltningens 
drygt 3000 grundvattenförekomster bedöms 
knappt 20 procent riskera att inte nå god status 
till målåret 2021. 

För att stärka arbetet med dricksvattenkvalitet 
och dricksvattensäkerhet är regionala och 
kommunala vattenförsörjningsplaner ett viktigt 
verktyg. Enligt Naturvårdsverkets rapport Årlig 
uppföljning (rapport 6661) har knappt hälften av 
länen tagit fram vattenförsörjningsplaner. 

Kvaliteten på utströmmande grundvatten 
Naturvårdsverket bedömer att kunskapen om 
grundvattenberoende ekosystem har ökat, om än 
från en låg nivå. Utsläpp till grundvattnet samt 
förändringar i grundvattennivåer på grund av 
olika verksamheter (t.ex. vattenförsörjning, 
gruv-, bygg- och anläggningsprojekt, samt jord- 
och skogsbruk) kan påverka de akvatiska 
systemen nedströms. Enligt vattentäktsarkivet 
finns det cirka 1 700 kommunala grundvatten-
täkter, varav cirka 70 procent har vatten-
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skyddsområde. Det är framförallt mindre 
vattentäkter som saknar vattenskyddsområde. 

God kvantitativ grundvattenstatus och 
grundvattennivåer 
Det finns få mätningar av grundvattnets 
kvantitativa status och för att få en rättvisande 
bild behövs det enligt Naturvårdsverkets 
underlagsrapport komplettering av nuvarande 
nivåövervakning, både i befintliga rör och i nya 
rör. 

Bevarande av naturgrusavlagringar 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
minskar antalet täkttillstånd för naturgrustäkter 
successivt. Antalet behöver och kan minskas 
ytterligare då mer än hälften av naturgruset 
levereras till betongproduktion, där det finns 
alternativ. 

SGU har på uppdrag av regeringen under 2014 
vidareutvecklat en modell för material-
försörjningsplanering som innehåller en 
beskrivning av ansvar och roller. Syftet är att ge 
ett instrument till län och kommun när det gäller 
hushållning med naturgrus. 

Antalet bergtäkter i produktion överskrider 
nu antalet naturgrustäkter, framför allt har de 
mindre naturgrustäkterna minskat i antal. Det 
har varit en nedåtgående trend i uttag av 
naturgrus, men den har planat ut de sista tre 
åren. Skatten på naturgrus höjdes från 13 kronor 
till 15 kronor 2015 för att anpassas efter 
förändringar i den allmänna prisutvecklingen. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Vad gäller utvecklingen av målet anser en 
tredjedel av länen att utvecklingen är positiv, 
medan två tredjedelar anser att den är neutral. 
Regeringen anser att det är viktigt att arbetet 
med utveckling av vattenskydd och 
vattenförsörjningsplaner fortgår. Det är också 
viktigt att förstå och förbättra kunskapen om 
grundvattnets roll i ekosystemen. Dricksvatten, 
geoenergi och vatten inom industrisektorn är 
exempel på ekosystemtjänster som grundvatten 
bidrar med. 

Det är viktigt att förhindra spridning av 
föroreningar till grundvatten, exempelvis kväve. 
Förebyggande arbete kan bl.a. ske genom 

Landsbygdsprogrammet och kompetens-
utveckling och rådgivning inom Greppa 
näringen samt utökat vattenskydd. Det gäller 
befintliga vattentäkter men också grundvatten-
tillgångar som är viktiga som framtida 
dricksvattenresurser. 

SGU redovisade på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten 2014 en utvärdering av den 
nationella och den regionala miljöövervakningen 
av grundvatten i Sverige. Den visade på att 
dataunderlaget är bristfälligt både för att visa 
statusen för ramdirektivet för vatten och för 
miljökvalitetsmålet. Bättre samverkan mellan 
den regionala och nationella övervakningen 
behövs och samarbete har inletts. Regeringen 
bedömer att bristande kunskap om 
grundvattnets kvalitet gör det svårt att bedöma 
vilka områden och insatser som bör prioriteras i 
åtgärdsarbetet, samt om utförda insatser ger 
förväntat resultat. Regeringen anser att 
övervakningen av grundvatten behöver stärkas 
och anpassas för att bättre möta kraven i 
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) samt visa 
på uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet. 

Naturgrusavlagringar är av stor betydelse för 
dricksvattenförsörjning, energilagring och för att 
bevara natur och kulturlandskapet. SGU stöder 
och vägleder länens arbete med att ta fram 
materialförsörjningsplaner vilket bidrar till att 
minska användandet av naturgrus. Regeringen 
anser att det är viktigt att återvinning av material 
samt omställningen från användande av 
naturgrus till ersättningsmaterial fortgår. 

3.5.11 Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Miljökvalitetsmålet är att Västerhavet och 
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-
levelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
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Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– tillståndet avseende fysikaliska, kemiska 
och biologiska förhållanden i kust- och 
havsvatten i enlighet med havsmiljö-
förordningen (2010:1341), 

– tillståndet avseende god ekologisk och 
kemisk status i kustvatten i enlighet med 
förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön,  

– kusternas och havens ekosystemtjänster,  

– grunda kustnära miljöers biologiska 
mångfald och livsmiljöer och 
spridningsvägar som del i en grön 
infrastruktur. 

– gynnsam bevarandestatus och genetisk 
variation bland naturtyper och naturligt 
förekommande arter knutna till kust och 
hav, 

– hotade arter och återställda livsmiljöer,  

– främmande arter och genotyper,  

– genetiskt modifierade organismer, 

– havs-, kust- och skärgårdslandskapens 
natur- och kulturvärden,  

– tillståndet för kulturhistoriska 

– lämningar under vattnet och  

– havs-, kust och skärgårdslandskapens 
värden för friluftslivet och påverkan från 
buller. 

Resultat 

Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. Kust- och havsmiljön är 
fortfarande negativt påverkad framför allt av 
tillförsel av näringsämnen och miljögifter. Även 
fisket kan påverka genom att ändra art- och 
storleksstrukturen hos fisksamhällen eller 
genom ett för högt fisketryck. Andra problem är 
förekomst av marint skräp, syrebrist och att 
känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkas 
eller förstörs genom exploatering och 
fragmentering. 
 

Fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i 
kust- och havsvatten i enlighet med 
havsmiljöförordningen (2010:1341) 
Preciseringen är direkt kopplad till de krav som 
finns i havsmiljöförordningen. Genom denna 
förordning genomförs havsmiljödirektivet 
(2008/56/EG). Under 2012 gjordes inom ramen 
för arbetet med havsmiljödirektivet en 
bedömning av miljöstatus i svenska hav. Den 
samlade slutsatsen visar att i många fall uppnås 
inte god miljöstatus. Under 2014 har arbetet 
fortsatt med att genomföra direktivet. Ett 
övervakningsprogram för att kunna följa om 
havsområdena uppnått eller är på väg att uppnå 
god miljöstatus fastställdes under året enligt 
havsmiljöförordningen och har rapporterats till 
Europeiska kommissionen. Under året har 
Havs- och vattenmyndigheten arbetat med att ta 
fram ett förslag till åtgärdsprogram enligt 
havsmiljöförordningen. Havs- och vatten-
myndigheten planerar att fastställa 
åtgärdsprogrammet under 2015. Den allvarliga 
syresituation som råder i Östersjön sedan 1999 
fortsätter. Enligt Naturvårdsverkets rapport 
Årlig uppföljning (6661) visar preliminära 
resultat för 2014 att runt 17 procent av 
bottnarna i Egentliga Östersjön är syrefria och 
att ungefär 27 procent av bottnarna är utsatta av 
syrebrist. Se även resultattexten avseende 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Marint 
skräp och särskilt mikroplaster har 
uppmärksammats som en allvarlig fråga för 
havsmiljöförvaltningen. Ospar antog en regional 
aktionsplan för marint skräp 2014. Regeringen 
var pådrivande i framtagandet. Motsvarande plan 
håller på att tas fram för Östersjön inom 
Helcom. Bland åtgärderna ingår att utvärdera alla 
produkter och processer som inkluderar 
mikroplaster och, om lämpligt, minska deras 
inverkan på den marina miljön. Regeringen har 
lagt ett uppdrag till Naturvårdsverket för att 
identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av 
mikroplaster i havet från viktigare källor i 
Sverige. Inom Helcom har stater runt Östersjön 
kommit överens om att införa utsläppsförbud 
för toalettavfall från fritidsbåtar. I Sverige har 
dessa bestämmelser trätt i kraft den 1 april 2015. 
Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som 
är K-märkta. 
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Status i kustvatten i enlighet med förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön 
Målet är att kustvattenförekomsterna ska uppnå 
eller bibehålla minst god ekologisk och kemisk 
status senast år 2015 om det inte har beslutats 
om undantag. Enligt Naturvårdsverkets rapport 
visar Vattenmyndigheternas senaste 
statusklassning (2015) att 17 procent av vatten-
förekomsterna uppnår minst god ekologisk 
status medan motsvarande siffra vid 
statusklassningen 2009 var 14 procent. 
Miljögifter i havsmiljön är fortfarande ett 
problem. Ingen kustvattenförekomst uppnår 
god kemisk status i ytvatten på grund av hög 
bakgrundshalt av kvicksilver. Utöver kvicksilver 
är det framför allt problem med höga halter av 
pentabromerad difenyleter (PBDE), tributyltenn 
(TBT), antracen och bly. 

Kusternas och havens ekosystemtjänster 
EU:s reviderade förordning om den 
gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft den 
1 januari 2014. Målet i den gemensamma 
fiskeripolitiken är att alla kommersiella 
fiskbestånd ska ligga på nivåer som är över 
maximal hållbar avkastning. Av särskild 
betydelse är att fiskerilagstiftningen ska vara 
förenlig med miljölagstiftningen och särskilt 
med målet att uppnå en god miljöstatus i 
enlighet med EU:s havsmiljödirektiv. 
Förordningen om EU:s havs- och fiskerifond nr 
508/2014 som styr EU:s stöd antogs i maj 2014. 
Sverige har under året arbetat med att ta fram ett 
havs- och fiskeriprogram för användning av 
medlen ur fonden som ska godkännas av EU- 
kommissionen. Kommissionen presenterade 
under hösten 2014 ett förslag till flerårig 
förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i 
Östersjön. Planen ska beslutas av rådet och EU-
parlamentet och förhandlas under 2015. Arbete 
pågår med att ta fram uppföljningsmått för att 
följa utvecklingen av marina ekosystemtjänster. 
Havs- och vattenmyndigheten har också under 
året lagt ett uppdrag till Havsmiljöinstitutet där 
status och hot av marina ekosystemtjänster ska 
kartläggas. Via miljöforskningsanslaget 
finansieras projektet Värdering av akvatiska 
livsmiljöers ekosystemtjänster där fokus är på 
ekosystemtjänster i marina kustnära områden. 

Grunda kustnära miljöers biologiska mångfald och 
livsmiljöer och spridningsvägar som del i en grön 
infrastruktur 
Grunda områden är mycket viktiga ur ett 
biologiskt perspektiv är de ofta starkt påverkade 
av mänskliga aktiviteter och exploatering. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport visar studier i 
Östersjön att kustnära exploatering kraftigt 
påverkat tillgången till reproduktionsmiljöer för 
tre av de vanligaste kustnära fiskarterna; gädda, 
abborre och mört. Regeringen har under 2014 
gett Naturvårdsverket i uppdrag att koordinera 
arbetet med att utveckla en fungerande grön 
infrastruktur i svenska land-, vatten- och 
havsområden. Arbetet inkluderar grunda, 
kustnära miljöer och syftet är att säkerställa den 
biologiska mångfalden och leverans av framtida 
ekosystemtjänster genom att bevara ekologiska 
samband i landskapet. I uppdraget ska 
utvecklingen av nationella, regionala och lokala 
handlingsplaner för grön infrastruktur stödjas. 
Länsstyrelsernas pågående arbete med grön 
infrastruktur är en viktig del i genomförandet av 
uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 1 oktober 2017. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
bland naturtyper och naturligt förekommande arter 
knutna till kust och hav 
Rapporteringen 2013 enligt art- och 
habitatdirektivet visar att tillståndet för de 
marina naturtyperna i stort sett är oförändrat 
sedan 2007. När det gäller kvalitet och utsikter 
inför framtiden bedöms enligt Naturvårds-
verkets rapport de flesta marina naturtyper ha en 
otillfredsställande eller dålig status. 
Anledningarna till detta är flera, bl.a. 
övergödning, påverkan på bottnar och dess 
livsmiljöer, tillstånd för typiska arter och 
överexploatering. Enligt internationella 
havsforskningsrådet (ICES) utvecklas bestånden 
av sill och skarpsill i centrala och norra 
Östersjön positivt. För sillen i det västra 
beståndet beräknas fisketrycket nu ligga på 
hållbara nivåer och beståndet visar tecken på 
återhämtning. När det gäller torsken i västra 
beståndet är fiskeridödligheten för hög och 
beståndet ligger under hållbara nivåer. För 
torsken i östra Östersjön råder för närvarande 
stor osäkerhet om dess beståndsstatus. Bl.a. har 
konditionen hos framför allt äldre torsk 
försämrats. Östersjöns laxbestånd har generellt 
sett haft en positiv utveckling de senaste åren, 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 20 

61 

men flera mindre älvar framför allt utmynnande i 
egentliga Östersjön bedöms fortfarande ha svaga 
bestånd med negativ eller oförändrad utveckling. 
Många fisk- och växtätande sjöfågelarter har 
stabila eller växande häckfågelbestånd, men en 
grupp sjöfåglar som däremot har minskat 
kraftigt under de senaste 20 åren är musselätande 
större dykänder som t.ex. ejder och svärta. 
Alfåglarna i Östersjön har också minskat kraftigt 
enligt Naturvårdsverkets rapport är en viktig 
orsak de återkommande oljeutsläppen från 
fartyg i alfågelns viktigaste övervintrings-
områden. 

Hotade arter och återställda livsmiljöer 
I den senaste rödlistan från 2015, som visar 
arters risk att dö ut från ett område, är 30 marina 
fiskarter rödlistade, två bedöms vara regionalt 
utdöda. Enligt Artdatabankens rapport Tillstånd 
och trender för arter och deras livsmiljöer –
rödlistande arter i Sverige 2015, är kunskapen 
mindre om livsmiljöerna i havet än om miljöerna 
på land, och kunskapsbristen gör att många 
marina artgrupper inte kan bedömas utifrån 
rödlistningskriterierna. I december 2014 
beslutade Havs- och vattenmyndigheten om nya 
åtgärdsprogram och kunskapsuppbyggande 
program för hotade arter i akvatiskt miljö. Med 
hjälp av Artdatabanken arbetar myndigheten 
med program för akvatiska arter och naturtyper 
som syftar till att ta fram väsentlig kunskap om 
artens och /eller metoder där sådana saknas med 
mål att förbättra arten/naturtypens status. 

Under 2014 antog Ospar ett tjugotal 
rekommendationer för skydd av hotade arter 
och habitat. Havs- och vattenmyndigheten 
kommer att ta fram bevarandeplaner för de arter 
och habitat som Ospar rekommenderat och som 
förekommer och är hotade i Västerhavet, t.ex. 
tumlare. 

Främmande arter och genotyper samt genetiskt 
modifierade organismer 
Svartmunnad smörbult som sedan 2008 finns i 
svenska vatten har ökat dramatiskt. Den har bl.a. 
fångats i den nationella miljöövervakningen av 
kustfisk samt rapporterats av allmänhet och 
fiskare efter informationssatsningar. Även 
amerikansk hummer har uppmärksammats i den 
marina miljön eftersom den bedöms vara mycket 
invasiv och riskerar att sprida exotiska 
sjukdomar. Sedan 2008 har totalt 26 exemplar 
återfunnits i Sverige, varav 17 under 2014. EU-
kommissionens förordning om förebyggande 

och hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter trädde i kraft 1 januari 
2015. Naturvårdsverket har under 2014, i samråd 
med Havs- och vattenmyndigheten och 
Jordbruksverket, reviderat den nationella 
strategin och handlingsplanen för att uppfylla 
krav i den nya förordningen. För att begränsa 
spridningen av främmande arter i marin miljö är 
barlastkonventionen inom sjöfarten ett viktigt 
styrmedel. Sverige har anslutit sig till 
Barlastkonventionen och verkar för att 
ytterligare stater ska ansluta sig till konventionen 
så att denna kan träda i kraft så snart som 
möjligt. 

Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och 
kulturvärden 
Marina skyddade områden har betydelse för 
preciseringen. Etappmålet om skydd av 
landområden, sötvattensområden och marina 
områden redovisas under avsnittet Ett rikt växt- 
och djurliv. I Sverige finns en marin nationalpark 
och 52 marina naturreservat. Andelen hav med 
områdesskydd har från 2012 ökat från 6,3 
procent till att nu utgöra 6,6 procent. Enligt 
Naturvårdsverkets rapport Årlig uppföljning 
(6661) är en stor brist i arbetet med marint 
områdesskydd att det i flera marina skyddade 
områden saknas grundläggande kunskaper om 
utbredningen av naturvärdena under ytan. Det 
behövs också en bättre kännedom om vilka 
områden som är mest skyddsvärda. Regeringen 
har under 2015 (M2015/771/Nm) gett Havs- 
och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra 
en fördjupad analys av det befintliga nätverket av 
formellt skyddade marina områden och att ta 
fram en handlingsplan för att nå etappmålet om 
svenskt marint områdesskydd. 

Arbetet inom Ospar och Helcom med 
utvärdering av om MPA-nätverken (marina 
skyddade områden) är ekologiskt 
sammanhängande fortsätter. Havs- och 
vattenmyndigheten har också beställt studier om 
hur väl förbundna de nuvarande skyddade 
områdena är i syfte att få fram bättre metodik. 

Havs- och vattenmyndigheten redovisade i 
november 2014 uppdraget Åtgärder för att nå 
bevarandemålen i marina skyddade områden – 
fokus fiske. I denna anger myndigheten att det i 
en första fas preliminärt är aktuellt att reglera 
fiske i ca 30 av drygt 300 marina skyddade 
områden varav cirka 6 ligger utanför trålgränsen 
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och därmed lyder under EU:s gemensamma 
fiskeripolitik. 

Exploateringstryck men också glesbygds-
problematik påverkar kulturmiljöerna i kust- och 
skärgårdslandskapet på olika sätt, bl.a. genom att 
det kan vara svårt att bevara och förvalta havets 
kust- och skärgårdsmiljöer när den bofasta 
befolkningen minskar. Inga nya kulturreservat av 
relevans för miljökvalitetsmålet har inrättats 
under året. 

Tillståndet för kulturhistoriska lämningar under 
vattnet 
Kunskapen om var det finns fornlämningar 
under vatten är enligt Naturvårdsverkets rapport 
fortfarande fragmentarisk. Kulturarvet under 
ytan är fortfarande hotat av industriellt 
utnyttjande av havs- och sjöbottnar samt 
dykning. Enligt Naturvårdverkets rapport Årlig 
uppföljning pareras detta i viss mån av ett 
fungerande regelsystem, men myndigheten 
påpekar att t.ex. fiske inte omfattas av dessa krav 
och att bottentrålning befaras orsaka skada på 
kulturarv under vatten.  

Havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för 
friluftslivet och påverkan från buller 
Trycket på havsmiljön påverkar människans 
möjligheter att nyttja havets ekosystemtjänster, 
friluftsliv, rekreation och turism. Enligt en studie 
av friluftslivet för 2014 som refereras i 
Naturvårdsverkets rapport framkom att 78 
procent av de som vistades vid hav och i skärgård 
upplevde sig helt eller i hög grad eller delvis 
ostörda och för 91 procent gav utövandet 
möjlighet till återhämtning.  Det som kunde 
störa var andra friluftsutövare, följt av 
nedskräpning och buller. Det sammanlagda 
antalet fiskedagar var 13,3 miljoner dagar varav 
9,2 miljoner fiskedagar i sjöar och vattendrag och 
4 miljoner fiskedagar utmed kusterna och i 
havet. Fritidsfisket omsätter årligen betydande 
summor och är ett viktigt bidrag till 
besöksnäring och upplevelseindustri. Ungefär en 
fjärdedel av fritidsfiskarna är kvinnor. 

Diagram 3.5 Antal fiskedagar (x1000) uppdelat i olika 
havsområden 
Antal fiskedagar (fritidsfiske)  

 
Källa: Statistiska meddelanden Jo 57 SM 1401 

 
Målet enligt EU:s badvattendirektiv är att alla 
större bad ska ha åtminstonen tillfredsställande 
kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. 
Av Sveriges kustbad hade 82 procent 
tillfredsställande kvalitet under 2013. 

Anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för 
anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 
År 2014 omfattade anslaget 666 565 000 kronor. 
Under 2014 har myndigheten arbetat vidare med 
utveckling av anslagets användning. Den 
förändring som infördes år 2013 om att ge 
länsstyrelserna större frihet att disponera medel 
inom givna ramar ligger kvar, den största 
enskilda posten inom anslaget är bidrag som 
fördelas till samtliga länsstyrelser som sedan 
ansvarar för att fördela medel enligt anslagets 
syfte. Genom detta bidrag har 385 miljoner 
kronor fördelats under 2014 till länsstyrelserna 
för arbete med vattenförvaltningen, kalkning, 
fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och 
lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. LOVA-
projekt har en hög efterfrågan och under 2014 
fattade länsstyrelserna många beslut om nya 
bidrag, antalet beviljade projekt 2014 var ca 270 
st. Större andelen beviljade medel avser VA-
projekt, vilket innefattar VA-planer, VA-
åtgärder, rådgivning m.m. Myndigheten 
bedömer att förändringen att länsstyrelserna 
själva fördelar medlen mellan olika ändamål har 
inneburit att beslut om anslagets användning på 
ett bra sätt har kunnat anpassas till kunnande om 
regionala och lokala förhållanden. Utöver detta 
bidrag till länsstyrelserna har Havs- och vatten-
myndigheten avsatt ca 40 miljoner kronor av 
anslaget till särskilda större åtgärdsprojekt. 
Syftet är att stimulera och utveckla arbetet med 
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större åtgärdsprojekt. Länsstyrelserna fick söka 
medel och 14 länsstyrelser beviljades bidrag till 
totalt 24 såväl ett- som fleråriga projekt. Vid 
urvalet av inkomna ansökningar prioriterades 
ansökningar och åtgärder utifrån ett större 
geografiskt perspektiv och möjlighet till 
samordning mellan aktörer och 
finansieringskällor. Som exempel på åtgärder 
som erhållit medel kan nämnas 
restaureringsprojekt av kustmynnande floder för 
att minska påverkan från sura sulfatjordar, 
fiskevårdsåtgärder samt naturvårdsfrämjande 
reglering och restaurering av sjövikar. 
 

Diagram 3.6 Fördelningen av särskilda åtgärdsprojekt per 
förvaltningsområde 
  

 
Källa: Havs- och vattenmyndigheten 

 
Myndigheten har under 2014 också arbetat med 
anslaget för att öka uppväxling genom att t.ex. 
nyttja anslaget som medfinansiering till EU-
finansiering. Under 2014 har även bidrag betalats 
ut för framtagande av ansökningar till EU:s 
miljöfond LIFE. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 
Åtgärder behöver genomföras på internationell, 
nationell, regional och lokal nivå och nyttjandet 
av havens resurser genom näringsverksamhet, 
rekreation eller annat nyttjande bör ske på ett 
långsiktigt hållbart sätt som inte hotar havens 
biologiska mångfald. Under de kommande åren 
bedömer regeringen att genomförandet av de 
kommande åtgärdsprogrammen inom havs- och 
vattenförvaltningen kommer att ha stor 
betydelse för att nå miljökvalitetsmålet. De fem 

vattendelegationerna vid de länsstyrelser som är 
vattenmyndigheter kommer att fastställa 
åtgärdsprogram för de fem vattendistrikten 
enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- 
och vattenmyndigheten kommer att fastställa 
åtgärdsprogram för havsmiljön enligt 
havsmiljöförordningen. I åtgärdsprogrammet 
redovisas de miljökvalitetsnormer som ska 
uppfyllas, vilka åtgärder som behövs för att 
uppfylla dem, vilka myndigheter, länsstyrelser 
och kommuner som ska vidta åtgärder och när 
åtgärderna ska vara genomförda. Regeringen 
anser att åtgärdsarbetet har stor betydelse för att 
nå vattenrelaterade miljökvalitetsmål och att det 
i genomförande av åtgärdsprogrammen behövs 
ett brett och starkt engagemang från berörda 
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. 
Genomförandet av EU:s reformerade 
gemensamma fiskepolitik förväntas bidra till att 
uppfylla målet. Skyddade marina områden är ett 
mycket viktigt verktyg för att säkerställande 
bevarande av den biologiska mångfalden i kust 
och hav. Regeringen bedömer att skyddet av 
marina områden behöver stärkas och kunskapen 
om marina ekosystem och utbredning av marina 
naturtyper bör utvecklas. För att säkerställa ett 
funktionellt skydd behöver arbetet med 
skyddade områden ses som en integrerad del av 
övrig kust- och havsförvaltning. Regeringen 
bedömer att antalet skyddade områden behöver 
öka för att nå etappmålet om att 10 procent av 
Sveriges marina områden ska vara skyddade 
2020. 

Flera hot mot havsmiljön ökar i omfattning, 
t.ex. är trenden för marint skräp stigande i 
omfattning. Det finns också en risk att 
intensifierade aktiviteter inom marin turism och 
rekreation kan innebära en målkonflikt inom 
målet mellan bevarandemål och målet om en 
levande kust och skärgård. 

En ekosystembaserad marin fysisk planering 
är en viktig grund för att nå miljökvalitetsmålet. 
Regeringen har den 17 juni 2015 beslutat om 
havsplaneringsförordningen (2015:400). Att 
nödvändig reglering är på plats är ett viktigt steg 
för det fortsatta arbetet med havsplanering. 
Havsplaneringen kan bidra till uppfyllandet av 
miljökvalitetsmålet genom att vara en arena för 
tvärsektoriell diskussion om hur havet används 
och vilken samlad påverkan olika verksamheter 
får på marina naturvärden. 

Vatten/hav 
37,5% 

Fisk 
16,7% 

Vatten 
45,8% 
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3.5.12 Myllrande våtmarker 

Miljökvalitetsmålet är att våtmarkernas eko-
logiska och vattenhushållande funktion i land-
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– mångfalden av våtmarkstyper finns 
representerade inom sina naturliga 
utbredningsområden,  

– våtmarkernas ekosystemtjänster är 
vidmakthållna,  

– våtmarker är återskapade, 

– naturtyper och naturligt förekommande 
arter knutna till våtmarkerna har gynnsam 
bevarandestatus och genetisk variation 

– hotade våtmarksarter har återhämtat sig 
och livsmiljöer har återställts, 

– främmande arter utgör inget hot,  

– genetiskt modifierade organismer som kan 
hota den biologiska mångfalden är inte 
introducerade, 

– våtmarkernas natur- och kulturvärden är 
bevarade och 

– våtmarkernas värde för friluftsliv är 
bibehållet. 

Resultat 

Utvecklingen av tillståndet för myllrande 
våtmarker är negativ. Fortfarande skadas 
värdefulla våtmarker och vegetation förändras. 
Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster 
påverkas negativt. Negativa effekter av 
markavvattning, klimatförändringar, främmande 
arter och kvävenedfall kvarstår. Hänsynen inom 
skogs- och jordbruk är fortsatt otillräcklig vilket 
leder till skador på våtmarker. Takten i skydds- 
och restaureringsarbetet är fortsatt långsam och 
skötseln försvagas. Tillgängligheten av våtmarker 
för friluftslivet har dock förbättrats. 

Mångfalden av våtmarkstyper finns representerade 
inom sina naturliga utbredningsområden 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
(Naturvårdsverkets rapport 6608) saknas 
uppgifter om förändringar under 2014 eftersom 
undersökningar av sådana förändringar inte 
genomförts. Palsmyr är den våtmarkstyp vars 
utbredningsområde ligger i riskzonen att minska 
på grund av klimatförändringarna. (Sveriges 
artikel 17-rapportering 2013). 

Våtmarkernas ekosystemtjänster är vidmakthållna 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
saknas uppgifter om förändringar under 2014 
eftersom ekosystemtjänsterna inte följts upp. 
Kontinuerliga förändringar av våtmarker får 
dock till följd att ekosystemtjänsterna försvagas 
mer än förstärks genom de begränsade 
restaureringsåtgärder som genomförs. 

Våtmarker är återskapade 

Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
restaurerades 678 hektar våtmarker med stöd 
från landsbygdsprogrammet under 2014. 
Restaurering har skett inom ramen för olika EU-
finanseriade projekt (LIFE-projekt), exempelvis 
projektet ”Ad(d)mire”. Viktiga insatser för att 
restaurera våtmarker har under året genomförts 
av organisationer som Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund och Stiftelsen Svensk 
Våtmarksfond. 

Naturtyper och naturligt förekommande arter 
knutna till våtmarkerna har gynnsam 
bevarandestatus och genetisk variation 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
saknas uppgifter för förändringar av bevarande-
statusen under 2014 eftersom dessa inte har 
följts upp, men de långsiktiga trenderna är dock 
fortfarande i stora delar negativa. Länsstyrelsen i 
Södermanland har meddelat att hävden i 
rikkärren varit god till skillnad från situationen i 
stora delar av landet där situationen är 
bekymmersam. Tidigare genomförd 
markavvattning, upphörd hävd och kvävenedfall 
finns kvar och ger ackumulerade negativa 
effekter för vissa ekosystemtjänster. 
Länsstyrelsen i Jämtland rapporterar ökande 
skador på våtmarker i länet orsakade av 
terrängkörning. Skyddsdikning efter avverkning 
sker på ca 2,5 procent av slutavverkningarna och 
miljöhänsynen i skogsbruket visar fortsatt på 
brister. Torvtäktverksamhet fortsätter och 
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många ansökningar kommer till länsstyrelserna. 
Antal kubikmeter bruten energi- och 
odlingstorv 2010–2013 framgår av nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 3.5 Torvtäkt i miljoner kubikmeter 2010–2013 

 2010 2011 2012 2013 

Frästorv 2 213 2 139 1 846 2 369 

Stycketorv 1 250 1 611 977 1 815 

Totalt 3 463 3 750 2 823 4 184 

Källa:SCB 

 

Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och 
livsmiljöer har återställts 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning av 
miljökvalitetsmålen saknas uppgifter om 
utvecklingen under 2014 eftersom uppföljning 
inte genomförts. 

Främmande arter utgör inget hot 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning kan 
vissa skador på våtmarksekosystem förekomma 
från arter som jättebalsamin och jättebjörnloka. 

Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden är inte introducerade 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
finns inga nya uppgifter om genetiskt 
modifierade organismer kopplade till våtmarker 
eftersom sådan uppföljning saknas. 

Våtmarkernas natur- och kulturvärden är 
bevarade 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning 
fortsätter arbetet med att skydda våtmarkerna i 
myrskyddsplanen. En preliminär bedömning 
visar att arealen skyddad våtmark har ökat med 3 
350 hektar under 2014, jämfört med 5 600 hektar 
2013 vilket indikerar att takten i skyddsarbetet 
avtar och att myndigheterna prioriterat andra 
naturtyper framför våtmarkerna i bevarande-
arbetet. Flera län påtalar också att våtmarkerna 
prioriteras ned till förmån för skogsskyddet. I 
nedanstående figur redovisas läget för 
myrskyddsplanens genomförande. Kunskaps-
uppbyggnad om kulturmiljövärden i våtmarker 
pågår i flera län, exempelvis i Hallands, 
Jönköpings och i Jämtlands län. Skydd av 
våtmarker ingår i etappmålet om skydd av 
landområden, sötvattensområden och marina 
områden, vilket beskrivs under miljökvalitets-
målet Ett rikt växt- och djurliv. 

Diagram 3.7 Myrskyddsplanenen genomförande 
Antal  

 
Källa: Naturvårdsverket 

 

Våtmarkernas värde för friluftsliv är bibehållet 
Enligt Naturvårdsverkets årliga uppföljning har 
under 2014 flera län arbetat med insatser som 
våtmarksvandringar, förbättring av leder och 
parkeringsplatser m.m. som skapat ökad 
tillgänglighet till våtmarker. Samtidigt finns vissa 
problem med bullerstörningar i våtmarker, 
exempelvis i Hallands län. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Om arbetet med genomförandet av 
myrskyddsplanen fortsätter i samma takt som 
2014 kommer det att ta drygt 20 år innan 
skyddet är genomfört, vilket innebär att de 
värdefulla våtmarker som planerats att bevaras 
inte kommer att ha bevarats till 2020.  Det 
innebär också att värdefulla våtmarker riskerar 
ytterligare skador på grund av exploateringar och 
brister i hänsyn vid brukande. Tidigare 
genomförd markavvattning samt pågående 
klimatförändringar och övergödning påverkar 
våtmarkernas natur- och kulturvärden samt 
ekosystemtjänster negativt. Restaurering och 
återskapande av våtmarker i landskapet bidrar till 
en förbättrad vattenhushållande funktion. 
Takten i återskapandet är dock fortfarande 
alltför långsam. Kulturmiljövärden försvinner 
successivt i många våtmarker, exempelvis genom 
att slåtterlador ruttnar ned. Även kunskapsbrist 
om kulturmiljövärden i våtmarkerna förhindar 
bevarandet av dessa värden. Orsakerna till 
problemen med att nå myllrande våtmarker är 
sammanfattningsvis bristande ekonomiska och 
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personella resurser, kunskapsbrist, kontinuerlig 
utarmning av våtmarker på grund av tidigare 
genomförda dräneringar, torvbrytning, bristande 
hänsyn, klimatförändringar och övergödning. 
Alla länsstyrelser utom en bedömer att målet 
myllrande våtmarker inte är möjligt att nå. 

Regeringen anser att utvecklingen av 
miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker måste 
bli mer positiv. Arbetet med skydd, skötsel, 
restaurering och återskapande av våtmarker 
behöver öka liksom hänsynen till våtmarker 
inom jord- och skogsbruket. Regeringen avser 
därför att ge Naturvårdverket i uppdrag, att ta 
fram förslag till en strategi med insatser, 
ansvarsfördelning och kostnadsbedömningar 
med syfte att öka takten i naturvårdsinsatser 
som skydd och restaurering av våtmarker. 
Regeringen avser vidare att uppdra åt ansvariga 
myndigheter att analysera hur måluppfyllelsen 
för berörda miljökvalitetsmål kan förbättras och 
att föreslå åtgärder i t.ex. landsbygdsprogrammet 
(se nedan under Ett rikt odlingslandskap). 
Miljömålsberedningen redovisar i sitt 
betänkande ”Med miljömålen i fokus” (SOU 
2014:50) förslag till etappmål om att skapa 
förutsättningar för långsiktigt hållbar hantering 
av ytavrinning i ett förändrat klimat. Regeringen 
bedömer att återskapande av våtmarker och 
deras vattenbalanserande funktion är en viktig 
del i klimatanpassning och även kan bidra till att 
motverka utsläpp av växthusgaser. Beredningen 
bedömer vidare att det finns stora restaurerings-
behov i kust- och sötvattensmiljöer. Även här 
utgör våtmarksrestaureringar en komponent i 
restaureringar av dessa miljöer. 

3.5.13 Levande skogar 

Miljökvalitetsmålet är att skogens och skogs-
markens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– skogsmarkens egenskaper och processer är 
bibehållna, 

– skogens ekosystemtjänster är 
vidmakthållna, 

– skogens biologiska mångfald är bevarad i 
samtliga naturgeografiska regioner och 
arter har möjlighet att sprida sig inom sina 
naturliga utbredningsområden som en del i 
en grön infrastruktur, 

– naturtyper och arter knutna till skogs-
landskapet har gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk variation, 

– hotade arter har återhämtat sig och 
livsmiljöer har återställts, 

– främmande arter och genotyper hotar inte 
skogens biologiska mångfald, 

– genetiskt modifierade organismer som kan 
hota den biologiska mångfalden är inte 
introducerade, 

– natur- och kulturmiljövärden i skogen är 
bevarade, 

– skogens värden för friluftslivet är värnade 
och bibehållna. 

Resultat 

Det går inte att se en tydlig riktning för 
utvecklingen i miljön. Indikatorerna för miljö-
kvalitetsmålet Levande skogar och andra 
parametrar visar att det finns både positiva och 
negativa trender. Utvecklingen av miljöarbetet är 
positiv och behöver fortsätta för att vända 
trenden i miljötillståndet från neutral till positiv. 

Skogsmarkens egenskaper och processer är 
bibehållna 
Miljöövervakningsdata visar på ytterst låga 
nitratkvävehalter på merparten av provytorna på 
skogsmark i landet. Men i Skåne och Halland är 
nitratkvävehalterna kraftigt förhöjda vilket visar 
att skogsmarken inte förmår att ackumulera 
luftnedfallet av kväve. En forskarstudie visar att 
kärlväxter med en nordlig tyngdpunkt i sin 
utbredning minskade tydligt i södra Sverige 
under andra halvan av 1900-talet eftersom de 
missgynnas av det ökade nedfallet av kväve. 

Skogsgödsling med kväve kan också påverka 
markvegetationen och under 2013 utfördes 
sådan gödsling på ca 24 000 ha vilket motsvarar 
0,8 promille av skogsmarksarealen och är en 
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halvering jämfört med medeltalet för de senaste 
fem åren. 95 procent av gödslingen på 
skogsmark sker i Norrlandslänen och Dalarna. 

Markavvattning, skyddsdikning, dikes-
rensning och körskador på skogsmark kan skada 
biologisk mångfald, innebära negativa effekter på 
markens hydrologi, medföra risk för utlakning 
och sänkningar av pH. Markavvattning av 
skogsmark förekommer i begränsad omfattning. 
Till Skogsstyrelsen inkommer cirka 1 000 
anmälningar om samråd för dikesrensning och 
cirka 1 500 anmälningar om skyddsdikning varje 
år. Det innebär att skyddsdikning sker i cirka 2,5 
procent av föryngringsavverkningarna. 
Uppföljning av hur åtgärderna utförts och dess 
påverkan sker enbart i de fall anmälningarna har 
varit föremål för föreläggande eller förbud från 
Skogsstyrelsen. 

Uppföljningen av miljöhänsynen vid 
föryngringsavverkning under tidsperioden 
2011/2012–2013/2014 visar att körning över 
vattendrag förekommer vid var fjärde 
föryngringsavverkning. I 17 procent av 
överfarterna bedöms avverkningen ha en stor 
negativ påverkan på vattendragen och orsakar 
körskador vilket betyder att cirka 2 000 nya 
vattendrag per år utsätts för denna påverkan. 

Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna 
Uppföljning och värdering av skogens icke 
prissatta ekosystemtjänster saknas. 

Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga 
naturgeografiska regioner och arter har möjlighet 
att sprida sig inom sina naturliga utbrednings-
områden som en del i en grön infrastruktur 
Länsstyrelserna (och några kommuner) har 
under 2014 fattat beslut om naturreservat för 
cirka 15 000 hektar skogsmark (cirka 19 000 
hektar 2013). Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna har slutit naturvårdsavtal med 
markägare för 716 hektar skogsmark (870 hektar 
2013). Skogsstyrelsen har under 2014 fattat 
beslut om biotopskyddsområde för 1 082 hektar 
skogsmark och slutit naturvårdsavtal med 
markägare för 625 hektar skogsmark (992 
respektive 1 227 hektar 2013). Under 2014 har 
det därmed formellt skyddats totalt drygt 17 000 
hektar skogsmark, varav drygt 16 000 hektar är 
produktiv skogsmark (cirka 21 000 respektive 
drygt 12 000 hektar 2013). Under senare år har 
tillkommande arealer i skyddsarbetet minskat, 
främst som effekt av ökade markpriser och att 
ersättningen till markägaren vid formellt skydd 

sedan 2010 utgör 125 procent av skogsmarkens 
värde. Naturvårdsverket har under 2013–2015 
arbetat med att teckna avtal med skogsbolag för 
att byta till sig skogar med höga naturvärden, 
vilket kommer att resultera i cirka 400 nya 
reservat de kommande åren. 

Naturvårdsverket redovisade att det vid 
utgången av 2014 fanns totalt 1 182 öppna 
ärenden hos länsstyrelserna om bildande av 
naturreservat, varav en stor majoritet omfattar 
skydd av skogsmark. Av dessa är 
markersättningsfrågan helt löst i 398 ärenden, 
dvs. ärenden där det återstår att fatta ett formellt 
beslut om inrättande av reservat. 

Enligt beräkningar som redovisas i beslutet 
om etappmål för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (dnr M2014/593) uppgår 
arealen formellt skyddad skog till cirka 1,2 
miljoner hektar produktiv skogsmark vilket 
motsvarar drygt 5 procent av den totala arealen 
produktiv skogsmark i Sverige. Arealen är 
ojämnt fördelad över landet där 46 procent av 
den produktiva skogsmarken ovan den fjällnära 
gränsen är formellt skyddad medan motsvarande 
andel nedan den fjällnära gränsen endast uppgår 
till drygt 3 procent. Skogsbrukets frivilliga 
avsättningar av produktiv skogsmark uppgår 
också till cirka 1,2 miljoner hektar. Av dessa har 
Skogsstyrelsen klassat 647 000 hektar som 
områden med höga till mycket höga 
naturvärden, 143 000 hektar som utvecklings-
mark som inom 20–70 år kan utveckla höga 
naturvärden och 259 000 hektar som områden 
med annat naturvärde. 

Naturvårdsverket har vid olika tillfällen 
redovisat omfattningen av värdefulla skogar som 
saknar formellt skydd, s.k. värdekärnor. De 
kända arealerna utgörs framför allt av värdefulla 
skogar som är utpekade av länsstyrelserna samt 
nyckelbiotoper och områden med höga 
naturvärden som är utpekade av Skogsstyrelsen. 
De kända arealerna omfattar cirka 880 000 
hektar produktiv skogsmark nedanför den 
fjällnära gränsen. En del av denna areal torde 
omfattas av frivilliga avsättningar. Den exakta 
arealen av oskyddade värdekärnor är okänd men 
Naturvårdsverket bedömer att den totalt kan 
uppgå till 1,3–1,5 miljoner hektar produktiv 
skogsmark nedanför den fjällnära gränsen. 
Omfattningen av avverkade kända 
nyckelbiotoper och områden med höga 
naturvärden har via satellitbildsanalys skattats till 
omkring 2 000 hektar per år. Arealen 
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oregistrerade värdekärnor som avverkas är 
sannolikt högre. Det sker även ett naturligt 
tillskott av nyckelbiotoper genom att 
hänsynskrävande biotoper och andra områden 
med höga naturvärden med tiden uppnår 
nyckelbiotopsstatus. Under 2014 registrerade 
Skogsstyrelsen 993 nya nyckelbiotoper med en 
areal om 5 100 hektar. Skyddade områden kan få 
skador till följd av slutavverkningar om dessa 
sker fram till gränsen och därmed kan leda till 
negativa kanteffekter. 

Arealen gammal skog utanför formellt 
skyddade områden minskade mellan 1985 och 
1995 men har sedan 1998 ökat med cirka 40 000 
hektar per år (som gammal skog räknas 80–120 
år i Götaland och Svealand samt 100–140 år i 
Norrland). Arealen skog i åldersklasserna under 
dessa har sedan mitten av 1980-talet minskat 
med ungefär dubbelt så stor andel. Mängden 
hård död ved har sedan 1996 ökat från knappt 2 
till drygt 4 kubikmeter per hektar i genomsnitt, 
sedan 2006 har dock trenden planat ut. Mängden 
nedbruten död ved har under samma tidsperiod 
minskat från knappt 4 till 3,8 kubikmeter per 
hektar i genomsnitt. Arealen äldre lövrik skog 
har ökat sedan 1998, framför allt i de södra 
delarna av landet, men de senaste åren planat ut 
något. Virkesförrådet av grova lövträd har ökat 
med nästan 40 miljoner kubikmeter under de 
senaste tio åren. Uppgifter i avsnittet gäller för 
skog utanför formellt skyddade områden. 

Naturtyper och arter knutna till skogslandskapet 
har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation 
Sverige rapporterar bevarandestatus för skogs-
typer och skogslevande arter som omfattas av 
EU:s art- och habitatdirektiv. Den senaste 
rapporteringen från 2013 visar att 15 av de 16 
skogliga naturtyper som omfattas av direktivet 
har dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Vidare 
bedömdes att 20 av 32 skogslevande arter har 
dålig eller otillräcklig bevarandestatus. 
Merparten av dagens brukade skogar saknar de 
flesta av de kvaliteter som gäller för 
habitatdirektivets naturtyper. 

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har 
återställts 

Under 2015 presenterade ArtDatabanken en 
revidering av listan över rödlistade arter i Sverige. 
Den visar att totalt är 2 246 skogslevande arter 
rödlistade, varav 908 klassas som hotade. För 1 
813 av de rödlistade arterna är skogen en viktig 

livsmiljö. Enligt ArtDatabanken har skogsbruket 
möjlighet att påverka betingelserna för cirka 800 
av dessa arter. En jämförelse med föregående 
klassning i rödlistan från 2010 försvåras av att 
fler arter än tidigare har bedömts och av att det 
tillkommit arter som expanderat sitt 
utbredningsområde. 

En majoritet av de skogslevande rödlistade 
arterna är knutna direkt till träden och 750 av 
arterna lever i eller på död ved. Avverkning av 
gammal skog eller tidigare extensivt brukade 
skogar är en viktig orsak medför att många 
rödlistade arter minskar i antal, framför allt i 
delar av Norrland där skogsbrukets storskaliga 
påverkan på landskapet påbörjades senare än i 
södra Sverige. Skogsmiljöer med lämpliga 
kvaliteter för många rödlistade skogslevande 
arter nyskapas eller koloniseras inte lika snabbt 
som de gamla försvinner. Det medför en fortsatt 
minskning för många av skogens rödlistade 
arter, trots att den genomsnittliga mängden av 
hård död ved, lövträd, grova träd samt äldre skog 
stigit från tidigare låga nivåer. En majoritet av de 
rödlistade skogsarterna bedöms därför ha 
minskande populationer. 

Främmande arter och genotyper hotar inte skogens 
biologiska mångfald 
Det saknas en systematisk kartläggning och 
uppföljning av invasiva främmande arter i 
skogslandskapet. Omfattningen av främmande 
trädslag är i de flesta delar av landet marginell 
men lokalt kan andelen contortatall vara relativt 
stor vilket kan försämra förutsättningarna för 
biologisk mångfald och rennäring. Det finns 
cirka 600 000 hektar skogar dominerade av 
contortatall och de senaste fem åren har i 
medeltal ca 6 700 hektar per år planterats med 
contortatall. Insatser avseende invasiva 
främmande arter redovisas även under avsnittet 
Ett rikt växt- och djurliv. 

Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden är inte introducerade 
I skogslandskapet förekommer inga genetiskt 
modifierade organismer. 

Natur- och kulturmiljövärden i skogen är 
bevarade 
I OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 
redovisas att nästan all skogsmark används för 
skogsbruk, som spelar en avgörande roll för 
Sveriges ekonomi samt att 60 procent av 
skogsarealen är certifierad. OECD påpekar att 
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intensiteten i användningen av skogsresurserna 
är bland de högsta i OECD och att många 
skogslevande arter är hotade. 

Uppföljningen av miljöhänsynen vid 
föryngringsavverkning under tidperioden 
2011/2012–2013/2014 visar att det vid varannan 
avverkning (48 procent) har funnits anledning 
att ta hänsyn till hänsynskrävande biotoper. Vid 
17 procent av avverkningarna bedöms 
avverkningen ha haft stor negativ påverkan på en 
hänsynskrävande biotop. Andelen avverkning 
med stor negativ påverkan på hänsynskrävande 
biotoper var mellan 9 och 10 procent i början av 
2000-talet. Skyddszoner mot vattendrag, sjöar, 
åkermark och myrar har det funnits anledning 
att lämna vid var tredje föryngringsavverkning. 
För 9 procent av skyddszonerna har 
avverkningen haft en stor negativ påverkan. 

Kulturmiljöer är relativt vanliga i skogs-
landskapet och de kända forn- och kultur-
lämningarna bedöms sammantaget omfatta 
drygt 500 000 hektar. Uppföljningen av 
miljöhänsynen vid föryngringsavverkning visar 
att det vid nästan en tredjedel av avverkningarna 
har det funnits anledning att ta hänsyn till 
kulturmiljöer. För 10 procent av kulturmiljöerna 
bedöms avverkningen ha haft en stor negativ 
påverkan. Exempel på att fokuserat 
sektorssamarbete kan leda till betydande 
förbättring finns från Norrbotten och 
Västerbotten där ett samlat initiativ från hela 
skogssektorn och berörda myndigheter 
resulterade att antalet skador minskade från 53 
procent till 12 procent från 2013 till 2015. 

Skogens värden för friluftslivet är värnade och 
bibehållna 
Förslag till en samlad uppföljning av friluftslivet 
inom miljö- och friluftslivsmålen har tagits fram 
i ett samverkansprojekt mellan flera myndigheter 
under 2014. Skogsstyrelsen har under 2013 
ansvarat för att ta fram målbilder för god 
miljöhänsyn inom skogsområden av betydelse 
för friluftsliv och rekreation. Det saknas 
tillförlitlig uppföljning av skogsbrukets hänsyn 
till skogens sociala värden. Arbetet med att 
utveckla uppföljningen av skogsbrukets hänsyn 
till skogens upplevelsevärden har påbörjats. En 
ny målbild för information och dialog om 
skogsbruk i områden viktiga för friluftsliv och 
rekreation kommer att tas fram under 2015. 
Detta kommer även vara en del av uppföljning av 
mål inom friluftslivspolitiken om tillgång till 

mark för friluftsliv (se även utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid). 

Skogsstyrelsen har i april 2015 redovisat hur 
de arbetar med skogar med höga sociala värden 
och hur arbetet kan utvecklas. Skogsstyrelsen 
föreslår att arbetet med skogens sociala värden 
fokuserar på målbilder för god miljöhänsyn, 
kunskapsunderlag för samhällsplanering och 
skogsbruksplanering samt kompetensutveckling 
om skogens sociala värden.  

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet 
Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket är att 
senast 2015 är de förväntningar som samhället 
har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda 
och kända för skogsbruket, så att de får en 
praktisk tillämpning. Skogsstyrelsen redovisar i 
sitt dialogprojekt att de tillsammans med 
skogssektorn skapat gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn. Skogsstyrelsens effekt-
utvärdering visar att samsynen om vad som är 
god miljöhänsyn har ökat, och att 
skogsbrukande organisationer anser att lagkrav 
för miljöhänsyn nu är tydligare. I januari 2015 
startade den nya uppföljningen av vilken 
miljöhänsyn som skogsbruket tar vid 
föryngringsavverkning vid kantzoner vid vatten, 
hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. 

Etappmålet om en dialogprocess i ett 
nationellt skogsprogram är att en öppen dialog 
med intressenter som berörs av skogen och dess 
värdekedja har etablerats senast den 1 juli 2015. 
Regeringen har under 2014 utsett ett 
programråd med representanter för en rad olika 
organisationer och myndigheter med intresse i 
skogen. Dialogprocessen i ett nationellt 
skogsprogram fortgår under 2015 och 2016 med 
bl.a. programrådsmöten och etablering av 
arbetsgrupper för att ta fram underlag med 
förslag till bl.a. mål och åtgärder inom det 
nationella skogsprogrammet.  

Etappmålet om ett variationsrikt skogsbruk är 
att bestämmelser har förtydligats så att det 
senast 2015 finns goda förutsättningar för ett 
variationsrikt skogsbruk. Förtydligande av 
bestämmelserna i skogsvårdslagen och 
föreskrifterna är genomförda. Skogsstyrelsen 
redovisar dock att skogsbruket behöver vidta 
åtgärder för att öka tillämpningen av hyggesfritt 
skogsbruk och att myndigheter bör arbeta med 
rådgivnings- och kunskapsinsatser i större 
omfattning. Skogsstyrelsen menar även att 
regeringen bör ta ställning till om det krävs 
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kompletterande styrmedel för att få till stånd en 
snabbare utveckling. 

Etappmålet om skydd av landområden, 
sötvattensområden och marina områden 
redovisas under avsnittet Ett rikt växt- och 
djurliv. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade för att nå miljö-
kvalitetsmålet.  

Beslut har tagits om etappmål för biologisk 
mångfald. Regeringen anser att etappmålet om 
en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 
och variationsrikt skogsbruk är uppfyllda. 
Dialogprocessen inom det nationella 
skogsprogrammet pågår 2015 och 2016 och 
regelmässiga förutsättningar för ett 
variationsrikt skogsbruk har genomförts. För 
delmålen miljöhänsyn i skogsbruket och om 
skydd av landområden, sötvattensområden 
marina områden bedömer regeringen att 
påbörjade insatser måste fortsätta och även att 
ytterligare insatser behövs. 

Regeringen har en tydlig ambition att 
skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan 
bevaras antingen genom formellt skydd eller 
frivilliga avsättningar. Stora ansträngningar bör 
göras av såväl staten som skogsbruket för att 
skyddsvärda skogar inte avverkas. Det finns ett 
stort antal hotade skogslevande arter och de 
flesta skogliga naturtyper har inte gynnsam 
bevarandestatus.  

Riksdagen beslutade 2010 att bemyndiga 
regeringen att föra över högst 100 000 hektar 
produktiv skogsmark från Sveaskog AB till 
staten för att användas som ersättningsmark vid 
markbyten så att värdefull produktiv skogsmark 
som tillhör skogsbolag skulle kunna skyddas 
som naturreservat (prop. 2009/10:169, bet. 
2009/10:NU22, rskr. 2009/10:384). Syftet var att 
skydda ca 80 000 hektar värdefull skogsmark för 
att kunna nå det tidigare delmålet om formellt 
skydd av skog (prop. 2009/10:155). 
Naturvårdsverket har under 2015 fortsatt arbetet 
med att teckna avtal med skogsbolag för att byta 
till sig dessa områden med skogar med höga 
naturvärden. Under 2013–2015 godkände 
regeringen överenskommelser mellan 
Naturvårdsverket och skogsbolagen om 
markbyten. Naturvårdsverket har redovisat att 

slutresultatet av markbytena kommer att 
innebära att ca 100 000 hektar ersättningsmark 
bara räcker till att skydda 60 000 hektar värdefull 
produktiv skogsmark som naturreservat (dnr 
M2015/01553). 

I Norrbottens län finns det fortfarande kvar 
skogar med höga naturvärden som är ytterst lite 
påverkade av mänskliga aktiviteter. Naturvårds-
verket och Sveaskog AB har genomfört ett 
samråd om hur det största och för naturvården 
mest värdefulla av dessa skogsområden som är 
belägna på Sveaskogs marker ska hanteras. 
Naturvårdsverket har till regeringen framfört att 
41 av dessa områden med en areal om ca 31 000 
hektar produktiv skogsmark bör överföras utan 
ersättning från Sveaskog till Naturvårdsverket 
och skyddas som naturreservat (M2014/00281). 
Regeringen avser att återkomma i frågan.  

Skogsägarnas engagemang för att göra 
frivilliga avsättningar av värdefull skogsmark är 
mycket viktigt för att nå miljökvalitetsmålet 
Levande skogar. Naturvärdena i de frivilligt 
avsatta områdena bör även fortsättningsvis följas 
upp. Regeringen anser att det är viktigt att de 
frivilliga avsättningarna är transparenta så att 
deras geografiska läge, varaktighet och kvalitet är 
möjliga att redovisa. 

I en del formellt skyddade skogar, särskilt i 
Götaland och Svealand, finns det behov av 
naturvårdande skötsel eller restaurering för att 
naturvärdena ska bestå. Regeringen anser att det 
är av stor vikt att skötseln av sådana skyddade 
områden är adaptiv och anpassas så att de 
naturvärden som finns i de skyddade områdena 
bevaras. 

Skogsstyrelsens utvärderingar under 2000-
talet visar på brister i skogsbrukets miljöhänsyn 
vid föryngringsavverkningar. Hänsynskrävande 
biotoper, forn- och kulturlämningar och 
vattendrag skadas i alltför hög utsträckning. 
Regeringens ambition är att miljöhänsynen ska 
öka i den brukade skogen och att skadorna ska 
minska. 

Regeringen bedömer att det behövs ytterligare 
åtgärder för att främja ett variationsrikt 
skogsbruk och att kunskapen om hyggesfria 
metoder med syfte att främja ett hållbart 
skogsbruk, biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster därför behöver öka. 
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3.5.14 Ett rikt odlingslandskap 

Miljökvalitetsmålet är att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– åkermarkens egenskaper och processer, 

– halter av föroreningar i jordbruksmarken, 

– odlingslandskapets ekosystemtjänster, 

– odlingslandskapets livsmiljöer och 
spridningsvägar som en del i en grön 
infrastruktur, 

– gynnsam bevarandestatus för naturtyper 
och arter knutna till odlingslandskapet,  

– bevarande av husdjurens lantraser och de 
odlade växternas genetiska resurser, 

– hotade arter och naturmiljöer,  

– främmande arter, 

– genetiskt modifierade organismer,  

– odlingslandskapet biologiska värden och 
kulturmiljövärden, 

– odlingslandskapet kultur- och 
bebyggelsemiljöer och 

– odlingslandskapets värden för friluftslivet. 

Resultat 

Enligt Naturvårdsverkets rapport Årlig 
uppföljning (6661) är utvecklingen i miljön 
negativ. 

Åkermarkens egenskaper och processer  
Jordbruksmarkens produktionsförmåga bedöms 
som godtagbar. Det inventerade behovet av 
förbättrad dränering av åkermarken antyder att 
sådana investeringar sannolikt behövs inom en 
snar framtid på en ansenlig andel av den totala 
arealen. 

Halter av föroreningar i jordbruksmarken 
Den löpande uppföljning som görs för att mäta 
förekomsten av föroreningar i jordbruksmarken 
visar inte på några förändringar sedan föregående 
mätningstillfälle. Syftet är att kunna förebygga 
skador på människors hälsa och på miljön.  

Odlingslandskapets ekosystemtjänster 
En av odlingslandskapets viktiga ekosystem-
tjänster är förmågan att tillhandahålla livsmedel 
och andra förnödenheter. Resultatet för 
uppföljningen av denna precisering relaterar i 
stor utsträckning till resultatredovisningen för 
flera andra preciseringar under 
miljökvalitetsmålet och finns utförligare 
redovisade under dessa. 

Odlingslandskapets livsmiljöer och 
spridningsvägar som en del i en grön infrastruktur 
Utvecklingen av livsmiljöer och spridningsvägar 
för de arter som är knutna till odlingslandskapet 
fortsätter att vara negativ. Den nedåtgående 
trenden är en fortsättning på en utveckling som 
pågått under stora delar av 1900–talet. Den 
viktigaste förändringen beror på den minskade 
arealen hävdade ängs- och betesmarker. Det 
finns dock svårigheter med uppföljningen kring 
omfattningen av förändringarna under senare 
tid. Arealen ängs- och betesmarker som hävdas 
med stöd från miljöersättningar i landsbygds-
programmet minskade med 7 000 hektar mellan 
åren 2013 och 2014. Landsbygdprogrammet 
omfattar en rad åtgärder för att genomföra 
regeringens landsbygdspolitik och redovisas mer 
i detalj under utgiftsområde 23. Samtidigt slår 
man i miljöövervakningsprogrammet ”Nationell 
inventering av landskapet i Sverige” fast att det 
finns betydligt mer naturbetesmarker som 
hävdas än vad som ingår i miljöersättningarna. 
Till detta kommer gräsmarksarealer längs 
vägrenar, banvallar och kraftledningsgator som i 
många fall sköts på ett sätt som gynnar den 
biologiska mångfalden. Även om de inte är en 
del av odlingslandskapet så har dessa marker en 
betydelse för arter som är knutna till ängs- och 
betesmarker.  

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter 
knutna till odlingslandskapet 
Den negativa utvecklingen för många av 
odlingslandskapets arter fortsätter. Detta kan 
illustreras med en fortlöpande studie vid Lunds 
universitet av 14 fågelarter som bedömts som 
vanliga i odlingslandskapet. I genomsnitt har 
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dessa fågelbestånd halverats under en period på 
40 år. 

Bevarande av husdjurens lantraser och de odlade 
växternas genetiska resurser 
Arbete med att bygga upp en genbank för 
vegetativt förökade kulturväxter (dvs. sådana 
odlade växter som förökas på annat sätt än med 
frö) pågår inom ramen för POM (Programmet 
för odlad mångfald). Tillsammans med redan 
genomfört bevarandearbete av fröförökade 
kulturväxter kommer arbetet utgöra grund för 
hur det odlade kulturarvet ska användas vidare. 
Arbetet med husdjurens lantraser bedöms vara 
gynnsamt genom de ersättningar som finns 
inom ramen för landsbygdsprogrammet. 
Ersättningarna rör sådana s.k. lantraser av 
lantbrukets husdjur som hållits traditionellt i 
Sverige och där flertalet i dag sällan hålls för 
kommersiella syften då de ofta är mer 
lågavkastande än modernare husdjursraser. För 
vissa av dessa lantraser är antalet individer 
oroande få och en viss risk finns för att en 
inavelsproblematik kan uppkomma. 

Hotade arter och naturmiljöer 
Miljöersättningar i landsbygdsprogrammet för 
hävd av hotade typer av gräsmarker har haft en 
gynnsam effekt på den biologiska mångfalden. 
De hotade gräsmarkstyper som berörs är 
alvarbete, skogsbete, slåtterängar och 
betesmarker i Norrland. Den övergripande 
bevarandestatusen för gräsmarkerna och hotade 
arter i odlingslandskapet bedöms däremot vara 
fortsatt ogynnsam. 

Främmande arter. 
Arbetet med att förhindra spridning av 
främmande arter har som regel en viss regional 
karaktär. Det strategiska arbetet inriktas på 
enskilda arter och bedrivs inte utifrån de 
naturtyper som finns representerade under 
enskilda miljökvalitetsmål. 

Genetiskt modifierade organismer 
Under 2014 odlades inga genetiskt modifierade 
grödor i kommersiell produktion i Sverige. 
Däremot fanns ett mindre antal försökodlingar 
m.fl. olika jordbruks- och trädgårdsgrödor i 
landet. 

Odlingslandskapet biologiska värden och 
kulturmiljövärden 
Skötsel av landskapselement som t.ex. 
stengärdsgårdar, åkerholmar, trädalléer, och 
brukningsvägar har framförallt utförts med stöd 
av miljöersättningar i landsbygdsprogrammet. 
Under 2013 sköttes drygt 500 000 hektar där 
miljöersättningar utgick för skötsel av olika 
typer av landskapselement. Från och med 2014 
betalas inga ersättningar för skötsel av 
landskapselement i odlingslandskapet i enlighet 
med ett regeringsbeslut. 

Odlingslandskapet kultur- och bebyggelsemiljöer 
I Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–
2020 finns möjlighet att stödja investeringar för 
att bevara och restaurera odlingslandskapets 
natur- och kulturmiljöer, t.ex. kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljöer och överlopps-
byggnader. 

Odlingslandskapets värden för friluftslivet  
Allemansrätten erbjuder allmänheten tillgång till 
delar av odlingslandskapet. Insatser inom ramen 
för miljöinvesteringar i Landsbygdsprogrammet 
har medfört ökad tillgänglighet i samband med 
iordningsställandet av bl.a. parkeringsplatser och 
i anslutning till odlingslandskapet. 
Tillgängligheten i odlingslandskapet skiljer sig åt 
i olika delar av Sverige. Den sämsta 
tillgängligheten hittar man framförallt i 
slättbygder. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Antalet verksamma jordbruksföretag 
fortsätter att minska även om trenden är 
avtagande. Sedan referensåret 1981 har antalet 
aktiva jordbrukare minskat med mer än 40 
procent. Samtidigt ökar den brukade arealen per 
verksamt jordbruksföretag. Flera av odlings-
landskapets miljökvaliteter är ett resultat av en 
kontinuerlig hävd och ett aktivt jordbruk är som 
regel en förutsättning för upprätthållandet av 
dessa natur- och kulturvärden. Lönsamheten för 
enskilda företag påverkar dessutom förutsätt-
ningarna för investeringar för t.ex. dränering 
som en åtgärd att upprätthålla åkermarkens 
produktionsförmåga. Särskilt miljö-
ersättningarna bedöms ha betydelse för ett 
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fortsatt upprätthållande av miljökvaliteter i 
odlingslandskapet. 

Miljökvaliteter som är direkt relaterade till 
vissa typer av hävd drabbas särskilt när 
lönsamheten för en viss produktionsinriktning 
försämras. Detta kan exemplifieras med hävden 
av naturbetesmarker. De bedömningskriterier 
som ligger till grund för miljöersättningarna för 
betesmarkerna bedöms beakta de biologiska 
värdena på ett mer gynnsamt sätt i det nya 
landsbygdsprogrammet. Även det nya 
gårdsstödet beaktar biologiskt värdefulla 
betesmarker i högre grad genom en justerad 
betesmarksdefinition. Samtidigt fortsätter 
lönsamheten för nötdjursdriften att minska för 
de svenska lantbrukarna. Den sammantagna 
bilden blir därför att utvecklingen för den 
fortsatta hävden av naturbetesmarkerna är 
osäker. Åtgärder inom andra politikområden 
som gynnar nötdjursproduktionen kan ha 
gynnsamma effekter på den fortsatta 
betesmarkshävden. Därför är det viktigt att 
politiken inom en rad områden integrerar 
aspekter av betydelse för måluppfyllelsen av 
miljökvalitetsmålen.  

Vissa miljörelaterade insatser inom 
Landsbygdsprogrammet för programperioden 
2014–2020 har tagits bort sedan förra 
programperioden. Det betyder att lantbrukarna 
inte längre kan söka ersättning för sådana 
miljöinsatser. Även de ersättningar som rör 
skötsel av landskapselement samt kultur- och 
bebyggelsemiljöer är betydelsefulla för 
måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet. Det är 
tveksamt om den skötsel av dessa som sker 
genom insatser utan miljöersättningar kommer 
att vara tillräckliga.  

Jordbruksverket bedömer att fler insatser 
behövs för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. 
Regeringens delar Jordbruksverkets bedömning 
att det kommer att bli svårt att nå miljö-
kvalitetsmålet. För att det ska vara möjligt kan 
det behövas fler riktade åtgärder. Regeringen 
avser därför att uppdra åt ansvariga myndigheter 
att analysera hur måluppfyllelsen för berörda 
miljökvalitetsmål kan förbättras och att föreslå 
åtgärder i t.ex. landsbygdsprogrammet. 
Regeringen bedömer att det behövs längre 
tidsserier för att säkerställa förändringar av 
halterna av förorenade ämnen i 
jordbruksmarken. Därför är det särskilt viktigt 
för ansvariga myndigheter att även i 
fortsättningen ha ett fokus på att följa upp 

halten av kadmium i åkermarken för att hindra 
upptag i grödor och spridning i närmiljön.  

Den sannolikt viktigaste ekosystemtjänsten i 
odlingslandskapet är jordbruksmarkens förmåga 
att tillgodose människors behov av livsmedel och 
andra viktiga förnödenheter. Flera faktorer 
samverkar för att upprätthålla denna 
ekosystemtjänst. Som exempel kan nämnas 
tillståndet för åkermarkens egenskaper och 
processer men också förekomsten av pollinerare 
och sådana insekter som lever av 
växtskadegörare. För att odlingslandskapets 
samlade ekosystemtjänster ska kunna 
upprätthållas måste jordbruksproduktionen 
bedrivas på ett hållbart sätt. 

3.5.15 Storslagen fjällmiljö 

Miljökvalitetsmålet är att fjällen ska ha en hög 
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas 
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 

– fjällens miljötillstånd, 

– fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster, 

– gynnsam bevarandestatus och genetisk 
variation, 

– hotade arter och återställda livsmiljöer, 

– främmande arter och genotyper, 

– genetiskt modifierade organismer, 

– bevarade natur- och kulturmiljövärden och 

– friluftsliv och buller. 

Resultat 

Enligt Naturvårdsverkets rapport Årlig 
uppföljning (6661) är utvecklingen i fjällmiljön 
negativ. Det samlade trycket på fjällområdet 
bedöms fortsatt öka, även om det finns 
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betydande regionala skillnader. Den pågående 
klimatförändringen är en av de tydligaste 
påverkansfaktorerna mot fjällens känsliga 
miljöer och arter, men vidden av påverkan är i 
dagsläget svår att bedöma. De regionala 
skillnaderna anges av länsstyrelserna som 
påtagliga, där förutsättningen för att kunna nå 
miljökvalitetsmålet generellt sett bedöms vara 
bättre i norr än i söder. 

Fjällens miljötillstånd 
Fortsatt bibehållen renskötsel är en 
förutsättning för ett storslaget betespräglat 
fjällandskap. Naturvårdsverket skriver i sin årliga 
uppföljning att mark och vegetation i fjällen 
fortsätter att skadas av terrängfordon, olika 
former av turism och anläggningsarbeten i 
samband med exploatering för vindkraft, 
vattenkraft och gruvindustri. Användningen av 
terrängfordon har ökat under det senaste året, 
vilket den har gjort konstant under de senaste 25 
åren. Under 2014 har arbetet med samebyarnas 
terrängkörningsplaner fortsatt och ytterligare ett 
antal planer har tagits fram. Markförstärknings-
åtgärder har också genomförts. Skogsstyrelsens 
arbete med renbruksplaner syftar till att kartera 
samebyarnas betesland. Arbetet möjliggör för 
rennäringen att på ett aktivt sätt delta i samhälls-
planeringen. 

Naturvårdsverket har under 2014 tagit fram 
en ny överenskommelse avseende samverkan 
inom det nationella snöskoterrådet. 

Forskningsstiftelsen Mistras råd för 
evidensbaserad miljövård (EviEM)har i slutet av 
året presenterat en systematisk utvärdering kring 
renbetets betydelse för fjällens vegetation. 

Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster 
Under 2014 uppdrog regeringen till 
Naturvårdsverket att genomföra en treårig 
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. 
Naturvårdsverket ska inom uppdraget arbeta 
målgruppsanpassat och kunskapsuppbyggande 
för att höja medvetandegraden och förståelsen 
för olika ekosystem och ekosystemtjänster. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
Länsstyrelsen i Jämtland fattade under 2014 
beslut om förlängt tillträdesförbud i 
Stekenjokkområdet, till skydd för områdets 
fågelliv och för att komma till rätta med 
systematisk boplundring i området. Tack vare ett 
långsiktigt arbete inom fjällrävsprojektet, med 

bl.a. utfodringsåtgärder, konstaterades 29 
föryngringar av fjällräv 2014. 

Hotade arter och återställda livsmiljöer 
Den generella kunskapsbristen om fjällarterna är 
fortfarande stor. I jämförelse med de flesta andra 
landskapstyper är artantalet i fjällen lågt, och en 
förhållandevis liten andel av arterna är rödlistade. 
För de 1 317 arter för vilka fjällmiljön anses vara 
viktig finns knappt 170 fjällarter på 2015 års 
rödlista, varav 79 är hotade. Belastningsfaktorer i 
form av klimatförändringar, kvävenedfall och 
ökad exploatering kommer fortsatt ha negativa 
effekter på ett flertal hotade arter. 

Främmande arter och genotyper 
Naturvårdsverket skriver i sin årliga uppföljning 
att invasiva främmande arter fortsatt både 
introduceras och sprids, både till och inom 
fjällmiljön genom utsättning av fisk, inflyttning 
av mårdhund samt genom spridning av fröer 
längs vägbankar och järnvägar liksom av växter 
från trädgårdar. Oavsiktlig introduktion och 
spridning av främmande arter sker bl.a. genom 
förflyttning av icke rengjorda fiskeredskap och 
båtar och med fordon som för med sig jord, frön 
och växtdelar. Den negativa påverkan av invasiva 
främmande arter i terrestra miljön är i dag dock 
lokalt begränsad och möjlig att kontrollera med 
utrotningsåtgärder. 

Genetiskt modifierade organismer 
Under 2014 odlades inga genetiskt modifierade 
grödor i kommersiell produktion i Sverige. Inga 
genetiskt modifierade organismer har, såvitt 
Naturvårdsverket känner till, satts ut i den 
terrestra eller den akvatiska fjällmiljön. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Inom ramen för Naturvårdsverkets pågående 
forskningsprogram för Storslagen Fjällmiljö har 
flera kulturmiljörelaterade forskningsprojekt 
pågått under 2014 med syfte att bygga upp 
kunskapen inom området. Bakom satsningen 
står Naturvårdsverket i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet. 

Under 2014 har ytterligare ett kulturreservat i 
fjällmiljö inrättats, Fatmomakke kyrkstad i 
Vilhelmina kommun. Därmed finns det tre 
kulturreservat i fjällen. 

Ajtte fjäll- och samemuseum, Gaaltije 
sydsamiskt kulturcentrum och Länsstyrelsen i 
Västerbotten har i bred samverkan med 
organisationer som arbetar med det samiska 
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kulturarvet tagit fram ett nytt program för att 
bevara, bruka och utveckla samiska 
kulturmiljöer. Programmet finaniserades av 
Riksantikvarieämbetet och visar på tillståndet 
och utvecklingsmöjligheterna för det samiska 
kulturlandskapet och blev klart i december 2014. 

Tillsammans med Riksantikvarieämbetet har 
Naturvårdsverket finansierat förvaltningen av 
världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen 
(2011:840). 

Friluftsliv och buller 
Undersökningar om hur besökarna upplever 
fjällandskapen saknas i stort, men forskning vid 
Mittuniversitetet inom ramen för 
Naturvårdsverkets pågående forskningsprogram 
för Storslagen Fjällmiljö kommer 
förhoppningsvis att kunna generera ny kunskap. 

Naturvårdsverket har under 2014 redovisat en 
nulägesbeskrivning för fjälledssystemet där även 
en bedömning av underhållsbehovet finns 
beskrivet. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Fjällmålet är komplext och måluppfyllelsen är 
svårbedömd då man inte med säkerhet kan 
bedöma vilka effekter genomförda eller 
föreslagna åtgärder har eller har haft. 
Länsstyrelserna påpekar i sin regionala 
bedömning att de regionala skillnaderna är 
påtagliga, där miljötillståndet generellt är bättre i 
norr, där de nordliga delarna av fjällvärlden 
kännetecknas av stora obrutna fjällområden, än i 
söder där det är många intressen som ska samsas 
om en begränsad resurs. 

Bristerna i genomförande av miljöarbetet 
ligger främst i bristande tillsyn av både 
terrängkörning, jakt och fiske eller andra 
miljörelaterade lagöverträdelser. För kultur-
miljörelaterade frågor är bristen på kunskap och 
avsaknad av resurser för skötsel och utveckling 
fortsatt stor. 

Besökstrycket, i synnerhet från friluftslivet 
runt större anläggningar, och exploatering – 
gruvor, vindkraft, infrastruktur, skogsbruk – 
leder till krympande handlingsutrymme och 
minskad flexibilitet för renskötseln, framförallt i 
det södra fjällområdet där fjällområdena är 

mindre och i vissa fall kringgärdade av 
turistverksamhet. Barmarkskörningen behöver 
begränsas ytterligare för att undvika bestående 
skador på känsliga marker. Omfattningen och 
uppkomna skador av terrängkörning är dock 
osäker då tillräcklig dokumentation saknas. 

Kunskapsbristen är fortsatt stor om vilken 
påverkan fjällen och dess ekosystem tål. I dag 
finns kunskap om ekosystemens tillstånd i 
fjällen dels på specifik lokal nivå för vissa arter 
och naturtyper, och dels på en översiktlig nivå 
för hela den alpina regionen genom 
rapporteringen enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv. Tillståndet hos naturtyperna i 
fjällen är i nuläget gynnsamt utom för glaciärer. 

I dagsläget är bara en mindre del av fjällen 
inventerad och därför saknas kunskap om 
fjällens bebyggelsemiljöer samt forn- och 
kulturlämningar. Möjligheterna att värna 
kulturmiljöer i fjällen försvåras både av det dåliga 
kunskapsläget och av att många kulturmiljöer 
saknar juridiskt skydd. Det omfattande 
naturskyddet gör att det visserligen finns ett 
visst skydd för kulturmiljön mot främst 
storskalig exploatering, men det förutsätter dock 
att kulturmiljövärdena är kända. 

Fjällets natur och dess förutsättningar för 
friluftsliv är under förändring. På sikt kan 
klimatförändringarna komma att flytta 
vegetationszoner och påverka väderleken. Med 
det ändras möjliga tider och lämpliga 
förutsättningar för att bedriva vissa typer av 
friluftsliv. Infrastrukturen i fjällen i form av 
vandrings- och skidleder har skiftande status och 
kvalitet. Det statliga ledsystemet har 
identifierade brister i underhållet. Det kan gälla 
både skyltning och tillgång till spänger och 
broar. Sommarleder behöver delvis nya 
sträckningar som fungerar bättre sett till de 
regionalt ökande turistströmmarna och 
vinterleder behöver nya sträckningar med bättre 
snöförhållanden. För det motoriserade 
friluftslivet krävs informationssatsningar om hur 
och var man får framföra motorfordon i naturen. 

Naturvårdsverket finansierar under 2013–
2017 ett forskningsprogram för att utveckla ny 
kunskap kring fjällmiljön och hur olika aktörer 
påverkar förutsättningarna och möjligheterna till 
att nå miljömålet. En webbsida på adressen 
www.storslagnafjall.se finns som samlar 
information kring dess ingående projekt. 

Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 ett 
regeringsuppdrag kring att föreslå en strategi 
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med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska 
bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen 
fjällmiljö nås. I Naturvårdsverkets rapport, som 
togs fram efter samråd med många andra 
aktörer, finns ett stort antal förslag. Regeringen 
har remitterat Naturvårdsverkets rapport, och 
beredning av rapportens förslag pågår i 
Regeringskansliet. Det är av hög vikt att 
intensifiera arbetet med miljökvalitetsmålet för 
att kunna bryta den negativa trend som finns 
kring miljötillståndet. 

3.5.16 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder för God 
bebyggd miljö som används för att redovisa 
resultaten inom området är följande:  

– hållbar samhällsplanering och bebyggelse-
struktur 

– infrastruktur 

– kollektivtrafik, gång och cykel 

– natur- och grönområden 

– kulturvärden i bebyggd miljö 

– god vardagsmiljö 

– hälsa och säkerhet 

– hushållning med energi och naturresurser 

– hållbar avfallshantering. 

Resultat 

Naturvårdsverkets årliga uppföljning av 
miljökvalitetsmålen (rapport 6661) visar att 
utvecklingen är svagt positiv mycket tack vare 
bättre kunskapsunderlag, strategier som har 

antagits och åtgärder som genomförs. 
Regeringen bedömer att åtgärderna på sikt kan 
leda till en bättre måluppfyllelse, men ytterligare 
insatser behövs för att nå miljökvalitetsmålet. 

Som ett led i detta arbete har Boverket på 
uppdrag av regeringen överlämnat ett förslag på 
strategi med etappmål och åtgärder för att nå 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
(M2014/02798/Mm). Uppdraget genomfördes i 
samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, 
Riksantikvarieämbetet och Energimyndigheten.  
Förslaget lämnades till regeringen i december 
2014. Strategiförslaget innehöll fyra förslag på 
etappmål inom fyra insatsområden: hållbar 
samhällsplanering, bebyggelsestruktur och 
transporter, nybyggnad och befintlig bebyggelse 
samt energi och resurshushållning.  Förslaget har 
remitterats och bereds inom Regeringskansliet. 

Under 2014 har Miljömålsberedningen (M 
2010:04) redovisat sitt uppdrag om hållbar 
användning av mark och vatten (SOU 2014:50) 
och beredning pågår inom Regeringskansliet. De 
förslagna etappmålen och åtgärderna för grön 
infrastruktur, klimatanpassning och 
dagvattenhantering har även bäring på God 
bebyggd miljö. Förslaget bereds inom 
Regeringskansliet. 

För vidare läsning hänvisas till utgiftsområde 
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik, avsnitt 4. 
Resultatredovisningen för kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse finns även under utgifts-
område 17 Kultur, medier och trossamfund och 
fritid. Resultatredovisning för energi-
effektivisering i bebyggelsen finns även under 
utgiftsområde 21 Energi. Resultatredovisningen 
för trafikbuller finns även under utgiftsområde 
22 Kommunikationer. 

Hållbara städer 
Delegationen för hållbara städer beslutade om 
ekonomiskt stöd till utveckling av hållbara städer 
under 2008–2012. Från och med 1 januari 2013 
har Boverket tagit över ansvaret för stödet, vilket 
innebär att Boverket betalar ut förskott, 
godkänner slutrapporter för projekten och 
betalar ut resterande bidrag. Boverket har även 
övertagit delegationens roll att följa, 
dokumentera och stödja projekten i 
genomförandet, erbjuda projekten möjlighet till 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida 
erfarenheter från dem samt att utvärdera stödet. 
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Anslaget är inte längre öppet för nya 
ansökningar men redovisningar av hur stödet har 
använts kommer fortfarande in. Totalt beviljade 
delegationen under programperioden 357 
miljoner kronor i stöd till sammanlagt 102 
projekt, varav nio är stora och flerdimensionella 
investeringsprojekt. Övriga 93 är planerings-
projekt som innefattar förstudier, process-
utveckling och informationsinsatser.  

Boverket har lanserat en projektdatabas på 
myndighetens webbplats, där alla de 98 beviljade 
stödprojekten presenteras på ett sökbart sätt, 
samt skriften Urbana guldkorn som redovisar 
resultat och erfarenheter från de nio stora 
investeringsprojekten. Erfarenheter från 
projekten har även spridits vid andra seminarier 
och konferenser under 2014. Under 2014 lät 
Boverket genomföra en extern utvärdering av 
stödet, enligt uppdrag från regeringen. (Rapport 
2014:26). 

För att ta arbetet i delegationen för hållbara 
städer vidare gav regeringen 2014 Boverket, 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att 
upprätta och förvalta en plattform för frågor om 
hållbar stadsutveckling. Plattformen syftar till att 
öka den tvärsektoriella samverkan för att möta 
städernas, tätorternas och stadsregionernas olika 
förutsättningar och behov och driva på arbetet 
för en hållbar utveckling samt att erbjuda 
mötesplatser för olika intressenter. Plattformen 
ska även utgöra ett processtöd för de regionala 
strukturfondsprogrammens arbete med hållbar 
stadsutveckling. Tillsammans med Statens 
centrum för arkitektur och design (ArkDes) har 
Boverket under 2014 utvecklat en digital 
mötesplats för hållbara städer som bl.a. ska 
möjliggöra erfarenhetsutbyte, kunskap och 
lärandestöd. 

Sverige samverkar internationellt och i EU 
inom ramen för hållbar stadsutveckling. Sverige 
samverkar också m.fl. länder bl.a. Turkiet och 
Indien. Samarbetet handlar bl.a. om 
erfarenhetsutbyte och tekniklösningar. UN-
Habitat är FN:s organ för boende, bebyggelse 
och hållbar stadsutveckling. En tredje 
världskonferens för boende, bebyggelse och 
hållbar stadsutveckling kommer att hållas hösten 
2016 i Quito, Ecuador. 

För mer information om regeringens arbete 
med hållbar stadsutveckling hänvisas till 
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-

försörjning och byggande samt konsument-
politik. 

Hållbar bebyggelsestruktur och hållbar 
samhällsplanering 
Planeringsunderlag för kommunernas arbete är 
viktiga verktyg för att åstadkomma en hållbar 
bebyggelsestruktur och samhällsplanering. 
Jämfört med 2013 har andelen kommuner med 
aktuella planeringsunderlag som program och 
strategier för miljöanpassade transporter, handel, 
kulturvärden, grön- och vattenstruktur och 
energi ökat med mellan två och åtta 
procentenheter. I ett längre tidsperspektiv är det 
planeringsunderlag för transporter och energi 
som har ökat mest. 
 
Diagram 3.8 Kommunernas tillgång till planeringsunderlag 
inom olika områden, 2009-2014 
  

 
Naturvårdsverkets rapport 6661 

 
År 2014 hade en tredjedel av Sveriges kommuner 
en översiktsplan som antogs under den senaste 
mandatperioden. Mindre än en femtedel har 
översiktsplaner från 1990-talet. Under 2014 var 
det bara 18 kommuner som aktualitetsprövade 
sina översiktsplaner. Detta är något som 
kommunerna ska göra minst en gång under 
mandatperioden enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Flera kommuner använder sig av 
fördjupningar och tillägg för att göra planen mer 
aktuell. 

Infrastruktur och kollektivtrafik, gång och cykel 
I april 2014 fastställde regeringen en nationell 
plan för transportsystemet 2014–2025. 
Personbilen är det fordonsslag som dominerar 
resorna i Sverige. År 2014 utgjorde resande med 
bil 77 procent av persontransportarbetet. 
Resande med tåg stod för 8 procent av 
persontransportarbetet. Kollektivtrafik (buss, 
tunnelbana och spårväg) stod 2014 för 7 procent 
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av det totala persontransportarbetet. 
Motsvarande siffra för gång- och cykeltrafik var 
4 procent av persontransportarbetet 
(Trafikanalys 2015). För att förstärka 
kollektivtrafiken har många kommuner i dag 
strategier som innebär att ny bebyggelse planeras 
i kollektivtrafikstarka stråk och/eller i 
stationsnära lägen. Detta ger underlag för ökad 
turtäthet och leder också till ett ökat behov av 
goda gång- och cykelförbindelser mellan 
bebyggelsen och kollektivtrafiken.  

För att ytterligare stimulera kommunernas 
arbete har regeringen för perioden 2015–2018 
avsatt 500 miljoner kronor per år till statlig 
medfinansiering till lokala och regionala 
investeringar i kollektivtrafik i tätort genom ett 
ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på 
hållbara transporter i städer, se utgiftsområde 22 
Kommunikationer.  

 

Natur- och grönområden 
Naturvårdsverket har under året arbetet med 
kommunikationssatsningar om ekosystem-
tjänster. Under 2014 har Naturvårdsverket och 
berörda myndigheter på nationell och regional 
nivå arbetat med regeringens uppdrag om 
framtagande av regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur. Syftet med planerna är att 
stärka helhetssynen på landskapet i den fysiska 
planeringen genom att ta fram bättre underlag 
och prioritera insatser för grön infrastruktur i 
samverkan mellan olika aktörer. 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Antalet byggnader som är skyddade med 
rivningsförbud minskade mellan åren 2013 och 
2014, enligt kommunala uppgifter om gällande 
detaljplaner. Det innebär bl.a. en ökad risk att 
värdefulla kulturbyggnader rivs när nytt ska 
byggas.  

God vardagsmiljö 
Andelen av befolkningen som har nära till en 
livsmedelsbutik (mindre än en kilometer) har 
minskat något (från 51,2 procent 2011 till 47,6 
procent 2013). Detta är en minskning med sju 
procent totalt i riket. Allt fler bor nära såväl 
vårdcentral som grundskola. För grundskola var 
ökningen under samma tidsperiod två 
procentenheter till 50,9 procent medan andelen 
boende nära vårdcentral har ökat med 3,1 
procentenheter till 29,3 procent 2013. 

För att förbättra barns och ungas tillgång till 
bra utemiljöer vid framför allt skolor och 
förskolor har Boverket tagit fram en vägledning 
som förklarar relevant lagstiftning, 
ansvarsfördelning samt ger praktiska exempel. 
Vägledningen är kopplad till ett allmänt råd om 
friytor för utevistelse. 

Hälsa och säkerhet 
Sedan undersökningen av det svenska bostads-
beståndet 2007–2008 har ingen ny nationell 
uppföljning av tillståndet i inomhusmiljön 
genomförts. Byggbranschens användning av 
hälsofarliga kemiska produkter i Sverige uppgick 
till ca 1 200 kiloton (kton) 2011. Detta är en 
ökning med drygt 200 kton jämfört med året 
innan. Betongtillverkningen står för ungefär 
hälften av användningen. Däremot har 
användningen av miljöfarliga kemiska produkter 
inte ökat nämnvärt under samma period. 

Boverket administrerar statens bidrag till 
radonsanering i egnahem tillsammans med 
länsstyrelserna, vilket bidrar till att nå 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Under 
de senaste åren har antalet ansökningar av 
radonbidraget minskat kraftigt. Under 2014 
inkom 2 243 ansökningar motsvarande 28,8 
miljoner kronor. Antalet ansökningar minskade 
jämfört med föregående år. Från och med 2015 
avvecklas radonbidraget, men Boverket ska även 
fortsättningsvis informera om riskerna med 
radon och hur problemen kan åtgärdas. 

Inom bullerområdet har lagändringar i 
miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen 
(2010:900) trätt i kraft den 2 januari 2015. 
Lagändringen i plan- och bygglagen innebär nya 
krav på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller 
och att bullervärden ska anges i planbeskrivning 
till detaljplan eller i bygglov vid behov. 
Bullervärdena ska alltså inte alltid anges, utan 
bara när det är nödvändigt. Regeländringen i 
miljöbalken innebär att om bullervärden angivits 
i en detaljplan eller för ett bygglov ska dessa 
bullervärden var utgångspunkt vid en eventuell 
framtida tillsyn enligt miljöbalken. Boverket och 
Naturvårdsverket har arbetat gemensamt med 
att ta fram samordnade vägledningar om 
industri- och annat verksamhetsbuller vid såväl 
planläggning som tillsyn. Vägledningarna 
beslutades i april 2015. Regeringen har beslutat 
om en förordning om trafikbuller vid 
bostadbyggande som innehåller riktvärden för 
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buller från väg-, spår- och flygtrafik. 
Förordningen trädde i kraft 1 juni 2015.  

Hushållning med energi och naturresurser 
Energianvändningen per kvadratmeter i bostäder 
och lokaler fortsätter att minska (0,5 procent) 
mellan 2011 och 2012. Trenden med ökande 
elanvändningen för annat än uppvärmning har 
nu vänt, och elanvändningen har minskat något 
under samma period. 
 
Diagram 3.9 Temperaturkorrigerad energianvändning för 
uppvärmning av bostäder och lokaler räknat per 
kvandratmeter uppvärmd yta, 1995-2012 
kWh/m2  

 
Källa: naturvårdsverkets rapport 6661 

 
Utsläpp av växthusgaser från bygg- och 
fastighetsförvaltning samt väg- och järnvägs-
anläggningar var drygt 12 000 kton år 2011. 
Fastighetsförvaltningen står för ca tre fjärdedelar 
av utsläppen. Om uppvärmningen i bostäder och 
lokaler räknas bort är utsläppen från denna 
bransch lika stora som från byggbranschen. 
Trenden har varit stabil mellan 2008 och 2011. 

Hållbar avfallshantering 
Arbetet enligt den nationella avfallsplanen från 
2012 och med det nationella avfallsförebyggande 
programmet som beslutades av 
Naturvårdsverket 2013 fortsätter. I programmet 
sattes mål upp och en rad exempel på åtgärder 
angavs som olika aktörer kan vidta. 
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Livsmedelsverket och flera andra aktörer har 
initierat dialoger för att minska avfallsmängderna 
och minska mängderna farliga ämnen i 
produkter. Fokus har särskilt varit på 
textilbranschens och livsmedelskedjans aktörer. 
Kemikalieinspektionen har tagit fram en 
vägledning för de som producerar, importerar 
och säljer varor så att de lättare kan uppfylla 
kraven på information till kunder om varor som 
innehåller farliga ämnen. 

Naturvårdsverket har fått i uppgift att 
återrapportera vilka insatser verket respektive 
övriga myndigheter och andra berörda aktörer 
har vidtagit med anledningen av avfallsplanen 
och det avfallsförebyggande programmet. 
Naturvårdsverket har vidare fått i uppdrag att 
analysera dagens avfallsflöden och hur de 
förväntas utvecklas, hur dessa avfallsflöden kan 
förväntas tas om hand samt hur kapaciteten för 
olika typer av avfallsbehandling kan förväntas 
utvecklas. Utifrån denna analys ska myndigheten 
utveckla avfallsstatistiken och föreslå hur dessa 
uppgifter kan samlas in och sammanställas 
kontinuerligt. Vidare ska myndigheten utveckla 
ett förslag på ett särskilt system för spårbarhet av 
framför allt farligt avfall. Förslagen ska bidra till 
att det blir enklare att följa flöden och trender 
inom avfallsområdet, inklusive import och 
export, att få bättre underlag för tillsyn, att 
etappmålen om avfall kan följas upp samt som 
underlag och komplement till den nationella 
avfallsplanen. Naturvårdsverket ska senast den 
10 september 2015 delredovisa ett förslag till 
inriktning för den framtida avfallsstatistiken 
samt hur ett spårbarhetssystem skulle kunna 
utformas och vad som bör ingå. Uppdraget ska 
slutredovisas senast den 1 oktober 2016. 

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet 
När det gäller etappmålet om ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan så ökar den 
biologiska återvinningen av matavfall. År 2013 
återvanns 31 procent av matavfallet genom 
biologisk behandling där näringsämnen togs 
tillvara, en ökning jämfört med 2012 då 25 
procent behandlades biologiskt. Även om de 
insamlade matavfallsmängderna har ökat under 
de senaste åren behöver utbyggnaden öka ännu 
snabbare än i dagens takt för att klara 
återvinningsmålet på 50 procent. Mängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas 
för att målet ska nås. 

När det gäller etappmålet om resurs-
hushållningen i byggsektorn har 
Naturvårdsverket haft i uppdrag av regeringen 
att utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att 
bidra till att målet ska kunna nås. I stort bedöms, 
även om statistiken är bristfällig och uppgifter är 
osäkra, att det är sannolikt att Sverige redan i dag 
uppnår återvinningsgraden för bygg- och 
rivningsavfall på minst 70 procent som gäller för 
etappmålet. Detta under förutsättning att 
flödena av bygg- och anläggningsavfall som idag 
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inte rapporteras in kan tillgodoräknas i 
uppföljningen av återvinningsmålet redan nu är 
uppnått. Uppdraget redovisades i mars 2015 och 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Analys och slutsatser 

Utifrån tillståndet i miljön och det miljöarbete 
som görs, är bedömningen att utvecklingen för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är svagt 
positiv. Men riktningen för utvecklingen i den 
bebyggda miljön är inte entydig och trots att 
regeringen har vidtagit flera initiativ för att 
stärka det åtgärdsinriktade arbetet gör 
regeringen bedömningen att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet.  

 

Hållbara städer 
På uppdrag av regeringen har stödet till hållbara 
städer utvärderats av Boverket i en rapport som 
presenterades i juni 2014. Rapporten visar att det 
är svårt att dra slutsatser om projektens effekter 
och resultat eftersom projekten fortfarande 
pågår. Projekten löper under flera år där de sista 
kommer att avslutas den 31 december 2016. 
Regeringen gör bedömningen att när alla projekt 
är slutförda ska beslut tas om huruvida en ny 
samlad utvärdering bör ske. 

I Boverkets förslag till strategi för God 
bebyggd miljö pekas en rad sakområden ut där 
miljöteknik och miljöinnovationer och 
livscykelanalyser kan tillämpas: avfall, energi-
effektivisering och användning av förnybara 
material, transporter och mobilitet, smarta 
byggnader och byggande, vatten och avlopp i 
kretslopp, efterbehandling av förorenade 
områden. I rapporten pekas också ut 
integrerande aspekter av den hållbara stadens 
miljöfunktioner och tekniklösningar: samhälls-
planering och styrning för hållbarhet, arkitektur, 
form och design, resurseffektivitet och cirkulär 
ekonomi, integrerade kretsloppsanpassade 
systemlösningar, klimatanpassning, 
multifunktionella ytor, staden som 
innovationsmotor och testbädd för miljöpositiv 
teknik samt staden som motor för grön tillväxt. 
För att minska utsläppen av växthusgaser och 
stödja genomförande av lokala och regional 
klimat- och energistrategier har regeringen avsatt 
125 miljoner kronor för 2015 till stöd för 

klimatinvesteringar. Anslaget får användas för 
klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, 
installation av laddinfrastruktur för elfordon, 
samt berörda myndigheters arbete för att 
genomföra insatserna.  

Plattformen för hållbar stadsutveckling har 
etablerats under året och har bidragit till en ökad 
samverkan, samordning, kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

Hållbar bebyggelsestruktur och hållbar 
samhällsplanering 
Den största utmaningen för att nå miljö-
kvalitetsmålet är urbaniseringen. Fler invånare 
och ökad konkurrens om marken ställer höga 
krav på planering och byggande för att 
utvecklingen i den byggda miljön ska ske på ett 
hållbart sätt. Samtidigt riskerar många mindre 
tätorter att glesas ut och bilanvändningen öka 
när tillgång till service och kollektivtrafik 
minskar. 

Genom att många kommuner tar fram nya 
översiktsplaner kan plan- och bygglagen 
(2010:900) nya regler få genomslag under de 
närmaste åren. Enligt dessa ska översiktsplanen 
bli mer strategisk och samordnas med relevanta 
nationella och regionala mål för en hållbar 
utveckling, bl.a. andra miljökvalitetsmålen. 
Härigenom kan kommunens utveckling sättas in 
och förhålla sig till ett större geografiskt 
perspektiv. 

I det här arbetet kommer utredningen 
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, 
form och design (Ku 2014:02) att bidra med 
förslag på åtgärder och förslag till nya nationella 
mål. Utredningen syftar till att stärka 
arkitekturens, formens och designens värden 
och betydelse för individen, livsmiljön och den 
hållbara samhällsutvecklingen. Slutbetänkandet 
överlämnas den 1 oktober 2015. Även slutsatser 
från utredningen Bostadsplaneringskommitténs 
slutbetänkande En ny regional planering – ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning 
(SOU 2015:59) kan få betydelse för den 
fortsatta utvecklingen inom området.  

Infrastruktur och kollektivtrafik, gång och cykel 
Flera rapporter och utredningar, däribland 
utredningen om Fossilfri fordonstrafik (SOU 
2013:84), konstaterar att en förutsättning för en 
fossilfri fordonstrafik är att andelen kollektiv-
trafik, gång- och cykeltrafik ökar. Flera 
kommuner har tagit fram strategier för 
kollektivtrafiken som innebär att ny bebyggelse 
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planeras i kollektivtrafikstarka stråk och/eller i 
stationsnära lägen. Detta ger underlag för ökad 
turtäthet och leder också till ett ökat behov av 
goda gång- och cykelförbindelser mellan 
bebyggelsen och kollektivtrafiken. Ett minskat 
trafikarbete med personbil leder till minskade 
bullernivåer och luftföroreningar, och därmed en 
bättre måluppfyllelse för miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. De senaste årens ökade 
användning av biodrivmedel och allt 
energieffektivare bilar har bidragit till minskade 
utsläpp av växthusgaser.  

För att ytterligare stimulera ett mer hållbart 
resande har regeringen för perioden 2015–2018 
avsatt 500 miljoner kronor per år till insatser för 
förbättrade stadsmiljöer i form statlig 
medfinansiering till lokala och regionala 
investeringar i kollektivtrafik i tätort, se 
utgiftsområde 22 Kommunikationer.  

Natur- och grönområden 
Förtätning är positivt utifrån flera aspekter, men 
kan också hota natur- och grönområden i 
stadsmiljö. Boverkets nya allmänna råd och 
vägledning om barns utemiljö, lyfter också 
utemiljöns betydelse och ger verktyg för dess 
utveckling och bevarande bl.a. i tätortsmiljöer 
(Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans 
och förskolans utemiljö, Boverket 2015). 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Trots flera insatser från Riksantikvarieämbetet 
och Boverket för att öka kunskapen som t.ex. en 
gemensam digital vägledning om kulturvärden i 
plan- och bygglagssystemet behövs fler insatser 
för att nå miljökvalitetsmålet. För att 
kulturvärden i bebyggd miljö ska bevaras, 
användas och utvecklas måste hela kedjan av 
tillgång till kompetens och kunskapsunderlag 
samt tillämpning av lagstiftning fungera.  

God vardagsmiljö 
Tillgängligheten för boende till både vårdcentral 
och grundskola har förbättrats i de flesta 
kommuntyper. Utvecklingen har dock gått åt 
motsatt håll för livsmedelsbutiker där 
tillgängligheten har minskat i alla typer av 
kommuner. De varierande resultaten gör det 
svårt att bedöma om det blivit enklare eller 
svårare att klara vardagslivet utan långa resor. 

Hälsa och säkerhet 
Det behövs ytterligare överenskommelser och 
insatser, såväl nationellt som internationellt, för 
att begränsa trafikbullret. Särskilt behöver 
resurser inriktas mot åtgärder för att begränsa 
bullret vid källan, samt för att åtgärda de mest 
utsatta bostäderna och områdena.  

Hushållning med energi och naturresurser 
Det pågår många åtgärder inom framför allt 
energiområdet och den positiva trenden med 
minskande energianvändning i byggnader 
förväntas fortsätta. Boverket har bl.a. påbörjat 
arbetet med ett regeringsuppdrag som innebär 
att analysera och föreslå en definition av 
energiprestanda att tillämpas för energi-
hushållningskrav avseende nära-nollenergi-
byggnader, samt föreslå kvantitativa riktlinjer för 
energihushållningskrav avseende nära-noll-
energibyggnader. 

Hållbar avfallshantering 
Befintliga styrmedel inom avfallsområdet 
bedöms inte vara tillräckliga för att förebygga 
mängderna och öka resursutnyttjandet, utan det 
kommer att krävas att de styrmedel och åtgärder 
som föreslås i nationella planer/program och i 
redovisade regeringsuppdrag verkligen 
genomförs i stor omfattning.  

3.5.17 Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökvalitetsmålet är att den biologiska 
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och eko-
systemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

De indikatorer och bedömningsgrunder som 
används för att redovisa resultaten inom området 
är följande: 
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– bevarandestatusen för i Sverige naturligt 
förekommande naturtyper och arter samt 
genetisk variation, 

– påverkan från klimatförändringar, 

– ekosystemtjänster och resiliens. 

– grön infrastruktur, 

– genetiskt modifierade organismer som kan 
hota den biologiska mångfalden är inte 
introducerade, 

– främmande arter och genotyper, 

– biologiskt kulturarv och 

– tätortsnära natur som är värdefull för 
friluftslivet, kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden. 

Resultat 

Utvecklingen i miljön är negativ. Det råder dock 
fortsatt brist på kunskap om arters utbredning 
och genetiska variation samt tillståndet för 
ekosystemens funktioner och betydelsen av 
ekosystemtjänster för samhällets välfärd. 
Nyttjandet av naturresurser är det som har störst 
påverkan på biologisk mångfald. Eftersom 
effekter av markanvändning är så mycket 
kraftigare än effekter av klimatförändringar är 
det lättare att upptäcka och förutsäga effekter av 
förra än av det senare. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
Mellan åren 2007–2013 bedömdes det inte ha 
skett någon verklig förändring av naturtypers 
bevarandestatus, som beror på naturliga orsaker 
eller t.ex. förvaltning och skötselåtgärder. Detta 
framgick av Sveriges senaste rapport enligt 
artikel 17 i art- och habitatdirektivet, vilken låg 
till grund för resultatredovisningen i budget-
propositionen för 2015. 

I april 2015 publicerade Artdatabanken 
rapporten Tillstånd och trender för arter och 
deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. 
Rapporten redovisar risken som enskilda arter av 
djur, växter och svampar bedöms löpa att 
försvinna från Sverige, baserat på kriterier från 
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). Av 
rapporten framgår bl.a. att andelen rödlistade 
arter är ungefär lika stor som vid de tidigare 
bedömningarna 2005 och 2010, dvs. ca 20 
procent av de bedömda arterna. Även andelen 
hotade arter är i stort sett oförändrad, ca 9 

procent. Antalet bedömda arter utgör i sin tur ca 
43 procent av samtliga kända flercelliga 
inhemska arter. Groddjur och stora däggdjur har 
fått en något förbättrad situation. De faktorer 
som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är 
skogsavverkning och igenväxning, vilka båda 
utgör ett hot mot vardera ca 30 procent av de 
rödlistade arterna. Andra viktiga 
påverkansfaktorer är fiske, torrläggning av 
våtmarker, tillbakagång hos värdarter (främst 
alm och ask som drabbats av invasiva 
svampsjukdomar), klimatförändringar och 
konkurrens från invasiva främmande arter. 

Genetisk mångfald har ännu inte studerats 
hos det stora flertalet vilda djur, växter och 
svampar. 

Insatser som bidrar till att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för arter och naturtyper 
redovisas under övriga naturtypsmål och i 
avsnitten nedan. 

Påverkan av klimatförändringar 
Arbetet med att motverka negativ påverkan på 
biologisk mångfald av klimatförändringar 
befinner sig ännu i ett kunskapsuppbyggande 
skede. Förändringarna i klimatet bedöms bli 
större vid våra nordliga breddgrader än i världen 
i genomsnitt. Naturvårdsverket pekar på att 
känsliga miljöer i fjällen och Östersjön kan 
skadas eller helt försvinna om utvecklingen 
tillåts fortsätta som i dag. Inom Arktiska rådet 
har arbetet med skydd av områden och 
bevarande av biodiversitet i Arktis gjort framsteg 
under 2014. 

På regeringens uppdrag har flera underlag för 
att utveckla politiken tagits fram under 2014 och 
2015. Miljömålsberedningen har lämnat förslag 
till etappmål och åtgärder för stärkt klimat-
anpassning i betänkandet Med miljömålen i 
fokus – hållbar användning av mark och vatten 
(SOU 2014:50). I SMHI:s redovisning Underlag 
till kontrollstation 2015 för anpassning till ett 
förändrat klimat lämnas förslag om 
klimatanpassning av betydelse för naturmiljön 
och biologisk mångfald. Mer information om 
dessa underlag finns i avsnitt 3.5.2 Begränsad 
klimatpåverkan ovan och i avsnittet Grön 
infrastruktur nedan. Naturvårdsverket har även 
fått i uppdrag att ta fram en strategi för att 
utreda hur det nationella arbetet med biologisk 
mångfald kan utvecklas i syfte att på ett 
strategiskt sätt ta om hand effekter på biologisk 
mångfald till följd av ett förändrat klimat. 
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Ekosystemtjänster och resiliens 
Kunskapen om ekosystemens funktioner och 
processer är i många fall fortsatt bristfällig. 
Naturvårdsverkets rapport Sammanställd 
information om ekosystemtjänster (dnr 
M2012/1507) utgör en viktig grund för fortsatt 
kunskapsuppbyggnad. Inledande analyser av 
marina ekosystemtjänster har även gjorts i 
arbetet med att införa EU:s havsmiljödirektiv 
(2008/56/EG). 

Ökad sårbarhet hos ekosystem har bl.a. 
orsakats av för högt fisketryck i havet och 
vattenkraftsutbyggnad i många vattendrag. Det 
har minskat såväl bestånden som den genetiska 
basen hos många fiskarter. Ensidig inriktning 
mot enstaka växtslag och arter i skogs- och 
jordbruk, och användandet av främmande 
trädslag och sorter som inte är anpassade till 
växtplatsen har också ökat sårbarheten. 
Utdikning och omvandling av våtmarker har lett 
till att deras funktion som naturliga reningsverk 
och reglerare av vattennivån har minskat eller 
upphört. 

För att ytterligare öka kunskapen om 
ekosystemfunktioner och deras sårbarhet, och 
för att bidra till kunskapsspridning, har 
regeringen vidtagit flera insatser för ekosystem-
tjänster (prop. 2013/14:141). Läs mer längre ned 
om den biologiska mångfalden och ekosystem-
tjänsternas värden. 

Grön infrastruktur 
På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket 
påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer och en 
genomförandeplan för regionala handlingsplaner 
för grön infrastruktur. Regeringen har utökat 
Naturvårdsverkets uppdrag till att även omfatta 
att koordinera genomförandet av grön 
infrastruktur i Sverige. Miljömålsberedningen 
har lämnat förslag till etappmål och ytterligare 
åtgärder för grön infrastruktur (SOU 2014:50), 
vilka bereds inom Regeringskansliet. 

Genom ändring av miljöbalken infördes under 
2014 en möjlighet att få dispens från det 
generella biotopskyddet för att underlätta för 
jordbruket. För att få dispens krävs dels att 
åtgärden ska behövas för att utveckla eller 
bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, 
dels måste biotopskyddets syften fortfarande 
kunna tillgodoses. Någon uppföljning av 
effekterna av lagändringen har ännu inte gjorts. 

Genetiskt modifierade organismer 
I dag sker ingen kommersiell odling av GMO i 
Sverige, men däremot förekommer fältförsök. 

EU:s medlemsstater har möjlighet att 
begränsa eller förbjuda odling av godkända 
genetiskt modifierade organismer s.k. GMO-
grödor. Denna lagstiftning återfinns i 
Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 
2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG. 
Syftet med direktivet är att medlemsstaterna 
under vissa förutsättningar ska kunna begränsa 
eller förbjuda odling av en GMO som är 
godkänd på EU-nivå. Regeringen anser det 
viktigt att användningen och odling av GMO 
inte leder till påverkan på den biologiska 
mångfalden. Försiktighetsprincipen är styrande 
för hanteringen. 

Främmande arter och genotyper 
I Sverige finns cirka 2 000 främmande arter. I 
dag uppskattas 388 av dessa vara invasiva och 82 
potentiellt invasiva, dvs. de hotar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, och kan även 
ha signifikanta negativa effekter på människors 
hälsa och ekonomin. Klimatförändringar 
påverkar främmande arters möjlighet att etablera 
sig i Sverige vid introduktion.   Främmande arter 
introduceras till nya områden genom 
internationella transporter. Utsläpp av 
barlastvatten från fartyg utgör en särskilt 
svårhanterlig och allvarlig källa. Den 
internationella barlastkonventionen har ännu 
inte trätt i kraft men en ny EU-förordning om 
förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter trädde i 
kraft under 2015.  

Naturvårdsverket har i december 2014 
redovisat ett regeringsuppdrag där man, i samråd 
med Jordbruksverket och Havs- och 
vattenmyndigheten reviderat den nationella 
strategin och handlingsplanen om främmande 
arter från 2008 med syfte att implementera den 
nya EU-lagstiftningen i Sverige. Sverige har 
medverkat aktivt i arbetet med EU-
lagstiftningen. Bland annat har Sverige föreslagit 
att föra upp amerikansk hummer, mårdhund och 
vresros på förteckningen över invasiva 
främmande arter av unionsbetydelse.  

Sverige har också deltagit aktivt i de pågående 
förhandlingarna om en ny EU-lagstiftning om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare vilken har 
betydelse för skyddet mot invasiva främmande 
arter. Jordbruksverket och SLU har under 2014 
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redovisat ett regeringsuppdrag om riskvärdering 
avseende allvarliga växtskadegörare. Regeringen 
har lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket att ta 
fram en strategi avseende undersökning och 
övervakning av förekomst av växtskadegörare 
(se vidare utgiftsområde 23). 

Biologiskt kulturarv 
Värdefulla ängs- och betesmarker, skogsbryn 
och betad skog är några av de miljöer som 
innehåller biologiskt kulturarv och som hotas av 
förändrad markanvändning och moderna 
brukningsmetoder inom jord- och skogsbruket. 
Det biologiska kulturarvet i fjällandskapet är 
viktigt men mindre känt. 

Gräsmarkerna hör till de naturtyper som har 
sämst status och utveckling. Ängs- och 
betesmarker i odlingslandskapet sköts bl.a. med 
miljöersättningar inom Landsbygdsprogrammet, 
men arealen som får stöd minskar. Det finns 
också regionala skillnader. Den nya 
programperioden för EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik påbörjades under 2015. Detta 
beskrivs under utgiftsområde 23. 

Miljöersättningar har tillsammans med stödet 
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 
(Nokås) också finansierat bevarande av 
naturvärden och kulturmiljöer i skogen som 
fäbodmiljöer, brynmiljöer och betad skog. 
Skogsstyrelsen har tagit fram ett faktablad om 
brynmiljöer med syftet att öka hänsynen. 
Skogsstyrelsen har under 2014 betalat ut 11,8 
miljoner kronor till Nokås. Beviljade medel har 
ökat kraftigt under 2013–2014, från 11,9 
miljoner kronor 2012 till 21,4 miljoner kronor 
2014. Endast drygt hälften av de beviljade 
medlen har dock betalats ut.  

Biologiskt kulturarv återfinns också i många 
naturreservat. För att skydda och vårda särskilt 
värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer kan 
dessutom kommuner och länsstyrelser bilda 
kulturreservat. Inga särskilda resurser finns dock 
avsatta för detta. Ett kulturreservat bildades 
under 2014, och för närvarande finns det 
sammanlagt 43 kulturreservat i Sverige, varav 34 
har beslutats av länsstyrelser och 9 av 
kommuner. Arbetet med kulturmiljö och 
naturvård har många beröringspunkter. För att 
utveckla arbetet har Riksantikvarieämbetet och 
Naturvårdsverket fått i uppdrag att redovisa hur 
samverkan mellan naturvård och kulturmiljö-
arbete fungerar rörande förvaltningen av natur- 

och kulturreservat. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 15 mars 2016. 

Den genetiska mångfalden hos domesticerade 
arter följs upp under miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. 

Tätortsnära natur 
Under 2014 har 14 stycken kommunala 
tätortsnära naturreservat inrättats. Syftet är att 
främja friluftsliv och den sammanlagda ytan är 3 
035 ha. 

18,4 miljoner kronor beviljades i statliga 
bidrag till tätortsnära projekt i lokala naturvårds-
satsningen (LONA). Totalkostnaden för dessa 
projekt var ca 43 miljoner kronor, vilken delas 
med bl.a. kommunerna. För att bättre tillvarata 
den tätortsnära naturen pågår arbete med att ta 
fram ett 40-tal naturvårdsprogram och 
skötselplaner. LONA-projekten innefattar bl.a. 
stängsling för betesdrift, sly- och vassröjning, 
restaurering och förstärkningsinsatser av växt- 
och djurpopulationer och insatser för 
tillgänglighet genom vandringsleder och 
parkeringsplatser. 

Under 2013 tog Skogsstyrelsen fram 
målbilder för god miljöhänsyn inom skogs-
områden av betydelse för friluftsliv och 
rekreation. Det saknas dock tillförlitlig 
uppföljning av skogsbrukets hänsyn till skogens 
sociala värden, men arbete med att utveckla 
uppföljningen av skogsbrukets hänsyn till 
skogens upplevelsevärden är påbörjat. 

Etappmål med anknytning till miljökvalitetsmålet 
Åtgärdsprogram för hotade arter är ett viktigt 
redskap för att åstadkomma förbättringar för 
arter med särskilda behov. Dit hör flera av de 
mest akut hotade arterna. Etappmålet om hotade 
arter och naturtyper uppfylls genom pågående 
myndighetsarbete enligt följande. År 2014 
fastställdes 16 nya åtgärdsprogram för hotade 
arter och en uppdatering gjordes av 18 program. 
Vid årets slut var 138 program gällande. Antalet 
genomförda och avslutade program var 47. 
Naturvårdsverket har bedömt att samtliga 
planerade åtgärdsprogram under 2015 kommer 
att vara fastställda och under genomförande eller 
genomförda. Det handlar om totalt ca 200 
program. 

Under 2014 fortsatte bekämpningen av 
prioriterade invasiva främmande arter, främst 
mårdhund, och lokala bekämpningsinsatser mot 
bl.a. vresros, jättebalsamin, jätteloka, sjögull och 
mink, vilket bidrar till uppfyllandet av 
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etappmålet om invasiva främmande arter. 
Underlag för det fortsatta arbetet med att 
bedöma effekter och genomföra prioriterade 
bekämpningsinsatser har tagits fram i 
Naturvårdsverkets förslag till reviderad nationell 
strategi och handlingsplan, med hänsyn till EU-
lagstiftningen. 

För att bidra till uppfyllelsen av etappmålet 
om kunskap om genetisk mångfald har 
regeringen lagt uppdrag eller 
återrapporteringskrav på Skogsstyrelsen, Statens 
jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten om samverkan kring 
kartläggning och övervakning av genetisk 
mångfald hos vilda och domesticerade växter och 
djur. 

Inga specifika åtgärder har vidtagits för att nå 
etappmålet om helhetssyn på 
markanvändningen. Regeringens uppdrag till 
Naturvårdsverket om grön infrastruktur, 
klimatanpassning och kommunikation om 
ekosystemtjänster bidrar dock till etappmålet. 
Uppdragen involverar ett flertal berörda 
myndigheter i framtagande av riktlinjer och 
vägledningar som underlättar ett helhetsgrepp på 
åtgärder på landskapsnivå.  

Regeringen förklarade i prop. 2014/15:1 att 
etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens 
är uppnått. Detta grundades på att de insatser 
som aviserades i samband med etappmålet har 
genomförts. Det fortsatta arbetet med att 
vidmakthålla ekosystemtjänster redovisas 
hädanefter under etappmålet om den biologiska 
mångfalden och ekosystemtjänsternas värden.  

Flera insatser som påbörjats under 2014 och 
2015 bidrar till uppfyllelsen av etappmålet om 
den biologiska mångfalden och ekosystem-
tjänsternas värden. Naturvårdsverket har fått i 
uppdrag att genomföra en flerårig 
kommunikationssatsning. Tio myndigheter har 
knutits till uppdraget. Även arbetet med grön 
infrastruktur bidrar till att viktiga 
ekosystemtjänster identifieras och kartläggs. 
Regeringen har även gett Formas i uppdrag att 
göra en analys av forskning om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 
Naturvårdsverkets forskningssatsning Värdet av 
ekosystemtjänster pågår. Svenska myndigheter 
och forskare medverkar aktivt i EU-samarbete 
och internationellt samarbete om kunskap om 
ekosystemtjänster, bl.a. inom den internationella 
plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (IPBES). Statistiska 

centralbyrån har i rapporten Markräkenskaper 
för biologisk mångfald påbörjat metod-
utveckling för att uppfylla behoven av data om 
ekosystemtjänster för miljöräkenskaper och 
hållbarhetsindikatorer genom att knyta ihop 
ekonomiska och ägarmässiga data med enskilda 
naturtyper. 

Arbetet med att nå etappmålet om skydd av 
landområden, sötvattensområden och marina 
områden handlar framför allt om att inrätta 
skyddade områden, men även om att stärka 
ekologiska samband i landskapet, vilket 
beskrivits ovan under rubriken Grön 
infrastruktur. Under 2014 har länsstyrelserna 
fattat beslut om att inrätta 135 naturreservat och 
kommunerna har inrättat 10 naturreservat. Den 
totala arealen uppgår till 24 758 hektar, fördelade 
på 14 930 hektar skogsmark, 3 600 hektar 
våtmark, 920 hektar jordbruksmark, 2 700 
hektar sjöar och vattendrag, 2 100 hektar hav 
och 508 hektar övrig mark. De statliga 
kostnaderna för köp av mark, intrångsersättning 
och bidrag till kommunerna uppgick under 2014 
till totalt cirka 647 miljoner kronor. Därutöver 
har Skogsstyrelsen under 2014 fattat beslut om 
att inrätta 229 biotopskyddsområden för 1 082 
hektar skogsmark och slutit 123 naturvårdsavtal 
med markägare för 625 hektar skogsmark. 
Ersättningen till markägare har uppgått till cirka 
130 miljoner kronor.  

Naturvårdsverket bedömer att etappmålet inte 
kan nås med dagens tempo. Naturvårdsverket 
hänvisar till att takten på skogsskyddsarbetet har 
sjunkit av flera skäl, förutom budgetminskning, 
även den förändring av expropriationslagen som 
genomfördes 2010, och innebär ett 
schabloniserat påslag om 25 procent på 
ersättningen till markägare, vilket inneburit att 
areal skydd per satsad krona minskat kraftigt, 
Naturvårdsverket framhåller att arbetet med att 
använda ersättningsmarker från Sveaskog för att 
skydda värdefulla skogar hos privata skogsägare 
har varit framgångsrikt. Vad gäller skydd av 
marina områden har arbetet med anledning av 
etappmålet just inletts med ett uppdrag till 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Naturvårdsverket redovisade i maj 2015 en 
revidering av 2008 års genomförandeplan till 
Nationalparksplanen för Sverige 
(Naturvårdsverkets rapport 6677). I genom-
förandeplanen beskriver Naturvårdsverket de 
områden som myndigheten prioriterar att arbeta 
med fram till 2020 och hur arbetet med 
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genomförandet av enskilda nationalparker bör 
bedrivas. Av de i Nationalparksplan för Sverige 
tidigare föreslagna områdena är 12 stycken nya 
nationalparker och 5 utvidgningar av befintliga 
nationalparker kvar att genomföra. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att ytterligare insatser 
behövs utöver de beslutade och planerade 
styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
För att nå målet gynnsam bevarandestatus för i 
Sverige naturligt förekommande naturtyper och 
arter behöver takten öka i arbetet med att nå 
etappmålet om skydd av landområden, 
sötvattensområden och marina områden. Det 
har samtidigt en avgörande betydelse vad som 
sker utanför skyddade områden. Hänsyn i 
nyttjandet av mark och vatten men även 
skötselåtgärder utanför skyddade områden är 
därför av största betydelse. De åtgärder som 
beskrivs i den befintliga strategin för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (2013/14:141) 
räcker inte för att ändra på detta. Hållbart 
nyttjande av biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster behöver genomsyra arbetet för att nå ett 
flertal samhällsmål, och betydelsen av 
ekosystemtjänster för hållbar utveckling bör 
fortlöpande klargöras och tas till utgångspunkt 
för åtgärder inom berörda sektorer. 

Åtgärdsprogram för hotade arter är ett viktigt 
komplement till de breda naturvårdssatsningar 
som görs dels genom områdesskydd och dels 
genom miljöersättningar som uppmuntrar 
fortsatt hävd av värdefulla odlingslandskaps-
miljöer, inklusive kulturarvet i dessa. Fastställda 
åtgärdsprogram för hotade arter bör genomföras 
och ytterligare program bör tas fram. Urvalet av 
arter som får åtgärdsprogram bör ses över. Den 
förstärkning av anslag 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur, som föreslås kommer att bidra till att öka 
takten i arbetet. De flesta programmen rör 
landmiljön och behovet av ytterligare program 
inom marin och sötvattensmiljö bör särskilt 
övervägas. 

Kartläggning och övervakning av genetisk 
mångfald är ett viktigt utvecklingsområde för att 
kunna klara de naturtypsanknutna miljö-
kvalitetsmålen med avseende på att uppnå 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk 

variation inom och mellan populationer. Den 
genetiska mångfalden inom arter är betydelsefull 
för att upprätthålla livskraftiga populationer och 
att säkra ekosystemens motståndskraft mot t.ex. 
ett förändrat klimat. Det är angeläget att få till 
stånd systematiska genetiska undersökningar av 
populationer som minskar oroväckande i Sverige 
för att kunna planera insatser för artbevarande, 
samt för ett urval arter för att förstå effekter av 
mänskliga aktiviteter 

Påverkan av klimatförändringar 
Det finns inga styrmedel specifikt inriktade på 
klimatanpassningsåtgärder för arter och 
naturtyper som i klimatscenarier har utpekat 
förhöjd risk för utdöende. Regeringen avser att 
komplettera den svenska strategin för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster med ytterligare 
åtgärder som bidrar till att risken för utdöende 
har minskat för de arter och naturtyper som 
löper störst risk att påverkas negativt av 
klimatförändringar. 

Ekosystemtjänster och resiliens 
Fungerande ekosystem och ekosystemtjänster 
utgör en bas för samhällsekonomin och för 
välfärden. Arbetet att synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald, 
genom att integrera dess värden i politiska och 
ekonomiska ställningstaganden ges fortsatt hög 
prioritet. 

Flera initiativ har inletts för att ta fram en 
vägledning om ekosystemtjänster till olika 
aktörer som aviserades i strategin för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (prop. 
2013/14:141), inom ramen för regerings-
uppdragen om grön infrastruktur och 
kommunikation om ekosystemtjänster. 
Boverket har dessutom aviserat en vägledning 
för kommunernas arbete med tätortsnära natur 
och grönområden i staden. Regeringen avser att 
följa myndigheternas arbete med vägledning för 
att vid behov ge kompletterande uppdrag som 
ökar takten i arbetet med att nå etappmålet om 
den biologiska mångfaldens och ekosystem-
tjänsternas värden. 

Regeringen arbetar fortlöpande med att 
integrera betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster i relevanta 
politikområden och processer. Ekonomiska 
styrmedel blir särskilt betydelsefulla för att 
uppnå etappmålet.  

Analys och metodutveckling för att inkludera 
kopplingar mellan markanvändning, ekonomisk 
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utveckling och biologisk mångfald i miljö-
räkenskaperna bör fortsätta och fördjupas 
genom samverkan mellan Statistiska 
centralbyrån och statistikansvariga myndigheter 
samt med Artdatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Att knyta ihop ekonomiska 
och ägarmässiga data med enskilda naturtyper 
skapar bättre förståelse för förutsättningarna för 
naturtypernas förvaltning och potentiella 
hotbilder. Underlag skapas som beskriver de 
aktörer som behöver involveras i genomförandet 
av grön infrastruktur. 

Grön infrastruktur 
De påbörjade insatserna för grön infrastruktur 
kommer att utgöra en central del i arbetet med 
att bevara biologisk mångfald. De regionala 
handlingsplanerna förväntas på sikt ge ett 
väsentligt bättre beslutsunderlag för skydd, 
återställande och hållbart nyttjande inom 
sektorer. Att kunna rikta åtgärder i landskapet 
där de bedöms göra störst nytta leder till en mer 
kostnadseffektiv naturvårdspolitik. 

I arbetet med grön infrastruktur spelar 
långsiktigt bevarande av kärnområden för 
biologisk mångfald i odlingslandskapet en viktig 
roll. De viktigaste förutsättningarna för detta är 
ett fortsatt jordbruk och riktade medel i miljö-
ersättningarna i EU:s gemensamma jordbruks-
politik, men bevarandeåtgärder kan även omfatta 
både formellt områdesskydd (inklusive Natura 
2000), skötsel och andra insatser som är 
nödvändiga för att bevara och stärka odlings-
landskapets värden. 

Myndigheternas samarbete med att utveckla 
grön infrastruktur samt kunskapen om värdet av 
ekosystemtjänster förväntas bidra till etappmålet 
om helhetssyn på användningen av mark och 
vatten. Miljömålsberedningens förslag (SOU 
2014:50) till åtgärder för att uppnå en stärkt 
hänsyn till grön infrastruktur i användningen av 
mark och vatten genom en ökad helhetssyn på 
landskapet ska även beaktas i sammanhanget. 
Vidare innebär kommittédirektivet om en 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
(dir. 2015:73) att samverkan mellan åtgärder 
inom berörda politikområden kommer att 
analyseras ytterligare. 

Främmande arter och genotyper 
Sverige måste i likhet med andra EU-länder 
genomföra åtgärder för att hantera de arter som 
kommer att tas upp på förteckningen över 
invasiva främmande arter av unionsbetydelse. 

Förteckningen kommer att tas fram inom ramen 
för EU-förordningen om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter. I förordningen ställs 
även krav på åtgärder för att hindra oavsiktlig 
introduktion av potentiellt invasiva främmande 
arter. Det finns också krav på övervakning. 
Befintliga övervaknings- och inspektionssystem 
har delar som kan användas för att övervaka 
invasiva främmande arter, men det behövs en 
översyn av vilka nya delar som behöver utvecklas 
och den tekniska utformningen av systemet. 
Detta för att kunna få information om vilka 
främmande arter vi har i landet, deras utbredning 
och ekologiska effekter. 

EU-förordningen kommer att styra mycket 
av arbetet med invasiva främmande arter under 
de närmaste åren, och därmed även hur 
resurserna används. Åtgärder och övervakning 
kommer främst att gälla arter av 
unionsbetydelse, om sådana finns i landet. Vilka 
arter som hamnar på förteckningen är därför av 
mycket stor betydelse för vilka insatser som 
kommer att genomföras. Det är dock troligt att 
ett antal arter som innebär en allvarlig risk i 
Sverige, inte kommer att finns med på 
unionslistan. En bedömning på nationell nivå 
måste göras för att skilja ut de arter i Sverige som 
vi behöver agera mot. Regeringen avser att vidta 
åtgärder för att öka takten i arbetet med att nå 
etappmålet om invasiva främmande arter, baserat 
på Naturvårdsverkets förslag till reviderad 
nationell strategi och handlingsplan. 

Biologiskt kulturarv 
Alternativ till EU:s miljöersättningar, som t.ex. 
Naturvårdsverkets skötselmedel och Nokås för 
att sköta odlingslandskapets mest värderfulla 
områden har tidigare inte tilldelats tillräckliga 
resurser. Detsamma gäller resurser för bildandet 
av kulturreservat. Regeringens satsningar på 
skydd av värdefull natur och åtgärder för 
värdefull natur möjliggör ökade insatser för 
biologiskt kulturarv. Regeringen avser vidare att 
uppdra åt ansvariga myndigheter att analysera 
hur måluppfyllelsen för berörda 
miljökvalitetsmål kan förbättras och att föreslå 
åtgärder i t.ex. landsbygdsprogrammet (se ovan 
under Ett rikt odlingslandskap). 

Tätortsnära natur 
Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands 
och Skåne län lämnade i maj 2015 en redovisning 
över arbetet med att skydda tätortsnära natur 
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(dnr 2015/0000). Länsstyrelserna föreslår att 
arbetet fortsätter under ytterligare en 
femårsperiod. Regeringen avser att återkomma i 
frågan. 

Förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden, kulturmiljön och för friluftsliv i 
tätortsnära natur kan förbättras. I arbetet är det 
viktigt att lyfta begreppet ekosystemtjänster och 
därmed tydliggöra kopplingen till den biologiska 
mångfalden. Tätortsnära natur fyller en viktig 
samhällsfunktion genom den mångfald av 
ekosystemtjänster som tillhandahålls av 
biologisk mångfald, inte minst möjligheten till 
rekreation genom friluftsliv. Det är därför 
angeläget att en dialog förs på lokal nivå där lokal 
kunskap och engagemang tas till vara. Flera av de 
insatser som genomförs för grön infrastruktur 
och ekosystemtjänster förväntas bidra till detta, 
inte minst åtgärder för forskning och innovation 
knutet till ekosystemtjänster och utveckling av 
naturbaserade lösningar.  

Statlig medfinansiering som ges för att stödja 
lokalt engagemang i olika miljö- och 
naturvårdsfrågor har förutsättning att vara 
kostnadseffektiva satsningar genom att stimulera 
till frivilliga insatser av betydelse på både lokal 
och nationell nivå. Lokala naturvårdssatsningen 
(LONA) där staten via länsstyrelserna ger 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt spelar en 
viktig roll. Sedan starten 2004 har totalt 2 697 
projekt beviljats bidrag med totalt 466 miljoner 
kronor. Projektägarnas egna finansiering uppgår 
till 641 miljoner kronor. Alla kommuner i landet 
har fått bidrag till sina egna naturvårdssatsningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.6 Politikens inriktning 

Att säkerställa utvecklingen till en god miljö och 
minska utsläppen av växthusgaser är en av vår 
generations största utmaningar. En framåt-
syftande miljöpolitik med utgångspunkt i 
miljömålen kan lösa miljöproblemen och skapa 
nya möjligheter för jobb och utveckling. Med 
miljöteknik är det inte bara möjligt att minska 
vår miljöpåverkan utan också att utveckla vårt 
välfärdssamhälle. Genom att minska vår 
förbrukning eller återanvända och återvinna de 
produkter vi använder kan vi minska 
belastningen på jordens gemensamma resurser. 

De nationella miljökvalitetsmålen ska klaras. 
Avgörande steg ska tas för att göra detta möjligt. 

Arbetet med framför allt minskade utsläpp av 
växthusgaser, men även för en giftfri miljö, 
biologisk mångfald och bättre havsmiljö ska 
prioriteras. 

Insatser för att nå regeringens klimat- och 
miljömål ska integreras i de politikområden där 
drivkrafterna och lösningarna för utmaningarna 
finns. 

En utveckling där bostadsbebyggelse i större 
utsträckning sker på områden som sedan tidigare 
är i anspråkstagna för annan verksamhet innebär 
en god hushållning med tätortsnära 
grönområden. Ekonomiskt stöd till kommuner 
för sanering av mark för bostadsbyggande införs. 

Det ska vara lätt och lönsamt att göra 
miljövänliga val i vardagen. Genom skatter på 
miljö- och hälsoskadliga vanor och beteenden 
ska samhällsekonomiska kostnader synliggöras 
för att styra konsumtion och investeringar i en 
mer hållbar riktning. Regeringen kommer också 
att fortsätta arbetet med att kartlägga icke 
skatterelaterade potentiellt miljöskadliga 
subventioner som ett led i att genomföra EU:s 
strategi för tillväxt och jobb.  

Bedömningen att 14 av 16 miljökvalitetsmål 
inte nås med beslutade styrmedel gör att arbetet 
för att nå målen måste intensifieras. Arbetet med 
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet 
genomsyrar hela regeringens politik. Regeringen 
kommer att stärka genomförandet av miljö-
politiken och under mandatperioden ta 
avgörande steg för att nå de av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.  

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet ska integreras även i det 
internationella arbetet. Generationsmålet och 
flertalet av miljökvalitetsmålen förutsätter 
åtgärder utanför Sveriges gränser.  

Dagens miljöutmaningar är i stora delar 
gränsöverskridande och arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet 
förutsätter också att Sverige arbetar för en 
ambitiös miljöpolitik inom EU och inter-
nationellt. Regeringen kommer under 2016 
fortsatt bedriva samarbete med länder som är av 
strategisk betydelse för det globala miljö- och 
klimatsamarbetet. Bilateralt miljö- och 
klimatsamarbete ligger i linje med regeringens 
övergripande ambition att Sverige ska vara en 
stark röst i världen och aktivt delta i det 
internationella samarbetet i frågor som är viktiga 
för Sverige och den globala miljön.  
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Under 2015 kommer FN att anta nya globala 
hållbarhetsmål. Den nya globala hållbarhets-
agendan syftar till att uppnå social, ekonomisk 
och miljö- och klimatmässig hållbarhet. 
Miljödimensionen av hållbar utveckling är 
avgörande för att utrota fattigdom och skapa 
ekonomisk och social utveckling för kvinnor och 
män. Under 2016 kommer regeringen att arbeta 
med det nationella genomförandet av de mål 
som har beslutats. I det nationella genom-
förandet av målen kommer de nationella 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet att 
vara en viktig utgångspunkt.  

Klimat- och miljöutmaningar kan utgöra en 
drivkraft för innovation och utveckling av t.ex. 
ny teknik. Regeringen satsar 62 miljoner kronor 
årligen på samverkan kring miljö- och 
klimatteknik t.o.m. 2019. Framtidsrådet och 
dess kansli liksom Innovationsrådet är 
strategiska fora för att bidra till att fler jobb och 
en hållbar tillväxt i hela landet uppnås. En grön 
omställning och innovation för klimat- och 
miljöutmaningarna är angelägna framtidsfrågor. 

Miljöövervakningen är grundläggande för att 
bedöma om miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet nås och för internationell 
rapportering. Den gör det möjligt att följa 
miljötillståndet och se effekterna av vidtagna 
åtgärder, men underlättar också för allmänheten 
m.fl. att få tillgång till samlad information om 
miljön. Både våra nationella myndigheter och 
Europeiska kommissionen har pekat på de 
utmaningar som miljöövervakningen står inför 
för att bl.a. uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten 
(2000/60/EG) och EU:s havsmiljödirektiv 
(2008/56/EG), men också för att utveckla 
övervakningen av miljögifter. Därför gör 
regeringen en satsning på miljöövervakning. 

Samtidigt är det viktigt att de berörda 
myndigheterna, som t.ex. Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten, fortsätter att 
vidarutveckla sitt arbete med miljö-
övervakningen så att tilldelade medel används så 
effektivt som möjligt.  

Naturvårdsverket har en central roll som 
förvaltningsmyndighet på miljöområdet. För att 
ha möjlighet att hantera satsningarna på 
miljöområdet behöver Naturvårdsverket ökade 
resurser. Därför förstärker regeringen 
Naturvårdsverkets förvaltningsanslag med 15 
miljoner kronor i vårändringsbudgeten (prop. 
2014/15:99)och med ytterligare 35 miljoner 

kronor per år fr.o.m. 2016 och framåt i denna 
proposition (prop. 2015/16:1).  

3.6.1 Klimat 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och 
en av regeringens högst prioriterade frågor. Om 
temperaturen fortsätter att stiga i den takt som 
forskarna ser och förutspår kommer det att leda 
till mycket allvarliga konsekvenser för livet på 
jorden. Minskade klimatpåverkande utsläpp 
kräver flera typer av åtgärder och ett 
sammanhållet globalt och nationellt politiskt 
arbete. Klimatåtgärder behöver vidtas och 
främjas inom alla relevanta politikområden. Här 
finns en stor potential för innovativ miljöteknik 
med högre klimat- och miljöprestanda därför 
satsar regeringen 62 miljoner kronor årligen på 
samverkan kring miljö- och klimatteknik t.o.m. 
2019. 

Samtidigt behöver det svenska samhället 
förberedas för och anpassas till ett förändrat 
klimat. Regeringen kommer därför att stärka de 
nationella insatserna för klimatanpassning.  

Globalt ledarskap genom skärpta åtgärder på 
hemmaplan 
Arbetet med att minska de svenska utsläppen av 
växthusgaser är en prioriterad fråga för 
regeringen. Klimatpolitiken kräver samverkan 
mellan ett flertal aktörer i samhället och stärks av 
att även kommuner, aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar, länsstyrelser och landsting är 
engagerade. Klimatpolitiken ska grundas på 
principerna om ett pris på koldioxid och om att 
förorenaren ska betala för sina utsläpp. För att 
åstadkomma en långsiktig omställning behövs 
kompletterande styrmedel, exempelvis i form av 
skatter, men också annan ny lagstiftning. 
Klimatfrågan ska genomsyra alla berörda 
politikområden. Miljöskatternas styrande effekt 
ska öka. Det är grundläggande för att minska 
utsläppen i den takt som behövs för att klara de 
svenska miljömålen och att bidra till en globalt 
hållbar utveckling som håller den globala 
temperaturökningen så långt som möjligt under 
två grader.  

Sverige ska vara ledande i omställningen till ett 
samhälle med mycket låga utsläpp av 
växthusgaser. Det kommer att kräva 
investeringar och insatser i samhällets alla 
sektorer, samt på lokal och regional nivå. För att 
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stimulera åtgärder som minskar de klimat-
påverkande utsläppen i Sverige har regeringen 
infört ett investeringsstöd för klimatsatsningar 
till kommuner, företag och organisationer. 
Stödet går till initiativ som syftar till att uppfylla 
klimatstrategier i län eller kommuner eller som 
på annat sätt ökar takten för att nå klimatmålen 
och en fossiloberoende fordonsflotta 2030, 
inklusive satsningar på laddinfrastruktur. Stöd 
ska i första hand ges till den eller de åtgärder som 
vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största 
varaktiga minskningen av utsläpp av 
växthusgaser per investeringskrona.  
Investeringsstödet omfattar 125 miljoner kronor 
för 2015 och 600 miljoner kronor per år 2016–
2018. Som del av satsningen inrättas en 
samordningsfunktion för utvecklingen av 
laddinfrastruktur för elfordon vid 
Energimyndigheten. 

Det etappmål för begränsad klimatpåverkan 
som riksdagen godkänt är att klimatutsläppen 
ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 
1990. Riksdagen har bedömt att detta kan nås 
genom utsläppsminskningar i Sverige eller 
genom investeringar i utsläppsminskningar 
utomlands. Regeringens ambition är att i ökad 
utsträckning genom nationella insatser nå målet 
2020.  

För att minska de nationella utsläppen av 
växthusgaser ytterligare till 2020 skärper 
regeringen nu den nationella klimatpolitiken. 
Regeringen avser återkomma med en analys av 
utvärderingen och bedömningar av hur 
etappmålet kan uppfyllas och kommer också att 
återkomma under mandatperioden med 
ytterligare förslag som bidrar till minskade 
utsläpp i Sverige. Därtill kommer regeringen att 
verka för skärpt EU-lagstiftning beträffande 
utsläpp från bl.a. personbilar och lätta lastbilar.  

På längre sikt är det avgörande att tydliggöra 
ramarna för den svenska klimatpolitiken. Ett 
klimatpolitiskt ramverk behövs för att skapa 
tydlighet och stabilitet på vägen mot ett 
långsiktigt klimatmål. Arbetet med att etablera 
ett klimatpolitiskt ramverk fortsätter därför. 
Regeringen avser återkomma med förslag när 
Miljömålsberedningen har lämnat sitt 
betänkande.  

Sverige ska vara ett föregångsland och dela 
med sig av erfarenheterna av att agera tidigt i 
klimatfrågan. Sverige ska även tillsammans med 
andra nyckelaktörer, i olika forum, sprida 
kunskap om hur en ambitiös klimatpolitik kan 

stödja långsiktig ekonomisk utveckling och 
välstånd. Syftet är att stödja andra länder när de 
utformar sin klimatpolitik. Främjande av svensk 
miljöteknik, förnybara produkter och 
biobränslen samt gröna innovationer är viktigt. 
Staten kan här vara en föregångare också i sin 
egen verksamhet bl.a. genom att främja och 
upphandla produkter och tjänster som är 
hållbara och klimatsmarta. Demonstrations- och 
referensanläggningar för miljöinnovationer på 
framkant behöver finnas i Sverige för att 
inspirera och vägleda andra länders miljö-, 
klimat- och innovationsarbete och därmed bidra 
till att främja export av hållbara och klimatsmarta 
svenska produkter, system och tjänster. Sverige 
ska även ta del av andra länders och aktörers 
arbete för att utveckla den svenska 
klimatpolitiken.  

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå 
har en stor inverkan på andra aktörers 
förutsättningar att nå miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan.  Lokala och regionala 
klimat- och energistrategier är i detta 
sammanhang viktiga styrdokument. För att 
fortsatt utveckla ett strategiskt, samordnat och 
långsiktigt arbete för energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 
satsar regeringen inom utgiftsområde 21 på 
kapacitetsutveckling hos offentliga aktörer på 
lokal och regional nivå. 

Fokus på nationella åtgärder 
Regeringen har identifierat ett antal 
nyckelområden där insatser behövs för att 
ytterligare minska de svenska utsläppen av 
växthusgaser under mandatperioden.  

Transportsektorns klimatpåverkan behöver 
fortsätta minska. En tillräcklig förändring kan 
bara åstadkommas genom ett mer transportsnålt 
samhälle i kombination med mer resurseffektiva 
fordon och övergång till förnybara energislag. 
Det kommer också att krävas en omställning av 
fordonsflottan. Detta kräver strategiska och 
samordnade insatser under lång tid, lokalt i 
kommuner och regionalt i län och landsting 
liksom nationellt. Människors klimatpåverkan 
kommer till stor del från vår energikonsumtion. 
Män och kvinnor har liknande konsumtions-
mönster vad gäller energi med ett viktigt 
undantag, transporter. Män åker mer bil medan 
kvinnor åker mer kollektivt. Styrmedel som 
stärker kollektivtrafik förbättrar generellt sett 
tillgänglighet för kvinnor mer än för män medan 
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det omvända gäller för styrmedel som 
underlättar och gör det förmånligt att köra bil. 
Biltrafiken står för en stor del av transporternas 
klimatpåverkan varför synergieffekter finns i 
strävan efter minskad klimatpåverkan från 
biltrafik och en stärkt kollektivtrafik, som också 
gynnar jämställdheten. Regeringen vidtar en rad 
åtgärder för att stötta en sådan utveckling:  

– Regeringen har tillsatt en utredning för att 
utreda hur ett Bonus–malus-system för 
lätta fordon kan utformas med ambitionen 
att det träder i kraft 1 januari 2017 (dir. Fi 
2015:05).  

– Regeringen satsar på stadsmiljöavtal för att 
stödja hållbar stadsutveckling med större 
andel kollektivtrafik och lägre utsläpp. 

– Supermiljöbilspremien förlängdes under 
2015 och 2016 och tillförs nu ytterligare 
medel. Den tidsbegränsade nedsättningen 
av förmånsvärde för vissa miljöanpassade 
bilar förlängs t.o.m. 2019. 

– Tidigare beslutat och aviserat ökat järnvägs-
underhåll 620 miljoner kronor redan under 
2015, därefter investeras 1,24 miljarder 
årligen fram t.o.m. 2018. 

– I avsikt att förbättra järnvägssystemets 
funktionalitet samt främja regional tillväxt 
och landsbygdens förutsättningar föreslås 
järnvägsunderhållet ökas med ytterligare 
100 miljoner kronor 2016–2019 

– Regeringen föreslår en elbusspremie för att 
gynna introduktionen av eldrivna bussar.  

– Genom en avståndsbaserad vägslitageskatt 
för tunga lastbilar kan den tunga trafiken i 
högre grad bära sina kostnader för 
samhällsekonomin. Regeringen har tillsatt 
en utredning som har i uppdrag att föreslå 
en sådan skatt (dir. 2015:47).  

– Regeringen föreslår en tidsbegränsad 
satsning på kollektivtrafik i landsbygd. 

– Flygets klimatpåverkan behöver minska 
och flygresor behöver i högre utsträckning 
bära sina egna klimatkostnader. Regeringen 
avser se över hur en skatt på flygresor kan 
utformas.  

– Regeringen satsar också på samverkan kring 
miljö- och klimatteknik.  

 
Från den 1 januari 2016 höjs trängselskatten i 

Stockholm (Lagen [2014:248] om ändring i 

lagen [2004:629] om trängselskatt). 
Utredningen Sverigeförhandlingen har i uppgift 
att analysera trängselskatten och vid behov 
lämna förslag till justeringar.  

För att intensifiera insatserna för att minska 
klimatpåverkan från transportsektorn och för att 
nå en fordonsflotta fri från fossila bränslen är det 
också angeläget att öka den styrande effekten av 
energi- och koldioxidskatterna. Energiskatten på 
fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs därför 
och en årlig uppräkning som beaktar BNP-
utvecklingen införs. Detta ska stimulera till en 
omställning till minskade växthusgasutsläpp från 
vägtrafiken. Det ska också bidra till en 
överflyttning av gods från väg till sjöfart och 
järnväg.  

Regeringen slopar också stegvis 
nedsättningarna av koldioxidskatten på bränslen 
för uppvärmning och drift av stationära motorer 
inom industri- och kraftvärmeanläggningar 
utanför EU:s system för handel med 
utsläppsrätter för att öka miljöskatternas 
styrande verkan. 

Koldioxidskatten är ett kostnadseffektivt 
styrmedel och är Sveriges huvudstyrmedel för 
att nå klimatmålen i sektorer utanför EU:s 
system för handel med utsläppsrätter. EU-
kommissionen anser att den svenska 
koldioxidskatten innebär att ett statsstöd ges till 
biobränslen. Sverige arbetar tillsammans med 
kommissionen för att hitta en lösning som ger 
minst lika stark miljöstyrning som nuvarande 
system inom ramen för det EU-regelverk som 
gäller på statsstödsområdet. Regeringens 
målsättning är att så snabbt som möjligt under 
mandatperioden ha regler på plats som ger 
långsiktigt hållbara och stabila villkor för 
biodrivmedel.  

För att stimulera introduktionen av mer 
miljövänliga bilar, förlängs den tidsbegränsade 
nedsättningen av förmånsvärdet för vissa 
miljöanpassade bilar fr.o.m. 2017 t.o.m. 2019. 
Den maximala nedsättningen begränsas dock 
från 16 000 till 10 000 kronor per år. Dessutom 
fortsätter supermiljöbilspremien 2016 med 
ändrade regler, där premien sätts ned med 50 
procent för laddhybrider. Anslaget förstärks 
med 132 miljoner kronor 2015 och 94 miljoner 
kronor 2016 då försäljningen av elbilar och 
laddhybrider har varit högre än förväntat. Syftet 
med premien är att främja introduktionen av 
personbilar med utsläpp av koldioxid under 50 
gram per kilometer. 
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En global klimatöverenskommelse 
Klimatutmaningen är global och det krävs 
globalt samarbete för begränsa utsläppen av 
växthusgaser. En global omställning till förnybar 
och fossilfri energiförsörjning är centralt. Alla 
länder måste ställa om till ett hållbart samhälle 
med låga utsläpp och stärka sin motståndskraft 
mot klimatförändringarnas effekter. Sverige ska 
vara ett föregångsland i detta avseende.  

Regeringen anser att ett ambitiöst globalt, 
rättvist och rättsligt bindande klimatavtal under 
FN för tiden efter 2020 vid klimattoppmötet i 
Paris i december 2015 är mycket betydelsefullt 
för det fortsatta internationella klimatarbetet. 
Ett sådant avtal ska bli en hörnsten för såväl det 
vidare internationella klimatarbetet som för 
nationell klimatomställning. Goda 
förutsättningar för långsiktighet och tydliga 
spelregler för företag och innovationer kan bidra 
till investeringar och kapital för klimat-
omställningen. I sin strategi för ett 
framgångsrikt klimatmöte i Paris har regeringen 
identifierat tre övergripande prioriteringar:  

– Ökad ambitionsnivå för utsläpps-
minskningar inom Sverige, EU och globalt, 

– Stärkta allianser för ett starkt avtal och 
globalt hållbar utveckling, 

– Utformning av ett avtal som är dynamiskt 
och därför kan stärkas över tid. 

Ett nytt klimatavtal måste vägledas av 
vetenskapen och omfatta utsläppsåtaganden som 
över tid kan begränsa den globala 
uppvärmningen så långt under två grader som 
möjligt och innehålla tydliga regler för 
uppföljning. För att detta ska vara möjligt så 
krävs enligt FN:s klimatpanel IPCC att de 
globala utsläppen minskar med 40–70 procent 
mellan 2010 och 2050, för att fortsätta minska 
ner till noll eller t.o.m. negativa utsläpp någon 
gång mellan 2050 och 2100.  

Klimatförändringarnas effekter påverkar alla 
länder men fattiga och sårbara länder och 
befolkningsgrupper som inte har resurser att 
anpassa sig till förändringarna drabbas särskilt 
hårt. Anpassning till oundvikliga klimat-
förändringar är därför en prioriterad fråga för 
Sverige i det nya avtalet. Klimatförändringen 
påverkar män och kvinnor på olika sätt. Om 
detta inte beaktas i klimatpolitiken riskerar 
klimatförändringarna att öka ojämställdheten 
mellan könen ytterligare. I utvecklingsländerna 
är det svårare för kvinnor att få tillgång till 

resurser som är viktiga för att anpassa sig till 
klimatförändringarna. Kvinnor måste ges 
möjligheter att verka både för att dämpa 
klimatförändringen och för anpassningen till 
dess följder. Klimatförändringarna har direkt 
koppling till utvecklingen i dessa länder och 
försvårar fattigdomsbekämpning. Finansiellt 
stöd, teknikutveckling och teknikspridning samt 
kapacitetsutveckling för klimatanpassning och 
för att nå en koldioxidsnål utveckling är särskilt 
viktigt. Regeringen verkar för att stärka 
samarbetet med de minst utvecklade länderna 
och de som är särskilt utsatta för klimat-
förändringarnas effekter. Klimatfrågan har 
därför fortsatt hög prioritet inom det svenska bi- 
och multilaterala utvecklingssamarbetet.  

Målet om att mobilisera 100 miljarder US-
dollar årligen per 2020 till klimatåtgärder i fattiga 
länder är ett steg på vägen men klimat-
finansieringen efter 2020 måste fortsätta att 
utvecklas. Sverige ska fortsatt vara ett 
föregångland med hög ambition och ta en 
ledande roll inför och vid årets klimattoppmöte i 
Paris för att hitta konstruktiva lösningar för hur 
klimatfinansiering ska hanteras i det nya avtalet. 
Sverige verkar för att EU identifierar och 
genomför strategier och åtgärder för att 
mobilisera klimatfinansiering före och efter 2020 
från olika finansieringskällor. Sverige fortsätter 
även sitt engagemang i den gröna klimatfonden, 
som väntas bli en central kanal för finansiering av 
klimatåtgärder i låginkomstländer. Sverige bidrar 
substantiellt till fonden och fortsätter driva på 
för att verksamheten bedrivs effektivt och 
ändamålsenligt.  

Politiken för global utveckling (PGU), är ett 
centralt verktyg i utvecklingspolitiken och 
klimathänsyn är numera en central utgångspunkt 
i regeringens nya politik på området. 

Internationellt samarbete 
Sverige verkar för ökat förtroende genom 
konstruktiv fördjupad dialog med 
förhandlingarnas olika parter. Fortsatt 
engagemang i multilaterala processer, projekt 
och initiativ för att öka ambitionen och lyfta 
möjligheter och fördelar med att agera tidigt i 
klimatarbetet såsom New Climate Economy, 
vängruppen Friends for Fossil Fuel Reform 
(FFFSR) och luft- och klimatkoalitionen 
CCAC är en central del i detta arbete. Sverige 
driver på för att analysera och möjliggöra 
insatser för att främja och stödja konkreta 
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ambitionshöjande åtgärder. bl.a. ett genom att 
stödja länder som önskar införa koldioxidskatt 
(t.ex. en s.k. carbon tax help-desk). 

Insatser för fördjupade utsläppsminskningar 
perioden innan ett nytt klimatavtal träder i kraft, 
dvs. före 2020, är nödvändiga så att utsläppen 
minskar i den takt som behövs så att den globala 
temperaturökningen hålls så långt under två 
grader som möjligt.  

Regeringen ökar stödet till klimatinsatser. 
Inom utgiftsområde 7 satsas under 2015 250 
miljoner ytterligare och regeringen avser att på 
samma sätt tillföra 500 miljoner kronor per år 
med start 2016. Totalt 4 miljarder kronor satsas 
på den gröna klimatfonden. En särskild 
strategisk klimatsatsning om 30 miljoner 
genomfördes 2015. Den fortsätter 2016 och 
2017. 

Regeringen föreslår därtill att ytterligare 50 
miljoner kronor per år 2016–2019 avsätts till 
Sveriges program för internationella 
klimatinsatser som Energimyndigheten ansvarar 
för. Insatserna innebär investeringar i 
klimatprojekt och multilaterala klimatfonder 
inklusive kapacitetshöjande insatser. Totalt 
avsätter Sverige därmed ca 1 300 miljoner kronor 
för internationella klimatinvesteringar under den 
andra Kyotoperioden 2013–2020.  

Global omställning av energisystemet och 
spridning av svenska erfarenheter 

Det kommande globala investeringsbehovet 
inom energisektorn är enormt. För att undvika 
inlåsningseffekter i fossila investeringar som 
försvårar och fördyrar möjligheterna att 
begränsa klimatförändringen måste en kraftfull 
omdirigering av de globala investerings-
strömmarna påbörjas omedelbart.  

Att fasa ut stöd till fossila bränslen och sätta 
ett pris på koldioxid är grundläggande verktyg 
för framgång i klimatarbetet. Regeringen verkar 
för en global utfasning av subventioner och av 
stöd till investeringar i fossil energi. Förnybar 
energi bör vara utgångspunkten och bör ersätta 
miljöskadlig energi. Sverige ska också använda 
sitt inflytande i det multilaterala samarbetet och i 
de internationella finansiella institutionerna, för 
att verka för en långsiktig utfasning av 
investeringar och stöd till fossil energi. Sverige 
ska på kort och medellång sikt verka för att 
avsevärt minska sådana investeringar och 
betydligt öka investeringar i förnybar energi.  

Regeringen avser också att fortsätta vidta 
åtgärder för att genomföra den 
överenskommelse som slöts med USA 2013 och 
därmed upphöra med att ge stöd till nya 
kolkraftverk utomlands. Sverige ska också sprida 
sina goda erfarenheter av koldioxidbeskattning 
och bidra till att effektiva styrmedel utvecklas i 
andra länder.  

EU:s ledarskap i klimatfrågan  
EU behöver stärka och befästa sin roll som 
internationell föregångare i klimatfrågan. Sverige 
ska driva på för detta. EU ska agera kraftfullt, ha 
ambitiösa egna åtaganden och konstruktivt bidra 
för att åstadkomma ett globalt klimatavtal. Det 
krävs att enskilda medlemsländer är beredda att 
gå före och visa ledarskap för att möjliggöra en 
tillräckligt ambitiös EU-politik. Arbetet inom 
Sverige och i Norden, liksom exempelvis 
klimatsamarbetet mellan 14 regeringar inom 
Green Growth Group är exempel på hur 
likasinnade länder kan påverka EU i rätt 
riktning. Dessa samarbeten är viktiga 
plattformar för en aktiv internationell 
klimatpolitik. Sveriges nuvarande EU-åtagande 
till 2020 för den icke-handlande sektorn är på 
god väg att uppfyllas. Prognoser visar att 
åtagandet kan nås med marginal utan användning 
av utsläppsminskningar från projekt utomlands 
eller utsläppsutrymme från andra medlemsstater. 
Det är inte heller aktuellt att överföra något 
prognostiserat överskott av utsläppsutrymme till 
andra medlemsstater. För att bidra till en ökad 
ambition för utsläppsminskningar inom EU 
föreslår regeringen borttagning av överskottet av 
utsläppsenheter, dvs. utsläppsenheter som 
återstår efter avräkning mot Sveriges åtagande 
inom EU, för 2013. Det finns en tydlig koppling 
mellan EU:s egna klimatmål och förutsätt-
ningarna för EU att visa ledarskap i 
klimatförhandlingarna. Europeiska rådets 
ställningstagande om EU:s ramverk för klimat-
och energipolitiken till 2030 är ett viktigt 
grundläggande beslut. EU behöver inrikta sin 
politik så att även den övre delen av spannet i det 
övergripande målet om 80–95 procents 
utsläppsminskning till 2050 hålls inom räckhåll. 
Regeringen anser att EUs ambition bör höjas 
och att målet bör vara minskade utsläpp av 
växthusgaser med totalt 50 procent till 2030. En 
sådan minskning motsvarar EU:s ansvar och 
förmåga i ett globalt arbete för att nå 
tvågradersmålet. Regeringen anser även att EU 
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borde ha beslutat om att minska utsläppen med 
30 procent till 2020. 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
Ett pris på utsläpp av koldioxid behövs i alla 
länder. Legitimiteten för marknadsbaserade 
styrmedel bygger på att de anses relevanta och 
att de bidrar till de långsiktiga målen. EU:s 
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) 
behöver stärkas. Regeringen anser att en fortsatt 
reformering och utveckling av systemet nu bör 
vidtas som säkerställer en rimlig prissignal, 
handelssystemets långsiktiga funktion och dess 
styrsignaler till näringslivet. Regeringen ska 
verka för en fortsatt reform av systemet med 
syfte att öka klimateffektiviteten. Den 
kommande översynen av systemet måste befästa 
systemets roll som centralt och marknadsbaserat 
EU-styrmedel. Regeringens övergripande 
ståndpunkt är att andelen auktionering i 
systemet bör öka över tid med inriktningen att 
nå full auktionering Fri tilldelning till sektorer 
som löper avsevärd risk för koldioxidläckage 
kvarstår i enlighet med överenskommelsen vid 
Europeiska rådet i oktober 2014, så länge 
motsvarande klimatåtgärder inte vidtas i andra 
ekonomier. Regeringen anser dock att nuvarande 
kriterier för koldioxidläckage bör ses över för att 
fokusera på de sektorer som är verkligt utsatta.  

Vidare anser Sverige att det är av största vikt 
att de mekanismer för solidaritet som skapades 
vid Europeiska rådet i oktober 2014 
(moderniseringsfonden och möjligheten att ge 
fri tilldelning till elsektorn) måste inriktas på 
åtgärder för förnybar energi och 
energieffektivisering. Åtgärder för 
effektivisering i fjärrvärmesektorn är särskilt 
angelägna. Den nya innovationsfonden 
(NER400) bör även kunna gå till utvecklingen av 
avancerade biobränslen.  

Ett ambitiöst genomförande av EU:s ramverk för 
klimat och energipolitiken till 2030 och bortom 
För att åstadkomma den stora omställning som 
behövs för att EU ska nå sina långsiktiga mål 
behöver alla politikområden samverka. En bred 
översyn behövs för att säkerställa att alla 
relevanta politikområden bidrar i klimatarbetet.  
Om regler för statsstöd och andra EU-rättsakter 
begränsar möjligheterna för unionen självt att 
vidta åtgärder och dess medlemsländer att 
genomföra effektiva klimatåtgärder bör dessa ses 
över och moderniseras med utgångspunkt i 
fördraget och de långsiktiga klimatmålen. För att 

upprätthålla kraften i klimatarbetet bör EU 
snarast utarbeta lagstiftning som säkerställer att 
de mål som satts för 2030 kan nås. En ansvars-
fördelning mellan medlemsländernas utsläpp 
utanför handelssystemet är en grundläggande del 
i att genomföra ramverket. Alla medlemsländer 
måste bidra till att uppfylla det gemensamma 
målet. Flexibilitet mellan medlemsländerna inom 
den icke-handlande sektorn kommer att bidra till 
att mer utsläppsminskningar kan göras till lägre 
kostnad. Mycket viktigt är dock att den 
miljömässiga integriteten i paketet bibehålls och 
att investeringar och omställning stimuleras 
inom alla sektorer.  

Det är inte aktuellt att sälja Sveriges överskott 
av utsläppsutrymme från den icke-handlande 
sektorn som genereras fram till 2020 till andra 
EU-länder och Sverige kommer inom EU att 
verka för att andra regeringar väljer samma väg. 

EU behöver fortsätta att utveckla 
gemensamma styrmedel i den icke-handlande 
sektorn. Minskad användning av fossila bränslen 
för uppvärmning samt ökad användning av 
förnyelsebara material är viktiga delar där Sverige 
kan bidra med goda erfarenheter. Minskade 
utsläpp från person- och godstransporter är 
också en central utmaning. För att fortsätta 
utvecklingen mot mer energieffektiva fordon 
behöver nuvarande utsläppskrav för personbilar 
och lätta lastbilar följas upp med nya och mer 
ambitiösa krav. Det är även viktigt att EU 
fullföljer sin strategi för tyngre fordon. 
Regeringen anser också att EU:s 
jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, 
CAP) vid nästa reform för tiden efter 2020 bör 
utformas så att den bidrar till klimat-
omställningen och att uppfylla EU:s långsiktiga 
klimatmål samtidigt som utgifterna för EU:s 
jordbrukspolitik minskar. 

Regeringen verkar också för att subventioner 
till fossila bränslen inom gemenskapen ska fasas 
ut. 

Utsläpp från skogsbruk och annan 
markanvändning inom EU 
Regeringen anser att det är av hög prioritet att 
säkerställa att utsläpp från skogsbruk och annan 
markanvändning inkluderas inom 2030-
ramverket på ett sätt som inte minskar 
ambitionen i ramverket, samtidigt som det är 
viktigt att EU:s regelverk inte missgynnar 
användning av skog vare sig till träprodukter 
eller biobränslen och inte heller förhindrar 
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möjligheten att bedriva jordbruk. Utsläpp och 
upptag av koldioxid från skogs- och 
jordbruksmark är osäkra med stora mellanårs-
variationer och detta bör därför beaktas. Att 
säkerställa fortsatt användning av skog till 
förnybara produkter så som biobränslen är en 
viktig del av Sveriges arbete med att minska 
utsläppen från bl.a. transportsektorn. Samtidigt 
måste ordentlig hänsyn tas till skogens olika 
värden, inklusive ekologiska och sociala värden.  
För Sverige är det viktigt att värna det nationella 
självbestämmandet för skogsbruk.  

 
Samarbete inom Norden och Arktis 
Sverige verkar för att det nordiska klimat-
samarbetet inom ramen för klimat-
förhandlingarna förstärks och fördjupas. 
Nordiska erfarenheter och nordiskt kunnande 
bör utnyttjas för att främja konkreta 
ambitionshöjande initiativ som kan stödja 
genomförandet av det globala klimatavtalet. 
Arktis är en oersättlig tillgång av lokal, nationell 
och global betydelse. Vi behöver stärka och 
förbättra säkerheten och miljöskyddet i Arktis. 
Sverige ska verka för att all utveckling i Arktis 
sker på ett miljömässigt hållbart sätt och att 
miljödimensionen i Arktiska rådets arbete stärks. 
Våra prioriteringar omfattar ett ökat skydd av 
biologisk mångfald och ekosystem på land och 
till havs, ett förstärkt klimatarbete samt ett 
hållbart resursutnyttjande.  

Minskningen av utsläppen av klimat-
påverkande ämnen som sot och metan liksom 
ytterligare åtgärder för skydd av områden är 
prioriterade. Fortsatt arbete med Arctic 
Resilience Report är viktigt för att synliggöra 
klimatförändringarnas effekter i Arktis.  

Klimatanpassning 
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter 
ett visst klimat. Klimatets förändring får 
konsekvenser för fysisk planering, bebyggelse, 
kommunikationer, tekniska försörjningssystem, 
areella näringar och turism, natur- och 
kulturmiljö och människors hälsa. Det är av stor 
vikt att alla tar ett ansvar för att vidta 
anpassningsåtgärder inom sitt verksamhets-
område. Flera studier visar att anpassnings-
åtgärder bör vidtas tidigt för att bli mest 
kostnadseffektiva. 
Redan i dag går det att se konsekvenserna av 
klimatförändringarna i form av ett allt mer 
extremt väder där t.ex. skyfall och värmeböljor 

blir mer frekventa. Detta kan i sin tur orsaka 
naturolyckor som kan leda till störningar i olika 
verksamheter vilket kan innebära svåra 
påfrestningar för samhället. Det förebyggande 
arbetet för att minska konsekvenserna av 
naturolyckor tas om hand inom ramen för 
området skydd mot olyckor. Ett förändrat 
klimat innebär också långsamma förlopp som 
t.ex. havsnivåhöjning. Planeringsprocesser som 
främjar klimatanpassning vid nybyggnation och 
renovering av bebyggd miljö är här viktigt. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Boverket har inom ramen för sina uppdrag 
tillsammans med SMHI en särskild roll i att 
stötta andra aktörer med anpassning av samhället 
till ett förändrat klimat. Flera andra myndigheter 
berörs också t.ex. när det gäller innovation och 
teknikutveckling.  

Kunskapen om klimatets förändring och dess 
effekter på samhället måste öka för att 
verkningsfulla åtgärder ska kunna utformas. 
Fortsatta och förstärkta satsningar krävs för att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat, både 
de som redan sker och de som är att förvänta. 
Viktiga delar i kunskapsuppbyggnaden utgörs av 
kartering och datainsamling som möjliggör 
bättre underlag för planering och beslut. 
Kunskap behöver också föras ut till aktörer på 
lokal och regional nivå. För att fortsätta arbetet 
med kunskapsuppbyggnad och länsstyrelsernas 
regionala samordning stärks anslaget 1:10 
Klimatanpassning med 57 miljoner kronor per år 
2016–2019. Kunskapscentrum för 
klimatanpassning vid Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut (SMHI) har en central 
roll i att samla in, sammanställa och 
tillgängliggöra kunskap om klimatets förändring 
och om klimatanpassning. Kunskapscentrum 
permanentas från 2016.  

Flera utredningar, nu senast från SMHI i 
underlag till kontrollstation 2015, har lyft 
behovet av att skapa en tydlig struktur för 
arbetet med klimatanpassning. SMHI:s rapport 
har varit ute på remiss och förslagen bereds nu i 
Regeringskansliet.  

Regeringen avser att se över lagstiftning med 
betydelse för klimatanpassningsområdet.  

Bättre luftkvalitet för bättre hälsa och miljö 
Trots att Sverige har kommit långt på 
luftområdet leder utsläppen av luftföroreningar 
årligen till tusentals förtida dödsfall och stora 
samhällskostnader. Regeringen anser att 
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ytterligare åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten är nödvändiga. Sverige kommer 
därför att verka för ett ambitiöst utfall i 
förhandlingarna om det reviderade takdirektivet 
som Europeiska kommissionen presenterade i 
december 2013. Även om den svenska luften 
blivit bättre, har det i några svenska städer varit 
svårt att klara luftkvalitetsdirektivets 
gränsvärden för framför allt större partiklar. 
Europeiska kommissionen har därför lämnat ett 
motiverat yttrande angående den svenska 
luftkvaliteten vilket regeringen har besvarat. För 
att komma till rätta med problemet har några 
kommuner efterfrågat fler verktyg. Regeringen 
kommer därför se över vilka möjligheter som 
finns. Ett verktyg skulle kunna vara att införa 
miljözoner för personbilar. Regeringen har 
därför för avsikt att ge Transportstyrelsen i 
uppdrag att utreda detta. Användningen av vissa 
förnybara bränslen men särskilt elektrifieringen 
av fordonsflottan kan bidra till en bättre 
luftkvalitet i synnerhet i stadskärnorna. Den 
enskilt viktigaste faktorn för överskridandet av 
miljökvalitetsnormen för stora partiklar är 
dubbdäckslitaget. Åtgärder som dammbindning, 
minskad sandning vintertid och omledning av 
trafik till andra gator ingår i åtgärdsprogrammen. 
I utredningen Skatt på dubbdäcksanvändning i 
tätort? (SOU 2015:27) redovisades hur en 
dubbdäcksskatt skulle kunna utformas. 
Utredningen kom fram till att det för närvarande 
inte finns skäl att föreslå en sådan skatt. 
Utredningen remissbehandlas för närvarande 
och kommer att beredas vidare under hösten. 

Effekter av vidtagna åtgärder gällande 
skogsbrukets bidrag till försurningen bör följas 
upp och ytterligare åtgärder kan bli aktuella.  

3.6.2 Biologisk mångfald 

Det är en global kris för den biologiska 
mångfalden, med en pågående utrotning av arter 
som är den största i planetens historia. 
Regeringen bedömer att det är nödvändigt med 
en tydlig ambitionshöjning för att nå 
miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

Sverige ska även ha en hög ambition i arbetet 
med biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
internationellt och inom EU. Biologisk 
mångfald och bättre havsmiljö är några av de 
områden som regeringen prioriterar.  

Regeringen avser att återkomma med nya 
preciseringar av skyddsbehov för att leva upp till 
konventionen om biologisk mångfald och målen 
om långsiktigt skydd. Skyddet för biologisk 
mångfald ska utökas.  

 
Skydd och skötsel av värdefulla områden 
Regeringen föreslår en kraftig ökning av anslaget 
1:16 Skydd av värdefull natur med 250 miljoner 
kronor i vårändringsbudgeten (prop. 
2014/15:99) och med ytterligare 340 miljoner 
kronor för 2016 och framåt i denna proposition 
(prop. 2015/16:1) för skydd av värdefulla 
områden framför allt skogar och marina 
områden. Därutöver ökas anslaget 1:2 Insatser 
för skogsbruket inom utgiftsområde 23 med 100 
miljoner kronor för 2016 och framåt för skydd 
av värdefull skog. Genom den omfattande 
satsningen på ökat skydd av områden med höga 
naturvärden genom inrättande av naturreservat 
och andra former av skyddade områden har 
förutsättningarna för att nå flera miljökvalitets-
mål förbättrats. 

Vid utgången av 2014 fanns det cirka 1 200 
öppna ärenden hos länsstyrelserna om bildande 
av naturreservat varav nästan 400 ärenden där 
markersättningsfrågan är helt löst, dvs. det 
återstår endast att fatta ett formellt beslut om 
inrättande av reservat. Genom de förstärkningar 
som regeringen föreslår på anslag 1:16 Skydd av 
värdefull natur för att ersätta markägare ökar 
förutsättningarna för länsstyrelserna att fatta 
beslut om nya naturreservat. Regeringen anser 
att det är viktigt att länsstyrelserna fattar beslut 
om att inrätta naturreservat för de områden där 
markersättningen är helt löst. 

Förvaltningen av skyddad natur behöver 
kraftigt förstärkas för att bibehålla natur-, 
frilufts- och kulturmiljövärden. Regeringen ökar 
därför anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur med 
110 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 
(prop. 2014/15:99) och med ytterligare 240 
miljoner kronor per år från 2016 och framåt i 
denna proposition (prop. 2015/16:1). 

 
Värdefulla skogar ska skyddas 
Regeringen anser att ytterligare satsningar och 
åtgärder behövs för att miljömålet Levande 
skogar ska nås. Regeringen avser därför att 
utveckla nya etappmål för skydd av skog. Som 
underlag för arbetet avser regeringen att inhämta 
underlag från berörda myndigheter.  
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Miljöhänsynen i skogsbruket ska stärkas 
Den miljöhänsyn som skogsägarna tar vid 
brukandet av skogen är en viktig del för att 
uppnå miljökvalitetsmålet. Skogsstyrelsens 
utvärderingar av miljöhänsynen i skogsbruket 
visar på brister i skogsbrukets miljöhänsyn.  

Regeringen anser att skogens sociala värden är 
viktiga och bör uppmärksammas mer i 
rådgivnings- och informationsinsatser.  

Det statliga skogsbruket ska vara ett 
föredöme för ett hållbart skogsbruk.  

 
Friluftslivet ska stärkas 
Regeringen anser att det behövs en tydlig 
ambitionshöjning för att nå friluftslivsmålen. 
Friluftsliv är en hörnsten i naturvårdspolitiken 
och har bäring på folkhälsopolitikens 
övergripande mål och flera av dess målområden. 

Regeringen anser att den tätortsnära naturen 
är av stor betydelse. Länsstyrelserna i 
Stockholms län, Västra Götalands och Skåne län 
har i maj 2015 redovisat det mångåriga uppdraget 
om skydd av tätortsnära natur (dnr 
M2015/2224, M2015/2225 och M2015/2308). 
Satsningen på skydd av tätortsnära natur har 
varit framgångsrikt och regeringen anser att den 
ska fortsätta.  

Regeringen anser att geografiska kunskaps-
underlag om tätortsnära natur och andra 
områden viktiga för friluftslivet behöver 
förbättras. Regeringen avser därför att ge 
Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla metodik 
för att kartlägga områden som har betydelse för 
friluftsliv, rekreation och turism tillsammans 
med berörda aktörer.  

Regeringens satsningar på skydd och skötsel 
av natur genom höjning av anslag 1:3 Åtgärder 
för värdefull natur skapar möjligheter för stärkt 
kommunalt naturvårdsarbete, lokala naturvårds-
satsningen (LONA) samt tillgänglighet till 
natur- och kulturlandskapet genom exempelvis 
vandringsleder och information. Satsningarna 
ger sysselsättning på landsbygden, attraktiva 
friluftsmiljöer och bidrar till regional utveckling.  

Barns och ungdomars tillgång och 
tillgänglighet till natur är en viktig samhällsfråga, 
inte minst för framtida generationers hälsa. 
Barns tillgång till goda utemiljöer ska därför 
stärkas.  

Regeringen värnar om allemansrätten som är 
en viktig grund för människors möjlighet att 
vistas fritt i naturen. Med allemansrätten följer 
en skyldighet att visa hänsyn till både människor 

och natur. Regeringen anser att det är viktigt att 
öka kunskapen om vad man får och inte får göra 
med stöd av allemansrätten. Strandskyddet 
spelar en viktig roll genom att skapa tillgång till 
naturen på samma gång som viktiga naturvärden 
säkras.  

Regeringen vill stärka allmänhetens 
delaktighet i naturvårdsarbetet, bl.a. genom 
tillgång till miljöinformation, deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning. Användarvänlig information om alla 
skyddade områden ska finnas lätt tillgängliga för 
allmänheten t.ex. genom digital teknik. 

Ekonomiska bidrag som ges för att stödja 
lokalt engagemang i olika miljö- och 
naturvårdsfrågor är kostnadseffektiva satsningar. 
De satsningar som genomförs inom ramarna för 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och 
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är därför 
viktiga delar i arbetet med att uppnå miljö-
kvalitetsmålen. 

 
De stora rovdjuren ska ha livskraftiga stammar  
För att bevara en biologisk mångfald, uppnå 
riksdagens miljökvalitetsmål och leva upp till 
EU-rätten ska Sverige ha långsiktigt livskraftiga 
stammar av stora rovdjur. Det är samtidigt 
viktigt att tamdjurshållning inte påtagligt 
försvåras och att även annan socioekonomisk 
hänsyn tas. Politiken måste värna både 
människorna och de stora rovdjuren. Därför 
behövs mer samverkan mellan berörda parter 
och organisationer.  

Skador på tamdjur och husdjur orsakade av 
stora rovdjur är en prioriterad fråga i rovdjurs-
politiken. Vargen är det stora rovdjur som är 
mest kontroversiellt. Skyddsjakt är en jaktform 
vars syfte är att förhindra skador på tamdjur 
orsakade av stora rovdjur. Eftersom vargen 
lokalt kan orsaka stor skada beslutade regeringen 
den 25 juni 2015 att ge Naturvårdsverket i 
uppdrag att utreda om, och i så fall hur, kriterier 
för, och utformning av, skyddsjakt efter varg kan 
tillämpas eller utvecklas för att bättre bidra till 
vargpolitikens övergripande syfte (dnr 
N2015/5058). Regeringen ökar även satsningen 
på åtgärder för att förebygga och kompensera 
för rovdjursskador genom att i vårändrings-
budgeten (prop. 2014/15:99) tillföra 10 miljoner 
kronor till anslag 1:7 Ersättningar för viltskador 
m.m. inom utgiftsområde 23 och i denna 
proposition (prop. 2015/16:1) tillföra ytterligare 
10 miljoner kronor per år 2016–2018. Genom 
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satsningen förebyggs även konflikter kring 
rovdjurspolitiken. För att i ett litet längre 
perspektiv komma till rätta med de angrepp och 
andra skador som stora rovdjur orsakar 
beslutade regeringen den 1 april 2015 att ge 
Statens jordbruksverk i uppdrag sammanfatta 
och utvärdera befintlig kunskap om hur angrepp 
orsakade av stora rovdjur på tamdjur och husdjur 
kan förebyggas (dnr N2015/3037). 

Att Sverige ska ha långsiktigt livskraftiga 
stammar av stora rovdjur innebär att stammarna 
ska ha gynnsam bevarandestatus. Regeringen 
beslutade den 1 april 2015 att ge Naturvårds-
verket i uppdrag att utifrån ett brett 
vetenskapligt underlag uppdatera befintlig 
sårbarhetsanalys för varg och med den som 
grund utreda vad som krävs för att 
vargpopulationen i Sverige ska ha gynnsam 
bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet 
(dnr M2015/1573). 

 
Ekosystemtjänster 
Värderingen av ekosystemtjänster i 
planeringsprocesser kan vara en viktig drivkraft 
för att upprätthålla den biologiska mångfalden. 
Förbättrad kunskap om ekosystemens 
funktioner kan ge uppslag till naturbaserade 
lösningar på samhällsutmaningar, inte minst i 
anknytning till bebyggd miljö.  

Regeringen arbetar fortlöpande med att 
integrera betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster i relevanta 
politikområden och processer, inklusive de som 
identifierades i prop. 2013/14:141 En svensk 
strategi för biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster. Ekonomiska styrmedel blir särskilt 
betydelsefulla för att uppnå etappmålet. 
Regeringen avser att identifiera möjliga åtgärder 
för en ökad och mer konsekvent tillämpning av 
ekologisk kompensation i samband med 
exploatering av mark- och vattenområden. 

 

3.6.3 Kemikalier 

En av regeringens prioriteringar i miljöpolitiken 
är att minska förekomsten, spridningen och 
exponeringen av farliga ämnen gentemot 
människor och miljö, med särskild fokus på barn 
och unga. Det innebär att stärka 
kemikalielagstiftningen i Sverige och inom EU, 
att sanera förorenade områden, att ersätta farliga 

ämnen i produkter och varor samt att förbättra 
produktinformationen om farliga ämnen. 

Viktiga inslag i regeringens arbete är att öka 
takten i att fasa ut och ersätta särskilt farliga 
ämnen och minska riskerna med övriga farliga 
ämnen. Prioriterade farliga ämnen är sådana som 
vi kommer i kontakt med i vår vardag, t.ex. i 
livsmedel, dricksvatten, kosmetika, textilier, 
hemelektronik, skor, leksaker och andra varor. 
Särskilt fokus läggs på barns exponering för 
farliga ämnen. Av vikt är att t.ex. 
hormonstörande och allergiframkallande ämnen 
begränsas i varor som barn och unga kommer i 
kontakt med. Kombinationseffekter av 
kemikalier och farliga ämnen bör ges ökad 
prioritet. Arbetet ska drivas både nationellt, i EU 
och globalt. 

Eftersom regler om användning och 
utsläppande på marknaden av kemikalier är 
harmoniserade inom EU, är utveckling och 
tillämpning på EU-nivå ett fokusområde. En 
medlemsstat kan införa proportionell nationell 
lagstiftning inom det icke-harmoniserade 
området under förutsättning att det är förenligt 
med fördraget. När EU:s regelverk inte räcker, 
eller om utveckling av EU-regelverket inte 
bedöms vara en framkomlig väg, ska Sverige ha 
ambitionen att pröva att gå före med nationell 
lagstiftning mot farliga kemikalier. Regeringen 
anser att ekonomiska styrmedel bör kunna 
utgöra ett strategiskt komplement till 
regleringar. Rätt utformade skatter och andra 
ekonomiska styrmedel har stor potential att på 
ett kostnadseffektivt sätt bidra till att de 
uppsatta målen på miljöområdet kan nås. 
Miljöanpassade alternativ kan gynnas, vilket 
leder till att dessa snabbare kommer in på 
marknaden eller ökar sina marknadsandelar. 
Skatter och andra ekonomiska styrmedel kan 
därmed vara substitutions- och innovations-
drivande på kemikalieområdet. 

Giftfri vardag – skydda barnen bättre 
Arbetet med handlingsplanen för en giftfri 
vardag har förstärkts och getts ett långsiktigt 
perspektiv. Resurser finns aviserade fram t.o.m. 
2020 och regeringen har gett Kemikalie-
inspektionen i uppdrag att utveckla 
handlingsplanen. Av uppdraget framgår att 
Kemikalieinspektionen bl.a. ska utveckla och 
genomföra kostnadseffektiva åtgärder med 
ledning av den strategi som tagits fram för att 
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (prop. 
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2013/14:39, bet. 2013/14:MJU 13, rskr. 
2013/14:185). Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 1 september 2017. Särskilt kan 
nämnas det arbete som ska utföras på följande 
områden: ta fram förslag till nationella 
begränsningar, ta fram ett nationellt 
åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen och en 
ökad satsning på information om farliga ämnen. 
Inom ramen för strategin för högfluorerade 
ämnen ska Kemikalieinspektionen, senast juli 
2016, ta fram en åtgärdsplan och, där det är 
lämpligt, lämna förslag till nationella regleringar 
eller regleringar på EU-nivå samt andra åtgärder i 
syfte att minska exponeringen av högfluorerade 
ämnen. Kemikalieinspektionen ska verka för att 
en handlingsplan initieras inom EU. 

Sverige har föreslagit en användnings-
begränsning mot bly och blyföreningar i 
konsumentvaror som också beslutats av EU-
kommissionen. Sverige bör dock fortsatt agera 
för att minimera riskerna med bly och 
blyföreningar i konsumentprodukter. 

Regeringen har för avsikt att förbjuda 
användning av bisfenol A för renovering av 
tappvattenrör i enlighet med Kemikalie-
inspektionens förslag. Förslagen i 
utredningsbetänkandet Bisfenol A– 
Kartläggning och strategi för minskad 
exponering (SOU 2014:90) bereds i 
Regeringskansliet. Regeringen avser att se över 
möjligheten till ytterligare förbud mot bisfenol 
A och andra bisfenoler 

Regeringen har gett Naturvårdsverket i 
uppdrag att identifiera viktigare källor i Sverige 
till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet, 
verka för att reducera uppkomst och utsläpp av 
mikroplaster från dessa källor samt, vid behov, 
föreslå författningsändringar för att minska 
utsläppen. Sverige bör om det är möjligt gå före 
EU med nationella åtgärder och om det bedöms 
lämpligt förbjuda mikroplaster i kosmetiska 
produkter.  

En ökad andel ekologisk produktion är ett 
viktigt steg för att nå målen i den nationella 
handlingsplanen för hållbar användning av 
växtskyddsmedel. Barns exponering för kemiska 
växtskyddsmedel i vardagen bör minska. 
Regeringens ansträngningar för att förbättra 
processen för godkännanden av nya 
bekämpningsmedel fortsätter. Regeringen avser 
att i det fortsatta arbetet med godkännande av 
utsläppande i miljön av genetiskt modifierade 
organismer (GMO) på EU-nivå ta större hänsyn 

till användning av bekämpningsmedel. 
Regeringen har beslutat utreda hur det nya EU-
direktivet 2015/412 om medlemsstaternas 
möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom sina 
territorier kan genomföras. 

Användningen av nanomaterial har de senaste 
åren ökat och utvecklingen går mycket snabbt. 
Regeringen ser ett behov av att säkerställa att 
utvecklingen sker med hänsyn till potentiella 
hälso- och miljörisker.  

I Sverige finns fortfarande många områden 
som förorenats av tidigare verksamheter och 
som behöver åtgärdas så att de inte utgör något 
hot. Takten i saneringsarbetet måste öka. En 
höjning av anslagsnivån är därför nödvändig. 
Regeringen föreslår som aviserat i 
Vårpropositionen därför att ytterligare 50 
miljoner kronor tillförs anslaget för sanering. 
Ekonomiskt stöd till kommuner för sanering av 
mark för bostadsbyggande införs fr.o.m. 2016. 
För detta tillförs anslaget 300 miljoner kronor 
per år 2016 och 2017. Från och med 2018 tillförs 
anslaget 200 miljoner kronor per år. 

För att uppnå en giftfri, resurseffektiv cirkulär 
ekonomi måste vi börja redan i tillverknings-
processen och arbeta för att farliga ämnen i så 
hög grad som möjligt undviks samt att förnybara 
material prioriteras. Regeringen avser att inom 
ramen för EU:s arbete med avfall och cirkulär 
ekonomi fortsätta prioritera vikten av giftfria 
kretslopp. 

Avfall 
Regeringen eftersträvar en giftfri, resurseffektiv 
cirkulär ekonomi – att sluta cirkeln. Avfall kan 
vara både en resurs och ett miljöproblem. De 
resurser som finns i avfall ska, i så hög grad som 
möjligt, tas tillvara. Målet är att styra avfallet 
bort från deponering och mot ett 
resursutnyttjande genom förebyggande av avfall, 
återanvändning, materialåtervinning och 
förbränning med energiutvinning. I första hand 
ska avfall förebyggas, dvs. avfallets mängd och 
farlighet minskas. I andra hand ska saker 
repareras och uppgraderas så att de kan 
återanvändas. I tredje hand ska resursen i form 
av materialet i avfallet tas till vara genom 
återvinning och i fjärde hand ska den resurs som 
energin i avfallet utgör omhändertas på bästa 
sätt. Slutligen så ska det avfall som inte kan 
omhändertas på något annat sätt deponeras så att 
vi på så sätt får ur särskilt farliga eller andra 
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oönskade ämnen ur kretsloppet. Avfalls-
mängderna måste minska och återvinningen öka. 
Avfallshanteringen måste bli en del av en 
långsiktigt hållbar samhällsplanering.  

Regeringen bedömer det som nödvändigt att 
åstadkomma en ambitionshöjning i fråga om 
enkelhet och tillgänglighet för hushåll och andra 
för insamling av det dagliga avfallet. Möjligheten 
att källsortera avfall måste förenklas genom att 
samla ansvaret för insamlingen hos 
kommunerna. Inom Regeringskansliet pågår ett 
arbete med att utarbeta förslag på hur ansvaret 
för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall 
och returpapper från hushållen kan flyttas från 
producenterna till kommunerna. Arbetet ska 
vara färdigt i slutet av mars 2016. Regeringens 
avsikt är att kunna fatta beslut i denna fråga 
under 2016.  

Det måste bli lönsamt att materialåtervinna 
avfall. Under en längre tid har byggandet av 
avfallsförbränningsanläggningar ökat med 
resultatet att det finns ett stort kapacitets-
överskott av avfallsförbränning i Sverige. Under 
senare år har därför importen av avfall för 
förbränning ökat kraftigt. Regeringen anser 
därför att det finns skäl att utveckla styrmedel 
som främjar ett mer resurseffektivt användande 
av avfallet genom giftfria och resurseffektiva 
kretslopp.  

I samband med det paket om avfall och 
cirkulär ekonomi som Europeiska 
kommissionen har aviserat till hösten 2015 
prioriterar regeringen giftfria kretslopp som en 
av de viktigaste förutsättningarna för EU att 
uppnå en cirkulär ekonomi. Hårdare krav 
avseende förebyggande av avfall, specifika 
återvinningsmål för medlemsstaterna samt 
utfasning av deponering av biologiskt 
nedbrytbart och återvinningsbart avfall är också 
viktiga steg på vägen mot resurseffektivt 
materialkretslopp inom EU. Vidare bör specifika 
återvinningsmål på EU-nivå fastställas för 
textilier och byggprodukter. 

3.6.4 Hav och vatten 

Regeringens ambition är att ta krafttag i arbetet 
med att öka takten med att nå miljökvalitets-
målen och det krävs stora satsningar för att det 
ska vara möjligt att nå de havs- och 
vattenrelaterade målen. En tydlig 

ambitionshöjning och kraftfulla åtgärder behövs 
framöver.  

Genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten (direktiv 2000/60/EG) och EU:s 
havsmiljödirektiv (direktiv 2008/56/EG) är 
centralt för möjligheten att nå de havs- och 
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. 
Vattendelegationerna vid de länsstyrelser som är 
vattenmyndigheter beslutar om uppdaterade 
åtgärdsprogram inom ramen för vattendirektivet 
och Havs- och vattenmyndigheten beslutar om 
åtgärdsprogram avseende havsmiljödirektivet. 
Regeringen anser att åtgärdsarbetet har stor 
betydelse för att nå de vattenrelaterade 
miljökvalitetsmålen och att det i genomförandet 
av åtgärdsprogrammen behövs ett brett och 
starkt engagemang från berörda myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner.  

Åtgärder för att minska utsläpp av 
övergödande ämnen har gett resultat. Utsläppen 
från Sverige och övriga Östersjöländer minskar, 
men från att man tidigare sett en positiv trend i 
miljön, är det nu svårt att utläsa någon fortsatt 
förbättring. Regeringen anser därför att det är 
prioriterat med ett fortsatt stärkt åtgärdsarbete 
och då särskilt inriktat mot att minska 
fosforbelastningen. Viktiga verktyg för att 
motverka övergödningen är genomförandet av 
åtgärdsprogrammen inom ramen för 
vattendirektivet och havsmiljödirektivet. 
Landsbygdsprogrammet kommer att vara ett 
viktigt verktyg för att nå målen i ramdirektivet 
för vatten samt havsmiljödirektivet. De 
satsningar som genomförs inom ramen för 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är en viktig 
del av det lokala åtgärdsarbetet. 

Enskilda avlopp påverkar vattnet ur både 
miljö- och hälsosynpunkt. Regeringen bereder 
frågan om enskilda avlopp vidare.  

Skydd av marina områden är centralt för att 
säkerställa och bevara den biologiska mångfalden 
i kust- och havsområden. Regeringen bedömer 
att takten i arbetet med att inrätta skyddet av 
marina områden behöver öka för att det ska vara 
möjligt att nå etappmålet om 10 procent skydd 
av Sveriges marina områden till 2020. Regeringen 
avser därför att ytterligare stärka arbetet med 
skydd av marina områden och som ett led i detta 
har regeringen gett Havs- och vatten-
myndigheten i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för marint områdesskydd. Planen 
ska vara klar 2016.  
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För att säkerställa ett funktionellt skydd 
behöver arbetet med skyddade områden ses som 
en integrerad del av övrig kust- och havs-
förvaltning.  

Kunskapen om de marina ekosystemen och 
utbredning av marina naturtyper behöver stärkas 
för att man ska kunna planera för nätverk av 
skyddade marina områden, genomföra åtgärder 
för hotade arter och habitat, arbeta med 
havsplanering och utveckla en grön infrastruktur 
i havet. Att säkerställa en ändamålsenlig 
förvaltning i de skyddade områdena är också 
angeläget och en prioriterad fråga för regeringen. 
I flera marina områden finns ett behov av att 
införa fiskeregleringar i syfte att nå 
bevarandemålen. Det arbetet sker dels nationellt 
och dels regionalt inom ramen för EU:s 
gemensamma fiskeripolitik. Skydd av marina 
områden och ekosystembaserad förvaltning är 
även till stor del en regional men också en global 
fråga. Regeringen beslutade vidare i juni 2015 om 
havsplaneringsförordningen 2015:400. Att 
nödvändig reglering nu är på plats är ett viktigt 
steg för det fortsatta arbetet med havsplanering.  

Regeringen anser att omfattande insatser och 
åtgärder behövs för havs- och vattenmiljön. 
Därför förstärker regeringen anslaget för 
åtgärder för havs- och vattenmiljö med 20 
miljoner kronor i vårändringsbudgeten (prop. 
2014/15:99) och med ytterligare 55 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2016 och framåt i denna 
proposition (prop. 2015/16:1).  

Det planerade nya undersöknings- och 
forskningsfartyget kommer att ge Sverige bra 
förutsättningar att klara av skyldigheter avseende 
miljöövervakning och datainsamling för fisket, 
samtidigt som det blir en resurs för den 
havsbaserade forskningen.  

Vattenkraften spelar en central roll för 
Sveriges elförsörjning, som enskild 
produktionskraft men också som regler- och 
balanskraft. Fysisk påverkan från vattenkraften 
på vattendragen medför stora konsekvenser för 
ekosystem och biologisk mångfald. Flödes-
reglerande vattenverksamheter kan samtidigt 
utgöra viktiga delar i kulturhistoriska miljöer. 
Den fortsatta hanteringen av vattenkraften 
tillsammans med andra former av fysisk 
påverkan på sjöar och vattendrag, är av stor vikt 
för Sveriges möjligheter att leva upp till EU:s 
ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG). 
Vattenverksamhetsutredningen (M 2012:01) har 
sett över dagens regler om vattenverksamheter 

och utredningens förslag har remitterats. 
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i 
frågan.  

Internationellt samarbete, bl.a. genom de 
regionala konventionerna Ospar (Konventionen 
för skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten) och Helcom 
(Helsingforskonventionen för skydd av 
Östersjön marina miljö) är nödvändigt för att nå 
de havs- och vattenrelaterade miljökvalitets-
målen. Särskilt viktiga frågor där Sverige aktivt 
driver på är arbete med skydd av biologisk 
mångfald, skyddade marina områden, marint 
skräp och övergödning.  

Havs- och vattenmyndigheten har en central 
roll som förvaltningsmyndighet på miljöområdet 
med ansvar för frågor om bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, 
vattendrag och hav. För att ha möjlighet att 
hantera satsningarna på havs- och vattenmiljön 
behöver Havs- och vattenmyndigheten ökade 
resurser. Därför förstärker regeringen Havs- och 
vattenmyndighetens förvaltningsanslag med 10 
miljoner kronor per år 2016 och framåt. 

3.6.5 Miljömålen är grunden för 
regeringens miljöpolitik 

Bedömningen att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte 
nås med beslutade styrmedel gör att arbetet för 
att öka takten i arbetet med att nå målen måste 
intensifieras. Regeringen kommer att stärka 
genomförandet av miljöpolitiken och under 
mandatperioden ta avgörande steg för att öka 
takten i arbetet med att nå de av riksdagen 
antagna miljökvalitetsmålen och generations-
målet.  

För att lyckas behöver miljöpolitiken på allvar 
integreras i de politikområden där drivkrafterna 
och lösningarna till miljöproblemen finns. Det 
betyder att regeringens politik inom dessa 
områden ska ha en tydlig koppling till 
miljökvalitetsmålen och också bidra till dessa. 

Innovationer och ny teknik berör på olika sätt 
alla Sveriges miljömål och är helt avgörande för 
att minska klimatpåverkan, spara på resurser och 
minska övergödning. Målen kan bidra till grön 
tillväxt och utgör en viktig drivkraft för 
miljöteknik med hög prestanda och gröna 
innovationer.  
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Krafttag för att nå miljökvalitetsmålen 
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att 
kraftsamla för att öka takten i arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen. Ett Miljömålsråd har 
inrättats, en förnyad Miljömålsberedning har 
tillsatts tillsammans med en nytillträdd 
miljömålssamordnare för näringslivet. 
Regeringen förstärkte 2015 bl.a. anslagen för 
åtgärder för värdefull natur, skydd av värdefull 
natur samt åtgärder för havs- och vattenmiljö, 
satsningar som bidrar till att nå flera miljö-
kvalitetsmål. Regeringen har dessutom satsat 125 
miljoner kronor för klimatinvesteringar på lokal 
och regional nivå samt för installation av 
laddinfrastruktur för elfordon som bidrar till att 
nå målet Begränsad klimatpåverkan.  

Forskning och innovation är avgörande för att 
hitta lösningar på miljöproblemen och en viktig 
drivkraft för att föra miljöarbete framåt. För att 
stärka det svenska innovationssystemet krävs ett 
helhetsperspektiv och ett väl utvecklat samarbete 
mellan politik, näringsliv, den offentliga sektorn, 
fackliga organisationer och intresse-
organisationer. Regeringen har därför inrättat ett 
nationellt innovationsråd under ledning av 
statsminister, där också bl.a. klimat- och 
miljöministern ingår.  

Den nationella miljömålssamordnaren för 
näringslivet tillträdde i januari 2015 och har 
kommit igång med sitt viktiga uppdrag att knyta 
näringslivet närmare miljömålsarbetet. 

Myndigheterna har en central roll i 
genomförandet av miljöpolitiken. Det 
Miljömålsråd som inrättades i början av 
mandatperioden ska öka integreringen av klimat- 
och miljöfrågor hos de 17 deltagande 
myndigheterna. Rådet ska bl.a. årligen lämna 
förslag till regeringen på frågor som rådet anser 
att regeringen behöver arbeta vidare med. 
Regeringen kommer även fortsatt att arbeta för 
att stärka styrningen av myndigheterna med 
ansvar i miljömålssystemet.  

Länsstyrelserna har en övergripande och 
samordnande roll i det regionala arbetet med 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet.  
Länsstyrelserna bedriver arbetet inom särskilda 
åtgärdsprogram för miljömålen.  

Grön ekonomi och en hållbar utveckling bidrar till 
generationsmålet  
Det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga 
lösningar både som producent och som 
konsument, och svårare och dyrare att välja det 

som förstör vår gemensamma miljö. Stimulanser 
och ekonomiska styrmedel ska därför användas 
för att ställa om Sverige i en mer hållbar riktning. 
En innovativ resurseffektiv produktion som 
bidrar till produkter, tjänster och system för en 
cirkulär ekonomi är några av förutsättningarna 
för en nyindustrialisering av Sverige. Regeringen 
kommer att satsa totalt 62 miljoner kronor 
årligen t.o.m. 2019 på samverkan kring miljö- 
och klimatteknik (se vidare i utgiftsområde 24). 
Satsningen kommer bl.a. innehålla medel till 
strategisk användning av spetstekniker och 
avancerade systemlösningar. Främjande av 
miljöteknik och gröna innovationer kommer 
fortsatt att vara en viktig del i regeringens 
exportfrämjande. 

Regeringen anser att förutsättningarna för 
hushållen att konsumera miljömässigt hållbart 
behöver förbättras och avser att i 
budgetpropositionen för 2017 återkomma med 
en strategi för hållbar konsumtion (se också 
utgiftsområde 18 Konsumentpolitik, politikens 
inriktning). 

Genom olika ekonomiska styrmedel och 
skatter inom klimat- och luftområdet ska 
samhällsekonomiska kostnader synliggöras, för 
att styra konsumtion och investeringar i en mer 
hållbar riktning. Miljöskatternas styrande effekt 
ska därför öka. Den senaste tioårsperioden har 
miljöskatteintäkterna som andel av BNP 
minskat. För att upprätthålla miljöskatternas 
styrande effekt i takt med omställningen mot ett 
mer hållbart samhälle bör även miljöskatterna 
med jämna mellanrum ses över och justeras.  

Regeringen kommer att fortsätta arbetet för 
en strukturomvandling till en grön resurseffektiv 
och cirkulär ekonomi som bidrar till en hållbar 
välfärd. En sådan övergång förutsätter 
medverkan av alla politikområden, förbättrad 
integrering och samordning på alla nivåer i 
samhället. Bank- och finanssektorns ansvar, 
placeringen av våra pensionspengar, näringslivets 
möjligheter att agera resurseffektivt och 
konsumenternas agerande är områden som 
behöver utvecklas. Regeringen arbetar för en 
hållbar samhällsutveckling som innebär att 
minska klimat- och miljöpåverkan samtidigt som 
en hållbar tillväxt, nya jobb för alla kan nås och 
framtida generationers livsmiljö och tillgång till 
naturresurser kan säkerställas. Regeringen verkar 
för denna utveckling globalt, inom EU och 
nationellt. Ett utvecklingsarbete kring en 
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cirkulär ekonomi pågår också i dessa 
sammanhang. 

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett 
viktigt verktyg i arbetet med att nå miljö-
kvalitetsmålen och generationsmålet. Regeringen 
ser fram emot en effektivare användning av 
styrmedlet miljöanpassad offentlig upphandling 
när upphandlingsstödet under 2015 placeras på 
den nya upphandlingsmyndigheten. 

Det är viktigt att säkerställa att den finansiella 
sektorn bidrar till att uppnå ett resurseffektivt 
och fossilbränslesnålt samhälle med låga 
koldioxidutsläpp. I dag förekommer det att 
kapital kanaliseras till verksamheter som bidrar 
till att förvärra klimathotet. Detta är inte 
förenligt med regeringens eller det globala 
samfundets mål om att utsläppen av 
växthusgaser ska minskas. Regeringen avser att 
föra en politik som syftar till att aktörer i 
finanssektorn tar hänsyn till klimatrisker.  

Miljöbalken 
Tillsyn är ett viktigt styrmedel för att uppfylla 
syftet med miljöbalken vilket också bidrar till att 
vi når miljökvalitetsmålen. Regeringen har gjort 
särskilda satsningar för att öka tillsynen inom 
kemikalieområdet och för att komma till rätta 
med miljöproblemen i havs- och vattenmiljön. 
Men även inom andra områden är 
myndigheternas tillsyn och rådgivning 
betydelsefull. Regeringen bedömer att 
miljötillsynen behöver stärkas och utvecklas. För 
att miljöbalkstillsynen ska kunna vara ett 
verkningsfullt styrmedel måste det finnas 
nödvändiga resurser för proaktiv och 
egeninitierad miljötillsyn. Miljöbalkens 
sanktionssystem behöver effektiviseras så att fler 
miljöbrott upptäcks och beivras. Därför bör 
miljöbalkens tillsyns- och sanktionssystem ses 
över.  

3.7 Fonder 

3.7.1 Batterifonden 

Miljöavgiften på bly- och kvicksilverbatterier 
avskaffades den 1 januari 2009 när förordningen 
(2008:834) om producentansvar för batterier 
trädde i kraft. Batterifonden har därmed inte 
några intäkter från sådana batterier. Intäkter till 

fonden utgörs endast av ränteintäkter från 
Riksgäldskontoret. Regeringen har beslutat om 
att innestående medel i Batterifonden ska 
fördelas enligt följande: 404 miljoner kronor till 
insamling och återvinning av de batterier som 
sattes på marknaden före den 1 januari 2009, 40 
miljoner kronor till återbetalning av 
miljöavgifterna för batterier som exporteras ut 
ur Sverige, 20 miljoner kronor till Naturvårds-
verkets kostnader för prövning av frågor om 
utbetalning av medlen samt tillsyn, 4 miljoner 
kronor till slutförvar av det kvicksilver som 
utvunnits från kvicksilverbatterierna samt 100 
miljoner kronor till informationsinsatser för att 
upprätthålla och utveckla kunskapsnivån 
avseende batteriinsamling. Resterande medel, 
205 miljoner kronor, avsätts till forskning för 
utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva 
återvinningsmetoder för alla typer av batterier 
och ackumulatorer samt till fordonsenergi-
relaterad batteriforskning. Fondens medel 
fördelas över minst en sexårsperiod räknat från 
2009 med hänsyn tagen till faktorer som 
batteriers tekniska livslängd och omloppstid i 
samhället samt s.k. lagringseffekt.  

Under 2014 har ur Batterifondens använts 
47 105 430 kronor för insamling och återvinning, 
22 071 250 kronor för informationskampanjer 
för att öka insamlingen av batterier och 
2 570 786 kronor för Naturvårdsverkets 
handläggning. Slutligen användes 72 289 030 
kronor för forskning.  

Energimyndigheten beslutade i februari 2013 
att upprätta ett nytt forsknings- och utvecklings-
program som kallas Batterifondsprogrammet 
och som inriktas mot batteriåteranvändning och 
återvinning och fordonsbatterier. Programmet 
löper över sju år med start den 1 mars 2013 och 
Naturvårdsverket betalar ut medel till Energi-
myndigheten vartefter projekt beviljas. 
Energimyndigheten använde drygt 72 miljoner 
kronor av forskningsmedlen under 2014.  

Behållningen i Batterifonden uppgick den 31 
december 2014 till 484 555 158 kronor. 

3.7.2 Kadmiumbatterifonden 

Den avgift som Naturvårdsverket enligt 24 § 
förordning (2008:834) om producentansvar för 
batterier tar ut för nickelkadmiumbatterier 
fonderas fr.o.m. den 1 januari 2010 i en ny fond. 
Fonden består av fonderade miljöavgifter på 
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slutna kadmiumbatterier. Avgiften är 300 kronor 
per kilo batteri och betalas av den producent 
som sätter batteriet på den svenska marknaden. 
Medlen får användas till ersättning för sortering, 
återvinning och bortskaffning av nickel-
kadmiumbatterier samt för information om 
hantering av dessa batterier. Medel får även 
användas för Naturvårdsverkets hantering och 
administration av avgifterna. Under 2014 
betalades det in knappt 4,5 miljoner kronor i 
avgifter till fonden. Under 2014 har ur 
Kadmium¬batterifonden använts 745 278 
kronor för insamling och återvinning av 
nickelkadmiumbatterier och 646 696 kronor för 
Naturvårdsverkets handläggning. 

Behållningen uppgick den 31 december 2014 
till 25 693 302 kronor. 

3.7.3 Kärnavfallsfonden 

Kärnavfallsfondens huvuduppgift är att ta emot 
och förvalta de avgiftsmedel som de som har 
tillstånd att inneha eller driva en kärnkrafts-
reaktor är skyldiga att betala. Avgifterna 
finansierar bl.a. kostnader för att ta hand om 
använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, 
en säker avveckling och rivning av 
kärnkraftverken samt forskning och utveckling 
inom området. Avgifterna beräknas i förhållande 
till den energi som levereras och bestäms av 
regeringen efter förslag av Strålsäkerhets-
myndigheten. De avgiftsskyldiga ska även betala 
en avgift till staten som ett kostnadsbidrag för 
slutlig hantering av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet som har ett samband 
med framväxten av det svenska kärnkrafts-
programmet. Kärnavfallsfonden anger i 
årsredovisningen för 2014 att avgiftsinbetal-
ningarna under året uppgick till 2 451 051 tusen 
kronor (2 478 425 tusen kronor 2013). 
Utbetalningarna uppgick under samma tid till 
1 339  008 tusen kronor (1 636 652 tusen kronor 
2013). Den nominella avkastningen under år 
2014 uppgick till 10,7 procent samtidigt som 
inflationen uppgick till -0,3 procent. Den reala 
avkastningen uppgick därmed till 11,0 procent. I 
genomsnitt per år uppgick den reala 
avkastningen under den senasate femårsperioden 
till 4,5 procent. Det verkliga värdet 
(marknadsvärdet) av kärnavfallsfonden ökade 
under 2014 med 6 535 202 tusen kronor till 

57 900 714 tusen kronor vid årets utgång 
(51 365 512 tusen kronor vid 2013 års utgång). 

3.8 Borttagande av överskott 

 
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar 
regeringen att genomföra borttagning av de 
utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelnings-
beslut för 2013 som Sverige kommer att tilldelas 
och som inte behövs för avräkning mot Sveriges 
åtagande inom EU år 2013. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Prognoser visar att 
Sverige minskat utsläppen av växthusgaser mer 
år 2013 än vad Sverige åtagit sig under EU:s 
ansvarsfördelningsbeslut som reglerar 
medlemsstaternas årliga utsläppsutrymme 
mellan 2013 och 2020. Det innebär att det 
kommer att uppstå ett överskott, dvs. återstå ett 
innehav efter avräkning mot åtgandet inom EU, 
av utsläppsenheter (s.k. Annual Emission 
Allocation, AEA). Slutlig beräkning av 
överskottets exakta storlek och avräkningen mot 
Sveriges åtagande sker under år 2016. 

Regeringen bedömer att överskottet av AEA 
kommer att motsvara ca 6,6 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. För att bidra till en ökad 
ambition för utsläppsminskningar inom EU 
föreslår regeringen borttagning av överskottet av 
utsläppsenheter för 2013. 

Sverige har möjlighet att spara utsläppsenheter 
till kommande år eller föra över utsläppsenheter 
till andra medlemsstater. Efterfrågan på 
utsläppsenheter från andra medlemsstater 
kommer vara begränsad eftersom merparten av 
medlemsstaterna enligt europeiska 
kommissionen beräknas att nå sina åtaganden 
för 2013.  

Mot bakgrund av att förväntad efterfrågan 
kommer att vara begränsad och avsaknaden av 
ett marknadspris bedömer regeringen att inget 
ekonomiskt värde kan anges för det svenska 
överskottet av AEA.  

Under Kyotoprotokollets andra 
åtagandeperiod, dvs. 2013–2020, kommer varje 
AEA att vara kopplad till en tilldelad 
utsläppsenhet under Kyotoprotokollet, s.k. 
Assigned Amount Unit (AAU). Det innebär att 
för varje AEA som tas bort under EU:s 
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ansvarsfördelningsbeslut måste också en AAU 
annulleras under Kyotoprotokollet. Utfärdandet 
av AAU är dock avhängigt när Kyotoprotokollet 
för den andra åtagandeperioden träder i kraft. 
Detta kommer sannolikt inte att ske under 2016 
vilket innebär att annullering av AAU för 
borttagna AEA kan genomföras först senare. 

Regeringen bör mot denna bakgrund 
bemyndigas att genomföra borttagning av de 
utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelnings-
beslut för 2013 som Sverige kommer att tilldelas 
och som inte behövs för avräkning mot Sveriges 
åtagande inom EU år 2013. Detta innebär också 
att motsvarande mängd utsläppsenheter för 
Sveriges åtagande under Kyotoprotokollets 
andra åtagandeperiod 2013–2020 kommer att 
annulleras. 

 

3.9 Budgetförslag 

3.9.1 1:1 Naturvårdsverket 

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 1:1 Naturvårdsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
385 606 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 731 

 
2015 

 
Anslag 

 
393 259 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
386 147 

2016 Förslag 433 435      

2017 Beräknat 439 867 2   

2018 Beräknat 449 680 3   

2019 Beräknat 459 108 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 434 109 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 435 106 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 435 107 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Naturvårdsverkets 
förvaltningsutgifter inklusive myndighetens 
utgifter för att administrera de verksamheter 
som finansieras via sakanslagen.  

Anslaget får även användas för utgifter för 
bidrag till utvecklingsarbete som andra än 
Naturvårdsverket organiserat och som främjar 
de verksamheter som Naturvårdsverket ansvarar 
för. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.7 Offentligrättslig verksamhet – Naturvårdsverket  
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 13 454    

Prognos 2015 10 500    

Budget 2016 10 500    

 
Intäkterna från offentligrättslig verksamhet är 
något lägre för 2014 jämfört med 2013. Intäkter 
från miljösanktionsavgifter (8 079 000 kronor) 
redovisas mot inkomsttitel 2537, intäkter från 
avgifter enligt lagen om handel med 
utsläppsrätter (593 000 kronor) redovisas mot 
inkomsttitel 2714 och intäkter från övrig 
offentligrättslig verksamhet (4 749 000 kronor) 
redovisas mot inkomsttitel 2552. Under 2014 
hade Naturvårdsverket även en intäkt om 33 000 
kronor redovisad som Övriga inkomster av 
statens verksamhet. 
 
Tabell 3.8 Uppdragsverksamhet - Naturvårdsverket 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 33 720 34 721 -1 001 

(varav tjänsteexport) 15 372 15 372 0 

Prognos 2015 35 050 35 050 0 

(varav tjänsteexport) 15 000 15 000 0 

Budget 2016 39 200 39 200 0 

(varav tjänsteexport) 20 000 20 000 0 

 
Intäkterna för 2014 exklusive tjänsteexport 
fördelar sig på avgifter för jaktkortsregister och 
jägarexamen (10 714 000 kronor), NOx-fonden 
(4 533 tkr) och Batterifonden (3 101 000 
kronor). 

Regeringens överväganden 

För att ge Naturvårdsverket förutsättningar att 
hantera föreslagna satsningar inom miljöområdet 
förstärktes anslaget med 15 miljoner kronor i 
vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99). I 
denna proposition (prop. 2015/16:1) föreslår 
regeringen att anslaget ökas med ytterligare 35 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. 
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Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Naturvårdsverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 378 259 378 259 378 259 378 259 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 548 11 652 19 437 27 775 

Beslut 48 627 49 957 51 984 53 074 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 1 -1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  433 435 439 867 449 680 459 108 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 433 435 000 kronor 
anvisas anslaget 1:1 Naturvårdsverket för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
439 867 000 kronor, 449 680 000 kronor 
respektive 459 108 000 kronor. 

3.9.2 1:2 Miljöövervakning m.m. 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling 1:2 Miljöövervakning m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
292 242 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
472 

 
2015 

 
Anslag 

 
306 214 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
298 603 

2016 Förslag 333 214      

2017 Beräknat 333 214      

2018 Beräknat 323 214      

2019 Beräknat 333 214      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för miljömåls-
uppföljning, för miljöövervakning, för 
statsbidrag till ideella miljöorganisationer och till 
verksamhet vid Swedish Water House och för 
arbete med miljöledningssystem.  

Anslaget får även användas till utgifter för 
internationell miljöövervakning samt 
internationell rapportering som följer av EU-
direktiv och andra internationella åtaganden.  

Anslaget får också användas för finansiering 
av förvärv av verksamhet och aktier i 
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet och 
för utgifter som hänför sig till avveckling av 
bolaget Aktiebolaget Svenska Miljöstyrnings-
rådet. 

Kompletterande information 

I förordningen (2012:989) med instruktion för 
Naturvårdsverket samt i förordningen 
(2011:619) med instruktion för Havs- och 
vattenmyndigheten anges att myndigheterna ska 
fördela medel för miljöövervakning, uppföljning 
av miljökvalitetsmålen och internationell 
rapportering.
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Tabell 3.11 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Miljöövervakning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 38 170 55 084 100 000    

Nya åtaganden 48 714 76 000 55 000    

Infriade åtaganden -31 800 -31 084 -55 000 -55 000 -35 000 -10 000 

Utestående åtaganden 55 084 100 000 100 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 92 000 100 000 100 000    

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Miljöövervakning 
m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 
2017–2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal 
ska kunna tecknas med de aktörer som utför 
miljöövervakning i program som löper under 
flera år. Bemyndigandet för 2016 föreslås vara på 
samma nivå som för 2015. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2 
Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 100 000 000 kronor 2017–2020. 

Regeringens överväganden 

Miljöövervakning är grundläggande för att 
bedöma miljötillståndet. Dagens svenska 
miljöövervakning behöver förstärkas kraftigt 
bl.a. för att öka takten i arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen. I vårändringsbudget 
(2014/15:99) förstärktes anslaget med 25 
miljoner kronor. I denna proposition 
(2015/16:1) föreslår regeringen att anslaget ökas 
med ytterligare 25 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2016 och framåt för att förstärka miljö-
övervakningen, framförallt avseende hav och 
vatten. 

Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas 
med 2 miljoner kronor per år 2016–2019 för ett 
utökat stöd till ideella miljöorganisationer.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Miljöövervakning m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 281 214 281 214 281 214 281 214 

Förändring till följd av:    

Beslut 52 000 52 000 42 000 52 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  333 214 333 214 323 214 333 214 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 333 214 000 kronor 
anvisas anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 333 214 000 kronor, 323 214 000 kronor 
respektive 333 214 000 kronor. 
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3.9.3 1:3 Åtgärder för värdefull natur 

Tabell 3.13 Anslagsutveckling 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
638 654 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-2 119 

 
2015 

 
Anslag 

 
759 535 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
738 589 

2016 Förslag 1 002 535      

2017 Beräknat 997 535      

2018 Beräknat 997 535      

2019 Beräknat 997 535      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för insatser för 
skötsel och förvaltning av skyddad natur, 
bevarande och restaurering av biologisk 
mångfald och insatser för friluftsliv. Anslaget får 
särskilt användas till utgifter 

– för skötsel av skyddade områden, natur-
vårdsförvaltning och fastighetsförvaltning,  

– för artbevarande och viltförvaltning, samt  

– i samband med skötsel och övrig 
förvaltning av värdefull natur. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om statsbidrag finns i för-
ordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt samt i Laponia-
förordningen (2011:840). 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 350 000 000 kronor 
2017–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal 
avseende förvaltning av värdefulla naturområden 
ska kunna tecknas samt för samverkansavtal 
mellan statliga myndigheter. Bemyndigandet 
behövs också för att kunna möjliggöra 
medfinansiering i större EU-projekt. 
Bemyndigandet för 2016 föreslås vara oförändrat 
jämfört med 2015. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:3 
Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 350 000 000 kronor 2017–2022. 

 
 
 

 
 

 

Tabell 3.14 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 209 923 209 708 350 000    

Nya åtaganden 109 280 220 122 100 000    

Infriade åtaganden -109 495 -79 830 -100 000 -100 000 -100 000 -150 000 

Utestående åtaganden 209 708 350 000 350 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 210 000 350 000 350 000    
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Regeringens överväganden 

Regeringen bedömer att skötsel och förvaltning 
av skyddade områden kraftigt behöver förstärkas 
bl.a. mot bakgrund av regeringens satsningar på 
områdesskyddet och för att öka takten i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen. Ökade 
satsningar behövs också på artbevarande, vilt-
förvaltning, fastighetsförvaltning samt 
restaurering av biologisk mångfald och insatser 
för friluftsliv. I vårändringsbudgeten (prop. 
2014/15:99) förstärktes anslaget med 110 
miljoner kronor. I denna proposition (prop. 
2015/16:1)föreslår regeringen att anslaget ökar 
ytterligare med 240 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016 och framåt.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Åtgärder för värdefull natur 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 649 535 649 535 649 535 649 535 

Förändring till följd av:    

Beslut 353 000 348 000 348 000 348 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 002 535 997 535 997 535 997 535 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 002 535 000 kronor 
anvisas anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 997 535 000 kronor, 997 535 000 
kronor respektive 997 535 000 kronor. 

3.9.4 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden 

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
387 354 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
30 664 

 
2015 

 
Anslag 

 
420 018 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
438 227 

2016 Förslag 815 018      

2017 Beräknat 858 018      

2018 Beräknat 743 018      

2019 Beräknat 833 018      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för att 
inventera, undersöka och åtgärda förorenade 
områden som behöver saneras och 
efterbehandlas samt för att ta fram 
prioriteringsunderlag.  

Anslaget får även användas till utgifter för att 
åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna 
ur risksynpunkt och till akuta saneringsinsatser. 

Anslaget får vidare användas till utgifter för 
att inventera om det förekommer objekt som 
förorenats av en statlig organisation som inte 
längre finns kvar, och i så fall genomföra 
ansvarsutredningar och nödvändiga 
undersökningar av dessa. 

Anslaget får användas för efterbehandling av 
mark för bostadsbyggande.  

Anslaget får även användas till utgifter för 
omhändertagande av historiskt radioaktivt avfall 
från icke-kärnteknisk verksamhet. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om statsbidrag finns i förord-
ningen (2004:100) om avhjälpande av 
föroreningsskador och statsbidrag för sådant 
avhjälpande. 
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Tabell 3.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2025 

Ingående åtaganden 676 784 873 212 995 356    

Nya åtaganden 519 948 440 000 764 000    

Infriade åtaganden -323 520 -317 856 -330 000 -475 000 -440 000 -514 356 

Utestående åtaganden 873 212 995 356 1 429 356    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 000 000 1 040 000 1 430 000    

 
 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 430 000 000 kronor 2017–2025. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal 
ska kunna tecknas för insatser som rör 
inventering, undersökningar och åtgärder för att 
sanera och efterbehandla förorenade områden. 

Bemyndigandet för 2016 föreslås vara 
oförändrat jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 1 430 000 000 
kronor 2017–2025. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås öka med 50 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2016 i enlighet med 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100).  

Vidare föreslår regeringen att anslaget höjs 
med 300 miljoner kronor per år 2016 och 2017 
samt med 200 miljoner kronor per år från 2018 
och framåt för efterbehandling av mark för 
bostadsbyggande. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Sanering och återställning av förorenade områden 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 420 018 420 018 420 018 420 018 

Förändring till följd av:    

Beslut 395 000 438 000 323 000 413 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  815 018 858 018 743 018 833 018 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 815 018 000 kronor 
anvisas anslaget 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden. för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 858 018 000 
kronor, 743 018 000 kronor respektive 
833 018 000 kronor. 

3.9.5 1:5 Miljöforskning 

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:5 Miljöforskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
82 146 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
16 

 
2015 

 
Anslag 

 
75 990 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
74 101 

2016 Förslag 80 831      

2017 Beräknat 80 209 2   

2018 Beräknat 78 813 3   

2019 Beräknat 94 881 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 79 839 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 77 869 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 92 842 tkr i 2016 års prisnivå. 
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Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för 
miljöforskning främst till stöd för arbete med 
miljökvalitetsmålen, miljöbalken och underlag 
för internationellt förhandlingsarbete. 

Anslaget får även användas till utgifter för 
statens andel av den forskning som bedrivs 
samfinansierat med näringslivet vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 102 000 000 kronor 2017–2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
behöver ett bemyndigande för att avtal om 
fleråriga miljöforskningsprojekt ska kunna 
tecknas. 

Bemyndigandet för 2016 föreslås vara 
oförändrat jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 102 000 000 kronor 2017–2020. 

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 
 
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Miljöforskning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 75 990 75 990 75 990 75 990 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 375 945 1 693 

Beslut 4 818 3 844 1 878 17 198 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  80 831 80 209 78 813 94 881 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 80 831 000 kronor 
anvisas anslaget 1:5 Miljöforskning. för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
80 209 000 kronor, 78 813 000 kronor respektive 
94 881 000 kronor. 

 
 
 

 
Tabell 3.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Miljöforskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 99 880 96 305 98 604    

Nya åtaganden 43 600 60 000 62 000    

Infriade åtaganden -47 175 -57 701 -58 604 -55 000 -35 000 -12 000 

Utestående åtaganden 96 305 98 604 102 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 102 000 102 000 102 000    
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3.9.6 1:6 Kemikalieinspektionen 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:6 Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
213 105 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 237 

 
2015 

 
Anslag 

 
214 052 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
214 089 

2016 Förslag 229 623      

2017 Beräknat 232 380 2   

2018 Beräknat 236 632 3   

2019 Beräknat 241 313 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 229 632 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 229 643 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 229 644 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Kemikalie-
inspektionens förvaltningsutgifter. Anslaget får 
även användas för utgifter för bidrag till 
verksamheter som främjar handlingsplanen för 
en giftfri vardag som Kemikalieinspektionen 
ansvarar för. 

Anslaget får även användas för utgifter för 
statsbidrag till Internationella kemikalie-
sekretariatet. 

Anslaget får användas för utgifter för att täcka 
eventuellt underskott i prövningsverksamheten 
inom det svenska rapportörsprogrammet 
(SERP) rörande riskbedömning av befintliga och 
nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. 

Anslaget får användas för utgifter för att 
betala Livsmedelsverkets och Statens 
jordbruksverk för nationell prövning av 
växtskyddsmedel och biocidprodukter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.23 Offentligrättslig verksamhet - 
Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 86 020 10 148 13 483 -3 335 

Prognos 2015 83 975 17 387 17 387 0 

Budget 2016 105 050 16 478 16 478 0 

 

 

Tabell 3.24 Uppdragsverksamhet - Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 12 620 12 620 0 

(varav tjänsteexport) 12 620 12 620 0 

Prognos 2015 14 258 14 258 0 

(varav tjänsteexport) 14 258 14 258 0 

Budget 2016 15 448 15 448 0 

(varav tjänsteexport) 15 448 15 448 0 

 
Kemikalieinspektionens avgiftsbelagda 
verksamhet finansieras i huvudsakligen genom 
avgifter som anges i förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och förordning (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter.  

Intäkterna från kemikalieavgifter m.m. 
redovisas mot inkomsttitel 1457. Intäkter från 
bekämpningsmedelsavgifter redovisas mot 
inkomsttitel 1454. Övriga inkomster av statens 
verksamhet redovisas på inkomsttitel 2811. 
Kemikalieinspektionen har bl.a. enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) rätt att ta ut 
varuprover för tillsyn. Det finns även stöd i 
lagstiftningen för att företag i vissa fall ska stå 
för de kostnader som uppkommer i samband 
med undersökning och analys av sådana 
varuprover. Kemikalieinspektionen redovisar 
viss avgiftsfinansierad verksamhet där 
myndigheten disponerar medlen. Detta omfattar 
framför allt prövningsverksamheten avseende 
verksamma ämnen i bekämpningsmedels enligt 
Europaparlamentet och rådets direktiv 98/8/EG 
av den 16 februari 1998 om utsläppandet av 
biocidprodukter på marknaden och Europa-
parlamentet och rådets förordning 528/2012 av 
den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter 
och Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 
utsläppande på marknaden och om upphävandet 
av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG. 
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Regeringens överväganden 

I vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) 
förstärktes anslaget med 5 miljoner kronor. I 
denna proposition (prop. 2015/16:1)föreslår 
regeringen att anslaget ökas ytterligare med 5 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2016.  

Vidare föreslår regeringen att anslaget ökas 
med 3 miljoner kronor för prövning av 
bekämpningsmedel fr.o.m. 2016. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:6 Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 209 052 209 052 209 052 209 052 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 078 8 653 12 625 17 010 

Beslut 14 493 14 675 14 955 15 251 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  229 623 232 380 236 632 241 313 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 229 623 000 kronor 
anvisas anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 232 380 000 kronor, 236 632 000 kronor 
respektive 241 313 000 kronor. 

3.9.7 1:7 Avgifter till internationella 
organisationer 

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:7 Avgifter till 
internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
157 205 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
33 701 

 
2015 

 
Anslag 

 
190 131 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
198 443 

2016 Förslag 141 131      

2017 Beräknat 141 131      

2018 Beräknat 141 131      

2019 Beräknat 141 131      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för medlems-
avgifter och stöd till internationella 
organisationer.  

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 183 131 183 131 183 131 183 131 

Förändring till följd av:    

Beslut -41 500 -41 500 -41 500 -41 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag -500 -500 -500 -500 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  141 131 141 131 141 131 141 131 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 141 131 000 kronor 
anvisas anslaget 1:7 Avgifter till internationella 
organisationer för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 141 131 000 kronor, 
141 131 000 kronor respektive 141 131 000 
kronor. 
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3.9.8 1:8 Supermiljöbilspremie 

 
Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:8 Supermiljöbilspremie 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
117 080 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
720 

 
2015 

 
Anslag 

 
347 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
338 375 

2016 Förslag 309 000      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
supermiljöbilspremien, dvs. utgifter för bidrag 
till fysiska och juridiska personer som har 
förvärvat en ny supermiljöbil. 

Kompletterande information 

I förordningen (2011:1590) om supermiljö-
bilspremie finns bestämmelser om supermiljö-
bilspremien. Anslaget används för att främja 
introduktionen av bilar med utsläpp av koldioxid 
under 50 gram per kilometer. Från och med 
2016 kommer premien sätts ned med 50 procent 
för laddhybrider. Detta kräver ändringar i 
förordningen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 94 
miljoner kronor 2016 då försäljningen av elbilar 
och laddhybrider har varit högre än förväntat. I 
höständringsbudgeten (prop. 2015/16:2) föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 132 miljoner 
kronor för samma ändamål.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Supermiljöbilspremie 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 215 000 215 000 215 000 215 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 94 000 -215 000 -215 000 -215 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  309 000 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 309 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 0 kronor, 0 kronor respektive 0 kronor. 

3.9.9 1:9 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges meterorologiska 
och hydrologiska institut 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
215 525 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 525 

 
2015 

 
Anslag 

 
219 104 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
218 070 

2016 Förslag 221 781      

2017 Beräknat 224 094 2   

2018 Beräknat 227 720 3   

2019 Beräknat 231 989 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 221 790 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 221 803 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 221 802 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska instituts 
(SMHI) förvaltningsutgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.31 Uppdragsverksamhet – Sveriges meteorlologiska 
och hydrologiska institut 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 74 684 74 474 210 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 78 600 77 545 1 065 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 78 700 77 500 1 200 

(varav tjänsteexport)    

 
SMHI:s uppdragsverksamhet baseras på 
samverkan med andra myndigheter. Avgifterna 
bestäms så att de täcker SMHIs kostnader för att 
tillhandahålla varan eller tjänsten och bidrar till 
SMHIs kostnader för uppbyggnad, uppdatering 
och utveckling av system, databaser och 
information.  

Omsättningen i uppdragsverksamheten ökade 
2014 med 26 miljoner kronor till knappt 75 
miljoner kronor och resultatet blev positivt med 
0,2 miljoner kronor. Omsättningsökningen 
beror på att 2014 är första helåret där 
uppdragsverksamheten redovisas inklusive 
flygvädertjänsten. Av den totala omsättningen 
utgör intäkterna från flygvädertjänsterna ca 52 
miljoner kronor. 

Till uppdragsverksamheten räknar SMHI även 
uppdrag som kontrollant av vattendomar, där 
uppdragsgivaren i en vattendom åläggs att anlita 
SMHI. Övrig uppdragsverksamhet rör främst 
miljöfrågor i luft och vatten. SMHI utför 
uppdrag för bl.a. Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
Energimyndigheten, Sveriges lantbruks-
universitet och länsstyrelser. 

 

Tabell 3.32 Affärsverksamhet – Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 134 273 135 282 -1 009 

(varav tjänsteexport) 49 929 48 568 1 361 

Prognos 2015 140 000 139 000 1 000 

(varav tjänsteexport) 56 000 55 000 1 000 

Budget 2016 154 000 152 000 2 000 

(varav tjänsteexport) 70 000 68 000 2 000 

 
SMHI:s affärsverksamhet bygger på produkter 
och tjänster som utvecklas utifrån myndighetens 
tekniska infrastruktur och erbjuds till kunder 
som efterfrågar en hög grad av värdeförädling. 
Produkter och tjänster inom affärsverksamheten 
ska, liksom inom övriga verksamhetsgrenar, 
bidra till ökad samhällsnytta, säkerhet och ett 
uthålligt samhälle. Affärsverksamheten verkar 
inom en konkurrensutsatt marknad. 

Den totala omsättningen för 
affärsverksamheten inklusive tjänsteexporten 
uppgick 2014 till 138 miljoner kronor vilket är 
en minskning jämfört med föregående år, främst 
på grund av omstruktureringen av 
flygvädertjänster. Från 1 maj 2013 redovisas 
flygvädertjänster som uppdragsverksamhet och 
inte längre som affärsverksamhet, vilket innebär 
att året 2014 är första helåret där affärs-
verksamheten är exklusive flygvädertjänsten.  
Den renodlade tjänsteexporten omsatte ca 50 
miljoner kronor och resultatet blev positivt 1,4 
miljoner kronor. En fortsatt ökning av tjänste-
exporten kan förväntas på grund av positiv 
utveckling av SMHI:s sjöfartstjänster samt 
ökade uppdrag inom utvecklingssamarbete. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 20 

116 

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 219 104 219 104 219 104 219 104 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 228 5 537 9 160 13 439 

Beslut -551 -547 -544 -554 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  221 781 224 094 227 720 231 989 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 221 781 000 kronor 
anvisas anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 224 094 000 kronor, 
227 720 000 kronor respektive 231 989 000 
kronor. 

3.9.10 1:10 Klimatanpassning 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
94 162 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
15 746 

 
2015 

 
Anslag 

 
115 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
102 271 

2016 Förslag 119 000      

2017 Beräknat 107 000      

2018 Beräknat 107 000      

2019 Beräknat 107 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för klimat-
anpassning såsom förebyggande och 
kunskapshöjande insatser samt utredningar för 
att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet 
till följd av klimatförändringar. Anslaget får även 
användas för de administrativa utgifter som 
insatserna medför. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:10 Klimatanpassning 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 19 900 000 kronor 2017 
och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det 
område som anslaget omfattar behöver 
regeringen ett bemyndigande. Bemyndigandet 
för 2016 föreslås minska med 30 miljoner kronor 
jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 19 900 000 kronor 2017 och 
2018. 
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Tabell 3.35 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 26 600 18 269 22 600    

Nya åtaganden 401 15 000 8 000    

Infriade åtaganden -8 732 -10 669 -10 700 -15 000 -4 900  

Utestående åtaganden 18 269 22 600 19 900    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 52 000 50 000 19 900    

 
 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår i enlighet med 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
att anslaget ökas med 50 miljoner per år kronor 
fr.o.m. 2016. Utöver detta föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 57 miljoner kronor per år för 
perioden 2016–2019. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 115 000 115 000 115 000 115 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 4 000 -8 000 -8 000 -8 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  119 000 107 000 107 000 107 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 119 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:10 Klimatanpassning. för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
107 000 000 kronor, 107 000 000 kronor 
respektive 107 000 000 kronor. 

 

3.9.11 1:11 Inspire 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:11 Inspire 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
18 081 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 657 

 
2015 

 
Anslag 

 
20 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
19 503 

2016 Förslag 20 000      

2017 Beräknat 0      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att 
samordna det fortsatta arbetet med att 
genomföra Inspiredirektivet i svensk 
lagstiftning. Anslaget får även användas för 
kostnader för en webbplats med en nationell 
portal för geodata samt för merkostnader som 
följer av direktivet. Direktivets genomförande 
regleras genom bestämmelser i lagen 
(2010:1767) om geografisk miljöinformation. 

Kompletterande information 

I förordningen (2010:1770) om geografisk 
miljöinformation finns ytterligare bestämmelser 
om direktivets genomförande. 
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Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Inspire 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 000 20 000 20 000 20 000 

Förändring till följd av:    

Beslut  -20 000 -20 000 -20 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  20 000 0 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 20 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:11 Inspire. för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 0 kronor, 0 
kronor respektive 0 kronor. 

3.9.12 1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

Tabell 3.39 Anslagsutveckling 1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
668 212 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 353 

 
2015 

 
Anslag 

 
686 565 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
669 499 

2016 Förslag 751 565      

2017 Beräknat 747 565      

2018 Beräknat 734 565      

2019 Beräknat 734 565      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser 
och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, 
restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. 

Anslaget får även användas för statsbidrag, 
medfinansiering av EU-medel, medlemskap i 
internationella organisationer samt för 
utvärdering av ovan angivna insatser och 
åtgärder. 

Kompletterande information 

I förordningen (2004:660) finns bestämmelser 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. I 
havsmiljöförordningen (2010:1341) finns 
bestämmelser om förvaltning av kvaliteten på 
havsmiljön. I förordningen (2009:381) finns 
bestämmelser om statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt. I förordningen (1982:840) 
finns bestämmelser om statsbidrag till kalkning 
av sjöar och vattendrag. I förordningen 
(1998:1343) finns bestämmelser om stöd till 
fiskevården. I rådets förordning (EG)nr 
199/2008 av den 25 februari 2008 finns 
bestämmelser om insamling, förvaltning och 
utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och 
till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den 
gemensamma fiskeripolitiken. I havsplanerings-
förordningen (2015:400) finns bestämmelser om 
havsplanering. I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 508/2014 finns 
bestämmelser om den europeiska havs- och 
fiskefonden. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- 
och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 300 000 000 
kronor 2017–2020. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Det behövs ett 
bemyndigande för att Havs- och vatten-
myndigheten ska kunna teckna avtal om fleråriga 
åtgärder. Bemyndigandet för 2016 föreslås öka 
med 85 miljoner kronor jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 300 000 000 
kronor 2017–2020. 
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Tabell 3.40 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 76 768 102 802 215 000    

Nya åtaganden 72 442 135 000 205 000    

Infriade åtaganden -46 408 -22 802 -120 000 -110 000 -85 000 -105 000 

Utestående åtaganden 102 802 215 000 300 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 130 000 215 000 300 000    

 
 
 

Regeringens överväganden 

Havs- och vattenmiljöarbetet behöver förstärkas 
bl.a. för att öka takten i att nå de havs- och 
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. I 
vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) 
förstärktes anslaget med 20 miljoner kronor. I 
denna proposition (prop. 2015/16:1) föreslår 
regeringen att anslaget ökar med ytterligare 55 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 och framåt.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 666 565 666 565 666 565 666 565 

Förändring till följd av:    

Beslut 85 000 81 000 68 000 68 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  751 565 747 565 734 565 734 565 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 751 565 000 kronor 
anvisas anslaget 1:12 Åtgärder för havs-och 
vattenmiljö. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 747 565 000 kronor, 
734 565 000 kronor respektive 734 565 000 
kronor. 

3.9.13 1:13 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar 

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 1:13 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
113 097 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-374 

 
2015 

 
Anslag 

 
183 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
177 536 

2016 Förslag 205 000      

2017 Beräknat 205 000      

2018 Beräknat 205 000      

2019 Beräknat 205 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser för 
internationella klimatinvesteringar som syftar till 
att uppfylla det svenska etappmålet för 
begränsad klimatpåverkan till 2020 samt 
internationella klimatåtaganden. Detta genom 
att delta i, förbereda, genomföra, utvärdera och 
utveckla projekt och metoder för gemensamt 
genomförande och mekanismen för ren 
utveckling under Kyotoprotokollet till FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar samt 
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer. 
I samma syfte får anslaget användas för utgifter 
för förvärv av utsläppsutrymme.  

Anslaget får även användas för utgifter för 
utveckling av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och utsläppsutrymme inom ramen 
för bördefördelningsbeslutet samt för 
övervakning av internationell utsläppshandel. 
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Anslaget får användas till finansiering av utgifter 
för den internationella transaktions-
förteckningen (ITL) för registerhållning av 
transaktioner av s.k. Kyotoenheter samt för 
klimatkompensering av Regeringskansliets 
flygresor utanför EU. Utsläppsminsknings-
enheter som förvärvas för klimatkompensering 
får annulleras. 

Regeringens överväganden 

För att leva upp till de åtaganden som gjorts 
föreslår regeringen att anslaget ökas med 50 
miljoner kronor per år för perioden 2016–2019. 

 Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 183 000 183 000 183 000 183 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 22 000 22 000 22 000 22 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  205 000 205 000 205 000 205 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 205 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:13 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 205 000 000 kronor, 

205 000 000 kronor respektive 205 000 000 
kronor. 

3.9.14 1:14 Internationellt miljösamarbete 

Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:14 Internationellt 
miljösamarbete 
Tusental kronor 

2014 Utfall 23 884  
Anslags- 
sparande 2 116 

2015 Anslag 55 900 1 
Utgifts- 
prognos 52 560 

2016 Förslag 33 900    

2017 Beräknat 20 900 2   

2018 Beräknat 20 900 3   

2019 Beräknat 20 900 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får i huvudsak användas för utgifter för 
internationellt miljö- och klimatsamarbete, samt 
för utgifter för kärnsäkerhetssamarbete med 
Ryssland.  

Anslaget får användas för utgifter för 
långsiktigt samarbete med länder av strategisk 
betydelse för det globala miljö- och 
klimatsamarbetet. 

Anslaget får användas för utgifter för projekt 
som stöder Arktiska rådets verksamhet och för 
projekt som stödjer verksamhet inom Barents 
Euro-Arktiska Råd, samt inom 
Östersjöstatermas råd (CBSS).  

Anslaget får användas för utgifter för tillskott 
till miljöutvecklingsfonden inom Nordiska 
Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO). 

Anslaget får användas för administration och 
samordning av miljö- och kärnsäkerhets-
samarbetet med Ryssland.  

Tabell 3.45 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Internationellt miljösamarbete 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 8 324 1 776 17 500    

Nya åtaganden 3 042 17 500 10 500    

Infriade åtaganden -9 590 -1 776 -14 000 -6 500 -4 500 -3 000 

Utestående åtaganden 1 776 17 500 14 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 17 000 23 000 14 000    
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:14 Internationellt 
miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 14 000 000 
kronor 2017–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det 
område som anslaget omfattar behöver 
regeringen ett bemyndigande. Då anslaget 
beräknas minska med 13 miljoner kronor från 
2017, behövs ett justerat bemyndigande jämfört 
med 2015.  

Bemyndigandet för 2016 föreslås minska med 
nio miljoner kronor jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:14 Internationellt 
miljösamarbete ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 14 000 000 
kronor 2017–2021. 

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Internationellt miljösamarbete 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 33 900 33 900 33 900 33 900 

Förändring till följd av:    

Beslut -500 -13 500 -13 500 -13 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag 500 500 500 500 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  33 900 20 900 20 900 20 900 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

Regeringen föreslår att 33 900 000 kronor 
anvisas anslaget 1:14 Internationellt miljö-
samarbete. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 20 900 000 kronor, 20 900 
000 kronor respektive 20 900 000 kronor. 

3.9.15 1:15 Hållbara städer 

 
Tabell 3.47 Anslagsutveckling 1:15 Hållbara städer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 514 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
20 277 

 
2015 

 
Anslag 

 
80 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
72 102 

2016 Förslag 2 500      

2017 Beräknat 4 500      

2018 Beräknat 0      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får används för utgifter för att stödja 
utvecklingen av hållbara städer. Stödet avser ny- 
och ombyggnadsåtgärder inom en särskild 
stadsdel, ett särskilt bostadsområde eller kvarter 
som bidrar till integrerade lösningar för hållbar 
stadsutveckling. Anslaget får användas för 
utgifter för administration och utvärdering. 

Regeringens överväganden 

Anslaget är under utfasning och används för 
utbetalningar till beslutade stödprojekt i 
regeringens satsning på hållbara städer. 
Satsningen upphörde 2012.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 20 

122 

Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Hållbara städer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 80 000 80 000 80 000 80 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -77 500 -75 500 -80 000 -80 000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 500 4 500 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 2 500 000 kronor anvisas 
anslaget 1:15 Hållbara städer. för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 4 500 000 
kronor, 0 kronor respektive 0 kronor. 

3.9.16 1:16 Skydd av värdefull natur 

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:16 Skydd av värdefull 
natur 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
810 857 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-2 857 

 
2015 

 
Anslag 

 
960 300 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
933 644 

2016 Förslag 1 343 500      

2017 Beräknat 1 268 000      

2018 Beräknat 1 268 000      

2019 Beräknat 1 268 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för skydd och 
bevarande av värdefulla naturmiljöer för 
biologisk mångfald och friluftsliv. Anslaget får 
särskilt användas 

– för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken 
Naturvårdsverkets ansvarsområde,  

– till utgifter för förvärv samt avtalslösningar 
för statens räkning av värdefulla 
naturområden,  

– för utgifter i samband med säkerställande 
av värdefulla naturområden,  

– för statsbidrag till kommuner och 
kommunala stiftelser för skydd av 
värdefulla naturområden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull 
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 
2017–2065. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
behöver ett bemyndigande för att fleråriga avtal 
som avser skydd av värdefulla områden, 
exempelvis genom naturvårdsavtal, ska kunna 
tecknas och för att förhandsbesked om 
statsbidrag till områdesskydd ska kunna ges. 

Bemyndigandet för 2016 föreslås minska med 
tre miljoner kronor jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 
2017–2065. 

 
 
 

Tabell 3.50 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2065 

Ingående åtaganden 1 254 978 35 978    

Nya åtaganden 160 35 978 16 000    

Infriade åtaganden -436 -978 -10 050 -15 237 -13 000 -13 691 

Utestående åtaganden 978 35 978 41 928    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 25 000 45 000 42 000    



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 20 

123 

 
Regeringens överväganden 

Regeringen anser att omfattande insatser och 
åtgärder behövs för att skydda värdefulla 
områden och för att öka takten i arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen. Skyddet för biologisk 
mångfald ska utökas, flera naturskogar ska 
skyddas och flera marina reservat ska inrättas. I 
vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) 
förstärktes anslaget med 250 miljoner kronor. I 
denna proposition (prop. 2015/16:1)föreslår 
regeringen att anslaget ökar med ytterligare 
340 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 och 
framåt. 

Regeringen har i 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100) föreslagit 
att Statens va-nämnds uppgifter enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster ska 
övertas av mark- och miljödomstolarna. En 
konsekvens av reformen är att Statens va-
nämnd avvecklas och upphör som myndighet 
den 31 december 2015. För att täcka de 
kostnader som avvecklingen medför föreslås 
att 1,5 miljoner kronor förs till utgiftsområde 
4 anslaget 1:5 Sveriges domstolar. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:16 Skydd av värdefull natur 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 715 000 715 000 715 000 715 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 628 500 553 000 553 000 553 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 343 500 1 268 000 1 268 000 1 268 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

Regeringen föreslår att 1 343 500 000 kronor 
anvisas anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur. 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 1 268 000 000 kronor, 1 268 000 000 
kronor respektive 1 268 000 000 kronor. 

3.9.17 1:17 Havs- och vattenmyndigheten 

Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:17 Havs- och 
vattenmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
204 251 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 377 

 
2015 

 
Anslag 

 
207 974 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
208 851 

2016 Förslag 225 266      

2017 Beräknat 230 198 2   

2018 Beräknat 234 720 3   

2019 Beräknat 246 682 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 227 375 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 227 568 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 234 413 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Havs- och vatten-
myndighetens förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.53 Offentligrättslig verksamhet -  Havs- och 
vattenmyndigheten 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 480 0 0 480 

Prognos 2015 500 0 0 500 

Budget 2016 500 0 0 500 

 
Den avgiftsbelagda offentligrättsliga 
verksamheten där intäkterna inte disponeras av 
Havs- och vattenmyndigheten rör 
sanktionsavgifter och övrig offentligrättslig 
verksamhet. 
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Tabell 3.54 Uppdragsverksamhet – Havs- och 
vattenmyndigheten 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 7 801 6 857 944 

(varav tjänsteexport) 4 733 3 783 950 

Prognos 2015 9 000 9 000 0 

(varav tjänsteexport) 6 000 6 000 0 

Budget 2016 9 500 9 500 0 

(varav tjänsteexport) 6 500 6 500 0 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökar med 10 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 och framåt 
för att ge Havs- och vattenmyndigheten 
förutsättningar att hantera föreslagna satsningar 
inom området havs- och vattenmiljö i enlighet 
med 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100).  

Regeringen föreslår vidare att anslaget tillförs 
4 miljoner kronor 2016, 6 miljoner kronor 2017 
och 2018 samt 3 miljoner kronor 2019 för att 
förstärka arbetet med införandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken, särskilt 
landningsskyldigheten.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019.  

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:17 Havs- och vattenmyndigheten 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 207 974 207 974 207 974 207 974 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 482 6 108 10 128 14 550 

Beslut 13 810 16 115 16 618 24 158 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  1 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  225 266 230 198 234 720 246 682 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 

Regeringen föreslår att 225 266 000 kronor 
anvisas anslaget 1:17 Havs- och vatten-
myndigheten för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 230 198 000 kronor, 
234 720 000 kronor respektive 246 682 000 
kronor. 

3.9.18 1:18 Klimatinvesteringar  

Tabell 3.56 Anslagsutveckling 1:18 Klimatinvesteringar  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
0 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
125 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
121 893 

2016 Förslag 600 000      

2017 Beräknat 600 000      

2018 Beräknat 600 000      

2019 Beräknat 0      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget föreslås få användas för 
klimatinvesteringar på lokal och regional nivå 
samt för stöd till installation av laddinfrastruktur 
för elfordon. Anslaget får även användas för 
utgifter för berörda myndigheters arbete för 
detta ändamål. 

Anslaget byter namn till 1:18 
Klimatinvesteringar fr.o.m. 2016. Tidigare 
benämndes anslaget 1:18 Klimatinvesteringar i 
kommuner och regioner. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 
2017 och 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det 
område som anslaget omfattar behöver 
regeringen ett bemyndigande. Bemyndigandet 
för 2016 föreslås vara oförändrat jämfört med 
2015. Regeringen bör därför bemyndigas att 
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under 2016 för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 
2017 och 2018. 

Regeringens överväganden 

I vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) 
förstärktes anslaget med 125 miljoner kronor. I 
denna proposition (prop. 2015/16:1) föreslår 
regeringen att anslaget ökas ytterligare med 
475 miljoner kronor per år 2016–2018. 

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
 
 

Tabell 3.57 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:18 Klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 600 000 600 000 600 000  

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  600 000 600 000 600 000 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 600 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:18 Klimatinvesteringar. för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 600 000 000 kronor, 600 000 000 kronor 
respektive 0 kronor. 

 
 
 

 
 

Tabell 3.58 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:18 Klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden  0  300 000    

Nya åtaganden  300 000  150 000     

Infriade åtaganden  0  -150 000   -150 000   -150 000  

Utestående åtaganden  300 000  300 000     

Erhållet/föreslaget bemyndigande  300 000 300 000     
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3.9.19 1:19 Elbusspremie 

Tabell 3.59 Anslagsutveckling 1:19 Elbusspremie 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
0 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
0 

2016 Förslag 50 000      

2017 Beräknat 100 000      

2018 Beräknat 100 000      

2019 Beräknat 100 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget är nytt. Anslaget får användas för 
utgifter för elbusspremien, dvs. utgifter för 
bidrag till juridiska personer som har förvärvat 
en ny elbuss. Anslaget får även användas för 
utgifter för berörda myndigheters arbete för 
detta ändamål.  

Regeringens överväganden 

För att främja introduktionen på marknaden för 
eldrivna bussar inför regeringen en elbusspremie. 
Eldrivna bussar har stor potential att minska 
utsläppen av såväl klimatutsläpp, 
luftföroreningar som av buller. Dessa underlättar 
en förtätning av bostäder i storstäder samt frigör 
biodrivmedel till lastbilar och andra tunga 
fordon som är svårare att elektrificera 
Regeringen avser utarbeta en ny förordning för 
att möjliggöra detta. Statsstödsprövning ska 
genomföras. 
För detta ändamål föreslår regeringen att 50 
miljoner kronor 2016 och 100 miljoner kronor 
per år 2017–2019 tillförs det nya anslaget. 

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande: 

 
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:19 Elbusspremie 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 50 000 100 000 100 000 100 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  50 000 100 000 100 000 100 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor 
anvisas anslaget 1:19 Elbusspremie för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
100 000 000 kronor, 100 000 000 kronor 
respektive 100 000 000 kronor. 
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4 Miljöforskning 

4.1 Omfattning 

Området omfattar forskning inom 
utgiftsområde 20, främst forskning om miljö och 
samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas) 
men också forskningsverksamheten vid 
Naturvårdsverket, Stockholm Environment 
Institute (SEI), IVL Svenska miljöinstitutet AB 
och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Miljöforskning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Miljöforskning        

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 53 56 54 56 57 58 59 

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning 605 633 621 688 695 695 699 

Summa Miljöforskning 658 688 675 744 752 753 758 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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4.3 Mål för forskningspolitiken 

Regeringens mål för forskningspolitiken är att 
Sverige ska vara en framstående 
forskningsnation, där forskning och innovation 
bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet och bidrar 
till samhällets utveckling och näringslivets 
konkurrenskraft (prop. 2012/13:30). 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Regeringens samlade forskningspolitik redogörs 
för i utgiftsområde 16 Forskning. Där redovisas 
de indikatorer som regeringens samlade 
forskning redovisas emot. 

4.4.2 Resultat 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) har till uppgift att 
främja och stödja grundforskning och behovs-
motiverad forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet och av relevans för rådets ansvars-
områden. Formas fördelade under 2014 totalt 
1 165 miljoner kronor i forskningsmedel på 
följande sätt: 40 procent till miljö och natur, 35 
procent till areella näringar, djur och livsmedel, 
24 procent till samhällsbyggande och 1 procent 
till övrig forskning. Det är samma fördelning 
som föregående år.  

En redovisning av forskning inom samhälls-
byggnadsområdet görs under utgiftsområdet 18 
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
konsumentpolitik. Under utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel finns 
en översiktlig beskrivning av forskningen inom 
dessa områden. 

Forskningsstöd genom öppen utlysning 
Drygt hälften av Formas forskningsmedel 
fördelades inom den öppna utlysningen där 
forskare helt fritt lämnar in ansökningar inom 
Formas ansvarsområden. Ansökningarna 
bedöms i åtta tematiska beredningsgrupper 
bestående av 15–20 ledamöter, både aktiva 
forskare och användare av forskningsresultaten. 

I beredningsgrupperna var 45 procent av 
ledamöterna kvinnor och 55 procent män.  

År 2014 beviljades 116 projekt. Andelen 
kvinnor som beviljas forskningsstöd har ökat 
från 20 procent 2001 till i genomsnitt 36 procent 
2014. Detta är i linje med regeringens mål om 
ökad jämställdhet i forskningen. Andelen 
kvinnor som huvudsökanden var 2014 i 
genomsnitt 44 procent. Formas finansierar stöd 
till unga forskare som en del av den öppna 
utlysningen, dels genom mobilitetsstöd, dels 
som forsknings- och utvecklingsprojekt till unga 
forskningsledare. Detta stärker den svenska 
forskningens återväxt, stöder nya talanger och 
bidrar till vår internationella konkurrenskraft.  

Forskningsstöd genom riktade satsningar 
Knappt hälften av Formas forskningssatsningar 
utgörs av riktade satsningar inom särskilt 
prioriterade områden, där regeringen beslutar 
om inriktningen för några och Formas om några. 
Varje år gör Formas forskarråd en prioriterad 
lista av satsningsområden, där en avvägning sker 
mot tillgängliga medel för den öppna 
utlysningen. De riktade satsningarna har ofta en 
starkare koppling till näringsliv och övriga 
samhällsaktörer såsom branschinstitut, vilket 
stärker forskningens långsiktiga bidrag till 
innovation och jobbskapande. Under 2014 
prioriterades av regeringen initierade satsningar 
på forskning om skogsråvaror och biomassa, 
samt forskning om hållbart samhällsbyggande 
samt utlysning av Strategiska innovations-
områden (SIO) i samarbete med bl.a. Verket för 
innovationssystem (Vinnova). Formas 
egeninitierade riktade satsningar fokuserades på 
hållbar produktion och konsumtion, effektiva 
och hållbara produktionssystem (vatten-, jord- 
och trädgårdsbruk), samt sanering av förorenade 
områden. Dessa satsningar är viktiga för Sveriges 
framtida konkurrenskraft, särskilt inom de 
areella näringarna och den biobaserade industrin. 
Formas forskarråd gjorde även en särskild 
satsning på forskning knuten till skogsbranden i 
Västmanland. 

Stöd till organisationer 
På regeringens uppdrag lämnar Formas också 
stöd enligt följande: Stiftelsen Lantbruks-
forskning (SLF) fick stöd om 20 miljoner 
kronor, Stiftelsen institutet för jordbruks- och 
miljöteknik (JTI) fick 8,5 miljoner kronor, 
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut 
(Skogforsk) fick 38 miljoner kronor, Stiftelsen 
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Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning 
(till forskningen vid IVL Svenska miljöinstitutet 
AB) fick 25 miljoner kronor, Stockholm 
Environment Institute (SEI) fick 28 miljoner 
kronor och International Institute for Applied 
System Analysis (IIASA) fick 6 miljoner kronor.  

Stöden till dessa organisationer har varit i 
samma storleksordning under några år, med viss 
justering för stigande lönekostnader. Stöden 
behövs för att säkerställa institutens 
konkurrensförmåga i relation till universiteten 
som erhåller mer fast statlig finansiering. Ett 
annat viktigt motiv till stöden är att de är 
öronmärkta för samfinansierad forskning (med 
bransch, näringsliv eller andra finansiärer, t.ex. 
EU). På så sätt får de investerade medlen ökad 
utväxling, samtidigt som den finansierade 
forskningen ligger nära användarna av 
forskningsresultaten, vilket stärker dess bidrag 
till samhälle och näringsliv i enlighet med 
regeringens mål.  

Internationellt samarbete 
Formas deltar i ett omfattande internationellt 
forskningsfinansieringssamarbete. Bl.a. genom 
s.k. ERA-Net (European Research Area 
Networks) som är ett instrument inom EU:s 
ramprogram för forskning som syftar till 
samverkan mellan nationella forsknings-
finansiärer. Formas har varit med som partner i 
ett flertal ERA-Net rörande forskning om bl.a. 
klimat, biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, djurvälfärd, ekologisk livsmedels-
produktion, hållbart samhällsbyggande och 
hållbar konsumtion. Formas är aktivt också 
inom flera gemensamma programinitiativ (Joint 
Programming Initiatives, JPI), som syftar till att 
EU:s medlemsländer ska samordna sina 
forskningssatsningar inom de stora 
gemensamma samhällsutmaningarna för att nå 
bästa möjliga effekt. Nationella medel som satsas 
inom ett JPI kan få motfinansiering från 
Kommissionen med 33 procent.  

EU:s ramprogram för forskning och 
innovation, Horisont 2020, beslutades 2013 och 
sträcker sig över 2014–2020. Formas har en 
viktig roll som expertmyndighet för två av sex 
samhällsutmaningar inom Horisont 2020.  

Formas är även engagerat i 
forskningssamarbete utanför Europa, bl.a. med 
Kina och Indien. Samarbetet handlar bl.a. om 
stöd till forskarutbyten mellan länderna, 

konferenser och gemensamma utlysningar av 
forskningsmedel inom Formas ansvarsområden.  

Strategi, utvärdering och analys 
För att kunna identifiera och prioritera framtida 
forskningssatsningar har Formas inhämtat 
förslag från forskarsamhället, vilket resulterat i 
riktade satsningar på förorenade områden och 
hållbar produktion. Dessutom har man använt 
en extern konsult vid Sussex University i 
Storbritannien, som har gjort en bred omvärlds-
analys av angelägna forskningsområden för 
samhället i Sverige och globalt. Formas arbetar 
samtidigt med ett regeringsuppdrag om 
kartläggning och analys av finansierad forskning, 
med bidrag från forskningsutförare och en 
vetenskaplig expertpanel. Dessa analyser ska ingå 
som underlag till den planerade forsknings-
politiska proposition som regeringen planerar att 
beslutas 2016.  

Under året har Formas tillsammans med 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten 
och Forte utvärderat satsningen på Strategiska 
forskningsområden (SFO) som gjordes i 
samarbete med Energimyndigheten, 
Vetenskapsrådet och Vinnova 2008. Slutsatsen är 
att denna långsiktiga satsning bidragit till 
rekrytering av unga forskare och internationellt 
framstående forskare och för en stor majoritet av 
miljöerna resulterat i högklassig forskning och 
innovation m.fl. nya akademiska samarbeten, i 
linje med regeringens mål om hög vetenskaplig 
kvalitet. I vissa fall finns dock dålig koppling till 
samhällets behov och utbildningarnas 
utveckling. Myndigheterna rekommenderar 
fortsatt stöd till nästan alla SFO-miljöer. Även 
de tidigare satsningarna på excellenta 
forskningsmiljöer har utvärderats, liksom de s.k. 
Linnéstöden, bägge med gott betyg.  

Formas egen beredningsprocess för den 
öppna utlysningen har under 2014 utvärderats av 
en extern konsult, där rapporten visar att 
processen håller genomgående god internationell 
standard, enligt regeringens mål om hög 
vetenskaplig kvalitet på forskning och 
innovation. Fler förslag på förbättringar gavs i 
rapporten, av vilka några Formas införde för 
öppna utlysningen 2015.  

Forskningsinformation 
Formas webbplats är en viktig informationskanal 
med ca 20 000 besökare varje månad. 
Webbplatsen har utvecklats och fått en helt ny 
layout under året. Under 2013 lanserades 
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Formas webbtidning Extrakt som ersatte den 
tidigare papperstidningen. Extrakt har vidare-
utvecklats under 2014 med syfte att bevaka, 
popularisera och kommunicera kunskap om 
aktuell forskning för ett hållbart samhälle. 
Tidningen belönades 2014 med Svenska 
publishingpriset i kategorin bästa 
massmediesajt/webbtidning. 

Formas ger sedan 2003 ut en serie 
pocketböcker om aktuell forskning, kallad 
Formas Fokuserar. Under 2014 har två nya titlar 
publicerats: ”Som man ropar i skogen –vägval 
som berör oss alla” och ”Antibiotika – hoten och 
boten”. Serien omfattar hittills 23 böcker. 
Formas har också populariserat vetenskaplig 
kunskap genom att arrangera ett antal 
populärvetenskapliga konferenser och seminarier 
och lämnat projektstöd för informationsinsatser 
riktade mot allmänheten, liksom för 
vetenskapliga konferenser och workshops.  

Övrig forskningsverksamhet 
På regeringens uppdrag finansierar Natur-
vårdsverket forskning till stöd för att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen och till stöd för 
Naturvårdsverkets egen verksamhet. 
Huvuddelen av forskningsstödet sker i 
programform, vilket innebär att projekt stöds 
inom ett bestämt område. Programmens 
inriktning bestäms av en forskningsnämnd inom 
Naturvårdsverket. 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(Mistra) är en viktig finansiär av åtgärdsinriktad 
forskning, dvs. forskning som ligger nära 
genomförande, ofta i samarbete med näringsliv 
och andra samhällsaktörer. Mistra delar ut 
forskningsstöd på ungefär 200 miljoner kronor 
per år. 

Utförare av forskning inom utgiftsområdet är 
Stockholm Environment Institute (SEI) som 
främst bedriver internationell forskning inriktad 
mot politik och styrmedel i olika sammanhang 
och IVL Svenska miljöinstitutet AB som främst 
bedriver samfinansierad forskning med 
näringslivet inom hela miljöområdet, ofta med 
naturvetenskaplig inriktning. Dessutom utför 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) tillämpad forskning med 
inriktning på meteorologi, hydrologi, 
oceanografi och klimat.  

4.4.3 Analys och slutsatser 

Det finns i dag tre forskningsfinansiärer inom 
utgiftsområdet: Formas, som stödjer den mer 
långsiktiga miljöforskningen, Naturvårdsverket 
som stödjer forskning i huvudsak till stöd för 
miljökvalitetsmålen och Mistra som stödjer den 
breda, mer åtgärdsinriktade miljöforskningen.  
Regeringen bedömer att de olika finansiärerna 
kompletterar varandra väl och är viktiga för att 
täcka behovet av underlag inom hela 
miljöområdet. Dessa finansiärer har också 
uppdraget att på olika sätt föra ut och nyttiggöra 
den finansierade miljöforskningen. För att 
förstärka detta viktiga arbete har regeringen i 
beslut (dnr M2015/2716) inrättat ett 
Vetenskapligt råd för hållbar utveckling (dir 
2015:78), bestående av ett antal framstående 
forskare från olika discipliner inom 
miljöområdet. Rådet kommer att vara en länk 
mellan vetenskap och samhälle och bidra till 
regeringens arbete med analyser och underlag 
baserade på aktuell forskning, i nära samarbete 
med Framtidsministerns kansli.  

Formas huvudsakliga stödformer, den öppna 
utlysningen och de riktade programmen, är 
viktiga för den långsiktiga kunskaps-
försörjningen, en bibehållen nationell kompetens 
på området och för att söka lösningar på aktuella 
miljöproblem.  

Regeringen anser att den fördelning som 
Formas har mellan dessa stödformer är rimlig 
och att den finansierade forskningen håller hög 
kvalitet. Formas har en jämn könsfördelning i 
sina beredningsgrupper och bland dem som 
mottar forskningsstöd. Regeringens bedömning 
är att verksamheten vid Formas håller en hög 
kvalitet och att den finansierade forskningen har 
stor betydelse för miljöarbetet och för den 
nationella och internationella miljöpolitiken. 
Satsningarna på större och längre projekt 
(Excellenta forskningsmiljöer, Linnéstöd m.fl.) 
har fallit väl ut och bör förnyas.  

Formas analys- och utvärderingsverksamhet 
bidrar med viktigt underlag till regeringens 
arbete, bl.a. till den forskningspolitiska 
propositionen som planeras till 2016. Formas 
expertfunktion i arbetet med EU:s forsknings- 
och innovationsprogram Horisont 2020 är också 
av stor vikt för att svenska forskare ska kunna 
dra nytta av det europeiska samarbetet. Den 
kommunikation och popularisering av 
forskningsresultat som bedrivs av Formas håller 
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hög publicistisk klass och det är regeringens 
bedömning att verksamheten påtagligt bidrar till 
spridning av vetenskaplig kunskap på området.  

Regeringen anser att den forskning som 
finansieras av Naturvårdsverket bidrar med 
vetenskapligt underlag för att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Den forskning som utförs 
vid Stockholm Environment Institute (SEI) och 
vid IVL Svenska miljöinstitutet AB håller hög 
internationell klass och bidrar med underlag till 
den nationella och internationella miljöpolitiken 
samt med viktigt underlag till miljöarbetet. 
Forskningen vid SMHI är av stor betydelse för 
att utveckla väderprognoser och varningar för 
olika väderhändelser samt för klimatarbetet, bl.a. 
som inspel i FN:s klimatpanels (IPCC) arbete. 

4.5 Politikens inriktning 

Miljöforskningen har en avgörande betydelse för 
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet 
såväl nationellt som internationellt. Regeringen 
anser att Sverige ska vara en ledande 
forskningsnation. Unga forskares villkor ska 
förbättras. Forskning ska respekteras som den 
långsiktiga verksamhet det är och en ny 
forskningsproposition kommer därför att ha ett 
mångårigt perspektiv. Andelen kvinnliga 
professorer ska öka och forskningsanslagen 
fördelas jämställt. Som ett resultat av den 
forskningspolitiska propositionen Forskning 
och innovation (prop. 2012/13:30) kommer 
anslagen till Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas) att ha 
ökat med 300 miljoner kronor 2016 jämfört med 
2012 års nivå. 

Regeringen anser att insatser på miljöområdet 
ska vila på en solid vetenskaplig grund. En stark 
miljöforskning är avgörande för att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen och för att ge 
verktyg för att hantera de globala miljö-
utmaningarna. Prognoser för och utvärdering av 
den samlade effekten av styrmedel och deras 
konsekvenser behöver utvecklas ytterligare.  

Miljöforskningen kan skapa nya 
arbetstillfällen genom att nyföretagande baseras 
på utveckling av grön teknik och innovationer. 
Forskningen kan också bidra till en långsiktigt 
hållbar stadsutveckling, en hållbar renovering av 
miljonprogrammet och en förbättrad folkhälsa 
genom innovativ och grön samhällsplanering.  

Det är viktigt att hitta synergier mellan 
offentligt finansierad miljöforskning och 
miljöövervakning, så att data som samlas in för 
forskningsändamål kan göras tillgängliga för 
miljöövervakningen och tvärtom. De stora 
datamängder som samlas in för övervaknings-
ändamål kan utgöra en viktig källa till helt ny 
forskning och kunskap.  

Kontakterna mellan politiken och vetenskaps-
samhället har stärkts på senare år, men 
fortfarande behövs en snabbare omsättning av 
resultaten från forskningen i det praktiska 
politiska arbetet. Regeringen har nyligen inrättat 
ett Vetenskapligt råd för hållbar utveckling med 
forskare från olika discipliner. Rådet ska bidra 
med fördjupade analyser som underlag för 
politiken och en tätare koppling mellan aktuell 
forskning och arbetet på myndighetsnivå. 
Omhändertagandet av forskningsresultat i miljö- 
och annan offentlig förvaltning har stor 
förbättringspotential. System och resurser för att 
få tillgång till befintlig kunskap i olika former 
behöver förbättras.  

Den internationella panelen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) utgör 
tillsammans med FN:s klimatpanel (IPCC) två 
viktiga initiativ där forskare från hela världen 
sammanställer forskningsresultat till grund för 
internationella förhandlingar. Svenska forskare 
har varit mycket aktiva i dessa sammanhang. 
Regeringen avser arbeta för att fler 
internationella forskningssamarbeten ska kunna 
komma till stånd, både bilateralt och inom EU. 
Här är arbetet med innehållet i EU:s 
ramprogram för forskning och innovation 
Horisont 2020 centralt för svenska forskares 
möjligheter att bidra till åtgärder som kan lösa 
våra gränsöverskridande miljöproblem.  

Eftersom svensk marin forskning och 
miljöövervakning är i stort behov av ett nytt 
oceangående undersöknings- och 
forskningsfartyg har regeringen gett Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att under 
mandatperioden projektera och bygga ett sådant 
fartyg Målet är att ett nytt fartyg ska finnas på 
plats 2018. Det kommer att tillgodose Sveriges 
behov av fartygsresurser för miljöövervakning 
och datainsamling för fisket på lång sikt.  

I samband med FN:s konferens om hållbar 
utveckling 2012 lanserades en internationell 
vetenskaplig kraftsamling för att bättre förstå de 
globala miljöriskerna och ta fram lösningar för 
världens stora miljöutmaningar – projektet 
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”Future Earth”. Projektet omfattar ett flertal 
globala forskningsprogram och ska koordinera 
deras insatser samt planera strategiskt för 
kommande satsningar i samarbete med Belmont 
Forum, en global organisation som samlar de 
stora internationella forskningsfinansiärerna. 
Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms 
universitet står värd för den svenska noden av 
denna globala forskningssatsning. Regeringen 
anser att det svenska sekretariatet för ”Future 
Earth” bör stödjas långsiktigt.  

Det internationella forskningsprojektet New 
Climate Economy, som regeringen aktivt 
medverkat till att få till stånd, har förlängts med 
ett år och är ett ytterligare exempel på hur 
kontakter mellan förd politik och ny forskning 
förtätats.  

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
53 324 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-212 

 
2015 

 
Anslag 

 
55 513 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
53 926 

2016 Förslag 56 189      

2017 Beräknat 56 778 2   

2018 Beräknat 57 699 3   

2019 Beräknat 58 787 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 56 192 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 56 193 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 56 194 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggandes 
(Formas) förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019. 

Anslaget har för perioden 2016–2019 
beräknats enligt följande:  

 
Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 55 513 55 513 55 513 55 513 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 809 1 397 2 318 3 408 

Beslut -133 -132 -132 -134 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  56 189 56 778 57 699 58 787 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 56 189 000 kronor 
anvisas anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 56 778 000 
kronor, 57 699 000 kronor respektive 58 787 000 
kronor. 
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4.6.2 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning 

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
604 805 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
4 085 

 
2015 

 
Anslag 

 
632 863 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
621 116 

2016 Förslag 688 268      

2017 Beräknat 695 056 2   

2018 Beräknat 695 469 3   

2019 Beräknat 698 775 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 688 305 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 678 593 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 671 275 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
forskning inom områdena miljö och samhälls-
byggande. Anslaget får också användas till 
projektrelaterade kostnader (utvärderingar, 
beredningsarbetet, vissa resor och seminarier 
samt informationsinsatser). 

Kompletterande information 

Forskning om de areella näringarna finns inom 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel anslaget 1:25 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 
kronor 2017–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och teckna avtal om 
fleråriga forskningsprojekt är det nödvändigt att 
kunna fatta beslut som medför åttaganden för 
kommande år. Bemyndigandet för 2016 föreslås 
vara oförändrat jämfört med 2015. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 
för 2017–2022. 

 
 
 
 

Tabell 4.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 1 168 251 1 033 691 1 589 528    

Nya åtaganden 378 103 1 121 837 630 000    

Infriade åtaganden -512 663  -566 000 -625 000 -625 000 -625 000 -344 528  

Utestående åtaganden 1 033 691 1 589 528 1 594 528    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 650 000 1 600 000 1 600 000    
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Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar 2016–2019. 
Anslaget har för perioden 2016–2019 beräknats 
enligt följande:  

 
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 632 863 632 863 632 863 632 863 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 190 6 399 15 933 26 124 

Beslut 55 215 55 794 46 673 39 788 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  688 268 695 056 695 469 698 775 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 688 268 000 kronor 
anvisas anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 695 056 000 kronor, 695 469 000 
kronor respektive 698 775 000 kronor. 
 
 

 



 

 

 

Energi 
 

21 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 260 000 000 kronor 2017–
2019 (avsnitt 3.1.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion 
av vindkraft besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
12 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
3.1.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:4 Energiforskning besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 3 500 000 000 kronor 2017–2020 
(avsnitt 3.1.4), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:6 Planeringsstöd för vindkraft 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 10 000 000 kronor 2017 och 
2018 (avsnitt 3.1.6), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:8 Energiteknik besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
70 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
3.1.8), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:9 Elberedskap besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 

medför behov av framtida anslag på högst 
330 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
3.1.9), 

7. fastställer avgiftsuttaget för elberedskaps-
avgiften till högst 255 000 000 kronor 
under 2016 (avsnitt 3.1.9), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:10 Avgifter till internationella 
organisationer besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
30 000 000 kronor 2017 och 2018 (avsnitt 
3.1.10), 

9. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:11 Lokal och regional kapacitets-
utveckling för klimat- och energiomställning 
besluta om bidrag som medför behov av 
framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 
2017–2019 (avsnitt 3.1.1), 

10. godkänner investeringsplanen för Affärs-
verket svenska kraftnät för 2016–2018 
(avsnitt 3.2.1) 

11. bemyndigar regeringen att för 2016 ge 
Affärsverket svenska kraftnät finansiella 
befogenheter i enlighet med vad regeringen 
förordar (avsnitt 3.2.2), 

12. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 21 Energi enligt 
följande uppställning: 

 
 
 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 21 

10 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Statens energimyndighet  279 727 

1:2 Insatser för energieffektivisering  253 000 

1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft  10 000 

1:4 Energiforskning  1 349 376 

1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket  102 900 

1:6 Planeringsstöd för vindkraft  15 000 

1:7 Energimarknadsinspektionen  110 707 

1:8 Energiteknik  390 000 

1:9 Elberedskap  255 000 

1:10 Avgifter till internationella organisationer  21 328 

1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning  25 000 

Summa  2 812 038 
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2 Mål och resultat

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, 
distribution och användning av energi. Energi-
politiken bygger på samma tre grund-pelare som 
energisamarbetet i EU: att förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings-
trygghet. Politiken redovisas i det följande under 

rubrikerna Elmarknad, Gasmarknad, Värme-
marknad, Energieffektivisering, Förnybar energi 
samt Energiforskning och innovation. Ansvaret 
för åtgärderna ligger främst på Statens 
energimyndighet (Energimyndigheten), Energi-
marknadsinspektionen och Affärsverket svenska 
kraftnät (Svenska kraftnät), men även på 
Boverket och länsstyrelserna. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

1:1 Statens energimyndighet 279 262 274 280 280 285 291 

1:2 Insatser för energieffektivisering 113 243 223 253 223 73 58 

1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 10 10 10 10 10 10 10 

1:4 Energiforskning 1 401 1 193 1 198 1 349 1 354 1 363 1 376 

1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av 
Barsebäcksverket 183 139 137 103 53 0 0 

1:6 Planeringsstöd för vindkraft 15 15 15 15 15 15 15 

1:7 Energimarknadsinspektionen 102 105 106 111 109 111 113 

1:8 Energiteknik 96 140 140 390 440 440 440 

1:9 Elberedskap 248 255 315 255 255 255 255 

1:10 Avgifter till internationella organisationer 19 21 21 21 25 25 25 

1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för 
klimat- och energiomställning    25 25 25 25 

2014 1:2 Regionala och lokala insatser för 
energieffektivisering 134 0 0 0 0 0 0 

2014 1:10 Energieffektiviseringsprogram 258 0 0 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 21 Energi 2 858 2 383 2 436 2 812 2 788 2 602 2 609 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
Utgifterna uppgick under 2014 till 2 858 
miljoner kronor. Under 2015 beräknas de min-

ska till 2 436 miljoner kronor främst på grund av 
att det tidsbegränsade energieffektiviserings-
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programmet upphörde vid utgången av 2014. 
Regeringens satsning på solceller under perioden 
2016–2019 innebär dock att de totala utgifterna 
inom utgiftsområdet ökar under denna period.  

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 21 Energi 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 470 2 470 2 470 2 470 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 7 16 31 52 

Beslut 371 389 240 226 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 1 -3 -10 -10 

Volymer -37 -83 -129 -129 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden     

Övrigt 0 0 0 0 

Ny ramnivå 2 802 2 812 2 602 2 609 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

2.3 Skatteutgifter och 
skattesanktioner 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 21 redovisas normalt i huvudsak 
på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en enhetlig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss 
kategori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen inom ett visst skatteslag. 
Förutom skatteutgifter redovisas i före-
kommande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 
inom skatteslaget. Ett exempel på skattesanktion 
är den särskilda skatten på termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer. En utförlig beskrivning av 
skatteutgifterna har redovisats i regeringens 
skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2015 
(skr. 2014/15:98). I det följande redovisas de 
skatteutgifter som är att hänföra till utgifts-
område 21 Energi. 

När det gäller punktskatter på energi finns en 
mängd specialregler. Endast en mindre del av de 
skatteutgifter som dessa särbestämmelser ger 
upphov till faller dock under utgiftsområde 21 
Energi. Skatteutgifter vid användningen av 
energi inom transportområdet redovisas således 
under utgiftsområde 22 Kommunikationer, 
inom jord- och skogsbruket under utgifts-
område 23 Areella näringar, landsbygd och livs-
medel samt inom industrin under utgiftsområde 
24 Näringsliv. Vidare redovisas skatteutgifter till 
följd av reducerad energiskatt på el i vissa 
kommuner i främst norra Sverige under utgifts-
område 19 Regional tillväxt.  

Skatteutgifter och skattesanktioner som hän-
förs till utgiftsområde 21 Energi redovisas i 
tabell 2.3.  
 
Tabell 2.3 Skatteutgifter och skattesanktioner 
Miljarder kronor 

 2015 2016 

Skatteutgifter   

Energiskattebefrielse för biobränslen, torv, m.m. 
för uppvärmning 

5,88 5,88 

El som inte är skattepliktig - - 

Nedsatt energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk 0,28 0,28 

Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser till 
industrin 

0,04 0,04 

Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser 
till industrin 

0,00 0,00 

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar 
el 

0,03 0,03 

Skattesanktioner   

Fastighetsskatt på elproduktionsenheter -4,48 -4,48 

Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer -3,75 -4,12 

Koldioxidskatt på fossila bränslen i värmeverk 
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter -0,08 -0,08 

Summa -2,08 -2,45 

 
Summan i tabellen är ett netto av skatteutgifter 
och skattesanktioner. Betydande sanktioner i 
form av fastighetsskatt på elproduktionsenheter 
och skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 
medför att saldot är negativt. Av fastighets-
skattens belopp svarar vattenkraftverken för 
merparten, beroende på att dessa betalar en 
högre fastighetsskatt. Den till beloppet högsta 
skatteutgiften gäller befrielse från energiskatt för 
biobränslen som används för uppvärmning. 

Definitionerna av skatteutgifter och skatte-
sanktioner på energiområdet redovisas nedan.  
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 Skatteutgifter 2.3.1

Energiskattebefrielse för biobränslen, torv m.m. 
för uppvärmning 

Ingen skatt tas ut på biobränslen, torv m.m. som 
används för uppvärmning. Energiskattebefrielse 
för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
m.m. samt för biogas gäller enligt 7 kap. 3–4 §§ 
lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) i 
den mån bränslena omfattas av ett hållbar-
hetsbesked. Normen utgörs av full energiskatt 
för uppvärmningsbränslen. 

El som inte är skattepliktig 

Enligt 11 kap. 2 § LSE är el under vissa 
förutsättningar inte skattepliktig. Det gäller t.ex. 
viss el producerad från mindre produktions-
anläggningar samt el som framställs i reserv-
aggregat. (Se även förslag i volym 1 avsnitt 6.22.) 
Normen utgörs av normalskattesatsen på el. 

Nedsatt energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk 

Enligt 6 a kap. 3 § LSE gäller befrielse från 
energiskatt med 70 procent för den del av 
bränslet som vid kraftvärmeproduktion för-
brukas för framställning av värme utanför EU:s 
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). 
Inom handelssystemet gäller vidare befrielse från 
energiskatt med 70 procent enligt 6 a kap. 1 § 
17 a LSE. Slutligen är det energiskattebefrielse på 
den del av bränslet som motsvarar elproduk-
tionen enligt 6 a kap. 1 § 7 LSE. Detta undantag 
grundar sig på tvingande unionsrätt (artikel 14.1 
i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 
2003 om en omstrukturering av gemenskaps-
ramen för beskattning av energiprodukter och 
elektricitet). Skatteutgiften beräknas enbart på 
värmeproduktionen. Normen utgörs av full 
energiskatt på uppvärmningsbränslen. 

Nedsatt energiskatt för fjärrvärmeleveranser till 
industrin 

Av 9 kap. 5 § LSE följer att bränslen som 
används för att framställa fjärrvärme som levere-
ras för förbrukning i tillverkningsprocessen i 
industriell verksamhet medges befrielse från 

70 procent av energiskatten och nedsatt energi-
skatt till 0,5 öre/kWh på el. Normen utgörs av 
full energiskatt på bränsle och normalskatte-
satsen på el. 

Nedsatt koldioxidskatt för fjärrvärmeleveranser 
till industrin 

Av 9 kap. 5 § LSE följer att bränslen som 
används för att framställa fjärrvärme som levere-
ras för förbrukning i tillverkningsprocesser i 
industriell verksamhet utanför EU:s system för 
handel med utsläppsrätter (EU ETS) medges 
befrielse från 40 procent av koldioxidskatten. 
Befrielsen sänktes från och med den 1 januari 
2015 från 70 procent av koldioxidskatten. Vid 
leverans till industrin inom EU ETS medges full 
befrielse av koldioxidskatten. Skatteutgiften 
beräknas enbart för värmeanläggningar utanför 
EU ETS och som inte levererar till industri inom 
handelssystemet. (Se även förslag i volym 1 
avsnitt 6) Normen utgörs av full koldioxid-
skattesats.  

 Skattereduktioner 2.3.2

Skattereduktion för mikroproduktion av  
förnybar el 

Från och med 2015 kan fysiska och juridiska 
personer, dödsbon och svenska handelsbolag 
enligt 67 kap. 27–33 §§ inkomstskattelagen 
(1999:1229) få skattereduktion för mikro-
produktion av förnybar el. Skattereduktionen 
gäller den som framställer förnybar el, i en och 
samma anslutningspunkt matar in förnybar el 
och tar ut el, har en säkring om högst 
100 ampere i anslutningspunkten och har anmält 
sin produktion till elnätsföretaget. Underlaget 
för skattereduktionen består av de kilowatt-
timmar förnybar el som har matats in i 
anslutningspunkten under kalenderåret, dock av 
högst så många kilowattimmar el som tagits ut i 
anslutningspunkten under året. Underlaget för 
skattereduktionen får inte överstiga 30 000 
kilowattimmar, vare sig per person eller per 
anslutningspunkt. Skattereduktionen uppgår till 
underlaget multiplicerat med 60 öre, dvs. maxi-
malt 18 000 kronor per år. Företag får skatte-
reduktion bara om villkoren i EU-
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kommissionens regelverk för stöd av mindre 
betydelse är uppfyllda.  

 Skattesanktioner 2.3.3

Fastighetsskatt på elproduktionsenheter 

Enligt 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastig-
hetsskatt ska statlig fastighetsskatt betalas på 
elproduktionsenheter. Fastighetsskatten på 
elproduktionsenheter är en objektskatt som 
enbart träffar fastighetskapital. Eftersom intäkt-
erna beskattas som inkomst av närings-
verksamhet utgör fastighetsskatten (som är 
avdragsgill mot intäkterna), till den del den inte 
reducerar inkomstskatten, en skattesanktion.  

Särskild skatt på termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer 

Enligt lagen (2000:466) om skatt på termisk 
effekt tas skatt ut på den högsta tillåtna termiska 
effekten i kärnkraftsreaktorer. Skatten höjdes 
den 1 augusti 2015 från 12 648 till 14 770 kronor 
per megawatt och kalendermånad. Skatten kan 
likställas med en extra skatt som lagts på vissa 
företag och är därmed att betrakta som en 
skattesanktion. 

Koldioxidskatt på fossila bränslen i värmeverk 
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter 

Enligt 6 a kap. 1 § 17 b LSE gäller, för fossila 
bränslen som förbrukas i annan värme-
produktion inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter än kraftvärmeproduktion eller 
framställning av värme i en industrianläggning, 
att koldioxidskatt betalas med 80 procent av 
koldioxidskatten. Inom handelssystemet utgörs 
normen av noll koldioxidskattesats. 

2.4 Mål för utgiftsområdet 

Det övergripande målet för energipolitiken är att 
på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 
annan energi på med omvärlden konkurrens-
kraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkor 
för en effektiv och hållbar energianvändning och 

en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning 
med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat samt 
underlätta omställningen till ett ekologiskt 
uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god 
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige. 
Detta och övriga relevanta mål för energi-
politiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 
om riktlinjer för energipolitiken (prop. 
2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 
2001/02:317). 

I enlighet med propositionen En samman-
hållen klimat- och energipolitik – Energi har ett 
antal energipolitiska mål beslutats  
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 
2008/09:301): 

– Andelen förnybar energi ska 2020 utgöra 
minst 50 procent av den totala energi-
användningen.  

– Andelen förnybar energi i transportsektorn 
ska 2020 vara minst 10 procent.  

– 20 procent effektivare energianvändning till 
2020. Målet uttrycks som ett sektors-
övergripande mål om minskad energi-
intensitet med 20 procent mellan 2008 och 
2020. 

 
Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och 

Norge en gemensam elcertifikatmarknad. I 
enlighet med propositionen Ny lag om 
elcertifikat (prop. 2010/11:155, bet. 
2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46) uppgår målet 
för ny förnybar elproduktion i den gemensamma 
elcertifikatmarknaden till 26,4 TWh 2020. Det 
gemensamma målet ska delas lika mellan 
parterna som därmed ska sikta på att annullera 
elcertifikat motsvarande 13,2 TWh vardera till 
2020.  

I och med propositionen Ambitionshöjning 
för förnybar el och kontrollstation för elcerti-
fikatsystemet 2015 (prop. 2014/15:123) föreslår 
regeringen att målet för elcertifikatsystemet ska 
höjas så att Sverige ska finansiera 30 TWh ny 
förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 
2002. Det nya nationella finansieringsmålet 
ersätter det av riksdagen tidigare fastställda målet 
för produktion av förnybar el som innebar en 
ökning med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002. 
En förutsättning för att det nya finansierings-
målet ska kunna genomföras är att ändrings-
avtalet mellan Sverige och Norge, som föreslås i 
denna proposition (volym 1, avsnitt 6.29) ska 
träda i kraft.  
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Enligt ändringsavtalet höjs det tidigare 
gemensamma målet om 26,4 TWh till 2020 till 
28,4 TWh. En förutsättning för att 
ändringsavtalet ska kunna träda i kraft är vidare 
att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens 
förslag gällande begränsning av undantag från 
gällande skatteplikt för vindkraftsel och annan 
förnybar elproduktion som inte levereras 
yrkesmässigt. Förslaget finns i denna propo-
sition (volym 1, avsnitt 6.22). Enligt ändrings-
avtalet ska det gemensamma målet fördelas så att 
Sverige ska sikta på att annullera 15,2 TWh till 
2020 och Norge 13,2 TWh.  

I enlighet med propositionen Forskning och 
innovation för ett långsiktigt hållbart energi-
system (prop. 2012/13:21, bet. 2012/13:NU6, 
rskr. 2012/13:153) ska insatser för forskning och 
innovation på energiområdet inriktas så att de 
kan bidra till uppfyllandet av uppställda energi- 
och klimatmål, den långsiktiga energi- och 
klimatpolitiken samt relevanta energirelaterade 
miljökvalitetsmål. 

2.5 Resultatredovisning 

 Resultatindikatorer och andra 2.5.1
bedömningsgrunder 

Tabell 2.4 visar de indikatorer som används för 
att redovisa de övergripande resultaten inom 
energiområdet och utvecklingen de tre senaste 
åren. 

De första tre indikatorerna syftar till att följa 
upp de energipolitiska målen till 2020. Övriga 
indikatorer syftar till att följa upp de 
övergripande målen för energipolitiken.  

För en fördjupad analys av vissa indikatorer 
hänvisas till efterföljande avsnitt.  

Energimyndigheten har under 2015 haft 
jämställdhet som särskilt tema den årliga 
publikationen energiindikatorer. Myndigheten 
har identifierat ett antal skillnader, bl.a. avseende 
attityder och representation, mellan kvinnor och 
män. Regeringen avser återkomma till denna 
fråga. 

 
 

Tabell 2.4 Resultatindikatorernas utveckling 2012–2014 
Indikator 

 2012 2013 2014 

Total andel förnybar energi, 
procent, se 2.5.6 51 52 - 

Andel förnybar energi i 
transportsektorn, procent1  

se 2.5.6 12,1 15,0 18,7 

Energiintensitet, procentuell 
utveckling jämfört med 
basåret 2008, se 2.5.5 -3,3 -5,5 -10,0 

Förnybar elproduktion inom 
den svensk-norska elcerti-
fikatmarknaden, TWh,  
 se 2.5.6 3,2 6,2 10,3 

Genomsnittligt systempris på 
el på Nord Pools spotmarknad, 
öre/kWh,se 2.5.2 27,2 32,9 26,9 

Effektbalans, MW, se 2.5.2 
varav    

Installerad elproduktions-
kapacitet 37 353 38 273 39 549 

Maximalt uppmätt 
timeffektbehov 26 035 26 760 24 760 

Elflödesbalans (import-
export), TWh, se 2.5.2 -19,6 -10,0 -15,6 

Antal kunder med elavbrott 
som överstiger 24 timmar 
se 2.5.2 2 856 72 825 6 821 

Energikostnadens andel av 
industrins rörliga kostnader, 
procent, se 2.5.1 2,4 2,6 - 

Totala utsläpp av växthus-
gaser (1000 ton CO2-ekviva-
lenter) per BNP, se 2.5.1 16 15 - 

Beviljade energiforsknings-
medel, miljoner kronor, se 
2.5.7, varav: 1 090 1 181 1 365 

Kraftsystemet 248 196 283 

Transportsektorn 322 461 467 

Bränslebaserade energi-
system 221 227 226 

Byggnader i energisystemet 65 95 146 

Energiintensiv industri 93 71 94 

Energisystemstudier m.m. 141 131 149 
1 Andelen beräknas enligt anvisad beräkningsmetod i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor. 
Källa: Uppgifterna kommer från Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 
2015, ER 2015:15, Energimyndighetens årsrapport för den svensk-norska 
elcertifikatsmarknaden, www.nordpoolspot.com, Energimarknadsinspektionens 
rapport Leveranssäkerhet i elnäten 2013 (Ei R2015:14), Energimyndighetens 
årsredovisning. 

Energibalanser 

Under 2014 minskade den totala inhemska 
energianvändningen med 3 procent jämfört med 

http://www.nordpoolspot.com/


PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 21 

16 

föregående år. Energianvändningen minskade i 
alla användarsektorer, varav den största minsk-
ningen, 6 procent, ägde rum i bostads- och 
servicesektorn.  

Industrins förädlingsvärde sjönk med 
1,6 procent under 2014 och energianvändningen 
minskade med 1,5 procent. Sågverksindustrins 
förädlingsvärde ökade med 8 procent, medan 
förädlingsvärdet i övriga branscher minskade 
eller uppvisade marginella förändringar.  

Den totala energianvändningen i transport-
sektorn minskade något jämfört med 2013. Såväl 
bensin- som dieselanvändningen sjönk dock 

under 2014 med 6,4 respektive 1,5 procent. 
Andelen biodrivmedel inom vägtransport-
sektorn ökade från 9,6 procent till 11,4 procent 
under 2014. Ökningen beror till största delen på 
ökad inblandning av HVO (hydrerade växtoljor) 
i diesel. Andelen förnybar energi i hela trans-
portsektorn utgjorde under 2014 preliminärt 
18,7 procent med förnybarhetsdirektivets 
beräkningsmetod.  

På bränslesidan minskade tillförseln av såväl 
biobränslen som oljeprodukter med 2,3 
respektive 3,0 procent under 2014. 

Tabell 2.5 Sveriges energibalans (TWh) 
Miljoner kronor 

ENERGITILLFÖRSEL 1980 1990 2000 2010      2012      2013      2014      

Tillförsel av bränslen, varav: 352 296 322 372 336 333 323 

 Oljeprodukter 285 191 197 190 165 162 157 

 Naturgas/stadsgas - 7 8 18 12 12 12 

 Kol/koks 19 31 26 26 22 21 20 

 Biobränslen, torv m.m. 48 67 91 135 138 122 117 

Vattenkraft, brutto 59 73 79 68 79 61 65 

Kärnkraft, brutto1 76 202 168 166 187 189 185 

Vindkraft   0,5 4 7 10 12 

Värmepumpar i fjärrvärmeverk 1 7 7 5 6 4 4 

Nettoimport av el 1 -2 5 2 -20 -10 -16 

Total tillförd energi 489 576 581 614 594 588 572 

        

ENERGIANVÄNDNING 1980 1990 2000      2010      2012      2013      2014      

Total slutlig inhemsk användning, varav: 381 373 388 395 382 376 364 

 Industri 148 140 153 148 139 137 135 

 Inrikes transporter2 68 77 79 90 92 92 91 

 Bostäder, service m.m. 165 150 148 156 151 147 138 

Omvandlings- och distributionsförluster1 84 171 154 156 165 163 159 

 Varav förluster i elproduktion3 53 134 111 119 132 130 127 

Utrikes transporter och icke energiändamål 25 38 46 63 47 49 49 

Total energianvändning 489 576 581 614 594 588 572 
1 I enlighet med den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften. 
2 Innefattar utrikes flyg t.o.m. 1989. 
3 Avser enbart förluster i kärnkraft för åren 1980, 1990 och 2000.  
Källa: Energimyndigheten. Siffrorna för 2014 är preliminära och hämtade från myndighetens Kortsiktsprognos våren 2015. 
 

Elbalansen 

År 2014 uppgick elproduktionen till 150,1 TWh, 
vilket var knappt 1 TWh högre än året innan. 
Den totala elanvändningen uppgick till 134,5 
TWh, vilket var 5 TWh lägre jämfört med 2013. 
Sveriges elutbyte (netto) med grannländerna 
varierar över året. Differensen mellan använd-
ningen och elproduktionen visar nettoflödet av 
el till Sverige (när elanvändningen är större än 

den sammanlagda produktionen) respektive 
nettoflödet av el från Sverige (när den samman-
lagda produktionen är större än elanvänd-
ningen). År 2014 ökade såväl elflödet till Sverige 
som elflödet från Sverige. Elflödet från Sverige 
var dock betydligt större än flödet till Sverige 
vilket resulterade i ett nettoutflöde som uppgick 
till 15,6 TWh för 2014. Det kan jämföras med ett 
nettoutflöde om 10 TWh 2013 och ett netto-
utflöde om 19,6 TWh 2012. 
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Tabell 2.6 Sveriges elbalans (TWh) 
Klicka här för att ange tabellens underrubrik. 

ELPRODUKTION 1980      1990 2000      2010      2012      2013      2014      

Total nettoproduktion, varav: 94,0 141,7 142,0 145,5 161,6 149,2 150,1 

 Vattenkraft 58,0 71,4 77,8 67,1 77,7 60,8 63,9 

 Vindkraft - 0 0,5 3,5 7,1 9,9 11,5 

 Kärnkraft 25,3 65,2 54,8 55,6 61,2 63,6 62,2 

 Kraftvärme i industrin 4,0 2,6 4,2 6,4 6,2 8,6 6,4 

 Kraftvärme i fjärrvärmesystem 5,6 2,4 4,7 12,5 9,0 5,8 5,7 

Kondens, gasturbiner 1,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 

Nettoimport av el 0,5 -1,8 4,7 2,1 -19,6 -10,0 -15,6 

Total eltillförsel netto 94,5 139,9 146,6 147,6 142,0 139,2 134,5 

        

        

ELANVÄNDNING 1980 1990 2000      2010 2012 2013      2014 

Total slutlig elanvändning, varav 86,4 130,8 135,6 135,8 130,4 128,7 123,6 

 Industri 39,8 53,0 56,9 53,4 51,4 49,6 47,6 

 Transporter 2,3 2,5 3,2 2,4 3,0 3,1 3,1 

 Bostäder, service m.m. 43,0 65,0 69,0 74,6 72,7 73,2 70,1 

 Fjärrvärme och raffinaderier 1,3 10,3 6,5 5,5 3,3 2,9 2,8 

Distributionsförluster  8,2 9,1 11,1 11,8 11,3 10,9 10,9 

Total elanvändning netto 94,5 139,9 146,6 147,6 141,8 139,6 134,5 
Källa: Energimyndigheten. Siffrorna för 2014 är preliminära och hämtade från myndighetens Kortsiktsprognos våren 2015. 
 

Försörjningstrygghet 

Samhället är beroende av en trygg 
energiförsörjning utan avbrott och andra 
störningar som kan hota samhällsviktiga 
funktioner, människors vardag, miljön eller vår 
ekonomiska utveckling. Grunden för en hög 
försörjningstrygghet är ett robust energisystem 
som bygger på en diversifierad energimix utan 
beroenden av energibärare från instabila länder 
eller regioner, säkra och diversifierade trans-
porter och välfungerande energimarknader. 
Minskat beroende av fossila bränslen förbättrar 
försörjningstryggheten, men det krävs även 
beredskapsåtgärder för att hantera befarade eller 
redan inträffade störningar. 

Självförsörjningsgraden definieras som 
inhemsk elproduktion i förhållande till total 
elanvändning, inklusive förluster. Sveriges 
självförsörjningsgrad för elproduktion uppgick 
2013 till 1,07. Självförsörjningsgraden för 
inhemska energibärare, dvs. inhemska energi-
bärare i förhållande till total energianvändning 
inklusive förluster, uppgick till 0,39. Effekt-
balansen för 2014 redovisas i avsnitt 2.5.2. 

I en europeisk jämförelse är det svenska 
energisystemet relativt robust med ett jämför-

elsevis måttligt beroende av fossila bränslen för 
el och värmeproduktion. För både olja och 
biobränslen finns också en relativt stor flexi-
bilitet hos de svenska köparna, dvs. beroendet av 
produkter från en viss region är måttligt och det 
finns ofta alternativa leverantörer på en 
fungerande marknad. 

Ett väl fungerande internationellt samarbete 
genom både EU och OECD-ländernas organ 
International Energy Agency (IEA) är grund-
läggande för Sveriges försörjningstrygghet, i 
synnerhet vad gäller leveranser av olja.  

Sveriges beredskapsplanering för kriser i 
tillförseln av olja och gas är generellt sett god 
enligt den översyn av Sveriges beredskap som 
IEA genomfört under 2015.  

Från att tidigare ha varit ett utvecklings-
projekt blev arbetet med planering för samhälls-
viktiga elanvändare (Styrel) en ordinarie 
verksamhet för Energimyndigheten 2012. 
Genom Styrel har en planeringsmetodik införts 
för prioritering av samhällsviktiga funktioner vid 
frånkoppling av anläggningar i situationer med 
allvarlig elbrist som inte kan lösas på annat sätt 
än genom avbrott och begränsningar i 
elkonsumtionen. De föreskrifter som utvecklats 
av Energimyndigheten gäller från den 1 januari 
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2014. Under 2014 och 2015 ska bl.a. statliga 
myndigheter och elnätsföretag identifiera och 
prioritera användare som är viktiga för att 
samhället kan fungera även vid eleffektbrist.  

Konkurrenskraft 

För att svensk industri ska fortsätta att generera 
exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen 
krävs god tillgång till energi till internationellt 
konkurrenskraftiga priser. Detta förutsätter 
stabila spelregler som möjliggör långsiktiga 
investeringar både inom den energiintensiva 
industrin och hos kraftproducenterna. Ett av 
syftena med den av regeringen tillsatta 
Energikommissionen är just att skapa förut-
sättningar för en sådan långsiktighet.  

Konkurrenskraften är även beroende av 
industrins energiintensitet som sedan 2000 
minskat för den svenska tillverkningsindustrin, 
liksom i verkstads- och kemiindustrin. Massa- 
och pappersindustrins energiintensitet är dock 
relativt konstant. I järn-, stål- och metallverken 
har energiintensiteten ökat mellan 2004 och 
2009 för att därefter minska. Energikostnadens 
andel av industrins rörliga kostnader var i princip 
densamma 2013 som 2000. Massa- och pappers-
industrin samt baskemikalieindustrin har ökat 
sina energikostnadsandeler under denna period 
medan energikostnadsandelen för järn-, stål- och 
metallverk har minskat. 

Den förra regeringen tillsatte i maj 2014 en 
utredning för att se över om den nuvarande 
modellen för uttag av energiskatt på el är 
ändamålsenlig (dir. 2014:72). Den allmänna 
utgångspunkten för uppdraget är att en 
förändrad energiskatt på el ska vara förenlig med 
unionsrätten, att det svenska näringslivets 
internationella konkurrenskraft bibehålls och att 
snedvridningar i möjligaste mån ska undvikas. 
Utredaren ska bl.a. beakta företagens 
konkurrenssituation när det gäller industrin i 
allmänhet och basindustrin i synnerhet, men 
även för företag med annan verksamhet än 
traditionell industri, t.ex. företag som bedriver 
informations- och kommunikationsverksamhet. 
Uppdraget ska redovisas senast den 9 oktober 
2015. 

Ekologisk hållbarhet 

Riksdagen har beslutat om ett generationsmål 
för miljöarbetet och om 16 miljökvalitetsmål 
som uttrycker den miljömässiga dimensionen av 
hållbar utveckling (prop. 2009/10:155, bet. 
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Resultat-
redovisningen av miljökvalitetsmålen finns i 
redovisningen för utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

De miljökvalitetsmål som är av störst relevans 
för energipolitiken är Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, 
Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv. 

När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan stödjer regeringen kostnads-
effektiva utsläppsreduktioner i linje med EU:s 
mål om 80–95 procent till 2050 i syfte att bidra 
till en global överenskommelse som håller den 
globala uppvärmningen så långt som möjligt 
under två grader. 

År 2013 släppte Sverige ut totalt 55,8 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minsk-
ning med 2,7 procent jämfört med 2012. 
Trenden sedan 1990 visar på minskande utsläpp 
av växthusgaser i Sverige. 

Transportsektorns utsläpp minskade med 
knappt 1 procent under 2014 och är nu cirka 
4 procent lägre än 1990. Utsläppen från 
personbilar har minskat med 16 procent jämfört 
med 1990, samtidigt som trafikmängden har 
ökat. Minskningen av utsläppen sker dock från 
en hög nivå och kan till stor del förklaras med en 
anpassning av den svenska fordonsparken till ett 
EU-genomsnitt, men beror också på ökad 
användning av biobränslen. Utsläppen från tunga 
fordon har däremot ökat med 22 procent under 
samma period. De senaste åren har dock 
utsläppen börjat minska även för tunga fordon.  

Industrins utsläpp från dess energianvändning 
samt processutsläpp visar totalt sett på en 
minskande trend sedan 1997. Det är de 
energirelaterade utsläppen som står för den 
största delen av industrins minskade utsläpp, 
vilket beror på minskad användning av olja och 
ökad användning av el och biobränslen. 

Övergången från uppvärmning med olja till 
fjärrvärme, el och biobränslen samt ökad 
användning av värmepumpar har medfört att 
utsläppen från uppvärmning av bostäder och 
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lokaler minskat med mer än 80 procent sedan 
1990.  

Utsläppen från jordbruk och avfall har också 
minskat betydligt sedan 1990, bland annat på 
grund av ett minskat antal djur och minskad 
deponering av organiskt avfall. Utsläppen ökade 
dock med fyra procent under 2013 jämfört med 
2012 på grund av ökad användning av 
mineralgödsel. Utvinning av deponigas från 
avfallsdeponier har bidragit till minskade utsläpp 
i avfallssektorn.  

Internationellt 

Till följd av stigande energipriser, inträffade och 
befarade försörjningskriser och klimatföränd-
ringar har energipolitiken även varit fram-
trädande på den internationella dagordningen. 

Det regelverk som beslutas på EU-nivå är en 
viktig utgångspunkt för den svenska energi-
politiken. Vid Europeiska rådets vårtoppmöte 
2007 beslutades om att minska unionens utsläpp 
av växthusgaser med 20 procent till 2020 jämfört 
med 1990, vilket inom ramen för en 
internationell överenskommelse skulle skärpas 
till 30 procent. Vidare beslutades att 20 procent 
av den energi som används inom EU ska komma 
från förnybara energikällor, liksom ett mål om 
att nå 20 procents primärenergibesparing till 
2020. Överenskommelsen har genomförts 
genom antagande av konkreta lagförslag.  

I februari 2011 antog Europeiska rådet en ny 
energistrategi för 2011–2020, som byggde vidare 
på 2007 års beslut. Europeiska rådet slog bland 
annat fast målsättningar för marknadsintegration 
som anger att inget medlemsland ska vara 
isolerat från EU:s gas- och elnätverk efter 2015 
och att den inre marknaden för energi ska vara 
fullbordad 2014. Det långsiktiga energipolitiska 
perspektivet betonades och målet om en 
minskning av utsläppen av växthusgaser med  
80–95 procent till 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer bekräftades. Vidare betonades vikten av 
den externa dimensionen av EU:s energipolitik, 
energieffektivisering, förnybar energi samt 
energiinfrastruktur och dess finansiering. 

Aktuellt i EU 

Klimat- och energiramverk till 2030 
För att uppnå det långsiktiga klimatmålet till 
2050 och lägga fram en plan för hur utsläppen 
ska minska efter 2020 presenterade kommis-
sionen i mars 2013 en grönbok om ett klimat- 
och energiramverk till 2030. På basis av grön-
boken genomfördes en offentlig konsultation. 
Därefter, den 22 januari 2014, presenterade 
kommissionen ett samlat paket där det bland 
annat ingick ett meddelande om ett ramverk för 
klimat- och energipolitiken och ett förslag till 
beslut om reform av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter (EU ETS). 

Meddelandet innehöll ett förslag till en 
målstruktur för klimat- och energipolitiken till 
2030. Kommissionens förslag omfattade ett 
klimatmål om minst 40 procent för EU-interna 
utsläppsminskningar och ett bindande mål på 
EU-nivå för förnybar energi om minst 
27 procent till 2030. Kommissionen föreslog 
också indikatorer för konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. I ett separat meddelande 
presenterade kommissionen ett förslag om ett 
vägledande mål på EU-nivå för energieffektivi-
sering om 30 procent till 2030. Regeringen 
stödjer en höjning av energieffektiviseringsmålet 
till 30 procent till 2030 vid översynen 2020. 

Europeiska rådet beslutade den 23 och 24 
oktober 2014 om en ram för klimat- och 
energipolitiken till 2030 med ett klimatmål om 
40 procent till 2030, ett bindande mål på EU-
nivå om minst 27 procent förnybar energi, ett 
indikativt mål på EU-nivå för energi-
effektivisering om minst 27 procent samt ett mål 
om att alla medlemsstater ska uppnå minst 
10 procent sammanlänkningsgrad för el i förhåll-
ande till installerad produktionskapacitet.  

Energiunionen 
Under oktober 2014 uppmanade det Europeiska 
rådet kommissionen att ta fram förslag till en 
Energiunion. Att etablera en ”energiunion med 
en framåtsyftande klimatpolitik” fanns sedan 
med bland de tio prioriterade områden som 
kommissionens ordförande Jean Claude Juncker 
lyfte fram inför sitt tillträde i november 2014. 
Den 25 februari 2015 presenterade kommis-
sionen en ”ramstrategi för en motståndskraftig 
energiunion med en framåtblickande klimat-
politik”. Förslaget ska ses som ett arbetsprogram 
för kommissionens mandatperiod.  
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Kommissionen föreslår en energiunion som 
består av fem ömsesidigt förstärkande dimen-
sioner: försörjningstrygghet, inre marknad, 
energieffektivitet, minskade klimatutsläpp samt 
forskning, innovation och konkurrenskraft. 
Kommissionen lyfter fram 15 konkreta åtgärder 
för att få till stånd energiunionen och i en bilaga 
listas 43 förslag på nya initiativ och lagförslag för 
de närmaste fem åren. Europeiska rådet 
betonade den 19 och 20 mars 2015 att EU är fast 
beslutet att bygga en energiunion med en 
framåtsyftande klimatpolitik på basis av 
kommissionens meddelande. Europeiska rådet 
kommer att fortsätta ge vägledning i 
framtagandet av energiunionen. 

ILUC 
Kommissionen presenterade den 17 oktober 
2012 ett förslag till direktiv som syftar till att 
minimera risken för växthusgasutsläpp till följd 
av indirekt förändrad markanvändning (Indirect 
Land Use Change, ILUC). Förslaget har 
förhandlats i rådet och Europaparlamentet och i 
april 2015 röstade Europaparlamentet vid den 
andra läsningen igenom en överenskommelse 
med rådet. Den slutliga kompromissen 
innehåller flera positiva element, kanske främst 
avseende avancerade biodrivmedel. Ett särskilt 
mål om att 0,5 procent av energin i transport-
sektorn ska utgöras av avancerade biodrivmedel 
introduceras. Sverige har under förhandlingarna 
argumenterat för att detta mål borde vara mer 
ambitiöst. Det är även positivt att direktivet 
fastslår att skoglig råvara, såsom massabrukens 
restprodukter, är en lämplig råvara för 
avancerade biodrivmedel.  

Försörjningstrygghet 
Mot bakgrund av utvecklingen i Ukraina gav 
Europeiska rådet i mars 2014 kommissionen i 
uppdrag att genomföra en studie av medlems-
staternas försörjningstrygghet på energiområdet 
och att presentera en plan för att minska EU:s 
energiberoende. I maj 2014 presenterade 
kommissionen sitt förslag till en strategi för 
försörjningstrygghet. Strategin består av åtta 
nyckelpelare innehållande kommissionens syn på 
åtgärder på kort, medellång och lång sikt. I det 
korta perspektivet, inför den kommande vintern 
2014/15, föreslogs utförande av stresstester av de 
europeiska gasmarknaderna vid en kris, 
tillsammans med uppdatering av krisplaner och 
back-up mekanismer. Strategin behandlades i 
juni 2014 vid Europeiska rådet, som slog fast en 

rad kortsiktiga åtgärder. För att öka 
försörjningstryggheten på medellång och lång 
sikt lägger planen stor vikt vid att den inre 
marknaden för energi fullbordas och en ökad 
användning av inhemska energikällor, men också 
vid ökad energieffektivisering. I samband med 
antagandet av klimat- och energipaketet till 2030 
antogs de medel- och långsiktiga åtgärderna. 

Övrigt internationellt arbete 
Vid sidan av EU-arbetet deltar regeringen även i 
en lång rad andra internationella energi-
samarbeten. Under 2014 har Sverige bl.a. deltagit 
i Clean Energy Ministerial, International 
Renewable Energy Agency (IRENA), Interna-
tional Energy Agency (IEA) och Nordiska 
ministerrådet. Inom ramen för Clean Energy 
Ministerial deltar Sverige aktivt i samarbete inom 
sex områden, bl.a. smarta elnät (ISGAN), 
energieffektiva produkter (SEAD), elfordon 
(EVI) samt för hållbara energilösningar i städer 
(GSCN). Under 2014 inleddes en ambitiös 
översyn av Clean Energy Ministerial-initiativet 
för att öka mervärdet för deltagande länder.   

Det nordiska samarbetet är mycket livaktigt 
inom energiområdet, då de nordiska länderna har 
ett mycket konkret samarbete kring den 
gemensamma nordiska elmarknaden. 

En aktivitet som ökat i omfattning är bila-
terala samarbeten med enskilda, strategiskt 
utvalda länder. Med sitt kunnande inom miljö- 
och energiteknik framstår Sverige som en 
attraktiv partner för många länder. Under de 
senaste åren har ett flertal högnivåbesök som 
visat intresse för svensk energiteknik och 
svenska erfarenheter på området tagits emot. 
Sverige har i dagsläget aktiva bilaterala 
samarbeten på energiområdet med bl.a. USA, 
Kina, Indien, Indonesien och Turkiet. 

Samarbetet inom de bilaterala avtalen innebär 
också viktiga möjligheter för både forsknings-
området och näringslivet. Uppdraget för 
regeringens särskilde samordnare för interna-
tionellt miljötekniksamarbete har omfattat Kina, 
Indien och Ryssland. Uppdraget har finansierats 
inom ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv. 
Inom ramen för samma utgiftsområde har även 
särskilda satsningar på miljöteknikexport 
beslutats för Brasilien, USA och Turkiet. 
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 Elmarknad 2.5.2

Mål 

Regeringens mål för elmarknadspolitiken är att 
åstadkomma en effektiv elmarknad med väl 
fungerande konkurrens som ger en säker tillgång 
till el till internationellt konkurrenskraftiga 
priser. Målet innebär en strävan mot en väl 
fungerande marknad med effektivt utnyttjande 
av resurser och effektiv prisbildning. Detta 
omfattar en vidareutveckling av den gemen-
samma elmarknaden i Norden genom en fortsatt 
satsning på harmonisering av regler och ett 
utökat samarbete mellan de nordiska länderna. 
På EU-nivå stödjer regeringen målsättningen om 
genomförandet av den inre marknaden, vilket är 
en förutsättning för att elmarknaden ska fungera 
väl och nå sin fulla potential. Regeringen ser 
också att framtidens energiförsörjning kräver 
nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig 
och klimatanpassad tillgång till el och regeringen 
har därför tillsatt en kommission, Energi-
kommissionen, som ska lämna förslag på dessa 
lösningar.  

Resultat 

Utvecklingen på elmarknaden 
Produktion och priser 
Priset på den nordiska elmarknaden styrs av 
tillgänglig produktionskapacitet och hur stor 
efterfrågan det är på el. Historiskt sett har 
elpriset på den nordiska elmarknaden i första 
hand varit beroende av vattenkraftstillgången, 
men även tillgänglig kärnkraftskapacitet. I allt 
högre grad påverkar även den ökade utbygg-
naden av förnybar elproduktion elpriset. I takt 
med ett ökat elutbyte med länderna utanför 
Norden har dock kraftpriserna på kontinenten 
blivit allt mer styrande i Norden. Detta innebär 
även att priserna i Norden påverkas av faktorer 
som mindre marginaler i den europeiska 
kraftbalansen och köldknäppar på kontinenten. 

Den totala installerade elproduktions-
kapaciteten i Sverige har ökat sedan början av 
2000-talet och uppgick 2014 till drygt 39 500 
MW, vilket är cirka 1 300 MW högre än året 
innan. Det är framför allt den installerade 
effekten av vindkraft som har ökat. Under 2014 
tillkom det över 400 nya vindkraftverk och ett 
nettotillskott med cirka 1 000 MW. Totalt 

utgjorde vindkraft 14 procent av total installe-
rade effekt 2014. Vattenkraften stod för 
41 procent, kärnkraften för 24 procent och 
kraftvärmen för 21 procent. Under 2014 dubble-
rades den totala installerade effekten från sol-
kraft, men den utgör fortfarande en mycket liten 
del av den totala installerade effekten i Sverige.  

Vattenkraft och kärnkraft stod under året för 
drygt 80 procent av elproduktionen i Sverige. I 
övrigt stod kraftvärme och vindkraft för cirka  
9 respektive 8 procent. Vattenkraften produ-
cerade 64,2 TWh under 2014, vilket är något 
lägre än elproduktionsförmågan för ett 
normalår, men 5 procent högre jämfört med året 
innan. Fyllnadsgraden för landets samlade 
regleringsmagasin var vid ingången av 2014 cirka 
60 procent, vilket är cirka fem procent under 
medelvärdet för jämförelseperioden 1960–2012. 
Totalt över året blev även tillrinningen något 
lägre än normalt vilket bidrog till en något lägre 
elproduktion från vattenkraft. Kärnkraftspro-
duktionen minskade med cirka 1,5 TWh, vilket 
motsvarar en minskning med cirka 2 procent. 
Vindkraftsproduktionen fortsätter att öka och 
slog därmed ett nytt produktionsrekord. 
Produktionsrekordet från 2013 slogs med cirka 
1,5 TWh och hamnade på 11,5 TWh för 2014. 
Vindkraftsproduktionen stod för knappt 
8 procent av den totala elproduktionen under 
2014. Den bränslebaserade elproduktionen 
(övrig värmekraft) uppgick till 13,3 TWh, cirka 
9 procent av den totala elproduktionen, viket är 
en minskning med 1,5 TWh mot året innan. 
Produktionsminskningen berodde till största del 
på lägre produktion i kraftvärmeanläggningarna. 
Produktionen från industriell kraftvärme 
återhämtade sig något mot tidigare års 
minskning. 

Under 2014 ökade elflödet från grannländerna 
till Sverige till sammanlagt 16,9 TWh (15,1 TWh 
året före). Under 2014 ökade även elflödet från 
Sverige till grannländerna till sammanlagt 
32,5 TWh (25,1 TWh året före), vilket 
resulterade i ett nettoutflöde under 2014 om 
15,6 TWh (10 TWh året före).  

Sverige har genom den nordiska elbörsen 
Nord Pool Spot en gemensam elmarknad med 
de nordiska grannländerna. På senare år har även 
de baltiska länderna tillkommit och under 2014 
introducerades priskoppling mellan femton 
länder i främst norra Europa, men även från 
Frankrike via Polen till Finland samt iberiska 
halvön. 
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Prisutvecklingen på Nord Pool Spot har 
under 2014 varit relativt jämn med ett högsta 
månadspris om 33,5 öre/kWh under september 
månad och som lägst med 23,5 öre/kWh under 
mars månad. Det genomsnittliga elpriset på 
Nord Pool Spot uppgick till 26,9 öre/kWh under 
2014, vilket kan jämföras med 32,9 öre/kWh 
under 2013 och 27,5 öre/kWh under 2012. 
Under 2014 var systempriset som högst 
65 öre/kWh och som lägst 1,8 öre/kWh. 

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra 
elområden. Elområde 1 avser nordligaste Sverige. 
Elområde 2 avser området mellan Luleå i norr 
och Gävle i söder. Elområde 3 avser området 
från strax söder om Gävle i norr till strax söder 
om Oskarshamn i söder. Elområde 4 avser 
sydligaste Sverige. I och med införandet av 
elområden sätts börspriset på el efter tillgång och 
efterfrågan i respektive område.  

Gränserna mellan elområdena går där det 
finns fysiska begränsningar i överföringen av el i 
stamnätet, de s.k. snitten eller flaskhalsarna. I 
norra Sverige finns ett överskott av 
elproduktionskapacitet jämfört med efterfrågan 
på el. I södra Sverige råder det motsatta 
förhållandet. Tillgängligheten och produktionen 
i kärnkraftverken är en viktig komponent för 
möjligheten att hålla rätt spänning i 
kraftsystemet, vilket i sin tur påverkar över-
föringskapaciteten. Under 2014 hade elområde 4 
ett gemensamt spotpris med ett annat elområde 
under 97 procent av tiden. Vid prisskillnader var 
skillnaden i genomsnitt 0,3 öre/kWh. Störst 
prisskillnad mellan månadsgenomsnitten 
uppstod under februari månad, då den 
genomsnittliga skillnaden var 1,1 öre/kWh. För 
de övriga månaderna under året var den 
genomsnittliga skillnaden 1 öre/kWh eller lägre. 
För nio av de elva övriga månaderna under året 
var den genomsnittliga skillnaden 0,1 öre/kWh 
eller lägre. 

En elkonsument har möjlighet att ingå olika 
elavtal för sin elanvändning. Exempelvis kan en 
hushållskund välja mellan att teckna ett elavtal 
baserat på ett rörligt pris eller ett fast pris. På 
Energimarknadsinspektionens hemsida redovisas 
historiska jämförpriser för elhandelsavtal i de 
fyra elområdena. I Tabell 2.7 redovisas en 
sammanställning för den genomsnittliga 
prisskillnaden mellan elområden 3 och 4 för två 
olika typkunder och för olika elavtal. 

Tabell 2.7 Genomsnittlig prisskillnad för hushållskunder 
mellan elområde 3 och 4 
Skillnad i pris per månad 2014 för typkund i elområde 4 för lägenhet 
(2 000 kWh/år) resp. villa (20 000 kWh/år) med olika elavtal. 

(öre/kWh) 
 Högst Lägst Median Medel 

Rörligt 
pris (lgh) 

2,36 -0,13 0,83 1,04 

Fast pris 
(lgh) 

1,77 -3,85 1,28 0,91 

Fast pris 3 
år (lgh) 

1,86 0,82 1,70 1,64 

Rörligt 
pris (villa) 

1,47 -0,20 0,25 0,44 

Fast pris 1 
år (villa) 

1,63 1,12 1,28 1,30 

Fast pris 3 
år (villa) 

1,90 0,85 1,58 1,55 

     

Källa: Energimarknadsinspektionen, webstatistik slutkundspriser 

 
Som framgår av tabellen varierar den 
genomsnittliga prisskillnaden för en hushålls-
kund mellan elområden 3 och 4 med typkund 
och elavtal. Ett hushåll med hög elanvändning 
(en villakund) mötte under året en något lägre 
prisskillnad jämfört med ett hushåll med låg 
elanvändning (en lägenhetskund). Ett rörligt pris 
på elavtalet gav också en lägre prisskillnad 
jämfört med ett fast pris (villakund). För 2014 
uppgick den genomsnittliga skillnaden från ca 
0,9 öre/kWh till ca 1,6 öre/kWh, beroende på 
typkund och elavtal. För vissa månader under 
2014 mötte hushållskunder i elområde 4 ett 
något lägre pris jämfört med elområde 3. Störst 
skillnad var det under augusti månad för 
lägenhetskunder med ett elavtal med fast pris om 
1 år, där prisskillnaden var 3,85 öre/kWh.  

Omsättningen på spotmarknaden (fysiska 
marknaden) ökade under 2014 till 366 TWh, 
vilket kan jämföras med 353 TWh året före. 
Handelsvolymen på terminsmarknaden minsk-
ade under 2014 med cirka 2 procent till 
867 TWh, jämfört med 888 TWh året före. Den 
totala clearingvolymen (avräkningsvolymen) 
sjönk från 1 637 TWh under 2013 till 1 497 TWh 
under 2014.  

Marknadsandelar 
Marknadsandelen för de fem största elprodu-
centerna i Norden med produktion i Sverige har 
sedan 2008 succesivt sjunkit och var 125 TWh 
eller 82,5 procent av Sveriges totala elproduktion 
2014. Under 2008 var andelen 87,9 procent. 
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Vattenfall, Eon och Fortum samäger även de 
svenska kärnkraftverken.  

Till följd av strukturaffärer har antalet 
elhandelsföretag minskat sedan elmarknads-
reformen 1996. Marknadsandelarna baserat på 
antal kunder för de tre största elhandels-
koncernerna uppgick till cirka 43 procent 2014 
jämfört med cirka 42 procent 2013. 

Kundernas rörlighet på marknaden 
Kundernas rörlighet på marknaden, dvs. antal 
byten av elleverantör, minskade något under 
2014, efter en ökning under 2013. Det är dock 
svårt att dra några klara slutsatser då tidsserien är 
relativt kort. Möjligheten till rörlighet är också 
beroende av tidigare tecknande avtal vilket 
innebär att alla inte har möjlighet att göra ett 
aktivt byte under året. För 2014 uppskattas att 
cirka 1,8 miljoner kunder varit aktiva på 
elmarknaden, varav 1,6 miljoner var hushålls-
kunder. I genomsnitt uppgick antalet byten 
under 2014 till cirka 46 000 per månad (2013 var 
det 48 800 byten), varav cirka 40 000 
hushållskunder. Detta kan jämföras med ett 
genomsnitt om 40 500 byten sedan 2004, varav 
35 000 hushållskunder. 

Kraftbalansen 
Svenska kraftnät redovisade den 24 juni 2015 
rapporten Kraftbalansen på den svenska 
elmarknaden vintrarna 2014/15 och 2015/16 
(dnr M2015/02615/Ee). I rapporten görs en 
bedömning av hur mycket av den installerade 
produktionskapaciteten som uppskattas vara 
tillgänglig. Enligt rapporten förväntas den 
maximala elförbrukningen vid en normalkall 
vinter uppgå till cirka 25 600 MW och vid en 
tioårsvinter till circa 27 100 MW. Detta är 
samma nivå som i föregående kraftbalansrapport, 
vilket kan förklaras av att den temperatur-
korrigerade elanvändningen i landet under de två 
senaste åren i stort sett varit oförändrad.  

Prognosen för den svenska kraftbalansen 
indikerar ett överskott på cirka 2 570 MW i 
topplasttimmen vid en normalkall vinter och ett 
överskott på cirka 1 070 MW i topplasttimmen 
under en tioårsvinter. Marginalen är cirka 630 
MW bättre än prognosen inför vintern 2014/15, 
trots att Oskarshamn 2 inte ska återstarta. Det 
beror delvis på att tillgänglighetsfaktorn för 
vindkraft har räknats upp från sex till elva 
procent.  Svenska kraftnät har ändrat sin 
beräkningsmetod och använder medianvärdet 
för vindkraftens producerade effekt under 

90 procent av tiden under de senaste fem 
vintersäsongerna (16 november–15 mars), i 
stället som tidigare för helåret. Skälet för detta är 
att kraftbalansrapporten omfattar vinterperioden 
och det produceras mer el från vindkraft på 
vintern än under sommarän.  

Elmarknadsåtgärder 

Regeringen anser att framtidens energi-
försörjning kräver lösningar som ger en trygg, 
marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till 
el. För att finna dessa lösningar har regeringen 
tillsatt en parlamentarisk kommission, Energi-
kommissionen (M 2015:01), som ska ta fram 
underlag till en bred politisk överenskommelse 
om den långsiktiga energipolitiken (Översyn av 
energipolitiken, dir. 2015:25). Energikommis-
sionen ska lägga en särskild tonvikt på den 
framtida försörjningen med el. Energikommis-
sionens arbete kommer att bedrivas i tre faser: 

– En kunskapsinhämtande fas, där 
kommissionen tar del av och väljer ut 
scenarier för energiförsörjningen fram till 
2050. 

– En analyserande fas där konsekvenserna av 
olika scenarier studeras och förslag till 
ändringar i regelverken tas fram. 

– En förhandlingsfas, då kommissionen enas 
om huvudpunkterna i en energipolitisk 
överenskommelse. 

 
Energikommissionens uppdrag ska redovisas 
senast den 1 januari 2017. 

Regeringens målsättning för den svenska 
elmarknaden är att få mer aktiva kunder och 
utveckla marknaden för energitjänster så att 
kunderna får större möjligheter att påverka sin 
förbrukning. En del i detta arbete är att förenkla 
informationshanteringen av kundens uppgifter 
som rör avtal och elförbrukning. Regeringen har 
därför gett Svenska kraftnät i uppdrag (dnr 
M2015/02635/Ee) att utveckla och driva en 
central informationshanteringsmodell, en 
tjänstehubb, på den svenska elmarknaden. I 
uppdraget ingår att Svenska kraftnät särskilt ska 
redovisa tjänstehubbens utformning till 
regeringen och Svenska kraftnät ska senast den 
1 juni 2016 redovisa denna del av uppdraget. 
Regeringen har även gett Energimarknads-
inspektionen (M2015/02636/Ee) i uppdrag att ta 
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fram förslag till reglering för införandet av en 
tjänstehubb. Energimarknadsinspektionen ska 
redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2017. 

Inom Nordiska ministerrådet har ett arbete 
pågått med att utreda effektbalansen till 2030. I 
arbetet har ingått att bedöma balansen till 2030 
samt eventuellt komma med förslag till 
harmoniserings- och/eller differentierings-
åtgärder. I rapporten som presenterades den 
28 maj 2015 föreslås ett antal åtgärder för bättre 
hantering av eventuella framtida effektproblem. 
Frågan och eventuella åtgärder kommer att 
diskuteras av de nordiska energiministrarna vid 
höstens ministermöte i Köpenhamn.  

I rapporten Regelförändringar som möjliggör 
nordisk balansavräkning Ei R2014:06 (dnr 
M2015/79/Ee) har Energimarknadsinspek–
tionen lämnat förslag som gör det möjligt för 
Svenska kraftnät att i samarbete med system-
operatörerna i övriga nordiska länder etablera en 
gemensam balansavräkning. Regeringen har 
beslutat att gå vidare med vissa förslag i 
rapporten och beslutade i maj 2015 om 
propositionen Nordisk balansavräkning (prop. 
2014/15:12). I propositionen föreslås att den 
systemansvariga myndigheten, Svenska kraftnät, 
även i fortsättningen ska ansvara för att avräk-
ning sker mellan de balansansvariga. Svenska 
kraftnät ska dock få möjlighet att uppdra åt 
någon annan att utföra avräkningen. Ett 
åtagande om balansansvar ska göras genom avtal 
dels med Svenska kraftnät, dels med den som 
utför avräkningen mellan de balansansvariga. 
Avtalet med Svenska kraftnät ska innehålla ett 
åtagande att säkerställa balans mellan tillförsel 
och uttag av el. Avtalet med den som utför 
balansavräkningen ska innehålla villkoren för 
avräkningen. Riksdagen har antagit proposi-
tionen och lagändringarna träder i kraft den 1 
januari 2016. 

Införandet av EU:s tredje inremarknadspaket 
för el innebär implementering av ny lagstiftning 
genom kommissionsförordningar, s.k. nätkoder 
eller nätriktlinjer. Parallellt pågår motsvarande 
process på gasområdet, se avsnitt 2.5. Nät-
koderna och nätriktlinjerna för el, som förväntas 
bli totalt ett tiotal, är viktiga delar i arbetet med 
att utveckla den inre elmarknaden, harmonisera 
regelverk samt säkerställa en effektiv och säker 
drift av de europeiska transmissionsnäten. 
Förslag till lagstiftning utarbetas av de 
europeiska transmissionsnätsoperatörerna 
(ENTSO-E) och den europeiska energitillsyns-

myndigheten (ACER). Efter eventuella 
justeringar presenterar EU-kommissionen sina 
formella förslag som därefter behandlas och 
slutligen antas genom ett kommittologiför-
farande där medlemsstaterna är representerade. I 
slutet av 2014 antogs kommissionens förordning 
om fastställande av riktlinjer för kapacitets-
tilldelning och hantering av överbelastning. 
Förordningen trädde i kraft den 14 augusti 2015. 
Fler nätkoder och nätriktlinjer förväntas antas 
under senare delen av 2015 och under 2016. 

Nätverksamhet och tillsyn 

Reglering av elnätsföretagens intäktsramar 
Eftersom konkurrens saknas på elnätsmark-
naden kontrollerar Energimarknadsinspektionen 
att elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter av 
sina kunder. Sedan 2012 sker en förhands-
prövning av elnätstarifferna genom att Energi-
marknadsinspektionen i förväg fastställer en 
intäktsram för en viss tidsperiod, normalt fyra år. 
Just nu pågår arbetet hos Energimarknads-
inspektion inför kommande fyraårsperiod 2016–
2019. Energimarknadsinspektionen ska i detta 
arbete tillämpa bestämmelserna i den under 2014 
beslutade förordningen (2014:1064) om intäkts-
ram för elnätsföretag. I förordningen finns nya 
bestämmelser om bl.a. avskrivningstider och 
vilken avskrivningsmetod som ska tillämpas. 
Dessa nya bestämmelser ska första gången 
tillämpas vid besluten om intäktsramarna för 
tillsynsperioden 2016–2019. 

Förhandsprövning av elnätstariffer 
Den första tillsynsperioden avser 2012–2015 och 
Energimarknadsinspektionen fattade beslut om 
elnätsföretagens intäktsramar under hösten 
2011. I bedömningen har Energimarknads-
inspektionen värderat dels vilka kostnads-
ökningar som är skäliga, dels vad som är en 
rimlig ersättning för det kapital som elnäten i 
Sverige motsvarar. Ungefär hälften av Energi-
marknadsinspektionens beslut överklagades till 
domstol. Förvaltningsrätten i Linköping 
avgjorde dessa mål i december 2013. Vissa av 
dessa avgöranden överklagades till Kammar-
rätten i Jönköping. Kammarrätten avgjorde 
under 2014 tre av dessa överklaganden och 
kammarrätten avslog i princip överklagandena 
och fastställde förvaltningsrättens domar. 
Kammarrättens domar överklagades till Högsta 
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förvaltningsdomstolen men domstolen beslutade 
under 2015 att inte ge prövningstillstånd, vilket 
innebär att kammarrättens avgöranden står fast. 

Samordningsrådet för smarta elnät 
Den 24 maj 2012 beslutade den förra regeringen 
att tillsätta ett samordningsråd med kunskaps-
plattform för smarta elnät (N 2012:03, dir. 
2012:48). Samordningsrådets övergripande 
arbetsuppgifter har varit att genomföra dialog-
forum, etablera en kunskapsplattform och ta 
fram förslag på en nationell handlingsplan för 
utvecklingen av smarta elnät. Samordningsrådet 
överlämnade i december 2014 sitt slut-
betänkande Planera för effekt! (SOU 2014:84) 
till regeringen (dnr M2015/157/Ee). Samord-
ningsrådet har tidigare redovisat sitt arbete 
genom årsrapport 2012 samt delårsrapport 2013 
(dnr N2013/620/E och N2014/649/E).  

Samordningsrådets arbete har omfattat smarta 
elnätslösningar inom hela värdekedjan, från 
anslutning av produktionsanläggningar till nya 
tjänster hos elanvändarna som smarta hemlös-
ningar. En avgörande fråga för uppdraget har 
varit hur elsystemet ska anpassas till de 
långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen i 
Sverige och EU. Handlingsplanen syftar till att 
skapa framförhållning och underlätta anpassning 
till framtida utmaningar. Smarta elnät är i första 
hand ett redskap för kundnytta och samhälls-
nytta. Grunden för handlingsplanen är ett antal 
grundläggande mål och rekommendationer. Till 
vissa av rekommendationerna som behöver 
genomföras snarast har rådet tagit fram bedöm-
ningar och förslag på åtgärder tillsammans med 
förslag om ansvarsfördelning. För andra rekom-
mendationer föreslås fortsatta insatser som på 
lite längre sikt bör leda till regelförändringar, 
konkreta program, ökad kunskap etc. Slutligen 
finns också rekommendationer där ansvaret 
redan är tydligt och insatser redan görs. 
Samordningsrådet har för dessa rekommenda-
tioner lämnat förslag på hur arbetet bör drivas 
vidare. Samordningsrådet har även föreslagit att 
ett nationellt forum för smarta elnät ska inrättas 
med uppgift att följa upp och vidareutveckla 
handlingsplanen och kunskapsplattformen i bred 
samverkan mellan berörda myndigheter, bransch 
och konsumentföreträdare. 

Elavbrott och leveranssäkerhet 
Det sista kvartalet 2013 blev en period under 
vilken inte mindre än fyra stormar drabbade 
landet, vilket undantaget storstormarna Gudrun 

(2005) och Per (2007) är bland de tuffaste 
höststormarna som landets elnätsföretag utsatts 
för. 

År 2014 var sett till leveranssäkerheten i 
elnäten ett mer normalt år än 2013, som hade 
betydligt längre genomsnittliga elavbrottstider 
till följd av höststormarna. År 2014 blev den 
genomsnittliga avbrottstiden 95 minuter per 
kund medan den under 2013 var 152 minuter per 
kund. Under 2014 uppgick den samlade 
leveranssäkerheten till 99,98 procent.  

 Antalet elavbrott varierar inte i samma stora 
utsträckning mellan åren som tiden för 
elavbrotten. År med kraftiga stormar ger i regel 
ett större utslag på avbrottsfrekvensen än på 
avbrottstider. Antalet elavbrott per kund, SAIFI, 
var ungefär lika för åren 2014 och 2013, medan 
antalet elavbrott per drabbad kund, CAIFI, var 
något högre för 2014 än för 2013. Detta beror på 
att det förvisso var färre kunder som drabbades 
av elavbrott under 2014, men att dessa har haft 
fler elavbrott. Detta blir extra tydligt genom 
indikatorn CEMI-12, som visar att andelen 
kunder med minst 12 elavbrott var högre under 
2014 än under 2013. 
 
Tabell 2.8 Driftstörningar i de svenska lokalnäten som varit 
över 3 minuter 
Genomsnittlig avbrottsdata för de svenska lokalnäten åren 2012, 
2013 och 2014 

 2012 2013 2014  

SAIDI 75 152 95  

CATAIDI 
(min/drabbad 

181 278 188  

SAIFI (antal 
avbrott/kund 

1,0 1,3 1,3  

CAIFI (antal 
avbrott/kund) 

2,5 2,4 2,6  

CEMI-12 (minst 
12 avbrott, %) 

1,3 0,7 0,9  

ASAI 
Tillgänglighet 

99,98 99,97 99,98  

 

Redovisning av elnätsverksamhet 
I propositionen Redovisning av elnätsverk-
samhet (prop. 2014/15:56) föreslår regeringen 
vissa ändringar i ellagen (1997:857) som rör 
redovisning av elnätsverksamhet. Ändringarna 
innebär i huvudsak att en ny bestämmelse om 
samlad redovisning av nätkoncession för område 
tillsammans med nätkoncession för linje förs in i 
lagen. Bestämmelsen innebär att redovisning av 
nätkoncession för område även ska innefatta 
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nätkoncession för linje, om nätkoncessionen för 
linje avser en ledning som organisatoriskt, 
tekniskt och funktionellt ingår i ett nät som 
innehas med stöd av nätkoncession för område 
och helt eller delvis är belägen inom kon-
cessionsområdet. Vidare föreslås att en enhetlig 
nättariff ska tillämpas vid en sådan samlad 
redovisning av nätkoncessioner och att nätkon-
cessionerna ska anses utgöra ett område vid 
fastställandet av en intäktsram. Riksdagen har 
antagit propositionen och de nya bestäm-
melserna trädde i kraft den 1 juli 2015.  

Förslag om undantag från kravet på mätning 
I Energimarknadsinspektionens rapport 
Mätning av mindre anläggningar – förslag till 
undantag från kravet på mätning, (dnr 
M2015/00017/Ee), föreslås att vissa befintliga 
anläggningar ska undantas från kravet på 
mätning och i stället för att mäta förbrukningen 
så ska en beräkning av förbrukningen ske. 
Regeringen följer frågan men avser inte i dags-
läget att vidta några åtgärder med anledning av 
rapporten.  

Konsumentfrågor 

Energimarknadsinspektionen fick i reglerings-
brevet för 2014 i uppdrag att utreda 
informationskrav på elfakturan. Energimark-
nadsinspektionen överlämnade i juni 2014 
rapporten Enklare faktura (dnr 
M2015/00090/Ee). Energimarknadsinspek-
tionen föreslår i rapporten att alla elkunder ska få 
grundläggande information om sitt elavtal på sin 
elfaktura. Det saknas i dagsläget regler som 
säkerställer att samtliga kunder får grund-
läggande information. Denna information är 
väsentlig för att kunder ska kunna göra aktiva 
val. Förslaget har remitterats och regeringen 
avser återkomma med sin bedömning efter 
avslutad beredning.  

Energimarknadsinspektionen fick i reglerings-
brevet för 2014 åter i uppdrag att följa upp 
elhandlarnas anvisningsavtal på elmarknaden vad 
gäller avtalsformer, prisskillnader och andra 
skillnader mellan anvisningsavtal och andra avtal. 
Energimarknadsinspektionen fick dessutom i 
tilläggsuppdrag att analysera och följa upp 
efterlevnaden av branschorganisationen Svensk 
Energis rekommendation om anvisningsavtal. 
Energimarknadsinspektionen överlämnade den 

30 oktober 2014 rapporten Avtal och 
information till anvisade kunder – en 
uppföljning (M2015/00117/Ee). Energi-
marknadsinspektionen gör i rapporten 
bedömningen att det är de förslag som 
inspektionen tidigare lämnat till regeringen i 
rapporten Anvisade elavtal – nuläget och fram-
tida utveckling R2013:17 (dnr M2015/00052/Ee) 
och i rapporten Enklare faktura (dnr 
M2015/00090/Ee) som kommer vara lösningen 
på att minska antalet kunder med anvisnings-
avtal. Energimarknadsinspektionen konstaterar 
också att de rekommendationer som Svensk 
Energi tagit fram avseende information och 
namn på avtal inte följs av elhandlarna. 
32 procent av elhandlarna har ingen information 
om anvisningsavtal på elfakturan. Vidare 
konstateras att det är stora skillnader på inform-
ationen och dålig enhetlighet när man 
informerar.  

Med anledning av att det fortfarande är ett 
stort antal kunder med anvisningsavtal gav re-
geringen i november 2014 Energimarknads-
inspektionen i uppdrag att genomföra en kost-
nadsnyttoanalys av att införa en elhandlarcent-
risk flyttprocess inom ramen för dagens infor-
mationshanteringssystem 
(dnr N2014/04777/E). Uppdraget redovisades 
den 31 mars 2015 (dnr M2015/01562/Ee). 
Energimarknadsinspektionen konstaterar att det 
inte är samhällsekonomiskt motiverat att 
tidigarelägga flyttprocessen. Energimarknads-
inspektionen bedömer att kostnaden överstiger 
nyttan. Det är främst tiden för att räkna hem 
investeringar som är för kort för att motivera ett 
tidigareläggande.  

Förslagen i de ovan nämnda rapporterna 
bereds vidare inom Regeringskansliet. 

Elberedskapsverksamhet 

I stort sett alla delar av det svenska samhället är 
beroende av en väl fungerande elförsörjning med 
god leveranssäkerhet. Elavbrott kan leda till 
omfattande störningar i viktiga samhälls-
funktioner och förorsaka betydande materiella 
skador och ekonomiska förluster hos kunderna. 
Därmed minskar toleransen för avbrott och 
störningar i elförsörjningen i hela samhället. 

De elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt 
elberedskapslagen (1997:288) syftar till att 
förebygga, motstå och hantera sådana störningar 
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i elförsörjningen som kan medföra svåra 
påfrestningar på samhället. 

Svenska kraftnät har i egenskap av 
elberedskapsmyndighet under 2014 genomfört 
beredskapshöjande åtgärder i teknik, kommu-
nikation, fysiskt skydd samt övning och 
utbildning.  

Under 2014 utvecklades den nationella risk- 
och sårbarhetsanalysen och uppgifter inhämt-
ades från aktörer inom elförsörjningen. Svenska 
kraftnät har bidragit med medel till störnings-
reserven för att upprätthålla beredskapen av 
gasturbinanläggningar för att vid större drift-
störningar kunna starta s.k. ö-drift (när ett 
elsystem inom ett begränsat geografiskt område 
drivs lokalt) och elproduktion. Det fysiska 
skyddet har förstärkts vid flera anläggningar.  

Svenska kraftnät har genomfört övningar och 
utbildningar tillsammans med elbranschen, 
personal ur frivilligorganisationerna, de nordiska 
stamnätsoperatörerna och myndigheter. I 
samband med övningar och utbildningar har 
Svenska kraftnät arbetat för att öka kännedomen 
och användningen av det digitala kommunika-
tionssystemet Rakel bland elaktörerna. Svenska 
kraftnät har även hjälpt företag inom 
elförsörjningen med deras Rakelinförande. 
Under 2014 fastställdes talgrupper och riktlinjer 
för hur Rakel ska användas inom elförsörj-
ningen. 

Som sektorsmyndighet för elförsörjningen 
verkar Svenska kraftnät även för att säkerhets-
skyddet i elbranschen håller en optimal nivå. 
Under 2014 lanserades en energisäkerhetsportal 
som en samlingsplats för relevanta styr- och 
stöddokument i syfte att underlätta säkerhets-
arbetet inom branschen.  

Vid mycket allvarliga störningar i elför-
sörjningen kan det uppstå sådan effektbrist att 
man tvingas prioritera bland elanvändarna för att 
minska påverkan på samhällsviktig verksamhet. 
Från att ha varit ett utvecklingsprojekt har Styrel 
sedan 2012 varit en ordinarie arbetsuppgift för 
Energimyndigheten, som därefter arbetat med 
att vidareutveckla planeringssystemet. Metoden 
för Styrelsplaneringen tillämpas nu på ett 
konsekvent och strukturerat vis i hela samhället. 

Nya bestämmelser i miljöbalken och 
dammsäkerhetsförordningen (2014:214) trädde i 
kraft den 1 juli 2014. Regleringen syftar till att 
förebygga dammbrott, bland annat genom att 
stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet 
hos dammägarna samt stärka tillsynen av 

dammsäkerheten (prop. 2013/14:38). Svenska 
kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i 
landet. I arbetet ingår att följa och medverka i 
dammägarnas utveckling av dammsäkerheten, 
samverka med berörda myndigheter och aktörer 
samt att rapportera till regeringen om den 
utveckling som sker.  

Svenska kraftnät har överlämnat rapporten 
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige 2014 (dnr 
M2015/00155/Ee). Svenska kraftnät har tagit 
fram en plan för och påbörjat arbetet med 
implementeringen av regelverket för damm-
säkerhet. Planen omfattar informationsinsatser, 
utarbetande av föreskrifter och vägledningar, 
uppföljning av dammsäkerhetsklassificering och 
utveckling av rutiner för tillsynen. Svenska 
kraftnät har uppdaterat anvisningarna för damm-
ägarnas årsrapportering om dammsäkerhet. 
Rapporteringen och myndighetsuppföljningen 
för dammar med särskilt stora konsekvenser i 
händelse av dammhaveri har utökats och Svenska 
kraftnät bedömer att den utökade rapporte-
ringen ger goda förutsättningar för insyn i 
dammsäkerheten. Vid utvärdering av 2013 års 
tillsyn konstaterade Svenska kraftnät att det 
används otillräckliga resurser för tillsynen samt 
att rapporteringen inte används som underlag för 
tillsynen i tillräcklig omfattning. I samarbete 
med Svensk Energi och SMHI pågår ett arbete 
med en ny utgåva av riktlinjer för bestämning av 
dimensionerande flöden för dammar, bl.a. för att 
tydliggöra tillämpningen av riktlinjerna i ett 
klimat i förändring. Svenska kraftnät har stött 
och medverkat i forsknings- och utvecklings-
projekt inom området. Det är enligt Svenska 
kraftnät angeläget att satsningarna fortsätter för 
att säkerställa kompetensförsörjningen inom 
dammsäkerhets- och vattenkraftområdet.  

Mot bakgrund av den nya regleringen om 
dammsäkerhet fick Svenska kraftnät i uppdrag 
att ta fram en tidplan för arbetet med klassi-
ficering av dammar och en fördelningsnyckel för 
överföring av medel till länsstyrelserna. Av 
rapporten Klassificering av dammar – tidplan 
och fördelningsnyckel (dnr N2014/2921/E) 
framgår att tidplanen för inlämnade av 
dammägarnas konsekvensutredningar prioriteras 
utifrån konsekvenserna av ett dammhaveri. 
Länsstyrelserna ska upprätta planer och 
rapportera till Svenska kraftnät hur arbetet med 
klassificeringen av dammar genomförs. Svenska 
kraftnät överför medel till länsstyrelserna från 
elberedskapsanslaget med dels ett startbelopp 
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för planering och uppföljning av klassificerings-
processen, dels ett schablonbelopp per 
dammanläggning för handläggning av konse-
kvensutredningar och beslut om dammsäker-
hetsklass. Under 2015 planerar Svenska kraftnät 
att i samverkan med SMHI och länsstyrelserna 
genomföra en nationell kartläggning för att 
identifiera dammar utan utredda samhälleliga 
konsekvenser för att ge ökad kunskap om hur 
många dammar som ska konekvensutredas, var 
de ligger och vilka som äger dem.  

I regleringsbrevet för 2014 fick Svenska 
kraftnät i uppdrag att förtydliga och uppdatera 
samt vid behov ta fram nya vägledningar om hur 
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skydds-
lagen (2010:305) ska tillämpas för damm-
anläggningar. Svenska kraftnät rapporterade i 
skrivelse den 12 december 2014 (dnr 
M2015/156/Ee) om arbetet med uppdatering av 
vägledningen för säkerhetsanalys där damm-
anläggningar adresseras särskilt.   

Svenska kraftnät fick även i regleringsbrevet 
för 2014 i uppdrag att med bistånd av MSB 
identifiera behov och ta fram en plan för att 
genomföra insatser för att stimulera utveck-
lingen av samordnad och övad beredskap för 
dammhaverier. I rapporten Handlingsplan för 
utveckling av beredskap för dammhaverier (dnr 
M2015/1220/Ee) redogör Svenska kraftnät för 
den framtagna handlingsplanens insatser inom 
områdena anläggningsberedskap, krisberedskap 
samt samverkan och kunskapshöjande insatser. 
Den framtagna målbilden för beredskap för 
dammsäkerhet är att allmänheten ska känna sig 
trygg i att samhällsaktörer och dammägare tar 
sitt ansvar för att förebygga och hantera 
dammhaverier som skulle kunna orsaka nationell 
eller regional kris. Svenska kraftnät planerar 
under 2015 att genomföra informationsinsatser 
om handlingsplanen till berörda aktörer och 
myndigheter. Ambitionen är att arbetet med 
utveckling av beredskap för dammhaverier ska 
integreras och utvecklas i aktörernas ordinarie 
verksamheter. Handlingsplanen planeras att 
följas upp årligen. 

Systemansvaret  

Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta och 
driva stamnätet för el i Sverige, inklusive 
utlandsförbindelserna, samt att vara system-
ansvarig myndighet enligt ellagen (1997:857), 

vilket innebär att ansvara för den löpande 
momentana elbalansen och det svenska 
elsystemets övergripande driftsäkerhet.  

Svenska kraftnäts främsta mål är en hög 
driftsäkerhet i nätverksamheten. Under 2014 
uppgick antalet driftstörningar till 205 stycken, 
varav 22 innebar leveransavbrott. Den energi 
som inte levererades uppgick till 10,6 MWh.  

Svenska kraftnät ansvarar vidare för att en 
effektreserv hålls tillgänglig i det svenska 
elsystemet enligt lagen (2003:436) om 
effektreserv. En tillräcklig effektreserv är en 
grundläggande förutsättning för att en säker 
elförsörjning ska kunna upprätthållas under årets 
alla dagar. Den upphandlade effektreserven 
uppgick vintern 2013/14 till 1 489 MW, varav 
531 MW utgjordes av förbrukningsreduktion. 
Inför vintern 2014/15 fanns en effektreserv om 
1 500 MW upphandlad, varav 874 MW utgjordes 
av produktionsresurser. Under 2014 skedde 
ingen aktivering av effektreserven. 

Svenska kraftnät har i regleringsbrevet för 
2015 fått i uppdrag att utreda hur elsystemet 
behöver anpassas för att hantera och skapa 
förutsättningar för ett elsystem med en ökande 
andel variabel elproduktion. 

Energiminister Ibrahim Baylan skickade i 
december 2014 ut en inbjudan (dnr 
N2014/5372/E) att diskutera effektreserven och 
dess framtid. Frågan diskuterades vid ett 
seminarium den 10 februari 2015. Lagen 
(2003:436) om effektreserv upphör att gälla 
2020. Därefter ska marknaden kunna hantera 
eventuella effektproblem i det nordiska 
kraftsystemet. Frågan om en eventuell 
förlängning av lagen om effektreserv bereds för 
närvarande vid Regeringskansliet.  

Analys och slutsatser 

En väl fungerande konkurrens med effektiv 
prissättning på kraftmarknaden och på 
elhandelsmarknaden utgör avgörande förutsätt-
ningar för en effektiv elmarknad med kon-
kurrenskraftiga elpriser. 

Energikommissionen 
Regeringen anser att Sveriges elförsörjning står 
inför stora utmaningar. Sverige är beroende av en 
säker och tillräcklig energiförsörjning som kan 
bidra till social och ekonomisk utveckling. Det 
svenska näringslivet behöver stärka sin inter-
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nationella konkurrenskraft samtidigt som 
Sverige ska kunna möta högt ställda miljö- och 
klimatpolitiska ambitioner. Sverige har även 
goda förutsättningar att vara ett föregångsland i 
utvecklingen och spridningen av avancerad 
energi- och miljöteknik. Förutsättningarna för 
energiförsörjningen har förändrats såväl interna-
tionellt som i Sverige. Framtidens energisystem 
innebär troligtvis betydligt mer småskalig 
elproduktion, med stora delar väderberoende 
produktion och aktivare kunder. Ett energi-
system med fler solcellsanläggningar, batterier, 
elbilar, laddstolpar och smartare uppvärmning i 
hemmet. För att förstå och kunna ta ställning till 
dessa nya förutsättningar behövs mer kunskap. 
Det finns också behov av att förstå hur energi-
systemet behöver anpassas när befintliga 
kärnkraftreaktorer börjar fasas ut. Regeringen 
har därför tillsatt en parlamentarisk kommission, 
Energikommissionen, som ska finna lösningar på 
de ovan beskrivna utmaningarna och ta fram 
underlag till en bred politisk överenskommelse 
om den långsiktiga energipolitiken. Energi-
kommissionen ska redovisa sitt uppdrag senast 
den 1 januari 2017. 

Smarta elnät 
I maj 2012 tillsattes ett samordningsråd för 
smarta elnät. Rådet har etablerat en kunskaps-
plattform för att öka kunskapen om möjlig-
heterna med smarta elnät och har med olika 
aktiviteter bidragit till en bred dialog mellan 
olika aktörer i samhället. Rådet överlämnade i 
december 2014 sitt slutbetänkande Planera för 
effekt! (SOU 2014:84). Betänkandet innehåller 
bl.a. en svensk handlingsplan för smarta elnät.  

Området smarta elnät spänner över flera 
sektorer och involverar aktörer från många 
branscher och verksamhetsområden, vilket gör 
det svårt att peka ut ett tydligt huvudmannaskap. 
Regeringen delar därför samordningsrådets och 
remissinstansers uppfattning att det kommer 
finnas fortsatt behov av samordning mellan 
inblandande myndigheter och andra intressenter 
för att genomföra handlingsplanen för smarta 
elnät. Regeringen avser därför att tillsätta ett 
forum för smarta elnät med fokus att följa upp 
genomförandet av handlingsplanen för smarta 
elnät samt att främja och utveckla dialog om 
smarta elnäts möjligheter och förvalta och 
vidareutveckla samordningsrådets kunskaps-
plattform. Forumet ska även utarbeta en 
nationell strategi i syfte att främja smarta elnät 

som en svensk tillväxtbransch på en global 
marknad. 

Dammsäkerhet 
Om ett dammhaveri inträffar kan det medföra 
konsekvenser av olika slag och omfattning för 
samhället och omgivningen samt för människors 
liv och hälsa. Brister någon av de större 
dammarna i landet kan konsekvenserna bli 
mycket allvarliga. De ändringar som genomförts 
till följd av förslagen i propositionen Damm-
säkerhet (prop. 2013/14:38) innebär att damm-
säkerheten i Sverige stärks.  

Effektfrågan 
Elmarknaden präglas av flera faktorer: 
Momentan förbrukning och produktion, 
begränsade möjligheter till lagring, begräns-
ningar i överföringen externt till andra länder 
och internt i Sverige samt att kunder är ovilliga 
att justera sin efterfrågan på el gör att effektbrist 
kan uppstå. Inom de närmaste tio åren kan fyra 
kärnkraftsreaktorer komma att stänga. Kärn-
kraftverken är alla lokaliserade i södra Sverige där 
det i dag råder ett konsumtionsöverskott. 
Regeringen har därför inlett en översyn av 
effektreserven. Effektfrågan är även en av de 
viktigaste frågorna som ska behandlas inom 
ramen för Energikommissionen. 

En central informationshanteringsmodell 
Regeringens målsättning för den svenska 
elmarknaden är att få mer aktiva kunder och 
utveckla marknaden för energitjänster så att 
kunderna får större möjligheter att påverka sin 
förbrukning. En del i detta arbete är att förenkla 
informationshanteringen av kundens uppgifter 
som rör avtal och elförbrukning. En modell för 
informations- och datautbyte på elmarkanden 
möjliggör denna förenkling samtidigt som den 
underlättar och minskar arbetet för elhandlarna 
och elnätsföretagen. Detta är också en viktig 
beståndsdel i det nordiska arbetet med att ta 
fram en harmoniserad elmarknad. Regeringen 
har därför gett Svenska kraftnät i uppdrag (dnr 
M2015/02635/Ee) att utveckla och driva en 
central informationshanteringsmodell, en 
tjänstehubb, på den svenska elmarknaden. 
Regeringen har även gett Energimarknads-
inspektionen (M2015/02636/Ee) i uppdrag att ta 
fram förslag till reglering för införandet av en 
tjänstehubb. Svenska kraftnät ska delredovisa sitt 
uppdrag senast den 1 juni 2016 och Energi-
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marknadsinspektionen ska redovisa sitt uppdrag 
senast den 1 februari 2017. 

 Gasmarknad 2.5.3

Mål 

Regeringens mål för naturgasmarknadspolitiken 
är att vidareutveckla gasmarknaden, i linje med 
EU:s krav, så att en effektiv naturgasmarknad 
med effektiv konkurrens kan uppnås. 

Resultat 

Regeringen föreslog i propositionen Redovis-
ning av naturgaslagring i rörledning (prop. 
2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 
2014/15:172) en justering av naturgaslagens 
(2005:403) bestämmelser om förhandsreglering 
med hjälp av intäktsram. Syftet är att skapa 
bättre förutsättningar för en effektivare tillsyn.  

Energimarknadsinspektionen fattade sen-
hösten 2014 beslut om sådana intäktsramar för 
den första tillsynsperioden som löper mellan 
2015 och 2018. Några naturgasföretag har 
överklagat besluten som nu är föremål för 
prövning hos Förvaltningsdomstolen i 
Linköping. Energimarknadsinspektionen har i 
uppdrag att analysera hur villkor och avgifter för 
biogas utvecklas till följd av den nya tillsyns-
modellen. För att kunna ge en bättre bild av 
eventuella konsekvenser har avrapportering av 
uppdraget senarelagts till den 31 mars 2016. 

Naturgaslagen innehåller bestämmelser som 
innebär att regeringen kan ge i uppdrag åt en 
juridisk person att ha det övergripande ansvaret 
för att balansen mellan inmatning och uttag av 
naturgas upprätthålls.  

Energimarknadsinspektionen har att särskilt 
följa upp och analysera marknadens funktion 
sedan Swedegas AB övertog detta ansvar från 
Svenska kraftnät 2013. Uppdraget ska 
avrapporteras senast den 30 oktober 2015. 

Den EU-rättsliga lagstiftningen förutsätter 
komplettering med mer detaljerade regler som 
främst riktar sig till transmissionsnätsoperatörer 
för att uppnå en mer harmoniserad marknads-
design inom EU (s.k. nätkoder). Sådana regler 
beslutas för närvarande i Gaskommittén under 
ett föreskrivandeförfarande med kontroll enligt 
art. 28.2 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 
om villkor för tillträde till naturgasöverförings-
näten (gasförordningen). Under 2015 avslutades 
förhandlingarna om kommissionens förordning 
(EU) 2015/703 om fastställandet av nätföre-
skrifter med regler för driftskompatibilitet och 
informationsutbyte (nätkoden interoperabilitet). 

Energimarknadsinspektionen har vidare 
beslutat att godkänna Swedegas AB:s rapport 
om interimistiska åtgärder. Dessa innebär att 
Swedegas tillåts göra vissa undantag från 
kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av 
den 26 mars 2014 om fastställande av nätföre-
skrifter för balansering av överföringsnät för gas 
(nätkoden balansering). 

Det finns endast fyra balansansvariga företag 
vilket anges vara det främsta skälet till att det i 
nuläget bedöms saknas förutsättningar för en 
likvid kortfristig grossistmarknad och därmed 
ett fullständigt införande av nätkoden 
balansering. 

Enligt naturgaslagen krävs det tillstånd 
(koncession) för att bygga och använda 
transmissionsledningar och förgasningsanlägg-
ningar eller naturgaslager som ansluts till ett 
överföringsnät för naturgas. Energimarknads-
inspektionen bereder sådana ärenden och ska 
överlämna ärendena med egna yttranden till 
regeringen för prövning. Naturgasen introdu-
cerades i Sverige 1985 och en rad anläggningar är 
nu föremål för omkoncessionering. Under året 
har Energimarknadsinspektionen berett och med 
sin tillstyrkan överlämnat ett dussintal ärenden 
till regeringen för prövning. Regeringen har 
fattat beslut om tre sådana förlängningar av 
koncession.  

Energimarknadsinspektionen har vidare 
uppmärksammat att författningsbestämmelserna 
om koncession för lagrings- och förgasnings-
anläggningar i 2 kap. 2 och 3 §§ naturgaslagen 
innebär att det krävs koncession för alla lagrings- 
och förgasningsanläggningar som är anslutna till 
en transmissions- eller en distributionsledning. 
Detta trots att distributionsledningar inte är 
koncessionspliktiga. Inspektionen noterar att 
lagtexten inte överensstämmer med texten i 
förarbetena till den proposition (prop. 
2004/05:62) genom vilken bestämmelserna 
infördes och ser heller inte några skäl till att det 
ska krävas koncession för lagrings- och 
förgasningsanläggningar som ansluts till icke-
koncessionspliktiga distributionsledningar. 
Regeringen bedömer att frågan om en justering 
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av lagtexten kräver en mer fullständig analys, 
som även beaktar den utveckling som sker kring 
flytande naturgas (LNG) i Sverige och i vårt 
närområde. 

Energimyndigheten är, enligt i förordningen 
(2012:275) om trygg naturgasförsörjning 
behörig myndighet under Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 
20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga 
naturgasförsörjningen och om upphävande av 
direktiv 2004/67/EG (gasförsörjningsförord-
ningen). Myndigheten har bidragit med underlag 
om den svenska naturgasmarknaden till EU 
kommissionens stresstestrapport, KOM(2014) 
654, och bidragit i arbetet med den översyn av 
gasförsörjningsförordningen, där kommission-
ens ändringsförslag enligt plan kommer att 
presenteras senhösten 2015. Myndigheten har 
vidare uppdaterat den förebyggande åtgärds-
planen och krisplanen enligt gasförsörjnings-
förordningens föreskrifter. 

Analys och slutsatser 

Efter ett förhållandevis intensivt förändrings-
arbete sedan början på 2010-talet har årets 
insatser beträffande naturgasmarknaden fokuse-
rat på att förvalta och vårda de reformer som 
genomförts. Naturgasmarknaden ligger långt 
framme i nätkodsarbetet och genomförande av 
den inre marknaden för energi. Den rådande 
oron på den europeiska gasmarknaden har 
samtidigt inneburit behov av förstärkt omvärlds-
bevakning och förberedelser inför EU:s 
kommande initiativ när det gäller försörj-
ningstrygghet för gas. 

 Värmemarknad 2.5.4

Mål 

Regeringens mål för värmemarknadspolitiken är 
att åstadkomma högre effektivitet och 
resursutnyttjande samt stärka konsumentens 
ställning. 

Resultat 

Indikatorer 
Energimyndigheten beskrev i rapporten 
Energiindikatorer 2013 (ER 2013:05) prisut-
vecklingen på fjärrvärmemarknaden. Det fanns 
då runt 220 företag i Sverige som bedrev 
fjärrvärmeverksamhet. Dessa företag förvaltade 
520 nät vilka i sin tur var indelade i omkring 420 
prisområden. År 2014 var medelpriset på fjärr-
värme för småhus 90 öre/kWh, vilket är en 
ökning med fyra procent jämfört med 2012. Det 
finns dock betydande variationer i priset mellan 
olika fjärrvärmenät. Priset kan vara mer än 
dubbelt så högt i de orter som har högst pris, 
jämfört med dem som har lägst pris. Skillnader i 
pris mellan olika nät beror på faktorer som 
kostnad, nätstorlek, hur tätbebyggd orten är, 
avkastningskrav och om det finns kraftvärme-
produktion eller tillgång till spillvärme i näten. 

Fjärrvärme 
Värmemarknadspolitiken bygger på fungerande 
konkurrens mellan olika uppvärmnings-
alternativ. Ett område som särskilt uppmärksam-
mats är fjärrvärme, där fjärrvärmeföretagen har 
en dominerande ställning och där konsumentens 
ställning är svag i förhållande till fjärrvärme-
företagen. 

Riksdagen beslutade i maj 2014 att införa vissa 
bestämmelser i fjärrvärmelagen (2008:263) som 
gör det möjligt för den som vill ansluta till ett 
fjärrvärmenät att, under vissa förutsättningar, få 
ett reglerat tillträde till rörledningarna (prop. 
2013/14:187, bet. 2013/14 NU:23, rskr. 
2013/14:269). Bakgrunden till de nya bestäm-
melserna är att i dag ärförutsättningarna för 
effektiv konkurrens på fjärrvärmemarkaden 
begränsade, bl.a. till följd av hög koncentration i 
produktionsledet samt höga inträdesbarriärer. 
Införandet av en tillträdesreglering likt den för el 
och gas syftar till att förbättra konkurrensen, 
stärka kundernas ställning och få ett mer 
effektivt utnyttjande av näten.  

I Energimarknadsinspektionens uppdrag ingår 
att stärka fjärrvärmekonsumentens ställning 
genom lättillgänglig och tillförlitlig information. 
Under 2012 lanserade Energimarknads-
inspektionen därför tjänsten Fjärrvärmekollen 
på sin webbplats. Fjärrvärmekollen ska ge 
information om priser, effektiviteten i drift samt 
finansiella nyckeltal för fjärrvärmeföretagen. 
Syftet är dels att öka kundernas möjligheter att 
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göra en jämförelse mellan olika uppvärmnings-
alternativ, dels att stärka konsumenternas 
ställning vid förhandlingar med fjärrvärme-
företagen om priser och andra villkor.  

I propositionen Reglerat tillträde till fjärr-
värmenäten (prop. 2013/14:187) gjordes 
bedömningen att förslagen i Energimarknads-
inspektionens rapport om prisförändrings-
prövning och likabehandlingsprincip (dnr 
N2013/2293/E) i nuläget inte bör genomföras. I 
stället ansåg den förra regeringen att bransch-
initiativet Prisdialogen bör kunna medverka till 
att komma till rätta med de problem som både 
regeringen och parterna i Prisdialogen identi-
fierat på fjärrvärmemarknaden. Huvud-
problemen är att åstadkomma en rimlig, 
förutsägbar och stabil prisutveckling på 
fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende 
för fjärrvärmeföretagens prissättning. I enlighet 
med propositionen uppdrog den förra rege-
ringen åt Energimarknadsinspektionen att 
utvärdera Prisdialogen. Utvärderingen ska 
omfatta huruvida Prisdialogen har bidragit till 
stabilitet och förutsägbarhet avseende pris-
utvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till ett 
ökat förtroende för fjärrvärmebranschen. 
Uppdraget ska slutrapporteras den 31 mars 2016. 

Energimyndigheten har i rapporten Hel-
täckande bedömning av potentialen för att 
använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och 
fjärrkyla (dnr N2013/5373/E) gjort bedöm-
ningen att det finns en betydande återstående 
potential för fjärrvärme, fjärrkyla och kraft-
värme. För fjärrvärme finns 4 TWh, för fjärrkyla 
1 TWh och för kraftvärme 5 TWh fram till 2020. 
Mot bakgrund av rapporten föreslår regeringen i 
proposition Genomförande av energieffektivi-
seringsdirektivet (prop. 2013/14:174) en ny lag 
om vissa kostnads- nyttoanalyser på energi-
området, vilken efter riksdagens beslut trädde i 
kraft den 1 juni 2014. I lagen anges att kostnads- 
nyttoanalyser ska genomföras i vissa fall för att 
utreda potentialen för användning av högeffektiv 
kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och 
spillvärme från industrin. Lagens syfte är att 
främja en effektiv energiförsörjning.  

Fjärrvärmenämnden 
Den 30 oktober november 2014 redovisade 
Fjärrvärmenämnden sin redogörelse för verk-
samheten avseende perioden november 2013 till 
november 2014. Fjärrvärmenämnden konstaterar 

att antalet medlingsärenden minskat under 2014 
jämfört med tidigare år.  

Vidare framhåller Fjärrvärmenämnden att 
styrkeförhållandet mellan de parter som upp-
träder vid medlingarna i flertalet fall är ojämnt. 
Detta medför svårigheter att i ett renodlat 
medlingsförfarande – utan tillgång till påtryck-
ningsmedel – få parterna att komma överens. 
Enligt Fjärrvärmenämnden är en annan svårighet 
i medlingsarbetet den likabehandlingsprincip 
som finns i konkurrenslagen (2008:579). Princi-
pen innebär att en ändring av ett prisvillkor inte 
kan begränsas till den enskilde kunden.  

Medlingsverksamheten har däremot lett till att 
fjärrvärmeföretagen i flera avseenden förbättrat 
sin kommunikation gentemot fjärrvärme-
kunderna.  

Analys och slutsatser 

Enligt regeringens bedömning kommer 
branschinitiativet Prisdialogen att stärka 
konsumentens ställning och förbättra förtro-
endet för fjärrvärmeföretagen. Lagen om reglerat 
tillträde till fjärrvärmenäten innebär ett 
effektivare utnyttjande av näten samt till 
förbättrad konkurrens, vilket kommer att gagna 
kunderna. 

 Energieffektivisering 2.5.5

Mål 

Riksdagen beslutade 2009 om två mål för 
effektivare energianvändning; ett till 2020 och 
ett till 2016.  

Målet till 2020 uttrycks som ett sektors-
övergripande mål om minskad energiintensitet 
om 20 procent mellan 2008 och 2020. Energi-
intensiteten beräknas som kvoten mellan tillförd 
energi och BNP i fasta priser (kWh/kr). 

Målet till 2016 är, i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av 
den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av 
energi och om energitjänster, att åstadkomma en 
energibesparing med avseende på slutanvänd 
energi till 2016 om minst nio procent av det 
årliga genomsnittet 2001–2005, vilket motsvarar 
33 TWh. 

Den 4 december 2012 trädde Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av 
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den 25 oktober 2012 om energieffektivitet i 
kraft. I direktivet ställs krav på medlemsstaterna 
att anta ett vägledande, nationellt mål för 
energieffektivisering som bidrar till EU:s mål om 
20 procent energieffektivisering till 2020. Sverige 
anmälde till EU-kommissionen i april 2013 att 
det mål om 20 procent effektivare energi-
användning till 2020, jämfört med 2008, som 
antogs av riksdagen 2009 utgör Sveriges 
vägledande mål. 

Resultat 

Energiintensiteten minskar 
Från 1970 fram till mitten av 1990-talet ökade 
energianvändningen kraftigt i Sverige. Därefter 
har den planat ut, även om den varierat mellan 
olika år. Detta samtidigt som värdet av den 
ekonomiska aktiviteten, definierat som BNP, 
fortsatt att öka. Sedan 1970 har energi-
intensiteten i den svenska ekonomin minskat 
med drygt 40 procent. Mellan 2000 och 2014 var 
minskningen drygt 25 procent. År 2014 uppgick 
energiintensiteten i den svenska ekonomin till 
0,148 kWh/kr (2013 års penningvärde). Detta är 
en minskning med 10 procent sedan basåret 
2008.  

Den slutliga energianvändningen i industrin 
och för inrikes transporter har under 2014 
minskat med cirka en procent jämfört med förra 
året. I bostads- och servicesektorn har 
energianvändningen minskat med sex procent. 
Även elanvändningen har minskat i industrin 
och bostads- och servicesektorn, men legat 
oförändrad i transportsektorn. Den långsiktiga 
trenden för slutanvänd energi är att 
användningen är relativt konstant. År 1973 
uppgick den slutliga användningen till 381 TWh. 
2014 uppgick den till 364 TWh. Samtidigt har 
befolkningen ökat med cirka 20 procent och 
BNP (fasta priser) mer än fördubblats. 
Energianvändningen per capita respektive BNP-
enhet har således minskat. 

Energiintensiteten i industrin, räknat som 
specifik energianvändning (kWh per krona 
förädlingsvärde), har minskat över tid, men 
ökade något både 2012 och 2013.  

Ungefär en tredjedel av den slutliga 
energianvändningen i Sverige kan hänföras till 
uppvärmning och varmvatten i bostäder och 
lokaler. Den totala energianvändningen för 
uppvärmning och varmvatten i bostäder och 

lokaler har minskat under de senaste tio åren. 
Samtidigt har den totala bostads- och lokalytan 
ökat. Energiprestandan samlat för den svenska 
byggnadsstocken har således förbättrats över tid. 
I Diagram 2.1 redovisas utvecklingen uppdelat 
på olika typer av byggnader under de senaste 
åren. Vid en jämförelse mellan enskilda år är det 
viktigt att iaktta en viss försiktighet. Siffrorna är 
inte temperaturkorrigerade, vilket innebär att 
ingen hänsyn har tagits till temperaturskillnader 
mellan åren. År 2013 var cirka fyra procent 
varmare än ett normalår.  

 
Diagram 2.1 Energianvändning för uppvärmning och 
varmvatten i byggnader, 2000–2013 
kWh/m2 Ange text för y-axel 2. 

 
Källa: Energimyndigheten 

 
Av diagram 2.1 framgår att elanvändningen för 
uppvärmning har minskat stadigt under ett 
flertal år, men att ett trendbrott skedde 2009 och 
att den därefter ökat. En minskning skedde dock 
2013, som var ett mycket varmt år. Det är 
framför allt småhus som värms med el, antingen 
genom direktverkande el eller med värmepump 
som drivs av el. Fjärrvärme är det vanligaste 
uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler.  

Användningen av hushållsel har ökat stadigt, 
men i låg takt, under en längre period. 
Användningen av verksamhetsel har även den 
ökat under en längre period, även om ett 
trendbrott kan skönjas. Hushållsapparater, 
kontorsutrustning och andra varor blir mer 
energieffektiva, men allt fler sådana varor 
används, vilket gör att elanvändningen inte 
minskar. 
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Diagram 2.2 Elanvändning i bostads- och servicesektorn, 
1990–2012 
TWh Ange text för y-axel 2. 

 
Källa: Energimyndigheten 

 
Sverige har i enlighet med EU:s energi-
tjänstedirektiv och energieffektiviseringsdirektiv 
som mål att åstadkomma en energibesparing i 
slutanvändarledet. Målet följs upp genom att 
beräkna och summera hur stor energibesparing 
olika styrmedel och åtgärder genererar. I 
Sveriges tredje nationella handlingsplan för 
energieffektivisering, som överlämnades till EU-
kommissionen i april 2014, rapporterades att 
energibesparingen avseende slutanvänd energi 
beräknas uppgå till motsvarande 13 procent 
jämfört med basåren. Sverige beräknas således 
överträffa detta mål med marginal. Störst bidrag 
till den samlade energibesparingen till 2016 
redovisas för bostads- och servicesektorn, drygt 
22 TWh. För industrin beräknas besparingen bli 
drygt 9 TWh, och för transportsektorn knappt 
17 TWh. 

I enlighet med artikel 7 i EU:s energi-
effektiviseringsdirektiv har Sverige ett krav att 
uppnå en ackumulerad energibesparing under 
perioden den 1 januari 2014 till och med den 
31 december 2020. I proposition Genomförande 
av energieffektiviseringsdirektivet (2013/14:174) 
angavs att det svenska energisparbetinget uppgår 
till 106 TWh. I den årliga rapporteringen enligt 
energieffektiviseringsdirektivet, som över-
lämnades till EU-kommissionen i april 2015, 
redovisades att energibesparingen uppgick till 
2,93 TWh under 2014. 

Utvärdering av potentialer, hinder och styrmedel 
för energieffektivisering 
De olika styrmedlen och insatserna för 
energieffektivisering följs upp löpande av 
Energimyndigheten genom återrapporte-
ringskrav och undersökningar. Därmed finns 
förutsättningar för att analysera vilka åtgärder 

och energieffektiviseringseffekter olika insatser 
leder till.  

I den förra regeringens budgetproposition för 
2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 21) 
avsattes medel för åren 2013 och 2014 för att 
genomföra en bred extern utvärdering av 
befintliga styrmedel för energieffektivisering. 

På uppdrag av Näringsdepartementet har en 
extern konsult under 2013 genomfört en 
utvärdering av ett tjugotal statliga styrmedel och 
insatser för energieffektivisering som fanns på 
plats 2010–2014. En sammanfattning av analysen 
redovisades i budgetproposition för 2015 (prop. 
2014/15:1, utgiftsområde 21). 

Som ett komplement till utvärderingen av 
olika styrmedel har Näringsdepartementet under 
2014 låtit en extern konsult göra en fördjupad 
analys av energieffektiviseringspotentialen samt 
förekomsten och omfattningen av olika 
marknadsmisslyckanden och hinder för energi-
effektivisering i olika sektorer.  

Enligt konsultens analys finns det stora 
outnyttjade samhällsekonomiska potentialer för 
ytterligare energieffektivisering fram till 2030. 
Konsulten menar vidare att den största poten-
tialen i absoluta tal finns i den energiintensiva 
industrin. Stora potentialer finns även i 
transportsektorn och bebyggelsen. Konsulten 
bedömer vidare att styrmedelsportföljen för 
energieffektivisering behöver utvecklas för att 
potentialen till 2030 ska realiseras.  

Energimyndigheten har på regeringens 
uppdrag utrett behovet av att införa ett 
kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. 
vita certifikat) och de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av detta styrmedel. Uppdraget 
redovisades den 15 april 2015 (dnr 
M2015/1767/Ee). Myndigheten betonar att 
ytterligare utredning behövs innan ett 
kvotpliktssystem skulle kunna införas. 
Regeringen bedömer att det är för tidigt att nu ta 
ställning till ett styrmedel för energi-
effektivisering med tidshorisonten 2030. I 
sammanhanget vill regeringen även uppmärk-
samma att frågan har beröringspunkter med 
Energikommissionens arbete.  

Energieffektiviseringsdirektivet 
Under 2014 beslutade riksdagen (prop. 
2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 
2013/14:221) om åtgärder för genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
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effektivitet. Som en del av dessa genomförande-
åtgärder infördes lagen (2014:267) om energi-
mätning i byggnader. Enligt lagen får regeringen 
föreskriva i vilka fall man ska vara skyldig att 
införa individuell mätning på lägenhetsnivå för 
energislagen värme, tappvarmvatten och kyla. 
Regeringen gav därför Boverket i uppdrag att 
utreda i vilka fall det ska krävas individuell 
mätning på lägenhetsnivå för energislagen värme, 
tappvarmvatten och kyla. Boverket redovisade i 
rapporten Individuell mätning vid ny- och 
ombyggnad 2014:29 (dnr M2015/00119/Ee) det 
första deluppdraget rörande denna fråga. 
Rapporten har remissbehandlats och bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

På väg mot nära-nollenergibyggnader 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda ska EU:s medlemsstater se till 
att alla nya byggnader senast den 31 december 
2020 är nära-nollenergibyggnader. För byggna-
der som ägs och används av offentliga myndig-
heter gäller dessa regler från den 1 januari 2019. I 
regeringens skrivelse Vägen till nära-
nollenergibyggnader (skr. 2011/12:131) presen-
teras Sveriges handlingsplan för nära-nollenergi-
byggnader. I skrivelsen anges att nära-
nollenerginivån kommer att vara en rättsligt 
bindande nivå för energihushållningskrav för alla 
nya byggnader och att de bör innebära skärpta 
krav jämfört med dagens byggregler. Samtidigt 
angavs att det vid det tillfället inte fanns 
tillräckligt med underlag för att ange en ny 
kvantitativ riktlinje och att en kontrollstation 
avseende energihushållningskraven för nära-
nollenergibyggnader ska genomföras 2015. För 
att förbättra underlaget inför framtagandet av 
nya kvantitativa riktlinjer för energihushållning 
har Energimyndigheten tilldelats sammanlagt 
120 miljoner kronor för åren 2014–2016 för 
insatser som främjar lågenergibyggnader. 
Medlen används till att ge stöd för mätning i 
befintliga lågenergibyggnader och demonstra-
tion av nya lågenergibyggnader. Dessutom fick 
Energimyndigheten och Boverket den 9 januari 
2014 i uppdrag att utvärdera befintliga och nya 
lågenergibyggnader. Uppdraget slutredovisades 
den 9 juni 2015 (M2015/2455/Ee). Till 
kontrollstationen har Boverket även fått i 
uppdrag att, i nära dialog med Energimyndig-
heten, föreslå definition och kvantitativ riktlinje 
avseende energihushållningskrav för nära-

nollenergibyggnader. Regeringsuppdraget 
slutredovisades den 15 juni 2015 
(M2015/02507/Ee). Regeringen kommer att 
återkomma till riksdagen under hösten 2015 med 
sin bedömning om energihushållningskrav för 
nära-nollenergibyggnader. 

Analys och slutsatser 

EU har satt upp som mål att minska den primära 
energianvändningen till 2020. I Sverige är målet 
att minska energiintensiteten för den svenska 
ekonomin.  

Energianvändning och energieffektivitet påverkas 
av många faktorer 
Såväl den tillförda mängden energi som den 
slutliga energianvändningen påverkas av ett stort 
antal faktorer. Energitillförseln påverkas av 
efterfrågan i slutanvändarsektorerna i Sverige – 
som i sin tur påverkas av konjunkturläge och 
temperatur – men också av efterfrågan och 
prisnivåer i våra grannländer eftersom inhemsk 
produktion som går på export omfattas av målet. 
Den totala energitillförseln påverkas även av 
sammansättningen av olika produktionsslag och 
förlusterna i produktion och överföring. 
Energiintensiteten påverkas av allt detta men 
också av BNP-utvecklingen. 

Den tillförda och slutliga energianvändningen 
påverkas även av olika styrmedel som på olika 
sätt påverkar energieffektiviteten i ekonomin.  

Den svenska styrmedelsportföljen är bred och 
omfattar såväl generella ekonomiska styrmedel, 
såsom energiskatt och koldioxidskatt, utsläpps-
handel och elcertifikat, såväl som mer riktade 
administrativa styrmedel som reglerar t.ex. krav 
på tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet 
och krav på energiprestanda och energimärkning 
för energirelaterade varor och byggnader.  

Därtill görs en rad kompletterande insatser 
som på olika sätt avser att åtgärda informations-
brister på marknaden och öka medvetenheten 
om samt olika åtgärder för energieffektivisering 
och energibesparing. Som exempel kan nämnas 
statligt stöd till kommunal energi- och klimat-
rådgivning, statligt stöd för energikartläggning i 
mindre företag, nätverksaktiviteter och teknik-
upphandling samt andra åtgärder för tidig 
marknadsintroduktion.  
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Energiintensitetsmålet nås inte med säkerhet  
Den långsiktiga trenden är som nämnts att 
energiintensiteten minskar. Energimyndigheten 
och Naturvårdsverket bedömer dock i sitt 
underlag för den energi- och klimatpolitiska 
kontrollstationen 2015 att det är osäkert om 
målet om 20 procent minskad energiintensitet 
till 2020 kommer att nås med nu beslutade 
styrmedel. Enligt myndigheternas prognos 
minskar energiintensiteten med 19 procent i 
referensfallet, vilket innebär att med antagen 
BNP-utveckling (2,1 procent per år) behöver 
energitillförseln minska med cirka 7 TWh för att 
målet ska nås. Måluppfyllelsen är svårbedömd, 
bland annat på grund av att kopplingen mellan 
tillförd energi och BNP är svag och på grund av 
osäkerheter i antagandena om framtida energi-
användning och ekonomisk utveckling. En låg 
BNP-tillväxt innebär att målet kommer att bli 
svårare att nå. Det omvända gäller för en högre 
BNP-tillväxt. Relevant i sammanhanget är att 
BNP hittills utvecklats svagare än vad som 
antagits i prognoserna. Möjligheten att nå målet 
påverkas också av om någon eller några 
kärnkraftsreaktorer stängs innan 2020.  

 Förnybar energi 2.5.6

Mål 

Genom riksdagens beslut om propositionen En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi 
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 rskr. 
2008/09:301) har en rad mål för förnybar energi 
satts upp för Sverige. Andelen förnybar energi 
2020 ska vara minst 50 procent av den totala 
energianvändningen. Inom transportsektorn ska 
andelen förnybar energi samma år vara minst 
tio procent. Båda dessa mål utgår från de krav 
som ställs på Sverige i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 
om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor och om ändring och ett 
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG 
och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). 

I och med propositionen Ambitionshöjning 
för förnybar el och kontrollstation för elcerti-
fikatsystemet 2015 (prop. 2014/15:123) föreslår 
regeringen att målet för elcertifikatsystemet ska 
höjas så att Sverige ska finansiera 30 TWh ny 
förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 
2002. Det nya nationella finansieringsmålet 

ersätter det av riksdagen tidigare fastställda målet 
för produktion av förnybar el som innebar en 
ökning med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002. 
En förutsättning för att det nya finansierings-
målet ska kunna genomföras är att ändrings-
avtalet mellan Sverige och Norge som föreslås i 
denna proposition (volym 1, avsnitt 6.29) ska 
träda i kraft. 

Riksdagen beslutade den 30 november 2011 
om ett internationellt avtal med Norge som 
innebär att elcertifikatsystemet utvidgas för att 
även omfatta Norge. Avtalet innefattar ett mål 
för den gemensamma elcertifikatmarknaden om 
26,4 TWh ny förnybar elproduktion från den 
1 januari 2012 till 2020 (prop. 2010/11:155, bet. 
2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46). Regeringen 
föreslår i denna proposition (volym 1, avsnitt 
6.29) att riksdagen ska godkänna ett ändrings-
avtal med Norge. Enligt ändringsavtalet höjs det 
tidigare gemensamma målet om 26,4 TWh till 
2020 till 28,4 TWh. Detta är nödvändigt för att 
möjliggöra regeringens ambitionshöjning. En 
förutsättning för att ändringsavtalet ska kunna 
träda i kraft är vidare att riksdagen beslutar i 
enlighet med regeringens förslag gällande 
begränsning av undantag från gällande 
skatteplikt för vindkraftsel och annan förnybar 
elproduktion som inte levereras yrkesmässigt. 
Förslaget finns i denna proposition (volym 1, 
avsnitt 6.22). Enligt ändringsavtalet ska det 
gemensamma målet fördelas så att Sverige ska 
sikta på att annullera 15,2 TWh till 2020 och 
Norge 13,2 TWh. 

Riksdagen har i juni 2009 beslutat om en 
nationell planeringsram för vindkraft motsvar-
ande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh 
till 2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till 
havs (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, 
rskr. 2008/09:301). 

Resultat 

Användningen av förnybar energi ökar i alla 
sektorer. Sveriges andel förnybar energi i 
förhållande till slutlig energianvändning har ökat 
stadigt sedan början av 1970-talet och uppgick 
2013 till 52 procent. Bioenergi och vattenkraft 
står för det största bidraget till andelen. Även 
värmepumpar gav ett betydande bidrag 
motsvarande cirka 14 TWh och likaså vind-
kraften som producerade 11,5 TWh under 2014. 
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År 2014 användes knappt 140 TWh bioenergi 
inklusive avfall. Det producerades 64 TWh el i 
vattenkraftverken och 11,5 TWh i vindkraft-
verken. 

Energimyndigheten har i sin rapport Underlag 
till kontrollstation 2015 (ER 2014:17) bedömt 
att målet om förnybar energi till 2020 kommer 
att nås och att den förnybara energin med 
beslutade styrmedel kan förväntas uppgå till 
55 procent. 

Förnybar elproduktion 
Sedan elcertifikatsystemets start i maj 2003 har 
nästan 3 500 nya anläggningar byggts. Av dessa 
anläggningar är cirka 2 000 vindkraftsanlägg-
ningar (cirka 2 400 verk). De nya anläggning-
arnas förväntade årliga produktion är 16 TWh. 
Det största reella bidraget stod vindkraften för 
med cirka 80 procent. Den biobränslebaserade 
elproduktionen bidrog med cirka 16 procent och 
vattenkraften med cirka 4 procent. 

Den förnybara elproduktionen inom 
elcertifikatsystemet ökade i Sverige med 
3,2 TWh 2014 jämfört med året innan. 
Solelanläggningar stod för den största 
procentuella ökningen med 157 procent, vilket 
motsvarade en ökning med cirka 11 GWh 
jämfört med föregående år. Vindkraften stod för 
det största absoluta tillskottet med cirka 
2,7 TWh. Vidare ökade elproduktionen från 
vattenkraft med cirka 0,1 TWh under året. 
Under 2014 producerades totalt 17,2 TWh 
certifikatberättigad förnybar el i Sverige. 

Den 1 januari 2012 trädde avtalet mellan 
Sverige och Norge om en gemensam elcerti-
fikatsmarknad i kraft. Under de tre första åren, 
2012–2014, godkändes anläggningar i Sverige 
och Norge med en förväntad normalårs-
produktion om 10,3 TWh. Av denna produktion 
byggdes 8,6 TWh i Sverige och 1,7 TWh i 
Norge. Produktionen från dessa anläggningar 
ingår i det gemensamma målet om att öka den 
förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i 
de båda länderna från 2012 till 2020. Utfallet för 
2012–2014 bedöms ligga i linje med målet. 
Statistik för den gemensamma elcertifikat-
marknaden redovisas i rapporten En svensk-
norsk elcertifikatmarknad – Årsrapport för 2014 
som tas fram gemensamt av Energimyndigheten 
och Norges vassdrags- og energidirektorat (dnr. 
M2015/02787/Ee). 

Marknadspriset på elcertifikat har under 2014 
varit 165–200 kronor vilket motsvarar en 

extraintäkt för elproducenterna om 16,5–
20 öre/kWh. Elkundernas genomsnittliga 
kostnad för elcertifikat blev därmed cirka 
2,8 öre/kWh exklusive moms. En kostnad som 
ur ett internationellt perspektiv kan anses som 
relativt låg. 

Enligt avtalet med Norge om den 
gemensamma elcertifikatmarknaden ska en 
kontrollstation genomföras under 2015. Arbetet 
är inriktat på att justerad nationell lagstiftning 
ska träda i kraft den 1 januari 2016. 

Energimyndigheten överlämnade den 
11 februari 2014 sin redovisning av ett 
regeringsuppdrag om att ta fram underlag inför 
kontrollstationen för elcertifikatssystemet 2015 
(dnr N2014/734/E). I rapporten föreslår 
myndigheten att efterfrågan på elcertifikat som 
regleras via den s.k. kvotkurvan behöver höjas 
för att det gemensamma målet enligt avtalet med 
Norge om 26,4 TWh ny förnybar el till 2020 ska 
kunna uppnås. Myndigheten föreslår vidare 
några åtgärder för att förbättra marknadens 
funktion. Energimyndigheten har också haft i 
uppdrag att redovisa de justeringar av 
kvotkurvan som krävs för att möjliggöra rege-
ringens ambitionshöjning samt konsekvenserna 
av justeringarna. Uppdraget redovisades den 
5 februari 2015 i rapporten Finansiering av 
30 TWh ny förnybar el till 2020 (ER 2015:07). 
Regeringen har i propositionen Ambitions-
höjning för förnybar el och kontrollstation för 
elcertifikatsystemet 2015 (prop. 2014/15:123) 
föreslagit att kvoterna justeras i enlighet med 
Energimyndighetens förslag. Regeringen gör i 
propositionen vidare bedömningen att nästa 
kontrollstation för elcertifikatssystemet bör 
tidigareläggas och att förutsättningarna för 
torvanvändning för elproduktionsändamål inom 
ramen för elcertifikatssystemet inte bör ändras i 
dagsläget. Regeringen gör också bedömning att 
Energimyndigheten bör få i uppdrag att 
tillhandahålla information om kommande 
anläggningar inom elcertifikatsystemet, om den 
kvartalvissa kvotpliktiga elanvändningen samt 
om kommande tekniska justeringar. Energi-
myndigheten bör även få i uppdrag att analysera 
frågan om godkännande av anläggningar för 
tilldelning av elcertifikat efter 2020 och frågan 
om nya mål efter 2020. 

Ursprungsgarantierna har rönt ett fortsatt 
stort intresse hos branschen. Under 2014 
utfärdades ursprungsgarantier motsvarande cirka 
97 procent av den totala svenska elproduktionen. 
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Den svenska handeln med ursprungsgarantier är 
fortfarande i en utvecklingsfas, liksom intresset 
från slutkonsumenterna. 

I samband med riksdagens behandling av 
propositionen Ändring i lagen (2003:113) om 
elcertifikat (prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, 
rskr. 2008/09:42) tillkännagav riksdagen att 
regeringen bör granska effekterna av de olika 
klimat- och energipolitiska styrmedlen för den 
internationellt konkurrensutsatta elintensiva 
industrin. Energimyndigheten redovisade i 
oktober 2014 en sammanställning av resultaten 
av genomförda konsekvensanalyser av den förda 
energi- och klimatpolitiken för den elintensiva 
industrin (M2015/106/Ee). Myndighetens 
analys visar att skattekostnaderna per förädlings-
värde är relativt lika oberoende av vilken 
industribransch företagen tillhör, vilka styrmedel 
de omfattas av samt hur elintensiva de är. De 
företag som omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter och det tidigare programmet 
för energieffektivisering i industrin har lägst 
skattekostnader per energianvändning. Undan-
taget från kvotplikt i elcertifikatsystemet för 
vissa elintensiva företag innebär betydligt lägre 
kostnader än vad som annars hade varit fallet, 
särskilt för skogsindustrin. Vidare kan överskott 
av utsläppsrätter för elintensiva industrier ha 
dämpat effekterna av indirekta effekter i form av 
högre elpriser. 

Den förra regeringen tillsatte under 2012 en 
utredning, Vattenverksamhetsutredningen 
(M2012:29), för att se över reglerna om 
vattenverksamheter i miljöbalken och lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet, den s.k. restvattenlagen. 
Enligt direktiven skulle utredningen ta fram 
förslag till ändringar som ska säkerställa att alla 
tillståndspliktiga vattenverksamheter har till-
stånd i överenstämmelse med de miljökrav som 
ställs i miljöbalken och att de lever upp till de 
krav som följer av Sveriges EU-rättsliga 
åtaganden i fråga om vattenkvalitet och påverkan 
på djur- och växtliv. Samtidigt skulle en fortsatt 
hög regler- och produktionskapacitet i den 
svenska vattenkraftsproduktionen eftersträvas. 
Utredningen redovisade sitt slutbetänkande den 
4 juni 2014, I vått och torrt – förslag till ändrade 
vattenrättsliga regler (SOU 2014:35). Utred-
ningen behandlas under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård. 

Solceller 
Det finns sedan 2009 ett statligt stöd för att 
främja installation av solceller. Stödet syftar till 
att öka användningen av solcellssystem, öka 
antalet aktörer som hanterar sådana system i 
Sverige samt sänka systemkostnaderna.  

Medlen disponeras av Energimyndigheten 
som i sin tur fördelar ut medel till läns-
styrelserna. Under 2014 beviljades sammanlagt 
84,5 miljoner kronor i stöd för investering i 
solcellssystem. Samtidigt har stöd om cirka 
76 miljoner kronor utbetalats. Intresset för 
stödet har överträffat tillgängliga medel. 

Kostnaderna för solcellsmoduler har fortsatt 
att sjunka, om än i något lägre takt än under 
perioden 2009–2012. Samtidigt fortsatte installa-
tionstakten för solceller att öka i Sverige under 
2014. Totalt installerades det under året solcells-
system med en total effekt på 36,2 MW. Det är 
nästan en fördubbling jämfört med de 19,1 MW 
som installerades under 2013.  

Totalt fanns i slutet av 2014 solceller med 
närmare 80 MW installerad effekt. Den årliga 
elproduktionen från dessa solceller är uppskatt-
ningsvis omkring 75 GWh. 

Biogas 
Andelen biogas i vägtransportsektorn fortsätter 
växa och uppgick till 1,1 procent under 2014, 
vilket kan jämföras med 1,0 procent under 
föregående år eller 0,1 procent tio år tidigare.  

Under 2014 invigdes Göteborg Energi AB:s 
demonstrationsanläggning GoBiGas som i 
framtiden ska producera biogas från skogsrester. 
År 2010 fick projektet 222 miljoner kronor i 
demonstrationsstöd av Energimyndigheten – det 
största enskilda stöd som betalats ut sedan 
Sverige gick med i EU. GoBiGas-anläggningen 
är den första i sitt slag att producera biogas med 
hjälp av restprodukter från skogsbruket. 

 Det investeringsstödet för biogasanlägg-
ningar som infördes 2009 utvärderades under 
2014. Enligt utvärderingen har stödet varit 
betydelsefullt för utvecklingen av biogassektorn 
i Sverige. Det har även bidragit till kompetens-
uppbyggnad hos projektägarna, förbättrade 
miljöprestanda och ny teknik. Stödet har varit 
avgörande för att flera projekt har kunnat 
genomföras, framför allt för de delar av 
genomförandet som gäller framtagande av ny 
teknik. 
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Vindkraft 
Utbyggnaden av svensk vindkraft fortsätter. 
Produktionen av el från vindkraft var rekordstor 
2014 och uppgick till 11,5 TWh. Det är en 
ökning med 17 procent jämfört med 2013. I 
slutet av 2014 fanns totalt ungefär 2 960 
vindkraftverk och den installerade effekten var 
cirka 5 100 MW enligt Energimyndighetens 
rapport Vindkraftsstatistik 2014 (ER2015:02). 
Under 2014 fanns vindkraftverk i 175 av Sveriges 
290 kommuner och i samtliga län. 

 
Diagram 2.3 Vindkraftens utveckling 2000–2014 
GWh, MW, st Ange text för y-axel 2. 

 
Källa: Energimyndigheten 

 
I slutet av 2013 beslutade Energimyndigheten 
om uppdaterade riksintresseområden för 
vindbruk. Att ett område anges som riksintresse 
för vindbruk innebär att ur ett nationellt 
perspektiv är det särskilt lämpligt för utvinning 
av elproduktion från vindenergi. Sammanlagt har 
310 riksintresseområden pekats ut varav 
29 områden till havs. Det totala ytanspråket är 
7 868 kvadratkilometer vilket utgör cirka 
1,5 procent av landets totala yta (exklusive 
svensk ekonomisk zon). De totala ytanspråken 
på land uppgår till 3 783 kvadratkilometer, 
medan ytanspråken till havs uppgår till 4 085 
kvadratkilometer. 

Vägledning i tillståndsärenden 
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får en tillstånds-
myndighet bara ge tillstånd till att uppföra 
vindkraftverk om kommunen där vindkraft-
verken ska placeras tillstyrker etableringen. För 
att underlätta och effektivisera planerings- och 
tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningar 
har Energimyndigheten tillsammans med 
Naturvårdsverket under 2014 tagit fram en 
vägledning för kommunal tillstyrkan. I vägled-
ningen ges rekommendationer för hur 

tillämpningen av bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan bör gå till. Ett förslag remitterades till 
alla landets kommuner, länsstyrelser samt till 
vindkraftsföretagens två branschorganisationer. 
Den slutliga vägledningen presenterades i 
februari 2015. 

Samexistens med civila flygplatser och 
försvarsintresset  
Trafikverket, Swedavia, Luftfartsverket (LFV) 
och Svenska Regionala Flygplatser (SRF) har 
gemensamt utarbetat rekommendationer för 
vindkraftsetableringar i närheten av civila flyg-
platser. Enligt beräkningar underlättas 
därigenom etablering på cirka 25 procent av 
Sveriges totala yta. Regeringens bedömning är 
att det är väldigt positivt att berörda aktörer 
samarbetar i syfte att hitta lösningar för ökad 
samexistens mellan olika intressen. Vidare är det 
angeläget att det fortsatta arbetet med 
framtagande av en flyghinderanalys för varje 
specifik flygplats genomförs.  

I regleringsbrevet för 2014 fick Energi-
myndigheten i uppdrag att redovisa genomförda 
och pågående insatser som myndigheten finan-
sierar eller medverkar i för att öka samexistensen 
mellan försvarets tekniska system och vindkraft-
verken. Myndigheten fick också i uppdrag att 
analysera möjliga områden för framtida insatser. 
Myndigheten lämnade en delredovisning den 
10 juni 2014 (dnr. M2015/00094/Ee) och en 
slutredovisning den 31 augusti 2015 (dnr 
M2015/03098/Ee). Rapporterna visar att det 
oftast är möjligt att hitta lösningar på de 
konflikter som kan finnas mellan vindkraft och 
försvarets tekniska system. Ett område där man 
enligt myndigheten nått särskilt goda resultat 
och där det finns stor potential för vidare-
utveckling är samexistens mellan vindkraft och 
väderradar. Myndigheten anser vidare att det är 
viktigt att fortsätta arbetet med att skapa 
förbättrade förutsättningar för samverkan mellan 
försvarets tekniska system och vindkraft.  

Tröskeleffekter 
Nya bestämmelser i ellagen (prop. 2013/14:156) 
trädde i kraft den 1 augusti 2014 och en ny 
förordning, Förordningen (2015:213) om lån till 
nätföretag för att underlätta anslutning av 
förnybar elproduktion trädde ikraft den 1 maj 
2015. Regleringen syftar till att under en 
övergångsperiod göra det möjligt att undanröja 
tröskeleffekter som försvårar anslutningar till 
elnätet. Förtida delning av nätförstärknings-
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kostnader har införts tillsammans med ett 
system där Svenska kraftnät, genom lån till 
regionnätsföretag, täcker kundspecifika kostna-
der för nätförstärkningar som ska belasta ännu 
icke anslutna anläggningar av förnybar 
elproduktion. Energimarknadsinspektionen har 
den 30 april 2015 redovisat hur en alternativ 
marknadslösning kan utformas där staten inte 
behöver ta en finansiell risk (dnr. 
M2015/1982/Ee). Rapporten har skickats på 
remiss och regeringen avser återkomma till 
riksdagen avseende sin bedömning om 
Energimarknadsinspektionens förslag.  

Förnybar energi i transportsektorn 
Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av 
Sveriges totala energianvändning. Under senare 
tid har energianvändningen i denna sektor 
minskat men 2014 ökade den något men ligger 
fortfarande under 2011 års nivå. Användningen 
av förnybara drivmedel ökar, i såväl absoluta som 
relativa termer. Försäljningen av biodrivmedel 
steg med 24 procent till 10,4 TWh under 2014. 
Det är främst så kallade Hydrogenated 
Vegetable Oils (HVO), men även biogas som 
ökar, medan användningen av etanol minskar. 

Målet för andel förnybar energi i transport-
sektorn är satt till 10 procent för 2020. Under 
2014 uppgick denna andel enligt preliminära 
skattningar till 18,7 procent, vilket är en ökning 
med 3 procentenheter jämfört med 2013. 

Analys och slutsatser 

Andelen förnybar energi uppgick 2013 till 
52 procent. Det förväntade överskottet till-
sammans med relativt sett låga kostnader för ny 
förnybar energi innebär att det finns goda 
förutsättningar för Sverige att utnyttja de s.k. 
samarbetsmekanismerna i förnybartdirektivet, 
för att därigenom bidra till att EU:s mål för 
förnybar energi till 2020 nås till minsta möjliga 
kostnad. En förutsättning för att realisera sådana 
samarbeten är fortfarande att det ska finnas 
konkret intresse från andra medlemstater. Den 
gemensamma elcertifikatsmarknaden mellan 
Sverige och Norge är den första tillämpningen av 
samarbetsmekanismerna. 

När det gäller utbyggnaden av förnybar 
elproduktion i Sverige bedömer regeringen att 
elcertifikatsystemet fungerar väl. Aktörerna på 
elcertifikatsmarknaden har anpassat sig till 

systemet och en omfattande utbyggnad av 
förnybar elproduktion sker och planeras. Den 
hittillsvarande ökningen av elproduktionen inom 
ramen för systemet ligger i linje med de mål som 
har satts upp. Sammantaget anser regeringen att 
systemet med elcertifikat är ett effektivt 
styrmedel för att nå uppställda mål för 
produktionen av förnybar el. 

Enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos 
från våren 2015 förväntas vindkraften öka till 
drygt 15 TWh till 2016. I de senaste långsiktiga 
scenarierna bedöms vindkraften producera cirka 
19,5 TWh inom elcertifikatsystemet och kan då 
byggas i både Sverige och Norge. 

Planeringsramen för vindkraft om 30 TWh till 
2020 är ett sätt att ytterligare synliggöra behovet 
av att skapa planmässiga förutsättningar för 
vindkraften. Det är angeläget att samtliga 
berörda centrala myndigheter, länsstyrelser och 
kommuner bidrar i detta arbete. Planerings-
arbetet är en dynamisk process och det är viktigt 
att det även i fortsättningen finns beredskap för 
att kunna uppfylla planeringsramen till 2020. 
Det fortsatta planeringsarbetet behöver inriktas 
mot att genom lokal förankring öka möjligheten 
att kunna använda bra vindlägen utifrån goda 
lokala förutsättningar. Vindkraft byggs ofta ut i 
glest befolkade landsbygdsområden och kan 
därför bli ett betydelsefullt bidrag till den lokala 
ekonomin, exempelvis genom nya arbetstillfällen 
och en mer differentierad ekonomi. Det är också 
angeläget att fler vindkraftsprojektörer på olika 
sätt anstränger sig för att skapa en god lokal 
förankring för olika vindkraftsetableringar.  

Vissa goda vindlägen återfinns i områden som 
har olika former av skydd. Av Naturvårdsverkets 
vägledning om etablering av vindkraft i Natura 
2000-områden från 2011 framgår att en 
etablering kan vara möjlig i sådana delar av ett 
Natura 2000-område där det inte förekommer 
livsmiljöer eller arter som området avser att 
skydda. En miljöprövning måste ske i varje 
enskilt fall. Särskilda medel för forskning om 
vindkraftens effekter på miljö, natur och 
människa har anvisats i forskningsprogrammet 
Vindval. De studier som tagits fram inom detta 
program påvisar inga stora negativa effekter av 
hittills gjorda vindkraftsetableringar och det 
konstateras att riskerna för negativ påverkan går 
att begränsa betydligt med hjälp av planering och 
samarbete samt genom att använda den kunskap 
som redan finns. Där skador ändå uppstått har 
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det främst varit fåglar (rovfåglar och hönsfåglar) 
samt fladdermöss som drabbats. 

Regeringen anser att samverkan mellan 
berörda myndigheter bör fortsätta att utvecklas 
när det gäller frågan om utbyggnad av vindkraft. 
Detta för att utbyggnaden, utifrån rättssäkra 
tillståndsprocesser och med beaktande av övriga 
riksintressen, så långt det är möjligt och lämpligt 
ska kunna ske där vindförhållandena är gynn-
samma. 

 Energiforskning och innovation 2.5.7

Mål 

Det övergripande målet är att insatser för 
forskning och innovation på energiområdet ska 
inriktas så att de kan bidra till uppfyllandet av 
uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken samt energi-
relaterade miljöpolitiska mål. 
 
Målen är 

– att bygga upp vetenskaplig och teknisk 
kunskap och kompetens som behövs för att 
genom tillämpning av ny teknik och nya 
tjänster möjliggöra en omställning till ett 
långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, 
karaktäriserat av att förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörj-
ningstrygghet, 

– att utveckla teknik och tjänster som kan 
kommersialiseras genom svenskt näringsliv 
och därmed bidra till hållbar tillväxt och 
energisystemets omställning och utveckling 
såväl i Sverige som på andra marknader, 
samt 

– att bidra till och dra nytta av internationellt 
samarbete på energiområdet. 

 
Energimyndigheten ska bidra till att den 
kunskap som behövs för energisystemets 
omställning och utveckling finns inom industrin, 
vid universitet och högskolor och i den övriga 
offentliga sektorn, samt se till att resultat och 
metoder från energisystemstudier integreras i 
myndighetens verksamhet.  

Energimyndigheten ska vidare främja svenskt 
näringslivs utveckling och marknadsintro-
duktion av nya produkter och tjänster som 
bidrar till omställningen såväl i Sverige som på 

andra marknader. Myndigheten ska även bidra 
till kommersialisering av resultat genom att 
stödja projekt som bedöms ha kommersiell 
potential såväl finansiellt som med affärs-
utvecklande åtgärder. 

Resultat 

I det följande redovisas resultaten av den 
forsknings- och innovationsverksamhet som 
finansieras helt eller delvis från anslaget 1:4 
Energiforskning. Dessa medel disponeras i 
huvudsak av Energimyndigheten.  

Temaområden 
I enlighet med vad som angetts i propositionen 
Forskning och innovation för ett långsiktigt 
hållbart energisystem (prop. 2012/13:21) är 
verksamheten indelad i sex temaområden: 
Kraftsystemet, Transportsektorn, Bränsle-
baserade energisystem, Byggnaden som energi-
system, Energiintensiv industri samt det 
tvärgående området Energisystemstudier. För 
varje temaområde formulerar Energimyndig-
heten visioner, mål och prioriteringar avseende 
vetenskaplig kunskap, teknikutveckling, 
kommersialisering, m.m. 

Kraftsystemet 
Området innefattar elproduktion från de 
förnybara energikällorna vatten, hav, vind och 
sol samt teknik för kraftöverföring och 
distribution av el. Verksamheten inom kraft-
området vägleds av en vision för kraftsystemet 
2050 som bland annat ser Sverige som 
internationellt erkänt för ett 100 procent hållbart 
kraftsystem, effektivt energiutnyttjande och en 
nettoexportör av el. 

Energimyndigheten har under 2014 bl.a. 
finansierat projektet Smart Grid Gotland och 
industrirelevanta forskningsprojekt genom 
samverkansprogrammet ELEKTRA. Myndig-
heten har också aktivt deltagit i det arbete som 
Samordningsrådet för smarta elnät redovisat.  

När det gäller solenergi finansierar Energi-
myndigheten bl.a. tre större aktiviteter: pro-
grammet El och bränsle från solen, samverkans-
programmet SolEl samt det internationella 
samarbetet inom Solar ERA-Net. Myndigheten 
anordnade även konferensen Solforum, som 
förra året gavs en breddad inriktning.  
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Stödet till forskning inom marin 
energiomvandling har samlats i nytt program 
och budgeten ökats. 

På vindkraftsområdet finansierar Energi-
myndigheten verksamhet inom kompetens-
centret Svenskt vindkrafttekniskt centrum, 
samverkansprogrammet Vindforsk IV samt 
kunskapsprogrammet Vindval. 

Energimyndigheten gör även insatser 
avseende småskalig elproduktion för att möjlig-
göra investeringar i egen- och närproducerad el 
för privatpersoner, samhälle och verksamheter. 
Ett exempel är utvecklingen av en småskalig 
hybridlösning för att använda sol- och vindkraft 
för att ladda elbilar under parkering. Projektet 
har nått stora framsteg både i klimat- och 
miljöanpassning av konstruktionen och att sänka 
tillverkningskostnaderna. 

Transportsektorn  
Inom transportområdet görs insatser på två 
huvudområden: hållbar teknikutveckling för 
fordon samt utveckling av förnybara drivmedel.  

I området hållbar teknikutveckling för fordon 
ingår forskning, utveckling och demonstration 
av nya typer av energieffektiva fordon, fordon 
med el- och hybriddrift. Stor vikt läggs även vid 
ökad energieffektivitet genom minskad vikt i 
fordon, minskat luftmotstånd och minskade 
förluster i drivlinan.  

Energimyndighetens satsningar på forskning 
och utveckling inom området bidrar till en 
konkurrenskraftig svensk industri. Den svenska 
tunga fordonsindustrins marknadspåverkan är 
också stor och introduktionen av elhybridbussar 
och försöken med elvägar kan ge stora effekter.  

Energimyndigheten har under året genomfört 
tre konferenser för att sprida resultat och öka 
samarbetet mellan olika forskningsprogram och 
stödmottagare inom transportområdet.  

Syftet med Energimyndighetens satsningar på 
forskning och utveckling inom förnybara 
drivmedel är att utveckla produktionstekniker 
som möjliggör en uthållig produktion av 
drivmedel som också är kostnadseffektiva.  

Energimyndigheten finansierar flera stora 
projekt där hela kedjan ingår, från odling av 
råvaror för biodrivmedel till användning av nya 
bränslen.  

Myndigheten bidrar bl.a. till forsknings-
programmet Förnybara drivmedel i samverkan 
med Svenskt kunskapscentrum för förnybara 
drivmedel (F3). Programmet ska bidra med 

analyser som kan ligga till grund för 
vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad 
systemförståelse hos politiker, myndigheter, 
industri och andra organisationer i frågor om 
förnybara drivmedel.  

I mars invigdes Göteborg Energi AB:s  
demonstrationsanläggning GoBiGas som i 
framtiden ska producera biogas från skogsrester. 
Projektet fick 222 miljoner kronor i 
demonstrationsstöd av Energimyndigheten år 
2010, vilket är det största enskilda stöd någonsin 
sedan Sverige gick med i EU. Anläggningen togs 
i drift i december 2014 och är den första i sitt 
slag att producera biogas med hjälp av 
restprodukter från skogsbruket. 

Energiintensiv industri  
Energiintensiva företag i Sverige är stora och har 
ofta en stor exportandel. Ett nyckelbegrepp för 
industrins utveckling och konkurrenskraft är 
energieffektivisering där energitillgång och 
energikostnad är särskilt viktiga konkurrens-
faktorer.  

Inom området pågår ett samverkansprogram 
tillsammans med järn- och stålindustrins 
branschorganisation Jernkontoret. Programmet 
syftar till att stödja energirelevant forskning om 
energieffektivare processer och minskad 
användning av fossila bränslen.  

Energimyndigheten har även initierat två nya 
program för forskning och utveckling om 
industrins energianvändning samt massa- och 
papperindustrins energianvändning. Energi-
effektivisering av processer och effektivt 
utnyttjande av råvaror och energi är centrala 
delar i båda programmen även om målgrupperna 
delvis är olika. 

Bränslebaserade energisystem  
Bioenergin har en betydande roll i energi-
systemet och samhällsekonomin både i Sverige 
och globalt. Arbetet för att öka användningen av 
biobränsle är en viktig del av strategin för att 
uppnå god naturresurshushållning och är även en 
viktig del i klimatarbetet.  

Forskningsområdet behandlar främst 
förnybara bränslen och bioenergiförsörjning, 
inklusive hantering och nyttiggörande av askor, 
samt energi ur avfall. Satsningen rör hela 
bränslekedjan från odling till användning samt 
bioenergins miljö- och hållbarhetsfrågor.  

Insatserna görs främst inom de tre 
bränsleprogrammen Tillförsel, Omvandling och 
Hållbarhet, och dessa är utformade utifrån en 
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helhetssyn i bioenergins värdekedjor från 
råvaruproduktion till användning.  

Bland prioriterade områden finns teknik för 
småskalig kraftvärme samt forskning och 
utveckling för systemintegration för extern-
eldade gasturbiner. Energimyndigheten finansi-
erar projekt som behandlar turbinstyrning samt 
beläggningsbildning, korrosion och design av 
högtemperaturvärmeväxlare.  

Svenska experter har deltagit i utvecklingen av 
en internationell ISO-standard för hållbar 
bioenergi. Det gedigna underlag som finns på 
området genom Energimyndighetens långsiktiga 
forskningsfinansiering har i högsta grad bidragit 
i processen.  

Inom forskningsprogrammet Fjärrsyn tas det 
fram kunskap för att utveckla befintliga och nya 
system för fjärrvärme och fjärrkyla. Nya och 
effektiva systemlösningar utvecklas, exempelvis 
för tillvaratagande av överskottsvärme från 
industrier och byggnader samt för anslutning av 
solvärme.  

Byggnaden som energisystem  
Huvudfokus inom området är att ta fram ny 
kunskap och nya produkter som ytterligare 
minskar användningen av olja och el för 
uppvärmning samt att effektivisera fastig-
heternas användning av drift- och hushållsel. 
Insatserna inriktas på att minska byggnadernas 
energibehov samt att byta ut fossila bränslen 
mot förnybara.  

Verksamheten ska bidra till att energi-
användningen är effektiv och långsiktigt hållbar i 
bebyggelsen samt att slutanvändningen av energi 
ska minska i bebyggelsen.  

Prioriterade områden innefattar system-
perspektiv inom byggande och boende, energi-
effektivisering i befintliga bostäder och lokaler 
samt energieffektiva nyproducerade bostäder 
och lokaler.  

Insatser görs även kring energieffektiv 
belysning, exempelvis med fokus på den 
offentliga belysningsmiljön. Parallellt med 
teknikutvecklingen inom belysningsområdet har 
programmet även gett stöd till forskning som 
fokuserat på nya teknikers effekter på 
människors hälsa och sociala beteende.  

Forsknings- och utvecklingsprogrammet 
Spara och bevara omfattar energianvändning i 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse över hela 
livscykeln. Programmet fokuserar energi-
effektivisering i äldre byggnader kombinerat 

med bevarande, brukarrelateradeaspekter och 
tekniska aspekter, innemiljö, fastighets- och 
samhällsekonomi.  

Energisystemstudier  
Energisystemstudier bidrar till mångsidiga 
kunskaper om energisystemets funktion och 
förutsättningar för att bygga miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt uthålliga energisystem. 
Ökad förståelse och kunskap om energisystemet 
bidrar indirekt till att uppfylla alla energipolitiska 
mål. Insatserna omfattar såväl hela energi-
systemet som de olika delsystemens roll i detta. 
Analyser inom området klarlägger bland annat 
hur olika delar av systemet påverkar varandra 
och bidrar även till myndighetens arbete med 
strategisk prioritering.  

Forskarskola energisystem är en förnyad 
satsning på tvärvetenskaplig forskarutbildning 
som ska bidra till att genomföra omställningen 
av energisystemet i en hållbar riktning. 
Forskarskolans övergripande mål är att förstärka 
kompetens och kunskap såväl inom hållbara 
energisystemets olika delar som inom näringsliv, 
myndigheter, organisationer och akademi.  

Forskarskolan lägger stor vikt vid 
tvärvetenskapliga angreppssätt i forskningen och 
samverkan mellan forskningsmiljöer vid olika 
universitet. Intresset för 2014 års utlysning var 
stort. Energimyndigheten beviljade tio 
doktorandtjänster fördelade på fyra projekt. 
Forskarskolans kurser planeras starta under 
höstterminen 2015.  

Programmet Strategisk energisystemforsk-
ning är det nya huvudsakliga programmet inom 
området Energisystemstudier, tillsammans med 
forskarskolan ovan.  

Forskningsprogrammet ska bidra till att 
utveckla forskarmiljöer inom energisystem-
forskning i Sverige samt internationalisera 
svensk energi- och klimatpolitisk forskning. 
Forskningen ska också ge vetenskapligt underlag 
till beslutsfattare inom energi- och 
klimatpolitiken. Resultaten ska kunna användas 
som underlag till myndighetsutredningar och 
beslutsunderlag inom energiområdet och även 
inom de delar av det klimatpolitiska området 
som är länkade till energi. Programmet har som 
mål att göra årliga utlysningar, varav den första 
skedde 2014. 

Programmet Allmänna energisystemstudier 
avslutades 2014, varefter det uppgick i det nya 
forskningsprogrammet Strategisk energisystem-
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forskning. Programmet har finansierat 
kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom 
svensk energiforskning. Huvuddelen av medlen 
har använts för stöd till seniora forskare, 
inklusive gästprofessurer. Energimyndighetens 
arbete med scenarier över Sveriges energisystem 
är en viktig uppgift för bland annat uppföljning 
av klimat- och energipolitiska mål. Programmet 
ordnade i januari 2014 en öppen konferens med 
100 deltagare för spridning av de vetenskapliga 
resultaten. 

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet 
ger stöd till forskning inom internationell 
klimatpolitik, som bland annat ska ge underlag 
till de internationella klimatförhandlingarna om 
ett internationellt klimatavtal. Under 2014 
fattades beslut om att det klimatpolitiska 
forskningsprogrammet från och med 2016 ska 
ingå i programmet Strategisk energisystem-
forskning.  

Programmet Energi- IT och design 
kombinerar beteendevetenskap, design och 
informationsteknik för att möta framtidens 
energiutmaningar. Programmet ordnade en 
mycket uppskattad programkonferens där de 
åtta beviljade projekten fick möjlighet att 
presentera och ingående diskutera sina projekt 
tillsammans med programrådet. 

Andra insatser 
Energimyndigheten genomför även insatser som 
inte kan hänföras till endast ett av de tematiska 
områdena, t.ex. insatser som rör energiinriktad 
grundforskning och strategiska innovations-
områden. 

Klimatforskning 
Energimyndigheten arbetar vidare med att ta 
fram indikatorer för redovisningen av 
Energimyndighetens verksamhet med 
anknytning till klimatforskning utifrån de 
förslag som redovisades i rapporten Hur bidrar 
klimatforskningen till att nå klimatmålen? (dnr 
N2013/02781/E). Klimatforskningens om-
fattning och resultat redovisas av respektive 
myndighet vart fjärde år i samband med att 
underlag tas fram till forskningspropositioner. 
Utifrån detta arbete kommer en årlig 
rapportering att göras i samband med 
årsredovisningen från och med 2015, i enlighet 
med återrapporteringskrav i regleringsbrevet. 

Affärsutveckling och kommersialisering 
Energimyndigheten bidrar till att öka 
kommersialisering och internationalisering av 
forskningsresultat inom energiteknikområdet 
genom stöd till affärsutveckling, till utveckling 
av produkter, tjänster och tekniker, till 
uppskalning samt genom att driva en inter-
nationell marknadsfrämjande verksamhet. 
Insatserna görs i form av lån på förmånliga 
villkor till småföretag som har potential att 
kommersialisera innovationer som bidrar till 
hållbar ekonomisk tillväxt.  

Energimyndigheten erbjuder även finansiering 
i form av tillväxtlån till nystartade företag som 
uppvisar påbörjad kommersialisering. Tillväxt-
lånet är ett traditionellt lån med rak amortering 
och löpande ränta. Det första lånet av denna typ 
utbetaldes 2010. Lånets löptid är 10 år och 
amortering startar efter 5 år. Ett villkor för lånet 
är att privat riskkapital samfinansierar projektet 
med Energimyndigheten. 

Det tar i allmänhet lång tid innan företag som 
beviljas stöd för affärsutveckling har genomfört 
sina projekt och etablerat nya produkter på 
marknaden. Oftast behövs ytterligare kapital-
tillskott efter de av Energimyndigheten delfinan-
sierade insatser. Under 2014 konstaterades att 
fem av 29 företag med slutförda projekt 2012 
eller tidigare hade ökat försäljningen under 2013 
med en miljon kronor eller mer. 

Under 2014 har det skett två börsintro-
duktioner av bolag som Energimyndigheten 
tidigare beviljat lån.  

För att informera om verksamheten deltog 
Energimyndigheten under 2014 i ett antal 
arrangemang för entreprenörer och investerare, 
bl.a. i samverkan med Cleantech Venture Day 
2014, Connect Green Week, Portföljdagen, 
Nordic Cleantech Open och Nordic Start Up 
Day. 

Främjande av svensk energiteknik 
Energimyndigheten har även genomfört 
internationella insatser tillsammans med bland 
andra Business Sweden, flera av Sveriges 
ambassader, branschföreningar och svenska 
miljöteknikbolag. 

Inom ramen för Energimyndighetens 
program för samarbete med Indien har flera 
företag beviljats stöd för samarbetsprojekt inom 
programmet Waste-to-Energy eller inom India-
Sweden Innovations’ Accelerator (ISIA). 
Tillsammans med Invest Skåne och Business 
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Region Stockholm har Energimyndigheten även 
bidragit till att tio svenska företag kunde delta i 
den största amerikanska investerarkonferensen 
inom cleantech, Cleantech Forum i San 
Fransisco. Medverkan vid konferensen syftade 
till att marknadsföra aktiviteten European 
Cleantech Forum som hölls i maj 2014 i 
Stockholm samt för att visa på den potential i 
form av investeringsmöjligheter i miljöteknik 
som finns i Sverige. Andra internationella 
insatser sker inom bilaterala samarbeten med 
exempelvis Indonesien, Tyskland och Vietnam.  

Energiriktad grundforskning 
Energimyndigheten har ett etablerat samarbete 
med Vetenskapsrådet om energiriktad grund-
forskning. Sökande erbjuds att bifoga en 
energibilaga till ansökningar som lämnas till 
Vetenskapsrådets årliga utlysning om projekt-
bidrag. Ansökningarna bedöms först på 
vetenskaplig kvalitet. Därefter bedömer en 
gemensam grundforskningskommitté projekt-
ens energirelevans. Utvalda projekt överförs till 
och finansieras av Energimyndigheten.    

Strategiska innovationsområden 
I samverkan med Vinnova och Formas 
genomför Energimyndigheten satsningen 
Strategiska innovationsområden (SIO). Vinnova 
är sammanhållande för initiativet.  

Syftet är att förbättra Sveriges internationella 
konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar på 
globala samhällsutmaningar. Aktörerna får själva 
peka ut och definiera områden där de vill 
kraftsamla.  

Målet är att näringsliv, offentlig sektor och 
akademi ska samverka för gemensamma priori-
teringar av investeringar i forskning, utveckling 
och innovation för att förstärka statens resultat. 

Energimyndigheten, Vinnova och Formas har 
under 2014 arbetat med bedömning och beslut 
om stöd till strategiska innovationsprogram som 
inkom i den gemensamma utlysningen hösten 
2013. Inom utlysningen Agendor 2013–2015 har 
Energimyndigheten beviljat totalt 11 agendor 
stöd med totalt 4,4 miljoner kronor. En 
energiinriktad utlysning inom strategiska 
innovationsprogrammet Lättvikt genomfördes 
under sommaren 2014 och Energimyndigheten 
har beviljat tre projekt stöd om totalt 1,1 
miljoner kronor.  

Myndigheterna har även genomfört 
gemensamma kommunikationsaktiviteter. 

Internationellt samarbete  
Det internationella samarbetet kring forskning 
och innovation på energiområdet har framför allt 
bedrivits inom Norden, EU och International 
Energy Agency (IEA) samt genom bilateralt 
samarbete med enskilda nationer.  

Nordiskt samarbete 
Våren 2014 avslutades programmet Norden 
energi och transport, genom vilket tolv sam-
nordiska projekt inom transportområdet finan-
sierats. Verksamheten ledde till ökat samarbete 
mellan nordiska statliga forskningsfinansiärer. 
Nordiska ministerrådet har beslutat att stödja 
fortsatt samarbete under namnet Nordisk 
plattform för energi & transport med start 2015.  

Inom Nordisk energiforskning (NEF) har en 
utlysning för s.k. nordiska flaggskeppsprojekt 
lanserats. Beslut om projektstöd kommer att tas 
under 2015. Arbetet med en andra rapport med 
titeln Nordic Energy Technology Perspectives 
har även inletts. Publicering planeras till mitten 
av 2016. 

Europeiska unionen  
Under 2014 deltog Energimyndigheten 
tillsammans med Näringsdepartementet i arbetet 
med EU:s Strategiska energiteknikplanen 
(SETplan). I samband med SETplankonferensen 
i Rom 2014 publicerades en integrerad färdplan, 
Towards an integrated roadmap. Denna färdplan 
utgör en grund för det ökade europeiska 
samarbetet inom forskning och innovation på 
energiområdet.  

Energimyndigheten samordnar svenska 
ansökningar till finansieringsprogrammet 
NER300 för kommersiella demonstrations-
projekt för förnybar energi. Under 2014 har 
E.ON fått sin ansöknan om 205 miljoner euro 
till stöd för projektet Bio2G beviljad. 

Energimyndigheten arbetar aktivt med 
insatser inom EU:s samarbetsverktyg ERA-
NET. Genom att delta kan svenska forskare och 
företag hämta hem kunskap från andra länder 
samtidigt som de får en plattform att sprida sina 
egna resultat. Resultatet blir en god utväxling av 
svenska forskningsmedel. 

Bland andra aktiviteter kan nämnas ERA-
NET Bioenergy, inom vilket två projekt med 
svenskt deltagande beviljats stöd under 2014, 
samt programmet Bioenergy Sustaining the 
Future (BESTF2). Energimyndigheten deltar 
också för Sveriges räkning i ett europeiskt 
samarbete mellan forskningsfinansiärer på 
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solkraftområdet, Solar ERA-net, och har även 
under 2014 beviljat medel till projekt för 
samordning av nationella insatser för att ta fram 
en europeiskt vindkarta inom New European 
Wind Atlas (NEWA).  

Tillsammans med Vinnova och Formas deltar 
Energimyndigheten också inom det europeiska 
forskning- och innovationssamarbetet kring 
smarta städer, ERA-NET Cofund Smart Cities 
and Communities (ENSCC). En första 
utlysning inom satsningen öppnade i slutet av 
2014. Dessutom deltar Energimyndigheten 
aktivt i det europeiska forsknings- och 
innovationssamarbetet inom området för smarta 
nät, Smart Grid ERA-Net plus. Samarbetet 
innebär möjligheter till internationellt ledarskap 
och utveckling av Europas framtida kraftsystem. 
En första gemensam utlysning öppnar i början 
av 2015. 

International Energy Agency 
Energimyndigheten deltar i flera teknik-
samarbeten under International Energy Agency 
(IEA). Sverige är bl.a. aktiv och ledande i det 
globala nätverket ISGAN (International Smart 
Grid Action Network) inom området smarta 
elnät. Inom området för användnings- och 
beteendefrågor Demand Side Management 
(DSM) har Energimyndigheten under 2014 
fattat beslut om att delta inom tre arbetsgrupper 
(tasks). 

Inom IEA Bioenergy deltar Sverige i flertalet 
arbetsgrupper (annex). Inom det annex som 
hanterar biomassaresurser för energi leder 
Sverige dessutom arbetet. Under året har ett 
flertal dokument publicerats, däribland What 
Science Can Tell Us – Forest Bioenergy for 
Europe. 

Inom ramen för IEA Industrial Energy-
Related Technologies and Systems (IETS) har 
två seminarier arrangerats i Sverige för att sprida 
information om IETS och det internationella 
samarbetet till svenska aktörer samt öka 
kunskapen om möjligheterna att delta i 
samarbeten under IEA. 

Bilateralt samarbete 
Energimyndigheten deltar i samarbetet under 
flera bilaterala avtal som Sverige ingått. Under 
året har exempelvis flera aktiviteter genomförts 
inom samarbetet med Kina. Inom programmet 
Internationell samverkan för miljöinnovationer 
(ISMEK), som genomförs i samverkan med 
Vinnova har bl.a. ett projekt om svensk 

biokombinatteknik för produktion av el-, värme 
och pellets i Jilinprovinsen i Kina beviljats stöd.  

Ett annat exempel på samarbete är den 
demonstrationsanläggning för biogasproduktion 
som nu uppförs i Hainan i Kina. Demon-
strationsanläggningen är den största av sitt slag i 
Kina och ska producera biogas som fordons-
bränsle. Svenska teknikleveranser har skett inom 
projektet, vilket visar att våra satsningar kan 
fungera som brygga för att främja svensk 
miljöteknikexport. 
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Beviljade medel  

I Tabell 2.9 redovisas antal beslut och beviljade 
stöd till forskning, utveckling, demonstration 
och innovation fördelat på de sex tema-

områdena. Under 2014 ökade de beviljade 
beloppen jämfört med åren innan.  
 

Tabell 2.9 Energiforskning, utveckling och demonstration – antal beviljade projekt och beviljade medel fördelade på sex 
temaområden 

         2012    2013  2014 

Temaområde Antal Beviljat 
(Mnkr) 

Antal Beviljat 
(Mnkr) 

Antal Beviljat  
(Mnkr) 

Kraftsystemet       

Transportsektorn 223  322  259  461  291  467 

Bränslebaserade energisystem 160  221  213  227  245  226 

Byggnader i energisystem 66  65  99  95  144  146 

Energiintensiv industri 76  93  80  71  90  94 

Energisystem-studier, m.m. 136  141  176  131  190  149 

Summa  751  1 090  943  1 181  1 107  1 365 

 
Samfinansieringsgraden, dvs. andra aktörers 
ekonomiska bidrag till de projekt som 
finansieras med anslag från utgiftsområdet, 

ökade under 2014 jämfört med 2013 och ligger 
nu på ungefär samma nivå som 2012.  

 
 

Tabell 2.10 Samfinansiering av forskning, utveckling och demonstration 
2012  2013  2014 

 Mnkr % Mnkr % Mnkr % 

Energimyndigheten (staten) 1 090  54  1181  60  1 365  55 

Företag/branschorgan 936  46  803  40  1 126  45 

Summa statlig och företags-finansiering 2 026  100  1984  100  2 491  100 

 
 Samma trend gäller även för andelen stöd som 
beviljats till företag, som ökat under 2014 
jämfört med 2013.  
 
Tabell 2.11 Beviljade medel fördelat på kategorier 
Klicka här för att ange tabellens underrubrik. 

Aktivitet Mnkr Andel 

Energiinriktad grundforskning 53 4 % 

Kompetenscentra och centrumbildningar 170 12 % 

Forsknings- och utvecklingsprogram  358 26 % 

Samverkansprogram med näringslivet  85 6 % 

Forskning och innovation  237 17 % 

Fordonsstrategisk forskning & innovation (FFI) 139 10 % 

Demonstration av elfordon 53 4 % 

Internationellt m.m. 271 20 % 

Totalt 1 365 100 % 

 
Beviljade medel fördelas på olika typer av 
insatser och finansieringsinstrument i enlighet 
med tabell 2.11. 

Energiinriktad grundforskning avser verksam-
heten som genomförs i samverkan med 

Vetenskapsrådet tillsammans med insatserna 
inom programmet Nydanande och behovs-
motiverad FoU med energirelevans.  

Med Forsknings- och utvecklingsprogram 
avses program med universitet och högskola 
som främsta utförare, men med företrädare för 
forskare, samhälle och näringsliv i styr- och 
referensgrupper.  

Samverkansprogram sker i samverkan med 
näringslivet, t.ex. genom branschorganisationer.  

Verksamheten kring forskning och innovation 
omfattar dels enskilda utvecklings- och 
demonstrationsprojekt, dels myndighetens stöd 
till affärsutveckling och såddfinansiering.  

Delprogrammet Energi och miljö inom 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 
genomförs i enlighet med det särskilda avtalet 
mellan staten och den svenska fordonsindustrin. 

Rubriken Internationellt m.m inbegriper även 
medel för stöd till affärsutveckling och liknande.  
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Tabell 2.12 Beviljade projekt 2014 
Klicka här för att ange tabellens underrubrik. 

 mnkr Antal projekt 

Ansökningar  3 046 1 105 

Beviljat för perioden t.o.m. 2016  1 023 330 

Beviljningsgrad 34 % 30 % 

 
Andelen beviljade projektmedel av i inkomna 
ansökningar sökt belopp uppgick 2014 till 
34 procent. Ansökningar och beviljat inkluderar 
externa medel från Vinnova avseende 
Fordonsstrategisk forskning och innovation 
(FFI) som hanteras av Energimyndigheten.  

Sammanställningar och analyser 

Under 2014 har Energimyndigheten genomfört 
fyra sammanställningar/analyser av resultat från 
energiforskningen och innovation.  

Vindforskningssyntesen är en kartläggning av 
svensk vindkraftsforskning. En förstudie om 
effektanalyser av forskning inom fordon och 
biodrivmedel har presenterats. Energi-
myndighetens prioriteringsprocess för forskning 

och innovation på energiområdet har analyserats, 
och myndigheten har även låtit Tillväxtanalys 
utföra ett uppdrag för att beskriva andra länders 
prioriteringsprocesser för energirelaterad 
forskning och innovation. Resultatet och 
analysen av enkäten om elbilar och laddhybrider 
från 2013 har presenterats. 

Under 2014 genomfördes åtta utvärderingar, 
se tabell 2.13.  

 
Tabell 2.13 Genomförda utvärderingar 2014 

Energimyndighetens 
Diarienummer  

mnkr 

2014-1747  Utvärdering av tre bränsleprogram del 1 

2014-2336  Utvärdering av biogasutlysningen 

2013-7919  Kompetenscentrum för biogasforskning: en 
utvärdering av etapp I 

2013-5706  Svenskt vindkraftstekniskt centrum 

2010-6272  Svenskt hybridfordonscentrum 

2013-6921  Utvärdering av Programmet för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader – Spara och bevara 

2009-3236  Programmet effektivisering av industrins 
energianvändning – Forskning och utveckling 

2013-7695  EFFSYS+, FoU-program för resurseffektiva kyl- 
och värmepumpssystem 

 

Tabell 2.14 Antal hel- eller delfinansierade licentiater och doktorsexamina fördelade på temaområde och på kvinnor och män 
2013   2014  

Temaområde Dr.   Lic.   Dr.   Lic.   

 Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt 

Kraftsystemet 9 20 29 7 12 19 2 10 12 2 14 16 

Transportsektorn 6 23 29 3 16 19 8 20 28 2 12 14 

Bränslebaserade 
energisystem 1 12 13 3 10 13 2 21 23 2 4 6 

Byggnader i energisystem 1 4 5 1 1 2 0 3 4 0 0 0 

Energiintensiv industri 1 3 4 0 3 3 1 4 2 2 1 3 

Energisystemstudier, m.m. 2 0 2 0 2 2 3 1 3 0 2 2 

Totalt 20 62  14 44 58 16 56 72 8 33 41 
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De utvärderingar som haft fokus på program-
mens resultat och effekter, vetenskaplig kvalité 
och ändamålsenlighet visar tydligt på god kvalité, 
goda resultat och en bra måluppfyllelse och 
ändamålsenlighet, även om ett antal förbättrings-
förslag lyfts fram.  

Två av utvärderingarna avvek från det vanliga 
formatet och fokuserade på arbetssätt, organisa-
tion och programlogik.  

Utvärderingen av de tre bränsleprogrammen 
visar på förbättringar i förhållande till föregående 
programperiod. Utvärderingen av biogasstödet 
visar att stödet har nått målet att introducera nya 
tekniker med goda miljö- och energiprestanda 
inom biogasområdet samt att administrationen 
av stödet i huvudsak varit effektiv och 
ändamålsenlig. 

Antal doktorander och examina 
I Tabell 2.14 redovisas antalet avlagda licentiats- 
och doktorsexamina fördelade på temaområden 
och uppdelat på män och kvinnor.  

Liksom tidigare år examineras flera doktorer 
och licentiater i temaområdena Kraftsystemet, 
Transportsektorn och Bränslebaserade energi-
system, vilket illustrerar områdenas olika 
karaktär. Arbetet i Byggnader i energisystemet 
och i Energiintensiv industri är mer tillämp-
ningsnära inriktat samt, tillsammans med 
Energisystemstudier, av mindre omfattning än 
de tre förstnämnda. Det framgår tydlig av 
tabellen att andelen kvinnor fortfarande är 
väldigt låg och att situationen inte förbättrats de 
senaste åren.  

 
Tabell 2.15 Finansierade licentiater och doktorsexamina 
fördelat på kvinnor respektive män, procent av totala antalet 
finansierade examina 
Klicka här för att ange tabellens underrubrik. 

 2012 2013 2014 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Doktorer % 81  19  76  24  80  20 

Licentiater % 66  34  76  24  78  22 

 

Publicering 
I Tabell 2.15 redovisas antalet publicerade 
vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter 
fördelat på temaområde. Det är viktigt att i detta 
sammanhang ta hänsyn till att långt ifrån all 
verksamhet som finansieras av Energimyndig-
heten är av sådan karaktär att den leder fram till 
vetenskapliga publikationer. På samma sätt som 

när det gäller examina domineras publiceringen 
av temaområdena Kraftsystemet, Transport-
sektorn och Bränslebaserade energisystem. 

 
Tabell 2.16 Publicerade vetenskapliga artiklar i granskade 
tidskrifter fördelat på temaområden 
Klicka här för att ange tabellens underrubrik. 

 2012 2013 2014 

Kraftsystemet 265  344  207 

Transportsektorn 169  234  183 

Bränslebaserade energisystem 183  130  200 

Byggnader i energisystemet 11  19  22 

Energiintensiv industri 17  32  27 

Energisystemstudier, övrigt m.m. 49  44  26 

Totalt 694  803  665 

 Resultatredovisning för Svenska 2.5.8
kraftnät 

Ekonomiskt resultat 

Den verksamhet som bedrivs av Svenska kraftnät 
är i huvudsak uppdelad på affärsverksamhet och 
elberedskapsverksamhet. Svenska kraftnäts 
affärsverksamhet syftar till att på ett affärs-
mässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett 
kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat 
kraftöverföringssystem. Affärsverksamheten 
finansieras genom nät- och systemavgifter. 
Elberedskapsverksamheten – som åligger 
Svenska kraftnät som elberedskapsmyndighet – 
är anslagsfinansierad. Utöver detta finanseras 
verksamhet rörande elcertifikat och ursprungs-
garantier för el med offentligrättsliga avgifter 
som disponeras av Svenska kraftnät. Under 2014 
beslutade regeringen att överföra Svenska 
kraftnäts verksamhet avseende elcertifikat och 
ursprungsgarantier för el till Energimyndig-
heten.   

Svenska kraftnät redovisade 2014 en 
omsättning på 9 319 miljoner kronor, jämfört 
med 10 111 miljoner kronor 2013. Den lägre 
omsättningen beror främst på minskade intäkter 
från balans- och frekvensreglering. Både volym 
och genomsnittspris för köpt kraft och 
balanskraft har minskat jämfört med föregående 
år.  
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Tabell 2.17 Verksamhetens rörelseintäkter och 
rörelseresultat fördelade på verksamhetsområden 
miljoner kr 

Verksamhetsområde Intäkter 
2014 

 
2013 

Rörelseresultat 
2014 

 

 
2013 

Överföring av el på 
stamnätet 

4 600 4 724 764 997 

Systemansvar 4 376 5 066 -134 -
192 

Telekom  

varav externt 

varav internt 

 

73 

58 

 

75 

51 

 

26 

10 

 

27 

3 

Systemansvar för gas - 31 - 1 

Avgiftsbelagd 
verksamhet 

16 13 4 -5 

Intresseföretag - - 13 19 

Beredskapsverksamhet 254 202 -2 - 

Segmentseliminering -58 -51   

Totalt 9 319 10 111 681 850 

 
Lönsamhetsmålet för 2014 var att uppnå en 
räntabilitet på justerat eget kapital, efter 
schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent, 
exklusive resultatandelar från avyttringar i 
intresseföretag. Svenska kraftnät kunde ha en 
skuldsättningsgrad på högst 120 procent. 
Kostnadseffektiviteten ska enligt beslutade mål 
vara lika hög som i jämförbara företag. 
Effektiviteten mäts kontinuerligt i jämförande 
studier med andra motsvarande företag. En 
benchmarkingstudie från de europeiska tillsyns-
myndigheternas samarbetsorganisation (CEER) 
som färdigställdes under 2013 visar att Svenska 
kraftnät tillhör de mest effektiva stamnäts-
företagen i Europa. I studien anges att Svenska 
kraftnät står inför omfattande reinvesteringar i 
stamnätet och att det kommer att bli en 
utmaning att bibehålla en hög effektivitet och 
god kostnadskontroll. 

Räntabiliteten på justerat eget kapital blev 
7,2 procent för 2014 jämfört med 8,6 procent 
2013. Skuldsättningsgraden uppgick till 
83,3 procent, jämfört med 54,8 procent 2013, 
vilket är i överensstämmelse med målet om 
högst 120 procent. Resultatet för 2014 uppgår 
till 731 miljoner kronor vilket är 119 miljoner 
kronor lägre än resultatet för 2013. Svenska 
kraftnäts resultat ska dock ses över en 
flerårsperiod eftersom bl.a. de hydrologiska 
förhållandena kan få stora genomslag under 
enskilda år. 

Tabell 2.18 Översikt av de ekonomiska målen 2012–2015 
procent 

 Mål 
2012 

Utfall 
2012 

Mål 
2013 

Utfall 
2013 

Mål 
2014 

Utfall 
2014 

Mål 
2015 

Räntabilitet 6,0 9,5 6,0 8,6 6,0 7,2 X 

Skuldsättning        

 
Regeringen beslutade den 30 april 2015 att 
fastställa bokslutet för affärsverkskoncernen 
Svenska kraftnät för 2014 och att affärsverks-
koncernens resultat för verksamhetsåret 2014 
ska disponeras så att 475 miljoner kronor avsätts 
för utdelning och skattemotsvarighet och att 
överskottet på 256 miljoner kronor balanseras i 
ny räkning. 

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med 
att ta fram nya ekonomiska mål för Svenska 
kraftnät. 

 Utfallet för elberedskapsverksamheten, som 
finansierats via anslaget 1:10 Elberedskap, 
uppgick till 248 miljoner kronor jämfört med 
202 miljoner kronor 2013. Svenska kraftnät 
genomför beredskapshöjande åtgärder i teknik, 
kommunikationer och fysiskt skydd samt 
arbetar med utbildning och övningar.  

Investeringar i stamnätet 

Under 2014 har investeringarna i stamnätet 
uppgått till 4 353 miljoner kronor jämfört med 
3 642 miljoner kronor 2013. Av investeringarna 
utgjorde reinvesteringarna 838 miljoner kronor 
och nyinvesteringarna uppgick till 3 515 miljoner 
kronor. Inför 2014 godkände riksdagen en 
investeringsplan om 5 564 miljoner kronor. 
Utfallet bör dock ses över en längre tidsperiod 
då förseningar i enstaka projekt kan medföra 
stora konsekvenser för ett enskilt år. I tabell 2.18 
nedan redovisas därför utfallet för investe-
ringsplanernas sammantagna treårsperioder. 
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Tabell 2.19 Utfall av investeringsplaner – sammantagna 
treårsperioder 
miljoner kronor 

Investeringsplan Plan år 1–3 Utfall år 1–3 Avvikelse 

2012–2014 11 400 10 370 -9 % 

2011–2013 10 550 8 788 -17 % 

2010–2012 7 780 6 422 -17 % 

2009–2011 6 470 5 574 -14 % 

2008–2010 4 190 3 690 -12 % 

2007–2009 2 660 3 086 + 16 % 

2006–2008 2 080 2 037 -2 % 

2005–2007 1 980 1 412 -29 % 

2004–2006 1 320 1 226 -7 % 

2003–2005 1 980 1 159 -41 % 

 
Investeringarna har under 2014 blivit lägre än 
planerat. Avvikelsen beror enligt Svenska 
kraftnät bl.a. på att entreprenörer inte klarat av 
att leverera enligt sina åtaganden, försenade 
projektstarter, förseningar med anledning av 
omfattade tillståndsprocesser, nedlagda projekt 
och att elpriset har varit lågt vilket medfört att 
anslutande parter inte fullföljt sina planerade 
investeringar.  

Under 2014 har några större projekt avbrutits.  
Svenska kraftnät har hävt avtal med Alstom Grid 
SAS om leverans av ett nytt driftövervaknings-
system. Upparbetade utgifter om 173 miljoner 
kr har kostnadsförts i 2014 års bokslut. En tvist i 
domstol pågår mellan Svenska kraftnät och 
Alstom Grid SAS. Effekthöjningarna av 
Forsmark 3 fullföljs inte, vilket medför att 
Svenska kraftnäts projekt med anledning av 
effekthöjningen inte genomförs. Förhandlingar 
pågår kring kostnadstäckning för de utgifter som 
Svenska kraftnät haft. Förnyade nätstudier under 
hösten 2014 visar att det är möjligt att 
omhänderta effekthöjningen i Oskarshamn samt 
driftsäkerheten i det framtida elnätet i området 
när NordBalt och Gotlandsförbindelsen tagits i 
drift. Projektet Ekhyddan – Barkeryd har därför 
avbrutits. 

Svenska kraftnät har vidtagit åtgärder för att 
öka precisionen i planeringen. Genom 
Perspektivplan 2025 som affärsverkets styrelse 
fastställde i april 2013 har Svenska kraftnät tagit 
fram en långsiktig övergripande nätplanering 
som utgör en grund för verkets fortsatta 
investeringsplanering och som även är 
transparent för elmarknadens aktörer. Under 
2015 planerar Svenska kraftnät att upprätta en 
nationell tioårig nätutvecklingsplan. Svenska 

kraftnät arbetar även med programstyrning av 
projekt, baserad på effektmål och geografi, som 
införts för att få bättre samordning, kontroll och 
styrning av projekten. Svenska kraftnät ser även 
över investeringsplaneringen för att säkerställa 
att den bättre omhändertar de fortlöpande 
dynamiska förändringarna i nätet.  

Svenska kraftnät har över hundra planerade 
investeringsprojekt. Dessutom tillkommer ett 
antal investeringar som är nödvändiga att 
genomföra på grund av akuta händelser som t.ex. 
haverier.  

Under 2014 har de investeringar i stamnätet, 
som syftar till att öka marknadsintegration och 
motverka flaskhalsar i elnätet, uppgått till 
3 306 miljoner kronor. Förbindelsen Sydväst-
länken är Svenska kraftnäts största investering, 
7 800 miljoner kr, hittills. Under 2014 färdig-
ställdes den sista stamnätsstationen i förbind-
elsen, samt kabelförläggningen av den södra 
delen av förbindelsen och dragningen av 
luftledningen i den norra delen. Investeringar 
med anledning av anslutning av ny kraftproduk-
tion, vilket främst berör effekthöjningar i 
kärnkraftverken och anslutning av nya 
vindkraftsparker, har under 2014 uppgått till 
209 miljoner kronor. Stamnätet har på flera håll 
snart uppnått sin tekniska livslängd. Under 2014 
slutfördes Svenska kraftnäts inventering av 
stamnätets anläggningar. Behovet av reinveste-
ringar kommer att vara mycket stort under 
kommande år. Även Svenska kraftnäts system 
för styrning och övervakning av stamnätet 
närmar sig slutet av sin livslängd. Uppgradering 
av driftövervakningssystemet pågår för att 
uppfylla de höga krav som finns på kontroll-
rumsverksamheten och dagens mycket höga it-
säkerhetskrav. Under 2014 har reinvesteringarna 
uppgått till 838 miljoner kronor. 

2.6 Politikens inriktning 

 Energikommissionen 2.6.1

Energipolitiken syftar till att förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings-
trygghet. Den är central i arbetet med att bygga 
ett hållbart samhälle och sysselsättningen i 
Sverige är beroende av att det finns en god och 
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tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga 
priser.  

Svenska företag och konsumenter måste 
kunna lita på att det finns en trygg energi-
försörjning. Det förutsätter att företagen inom 
energisektorn får långsiktiga spelregler och 
stabila villkor för sin verksamhet vilket skapar 
förutsättningar för de investeringar som är 
nödvändiga för omställningen av energisektorn.  

Då det långsiktiga perspektivet enligt 
regeringens mening sträcker sig längre än några 
mandatperioder är det angeläget att få till stånd 
en blocköverskridande överenskommelse. 
Regeringen har därför tillsatt en energi-
kommission som ska lämna underlag till en bred 
politisk överenskommelse om den långsiktiga 
energipolitiken. Regeringens ingång i dessa 
samtal är bl.a. att Sverige på sikt ska ha 
100 procent förnybar energi.  

 Mer förnybar energi 2.6.2

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om 
temperaturen fortsätter att stiga i den takt som 
forskarna ser och förutspår kommer det att leda 
till mycket allvarliga konsekvenser för livet på 
jorden. 

I Sverige kommer de största utsläppen av 
växthusgaser från transporter och industrier. 
Genom satsningar på förnybar energi, som 
ersätter fossila bränslen, skapar regeringen 
förutsättningar för minskade utsläpp och en 
utveckling mot ett hållbart energi- och 
transportsystem. Regeringens ambition är att 
Sverige på sikt ska ha ett energisystem som 
baseras på 100 procent förnybar energi. 

Elcertifikatssystemet är ett effektivt styrmedel 
för att få en ökad andel förnybar el. Regeringen 
har därför föreslagit att målet för elcerti-
fikatsystemet ska höjas till 2020. Regeringens 
ambitionshöjning innebär att Sverige ska 
finansiera 30 TWh ny förnybar el till 2020 
jämfört med 2002. Ambitionshöjningen bidrar 
till att öka utbyggnaden av den förnybara 
energin En annan viktig aspekt är att 
elproduktionssystemet ytterligare diversifieras 
och därmed bidrar till att öka försörjnings-
tryggheten. 

Solceller är en förnybar energiteknik som är 
gynnsam i ett klimatperspektiv. För att stimulera 
utbyggnaden av solceller satsar regeringen totalt 
1 395 miljoner kronor under perioden 2016–

2019 för detta ändamål. Därutöver har 
Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett 
förslag till strategi för ökad användning av solel i 
Sverige. Förslaget till strategi ska redovisas den 
28 mars 2016. 

För att stödja dagens positiva utveckling 
avseende vindkraft satsar regeringen totalt 
60 miljoner kronor på samordnings- och 
informationsinsatser för att främja vindkrafts-
utbyggnad under perioden 2016–2019.  

I budgetpropositionen för 2015 aviserade 
regeringen att stödet för havsbaserad vindkraft 
ska stärkas. På uppdrag av regeringen har Statens 
energimyndighet utrett hur ett sådant stöd bör 
utformas. Energimyndigheten har i en rapport 
(dnr. M2015/2349/Ee) föreslagit att under 
förutsättning att syftet med stödet är en 
storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft så 
bör stöd ges i form av ett ekonomiskt driftsstöd 
för elproduktion. Energimyndighetens rapport 
har remitterats. 

Energimyndighetens förslag avser en 
storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft på 
lång sikt, med huvudsaklig utbyggnad under 
perioden 2024–2033. Regeringen bedömer, 
liksom flera remissinstanser, att det är för tidigt 
att nu ta ställning till ett styrmedel för storskalig 
och långsiktig utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft. I sammanhanget vill regeringen även 
uppmärksamma att frågan har beröringspunkter 
med Energikommissionens arbete. 

 Regeringen avser dock att ge Energi-
myndigheten i uppdrag att närmare utreda hur 
stor potentialen är för kostnadsreduktion, samt 
hur stor den potentiella marknaden är för 
innanhavsbaserad vindkraft i Sverige och 
internationellt. Om det bedöms samhällsekono-
miskt motiverat bör myndigheten även utreda 
och föreslå hur utvecklingen av framförallt 
innanhavsbaserad vindkraft kan stödjas. 

Transporterna är den sektor inom energi-
systemet som ännu är till största delen 
fossilberoende. En omställning av transport-
sektorn för att bryta fossilberoendet är 
nödvändig och förutsätter, utöver en effektivi-
sering och elektrifiering av transportarbetet, 
även en ökad andel biodrivmedel. Sverige har 
redan Europas högsta andel förnybar energi i 
transportsektorn men arbetet med att fasa ut de 
fossila drivmedlen behöver intensifieras. 
Energimyndigheten tillförs resurser för att 
kunna ta en mer aktiv roll och samordna detta 
arbete.  
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 En effektivare energianvändning 2.6.3

Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive 
energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och 
hållbar utveckling. Att effektivisera använd-
ningen av energi är ett viktigt medel för att 
minska belastningen på klimat, miljö och hälsa. 
Det kan även bidra till ökad konkurrenskraft för 
svenskt näringsliv och en tryggare energi-
försörjning. 

Näringsdepartementet har under 2014 låtit en 
extern konsult göra en fördjupad analys av 
energieffektiviseringspotentialen samt före-
komsten och omfattningen av olika marknads-
misslyckanden och hinder för energieffektivi-
sering i olika sektorer. Enligt konsultens analys 
finns det stora outnyttjade samhällsekonomiska 
potentialer för ytterligare energieffektivisering 
fram till 2030. Konsulten bedömer vidare att 
styrmedelsportföljen för energieffektivisering 
behöver utvecklas för att potentialen till 2030 
ska realiseras.  

Energimyndigheten har på regeringens 
uppdrag utrett behovet av att införa ett 
kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. 
vita certifikat) och de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av detta styrmedel. Regeringen 
bedömer mot bakgrund av Energimyndighetens 
rapport att ett kvotpliktssystem inte hinner 
införas i tid för att kunna bidra till 
måluppfyllelse 2020. Regeringen bedömer vidare 
att det är för tidigt att nu ta ställning till 
styrmedel för energieffektivisering med 
tidshorisonten 2030. I sammanhanget vill 
regeringen även uppmärksamma att frågan har 
beröringspunkter med Energikommissionens 
arbete. 

 Lokal och regional kapacitets-2.6.4
utveckling för energi- och 
klimatomställning 

Energimyndigheten har i en rapport föreslagit 
att lagen om kommunal energiplanering 
reformeras (dnr M2015/28/Ee). Rapporten har 
remitterats. Regeringen bedömer mot bakgrund 
av rapporten och remissvaren att nya former för 
stöd och samarbete mellan stat och kommun 
samt mellan olika lokala och regionala aktörer 
behöver utvecklas, inte minst sedan flera tidigare 
stöd och program avvecklats. 

För att fortsatt utveckla ett strategiskt, sam-
ordnat och långsiktigt arbete för energi- och 
klimatomställning på lokal och regional nivå 
satsar regeringen totalt 100 miljoner kronor 
under perioden 2016–2019 på kapacitets-
utveckling hos offentliga aktörer på lokal och 
regional nivå, dvs. kommuner, landsting, aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar, regionala 
energikontor och länsstyrelser.  

Medel får användas för stöd till läns-
styrelsernas arbete med att samordna 
kommuner, företag och andra aktörer i länet och 
driva utveckling, genomförande, uppföljning och 
utvärdering av regionala energi- och klimat-
strategier, stöd till regionala nätverk och 
samverkansprojekt för att utveckla och sprida 
erfarenheter om arbetsmetoder, teknik och 
annan kunskap kring energi- och klimat-
omställning i t.ex. miljötillsyn och fysisk 
planering, samt planeringsstöd för vindkraft 
(avser kommunernas översiktsplanering).  

 Forskning, innovation och tillväxt  2.6.5

Stöd till forskning och innovation inom 
energiområdet är en viktig och integrerad del av 
energipolitiken. Utveckling av ny teknik och nya 
tjänster ökar väsentligt möjligheterna att kunna 
minska kostnaderna för att uppnå klimat-, 
energi- och miljöpolitiska mål. Insatserna 
fokuseras på områden inom vilka Sverige har en 
nationell styrkeposition i form av naturresurser 
och kompetens samt goda förutsättningar för 
export av teknik eller kunnande.  

Sveriges har framstående forskarmiljöer, ett 
starkt näringsliv och samhällsaktörer som länge 
arbetat med hållbara lösningar i ett system-
perspektiv. Därmed finns goda möjligheter 
också till ekonomisk utveckling i tillhanda-
hållandet av nya produkter och tjänster på den 
globala marknaden.  

Insatserna för forskning och innovation på 
energiområdet är till stor del utmaningsdrivna. 
För att öka kommersialiseringen och påverkan 
på marknaden och energisystemet behövs en 
bred portfölj av insatser som kan överbrygga 
gapet mellan ny kunskap och framgångsrik 
marknadsintroduktion av nya lösningar.  

Forskning och innovation hanteras därför 
inom en strategiskt utformad samlad insats som 
spänner över hela innovationssystemet och 
fångar upp hela värdekedjor utifrån en 
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helhetssyn på energisystemet. Det hanteras i 
nära samverkan med, och som komplement till, 
övriga energipolitiska insatser och andra 
styrmedel som syftar till att nå klimat-, energi- 
och miljöpolitiska mål. 

Den förra regeringens förslag till grön 
investeringsfond, inom ramen för det nationella 
regionalfondsprogramet, ska genomföras och 
kommer att bidra till utbudet av riskkapital med 
fokus på affärsverksamheter inom klimat- och 
energiteknikområdet och tjänstekoncept som 
kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

 Stärkt roll för medborgarna på 2.6.6
energimarknaden 

En viktig del av utvecklingen av energipolitiken 
är att den enskilde individens makt över sin 
användning av energi stärks.  

En åtgärd som förbättrat medborgarnas 
möjligheter att påverka utvecklingen av energi-
systemet är det nyligen införda systemet med 
skattereduktion för mikroproduktion av 
förnybar el, vilket underlättar för de som vill 
producera el för egen användning. Regeringen 
avser att undersöka om förfarandet kan 
förenklas och om mikroproduktion av förnybar 
el ytterligare kan underlättas samt om fler, såsom 
s.k. andelsägd produktion av förnybar el, kan 
komma i åtnjutande av skattereduktionen. 

Enligt dagens reglering ska en kund som inte 
har gjort ett aktivt val av elhandlare anvisas en 
elhandlare av elnätsföretaget. Det är dock stora 
skillnader på villkoren, främst beträffande 
elpriset, i de avtal som anvisningshandlaren 
erbjuder anvisade kunder och de som elhand-
laren erbjuder övriga kunder. Regeringen anser 
därför att det är angeläget att kunderna på ett 
enkelt sätt får väsentlig information på sin 
faktura som kan vara viktig för att kunderna ska 
kunna vara aktiva på elmarknaden. Det kan t.ex. 
vara uppgifter om avtalets bindningstid, 
uppsägningstid samt omfattningen och villkoren 
för eventuella brytkostnader. Vidare kan kunder 
med anvisat avtal ha behov av särskild 
information om villkoren för det anvisade avtalet 
och om ellagens bestämmelser om byte av 
elhandlare. Regeringen avser att inom en snar 
framtid återkomma i frågan med förslag till en 
skarpare reglering. 

För att elkunderna ska kunna få enklare 
fakturor, smidigare byten av elleverantör och för 

att förbättra hanteringen av kundens 
förbrukningsdata har regeringen gett Svenska 
Kraftnät och Energimarknadsinspektionen i 
uppdrag att utveckla en ny modell för 
informationshantering på slutkundsmarknaden. 
En ny informationsmodell är en viktig 
förutsättning för utvecklingen av nya produkter 
och tjänster på både den svenska och den 
nordiska elmarknaden. 

 Forum för smarta elnät 2.6.7

Smarta elnät är inte ett mål i sig utan en 
möjliggörarare inom en rad olika områden och 
ett verktyg för att kunder ska få ökad makt över 
sina kostnader. Smarta elnät är ett brett begrepp 
och omfattar inte bara om teknik, utan även nya 
affärsmodeller och tjänster samt nya 
förutsättningar för reglering och marknads-
design. Den digitala utvecklingen gör det möjligt 
för kunden att ta en aktivare roll utifrån egna 
intressen och behov. Det smarta elnätet ska göra 
det lättare för kunderna att styra sin elförbruk-
ning mot en mer energi- och kostnadseffektiv 
användning och t.ex. minska belastnings-
topparna. För att uppnå detta krävs dock att 
teknik och användargränssnitt utvecklas på ett 
sätt som är väl anpassat utifrån ett konsument-
perspektiv. Smarta elnät handlar också om hur 
successiva förbättringar och uppgraderingar av 
befintlig infrastruktur bör utvecklas för att på ett 
kostnadseffektivt sätt möta nuvarande och 
framtida behov och samtidigt garantera ett 
hållbart kraftsystem med låga förluster och med 
hög kvalitet. 

Regeringen delar samordningsrådets och 
remissinstansers uppfattning att det kommer 
finnas fortsatt behov av samordning mellan 
inblandande myndigheter och andra intressenter 
för att genomföra handlingsplanen för smarta 
elnät. Regeringen avser därför att tillsätta ett 
forum för smarta elnät med fokus på att främja 
och utveckla dialog om smarta elnäts möjlig-
heter.  

Intresset för smarta elnät på en global nivå är 
också mycket stort. Sverige har goda möjligheter 
att stärka sin konkurrenskraft på en interna-
tionell marknad. Forumet ska därför utarbeta en 
nationell strategi i syfte att främja smarta elnät 
som en svensk tillväxtbransch på en global 
marknad. Arbetet blir en del av regeringens 
exportfrämjande insatser de kommande åren. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 21 

55 

 Energilagring 2.6.8

Energilagring kan bidra till ökad effektivitet i 
energisystemet. För att bidra till att öka enskilda 
kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade 
el avsätter regeringen medel för bidrag till 
anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill 
får Energimyndigheten medel att genomföra en 
satsning på kommersialisering och utveckling av 
teknik för energilagring. Satsningen omfattar 
totalt 25 mnkr 2016 och därefter 50 mnkr årligen 
2017–2019. Energilagring kan vara en 
förutsättning för samverkan mellan olika 
energibärare för att öka effektiviteten i energi-
systemet. För en övergång till ett energisystem 
baserat på 100 procent förnybar energi krävs 
smarta tekniker på produktions-, distributions- 
och användarsidan. Utveckling av teknik för 
energilagring kan vara ett viktigt steg i denna 
omställning eftersom den kan minska de 
dynamiska effekterna av integrationen av 
intermittent elproduktion i elnäten. Energi-
lagring kan även bidra till att öka enskilda 
kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade 
el för att utnyttja vid ett senare tillfälle och till 
att öka möjligheterna att utnyttja prisvariationer 
på elen.  

 Fortsatt utbyggnad av stamnätet 2.6.9

Samhällets beroende av el ökar allt mer. 
Samtidigt förändras elsystemet genom en 
förändrad produktionsmix med en ökande andel 
förnybar energi. Kunder ges även bättre 
möjligheter att styra sin elanvändning. Det 
nordiska elnätet knyts allt mer samman med 
kontinenten och mot en integrerad europeisk 
energimarknad. Därmed förändras överförings-
mönster och stamnätet behöver anpassas till 
framtidens behov.  

Svenska kraftnät planerar investeringar i nätet 
om 11 760 miljoner kronor åren 2016–2018, 
varav 3 400 miljoner kronor under 2016. Det 
utgör en kraftig ökning av utbyggnadstakten 
jämfört med historiska nivåer.  

 En energiunion i EU med en 2.6.10
framåtblickande klimatpolitik 

För att ta ett helhetsgrepp på energi- och 
klimatfrågor har kommissionen presenterat ett 

förslag om en europeisk energiunion som bl.a. 
inkluderar en målsättning om att EU ska bli 
världsledande på förnybar energi, vilket 
regeringen välkomnar.  

I diskussionerna om prioriteringarna inom 
energiunionen argumenterar regeringen för att 
den ska bidra till uppfyllelsen av EU:s mål om att 
minska utsläppen med 80–95 procent till 2050. 
Regeringen understryker även vikten av en väl 
fungerande inre marknad då detta är en 
förutsättning för att EU ska kunna nå sina 
klimat- och energimål på ett kostnadseffektivt 
sätt.  
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3 Budgetförslag

3.1 Anslag 

 1:1 Statens energimyndighet 3.1.1

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Statens energimyndighet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 278 910  
Anslags- 
sparande 8 506 

2015 Anslag 262 028 1 
Utgifts- 
prognos 270 411 

2016 Förslag 279 727    

2017 Beräknat 279 531 2   

2018 Beräknat 285 301 3   

2019 Beräknat 291 381 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 275 740 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 275 740 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 275 740 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens energi-
myndighets (Energimyndighetens) förvaltnings-
utgifter, Fjärrvärmenämnden samt provning och 
märkning av energirelaterad utrustning. 

Regeringens överväganden 

Energimyndigheten tar ut och disponerar 
avgifter med stöd av förordningen (2008:1330) 
om vissa avgifter på naturgasområdet. För att 
uppnå en mer stabil finansering av de uppgifter 
som finansieras med avgiften föreslår regeringen 
att anslaget ökas med 3,75 miljoner kronor per år 
från och med 2016. Regeringen avser samtidigt 
besluta om att avgiftsintäkterna ska redovisas 

mot inkomsttitel och inte längre disponeras av 
myndigheten. 
 
Tabell 3.2 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Statens energimyndighet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 274 028 274 028 274 028 274 028 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 5 020 8 857 14 678 20 830 

Beslut 979 -3 354 -3 405 -3 477 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 279 727 279 531 287 301 291 381 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Energimyndigheten är en central aktör i arbetet 
med att uppnå regeringens högt ställda ambi-
tioner avseende omställningen av energi-
systemet, inte minst vad gäller transportsektorn. 
Anslaget tillförs 18 miljoner kronor per år 2016–
2019 för att myndigheten ska kunna hantera 
denna uppgift.  

Regeringen föreslår att 279 727 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 279 531 000 kronor, 
285 301 000 kronor respektive 291 381 000 
kronor. 
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Budget för avgiftsfinansierad verksamhet 

Tabell 3.3 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 22 503 1 987 6 695 -4 708 

Prognos 2015 8 000 23 000 16 000 7 000 

Budget 2016 15 000 18 000 11 000 7 000 

 
Energimyndigheten disponerar avgifter enligt 
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter 
avseende kontoföring för de som frivilligt 
ansluter sig till handelssystemet. Myndigheten 
disponerar även ansökningsavgifter som tas ut 
enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). 
Ansökningsavgifterna ska bidra till finansie-
ringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid 
Energimyndigheten. Energimyndigheten dispo-
nerar de avgifter som tas ut med stöd av natur-
gaslagen (2005:403) och lagen (2012:273) om 
trygg naturgasförsörjning för tillsyn och 
försörjningstrygghetsåtgärder. Avgifterna ska 
täcka myndighetens kostnader för denna verk-
samhet. Regeringen avser dock besluta att denna 
avgift från och med 2016 inte längre ska dispo-
neras av myndigheten utan istället rapporteras in 
på inkomsttitel (se även avsnittet Regeringens 
överväganden ovan).  

Från och med den 1 januari 2015 övertar 
myndigheten uppgiften som kontoförande 
myndighet för det svenska elcertifikatsystemet 
och för systemet för ursprungsgarantier för el 
från Affärsverket svenska kraftnät. Energi-
myndigheten disponerar de avgifter som tas ut 
med stöd av förordningen (2011:1480) om 
elcertifikat respektive förordningen (2010:853) 
om ursprungsgarantier för el och som ska täcka 
myndighetens kostnader för denna verksamhet. 
De offentligrättsliga avgiftsintäkterna som inte 
får disponeras avser främst kvotplikts- och 
förseningsavgifter enligt lagen (2011:1200) om 
elcertifikat och lagringsavgifter enligt lagen 
(2012:806) om beredskapslagring av olja och kol. 

 

Tabell 3.4 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 706 762 -56 

(varav tjänsteexport) 494 494 0 

Prognos 2015 1 500 1 500 0 

(varav tjänsteexport) 500 500 0 

Budget 2016 1 700 1 700 0 

(varav tjänsteexport) 500 500 0 

 
Energimyndighetens uppdragsverksamhet avser 
viss test- och provningsverksamhet samt admini-
strativa tjänster på uppdrag från andra 
myndigheter. Energimyndighetens intäkter av 
tjänsteexport utgörs främst av intäkter från 
Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (SIDA). 

 1:2 Insatser för energieffektivisering 3.1.2

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:2 Insatser för 
energieffektivisering  
Tusental kronor 

2014 Utfall 112 966  
Anslags- 
sparande 44 032 

2015 Anslag 243 000 1 
Utgifts- 
prognos 223 000 

2016 Förslag 253 000    

2017 Beräknat 223 000    

2018 Beräknat 73 000    

2019 Beräknat 58 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommunal energi- och klimatrådgivning, 
utbildning av och information till energi- och 
klimatrådgivare samt stöd till lokalt och 
regionalt arbete för energihushållning. Anslaget 
får användas för utgifter för statsbidrag till 
teknikupphandling för att utveckla och intro-
ducera ny energieffektiv teknik på marknaden 
samt stöd till energieffektiv teknik. Anslaget får 
även användas för utgifter för insatser för 
informationsspridning, utveckling och spridning 
av verktyg och metoder samt utredningsinsatser. 
Anslaget får användas för främjandeåtgärder, 
såsom demonstrationsprojekt, samt utvärdering, 
av befintliga och nya lågenergibyggnader. 
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Anslaget får användas för utgifter för genom-
förandet av EU-rättsakter samt annat interna-
tionellt samarbete inom energieffektiviserings-
området och därtill hörande metod-, 
utvecklings- och utredningsarbete. Anslaget får 
även användas för utgifter för utveckling av 
styrmedel för energieffektivisering samt statlig 
medfinansiering av nationellt regionalfonds-
program. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för 
energieffektivisering besluta om bidrag som 

inklusive tidigare gjorda åtagande medför behov 
av framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 
2017–2019. 

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:2 
Insatser för energieffektivisering besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 260 000 000 
kronor 2017–2019. 
 

Tabell 3.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering  
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 123 023 68 088 316 000    

Nya åtaganden 95 827 316 000 134 000    

Infriade åtaganden -150 764 -68 088 -190 000 -180 000 -40 000 -40 000 

Utestående åtaganden 68 088 316 000 260 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 280 000 384 000 260 000    

 
Regeringens överväganden 

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Insatser för energieffektivisering 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 243 000 243 000 243 000 243 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 10 000 -20 000 -30 000 -45 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag   -140 000 -140 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 253 000 223 000 73 58 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Under anslaget anvisas medel för statlig 
medfinansiering av energieffektiviseringsåtgärder 
av det nationella regionalfondsprogrammet. På 
grund av förseningar under det första året 
uppstod ett anslagssparande som dragits in. För 
att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden 
avseende medfinansiering för hela perioden 
måste dessa medel anvisas för ett senare år, dvs 

10 mnkr för 2016 samt 15 miljoner årligen för 
2017 och 2018.  

Regeringen föreslår att 253 000 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 223 000 000 kronor, 
78 000 000 kronor respektive 58 000 000 kronor. 
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  1:3 Stöd för marknadsintroduktion 3.1.3
av vindkraft 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:3 Stöd för 
marknadsintroduktion av vindkraft 
Tusental kronor 

2014 Utfall 10 280  
Anslags- 
sparande -280 

2015 Anslag 10 000 1 
Utgifts- 
prognos 9 720 

2016 Förslag 10 000    

2017 Beräknat 10 000 2   

2018 Beräknat 10 000 3   

2019 Beräknat 10 000 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till teknikutveckling och marknadsintroduktion 
av storskaliga vindkraftstillämpningar, främ-

jandeåtgärder samt till olika studier av 
miljöeffekter av vindkraftsetableringar. 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:3 Stöd för 
marknadsintroduktion av vindkraft besluta om 
bidrag som inklusive tidigare åtaqganden medför 
behov av framtida anslag på högst 12 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför bemynd-
igas att under 2016 för anslaget 1:3 Stöd för 
marknadsintroduktion av vindkraft besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 12 000 
000 kronor 2017 och 2018. 

 
Tabell 3.9 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 3 721 1 700 7 500    

Nya åtaganden 5 347 7 500 7 000    

Infriade åtaganden -7 367 -1 700 -2 500 -10 000 -2 000  

Utestående åtaganden 1 700 7 500 12 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 5 000 7 500 12 000    

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017–2019 beräknas 
anslaget till 10 000 000 per år.  
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Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2018 för 1:3 
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 

Anvisat 2015 1 10 000 10 000 10 000 

Förändring till följd av:    

Beslut    

Övriga makroekonomiska 
förutsättningar    

Volymer    

Överföring till/från andra 
anslag    

Övrigt    

Förslag/beräknat anslag 10 000 10 000 10 000 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 1:4 Energiforskning 3.1.4

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:4 Energiforskning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 401 476  
Anslags- 
sparande 10 934 

2015 Anslag 1 192 536 1 
Utgifts- 
prognos 1 197 736 

2016 Förslag 1 349 376    

2017 Beräknat 1 354 154 2   

2018 Beräknat 1 362 508 3   

2019 Beräknat 1 376 269 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 349 431 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 349 495 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 349 494 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter och 
statsbidrag för forsknings-, utvecklings-, 
demonstrations- och kommersialiseringsinsatser 
inom energiområdet. Anslaget får även användas 
för utgifter för bidrag för att främja utvecklingen 
av teknik som baserar sig på förnybara energislag 
och effektiv energianvändning i industriella 
processer i försöks- eller fullskaleanläggningar. 
Anslaget får även användas för myndighetens 
arbete med forskningsrelaterade uppgifter, 
utgifter för utrednings-, utvärderings- och 
samordnings-insatser inom energiområdet, 
svenskt och internationellt forsknings- och 
utvecklingssamarbete samt för att uppfylla 
Sveriges åtaganden inom ramen för ingångna 
bilaterala energiforskningssamarbeten. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:4 Energiforskning 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högs 3 500 000 000 kronor 2017–2020.  

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:4 
Energiforskning besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor 
2017–2020. 

Tabell 3.12 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:4 Energiforskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2020 

Ingående åtaganden 1 739 475 1 575 062 3 500 000    

Nya åtaganden 1 113 344 3 024 938 1 240 000    

Infriade åtaganden -1 277 756 -1 100 000 -1 240 000 -1 500 000 -1 500 000 -500 000 

Utestående åtaganden 1 575 062 3 500 000 3 500 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 500 000 3 500 000 3 500 000    

 
Regeringens överväganden 

Regeringen avser tillsätta ett forum för smarta 
elnät med fokus på att främja och utveckla dialog 

om smarta elnäts möjligheter. Energiforsknings-
anslaget tillförs 10 miljoner kronor per år för 
detta ändamål under perioden 2016–2019. 
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Regeringen föreslår att 1 349 376 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 354 154 000 kronor, 
1 362 508 000 kronor respektive 1 376 269 000 
kronor. 

 
 Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:4 Energiforskning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 192 536 1 192 536 1 192 536 1 192 536 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 371 4 546 11 874 24 040 

Beslut 156 469 157 071 158 096 159 693 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 349 376 1 354 154 1 362 508 1 376 269 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 1:5 Ersättning för vissa kostnader 3.1.5
vid avveckling av Barsebäcksverket 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning för vissa 
kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 
Tusental kronor 

2014 Utfall 182 679  
Anslags- 
sparande 1 075 

2015 Anslag 138 600 1 
Utgifts- 
prognos 137 400 

2016 Förslag 102 900    

2017 Beräknat 52 600    

2018 Beräknat 0    

2019 Beräknat 0    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för ersättning för vissa 
kostnader vid avveckling av reaktorerna vid 
Barsebäcksverket. 

Kompletterande information 

Bestämmelser finns i avtal om ersättning mellan 
staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 
30 november 1999 i samband med stängningen 
av Barsebäcksverket, (prop. 1999/2000:63) och 
tillämpningsavtal till Ramavtal av den 
30 november 1999 med anledning av en förtida 
stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, 
E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som 
träffats den 10 november 2005. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 102 900 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 52 600 000 kronor, 
0 kronor respektive 0 kronor. 

 
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av 
Barsebäcksverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 138 600 138 600 138 600 138 600 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 1 300 -3 000 -9 600 -9 600 

Volymer -37 000 -83 000 -129 000 -129 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 102 900 52 600 0 0 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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 1:6 Planeringsstöd för vindkraft 3.1.6

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:6 Planeringsstöd för 
vindkraft 
Tusental kronor 

2014 Utfall 14 982  
Anslags- 
sparande 18 

2015 Anslag 15 000 1 
Utgifts- 
prognos 15 000 

2016 Förslag 15 000    

2017 Beräknat 15 000    

2018 Beräknat 15 000    

2019 Beräknat 15 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
ekonomiskt stöd till kommuner, kommunala 
och regionala samverkansorgan samt 
länsstyrelser i syfte att genomföra 
planeringsinsatser för vindkraft och underlätta 
för vindkraftens utveckling. Anslaget får även 
användas för utgifter för samordnings- och 

informationsinsatser för att främja 
vindkraftsutbyggnad. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:6 Planeringsstöd för 
vindkraft besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2017 
och 2018.  

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:6 
Planeringsstöd för vindkraft besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 10 000 000 
kronor 2017 och 2018. 
 

Tabell 3.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Planeringsstöd för vindkraft 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden       

Nya åtaganden   10 000    

Infriade åtaganden    -8 000 -2 000  

Utestående åtaganden   10 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande   10 000    

 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 15 000 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 15 000 000 kronor per år. 
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Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Planeringsstöd för vindkraft 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 000 15 000 15 000 15 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 15 000 15 000 15 000 15 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 1:7 Energimarknadsinspektionen 3.1.7

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:7 
Energimarknadsinspektionen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 101 933  
Anslags- 
sparande 5 677 

2015 Anslag 105 117 1 
Utgifts- 
prognos 106 015 

2016 Förslag 110 707    

2017 Beräknat 108 857 2   

2018 Beräknat 110 723 3   

2019 Beräknat 112 859 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 107 658 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 107 664 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 107 663 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Energimarknads-
inspektionens förvaltningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Energimarknadsinspektionen tar ut och 
disponerar avgifter enligt naturgaslagen 
(2005:403). För att uppnå en mer stabil 
finansering av de uppgifter som finansieras med 
avgiften föreslår regeringen att anslaget ökas 
med 4,25 mnkr per år från och med 2016. 
Regeringen avser samtidigt besluta om att 
avgiftsintäkterna ska redovisas mot inkomsttitel 
och inte längre disponeras av myndigheten. 

Regeringen föreslår att 110 707 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 

beräknas anslaget till 108 857 000, 110 723 000 
respektive 112 859 000 kronor. 

 
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Energimarknadsinspektionen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 105 117 105 117 105 117 105 117 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 1 605 2 794 4 637 6 755 

Beslut 3 985 946 969 987 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 110 707 108 857 110 723 112 859 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 70 2776 8 309 -5 533 

Prognos 2015 50 3 900 9 251 -5 351 

Budget 2016 50 11 500 12 425 -925 

 
Energimarknadsinspektionen disponerar avgifter 
för tillsyn enligt naturgaslagen (2005:403). 
Regeringen avser dock besluta att denna avgift 
från och med 2016 inte längre ska disponeras av 
myndigheten utan istället rapporteras in på 
inkomsttitel (se även avsnittet Regeringens 
överväganden ovan). 
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 1:8 Energiteknik 3.1.8

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:8 Energiteknik 
Tusental kronor 

2014 Utfall 96 140  
Anslags- 
sparande 3 860 

2015 Anslag 140 000 1 
Utgifts- 
prognos 140 000 

2016 Förslag 390 000    

2017 Beräknat 440 000    

2018 Beräknat 440 000    

2019 Beräknat 440 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att 
stimulera spridningen av vissa energitekniska 
lösningar som bedöms ha positiva effekter på 
klimatet. Högst 5 miljoner kronor av anslaget får 

användas för de administrativa utgifter som detta 
medför. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:8 Energiteknik besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov om framtida anslag på 
högst 70 000 000 kronor 2017och 2018.   

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:8 
Energiteknik besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 
2017och 2018. 

Tabell 3.23 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:8 Energiteknik 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 179 176 220 000 140 000    

Nya åtaganden 114 780 60 000 70 000    

Infriade åtaganden -92 610 -140 000 -140 000 -40 000 -30 000  

Utestående åtaganden 220 000 140 000 70 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 220 000 140 000 70 000    

 
Regeringens överväganden 

Solceller är en förnybar energiteknik som är 
gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat  
som en följd av fallande priser på 
solcellsanläggningar har antalet ansökningar 
blivit fler än beräknat vilket innebär att avsatta 
medel inte är tillräckliga. För att stimulera en 
fortsatt utbyggnad av solceller satsar regeringen 
totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 
2016–2019 för detta ändamål då befintligt stöd 
för installation av solceller har varit 
framgångsrikt.  

Energilagring kan bidra till ökad effektivitet i 
energisystemet. För att bidra till att öka enskilda 
kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade 
el avsätter regeringen medel för bidrag till 
anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill 
får Energimyndigheten särskilda medel att 
genomföra en satsning på kommersialisering och 

utveckling av teknik för energilagring. 
Satsningen omfattar totalt 25 mnkr 2016 och 
därefter 50 mnkr årligen 2017–2019. Energi-
lagring kan vara en förutsättning för samverkan 
mellan olika energibärare för att öka effektivi-
teten i energisystemet. För en övergång till ett 
energisystem baserat på 100 procent förnybar 
energi krävs smarta tekniker på både 
produktions-, distributions- och användarsidan. 
Utveckling av teknik för energilagring kan vara 
ett viktigt steg i denna omställning eftersom den 
kan minska de dynamiska effekterna av 
integrationen av intermittent elproduktion i 
elnäten. Energilagring kan även bidra till att öka 
enskildas kunders möjlighet att lagra sin 
egenproducerade el för att utnyttja vid ett senare 
tillfälle och till att öka möjligheterna utnyttja 
prisvariationer på elen. 
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Regeringen föreslår att 390 000 000 kronor 
anvisas för 2016. För åren 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 440 000 000 kronor per år. 

 
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Energiteknik 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 140 000 140 000 140 000 140 000 

Förändring till följd av:    

Beslut 250 000 300 000 300 000 300 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 390 000 440 000 440 000 440 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 

 1:9 Elberedskap 3.1.9

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:9 Elberedskap 
Tusental kronor 

2014 Utfall 247 651  
Anslags- 
sparande 143 877 

2015 Anslag 255 000 1 
Utgifts- 
prognos 315 000 

2016 Förslag 255 000    

2017 Beräknat 255 000    

2018 Beräknat 255 000    

2019 Beräknat 255 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
elberedskap och dammsäkerhet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:9 Elberedskap besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 330 000 000 kronor 2017 och 2018.  

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och teckna avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:9 
Elberedskap besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov om 
framtida anslag på högst 330 000 000 kronor 
2017 och 2018. 

Tabell 3.26 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:9 Elberedskap 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

      

Ingående åtaganden  212 450 330 000    

Nya åtaganden  215 550 73 000    

Infriade åtaganden  -98 000 -73 000 -200 000 -130 000  

Utestående åtaganden 212 450 330 000 330 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 300 000 330 000 330 000    
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 255 000 000 kronor 
anvisas under anslaget för 2016. För 2017–2019 
beräknas anslaget till 255 000 000 kronor per år 

 
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Elberedskap 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 255 000 255 000 255 000 255 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 255 000 255 000 255 000 255 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Elberedskapsavgift 

 
Regeringens förslag: Avgiftsuttaget för 
elberedskapsavgiften, som tas ut i enlighet med 
elberedskapslagen (1997:288) för att finansiera 
beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av 
nämnda lag, bör fastställas till högst 255 000 000 
kronor 2016. 

 

Skälen för regeringens förslag: 
Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt 
elberedskapslagen (1997:288) sker genom att 
den som innehar nätkoncession enligt ellagen 
(1997: 857) betalar en avgift. Åtgärderna som 
finansieras från anslaget 1:9 Elberedskap, vilket 
uppgår till motsvarande belopp som avgiftsut-
taget, syftar till att förebygga, motstå och hante-
ra sådana störningar i elförsörjningen som kan 
medföra svåra påfrestningar på samhället och att 
tillgodose elförsörjningen vid höjd beredskap. 

 1:10 Avgifter till internationella 3.1.10
organisationer 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:10 Internationella 
organisationer 
Tusental kronor 

2014 Utfall 18 586  
Anslags- 
sparande 6 724 

2015 Anslag 21 328 1 
Utgifts- 
prognos 21 328 

2016 Förslag 21 328    

2017 Beräknat 25 328    

2018 Beräknat 25 328    

2019 Beräknat 25 328    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för avgifter till 
internationella organisationer samt utgifter för 
internationellt samarbete inom energiområdet. 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:10 Avgifter till 
internationella organisationer besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 30 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:10 
Avgifter till internationella organisationer besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 30 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 
Tabell 3.29 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

 

Ingående åtaganden 935 1 653 30 000    

Nya åtaganden 13 222 30 000 19 000    

Infriade åtaganden -12 504 -1 653 -19 000 -19 000 -11 000  

Utestående åtaganden 1 653 30 000 30 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 15 000 30 000 30 000    
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 21 328 000 kronor 
anvisas under anslaget för 2016. För 2017–2019 
beräknas anslaget till 25 328 000 kronor per år. 
  
Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 328 21 328 21 328 21 328 

Förändring till följd av:    

Beslut  4 000 4 000 4 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

21 328 25 328 25 328 25 328 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 1:11 Lokal och regional 3.1.11
kapacitetsutveckling för klimat- och 
energiomställning 

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:11 Lokal och regional 
kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 0  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 0 1 
Utgifts- 
prognos 0 

2016 Förslag 25 000    

2017 Beräknat 25 000    

2018 Beräknat 25 000    

2019 Beräknat 25 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera läns-
styrelsernas arbete med att samordna kom-
muner, företag och andra aktörer i länet och 

driva utveckling, genomförande, uppföljning och 
utvärdering av regionala energi- och klimat-
strategier, stöd till regionala nätverk och sam-
verkansprojekt för att utveckla och sprida 
erfarenheter om arbetsmetoder, teknik och 
annan kunskap kring energi- och klimatom-
ställning i t.ex. miljötillsyn och fysisk planering, 
samt planeringsstöd för vindkraft (avser 
kommunernas översiktsplanering).  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:11 Lokal och regional 
kapacitetsutveckling för klimat- och energi-
omställning besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 25 000 000 
kronor 2017–2019. 

 

Skälen för regeringens förslag: För att 
underlätta planering och tecknande av avtal om 
fleråriga projekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser för 
kommande år. Regeringen bör därför bemyndi-
gas att under 2016 för anslaget 1:11 Lokal och 
regional kapacitetsutveckling för klimat- och 
energiomställning besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 25 000 000 
kronor 2017–2019. 
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Tabell 3.32 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 
energiomställning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden       

Nya åtaganden   25 000    

Infriade åtaganden    -10 000 -10 000  -5 000 

Utestående åtaganden   25 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande  0 25 000    

 
Regeringens överväganden 

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och 
energiomställning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 25 000 25 000 25 000 25 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 25 000 25 000 25 000 25 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Offentliga aktörer på lokal och regional nivå har 
genom sitt ansvar för bl.a. miljötillsyn, 
samhällsplanering, näringslivsutveckling och 
hållbar regional tillväxt en stor inverkan på andra 
aktörers förutsättningar att på ett effektivt sätt 
bidra till den energi- och klimatomställning som 
behövs för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan, målet om minskad energi-
intensitet till 2020 och för att skapa ett 
energisystem baserat på 100 procent förnybar 
energi. Bland annat lokala och regionala klimat- 
och energistrategier är styrdokument för dessa 
aktörers insatser.  

För att skapa förutsättningar för ett 
strategiskt, samordnat och långsiktigt arbete för 
energi- och klimatomställning på lokal och 
regional nivå satsar regeringen totalt 100 
miljoner kronor under perioden 2016–2019 på 
kapacitetsutveckling hos offentliga aktörer på 
lokal och regional nivå, dvs. kommuner, 
landsting, aktörer med regionalt utvecklings-
ansvar, regionala energikontor och länsstyrelser. 

Regeringen föreslår att 25 000 000 kronor 
anvisas under anslaget för 2016. För 2017–2019 
beräknas anslaget till 25 000 000 kronor per år.  

3.2 Förslag avseende Affärsverket 
svenska kraftnäts verksamhet 

 Investeringsplan 3.2.1

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) 
har redovisat sitt förslag till investerings- och 
finansieringsplan för åren 2016–2018 (dnr 
M2015/998/Ee). 

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och 
finansieringsplan för åren 2016–2018 omfattar 
åtgärder i stamnätet inklusive utlands-
förbindelser och utrustning för elektronisk 
kommunikation. De planerade investeringarna 
under perioden beräknas uppgå till högst 11 760 
miljoner kronor, varav 3 400 miljoner kronor 
under 2016. Vissa projekt delfinansieras av 
kommuner och andra markägare som får frilagd 
mark för expolateringsändamål, EU-bidrag eller 
genom anslutningsavgifter till stamnätet.  

När Svenska kraftnät bildades i början av 
1990-talet var stamnätet för el i en fas av 
förvaltning och låga investeringsvolymer, vilket 
har övergått till en fas av omfattande ny- och 
ombyggnation. Det innebär en väsentlig ökad 
investeringsvolym för att öka överförings-
kapaciteten i Nordeuropa, förbättra driftsäker-
heten, förnya befintliga anläggningar, ansluta ny 
elproduktion, främst i form av vindkraftparker, 
och anpassa stamnätet till förändrade 
överföringsmönster.  

Investeringarna i det svenska stamnätet har 
ökat kraftigt de senaste åren och en nivå i 
storleksordningen fyra miljarder kronor per år 
kommer att kvarstå under överskådlig tid. Mot 
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bakgrund av att de ökade investeringsvolymerna 
ställer ökade krav på planering, uppföljning och 
kontroll i verksamheten har regeringen sedan 
2012 gett Svenska kraftnät i uppdrag att redovisa 
en utvecklad i investerings- och finansierings-
plan. Som framgår i redogörelsen av Svenska 
kraftnäts resultat (se avsnitt 2.5.8) påverkas 
investeringsplanen av tidsmässiga förskjutningar 
i projektens genomförande.  

En sammanfattande investeringsplan för 
Svenska kraftnät för budgetåren 2016–2018 
redovisas i tabell 3.34. Den baseras på den av 
Svenska kraftnät inlämnande investerings- och 
finansieringsplanen. 

Investeringsprojekt 

Nedan redovisas översiktligt de investerings-
projekt som var för sig överstiger 100 miljoner 
kronor. Under perioden kommer stora 
investeringar att genomföras samtidigt. Dessa 
befinner sig i olika faser, vilket gör att säkerheten 
i bedömningarna av investeringarna varierar. 
Redovisningen är därför att se sin en indikativ 
plan över Svenska kraftnäts projekt. 

Då ledtiderna är långa för verkställandet av 
investeringar i stamnätet är förändringarna i 
planerna små. Sedan föregående investeringsplan 
har elva investeringar har tillkommit och åtta 
projekt har utgått. 

Större projekt 
Sydvästlänken, som är en ny förbindelse från 
Hallsberg i Närke, via Nässjö, till Hörby i Skåne 
är Svenska kraftnäts största investering hittills. 
När Sydvästlänken tas i drift ökar överförings-
kapaciteten mellan elområde 3 och elområde 4 
med upp till 25 procent samt bidrar till en 
förbättrad driftsäkerhet i södra Sverige. 
Drifttagandet av Sydvästlänken har försenats 
och planeras att delvis tas i drift i oktober 2015. 
Investeringen beräknas uppgå till 8 060 miljoner 
kronor, varav 685 miljoner kronor under 
treårsperioden. 

Svenska kraftnät har i samarbete med Fortum 
och Vattenfall utarbetat en ny struktur för 
Stockholms elnät. Projektet Stockholms ström 
omfattar drygt 50 olika delprojekt. 

För Svenska kraftnäts del är följande projekt 
aktuella under den kommande treårsperioden:  

– En ny 400 kV-kabel mellan Anneberg i 
Danderyd till Skanstull genom tunnel 

under Stockholms centrala delar. Projektet 
som är det största inom Stockholms ström 
beräknas uppgå till 1 780 miljoner kronor, 
varav 720 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

– En ny 400 kV-kabel på sträckan Skanstull – 
Örby – Snösätra (f.d. Högdalen). Investe-
ringen beräknas uppgå till 650 miljoner 
kronor, varav 25 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

– En ny 400/220 kV station med GIS-
ställverk vid Skanstull. Investeringen 
beräknas uppgå till 510 miljoner kronor, 
varav 140 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

– En ny 400 kV-förbindelse, delvis uppförd 
som luftledning mellan Hagby och 
Anneberg (f.d. Upplands Väsby – 
Danderyd). Investeringen beräknas uppgå 
till 495 miljoner kronor, varav 25 miljoner 
kronor belastar treårsperioden. 

– En ny 220 kV-kabel mellan Danderyd och 
Järva som beräknas uppgå till 440 miljoner 
kronor, varav 25 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

– Nya stationer i Snösätra, Anneberg och 
Ekudden som beräknas uppgå till 970 
miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor 
belastar treårsperioden. 

För att långsiktigt trygga elförsörjningen i 
Storstockholmsområdet har nätanalyser och 
studier gjorda under 2013 som visat att 220 kV-
stamnätet genom västra delen av Stockholms-
regionen bör uppgraderas till 400 kV. I en första 
etapp uppgraderas ledningsnätet mellan Sigtuna 
och centrala Stockholm. I förlängningen 
planeras även en uppgradering av 220 kV-
förbindelserna från Enköping och Salem in mot 
centrala Stockholm. Investeringen Storstock-
holm Väst beräknas uppgå till 5 650 miljoner 
kronor, varav 100 miljoner kronor belastar 
treårsperioden.  

Utlandsförbindelser 
Den nya likströmsförbindelsen till Litauen, 
Nordbalt, knyter den framväxande baltiska 
elmarkanden till den nordiska elmarkanden samt 
bidrar till att förbättra försörjningssituationen 
både i Sverige och i de baltiska staterna. 
Nordbalt planeras att tas i drift vid årsskiftet 
2015/16. EU har bidragit med stöd om 
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175 miljoner euro, varav 131 miljoner euro till 
kabelförbindelsen och 44 miljoner kronor till 
nödvändiga nätförstärkningar i Baltikum. Den 
totala investeringen beräknas till drygt 
660 miljoner kronor. Den svenska delen är 2 750 
miljoner kronor, varav 320 miljoner kronor 
belastar treårsperioden.  

De två befintliga 400 kV-kablarna mellan 
Sverige och Själland som togs i drift 1973 
planeras bytas ut för att undvika risk för haveri 
och oljeläckage. Investeringen beräknas till 
360 miljoner kronor, varav 340 miljoner kronor 
belastar treårsperioden.  

Även kontrollanläggningarna för likströms-
förbindelserna mellan Sverige och Jylland, 
Konti-Skan 1 och 2, behöver förnyas. Investe-
ringen beräknas till 160 miljoner kronor, varav 
25 miljoner kronor belastar treårsperioden.  

Svenska kraftnät och den tyska 
stamnätsoperatören 50Hertz studerar förutsätt-
ningar för en framtida förbindelse mellan Sverige 
och Tyskland för att utnyttja de ökande 
variationerna i elbalansen på de olika 
elmarknaderna för en effektivare handel samt 
öka försörjningssäkerheten. Projektet, Hansa 
Power Bridge, förutsätter att interna flaskhalsar i 
det tyska systemet söderut byggs bort och att 
den interna överföringsförmågan inom Sverige är 
tillräckligt stor. Huvudalternativet som studeras 
är en likströmsförbindelse i två steg om 700 MW 
vardera. Investeringen beräknas för svensk del 
till 3 000 miljoner kronor per steg, varav 30 
miljoner kronor belastar treårsperioden.  

Åtgärder till följd av vindkraftsinvesteringar 
Svenska kraftnäts huvudinriktning är att ansluta 
nya vindkraftsparker till befintliga stationer men 
för större vindkraftsparker krävs nya stationer 
för anlutning till stamnätet. 

Svenska kraftnät planerar en likströms-
anslutning av Gotland till det svenska stamnätet 
för att möjliggöra för de utbyggnadsplaner som 
finns för vindkraften på ön. Investeringen för 
etapp ett beräknas till 2 575 miljoner kronor, 
varav 2 150 miljoner kronor belastar treårs-
perioden. 

För att klara av den vindkraft som storskaligt 
byggs kring Storfinnforsen i Sollefteå och 
Ragunda kommuner behöver 400 kV-ledningen 
mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas. 
Investeringen beräknas uppgå till 500 miljoner 
kronor, varav 465 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. En ny ledning mellan 

Storfinnforsen och Långbjörn minskar lokala 
produktionsbegränsningar och säkerställer 
driftsäkerheten. Investeringen beräknas uppgå 
till 340 miljoner kronor, varav 60 miljoner 
kronor belastar treårsperioden. 

Svenska kraftnät planerar flera nya stationer: 

– Broberget – för att ansluta vindkraft i 
Rättvik, 

– Nässe – för att ansluta vindkraft kring 
Kramfors, 

– Ismund – för att ansluta ny vindkraft i 
Ragunda, Bräcke och Östersunds 
kommuner, 

– Tuggen – för att möjliggöra ny vindkraft i 
Västerbottens inland, 

– Trolltjärn – för att möjliggöra anslutning av 
vindkraftparken Markbygdens andra etapp, 

– Larv – för att ansluta ny vindkraft kring 
södra Vänern och 

– Loviseholm – för att möjliggöra anslutning 
av den stora potentialen för vindkraft i 
Dalsland, Bohuslän och Västergötland. 

Den befintliga stationen Grundfors planeras att 
totalförnyas. Den sammanlagda investerings-
kostnaden för stationerna beräknas uppgå till 
925 miljoner kronor, varav 695 miljoner kronor 
belastar treårsperioden. 

Mot bakgrund av de omfattande planerna på 
vindkraftsutbyggnad i norra Sverige planerar 
Svenska kraftnät att öka överföringskapaciteten 
genom seriekompensering för ett antal 
ledningar. Investeringen beräknas uppgå till 
600 miljoner kronor, varav 410 miljoner kronor 
belastar treårsperioden. 

Övriga ledningar 
Svenska kraftnät planerar att förstärka 
överföringskapaciteten från elområde 1 till 
elområde 3. På kort sikt är överförings-
kapaciteten tillräcklig, men en förstärkning 
behövs för att möta vindkraftsutbyggnaden samt 
är nödvändig för att möjliggöra reinvesteringar i 
gamla ledningarna. Investeringen blir verkets 
största och beräknas till 11 000 miljoner kronor, 
varav 300 miljoner kronor belastar treårs-
perioden. 

Ledningarna mellan Ekhyddan – Nybro – 
Hemsjö ansluter till stationen i Nybro där 
utlandsförbindelsen Nordbalt ansluter för att 
omhänderta effekthöjningen i Oskarshamn och 
det ökade effektflödet samt för att upprätthålla 
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driftsäkerheten. Investeringen beräknas uppgå 
till 1 840 miljoner kronor, varav 320 miljoner 
kronor belastar treårsperioden. 

En ledning mellan Skogssäter (f.d. Edsäter) 
och Stenkullen planeras för att öka överförings-
kapaciteten i det s.k. Västkustsnittet och 
planerade nya vindkraftsparker i området. 
Investeringen beräknas uppgå till 750 miljoner 
kronor, varav 165 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

För att upprätthålla en hög överförings-
kapacitet mellan elområde 2 och elområde 3 och 
minska risken för överlaster i norrs Uppland, 
Gästrikland och Stockholmsområdet. Planerade 
vindkraftsparker och effekthöjningar i Forsmark 
kommer även att medföra ett effektöverskott i 
Uppland och Gästrikland. En ny 400 kV-ledning 
mellan Gävle och Örebro planeras byggas i 
etapper. Ledningarna Horndal – Dingtuna och 
Ängsberg – Horndal är delar i detta projekt. 
Investeringarna beräknas uppgå till 1 145 
miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor 
belastar treårsperioden. En ny ledning mellan 
Forsmark och Stackbo planeras för att ansluta ny 
elproduktion som planeras i området, 
Investeringen beräknas uppgå till 520 miljoner 
kronor, varav 90 miljoner kronor belastar 
treårsperioden.  

För att nyttja Sydvästlänkens fulla kapacitet 
behöver anslutande 400 kV-nät förstärkas. 
Ledningen mellan Hurva och Sege behöver 
ersättas med en ny ledning eftersom befintliga 
stolpar inte är dimensionerade för den ökade 
tyngden. Investeringen beräknas uppgå till 
360 miljoner kronor, varav 290 miljoner kronor 
belastar treårsperioden. 

Spänningshöjning från 220 kV till 400 kV 
planeras från Hallsberg och norrut mot 
Lindbacka vid Örebro, samt vidare mot Västerås 
och Stockholm. En ny ledning mellan Karlslund 
och Östansjö är en del av detta projekt. 
Investeringen beräknas uppgå till 190 miljoner 
kronor, varav 145 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

Åtgärder planeras på 220 kV-ledningarna 
mellan Krångede och Horndal. Investeringen 
beräknas uppgå till 170 miljoner kronor och hela 
investeringen belastar treårsperioden. 

Övriga stationer 
För att möjliggöra att flera ledningar kan ansluta 
till Lindbacka planeras en ny station, Karlslund, 
att byggas vid det befintliga ställverket. 

Investeringen beräknas uppgå till 300 miljoner 
kronor, varav 60 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

En ny 400 kV-station, Djuptjärn, planeras 
med anledning av en ny nätstruktur runt Kalix. 
Investeringen beräknas uppgå till 190 miljoner 
kronor, varav 65 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

Svenska kraftnät planerar även förnyelse av 
flera befintliga stationer:  

– Midskog som i samband med att ny 
vindkraftproduktion ansluts närmar sig sin 
tekniska livslängd,  

– Ringhals som närmar sig sin tekniska 
livslängd,  

– Söderåsen som är i dåligt skick och i behov 
av förnyelse,  

– Sege som behöver förnyas för att kunna 
använda Sydvästlänkens fulla kapacitet,  

– Porljusberget (f.d. Porjus) som är i dåligt 
skick och dess förnyelse behöver 
tidigareläggas, 

– Stackbo vars förnyelse är en del av de 
nätförstärkningar i östra Svealand som är 
nödvändiga för att hantera planerade 
tillskott av ny elproduktion samt föranledd 
av stationens ålder,  

– Forsmark vars förnyelse och ombyggnation 
möjliggör effekthöjningar i kärnkraftverket 
med bibehållen driftsäkerhet i stamnätet,  

– Hagby där den befintliga anläggningen för 
spänningsreglering (SVC) har överskridit 
sin tekniska livslängd,  

– Rätan där både 400 kV- och 220 kV- 
stationerna har uppnått sin tekniska 
livslängd, 

– Skogssäter (f.d. Edsäter) byggs om av både 
ålders- och driftsäkerhetsskäl, 

– Barsebäck där många komponenter har 
uppnått sin tekniska livslängd och 
stationens utformning uppdateras till ett 
dubbelbrytarställverk enligt dagens 
standard,  

– Kristinelund som har uppnått sin tekniska 
livslängd och 

– Harsprånget som har uppnått sin tekniska 
livslängd. 

De sammanlagda kostnaderna för förnyelse av 
stationerna beräknas uppgå till 2 095 miljoner 
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kronor, varav 1 050 miljoner kronor belastar 
treårsperioden. 

Stora it-investeringar 
Det befintliga driftövervakningssystemet för 
styrning och övervakning av stamnätet börjar 
närma sig sin livslängd och behöver förnyas samt 
uppfylla såväl de funktionella krav som ställs från 
driftverksamheten som högre it-säkerhetskrav. 
Investeringen beräknas uppgå till 140 miljoner 
kronor, varav 50 miljoner kronor under 
treårsperioden. Den nuvarande lösningen för 
datakommunikationslösning för överföring av 
realtidsinformation mellan driftcentraler och 
stationer i stamnätet har uppnått sin tekniska 
livlängd och måste förnyas. Investeringen 

beräknas uppgå till 275 miljoner kronor, varav 
105 miljoner kronor under treårsperioden.  

Investeringar i Svenska Kraftnät Gasturbiner 
AB 
Dotterbolaget Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 
har till uppgift att driva och underhålla de 
gasturbinanläggningar som verket behöver för 
att hantera störningar i kraftsystemet. Under 
2014 har en statusinventering genomförts som 
identifierat ett större reinvesteringsbehov i 
samtliga anläggningar. Många komponenter har 
uppnått sin tekniska livslängd och måste bytas 
ut. Reinvesteringarna planeras genomföras under 
en sjuårsperiod och beräknas uppgå till 
700 miljoner kronor, varav 510 miljoner kronor 
under treårsperioden.  

Tabell 3.34 Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät 
Miljoner kronor 

 Total kostnad 
2016–2018 

Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Investeringar exkl. Gasturbiner AB 
och optofiberutbyggnad 11 240 4 330 4 298 3 240 3 600 4 400 

Gasturbiner AB 510 22 52 150 190 170 

Optofiberutbyggnad 10 1 0 10 0 0 

Summa investeringar 11 760 4 353 4 350 3 400 3 790 4 570 

Amortering av externa lån       

Svenska kraftnät 0 0 0 0 0 0 

Gasturbiner AB 0 0 0 0 0 0 

Summa investeringar och 
amorteringar 11 760 4 353 4 350 3 400 3 790 4 570 

Egen finansiering 6 344 1 926 2 126 1 794 2 330 2 220 

Extern upplåning 
Riksgäldskontoret 5 416 2 427 2 224 1 606 1 460 2 350 

Summa finansiering 11 760 4 353 4 350 3 400 3 790 4 570 

 

 Finansiella befogenheter 3.2.2

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Affärsverket svenska kraftnät för 2016–2018 
godkänns.   

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
anser att den nu redovisade investeringsplanen 
för perioden 2016–2018 ska godkännas. 
Investeringsverksamheten inom Svenska 
kraftnät kan därigenom planeras med relativt 
god framförhållning. Regeringen är medveten 
om de tidsmässiga förskjutningar, som kan 

påverka investeringsnivåerna de enskilda åren, 
kan förekomma. Regeringen har inget att 
invända mot de överväganden och förslag om 
verksamhetens mål och inriktning som 
presenteras i Svenska kraftnäts investeringsplan. 
Regeringen konstaterar dock att den höga 
investeringsvolymen ställer krav på planering, 
analys av resursåtgång samt uppföljning och 
kontroll i verksamheten. Regeringen betonar 
därför vikten av att Svenska kraftnät redovisar 
ekonomiska bedömningar, motiv för och 
konsekvenser av investeringar, underlag för 
prioriteringar och utfall av föregående 
investeringsplan.  

Enligt befintliga ekonomiska mål ska Svenska 
kraftnät uppnå en räntabilitet, efter schablon-
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mässigt avdrag för skatt, på 6 procent under en 
konjunkturcykel, exklusive resultatandelar från 
avyttringar i intresseföretag. Under 2016 har 
Svenska kraftnät behov av en skuldsättningsgrad 
om högst 135 procent. Skuldsättningsgraden 
bedöms öka till 170 procent vid utgången av 
2018. En ökad skuldsättningsgrad jämfört med 
föregående år motiveras av den höga 
investeringsnivån. Som riktlinje för utdelning 
och skattemotsvarighet gäller krav på 65 procent 
av årets resultat för affärsverkskoncernen. 
Kostnadseffektiviteten bör liksom tidigare vara 
minst lika hög som i jämförbara företag.  

Inom Regeringskansliet pågår en översyn av 
Svenska kraftnäts ekonomiska mål mot 
bakgrund bl.a. av de stora omvärldsförändringar i 
form av krav på stora investeringar och därmed 
kapitalbehov som affärsverket står inför.  

För att säkerställa att affärsverket bär sina 
egna kostnader behöver en kostnad på kapitalet 
beräknas och utifrån detta utformas nya 
avkastningsmål. Vidare är inriktningen att 
affärsverkets avkastningskrav framöver kommer 
att mätas på operativt eller sysselsatt kapital i 
stället för som i dag på eget kapital, så att fokus 
riktas på avkastning i den operativa 
verksamheten. Nya beräkningar över det 
operativa kapitalet i syfte att redovisa ett mer 
rättvisande marknadsvärde än med dagens 
metodik behöver därför tas fram av Svenska 
kraftnät. Det finns i dag ett mål för 
skuldsättningsgraden i Svenska kraftnät, men då 
Svenska kraftnät som affärsverk inte är skyldiga 
att betala bolagsskatt är dess kapitalkostnad 
oberoende av kapitalstrukturen. För att 
garantera stabilitet och motståndskraft mot en 
eventuell svag ekonomisk utveckling bör därför 
kapitalstrukturen i stället styras med hjälp av ett 
räntetäckningsgradsmått och nettoskuld i 
förhållande till EBITDA (rörelseresultat 
inklusive avskrivningar). 

Nivåerna för de nya ekonomiska målen samt 
den exakta utformningen av dessa bereds inom 
Regeringskansliet. Tills vidare styrs därför 
Svenska kraftnäts verksamhet med befintliga 
ekonomiska mål. 

Avgiftsinkomster 

Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet 
och balanstjänst genom avgifter. Kostnaderna 
för att utveckla och förvalta stamnätet betalas 

framför allt av Svenska kraftnäts nätkunder 
genom den s.k. effektavgiften som är den ena av 
stamnätstariffens komponenter. Nättariffens 
andra komponent, energiavgiften, finansierar 
verkets kostnader för att ersätta de nätförluster 
som sker vid överföring av el. Därutöver sker 
viss finansiering genom s.k. flaskhalsintäkter och 
transitintäkter.  

Svenska kraftnät har sedan 1990-talet kunnat 
hålla internationellt sett låga och stabila 
överföringsavgifter. Nätverksamheten är den 
verksamhetsgren som huvudskaligen bidrar till 
att uppfylla Svenska kraftnäts avkastningskrav. 
Nätkundernas kostnader har höjts flera gånger 
de senaste åren och kommer även att behöva 
höjas framöver för att möta Svenska kraftnäts 
höga investeringstakt. Från och med 2014 ska 
Svenska kraftnät uppnå avkastningskravet under 
en konjunkturcykel i stället för årligen, vilket ger 
verket möjlighet att bättre planera och styra 
tariffutvecklingen för att säkerställa långsiktighet 
och stabilitet. Svenska kraftnät bedömer att den 
höga investeringstakten innebär att 
effektavgiften måste höjas. Sett över perioden 
2016–2018 bedöms höjningen uppgå till totalt 
cika 25 procent. 

Från och med 2012 har en intäktsram 
fastställts årligen för Svenska kraftnäts del för de 
nätkoncessioner som innehas i verksamheten. 
Från 2016 tillämpas fyraåriga tillsynsperioder 
även på Svenska kraftnäts intäktsramar. 
Energimarknadsinspektionen beslutade den 
22 juni 2015 att fastställa Svenska kraftnäts 
intäktsram för perioden 2016–2019 till 
23 343 206 000 kronor.  

Avgiftsinkomsterna prognostiseras för åren 
2016–2018 i tabell 3.35 

 
Tabell 3.35 Avgiftsintäkter vid Affärsverket svenska kraftnät 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Beräknat 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Nät- och 
systemintäkter 

8 768 9 310 9 500 10 000 10 500 

Beräknade inleveranser Svenska kraftnät 

Enligt Svenska kraftnäts investeringsplan för 
2016–2018 förväntas utdelningen bli 
436 miljoner kronor 2016 baserat på 2015 års 
resultat vid ett avkastningskrav på justerat eget 
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt, 
på 6 procent exklusive resultatandelar från 
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avyttringar i intresseföretag. Aktuellt års 
utdelning inlevereras nästkommande verksam-
hetsår. Det beräknade resultatet samt 
utdelningen från Svenska kraftnät under 
budgetåren 2016–2018 redovisas i tabell 3.36 
givet ett utdelningskrav på 65 procent av 
verksamhetsårets resultat. Som framgår ovan 
pågår en översyn av Svenska kraftnäts 
ekonomiska mål. 
  
Tabell 3.36 Beräknade inleveranser från Affärsverket 
svenska kraftnät 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Beräknat 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Årets 
resultat 

731 670 430 510 620 

Utdelning1 475 436 280 332 403 
1 Inlevereras nästföljande år 

 Finansiella befogenheter 3.2.3

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 låta Affärsverket svenska kraftnät ta 
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett 
sammanlagt belopp om högst 10 500 miljoner 
kronor. Regeringen bemyndigas även att för 
2016 låta Affärsverket svenska kraftnät placera 
likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret.  

Regeringen bemyndigas för 2016 att besluta 
om delägarlån eller borgen om högst 
300 miljoner kronor till förmån för bolag i vilka 
Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens 
aktier. 

Regeringen bemyndigas för 2016 att besluta 
om förvärv och bildande av bolag som ska verka 
inom Affärsverket svenska kraftnäts verksam-
hetsområde intill ett belopp om 20 miljoner 
kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 
20 miljoner kronor.  

Regeringen bemyndigas att för 2016 bevilja 
lån till företag som bedriver elnätsföretag enligt 
ellagen (1997:857) som uppgår till högst 
700 000 000 kronor.  

 

Skälen för regeringens förslag: 
Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät få 
rätt att ta upp lån i och utanför 
Riksgäldskontoret inom en sammanlagd ram om 
10 500 miljoner kronor ska främst täcka 
lånebehovet inom investeringsverksamheten. I 
och med den höga investeringsvolymen finns ett 

behov av en utökad låneram. Regeringen föreslår 
även att riksdagen bemyndigar regeringen att låta 
Svenska kraftnät placera likvida medel i och 
utanför Riksgäldskontoret i enlighet med 
gällande ordning.  

Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att 
lämna delägarlån eller borgen till bolag där 
Svenska kraftnät förvaltar statens aktier intill ett 
belopp om 300 miljoner kronor. Liksom tidigare 
avser regeringen att delegera denna rätt till 
Svenska kraftnät.  

Regeringens bemyndigande om att låta 
Svenska kraftnät ge lån till företag som bedriver 
nätverksamhet enligt ellagen ryms inom den 
sammanlagda ramen och syftar främst till att 
finansiera åtgärder, utom drift och underhåll, för 
att öka elnätets kapacitet för att underlätta 
anslutningen av anläggningar för produktion av 
förnybar el, om det finns särskilda skäl att anta 
att en sådan anslutning annars inte kommer äga 
rum.  

Regeringen kommer att kräva full ersättning 
för statens risk i samband med borgsensteckning 
eller långivning.  

För 2016 föreslås att regeringen ska kunna 
besluta om förvärv av aktier eller bilda bolag 
intill ett belopp om 20 miljoner kronor samt 
även avyttra aktier intill ett belopp om 
20 miljoner kronor. Förvärv av aktier eller 
bildande av bolag ska ske inom ramen för 
Svenska kraftnäts verksamhetsområde. Rege-
ringen avser liksom tidigare att för 2016 delegera 
denna rätt till Svenska kraftnät. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:1 Utveckling av statens transport-
infrastruktur ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
91 600 000 000 kronor 2017–2050 (avsnitt 
3.6.1), 

2. bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp 
lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidi-
gare gjord upplåning uppgår till högst 
42 000 000 000 kronor för vissa infra-
strukturprojekt (avsnitt 3.6.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens 
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åta-
ganden som inklusive tidigare gjorda åta-
ganden medför behov av framtida anslag på 
högst 20 700 000 000 kronor 2017–2021 
(avsnitt 3.6.2), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska 
åtaganden i samband med tjänste-
koncessioner, avtal om trafiktjänst baserat 
på allmän trafikplikt, samverkansavtal och 
upphandling av transportpolitiskt motive-
rad trafik som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 7 500 000 000 kronor 2017–2027 
(avsnitt 3.6.7), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 

framtida anslag på högst 13 500 000 000 
kronor 2017–2057 (avsnitt 3.6.11), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 4 200 000 000 
kronor 2017–2037 (avsnitt 3.6.14), 

7. godkänner de ekonomiska målen för Sjö-
fartsverket samt bemyndigar regeringen att 
besluta om utdelning och skattemotsvarig-
het i enlighet med vad regeringen förordar 
(avsnitt 3.6.16), 

8. bemyndigar regeringen att för 2016 ge Sjö-
fartsverket finansiella befogenheter i enlig-
het med vad regeringen förordar (avsnitt 
3.6.16), 

9. godkänner investeringsplanen för Sjöfarts-
verket för 2016–2018 (avsnitt 3.6.16), 

10. godkänner de ekonomiska målen för Luft-
fartsverket samt bemyndigar regeringen att 
besluta om utdelning och skattemotsvarig-
het i enlighet med vad regeringen förordar 
(avsnitt 3.6.17), 

11. bemyndigar regeringen att för 2016 ge 
Luftfartsverket finansiella befogenheter i 
enlighet med vad regeringen förordar 
(avsnitt 3.6.17), 

12. godkänner investeringsplanen för 
Luftfartsverket för 2016–2019 (avsnitt 
3.6.17), 
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13. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av 
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och 
påfrestningar som gäller elektronisk kom-
munikation till högst 100 000 000 kronor 
under 2016 (avsnitt 4.6.1), 

14. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster 
för personer med funktionsnedsättning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 170 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 4.6.2), 

15. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 
2017–2021 (avsnitt 4.6.3), 

16. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation ingå ekono-
miska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 110 000 000 kronor 2017–
2019 (avsnitt 4.6.5), 

17. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 22 Kommunikationer 
enligt följande uppställning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbelopp 

Anslag   

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 23 454 645 

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 20 973 147 

1:3 Trafikverket 1 297 029 

1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 388 308 

1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 162 284 

1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 82 513 

1:7 Trafikavtal 831 000 

1:8 Viss internationell verksamhet 25 837 

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 48 224 

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 348 500 

1:11 Trängselskatt i Stockholm 1 388 536 

1:12 Transportstyrelsen 2 042 605 

1:13 Trafikanalys 67 270 

1:14 Trängselskatt i Göteborg 1 011 019 

1:15 Sjöfartsstöd 1 604 000 

2:1 Post- och telestyrelsen 28 087 

2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 140 278 

2:3 Grundläggande betaltjänster 35 600 

2:4 Informationsteknik och telekommunikation 12 094 

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 126 014 

2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 55 046 

Summa  54 122 036 

 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 

13 

 

2 Kommunikationer 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer omfattar 
transportpolitik samt politiken för informations-
samhället. 

 
 
 
 

 
2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Transportpolitik 44 188 49 062 46 497 53 725 54 771 55 325 55 134 

Politiken för informationssamhället 468 388 378 397 398 399 355 

Äldreanslag2 1 306 0 0 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer 45 962 49 450 46 875 54 122 55 169 55 724 55 489 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
2 Efter regeringens förslag om en ny anslagsstruktur för trafikövergripande arbetssätt redovisas tidigare anslag inom transportpolitiken som äldreanslag prop. 2013/14:1, 
utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).  

 
Regeringen föreslår att 54 122 miljoner kronor 
anvisas till utgiftsområde 22 Kommunikationer 
för 2016. För 2017 beräknas anslagsnivån till 
55 169 miljoner kronor, för 2018 till 55 724 
miljoner kronor och för 2019 till 55 489 miljoner 
kronor. Den successiva ökningen av 
anslagsmedel härrörs till aviserade infrastruktur-
satsningar (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, 
rskr. 2012/13:119) samt ytterligare 2 000 
miljoner kronor 2015 till medfinansiering till 
kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 
cykelinfrastruktur (prop. 2014/15:1, bet. 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). Under 2015 
genomfördes en förstärkning av drift och under-
håll av järnvägsinfrastrukturen med 620 miljoner 
kronor som en följd av riksdagens beslut med 
anledning av propositionen Vårändringsbudget 
för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 

rskr. 2014/15:255). I 2015 års ekonomiska 
vårproposition 2015 (prop. 2014/15:100) 
aviserades även en fortsatt tillfällig förstärkning 
av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen 
under åren 2016 till 2018 med 1 240 miljoner 
kronor per år. Vidare har regeringen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition aviserat en övergång 
mot att budgetera och redovisa sjöfartsstödet 
som utgifter mot anslag. Konsekvensen av denna 
förändring blir en anslagsökning fr.o.m. 2016 om 
ytterligare 1 600 miljoner kronor.  

Utöver dessa satsningar förstärker regeringen 
underhållet till järnväg med 400 miljoner kronor 
under perioden 2016–2019 för åtgärder på 
järnväg i landsbygd. Regeringen satsar också 
preliminärt 300 miljoner kronor under perioden 
2016–2019 som en kompensation till 
godstransportörer på spår för icke 
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internaliserade kostnader avseende 
godstransporter på väg respektive inom 
sjöfarten. Regeringen satsar vidare 400 miljoner 
kronor under perioden 2016–2019 på 
vägunderhåll i landsbygd samt totalt 
100 miljoner kronor 2016–2017 på åtgärder som 
främjar användandet av cykel. Slutligen satsar 
regeringen 850 miljoner kronor 2016–2019 på 
åtgärder som främjar kollektivtrafik på 
landsbygd. 

I tabell 3.2 redovisas förändringar av 
anslagsnivån för perioden 2016–2019 jämfört 
med statens budget för 2015 fördelat på olika 
komponenter. Den pris- och löneomräkning 
som görs årligen av anslagen för 
förvaltningsändamål för att kompensera 
myndigheterna för pris- och löneökningar utgör 
en del av den föreslagna anslagsförändringen. 
 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 48 871 48 871 48 871 48 871 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 -2 -270 144 960 

Beslut 5 382 6 697 6 838 5 786 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden     

Övrigt -129 -129 -129 -129 

Ny ramnivå  54 122 55 169 55 724 55 489 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna 
anlagsram för 2016 realekonomiskt fördelad på 
transfereringar, verksamhetskostnader och 
investeringar. 

 

Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 5 627 

Verksamhetsutgifter 2 24 192 

Investeringar 3 24 303 

Summa ramnivå 54 122 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas 
normalt i huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid 
sidan av dessa stöd finns det även stöd på bud-
getens inkomstsida i form av avvikelser från en 
enhetlig beskattning, s.k. skatteutgifter. En 
skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss 
grupp eller en viss kategori av skattebetalare är 
lägre än vad som är förenligt med normen inom 
ett visst skatteslag. Förutom skatteutgifter 
redovisas i förekommande fall även 
skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än 
den angivna normen inom skatteslaget. Många 
av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre 
uttalat, som medel inom specifika områden som 
t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- eller 
arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter 
påverkar budgetens saldo och kan därför 
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En 
utförlig beskrivning av redovisningen av 
skatteutgifterna har redovisats i regeringens 
skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2015 
(skr. 2014/15:98). I det följande redovisas de 
skatteutgifter som är att hänföra till 
utgiftsområde 22 Kommunikationer. 
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Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2015 

 

Prognos 
2016 

Transportpolitik 21 570 20 650 

Politiken för informationssamhället 0 0 

Totalt för utgiftsområdet 21 570 20 650 

2.4 Mål för utgiftsområdet 

Mål för transportpolitiken 

Målet för politikområdet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Därutöver har 
riksdagen beslutat om ett funktionsmål – 
tillgänglighet och ett hänsynsmål – säkerhet, 
miljö och hälsa (prop. 2008/09:93, bet. 
2008/09:TU4, rskr. 2008/09:257 och prop. 
2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 
2013/14:131), se även avsnitt 4.5 
Resultatredovisning. 

Mål för politiken för informationssamhället 

Politiken för informationssamhället har tre mål 
för områdena it-politik (inklusive delmål för 
elektronisk kommunikation och bredband), 
postsektorn samt grundläggande betaltjänster. 

It-politik 

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:TU1, 
rskr. 2011/12:87).  

Ett delmål är att elektroniska kom-
munikationer ska vara effektiva, säkra och 
robusta samt tillgodose användarnas behov. De 
elektroniska kommunikationerna ska i första 
hand tillhandahållas genom en väl fungerande 
marknad, men staten ska ha ett ansvar på områ-
den där allmänna intressen inte enbart kan 
tillgodoses av marknaden (prop. 2014/15:1, 
utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86). 

Ett delmål är att Sverige ska ha bredband i 
världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda 

möjligheter att använda sig av elektroniska sam-
hällstjänster och service via bredband (prop. 
2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 
2009/10:297).  

Post 

Målet för postsektorn är att det ska finnas en 
posttjänst av god kvalitet i hela landet som upp-
fyller de krav som anges i postlagen (2010:1045) 
(prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).  

Grundläggande betaltjänster 

Målet för politiken för de grundläggande betal-
tjänsterna ligger fast och är att alla i samhället 
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser (prop. 2006/07:55, bet. 
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205). 
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3 Transportpolitik 

3.1 Omfattning 

I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart, luftfart 
samt transport- och kommunikationsforskning. 
Myndigheter och affärsverk som verkar inom 
transportpolitiken är Luftfartsverket, Sjöfarts-
verket, Statens väg- och transportforskningsin-
stitut, Trafikanalys, Trafikverket och Transport-
styrelsen.  

Statligt ägda bolag som berörs i det följande är 
AB Svensk Bilprovning, Arlandabanan Infra-
structure AB, Green Cargo AB, Infranord AB, 
Jernhusen AB, SAS AB, SJ AB, Svensk-Danska 
Broförbindelsen SVEDAB AB, Svevia AB och 
Swedavia AB. 
  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 22 

18 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Transportpolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Transportpolitik 

1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur 

 
 

17 935 

 
 

21 719 

 
 

18 854 

 
 

23 455 

 
 

23 854 

 
 

24 644 

 
 

25 720 

1:2 Vidmakthållande av 
statens 
transportinfrastruktur 

 
 

19 716 

 
 

20 202 

 
 

20 853 

 
 

20 973 

 
 

21 661 

 
 

21 310 

 
 

19 915 

1:3 Trafikverket 1 361 1 283 1 259 1 297 1 311 1 331 1 356 

1:4 Ersättning för 
sjöräddning och 
fritidsbåtsändamål 

 
 

388 

 
 

388 

 
 

388 

 
 

388 

 
 

188 

 
 

188 

 
 

188 

1:5 Ersättning för viss 
kanal- och 
slussinfrastruktur 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

62 

 
 

62 

 
 

62 

1:6 Driftbidrag till icke 
statliga flygplatser 

 
70 

 
80 

 
80 

 
83 

 
83 

 
83 

 
83 

1:7 Trafikavtal 793 831 810 831 851 851 851 

1:8 Viss internationell 
verksamhet 

 
25 

 
25 

 
25 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 

 
45 

 
47 

 
45 

 
48 

 
49 

 
49 

 
49 

1:10 Från EU-budgeten 
finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 

 
 

309 

 
 

349 

 
 

195 

 
 

349 

 
 

349 

 
 

349 

 
 

349 

1:11 Trängselskatt i 
Stockholm 

 
435 

 
1 005 

 
981 

 
1 389 

 
1 537 

 
1 531 

 
1 545 

1:12 Transportstyrelsen 1 992 2 020 1 965 2 043 2 057 2 081 2 114 

1:13 Trafikanalys 58 63 63 67 68 68 70 

1:14 Trängselskatt i 
Göteborg 

 
897 

 
889 

 
817 

 
1 011 

 
1 045 

 
1 071 

 
1 074 

1:15 Sjöfartsstöd  0 0 1 604 1 632 1 682 1 733 

Summa Transportpolitik 44 188 49 062 46 497 53 725 54 771 55 325 55 134 

Äldreanslag 

2013 1:1 Väghållning 

 
1 615 

 
0 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Summa Äldreanslag 1 306 0 0 0 0 0 0 

Totalsumma 45 494 49 062 46 497 53 725 54 771 55 325 55 134 
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För 2015 prognostiseras de totala utgifterna för 
området uppgå till 46 497 miljoner kronor. 
Regeringens förslag till anslag för 2016 för 
transportpolitiken innebär att 53 725 miljoner 
kronor anvisas. För 2017 beräknas anslagsnivån 
till 54 771 miljoner kronor, för 2018 till 55 325 
miljoner kronor och för 2019 till 55 134 miljoner 
kronor. Den successiva ökningen av 
anslagsmedel härrörs till aviserade 
infrastruktursatsningar (prop. 2012/13:25, bet. 
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) samt 
ytterligare 2 000 miljoner kronor till 
medfinansiering till kommuner för att främja 
hållbara stadsmiljöer och cykelinfrastruktur i 
budgetpropositionen 2015 (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86). Under 2015 genomfördes en 
förstärkning av drift och underhåll av 
järnvägsinfrastrukturen med 620 miljoner 
kronor som en följd av riksdagens beslut om 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I 2015 
års ekonomiska vårproposition 2015 (prop. 
2014/15:100, bet. 2014/15:FiU20, rskr. 
2014/15:254) aviserades även en fortsatt tillfällig 
förstärkning av drift och underhåll av 
järnvägsinfrastrukturen under åren 2016 till 2018 
med 1 240 miljoner kronor per år. Utöver dessa 
satsningar förstärker regeringen underhållet till 
järnväg med 400 miljoner kronor under perioden 
2016–2019 för åtgärder på järnväg i landsbygd. 
Regeringen satsar också preliminärt 300 miljoner 
kronor under perioden 2016–2019 som en 
kompensation till godstransportörer på spår för 
icke internaliserade kostnader avseende 
godstransporter på väg respektive inom 
sjöfarten. Regeringen satsar vidare 400 miljoner 
kronor under perioden 2016–2019 på 
vägunderhåll i landsbygd samt totalt 
100 miljoner kronor 2016–2017 på åtgärder som 
främjar användandet av cykel. Slutligen satsar 
regeringen 850 miljoner kronor 2016–2019 på 
åtgärder som främjar kollektivtrafik på 
landsbygd. Vidare har regeringen i 2015 års 
ekonomiska vårproposition aviserat en övergång 
mot att budgetera och redovisa sjöfartsstödet 
som utgifter mot anslag. Konsekvensen av denna 
förändring blir en anslagsökning fr.o.m. 2016 om 
ytterligare 1 600 miljoner kronor. 

Som en förstärkning på utgiftssidan minskas 
samtliga anslag som pris- och löner omräknas 
(PLO-anslag), såväl förvaltningsanslag för 
myndigheter under regeringen som 

investeringsanslag. Syftet med åtgärden är att 
bidra med finansiering till prioriterade 
satsningar.  

3.2 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 22 redovisas normalt i huvudsak 
på budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en enhetlig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss 
kategori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen inom ett visst skatteslag. 
Förutom skatteutgifter redovisas i förekom-
mande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 
inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har 
införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo 
och kan därför jämställas med stöd på budgetens 
utgiftssida. En utförlig beskrivning av 
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i 
regeringens skrivelse Redovisning av 
skatteutgifter 2015 (skr. 2014/15:98). I det 
följande redovisas de skatteutgifter som är att 
hänföra till utgiftsområde 22.  
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Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Personbefordran 6 570 6 850 

Energiskatt på dieselbränsle i 
motordrivna fordon 

 
8 210 

 
8 270 

Energiskattebefrielse för naturgas och 
gasol som drivmedel 

 
250 

 
260 

Energiskattebefrielse för biodrivmedel 3 200 3 390 

Energiskattebefrielse för elförbrukning 
vid bandrift 

 
1 130 

 
1 140 

Energiskattebefrielse för 
bränsleförbrukning vid bandrift 

 
20 

 
20 

Energiskattebefrielse på bränsle för 
inrikes luftfart 

 
710 

 
700 

Koldioxidskattebefrielse 
bränsleförbrukning vid för bandrift 

 
20 

 
20 

Sjöfartsstöd1 1 460 u 

Totalt för transportpolitik 21 570 20 650 
1 Skatteutgiften upphör fr.o.m. 2016. 

Personbefordran 

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen 
(1994:200), ML, är mervärdesskatten för per-
sonbefordran nedsatt till 6 procent. Skattesatsen 
gäller för resor i kollektivtrafik och taxiresor, 
samt turist- och charterresor, sightseeingturer 
och liknande. Mervärdesskattenivån gäller dock 
inte om resemomentet är av underordnad bety-
delse. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till 
en skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna 
fordon 

I 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 
LSE, anges energiskattesatserna på fossila 
bränslen. Skattesatsen för dieselbränsle i miljö-
klass 1 jämförs med skattesatsen för bensin i 
miljöklass 1, vilken utgör normen på hela 
transportområdet. I praktiken utgörs nästan all 
bensin och dieselanvändning av miljöklass 1. År 
2015 motsvarar skattesatsen för bensin i den 
främsta miljöklassen 346,0 öre/kWh medan 
diesel i den främsta miljöklassen, dvs. miljöklass 
1, beskattas med motsvarande 18,4 öre/kWh. 
Skatteutgiften utgörs av mellanskillnaden i 
skattesats. Skatteutgiften för dieselbränsle 
uppgår därför till 17,6 öre/kWh. Denna 
budgetproposition innehåller förslag till 

förändringar av beskattningen av bensin och 
dieselbränsle (se förslag till statens budget, 
finansplan m.m., avsnitt 6).  

Energiskattebefrielse för naturgas och gasol 
som drivmedel 

Enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 a och 5 a lagen 
(1994:1776) om skatt på energi, LSE, betalas 
ingen energiskatt för naturgas och gasol som 
drivmedel. Normen utgörs av energiskattesatsen 
för bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse för biodrivmedel 

Enligt 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på 
energi, LSE, gäller energiskattebefrielse för 
biogas. Från och med den 1 februari 2013 ges 
genom 7 kap. 3 c § LSE befrielse från 89 procent 
av energiskatten för biodrivmedel i bensin. För 
FAME (fettsyrametylester) som låginblandas i 
dieselbränsle ges från och med den 1 januari 
2015 befrielse från 8 procent av energiskatten för 
fossilt dieselbränsle (se 7 kap. 3 d § LSE). För 
låginblandning över 5 volymprocent 
biodrivmedel i bensin respektive diesel tas 
energiskatt ut med de belopp som gäller för 
likvärdigt fossilt bränsle. Vidare framgår av 7 
kap. 3 c § andra stycket och 7 kap. 3 d § tredje 
stycket LSE att befrielse ges från hela 
energiskatten och hela koldioxidskatten för 
bränslen som har samma KN-nummer som 
fossil bensin eller fossilt dieselbränsle men som 
framställts av biomassa. Det kan röra sig om t.ex. 
hydrerade vegetabiliska oljor och fetter, s.k. 
HVO, eller syntetiska motorbränslen. 
Höginblandad Fame ges från och med den 1 
januari 2015 befrielse med 44 procent av 
energiskatten för fossil diesel (se 7 kap. 3 a § 
första stycket 1 LSE). E85 och andra 
höginblandade biodrivmedel samt biodrivmedel 
utan fossilt innehåll ges 2015 full 
energiskattebefrielse enligt 7 kap. 3 a § första 
stycket 2 LSE. Normen utgörs av 
energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1. 
Förändringar av skattebefrielsens storlek för 
Fame och etanol föreslås i denna 
budgetproposition (se förslag till statens budget, 
finansplan m.m., avsnitt 6) samt i 
höständringsbudgeten för 2015 (prop. 
2015/16:2).  
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Energiskattebefrielse för elförbrukning vid 
bandrift 

Enligt 11 kap. 9 § 1 lagen (1994:1776) om skatt 
på energi, LSE, gäller energiskattebefrielse för 
elförbrukning för bandrift (t.ex. järnväg och 
tunnelbana). Normen utgörs av energiskattesat-
sen för bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning 
vid bandrift 

Enligt 6 a kap. 1 § 2 lagen (1994:1776) om skatt 
på energi, LSE, gäller energiskattebefrielse för 
bränsle för bandrift (t.ex. dieseldrivna järnvägs-
fordon). Normen utgörs av energiskattesatsen 
för bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes 
luftfart 

Energiskattebefrielse för flygfotogen, flygbensin 
och andra bränslen än bensin vid yrkesmässig 
luftfart gäller enligt 6 a kap. 1 § 5 samt 9 kap. 3 § 
4 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE. 
Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin 
i miljöklass 1. Flygbränsle som förbrukas i luft-
fartyg beskattas när luftfartyget används för 
privat ändamål. 

Koldioxidskattebefrielse för 
bränsleförbrukning vid bandrift 

Enligt 6 a kap. 1 § 2 lagen (1994:1776) om skatt 
på energi, LSE, gäller koldioxidskattebefrielse 
för, bränsle för bandrift (t.ex. dieseldrivna järn-
vägsfordon). Normen utgörs av full koldioxid-
skattesats. 

Sjöfartsstöd 

Enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd 
ges sjöfartsstöd, under vissa förutsättningar, till 
arbetsgivare genom att arbetsgivarens 
skattekonto krediteras ett belopp motsvarande 
skatteavdrag samt arbetsgivaravgifter och allmän 
löneavgift på sjöinkomst. Krediteringen utgör en 
skatteutgift. 

3.3 Mål 

Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i 
transportområdets övergripande mål, att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet. Därutöver 
har riksdagen beslutat om ett funktionsmål, 
tillgänglighet, och ett hänsynsmål, säkerhet, 
miljö och hälsa. De två sistnämnda är jämbördiga 
och har konkretiserats i form av preciseringar 
(prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 
2008/09:257 och prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, 
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).  

Funktionsmål 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglig-
het med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. Funktionsmålet har 
konkretiserats i följande preciseringar. 

– Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

– Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

– Tillgängligheten förbättras inom och mel-
lan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. 

– Arbetsformerna, genomförandet och resul-
taten av transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle. 

– Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktions-
nedsättning. 

– Barns möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

– Förutsättningarna för att välja kollektivtra-
fik, gång och cykel förbättras. 
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Hänsynsmål 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, 
bidra till att det övergripande generationsmålet 
för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 
till ökad hälsa. Hänsynsmålet har konkretiserats 
i följande preciseringar. 

– Antalet omkomna inom vägtransportom-
rådet halveras och antalet allvarligt skadade 
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 
2020. 

– Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 
2007 och 2020. 

– Antalet omkomna och allvarligt skadade 
inom järnvägstransportområdet minskar 
fortlöpande. 

– Antalet omkomna och allvarligt skadade 
inom luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

– Transportsektorn bidrar till att miljökva-
litetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet fossilbe-
roende. År 2030 bör Sverige ha en fordons-
flotta som är oberoende av fossila bränslen. 

– Transportsektorn bidrar till att det över-
gripande generationsmålet för miljö och 
övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål 
där transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta 
mål. 

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Regeringen har valt att använda följande indika-
torer för att beskriva resultat inom det 
transportpolitiska området. Regeringen avser att 
fortsatt bereda frågan om vilka indikatorer som 
ska redovisas för transportområdet. 

Funktionsmål 

Tillgänglighet 

– Regional och internationell tillgänglighet.  

– Reslängd per färdsätt. 

– Färdlängd i 1 000-tals kilometer. 

– Trängsel i väg- och järnvägssystemet.  

Tillförlitlighet  

– Andelen försenade persontåg respektive 
godståg som ankommer till slutstation. 

– Inställda persontåg. 

Kvalitet 

– Vägnätets kvalitet. 

– Resenärers upplevelser av kvalitet. 

Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa 

Trafiksäkerhet 

– Omkomna och allvarligt skadade inom de 
olika trafikslagen.  

– Omkomna inom olika trafikantgrupper.  

Begränsad klimatpåverkan 

– Koldioxidutsläpp. 

– Energieffektivitet. 

– Andel förnybar energi. 

Bidrag till övriga miljökvalitetsmål och ökad hälsa 

– Frisk luft. 

– Buller. 

– Landskap. 
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3.4.2 Resultat 

Funktionsmål – tillgänglighet 

Medborgarnas resor  

På flera områden har transportsystemet 
utvecklats positivt under 2014. Vid en jämförelse 
mellan 2014 och tidigare år upplever resenärerna 
att bekvämligheten och tryggheten i stort sett är 
oförändrad. 

Under 2014 fanns det såväl positiva som 
negativa utvecklingstendenser. Trenden för 
tillförlitligheten och bekvämligheten är något 
positiv för alla trafikslag medan tryggheten för 
medborgarna som vistas i trafikmiljöer visar på 
en relativ konstant utveckling. Den samlade 
bedömningen är därför att tillståndet i stort sett 
är oförändrat. Omdömet från resenärer om 
information vid störning i väg- och järnväg är 
förhållandevis låg förutom hos flygresenärer som 
visar på ökad nöjdhet. 

Näringslivets transporter 

Väl fungerande godstransporter har stor 
betydelse för både att Sverige ska uppnå EU:s 
lägsta arbetslöshet 2020 samt för att andelen 
kvalificerad industriproduktion i Sverige ska öka. 
Utvecklingen för näringslivets transporter har 
det senaste året haft positiva inslag, såsom färre 
bärighetsrestriktioner och en fortsatt minskning 
av totalstoppen i vägtrafiken. Efter några år med 
ökad punktlighet för godstågen sjönk den något 
under 2014. Både nationellt och i ett 
internationellt perspektiv har det av enkäter till 
godstransportköpare, godstransportörer och 
trafikhuvudmän för kollektivtrafik genomförda 
av Trafikverket framkommit att aktörerna 
upplever att transportsystemets kvalitet har 
försämrats jämfört med tidigare år, något som på 
sikt kan riskera att försvaga näringslivets 
konkurrenskraft. Den samlade bedömningen är 
därför att tillståndet för indikatorn inte 
förändrats på något avgörande sätt under 
perioden.  

För att jämföra hur tillförlitligheten i det 
svenska transportsystemet står sig i konkurrens 
med andra länder studeras Logistic Performance 
Index (LPI). Enligt LPI framträder en bild av 
svensk infrastruktur och dess handelsmöjligheter 
som relativt goda i åtminstone ett nordiskt 

perspektiv, liksom i förhållande till flertalet av 
världens länder. Det svenska 
infrastruktursystemets kvalitetsbetyg har dock 
kontinuerligt sänkts de senaste åren.  

Kvalitet av vägar och järnvägsinfrastruktur får 
ingen enhetlig placering i världen och situationen 
verkar ha förvärrats framförallt för järnvägen de 
senaste åren.  

Indikator: Regional och internationell 
tillgänglighet 

Medborgarnas tillgänglighet till olika typer av 
service och kommunikationer har förbättrats i 
kommuner med stor befolkning, medan det 
omvända gäller på landsbygden. I ett inter-
regionalt tillgänglighetsperspektiv har en tredje-
del av Sveriges kommuner en god tillgänglighet, 
medan några kommuner inte uppfyller något av 
kriterierna för en acceptabel tillgänglighet. Till-
gängligheten har endast förändrats marginellt 
över tid. För flygresor har såväl tillgängligheten 
som åtkomligheten minskat under perioden 
2005–2014. Det gäller både inrikes- och Europa-
trafiken. Åtkomligheten för Europatrafiken har 
dock förbättrats de senaste två åren. Samman-
fattningsvis uppskattas förändringarna för denna 
indikator vara små.  

Lokal och regional tillgänglighet 

I ett lokalt och regionalt tillväxt- och kon-
kurrensperspektiv är de viktigaste tillgänglig-
hetsaspekterna de som berör tillgänglighet till 
arbetsmarknad, service och utbildning. I 
glesbygden har restiden till närmaste centralort 
inte förändrats under året. Alla resor företas inte 
med bil och alla har dessutom inte tillgång till bil.  

För att kunna nå ett resmål kan kollektivtrafik 
vara ett alternativ. Ett nödvändigt krav för att 
kollektivtrafik ska vara ett realistiskt färdmedels-
alternativ är att det finns en busshållplats 
alternativt en järnvägsstation inte allt för långt 
från startpunkten, i det här fallet representerat av 
bostaden. Cirka 73 procent av befolkningen bor 
inom 1 000 meter från en busshållplats som 
trafikeras av kollektivtrafik 2014. Ingen större 
förändring jämfört med tidigare år observeras på 
nationell nivå. Tillgängligheten är högst i stor-
städer, större städer samt dessas förorter. 
Andelen av en kommuns befolkning som bor i 
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närheten (5 kilometer) av en järnvägsstation 
uppvisar av naturliga skäl stora skillnader 
eftersom antalet järnvägsstationer är relativt 
begränsat. Det är heller inte alla kommuner som 
har en station inom sina gränser. För riket som 
helhet bor ungefär 68 procent inom 5 kilometer 
från en järnvägsstation. Inga större förändringar 
har skett jämfört med 2013. 

Interregional tillgänglighet 

För ungefär 200 av Sveriges kommuner är den 
interregionala tillgängligheten klassad som god 
när man analyserar varje enskilt tillgänglighets-
kriterium separat. När kraven sänks till 
acceptabel tillgänglighet adderas ett 50-tal av 
kommunerna. Resterande kommuner klassas, 
för något av de åtta tillgänglighetskriterierna, 
alltså som att de inte når upp till den lägre nivån 
på tillgänglighet. 

Internationella resor 

För tillgänglighetskriteriet ”Internationella 
resor” finns ett negativt avvikande mönster. För 
detta kriterium uppfylls kraven för god 
tillgänglighet endast av 133 kommuner 2014. 
Medan ytterligare 94 kommuner har acceptabel 
tillgänglighet är det 63 kommuner som inte har 
en acceptabel tillgänglighet för internationella 
resor.  

Fri rörlighet och den inre marknaden  
Den fria rörligheten och den inre marknaden 
förutsätter väl fungerande transporter över 
nationsgränserna. Transeuropeiska nätverk för 
transporter (TEN-T) är ett EU-initiativ för att 
stärka och länka samman transportsystemet i 
EU. TEN-T-nätverket med sina nio korridorer 
innebär att länderna ska koordinera sig för att 
skapa fungerande transporter genom Europa. 
Sedan december 2013 finns ett nytt regelverk 
kring TEN-T som ställer tekniska krav på nätet. 
Arbetet inom respektive korridor leds av en av 
kommissionen utsedd koordinator.  

Inom ramen för TEN-T finns möjlighet att 
via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 
ansöka om medfinansiering för studier och 
byggande. Sverige har tidigare varit mycket 
framgångsrikt i att ta del av EU:s fonder vad 
gäller TEN-T och det är regeringens ambition 

att verka för att Sverige även fortsatt ska ta del av 
EU-finansieringen. Den svenska respektive 
finska regeringen beslutade tidigare att stötta en 
ansökan om TEN-bidrag för sjömotorvägs-
projektet Midway Alignment of the Bothnian 
Corridor. Projektet erhöll därefter medel ur 
TEN-T-programmet 2013. Projektet ska vara 
slutfört den sista december 2015. Projektet 
syftar till att göra en uppgradering av transport-
länken Mo i Rana i Norge via Umeå och Vasa 
mot Moskva. I detta ingår bl. a. att förbättra 
förutsättningarna för en färjeförbindelse över 
Kvarken. 

I september 2014 gjorde EU-kommissionen 
en utlysning för TEN-T omfattande cirka 12 
miljarder euro, vilket är en stor del av utlys-
ningen för programperioden fram till 2020. Ut-
lysningen omfattar alla trafikslag. Utöver inve-
steringsobjekt kan även vissa innovationsprojekt 
söka medel från CEF. Trafikverket bistår 
regeringen i arbetet med ansökningar och 
uppföljning av projekten.  

Regeringen gav i februari 2015 sitt stöd till 56 
ansökningar. EU-kommissionen har därefter 
lämnat ett förslag i vilket 26 projekt där svenska 
aktörer ingår beviljas bidrag. Bland projekten 
med svenska aktörer återfinns bland annat 
Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom 
sjöfarten. Där finns även projekt om ITS 
(Intelligenta Transportsystem), flygledning och 
laddinfrastruktur för elfordon. 

Medlemsländerna genom CEF:s 
transportkommitté har ställt sig bakom 
kommissionens förslag om fördelning av medlen 
och därefter fattas det formella beslutet av 
kommissionen efter samråd med europeiska 
parlamentet preliminärt i början av hösten 2015.  

En utveckling av de transeuropeiska trans-
portnätverken och att svenska aktörer tar tillvara 
möjligheterna att söka pengar ur CEF är viktigt 
för att uppnå regeringens mål om såväl ny 
industrialisering av Sverige som att Sverige ska 
uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. 

Nationell och internationell tillgänglighet och 
åtkomlighet med flyg 

Sveriges flygplatser fyller en viktig funktion i 
transportsystemet genom snabba och effektiva 
person- och godstransporter som bidrar till en 
ökad tillgänglighet, arbetstillfällen och därmed 
tillväxt i hela landet. Transportstyrelsen 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 

25 

genomför årligen en rapport som mäter 
tillgänglighet och åtkomlighet med flyg. 
Tillgängligheten mäts i hur lång tid det är möjligt 
att vistas på destinationsorten vid ett dagsbesök 
med flyg. Åtkomlighet mäts i möjligheten att 
från den aktuella orten med flyg vistas över 
dagen på andra orter. 

När det gäller flyg har såväl den inrikes 
tillgängligheten som åtkomligheten minskat 
något under 2014, vilket även var fallet under 
2013. Stockholm hade både den bästa 
åtkomligheten och den bästa tillgängligheten. Av 
de 33 flygplatsregionerna hade 5 en förbättrad 
inrikes åtkomlighet, 4 en oförändrad och 24 en 
försämrad sådan. När det gäller den inrikes 
tillgängligheten hade 7 flygplatsregioner en 
förbättrad, 7 en oförändrad och 19 en försämrad 
tillgänglighet. Antalet destinationer har också 
fortsatt att minska under 2014. 

För Sverige som helhet har den internationella 
åtkomligheten förbättrats under 2014 jämfört 
med 2013. Den internationella tillgängligheten, 
dvs. möjligheten att ta sig till de svenska 
flygplatserna, minskade något. Generellt gäller 
alltså att det är lättare att nå ut från Sverige till 
Europa än att ta sig hit för en endagsförrättning, 
vilket även var trenden under 2013.  

Det statliga driftbidraget till icke statliga 
regionala flygplatser har bidragit till att 
upprätthålla tillgängligheten till dessa flygplatser. 
Regeringen har beaktat dessa flygplatsers 
förutsättningar i arbete med anpassning till 
Europeiska kommissionens nya riktlinjer för 
offentligt stöd till flygplatser och flygbolag. 

Förseningar i järnvägstrafiken 

För att förstå den regionala tillgängligheten till 
exempelvis arbetsmarknader är det viktigt att se 
till hur stora förseningar ett län har när det gäller 
persontrafiken. Ur ett resenärsperspektiv 
påverkas resenärerna i norrlandslänen 
förhållandevis hårt av tågförseningar, både 
räknat som andel av försenade tåg och som 
förlorade personminuter. Upplands län och 
Södermanlands län påverkas också mycket, 
räknat som förlorade personminuter, till följd av 
det mycket stora antalet resenärer i dessa län. 
Störningar som inträffar i storstadsregionerna 
risker även att få stora spridningseffekter i övriga 
järnvägsnätet med förseningar som följd. 

Jämfört med 2013 ökade antalet 
tågförseningstimmar på grund av fel i 
tåganläggningen med cirka 19 procent. Av den 
totala mängden tågförseningstimmar beror 26 
procent på fel i anläggningen. Ökningen har 
skett på storstadsstråk, större stråk och övriga 
viktiga stråk, medan de resterande bantyperna 
har färre förseningstimmar för 2014. De fem 
delar av järnvägsanläggningen som orsakade flest 
tågförseningstimmar under 2014 var 
kontaktledningar, spår, spårväxlar, signalställverk 
och positioneringssystem. Dessa stod 
tillsammans för cirka 65 procent av 
förseningstimmarna.  

Diagram 3.1 Tågförseningstimmar orsakade av fel i 
järnvägsanläggningen 2010–2014 uppdelade på bantyp 
Tågförseningstimmar  

 
Källa: Trafikverket. 

Tillgänglighet för biltrafik inom och mellan 
regioner 

Förändringar i tillgängligheten för biltrafik inom 
och mellan regioner bedöms efter förändrad 
restid till centralort, regionalt centrum och 
storstad. I glesbygden har restiden till närmaste 
centralort inte förändrats under året, räknat i 
antal personer med mer än en halvtimmes restid 
och som fått en restidsförändring på minst en 
och en halv minut. Däremot har tillgängligheten 
till regionala centrum minskat under året, 
förändringarna beror till stor del på nya 
hastighetsgränser. Tillgänglighetsförändringen 
beror på att fler personer har fått sänkta 
hastighetsgränser på vägen till sitt regionala 
centrum än de som fått höjda. Restider till 
storstad har inte förändrats, räknat i antal 
personer med mer än en timmes restid och som 
fått en restidsförändring på minst fyra minuter.  
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Tillgänglighet till kollektivtrafik inom och mellan 
regioner 

För att säkerställa tillfredsställande 
grundläggande tillgänglighet i kollektivtrafiken 
mellan regioner tecknar Trafikverket avtal om 
kompletterande trafik, bedömt utifrån åtta 
kriterier: tillgänglighet till respektive från 
Stockholm, internationella resor, storstäder, 
region- och universitetssjukhus, universitets- 
och högskoleorter, andra större orter samt 
besöksnäring. Under 2014 (jämfört med 2013) 
gav Trafikverkets avtal förbättrad tillgänglighet 
för 79 (88) kommuner. Utan avtalen skulle 9 
(13) kommuner ha haft en oacceptabel 
tillgänglighet, vilket kunde minskas till fyra. 
Även i dessa kommuner innebär insatserna 
förbättringar, dock utan att vi når ända upp till 
nivån god/acceptabel tillgänglighet.  

Indikator: Reslängd per färdsätt 

Mäns och kvinnors resmönster  

I de nationella resvaneundersökningarna RES 
2005–2006 och RVU Sverige 2011–2014 har 
mäns och kvinnors regionala resande mätts 
under en period. Dessa visar att mäns resande är 
nästan 25 procent längre än kvinnornas. Under 
den senare perioden har inga statistiskt tydliga 
förändringar skett jämfört med 2005–2006.  

Diagram 3.2 Färdsätt kvinnor och män 2005–2006 
Färdlängd  

 
Källa: RES 2005–2006, nationell resvaneundersökning. 

 
Av diagrammet ovan framgår att män kör bil 
regionalt ungefär 85 procent längre än vad 
kvinnor gör, men reser med bil som passagerare 
regionalt drygt 40 procent mindre än kvinnor. 
Under 2005–2006 reste män signifikant mindre 
med regional kollektivtrafik än kvinnor. Men 

skillnaden har dock minskat med ungefär 10 
procent under åren 2011–2014 och det finns inte 
längre en signifikant skillnad mellan mäns och 
kvinnors resande med regional kollektivtrafik. 
För resande till fots eller med cykel är det små 
skillnader mellan kön, men de färdsätten 
tillsammans med kollektivtrafik utgör dock en 
större andel av kvinnors resande eftersom de 
reser totalt kortare sträckor än män.  

Diagram 3.3 Färdsätt kvinnor och män 2011–2014 
Färdlängd (km som en person reser under ett år) 

 
Källa: RVU Sverige 2011–2014, nationell resvaneundersökning. 

 
Män har också en något längre total restid per 
person, ungefär tre procent, för sina regionala 
resor än vad kvinnor har, vilket kan jämföras 
med att de reser nästan 30 procent längre 
regionalt. När det gäller inrikes interregionala 
resor är mäns totala restid per capita ungefär 34 
procent högre än kvinnors, vilket ungefär svarar 
mot den relativa skillnaden i total ressträcka som 
var ungefär 40 procent mer för männen än för 
kvinnorna. Det har inte skett några tydliga 
förändringar sedan 2005–2006.  

Indikator: Färdlängd i 1 000-tals kilometer 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
beteenden i transportsystemet syns inte bara i 
resmönstren utan även i innehavet och bruket av 
fordon. Majoriteten av personbilarna ägs av män 
och detta är inte något som tycks förändras i 
snabb takt. År 2005 ägdes knappt 34 procent av 
de privatägda bilarna i trafik av kvinnor. Den 
andelen har vuxit med en procentenhet till 
knappt 35 procent 2014. 

De personbilar som ägs av kvinnor har något 
kortare årlig körsträcka än männens, se diagram 
nedan. Skillnaden har dock minskat något den 
senaste tioårsperioden, både absolut och relativt, 
så att personbilar ägda av kvinnor under 2014 i 
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genomsnitt hade fem procent kortare körsträcka 
än de som ägdes av män. Motsvarande andel för 
2005 var sju procent. 

Diagram 3.4 Total reslängd kvinnor och män över tid 
Färdlängd tusentals kilometer per år  

 
Källa: RVU, nationell resvaneundersökning. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Under de senaste åren, har en positiv trend 
uppvisats där skillnaden i mobilitet mellan 
personer med funktionsnedsättningar och övriga 
har minskat. Den positiva trenden har fortsatt 
även 2014. Trafikverket fortsatte under 2014 att 
åtgärda hållplatser och stationsområden för 
personer med särskilda behov, men i en lägre 
takt än under 2010–2012. Totalt sedan 2008 har 
66 av 150 utpekade stationer (44 procent) och 
750 av cirka 2 000 utpekade busshållplatser (38 
procent) åtgärdats. Andelen fordon i 
kollektivtrafiken med anpassningar för personer 
med funktionsnedsättning har ökat de senaste 
åren. 

Diagram 3.5 Andel av samtliga kollektivtrafiksfordon med 
vissa tillgänglighetsanpassningar 
Andel  

 
Källa: Svensk kollektivtrafik 2014, Trafikanalys 2014. 

 

Barns möjligheter att använda transportsystemet 

Barns färdsätt har förändrats till mer bilåkande, 
vilket tyder på att barn i mindre utsträckning 
använder transportsystemet själva. Detta är inget 
nytt. Under de senaste trettio åren har barns 
rörelsefrihet i transportsystemet minskat. 
Föräldrarna tillåter barnen i allt mindre grad att 
själva röra sig i närmiljön jämfört med tidigare 
föräldragenerationer. Det omfattar resor till och 
från skolan samt resor för vardagliga 
fritidsaktiveteter, ärenden och besök hos vänner.  

Det vanligaste färdsättet vid resor till skolan 
för barn i åldrarna 6 till 12 år 2013–2014 är med 
bil, 35 procent, jämfört med 32 procent som går 
till skolan. Som en jämförelse kan nämnas att 
motsvarande siffror för 2005–2006 var 40 
procent gående och 28 procent som åkte bil. 

Skillnaderna kan bero på förändrade attityder 
hos föräldrarna och det fria skolvalet, men det 
kan också bero på sämre förutsättningar för barn 
att själva använda transportsystemet.  

Barn över 13 år åker till största delen med all-
män kollektivtrafik till skolan. Det är ytterst få 
barn som, efter den genomförda hastighets-
justeringen, behöver vistas vid buss- eller taxi-
hållplatser på vägar med en hastighetsbegräns-
ning på 90 km/h eller högre. Antalet hållplats-
fickor och väderskydd har blivit fler med åren 
samtidigt som andelen barn som behöver göra 
ett buss- eller taxibyte har ökat. Vid en genom-
gång av de regionala trafikförsörjnings-
programmen visar det sig att mindre än hälften 
(7 av 20) har formulerat mål eller delmål som 
uttryckligen behandlar barns möjligheter att 
använda kollektivtrafiken eller vistas i dess 
närmiljö. 

Under 2014 omkom 14 barn i vägtrafiken. Av 
de omkomna barnen var 11 pojkar och 3 flickor. 
Med barn avses här alla som inte fyllt 18 år. Det 
är det näst lägsta antalet omkomna barn sedan 
statistik började föras på 1930-talet. Under 2013 
omkom 11 barn. Under den senaste tioårs-
perioden har antalet omkomna barn i vägtrafiken 
halverats. Förklaringen till detta är enligt Trafik-
verket lägre hastigheter på vägar, säkrare fordon 
samt att arbetet med säkerhetshöjande åtgärder 
fortgår.  

Bland barn mellan 7 och 14 år som skadas 
svårt i trafiken är de flesta gående, följt av 
personbilspassagerare. Av de svårt skadade var 
137 pojkar och 106 flickor. Barn i 15–17 
årsåldern skadas i stället svårt vid mopedåkande. 
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Kraven på körkort respektive förarbevis för att 
köra moped från 15 år kan sägas ha minskat 
barns möjligheter att köra moped samtidigt som 
de troligen kör säkrare än tidigare. Trafikverket 
arbetar med att minska riskerna vid körning med 
moped och motorcykel, exempelvis genom ökad 
och rätt hjälmanvändning, säkrare vägar och 
gator samt genom att minska incitamenten till 
trimning.  

I syfte att underlätta barns cyklande infördes 
också nya trafikregler under 2014 som innebär 
att det är tillåtet för barn till och med det år de 
fyller 8 år att även cykla på gångbanor där cykel-
väg saknas.  

Inga barn har omkommit eller skadats allvar-
ligt inom vare sig sjöfarten eller luftfarten under 
2014 medan det inom bantrafiken omkom fem 
barn varav fyra dödsfall rubricerades som själv-
mord. 

Slutsatsen är att åtgärder för att barns möjlig-
heter att använda transportsystemet ska öka 
görs, framför allt inom vägtrafiken där de flesta 
olyckor sker. Samtidigt finns det förbättrings-
potential när det gäller barns möjligheter att 
använda den allmänna kollektivtrafiken.  

Regeringens bedömning är att barns 
möjligheter att använda transportsystemet och 
vistas i trafikmiljöer är oförändrade. 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Kollektivtrafikens andel av persontransport-
arbetet har sedan 2004 ökat med över två 
procentenheter. Mest betydande för 
utvecklingen har varit det stigande 
järnvägsresandet. I absoluta tal har 
transportarbetet för gång, cykel och moped 
minskat med fyra procent sedan 2009. Om man 
antar att användandet av olika färdsätt påverkas 
av hur goda förutsättningarna är för vart och ett 
av dessa, skulle statistiken kunna vara en 
indikation på att förutsättningarna för 
kollektivtrafikresande har förbättrats mer än 
förutsättningarna för gång och cykel. 

Andelen av de kortväga resorna, kortare än 5 
kilometer, som sker till fots, med cykel eller med 
buss ligger relativt konstant över tid, strax under 
70 procent. Gång är det vanligaste färdsättet och 
utgör ungefär hälften av alla kortväga resor. 
Fortsatt är bilen ett välanvänt färdsätt för många. 
Med andra ord bör det finnas möjlighet för att 

en ökad andel av resorna ska kunna ske med 
gång, cykel och kollektivtrafik framöver. 

Under 2005–2006 reste män mindre med 
regional kollektivtrafik än kvinnor. Denna 
skillnad har minskat och det finns inte längre en 
signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors 
resande med regional kollektivtrafik.  

Män har en något längre total restid per 
person, ungefär 3 procent, för sina regionala 
resor än vad kvinnor har. Fördelat på 
reseärenden är skillnaden i total restid större. 
Skillnader mellan mäns och kvinnors restid för 
olika typer av ärenden speglar att det fortfarande 
finns tydliga könsmässiga skillnader, att män 
förvärvsarbetar i större utsträckning och kvinnor 
tar ett större ansvar för hushålls- och omsorgs-
arbetet. 

I Göteborg, Malmö och Stockholm har den 
lokala och regionala kollektivtrafiken i några 
väsentliga avseenden nått kapacitetstaket. Det är 
trångt både vad gäller infrastrukturen och om-
bord på fordon under rusningstrafik.  

Under 2014 har Trafikanalys slutrapporterat 
regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av 
den öppnade marknaden för långväga person-
trafik på järnväg samt den nya lagen om 
kollektivtrafik (dnr 2011/03859/MRT). Båda 
reformerna syftade till att gagna resenärerna 
genom ökad marknadsdynamik, ett diversifierat 
utbud samt lägre priser, vilket förväntades 
resultera i en ökad andel resande med 
kollektivtrafik. Effekterna har varit blandade.  

Det totala antalet utbudskilometer i den 
samhällsfinansierade lokala och regionala 
kollektivtrafiken har ökat med 2 procent mellan 
2012 och 2013. Under perioden 2004–2013 har 
utbudet ökat med 20 procent och resandet med 
27 procent, medan de totala kostnaderna har 
ökat betydligt mer. Resenärerna har delvis 
betalat denna kostnadsökning med högre priser. 
Även den offentliga ersättningen har ökat. 

En av förväntningarna på reformerna var att 
de skulle leda till större innovationsgrad då 
samhällsbetald trafik fick potentiell konkurrens 
av kommersiell trafik. Utvärderingen visar att 
det nu finns ett betydande kommersiellt inslag i 
den interregionala trafiken, särskilt på järnväg 
där 37 procent av trafiken utförs helt utan 
subventioner. Ett par nya operatörer har kommit 
till efter reformerna, dessa har 1,5 procent av det 
utbud som planeras i tågplanen för 2015. I den 
regionala kollektivtrafiken körs 2,9 procent på 
rent kommersiella grunder. Nya kommersiella 
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aktörer konkurrerar med en kraftigt 
subventionerad regional kollektivtrafik.  

Även på marknaden för regional kollektiv-
trafik finns inträdeshinder som rör till exempel 
konkurrensvillkoren vid trafikering, tillgång till 
samordnade betal- och biljettsystem, och tillgång 
till bytespunkter. För att undersöka om det bör 
bli obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att 
tillhandahålla data som gör det möjligt att bygga 
system för information, bokning och biljettför-
säljning av kollektivtrafikresor genomfördes 
2014 en intern utredning på Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet), som resulterade i en 
rad förslag på ökad öppenhet och rapporterings-
skyldigheter (dnr N2014/02167/TE). 

Under 2014 har 1 075 miljoner kronor utbe-
talades som statlig medfinansiering för åtgärder 
som höjer säkerhet, attraktivitet och tillgänglig-
het i lokal och regional kollektivtrafik, främst till 
kommuner och regionala kollektivtrafik-
myndigheter. Bland åtgärderna kan nämnas 
busshållplatser, resecentrum, gång- samt cykel-
vägar, spårfordon, kollektivtrafikanläggningar 
och ombyggnader av kajanläggningar. 

Ur en internationell synvinkel ligger Sverige 
kring ett europeiskt genomsnitt när det gäller 
cykeltrafikens andel av det totala antalet huvud-
resor. I Sverige ligger andelen stabilt kring ca 9 
procent och har inte förändrats nämnvärt jäm-
fört med de senaste resvaneundersökningarna. 
Däremot har den genomsnittliga cykelresan 
blivit något längre under senare år. 

Av den totala reslängden mätt i personkilo-
meter utgjorde cyklingen 1,4 procent eller 192 
kilometer per person och år under 2014. Cykelns 
andel av totalt resande förväntas minska som en 
konsekvens av framförallt regionförstoring.  

För resande till fots eller med cykel är det små 
skillnader mellan könen. 

Trafikverket har under 2014 byggt 183,3 
kilometer nya gång- och cykelvägar vilket är en 
fyrdubbling mot 2013. Under 2014 färdigställdes 
12 planskilda korsningar för gång- och cykel 
vilket är en minskning mot tidigare år.  

Trafikverket fortsätter arbetet med hand-
lingsplanen till den cykelstrategi som redovisats 
till regeringen. Detta har bl.a. resulterat i att 
cykelvägnätet längs det statliga vägnätet har 
börjat införas i den nationella vägdatabasen 
(NVDB), och en översyn av drift- och 
underhållsstandard för cykelbanor har påbörjats. 

Indikator: Trängsel i väg- och järnvägsystemet  

Trängsel uppstår tidvis såväl på vägarna som på 
järnvägsspåren. För järnvägssystemet indikeras 
trängsel av hur stor andel av tiden en del av 
systemet, en så kallad linjedel, är belagd med tåg. 
Högt kapacitetsutnyttjande innebär att 
störningskänsligheten är stor, medelhastigheten 
är låg och det är mycket svårt att hitta tid för un-
derhåll. Redan vid medelhögt kapacitetsutnytt-
jande är trafiken störningskänslig och det är 
svårt att finna utrymme för underhåll. Både per-
sontrafik och godstrafik utnyttjar kapaciteten 
och påverkas när högt och medelhögt kapaci-
tetsutnyttjande leder till ökad störnings-
känslighet, särskilt i större stråk, storstadsstråk 
och övriga viktiga stråk. Under 2014 var 
kapacitetsutnyttjandet högt eller medelhögt på 
154 av totalt 248 linjedelar under maxperioden 
(den mest belastade tvåtimmarsperioden på 
dygnet). Det är en liten förbättring jämfört med 
2013 men en försämring jämfört med 2011 och 
2012. Kapacitetsutnyttjandet är högst i 
storstadsnätet och längs de större stråken.  

Diagram 3.6 Antal linjedelar med grad av konsumerad 
kapacitet 2010–2014, max 2 timmar 
Dygn  

 
Källa: Trafikanalys. 

 
Medelhastigheten i vägtransportsystemet ökade 
något under 2014 jämfört med 2013. Trenden 
har varit oförändrad eller något ökande 
medelhastighet sedan 2010. Dessförinnan 
minskande medelhastighet under många år. För 
vintermånaderna varierar medelhastigheten 
mycket ett år till ett annat. 

Trängselindex mäts för Stockholm, Göteborg 
och Malmö. I Stockholm kan man se relativt 
stora variationer i trängseln över tid men trenden 
är att trängseln ökar. Från 2013 till 2014 
uppmättes något minskad trängsel i Stockholm 
vilket kan förklaras av att nya leder öppnats för 
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trafik. I Malmö har trängseln varit relativt 
oförändrad över flera år och i Göteborg har den 
minskat efter införandet av trängselskatt. I 
Malmö ökade trängseln under 2014, något som 
vägarbeten bidrog till. I Göteborg kan en mindre 
ökning skönjas under 2014. 

Diagram 3.7 Trängselindex, restid på väg i högtrafik på det 
statliga vägnätet, 2010–2014 Index 2010=100 
Antal linjedelar  

 
Källa: Trafikverket. 

 
Ett annat sätt att beskriva störningar i väg-
transportsystemet är att utgå från kännbarheten, 
dvs. varaktigheten på de totalstopp som sker i 
vägnätet. Kännbarheten har minskat kontinuer-
ligt sedan 2010 och fortsatte att minska från 
knappt 739 000 persontimmar 2013 till knappt 
459 000 persontimar 2014. Kännbarheten för 
lastbilstrafiken av totalstopp på det statliga väg-
nätet minskade också märkbart från 51 800 
fordonstimmar 2013 till 28 300 fordonstimmar 
2014. 

Diagram 3.8 Kännbarhet på det statliga vägnätet 
Fordonstimmar  

Källa: Trafikanalys. 

Sammantagen bedömning enligt åtta 
tillgänglighetskriterier 

Sammantaget är det 88 av Sveriges 290 
kommuner som har en god tillgänglighet enligt 
alla åtta tillgänglighetskriterierna. Det är en 
ökning från 85 kommuner 2013. Det är 16 
kommuner som inte når upp till de krav som 
ställs för en god tillgänglighet i något av 
kriterierna under 2014. Det är en förbättring från 
18 stycken 2013. Antalet kommuner som inte 
klarade kraven på acceptabel tillgänglighet i 
något av de åtta kriterierna var fyra stycken både 
2013 och 2014. Medan Arjeplogs kommun 
förbättrade sin tillgänglighet enligt ett kriterium 
sjönk tillgängligheten i Strömsunds kommun 
ned under acceptabel nivå i alla åtta kriterier och 
sällade sig därmed till Sorsele kommun, 
Jokkmokks kommun och Övertorneå kommun. 
Det är 197 kommuner som uppfyller alla åtta 
kriterierna för acceptabel tillgänglighet, en 
förbättring från 2013 då antalet kommuner var 
188. 

Funktionsmål – tillförlitlighet 

Indikator: Förseningar och inställda avgångar i 
kollektivtrafiken  

Persontågens punktlighet har varit relativt stabil 
de senaste fyra åren. Tåg som kommer mer än 
fem minuter för sent till slutdestinationen, samt 
tåg som ställs in samma dag eller dagen före 
avgång räknas som försenade. Under 2013 kom 
90,2 procent av tågen i tid enligt denna definit-
ion. För 2014 var punktligheten marginellt bättre 
med 90,3 procent av tågen i tid. Kortdistans-
tågen har bäst punktlighet. Av dem kom 93,9 
procent i tid 2014. Persontåg på långa distanser 
har sämst punktlighet. Av dem kom 77,7 pro-
cent i tid. Förseningarna är större i glesbygds-
kommunerna där främst långdistanstågen passe-
rar. Detta mönster är detsamma som tidigare år. 
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Diagram 3.9 Punktlighet persontåg 
Punktlighet persontåg1  

 
1 Rätt tid plus 5 minuter gäller för alla tåg, inklusive inställda avgångar. 
 
Källa: Trafikverket. 

 
Den totala förseningstiden för tågresenärer 2014 
var 3,25 miljoner persontimmar, det är 
marginellt lägre än 2013 då förseningstiden 
uppgick till 3,27 miljoner persontimmar. 

Diagram 3.10 Total förseningstid för tågresenärer, miljoner 
persontimmar 
Miljoner persontimmar  

Källa: Trafikanalys. 

Totalt ankommer närmare 5 miljoner tåg 
svenska stationer. Flest ankomster sker till de 
större städerna. Genomsnittlig försening per 
ankomst är störst i turism- och 
besöksnäringskommuner, samt i kommuner i en 
glesbefolkade regioner. En förklaring till sämre 
tidhållning för exempelvis glesbygdskommuner 
kan vara att dessa oftare trafikeras av fjärr- och 
snabbtåg som har en sämre punktlighet än övriga 
tågsorter. Under 2014 ökade förseningstiden 
märkbart i kommungruppen mycket avlägset 
belägna landsbygdskommuner medan 
genomsnittlig förseningstid var relativt 
oförändrad eller marginellt försämrad i övriga 
kommungrupper och i riket som helhet. 
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Diagram 3.11 Antal ankomster per station och SKL-indelning samt genomsnittlig försening  
Antal ankomster av tåg per år  Genomsnittlig försening (minuter) 

 
Källa: Trafikanalys databas över förseningar i persongodstrafiken. Jämfört med redovisningen i budgetpropositionen för 2015 har kommunindelningen förändrats. 

 
 

Indikator: Inställda persontåg 

I ankomstpunktligheten för persontåg ingår 
även de tåg som ställts in samma dag eller dagen 
före planerad avgångstid. Att tågen ställts in kan 
bero på flera orsaker, bl.a. på att det har blivit 
något fel på tåget eller på någon vagn och att 
tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker 
kan vara att tåget har varit med i en olycka eller 
att det har blivit stopp på sträckan och 
resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg 
eller med buss. 

Om ett årsgenomsnitt beräknas har andelen 
inställda avgångar successivt sjunkit under de 
senaste fyra åren. Under 2014 ökade andelen åter 
något. 

 

Diagram 3.12 Andel inställda avgångar persontåg 2010–
2014 
Procent  

 
Källa: Trafikanalys. 

 
Förseningar i godstrafiken  

Punktligheten för godstågen sjönk något under 
2014 jämfört med 2013 till drygt 78 procent. 
Godstrafikens punktlighet påverkades i viss mån 
negativt av vissa banarbeten och upprustningar 
av infrastrukturen, vilka innebar långvariga 
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hastighetsnedsättningar för tågen. Sett över en 
längre tidsperiod, särskilt jämfört med 2010 och 
2011 har punktligheten dock förbättrats.  

 
Diagram 3.13 Förseningar i godstrafiken 
Procent  

 
Källa: Trafikanalys. 

 
En översiktlig bild av tillförlitligheten i sjöfarten 
på svenskt vatten redovisas med ett antal mått 
som t.ex. fartyg som behövt assistans eller 
bogsering. Antal fartyg som under vintern 
2013/14 hade behov av assistans eller bogsering 
minskade jämfört med året innan. Under 
säsongen behövde 423 fartyg assistans och 11 
bogserades jämfört med året innan då 1 680 fick 
assistans och 57 blev bogserade. Den 
genomsnittliga väntetiden för assistans 
minskade. Sjöfartsverkets mål att i 90 procent av 
fallen kunna erbjuda lotshjälp inom fem timmar, 
uppnåddes med marginal då det skedde i 99,1 
procent av fallen. 

Funktionsmål – kvalitet 

Indikator: Vägnätets kvalitet 

Att vägytan är jämn och hel är viktigt för såväl 
trafikanter som transporter. Vägytan är också 
normalt den del av vägen där förslitningen är 
mest påtaglig. För att beskriva vägnätets kvalitet 
har Trafikverket tagit fram en 
underhållsstandard för tillståndet på belagda 
vägar som är uttryckt i tillståndsmåtten IRI 
(International Roughness Index), spårdjup och 
kantdjup. 

Andelen väg som inte uppfyller Trafikverkets 
underhållsstandard har minskat över tid till 5,6 
procent 2014. Den genomsnittliga avvikelsen för 
hela det statliga vägnätet vad gäller ojämnhet 
respektive spårighet är knappt 3 procent vardera. 
Landsbygdskommunernas vägnät avviker från 

underhållsstandarden framför allt när det gäller 
ojämnhet, medan tätortskommunerna har större 
avvikelser när det gäller spårighet vilket förklaras 
av ett stort slitage på vägtypen pendlingsvägar.  

Indikator: Järnvägsnätets kvalitet 

Någon direkt parallell mätning av järnvägsnätets 
avvikelse från underhållsstandard så som för 
vägnätet finns inte. Trafikverket nämner i 
årsredovisningen för 2014 att det är många 
parametrar som tillsammans beskriver 
järnvägsanläggningens tillstånd, och att det 
ständigt pågår en utveckling av dessa parametrar 
för att kunna göra en sådan helhetsbedömning 
av anläggningen. 

En viktig del vid kontroller av 
spåranläggningen är det relativa spårläget, vilket 
utförs för att kontrollera spårets ojämnheter och 
läge i förhållande till det ideala relativa läget. 
Från och med 2014 gäller en ny föreskrift om 
krav på spårläge vid byggande och underhåll av 
järnväg. Vid mätningar av relativa spårlägen 
upptäcks varje år ett stort antal avvikelser från 
uppsatta kravnivåer. Exempelvis rapporterades 
1 377 akuta urspårningsfarliga fel under 2014, 
dvs. fel som kräver att omedelbara åtgärder sätts 
in. I avvaktan på åtgärder kan trafiken antingen 
stoppas eller så framförs tågen med nedsatt 
hastighet. Mindre spårlägesfel kan resultera i 
komfortstörningar för passagerarna. Ett dåligt 
spårläge medför dessutom alltid risk för stora 
spårbelastningar, vilket accelererar ned-
brytningen av spåret. 

Totala antalet anmälda fel per spårkilometer, 
vilket är en sammantagen helhetsbedömning av 
anläggningens tillstånd, tenderar att öka över 
tiden på alla bantyper utom banor med ringa 
eller ingen trafik. Antal rapporterade fel är störst 
på storstadsnätet. Ökningen kan till viss del 
förklaras av att ändringar i rapporteringsrutinen 
har medfört en ökad noggrannhet vid 
inrapporteringen av felen. Trots att antalet 
rapporterade fel tenderar att öka över tid och att 
många spårlägesfel klassas som akuta så har det 
inte lett till att antalet olyckshändelser och 
urspårningar vid tågrörelser över tid har ökat. 
Utvecklingen de senaste åren har varit relativt 
stabil. 
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Indikator: Resenärers upplevelser av kvalitet 

Ungefär två tredjedelar av tågresenärerna uppger 
att de är ganska eller mycket nöjda med 
trafikinformationen som ges i väntsalar, på 
perronger eller ombord på tågen vid normala 
förhållanden. Nöjdheten sjunker vid stört läge, 
då fyra av tio är ganska eller mycket nöjda med 
trafikinformationen. Vid ett stört driftläge är 
ungefär 30 procent av tågresenärerna missnöjda 
eller mycket missnöjda. Inga större förändringar 
har skett jämfört med föregående år. 

Det genomförs mätningar i form av 
kundnöjdhet av den trafikinformation som 
resenärerna ges av Trafikverket i samband med 
att en störning inträffar på järnväg respektive 
väg. Informationen ska bidra till att resenären 
kan fatta beslut om sin fortsatta resa. 
Kundnöjdheten var 2013 i genomsnitt 57 
procent för järnvägen. Kundnöjdheten rörande 
Trafikverkets trafikinformation för väg, liksom 
vid vägarbeten låg strax över 60 procent 2013. 
Eftersom denna undersökning endast genomförs 
vart annat år finns inga nya uppgifter att tillgå 
för 2014. 

Swedavia AB mäter kontinuerligt 
kundnöjdheten hos avresande resenärer på de 
statliga flygplatserna. En mätning gentemot 
resenärerna bedöms spegla helhetsupplevelsen av 
flygplatsernas funktion. Detta inkluderar till 
exempel upplevd servicenivå och tider vid 
incheckning, säkerhetskontroll och transfer samt 
informationstjänster, hantering av eventuella 
förseningar samt utbud och tillgång till affärer, 
restauranger och parkering etc. Utfallet för åren 
2010, 2011 och 2012 blev 68 procent nöjda 
resenärer. Kundnöjdheten har därefter ökat de 
två senaste åren vilket resulterade i ett Nöjd 
Kund Index (NKI) på 75 för 2014. 

Majoriteten av flygplatserna bidrar till upp-
gången genom en positiv kundnöjdhetsut-
veckling. Den största förändringen har skett på 
Luleå flygplats där nöjdheten ökade med 21 
procent. Även på Umeå flygplats och Kiruna 
flygplats skedde stora positiva förändringar med 
10 procent vardera. På Malmö flygplats sjönk 
kundnöjdheten med 5 procent. Skillnaden i 
nöjdhet mellan affärs- och privatresenärer är 
fortsatt stor på Swedavia AB:s flygplatser, med 
en högre nöjdhet bland privatresande än bland 
affärsresande. 

Ett jämställt samhälle  

Jämställdhet ska genomsyra transportpolitiken. 
Regeringen redovisar, med ett undantag, i denna 
budgetproposition uppgifter avseende kvinnor 
och män under respektive avsnitt i stället för 
under ett särskilt område. Undantaget är 
representationen i styrelser och ledningsgrupper 
som följer här.  

Representationen i transportmyndigheternas 
styrelser, se diagram nedan, var under 2014 i 
genomsnitt 49 procent kvinnor och 51 procent 
män. I Trafikverkets styrelse ingår lika många 
kvinnor som män medan Sjöfartsverkets och 
Transportstyrelsens styrelser har en majoritet 
kvinnor, 56 procent respektive 63 procent 
kvinnor. I Luftfartsverkets styrelse är däremot 
60 procent män. Trafikanalys har 67 procent 
män i sitt vetenskapliga råd. Om även Verket för 
innovationssystem, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Swedavia AB och 
Jernhusen AB tas med blir genomsnittet 49 
procent kvinnor och 51 procent män i 
styrelserna.  

Diagram 3.14 Andel kvinnor och män i styrelser för vissa 
myndigheter och statligt ägda bolag inom transportområdet 
Andel kvinnor och män  

 
Källa: Trafikanalys. 

 
Representationen i transportmyndigheternas 
ledningsgrupper består i genomsnitt av 54 
procent kvinnor och 46 procent män. Under 
2013 var siffrorna omvända, då var det 54 
procent män och 46 procent kvinnor i 
transportmyndigheternas ledningsgrupper. För 
att räknas som en jämställd representation krävs 
att fördelningen ligger mellan 40 och 60 procent.  
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Diagram 3.15 Andel kvinnor och män i ledningsgrupper för 
vissa myndigheter och statligt ägda bolag inom 
transportområdet 
Andel kvinnor och män  

 
Källa: Trafikanalys. 

 
Utformningen av transportsystemet beror i stor 
utsträckning på beslut som fattas på regional och 
lokal nivå. Därför redovisar Trafikanalys i sin 
rapport Uppföljning av de transportpolitiska 
målen (2015:7) även hur representationen ser ut 
för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
och kommunala nämnder, styrelser och 
förvaltningar kopplade till transportsektorn. I 
den politiska ledningen i de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna är 36 procent 
kvinnor och 64 procent män, medan de högre 
cheferna i motsvarande organisationer består av 
38 procent kvinnor och 62 procent män. 
Andelen kvinnor som är högre chefer har dock 
ökat från 29 procent sedan förra året.  

Motsvarande genomgång för de politiska 
ledningarna i de kommunala nämnderna, 
styrelserna och förvaltningarna inom 
transportområdet visar att andelen kvinnor och 
män är 32 respektive 68 procent i de politiska 
ledningarna och 40 procent kvinnor och 60 
procent män i förvaltningsledningarna. 

Slutsatsen är att representationen av kvinnor 
och män i styrelser och ledningsgrupper på 
statlig nivå, numerärt sett, är god men att 
representationen av kvinnor och män på regional 
och kommunal nivå bör bli mer jämställd som en 
del i att uppnå ett jämställt transportsystem och 
därigenom ett jämställt samhälle. 

Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa 

Trafiksäkerhet  

Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete förutsätter en 
god helhetssyn vad gäller säkerhetsarbetet inom 
de olika trafikslagen. Syftet med de åtgärder som 

vidtas är att i linje med nollvisionen rädda liv och 
förhindra att människor blir allvarligt skadade i 
transportsystemet.  

En viktig förutsättning för att kunna vidta re-
levanta åtgärder på området är att få in korrekta 
och jämförbara olycksdata från olyckor och 
undersökningar av dessa. Utredningen om över-
syn av bestämmelserna om undersökning av 
olyckor (dir. 2013:65) har lämnat delbetän-
kandet Olycksregister och djupstudier på trans-
portområdet (SOU 2014:24) samt slutbetän-
kandet Nya bestämmelser om säkerhetsutred-
ning av olyckor (SOU 2014:82). Betänkandena 
som innehåller förslag om en mer enhetlig och 
effektiv reglering av undersökningar av olyckor, 
samt register över sådana händelser, har 
remitterats och beredningen av förslagen forts-
ätter inom Regeringskansliet. Syftet med utred-
ningens förslag är att arbetet med olycksregister 
och de olycksutredningar som sker ska ge ett bra 
underlag för det fortsatta säkerhetsarbetet. Bland 
annat föreslår utredningen när det gäller väg-
trafikolycksregistret Strada att åtgärder vidtas 
för att förbättra kvaliteten i rapporteringen från 
akutsjukhusen.  

Inom flera av trafikslagen visar utvecklingen 
att målpreciseringarna för trafiksäkerhet kan 
behöva ses över. När det gäller vägtrafiken är 
utvecklingen mot målen positiv. De mål för 
antalet döda som finns för hela EU gäller för en 
delvis annan tidsperiod än de svenska och dess-
utom pågår ett arbete för att ta fram mål för 
allvarligt skadade inom EU. Inom sjöfarten och 
luftfarten gäller de svenska preciseringarna hela 
området, trots att olyckor mestadels inträffar 
med mindre farkoster och på fritiden. 
Målpreciseringarna gäller vidare endast olyckor, 
medan en stor andel av de som omkommer inom 
vägtrafiken och majoriteten av de som omkom-
mer inom bantrafiken gör det i händelser som 
bedöms vara självmord. Mot bakgrund av detta 
påbörjar regeringen nu ett arbete för att se över 
preciseringarna av målen.  

Av tabell 3.3 t.o.m. tabell 3.6 framgår hur 
många människor som omkommit och skadats i 
transportsystemet under 2007–2014. 

Indikator: Omkomna och allvarligt skadade inom 
vägtrafiken 

Arbetet med nollvisionen – att inga människor 
på lång sikt ska behöva dö eller skadas allvarligt 
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inom vägtrafikområdet – har kommit långt. 
Inom vägtransportområdet är preciseringen av 
målet för perioden 2007–2020 att antalet döda 
ska halveras och antalet allvarligt skadade 
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
Utgångstalen är beräknade utifrån basåren 2006–
2008, vilket enkelt uttryckt innebär att högst 220 
personer ska omkomma och högst 4 122 skadas 
allvarligt 2020. Även om antalet omkomna har 
stigit 2014 jämfört med de närmast föregående 
åren, så är utvecklingen sedd över flera år 
fortfarande i nivå med den som krävs för att 
uppnå målet. Under tioårsperioden 2005–2014 
har den genomsnittliga årliga minskningen varit 
ungefär 5 procent. Med en fortsatt utveckling i 
liknande takt kommer målet att nås.  

Självmord står för ungefär åtta procent av de 
trafikdödade, och särredovisas i statistiken. 
Under 2014 har 25 dödsfall genom självmord 
inträffat inom vägtrafiken, jämfört med 28 
dödsfall 2013 och 36 dödsfall 2012. Under de 
senaste åren har metoderna för att bedöma om 
en person avlidit genom självmord förbättrats. 
Den förbättrade metodiken för att identifiera 
självmord i vägtrafiken har resulterat i att fler 

dödsfall kunnat uteslutas från olycksstatistiken 
jämfört med tidigare år. Det är dock fortsatt 
viktigt att redovisa antalet suicid i 
trafiksäkerhetsstatistiken.  

Antalet svårt skadade enligt officiell statistik 
baserat på polisens rapportering minskade 2014 
till 2 399, från 2 716 året innan. Med 
utgångspunkt i akutsjukhusens rapportering i 
Strada beräknas antalet allvarligt skadade, dvs. 
med en bestående invaliditetsgrad på minst en 
procent, till 4 900 personer 2014. Detta ligger 
inte i linje med nödvändig utveckling för att nå 
målet till 2020. 

Inom EU finns ett mål om en halvering av 
antalet omkomna 2020 jämfört med 2010. Målet 
avser utvecklingen i EU som helhet men om 
Sverige skulle ta ”sin” del motsvarar det en 
skärpning av 220-målet till högst 133 dödade 
(exklusive självmord) år 2020. Detta skulle 
innebära ett årligt genomsnittligt antal 
omkomna på 12 procent fram till 2020, vilket är 
en betydligt snabbare utveckling än hittills. Inom 
EU pågår också ett arbete för att kunna sätta 
gemensamma mål för antalet allvarligt skadade. 

Tabell 3.3 Omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade inom vägtrafiken 2006–2014, samt mål för 2020 
 

 Omkomna exklusive självmord  
(inklusive självmord inom parentes 

 
Svårt skadade 

Allvarligt 
skadade2 

Period Samtliga Män  Kvinnor Samtliga Män  Kvinnor Samtliga 

Basvärde 
2006–2008 

 
438 

 
321 

 
117 

 
3 813 

 
2 371 

 
1 423 

 
5 496 

2009 3581 2661 921 3 460 2 143 1 294 5 205 

2010 266 (283) 199 67 2 888 1 743 1 126 4 648 

2011 319 (342) 241 78 3 127 1 968 1 149 4 500 

2012 285 (321) 218 67 2 976 1 864 1 094 4 434 

2013 260 (288) 195 65 2 716 1 650 1 051 4 909 

2014 270 (295) 191 79 2 389 1 475 898 4 833 

Snitt  

2012–2014 

 
272 (301) 

 
201 

 
70 

 
2 694 

 
1 663 

 
1 014 

 
4 725 

Mål 2020 220    2 860   (4 122)3 
Källa: Trafikanalys.  
1 Inklusive självmord. 

2 Uppskattning utifrån akutsjukhusens rapportering i Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). 
3 Målet utgår från svårt skadade. Denna siffra är därför en uppskattning om allvarligt skadade i stället skulle ha använts som bassiffra. 
 
 

Indikator: Omkomna och allvarligt skadade inom 
olika trafikantgrupper 

Under 2014 omkom, exklusive självmord, 191 
män och 79 kvinnor i vägtrafikolyckor. Andelen 
omkomna män av det totala antalet omkomna 
har under de senaste 10 åren varit i genomsnitt 

74 procent och andelen kvinnor 26 procent, med 
ganska stora årliga fluktuationer. Antalet barn 0–
17 år som dödades i vägtrafiken var 14 stycken, 
varav 11 pojkar och 3 flickor. Det är det näst 
lägsta antalet omkomna barn (näst efter 2013 års 
siffra) sedan man började föra statistik. Under 
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den senaste tioårsperioden har antalet omkomna 
barn i vägtrafiken halverats.  

Antalet allvarligt skadade, som prognostiseras 
utifrån akutsjukhusens rapportering i Strada, har 
ökat de senaste åren. Ökningen består helt av 
skadade cyklister, medan antalet allvarligt 
skadade i personbilar och andra fordon har 
stabiliserats. Cyklisterna utgör 10 procent av 
dem som dödas i vägtrafiken, men hela 44 
procent av de allvarligt skadade (mer än en 
procents invaliditet). Vidare är 37 procent av de 
mycket allvarligt skadade (mer än tio procents 
invaliditet) cyklister. Faktorer som inverkar på 
trafiksäkerheten för cyklister är främst hur väl 
infrastrukturen är anpassad för cykling vad gäller 
underhåll och hinder. Eftersom en stor del av 
cykelolyckorna utgörs av singelolyckor, där halt 
underlag bidragit till olyckan, är kommunernas 
arbete med underhåll av cykelbanorna helt 
avgörande för möjligheterna att få ner antalet 
olyckor. När det gäller hur allvarlig en olycka 
blir har hjälmanvändning stor betydelse främst 
när det gäller allvarliga skador på huvudet, där 
ungefär hälften av dessa hade kunnat undvikas 
med hjälm. Vidare visar undersökningar att 
hälften av dem som avlider i cykelolyckor är 
påverkade av alkohol, droger eller läkemedel.  

En stor grupp allvarligt skadade som inte ingår 
i definitionen av vägolyckor är gående som råkar 
ut för fallolyckor. Även för denna grupp är 
vägunderhållet av stor betydelse. 

Effektivare arbete mot rattfylleri 

Även om andelen nykter trafik är hög i Sverige, 
är andelen omkomna i alkoholrelaterade olyckor 
i stort sett oförändrad sedan flera år. Under 2014 
omkom 54 personer i alkoholrelaterade 
vägtrafikolyckor. Den genomsnittliga 
alkoholkoncentrationen i blodet hos påverkade 
omkomna förare var 2,05 promille.  

När det gäller andelen drogpåverkade förare, 
avses såväl alkohol som narkotika, är statistiken 
bristfällig, eftersom slumpmässiga provtagningar 
inte är tillåtna. För att en polisman eller en 
tjänsteman från Kustbevakningen eller 
Tullverket ska kunna genomföra en provtagning 
krävs skälig misstanke om drograttfylleri. Under 
2014 omkom 21 personer i drogrelaterade 
olyckor varav 8 i kombination med alkohol. 
Bland drograttfylleristerna saknade mer än 
hälften körkort. Statistiken avser omkomna 

förare eftersom det sällan finns uppgifter om 
drogpåverkan beträffande förare som överlevt en 
olycka. När det gäller läkemedel som kan 
påverka körförmågan är statistiken bristfällig 
eller obefintlig. 

Regeringen uppdrog i april 2013 åt Trafikver-
ket att i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Tull-
verket, Kustbevakningen och Socialstyrelsen ta 
fram gemensamma nationella rekommendat-
ioner för Smadit (samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken), och för hur verksamheten kan 
följas upp och utvärderas. Smadit innebär att 
misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som 
möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet 
att komma i kontakt med socialtjänst och/eller 
beroendevården om de vill ha hjälp med att 
komma ur sitt drogproblem. Det övergripande 
målet är att minska antalet återfall i ratt- och 
sjöfylleri. Trafikverket har redovisat uppdraget, 
som syftar till att förbättra arbetet med Smadit 
(dnr N2014/01987/MRT). Redovisningen be-
reds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Alkobommar är ett effektivt medel att kon-
trollera och stoppa alkoholrattfylleri, samtidigt 
som alkobommarna ligger i linje med arbetet 
med nollvisionen. Försök med teknik för auto-
matisk nykterhetskontroll i hamnar – 
alkobommar – har tidigare år genomförts i 
Ystad, Trelleborg och Göteborg (Tysklandster-
minalen). Sedan hösten 2014 pågår försök i 
Stockholms Frihamn. Kontrollerna har fungerat 
bra rent tekniskt och kan, kombinerat med in-
formation riktad till förarna vid incheckning och 
på färjorna, även ha haft en preventiv effekt. 
Andelen påverkade förare har sjunkit under 
försökens gång och de som varit rattfulla har 
haft en lägre genomsnittlig blodalkoholhalt i 
slutet av försöksperioden. Andelen rattfulla är 
enligt en rapport från försöken i Stockholm 
hösten 2014 från Motorförarnas Helnykter-
hetsförbund, som genomfört försöken i samar-
bete med myndigheter och företag, betydligt 
högre i hamnar (0,7 procent) än i trafiken i 
övrigt (0,23 procent, enligt en rapport från 
Statens väg- och transportforskningsinstitut). 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att i 
samråd med övriga berörda aktörer analysera vad 
som krävs för ett införande av alkobommar i 
vissa hamnar. Uppdraget ska redovisas senast 
den 2 november 2015. Regeringen avser därefter 
att återkomma om riksdagens tillkännagivande 
att regeringen med skyndsamhet bör se över 
frågan om hur ett införande av alkobommar i 
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gränshamnarna kan genomföras (bet. 
2014/15:TU8, rskr. 2014/15:145). 

Omkomna och allvarligt skadade inom sjöfarten  

Preciseringen av målet för sjöfarten är att antalet 
omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåts-
trafiken ska minska fortlöpande och antalet all-
varligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 
Målet rörande de allvarligt skadade inom sjöfar-
ten kan uttryckas som att högst 40 personer ska 
skadas allvarligt inom sjöfarten och fritidssjö-
farten 2020. Inom yrkessjötrafiken omkom fyra 
personer under 2014 och 12 personer blev 
allvarligt skadade. Samtliga omkomna och 
allvarligt skadade inom yrkessjöfarten 2014 var 
män och alla äldre än 18 år. 

Inom fritidsbåtstrafiken omkom 23 personer, 
vilket var färre än 2013, då 36 personer omkom, 
och 2012 då 24 personer omkom. De 23 
omkomna var samtliga män och samtliga äldre 
än 18 år. Två personer omkom av kroppsskador i 
samband med kollisioner med små yrkesfartyg. 
Dessa båda olyckor är de enda där någon 
omkom vid färd på havet. Övriga dödsolyckor 
inträffade i hamnar (10 procent) eller i insjöar. 
Liksom tidigare är bidragande orsaker ofta 
avsaknad av flytväst och möjligheter att kalla på 
hjälp samt intag av alkohol. Sedan 2011 har 
endast 2 barn (under 18 år) omkommit i 
fritidsbåtsolyckor.  

Förutsättningarna för en god statistik vad 
gäller allvarligt skadade är bäst inom yrkessjö-
farten, där en rapporteringsskyldighet finns. 
Inom fritidsbåtlivet sker en kontinuerlig förbätt-
ring av dataunderlag för att bedöma antal allvar-
ligt skadade, bl.a. genom en rapportering från 
sjukvården till olycksskaderegistret Strada. Den 
rapportering som akutsjukhusen i Västra Göta-
lands län och Stockholms län lämnar beträffande 
allvarligt skadade inom fritidssjöfarten visar dock 
att nästan hälften av de allvarligt skadade är 
kvinnor. Det rör sig till stor del om skador i 
samband med ilandstigning. Förbättringen av 
statistiken beträffande antalet allvarligt skadade 
inom fritidssjöfarten gör att antalet skadade 
enligt mätningar kommer att öka över tid. Mål-
nivåerna för skadade kan därför behöva ses över.  

Som en del av en riskbaserad styrning av sjö-
säkerhetsarbetet har Transportstyrelsen 2013 
inrättat ett analysforum, vars uppgift bl.a. är att 
sammanställa och analysera information från 

olycks- och tillbudsrapportering och tillsyns-
resultat för att kunna lämna rekommendationer 
och förslag till myndighetens arbete med regler, 
tillstånd och tillsyn. På grund av de svårigheter 
som finns när det gäller statistiken för allvarligt 
skadade redovisas endast antalet omkomna 
nedan. 

Tabell 3.4 Omkomna, svårt skadade, allvarligt skadade 
inom sjöfarten 2009–2014, jämfört med basvärde 2006–
2008 samt mål 2020 
Antal 

Period Omkomna  

Basvärde 2006–2008 39 

2009 40 

2010 29 

2011 43 

2012 24 

2013 40 

2014 27 

Mål 2020 15 
Källa: Trafikanalys.  

Omkomna och allvarligt skadade inom 
spårtrafiken 

Enligt preciseringen av målet ska antalet 
omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet minska fortlöpande. 
Antalet omkomna vid olyckshändelser inom 
bantrafiken, dvs. järnväg, spårväg och 
tunnelbana, ökade under 2014 från 19 till 32 
personer jämfört med 2013. Genomsnittet för de 
tre senaste åren är därmed på samma nivå som 
basvärdet och måste minska med hela 59 procent 
för att målet för 2020 ska nås. Dessutom har 
antalet självmord inom bantrafiken ökat över tid.  

Av de 32 personer som omkom i olyckshän-
delser under 2014 förolyckades 29 personer 
inom järnvägen, 2 personer inom spårvägarna 
och 1 person inom tunnelbanan. Av de om-
komna var 26 män och 6 kvinnor, och ingen av 
dem var under 18 år. Bland de omkomna fanns 
inga passagerare på rälsfordonen. De omkomna 
var 12 plankorsningstrafikanter och 18 obehö-
riga på spåret. De två som omkom vid spårväg 
var trafikanter i plankorsningar. Antalet allvarligt 
skadade vid olyckshändelser 2014 ligger strax 
under 2020 års målnivå, men på grund av 
rapporteringsproblem kan detta vara en 
underskattning av antalet skadade.  
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De flesta som skadas och omkommer i 
bantrafiken vistas olovligen i spårområdet och 
majoriteten av dessa olyckor klassificeras som 
självmordshändelser. Plankorsningsolyckor är 
den näst största olyckskategorin. Män dominerar 
i antal omkomna och allvarligt skadade i 
bantrafikolyckorna och under perioden 2009–
2014 var i genomsnitt 73 procent av de 
omkomna män. 

Med tanke på de höga dödstalen i olyckor och 
ökat antal självmord är Trafikanalys 
övergripande bedömning att utvecklingen inte 
sker i fas med målen för 2020. 

Tabell 3.5 Omkomna, svårt skadade, allvarligt skadade 
inom bantrafiken 2009–2014, jämfört med basvärde 2006–
2008 samt mål 2020 
Antal 

Period Omko
mna 
exkl. 
självm
ord  

Självmord  Allvarligt 
skadade 
exkl. 
självmords-
försök  

Allvarligt 
skadade vid 
självmords-
försök  

Basvärde (snitt 
2006–2008)  

 
23 

 
77 

 
40 

 
5 

2009  22  69  33  4  

2010  52  72  40  5  

2011  30  64  41  7  

2012  22  95  26  4  

2013  19  98  25  4  

2014  32  82  22  6  

Mål 2020 10  27  
Källa: Trafikanalys. 

Omkomna och allvarligt skadade inom luftfarten  

Enligt preciseringen av målet ska antalet 
omkomna och allvarligt skadade inom 
luftfartsområdet minska fortlöpande. Endast en 
person omkom inom luftfarten under 2014, 
vilket är den lägsta siffran sedan mätningar 
påbörjades 1969. Antal allvarligt skadade 
uppgick till sex personer, en minskning från året 
innan och det lägsta värdet under den senaste 
tioårsperioden. Samtliga allvarligt skadade var 
inom häng-, segel- och skärmflyg. Inget haveri 
med ett kommersiellt flygplan inträffade under 
2014. Antalet dödade och skadade inom 
luftfarten är litet, med mycket stora variationer 
mellan åren, men utvecklingen de senaste åren 
har uppfyllt målet om fortlöpande minskning av 
antalet dödade och skadade. 

Tabell 3.6 Omkomna och allvarligt skadade inom luftfarten 
2009–2014, inklusive svenskregistrerade civila luftfartyg, 
sportflygplan, segelflygplan, flygskärmar, luftballonger och 
hängglidare, samt mål 2020 
Antal 

Period Omkomna Allvarligt skadade  

Basvärde (snitt 
2006–2008)  

 
7  

 
16  

2009  3  17  

2010  2  14  

2011  3  9  

2012  12  16  

2013  5  10  

2014  1  6  

2020 (mål)  0  3  
Källa: Trafikanalys. 

Begränsad klimatpåverkan 

Indikator: Koldioxidutsläpp, energieffektivitet och 
andel förnybar energi  

Utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter svarar för ca hälften av de utsläpp 
som omfattas av det nationella målet till 2020 
och utgör ca en tredjedel av de samlade växthus-
gasutsläppen i Sverige. Utsläpp från vägtrafiken 
dominerar. Utsläppen av växthusgaser från in-
rikes transporter fortsätter långsamt att minska. 
Preliminära beräkningar visar att utsläppen 
minskade med knappt en procent under 2014 
och nu är cirka 4 procent lägre än 1990. 
Huvudförklaringen är en kombination av energi-
effektivare personbilar och ökad andel förnybar 
energi. Effekten av åtgärderna har dock till viss 
del motverkats av att trafikarbetet har börjat öka 
igen, efter att ha legat relativt stilla sedan 2008.  

Diagram 3.16 Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 
Miljoner ton koldioxidekvivalenter  

 
Källa: Naturvårdsverket, Trafikverket. 
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Energieffektiviteten för persontransporter på 
väg och med inrikes luftfart fortsätter att för-
bättras medan godstransporter på väg haft en 
oförändrad energieffektivitet.  

EU-krav på högsta tillåtna nivå för koldioxid-
utsläpp från personbilar och lätta lastbilar, till-
sammans med nationella styrmedel, gör att de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya 
personbilar fortsätter att sjunka. Utsläppen från 
tunga lastbilar fortsätter långsamt att minska, 
men de ligger fortfarande drygt 20 procent över 
nivån 1990. 

Trafikverkets prognoser pekar på en fortsatt 
ökning av trafiken framöver men utsläppen 
bedöms, tack vare beslutade åtgärder och 
styrmedel, kunna minska något fram till 2030.  

Diagram 3.17 Nya personbilars CO2-utsläpp 
Koldioxidutsläpp (g/km)  

 
Källa: The European Environment Agency (EEA), data för 2014 från Trafikverkets 
bearbetning från vägtrafikregistret. 

 
Under 2014 ökade andelen biodrivmedel inom 
vägtransportsektorn från 9,6 procent till 11,4 
procent. Ökningen beror till största delen på 
ökad inblandning av HVO (hydrerade växtoljor) 
i diesel. Andelen förnybar energi i hela 
transportsektorn utgjorde under 2014 
preliminärt 18,7 procent med 
förnybarhetsdirektivets beräkningsmetod. 
Direktivets mål är att varje medlemsstat ska 
uppnå minst 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn till 2020.  

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar under 
2014 var 4 657 stycken fördelat på 1 239 elbilar 
och 3 418 laddhybrider. Andelen miljöbilar i 
nybilsförsäljningen utgjorde cirka 17 procent 
under året.  

Trafikverket bedömer att de åtgärder som de 
har vidtagit under 2013 minskade utsläppen av 
växthusgaser med 42 000 ton till följd av 

hastighetssänkningar, krav på sparsam körning i 
förarprovet och kollektivtrafiksatsningar.  

Diagram 3.18 Koldioxidutsläpp från bantrafik, inrikes luft-
fart och inrikes sjöfart 
Miljoner ton koldioxidekvivalenter  

 
Källa: Naturvårdsverket, Trafikanalys. 

Frisk luft  

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Frisk luft 
är i huvudsak positiv, men målet bedöms inte 
kunna nås med beslutade och planerade åtgärder. 
För transportsektorn handlar det primärt om att 
utsläppen av kväveoxider och partiklar fortsatt 
beräknas vara för höga i stadsmiljö. 

Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken 
sjunker stadigt, om än långsammare än tidigare, 
och har minskat med 2 procent under 2014 och 
med 66 procent sedan 1990. Framför allt är det 
renare tunga lastbilar som bidrar till 
minskningen. Personbilarnas utsläpp ökar som 
ett resultat av fler dieseldrivna bilar som inte har 
så effektiv rening av kväveoxider. 

Införandet av Euro VI för tunga fordon har 
inneburit en väsentlig sänkning av kväveoxid- 
och partikelemissionerna från dessa fordon 
vilket kommer att bidra till bättre luftkvalitet i 
takt med att fordonsparken förnyas. 

För att minska halterna av PM10 vidtas 
åtgärder på såväl statlig som kommunal nivå. 
Lokala dubbdäcksförbud på vissa gator, 
dammbindningsprogram och sänkta 
hastighetsgränserhar bidragit till att sänka 
halterna av PM10. Den särskilda utredare som 
har haft i uppdrag att förutsättningslöst ta fram 
förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de 
höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i 
andra berörda tätorter överlämnade i mars 2015 
betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i 
tätort? (SOU 2015:27). Betänkandet har 
remitterats.  
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Buller  

Trafik på väg och järnväg är de bullerkällor som 
berör flest människor i Sverige. Omkring två 
miljoner människor beräknas vara utsatta för 
trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. 
Längs de statliga vägarna beräknas ca 200 000 
personer vara utsatta för högre bullernivåer än 
riktvärdena för inomhusmiljö. För järnväg är 
motsvarande siffra 370 000 personer. Ökat 
trafikarbete, ökad inflyttning till städer och 
byggande av bostäder närmare bullerkällor bidrar 
till att fler människor blir bullerutsatta.  

Höga bullernivåer medför negativa effekter på 
hälsa och välbefinnande, t.ex. ökad risk för hjärt- 
och kärlsjukdomar, sömnstörningar och effekter 
på inlärning och prestation samt för tidig död. 
Minskad bullerexponering ger därför betydande 
hälsovinster.  

Arbetet med åtgärder för att minska antalet 
bullerutsatta längs statliga vägar och järnvägar 
fortsätter. Utfallet på väg är lägre 2014 jämfört 
med 2013, men för järnväg är nivån högre. 
Trafikverket har vidtagit åtgärder 2014 som 
innebär att totalt 2 872 färre personer är utsatta 
för vägtrafikbuller över riktvärden för buller 
inomhus, varav 2 080 vid statliga vägar och 792 
vid kommunala vägar. Åtgärder har exempelvis 
vidtagits vid en skola med 1 500 elever i 
Stockholm. På statliga järnvägar innebär vidtagna 
åtgärder under 2014 att totalt 3 226 personer 
färre är utsatta för järnvägsbuller över 
riktvärdena. 

För att få en effektiv styrning av arbetet med 
buller- och vibrationsåtgärder har Trafikverket 
tagit fram en riktlinje, och arbetssätten för att 
avväga, beräkna och bedöma vilka åtgärder som 
är rimliga att utföra har utvecklats. 
Bullerdatabaser har utretts och utvecklats i syfte 
att effektivisera planeringen och tydliggöra 
behoven av bullerdämpande åtgärder. Arbetssätt 
har utvecklats i samarbete med byggbranschen 
för att säkerställa att de bullerskyddsåtgärder 
som planeras och genomförs leder till avsedda 
effekter. Trenden är dock att fler människor 
exponeras för trafikbuller utomhus. Enligt 
Trafikverkets årsredovisning för 2014 är det de 
främsta anledningarna till att fler flyttar till 
storstäderna och att det byggs bostäder i 
bullerutsatta lägen. 

Landskap  

Infrastruktur och transporter har påverkan på 
landskapet, som innefattar bl.a. natur- och 
kulturvärden, ekologiska funktioner och 
naturresurser som vatten, odlingsmark och 
skogsmark samt kulturella samband. Påverkan 
består av bl.a. intrång, fragmentering, 
barriäreffekter, föroreningar och effekter på 
ekosystemtjänster, dvs. människors direkta och 
indirekta nytta från ekosystemen. Trafikverket 
har i sin årsredovisning bedömt att andelen 
landskapsanpassad infrastruktur är låg och att 
artrika infrastrukturmiljöer har blivit färre. 
Orsaken till detta bedöms av Trafikverket vara 
bristande hänsyn vid ombyggnader och 
förstärkningsarbeten m.m. Genom förändrad 
skötsel, att ställa väg- och banutformningskrav 
samt initiera fysiskt riktade miljöåtgärder kan 
landskapsanpassningen öka, barriäreffekter 
minskas och infrastrukturen bidra till ökad 
biologisk mångfald samt motverka viltolyckor. 
Med felaktig skötsel kan invasiva arter spridas 
genom transportsystemet. Infrastrukturen har 
många beröringspunkter med vatten, bl.a. 
dricksvattenresurser. Under 2014 har en åtgärd 
färdigställts för att trygga vattenförsörjningen. 
En tredjedel av alla vägpassager utgör definitiva 
eller partiella vandringshinder för bottendjur, 
fisk och utter. 

Åtgärder för att reducera barriärer för 
vattenlevande djur som utter och fisk har 
genomförts på såväl väg som järnväg. Under år 
2014 utfördes exempelvis 54 åtgärder för utter 
och 29 åtgärder för fisk. I övrigt har drygt 578 
åtgärder genomförts på alléer och kulturobjekt, 
vilket är betydligt fler än 2013. Drygt 480 
milstenar har restaurerats och 43 alléer samt 27 
kulturvägar har åtgärdats.  

För förorenade områden har 
efterbehandlingar och kontrollprogram 
genomförts i 13 områden. Skadestånd har 
betalats ut i ca tio fall.  

Sammantaget är åtgärdstakten låg i 
förhållande till det identifierade åtgärdsbehovet. 
Vad gäller efterbehandling av förorenade 
områden påverkas åtgärdstakten delvis av 
storleken på de anslag som används till 
efterbehandling. Åtgärdstakten påverkas dock 
även av regelverkets utformning (t.ex. vilken 
kostnad som anses rimlig för att undvika en viss 
risk) och av hur det tillämpas i 
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tillståndsgivningen (som t.ex. vilken vikt som 
tillmäts platsspecifik riskanalys). 

Arbete har påbörjats under 2014 med att ta 
fram regionala handlingsplaner för så kallad grön 
infrastruktur, där Trafikverket ingår. Syftet med 
arbetet är bl.a. att insatser för att bevara den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna 
ska göras med ett helhetsperspektiv där hänsyn 
tas till ekologiska samband, se vidare 
utgiftsområde 20, avsnitt 3.5.17.  

Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg  

Svårigheter för berörda myndigheter att kon-
trollera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken är 
en fråga som varit föremål för diskussion under 
flera år. Under 2015 har flera viktiga lagändringar 
skett i frågor som syftar till att bidra till en bättre 
regelefterlevnad. Den 1 januari 2015 trädde nya 
regler i kraft som innebär att sanktionsavgifter, i 
stället för böter tas ut från den som överträder 
bestämmelserna om cabotage. I korthet innebär 
reglerna om cabotage att ett transportföretag 
med hemvist i EU har rätt att utföra upp till tre 
inrikes transporter i ett annat land än hemlandet 
inom sju dagar i samband med en internationell 
transport. En ordning med sanktionsavgifter i 
stället för böter bedöms bli mer effektiv, bl.a. 
eftersom verkställigheten kommer att kunna 
underlättas. Regeringen fattade i december 2014 
beslut om att sätta nivån på sanktionsavgiften till 
40 000 kronor. En annan bärande del i föränd-
ringen är att polisman eller bilinspektör kan 
begära förskottsbetalning av sanktionsavgifter 
direkt vid vägkant, dvs. innan beslut om 
sanktionsavgift fattas av Transportstyrelsen som 
är behörig myndighet.  

Sedan tidigare finns möjligheten för behöriga 
myndigheter att besluta om hindrande av 
fortsatt färd i samband med olika 
regelöverträdelser. Sedan den 1 mars 2015 får 
Polismyndigheten och Tullverket dessutom 
besluta om att vidta särskilda åtgärder för att 
hindra fordons fortsatta färd. Myndigheterna får 
nu förse fordon med mekanisk, elektronisk eller 
annan låsanordning (klampning). Syftet är att ge 
dessa myndigheter möjligheter att på ett 
effektivt sätt se till att beslutade förbud mot 
fortsatt färd följs. De nya reglerna ger också 
möjligheter att, i samma syfte, beslagta 
exempelvis färdhandlingar, registreringsskyltar 
och nycklar.  

En ytterligare nyhet är att det sedan den 1 
januari 2015 är obligatoriskt att lämna en 
bindande prisuppgift före färd med taxi om 
jämförpriset, dvs. priset för en resa på 10 
kilometer som tar 15 minuter, överstiger 500 
kronor. 

Regeringens behandling av riksdagens 
tillkännagivanden 

Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar  
Den 7 mars 2013 tillkännagav riksdagen för 
regeringen som sin mening vad trafikutskottet 
anfört om Trafikverkets upphandling av vägar 
och järnvägar (bet. 2012/13:TU:9, rskr. 
2012/13:170). Utskottet anförde i det angivna 
betänkandet att regeringen bör informera riks-
dagen om uppnådd effektivitet med olika upp-
handlings- och kontraktsformer inom Trafik-
verket samt ge Trafikverket i uppdrag att ta fram 
empiriskt underlag som motiverar strategier och 
beslut om upphandling, att utveckla de 
återföringssystem som används och som är 
tillgängliga även för externa forskare och extern 
revision och att genomföra resultatmätningar av 
hur upphandlingarnas produktivitet och 
effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. 

Regeringen bedömde i propositionen Framti-
dens resor och transporter – infrastruktur för 
hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) att anlägg-
ningsbranschen har låg produktivitetsutveckling 
och att konkurrensen och innovationsförmågan 
är svag. Regeringen beslutade därför att tillsätta 
en kommitté, som antog namnet 
Produktivitetskommittén, med uppdrag att följa 
upp och analysera de statliga beställarnas 
agerande för att förbättra produktiviteten och 
innovationsgraden i anläggningsbranschen (dir. 
2009:92). Produktivitetskommittén överlämnade 
sitt betänkande Vägar till förbättrad produktivi-
tet och innovationsgrad i anläggningsbranschen 
(SOU 2012:39) den 12 juni 2012. 

Betänkandet har därefter behandlats vid ett 
remisseminarium i maj 2013 och ett seminarium 
riktat till teknik- och entreprenadföretag i 
anläggningsbranschen och berörda myndigheter 
i september 2013. Ytterligare ett seminarium har 
genomförts i december 2013 för att stämma av 
vilka förslag som lagts fram under senare år för 
att öka effektiviteten i upphandlingar av 
anläggningsarbeten, hur långt Trafikverket 
utvecklat sitt ansvarstagande som beställare och 
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hur långt samspelet med utförande företag 
utvecklats.  

De kunskaper som tillkommit under senare år 
rörande effektivitet i upphandling av 
anläggningsarbeten inom statlig infrastruktur, 
med Produktivitetskommitténs analys och 
förslag till strategier och åtgärder som centralt 
bidrag, har därmed grundligt diskuterats med 
företrädande experter från Trafikverket och 
teknik- och entreprenadföretagen inom 
anläggningsbranschen. En god samstämmighet 
kan nu sägas råda om vad som behöver göras för 
att öka produktivitet och innovationsgrad.  

Regeringen uppdrog den 27 februari 2014 åt 
Trafikanalys att under en treårsperiod analysera 
och utvärdera Trafikverkets arbete för ökad 
produktivitet och innovationsgrad inom 
anläggningsbranschen (N2014/1057/TE). En 
viktig del i uppdraget är att analysera och 
utvärdera de metoder och instrument som 
Trafikverket utvecklar för att följa upp och mäta 
utvecklingen inom området. Även andra 
instanser, exempelvis Statistiska centralbyrån, 
Konjunkturinstitutet och Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, kan behöva 
engageras i analysen, särskilt vad gäller 
utveckling av mätmetoder och datainsamling. 
Trafikanalys arbete bör också följa branschens 
utveckling, bl.a. genom att ta del av branschens 
egna utredningar med relevans för 
analysinsatsen. Regeringen bedömer att det 
trafikutskottet anfört ingår i detta uppdrag och 
avser inte vidta några ytterligare åtgärder inom 
det aktuella området med anledning av 
riksdagens ovan nämnda betänkande. 
Regeringen kommer fortsatt att följa 
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet. 

3.4.3 Analys och slutsatser 

Vad gäller utvecklingen i förhållande till det 
övergripande transportpolitiska målet är det inte 
någon större förändring jämfört med tidigare år.  

Liksom tidigare bär transporterna inte sina 
samhällsekonomiska kostnader såsom 
luftföroreningar, buller, infrastrukturslitage och 
bidrag till trängsel fullt ut även om 
internaliseringsgraderna generellt stigit något 
jämfört med tidigare. Hur stor del av kostnaden 
som är internaliserad skiljer sig mellan 
trafikslagen. I och med att Östersjön, delar av 
Nordsjön och Engelska kanalen från den 1 

januari 2015 blivit ett SECA-område med 
skärpta krav på svavelhalten i sjöfartsbränsle 
bedöms sjöfartens externa miljökostnader ha 
minskat. Flygtrafiken är det trafikslag som har 
högst icke-internaliserade externa kostnader. 
Generellt sett är de icke-internaliserade 
kostnaderna större i tätorter än i landsbygd. I ett 
europeiskt perspektiv har Sverige låga 
internaliserade skatter och avgifter för 
godstransporter. Trafikanalys har i uppdrag att 
årligen rapportera analyser av trafikens 
samhällsekonomiska kostnader i relation till 
skatte- och avgiftsuttaget inom olika delar av den 
svenska och europeiska transportsektorn. Det 
finns ett stort behov av fortsatt utveckling av 
dessa beräkningar framför allt inom sjöfart och 
luftfart där det råder stora osäkerheter. 

Historiskt sett har det varit en stark koppling 
mellan godstransportarbetets utveckling och 
utvecklingen av BNP. De senaste åren tycks inte 
kopplingen längre vara så stark. Det kan delvis 
förklaras av en underskattning av betydelsen av 
godstransportarbetet på väg och att tillväxten i 
stor utsträckning sker i tjänstesektorn, och inte i 
traditionellt transporttunga branscher som 
gruvor, malm och skog. Det finns ännu inga 
uppgifter om sjöfartens godstransportarbete 
under 2014, men det mesta pekar på att gapet 
mellan godstransportarbetet och BNP-
utvecklingen fortsätter att öka. Det är dock för 
tidigt att dra en slutsats om ”decoupling”, dvs. 
att den ekonomiska utvecklingen har frikopplats 
från ett ökat transportarbete. 

Även om måluppfyllelse närmar sig på några 
områden så är läget oförändrat för de flesta 
preciseringar. Exempelvis kan nämnas att på 
trafiksäkerhetsområdet är utvecklingen 2014 
positiv vad gäller väg men negativ för järnväg. 
Klimatutsläppen minskar men 
transportförsörjningen är ännu till dominerande 
del beroende av fossila bränslen. Inom områdena 
landskap och hälsa finns det ett 
åtgärdsbehov med potential till förbättringar.  

Utvecklingen av transportsystemet sker inte 
på ett likartat sätt i hela landet. Utbudet av 
kollektivtrafik har utvecklats bättre i rikets mer 
tättbefolkade regioner. Liknande observationer 
görs också för tillståndet på den fysiska 
infrastrukturen, vilket ger näringslivet varierande 
förutsättningar i olika delar av landet. 
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Tabell 3.7 Samlad bedömning för transportområdet 
 

   

Funktionsmål Analys och slutsats Trend 1 

Medborgarnas resor förbättras 
genom ökad tillförlitlighet, trygghet 
och bekvämlighet. 

På några områden har transportsystemet utvecklats positivt under 2014. Flertalet mått 
har dock inte förbättrats från 2009 års nivå. Bedömningen är därför att tillståndet i 
stort sett är oförändrat sedan målen antogs. 

Oförändrat 

Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och stärker 
den internationella 
konkurrenskraften. 

Utvecklingen har det senaste året haft positiva inslag, såsom färre 
bärighetsrestriktioner och en fortsatt minskning av totalstoppen i vägtrafiken. Efter 
några år med ökad punktlighet för godstågen sjönk den något under 2014. Både 
nationellt och i ett internationellt perspektiv upplevs dock transportsystemets kvalitet 
ha försämrats jämfört med tidigare år, något som på sikt riskerar att försvaga 
näringslivets konkurrenskraft. Den sammanlagda bedömningen är därför att tillståndet 
för preciseringen inte förändrats på något avgörande sätt under perioden. 

Oförändrat 

Tillgängligheten förbättras inom och 
mellan regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Medborgarnas dvs. kvinnors och mäns tillgänglighet till olika typer av service och 
kommunikationer har förbättrats i kommuner med stor befolkning, medan det omvända 
gäller på landsbygden. I ett interregionalt tillgänglighetsperspektiv har en tredjedel av 
Sveriges kommuner en god tillgänglighet, medan några kommuner inte uppfyller ett 
enda av kriterierna för en acceptabel tillgänglighet. Tillgängligheten har endast 
förändrats marginellt över tid. För flygresor har såväl tillgängligheten som 
åtkomligheten minskat under perioden 2005–2014. Det gäller både inrikes- och 
Europatrafiken, men åtkomligheten för Europatrafiken har förbättrats de senaste två 
åren. Sammanfattningsvis uppskattas förändringarna för preciseringen vara små. 

Oförändrat 

Arbetsformerna, genomförandet och 
resultaten av transportpolitiken 
medverkar till ett jämställt 
samhälle. 

Den numerära representationen i styrelser och ledningsgrupper för myndigheter och 
statliga bolag inom transportområdet är könsmässigt jämställd. Däremot var 
representationen av kvinnor på regional och lokal nivå under 40 procent. Det saknas 
fortfarande underlag kring hur transportmyndigheterna etablerar kontakt med 
medborgarna, dvs. kvinnor och män, i samband med planeringsprocesserna. Det är 
fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns pendlingsmönster, och den 
samlade bedömningen är därför att mycket lite skett sedan målen antogs. 

Oförändrat 

Transportsystemet utformas så att 
det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 

Det finns en tendens till att skillnaden i mobilitet mellan personer med 
funktionsnedsättningar och övriga har minskat de senaste åren. Hållplatser och 
stationsområden har fortsatt åtgärdats för personer med särskilda behov, men i en 
lägre takt än under 2010–2012. Andelen fordon i kollektivtrafiken med anpassningar för 
personer med funktionsnedsättning har ökat de senaste åren. Bedömningen är därför att 
utvecklingen går i positiv riktning. 

Positivt 

Barns möjligheter att själva på ett 
säkert sätt använda 
transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar. 

Arbetet med att förbättra barns förutsättningar att använda transportsystemet förefaller 
lågt prioriterat hos transportmyndigheterna. Där arbeten genomförts är nyttan för 
barnen svårbedömd. Antalet barn som omkommit i trafiken har minskat vilket kan tyda 
på förbättrad säkerhet. Bedömningen utifrån fördelningen av omkomna mellan pojkar 
och flickor är, att risken att omkomma i vägtrafiken är större för pojkar än flickor Detta 
motsägs dock av att barns egen rörelsefrihet tenderar att minska. Föräldrar skjutsar 
också barnen i större utsträckning vilket gör områden där barn vistas mer osäkra då 
trafiken tilltar. Regeringens bedömning är att barns möjligheter att använda 
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer är oförändrade jämfört med 2009. 

Oförändrat 

Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Medborgarnas resmöjligheter med kollektivtrafiken har under en längre tid förbättrats i 
och med att utbudet ökat, främst i Sveriges tre största städer. Dock överskuggas detta 
till viss del av att biljettpriserna fortsätter att öka kraftigt. En ökad cykelsatsning 
tillsammans med ett tilltagande arbete för cyklisternas säkerhet bidrar positivt till 
måluppfyllelsen men påtagliga effekter dröjer. Att förbättra förutsättningarna för gång 
har dock fortsatt låg prioritet. Gång riskerar även att komma ännu mer i skymundan när 
cykelsatsningar tilltar eftersom dessa färdsätt ofta behandlas inom samma ram. 
Trafikanalys bedömning, trots vissa positiva indikationer, är att förutsättningarna för 
att välja kollektivtrafik, gång och cykel är oförändrade jämfört med 2009. 

Oförändrat 

Hänsynsmål Analys och slutsats Trend 1 

Antalet omkomna inom vägtrans-
portområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en 
fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

Under 2014 omkom, exklusive självmorden, 191 män och 79 kvinnor i vägtrafikolyckor. 
Andelen män och kvinnor som omkommit har varit relativt stabilt de senaste 10 åren 
och legat på i genomsnitt 74 procent för män och 26 procent för kvinnor. Antalet 
personer som omkom ökade med 10 personer under 2014 jämfört med 2013. Om 
utvecklingen fortsätter i genomsnitt som de senaste tio åren kommer målet om 
maximalt 220 dödade ändå att nås 2020. Antalet allvarligt skadade minskade något 
2014 och medelvärdet för de senaste tre åren var väl under basvärdet för åren 2006–
2008. Om utvecklingen de senaste åren fortsätter kommer målet om en 25-procentig 

Positivt 
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minskning av antal allvarligt skadade att nås till 2020. Sammantaget bedöms att 
utvecklingen har varit positiv. 

Antalet omkomna inom 
yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar 
fortlöpande och antalet allvarligt 
skadade halveras mellan 2007 och 
2020. 

Inom yrkessjötrafiken omkom 4 personer under 2014 och 12 personer skadades 
allvarligt, 10 i arbetsmiljöolyckor, 1 i kollision och 1 i förtöjningsolycka. Samtliga 
omkomna och allvarligt skadade inom yrkessjöfarten 2014 var män och alla äldre än 18 
år. Inom fritidsbåtstrafiken omkom 23 personer under 2014, vilket är en minskning 
jämfört med 2013 då 36 personer omkom. De 23 omkomna var samtliga män och 
samtliga äldre än 18 år. Totalt för sjötrafiken är målet för maximalt antal omkomna år 
2020 endast 5 personer eller 15 procent vilket kommer att nås om utvecklingen 
fortsätter som hittills. Kontinuerlig förbättring av dataunderlag för att bedöma antal 
allvarligt skadade inom fritidssjöfarten gör att antal skadade enligt mätning ökar över 
tid. Trafikanalys avstår därför från att göra en bedömning av hur hela preciseringen 
utvecklats. 

 

Antalet omkomna och allvarligt 
skadade inom 
järnvägstransportområdet minskar 
fortlöpande. 

Antalet omkomna vid olyckshändelser inom bantrafiken ökade under 2014 jämfört med 
2013, från 19 till 32 personer. Av dessa var 26 män och 6 kvinnor. Genomsnittet för de 
tre senaste åren är därmed på samma nivå som basvärdet och måste minska med hela 
59 procent för att nå målet för 2020. Dessutom har antalet självmord inom bantrafiken 
ökat över tid. Antalet allvarligt skadade vid olyckshändelser 2014 ligger strax under 
2020 års målnivå, men på grund av rapporteringsproblem kan detta vara en 
underskattning av de skadade. Män dominerar i antal omkomna och allvarligt skadade i 
bantrafikolyckorna och under perioden 2009-2014 var i genomsnitt 73 procent av de 
omkomna män. Med tanke på de höga dödstalen i olyckor och ökat antal självmord är 
den övergripande bedömningen att utvecklingen inte sker i fas med målen för 2020. 

Negativt 

Antalet omkomna och allvarligt 
skadade inom luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

Endast en person omkom inom luftfarten under 2014, vilket är den lägsta siffran sedan 
mätningar påbörjades 1969. Antalet allvarligt skadade uppgick till sex personer, en 
minskning från året innan och det lägsta värdet under den senaste tioårsperioden. 
Samtliga allvarligt skadade var inom häng-, segel- och skärmflyg. Inget haveri med ett 
kommersiellt flygplan har inträffat under den studerade perioden. Antalet dödade och 
skadade inom luftfarten är få med mycket stora variationer mellan åren, men 
utvecklingen de senaste åren har uppfyllt målet om fortlöpande minskning av dödade 
och skadade. 

Positivt 

Transportsektorn bidrar till att 
miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en 
stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet 
fossilberoende. År 2030 bör Sverige 
ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen. 

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter fortsätter att minska. 
Minskningstakten under 2014 var dock lägre än tidigare år. Energieffektiviteten 
förbättras för flera trafikslag, och andelen förnybar energi inom transportsektorn ökar. 
Det är dock långt kvar till målet om ett brutet beroende av fossila bränslen. 

Positivt 

Transportsektorn bidrar till att det 
övergripande generationsmålet för 
miljö och övriga miljökvalitetsmål 
nås samt till ökad hälsa. Prioritet 
ges till de miljöpolitiska mål där 
transportsystemets utveckling är av 
stor betydelse för möjligheterna att 
nå uppsatta mål. 

Utvecklingen när det gäller transportsystemets påverkan på övriga miljökvalitetsmål är 
blandad. Fler personer beräknas utsättas för bullernivåer över riktvärdena. 
Luftkvaliteten i tätorterna har avsevärt förbättrats i jämförelse med 80- och 90-talet, 
men miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids i ett antal gaturum. 
Ytterligare åtgärder behövs, framför allt på kommunal nivå, för att normerna ska nås. 
Åtgärdstakten i arbetet med att minska infrastrukturens barriäreffekter är fortsatt låg i 
förhållande till identifierade behov. 

Sammantaget bedöms utvecklingen vara för långsam för att vissa miljökvalitetsmål ska 
kunna nås. 

Oförändrat 

1 Redovisningen av trenden som oförändrat, positivt eller negativt i tabellen ovan innebär en jämförelse med 2009 och inte med föregående år.  

 
Redovisning av investerings-, drift- och 
underhållsverksamhet 

Nationell trafikslagövergripande plan för 
utveckling av transportsystemet för perioden 
2014–2025 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 
regeringens proposition Investeringar för ett 
starkt och hållbart transportsystem uppgick den 
trafikslagsövergripande statliga ramen för 
planeringsperioden 2014–2025 till 522 miljarder 

kronor i 2013 års prisnivå (prop. 2012/13:25, bet. 
2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) och 
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, 
bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118). Den 
totala statliga finansieringsramen fördelades 
enligt riksdagens beslut på följande sätt. 

– 155 miljarder kronor till drift och underhåll 
av statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och 
statlig medfinansiering till enskilda vägar. 

– 86 miljarder kronor till drift och underhåll 
av det statliga järnvägsnätet. 
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– 281 miljarder kronor till den statliga ramen 
för utveckling av transportsystemet, som 
ska gå till åtgärder för statliga vägar och till 
åtgärder för det statliga järnvägsnätet, 
räntor och amorteringar m.m. 

I beslut om fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2014–2025, 
beslut om byggstarter 2014–2016, beslut om 
förberedelse för byggstarter 2017–2019 samt 
fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 
den 3 april 2014 (dnr N2014/01779/TE, m.fl.) 
beslutade regeringen att den statliga ramen för 
utveckling av transportsystemet på 281 miljarder 
kronor skulle delas upp en del för utveckling av 
transportsystemet på nationell nivå på 246,1 
miljarder kronor och en del på 34,9 miljarder 
kronor för länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

Den nationella trafikslagsövergripande planen 
för utveckling av transportsystemet för perioden 
2014–2025 innehåller ett antal investeringar som 
delvis finansieras med inkomster från 
trängselskatt eller vägavgifter. Den del av 
investeringarna som täcks av framtida skatte- 
eller avgiftsintäkter finansieras genom lån. 
Riksdagen beslutade med anledning av 
propositionen Investeringar för ett starkt och 
hållbart transportsystem att planeringsramen för 
dessa investeringar för perioden 2010–2025 ska 
uppgå till 53 miljarder kronor i 2013 års prisnivå 
(prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 
2012/13:119). Denna planeringsram utgör ett 
komplement till den statliga planeringsram för 
infrastrukturåtgärder för samma period på 522 
miljarder kronor i 2013 års prisnivå som 
riksdagen tidigare har beslutat om. 

Tabell 3.8 nedan redovisar en uppföljning av 
genomförda åtgärder 2014 enligt de ekonomiska 
ramar som riksdagen beslutat om, inklusive 
beslut med anledning av höständringsbudgeten 
för 2014 (prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11, 
rskr. 2014/15:37) och budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). Jämfört med 
budgetpropositionen för 2015 redovisas i 
budgetpropositionen för 2016 utfall enbart för 
2014. Detta eftersom 2014 är det första året i den 
nu gällande nationella trafikslagsövergripande 
planen för utveckling av transportinfrastruktur 
samt länsplanerna för regional transport-

infrastruktur för perioden 2014–2025. En 
ytterligare skillnad mot den redovisning som 
gjordes i budgetpropositionen för 2015 är att 
strukturen för uppföljning av genomförda 
åtgärder i huvudsak följer den delvis nya 
anslagspoststruktur för utvecklingsanslaget som 
gäller från 2015 och som regeringen informerade 
riksdagen om i budgetpropositionen för 2015. 
Fördelen med att tillämpa den nya 
anslagspoststrukturen redan nu är att 
uppföljning över tid blir tydligare.  

Tabell 3.8 Uppföljning av den nationella 
trafikslagsövergripande planen för utveckling av 
transportinfrastruktur samt länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 
Miljoner kronor, prisnivå 2013 

 Ram statliga 
medel 

2014–2025 

Utfall 
2014 

Utfall 
2014–

2025 

Statlig ram (anslag och 
lån) för planrings-
perioden 2014–2025 

 
 

522 000 

 
 

40 165 

 
 

40 165  

Utveckling av 
transportsystemet 

   

Större investeringar i 
nationell plan (över 50 
mnkr) 

 
 

158 157 

 
 

11 045 

 
 

11 045 

Väginvesteringar  44 778 4 101 4 101 

Järnvägsinvesteringar 112 000 6 910 6 910 

Sjöfartsinvesteringar 1 129 29 29 

Luftfartsinvesteringar 250 0 0 

Övriga investeringar 
(mindre än 50 mnkr) 

 
31 443 

 
1 741 

 
1 741 

Investeringar i regional 
plan  

 
35 385  

 
2 921 

 
2 921 

Övrig utveckling 19 135 1 769 1 769 

Räntor och återbetalning 
av lån 

 
34 440 

 
1 719 

 
1 719 

Summa Utveckling av 
transportsystemet 

 
278 560 1 

 
19 191 

 
19 191 

Drift, underhåll och 
bärighet 

   

Drift och underhåll vägar 125 800 10 047 10 047 

Bärighet vägar 15 330 1 748 1 748 

Bidrag till enskilda vägar 13 400 1 093 1 093 

Drift och underhåll 
järnväg 

 
85 945  

 
7 854 

 
7 854 

Forskning och innovation 2 125 165 165 

Summa Drift, underhåll 
och bärighet 

242 600 2 20 906 20 906 

Driftbidrag till icke 
statliga flygplatser 

840 69 69 
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Finansiering    

Anslag 514 460 38 403 38 403 

Lån i Riksgäldskontoret 7 540 1 693 1 693 

Summa Finansiering 522 000 40 096 40 096 

    

Investeringar i vissa väg- 
och järnvägsprojekt som 
delvis kommer att 
finansieras med 
inkomster från trängsel-
skatt eller vägavgifter 

 
 
 
 
 

53 000 

 
 
 
 
 

1 694 

 
 
 
 
 

1 694 

Finansiering    

Lån i Riksgäldskontoret, 
trängselskatt och 
avgifter 

 
 

53 000 

 
 

1 694 

 
 

1 694 

Totalram för 
planeringsperioden 2010–
2021 

 
 

575 000 

 
 

41 859 

 
 

41 859 
1 Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen i proposition Investeringar för 
ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) om en ekonomisk ram 
på 281 000 000 tkr för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025. 
Den ram för utveckling av transportsystemet som redovisas i tabellen är inklusive 
riksdagens beslut med anledning av höständringsbudgeten för 2014 och 
budgetpropositionen för 2015, då riksdagen beslutade om en permanent 
överföring av totalt 1 600 000 tkr från anslag 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur till anslag 1:2 Vidmakthållande av statens 
transportinfrastruktur och exklusive Driftbidrag till icke statliga flygplatser. 
Driftbidrag till icke statliga flygplatser redovisas separat i tabellen, men ingår i 
den ekonomiska ramen för utveckling av transportsystemet. 
2 Riksdagen beslutade efter förslag från regeringen i proposition Investeringar för 
ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) om en ekonomisk ram 
för drift och underhåll av och reinvestering i statliga järnvägar på 86 000 000 tkr 
och en ekonomisk ram på 155 000 000 tkr till drift och underhåll av statliga 
vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt till statlig 
medfinansiering av enskilda vägar. Den totala ram för drift, underhåll och 
bärighet som redovisas i tabellen är inklusive riksdagens beslut med anledning 
av höständringsbudgeten för 2014 och budgetpropositionen för 2015, då 
riksdagen beslutade om en permanent överföring av totalt 1 600 000 tkr från 
anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur till anslag 1:2 
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur. 

 

Utöver utfall enligt ovanstående tabell har 
Trafikverket för 2014 också tagit emot 1 101 
miljoner kronor i medfinansiering av statlig 
infrastruktur från avtalsparter (dnr 
N2015/02094/TIF). Utfallet innefattar alla 
åtgärder som ingår i den nationella planen för 
utveckling av transportsystemet för perioden 
2014–2025 och de trafikslagsövergripande 
länsplanerna för regional infrastruktur. 

I tabell 3.9 redovisas utfall i förhållande till 
nationell plan för områdena större namngivna 
investeringar, bärighet och tjälsäkring, trimning 
och effektiviseringar samt miljöinvesteringar. 
Andel av plan redovisas i procent nedan och kan 
jämföras med att om samma mängd skulle 
förbrukas varje år över planperioden innebär det 
drygt 8 procent per år. Utfallet är och behöver 
inte vara linjärt över perioden. Under det första 
året av planperioden 2014–2025 har relativt sett 
en mindre volym förbrukats avseende 
miljöinvesteringar.  

För exempel på åtgärder som genomförts 
inom de olika områdena hänvisas till 
Trafikverkets årsredovisning för 2014. 

Tabell 3.9 Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan 
för perioden 2014 – 2025 
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2013 

 Större 
namngiva 
Investeringar 

Bärighet 
och 
tjälsäkring 

Trimning och 
Effektivi-
sering 

Miljöin-
vesteringar 

Volym 
t.o.m. 
2014 

 
 

11 847 

 
 

1 218 

 
 

2 005 

 
 

299 

Plan 
2014–
2025 

 
 

158 157 

 
 

15 330 

 
 

23 644 

 
 

7 801 

Andel av 
plan 
(%) 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

4 

 
Verksamhetsvolymen för om- och 
nybyggnadsåtgärder har minskat något avseende 
åtgärder inom vägsystemen mellan 2013 och 
2014 och ökat något avseende åtgärder inom 
järnvägsystemen för samma period. Totalt sett 
ligger volymen i nivå med föregående år (räknat i 
löpande priser).  

Tabell 3.10 visar om- och nybyggnadsåtgärder 
per kategori. Trafikverket redovisar kategorierna 
mer detaljerat jämfört med 2013 varför denna 
tabell också har utökats med fler kategorier 
jämfört med motsvarande redovisning 
föregående år. 
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Tabell 3.10 Kostnader för investeringar per åtgärdskategori 
Miljoner kronor i löpande prisnivå 

Åtgärdskategorier 2012 2013 2014 

Bärighet 1 254 1 343 1 534 

Flerfältsväg 4 677 3 930 3 491 

Motorväg 4 368 3 746 3 482 

Gång- och cykelväg 273 214 375 

Kollektivtrafik 496 330 108 

Korsningar med järnväg 415 308 213 

Cirkulationsplatser och korsningar 510 489 350 

Miljöåtgärder väg 227 313 316 

Klimatsäkring 169 151 144 

Trafikstyrning 28 66 71 

Övrigt väg 690 628 1 277 

Summa om-och 
nybyggnadsåtgärder väg 

 

13 108 

 

11 517 

 

11 361 

Dubbelspår eller flerspår 6 637 5 609 6 155 

Enkelspår 348 321 146 

Korsningar järnväg 130 138 87 

Miljöåtgärder järnväg 73 86 114 

Mötesstationer och -spår 942 713 643 

Stationer 606 619 382 

Terminaler och 
anslutningsstationer 

 
153 

 
212 

 
224 

Kraftförsörjning 349 442 338 

Spår 751 357 228 

Broar 81 209 355 

Signalanläggning 125 140 145 

Trafikstyrning 134 258 326 

Tele- och radioanläggningen 77 82 172 

Övrigt järnväg 995 386 403 

Summa om- och 
nybyggnadsåtgärder järnväg 

 
11 402 

 
9 572 

 
9 719 

Summa verksamhetsvolym om- och 
nybyggnadsåtgärder 

 
24 509 

 
21 089 

 
21 080 

 
I tabell 3.11 nedan redovisas prognostiserad 
kostnad i förhållande till plan för större 
investeringsprojekt. 
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Tabell 3.11 Uppföljning och prognos för större investeringsobjekt i den föregående Nationella planen för transportsystemet 
2014–2025 
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2013 

Projekt Väg  
– 
Järnväg 

Byggstart Öppnas för 
trafik 

Total kostnad enl. 
plan inkl ev. 
medfinansiering 

Prognosticerad 
kostnad per 
2014-12-31 

Prognosticerad 
kostnad i 
förhållande till 
nationell plan 

Utfall t.o.m. 
2014-12-31 
Löpande pris 
(mnkr) 

Citybanan J 2009 2017 19 556 19 556 100% 16 219 

E4 Förbifart Stockholm1 V 2014 Prel 2024 31 471 31 731 101% 2 688 

Tomteboda–Kallhäll, ökad 
kapacitet (Mälarbanan) 

J 2011  

(yttre delen) 

2016 

och efter 

2021 

13 904 13 904 100% 2 747 

E20 Norra länken V 2006 2015 8 973 8 897 99% 8 554 

E4 Tomteboda–Haga södra 
(Norra station) (2) 

V 2010 2019 710 667 94% 495 

ERTMS Utveckling J 2008 2016 2 034 2 115 104% 1 553 

Hallandsås V Omstart 2003 
(1992) 

2015 11 855 11 855 100% 11 216 

E4 Sundsvall J 2011 2014 4 733 4 833 102% 4 377 

ERTMS Korridor B J 2015 2020 5 192 5 900 114% 49 
1 För objekt E4 Förbifart Stockholm var Trafikverkets bedömning per 2014-12-31 att fördyringen på grund av frysningen av projektet skulle komma att uppgå till 260 
miljoner kronor, vilket redovisas i tabell ovan.  
2 För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, då statens andel utgör en liten del av objektets totala kostnad. 

 
Av tabell 3.11 framgår att för fem projekt ligger 
den prognostiserade kostnaden under eller lika 
med plankostnaden, medan den prognostiserade 
kostnaden överskrids för fyra projekt. 
Kostnadsavvikelserna är generellt sett små 
relativa till planbeslut, dock vad gäller 
kostnadsökningar är det ERTMS Korridor B 
(European Rail Traffic Management System på 
Södra stambanan)som avviker med en större 
andel. Avvikelsen hänför sig bl.a. till ett tillägg i 
projektet då en anslutande bana till Södra 
stambanan också kräver modernisering och 
installation av ERTMS. 

De regionala planerna 

I tabell 3.12 nedan redovisas vilken typ av åtgärd 
som har genomförts enligt de regionala planerna 
och hur bidragen fördelat sig mellan olika typer 
av bidrag. I de namngivna investeringarna ingår 
såväl medel till vägar som till järnvägar. Under 
2014 genomfördes åtgärder för totalt 2 961 mil-
joner kronor. Det innebär att ca 8 procent av den 
totala planen har genomförts under det första 
året. Fördelningen mellan de olika regionala 
planerna redovisas i tabell 3.13. Att utfallet 
varierar mellan länen beror på att ett antal större 

projekt har pågått i några län och att dessa har 
krävt medel för att kunna genomföras effektivt. 
Andra län har då fått stå tillbaka men det 
kommer att jämnas ut under det fortsatta 
genomförandet av planen. Länsplanerna ska 
genomföras på ett sådant sätt att en lika stor 
andel av varje länsplan ska vara genomförd till 
2017. 
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Tabell 3.12 Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna under planperioden 2014–2025 
Kostnader i miljoner kronor, löpande priser 

År Namngivna 
investeringar 

Trimning och 
effektivisering, 
miljö och övriga 
mindre åtgärder 

Statlig 
medfinansiering 
till kommuner för 
trafiksäkerhet, 
miljö, trans-
portinformatik 
och 
flygplatsanlägg-
ningar 

Statlig 
medfinansiering 
till 
trafikhuvudmän 
för kollektivtrafik 
väg, spår och 
sjöfart 

Bidrag till 
enskilda vägar 

Bidrag 
flygplatsanlägg-
ningar 

Summa 

2014 1 108 686 400 691 32 44 2 961 

2014–2025 14 687 11 437,0 1 545 6 963 334 419 35 385 

Utfall i andel av 
plan t.o.m. 2014 

 
8% 

 
6% 

 
26% 

 
10% 

 
10% 

 
11% 

 
8% 

 
 
Tabell 3.13 Uppföljning av de regionala planerna för planperioden 2014–2025 
Kostnader i miljoner kronor, löpande priser 

Län Utfall 2014 
(löpande prisnivå) 

Plan  
2014–2017  
Prisnivå 2013-06 

Andel som 
genomförts under 
perioden 2014 av 
plan 2014–2017 % 

Plan 
2014–2025 

Andel som 
genomförts under 
perioden 2014 av 
plan 2014–2025 % 

Stockholm 891 3 164 28 8 717 10 

Uppsala 97 523 19 1 596 6 

Södermanland 156 394 40 1 042 15 

Östergötland 64 469 14 1 418 5 

Jönköping 77 423 18 1 313 6 

Kronoberg 81 278 29 773 10 

Kalmar 60 271 22 873 7 

Gotland 13 62 21 207 6 

Blekinge 13 176 8 520 3 

Skåne 363 1 420 26 4 292 8 

Halland 110 472 23 1 241 9 

Västra Götaland 525 2 216 24 6 350 8 

Värmland 80 347 23 995 8 

Örebro 78 390 20 1 058 7 

Västmanland 55 280 20 816 7 

Dalarna 98 399 25 1 128 9 

Gävleborg 47 333 14 950 5 

Västernorrland 49 296 17 870 6 

Jämtland 33 176 19 514 6 

Västerbotten 29 298 10 891 3 

Norrbotten 41 234 18 760 5 

Summa 2 961 1 12 622 23 36 324 8 
1 År 2014 har de centrala kostnaderna fördelats ut per län i proportion till länets i övrigt upparbetade kostnader. För 2014 uppgick det som fördelades till 33 miljoner kronor. 
Kostnaderna omfattar arbete med juridik och planprövning samt utveckling av samhällsekonomiska modeller. 

 
 

Drift och underhåll 

Under 2014 inriktades underhållet av järnvägen i 
huvudsak på det högtrafikerade nätet, där 
åtgärder får bäst effekt i form av ökad robusthet 
och bättre punktlighet. Åtgärderna har bestått av 

en blandning både av förebyggande och 
avhjälpande åtgärder samt reinvesteringar. 
Utbytestakten av spår var högre 2014 än 
föregående år. Utbytestakten av spårväxlar var 
låg under 2014. Löpande underhållsåtgärder har 
även utförts på byggnadsverk i anslutning till 
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järnvägen, främst åtgärder på broar och tunnlar. 
Under 2014 genomfördes underhåll av 
kontaktledningar på ett flertal platser, framför 
allt i södra och västra Sverige. Det trädsäkrades 
ca 25 mil järnväg vilket förväntas minska antalet 
störningar på grund av nedfallna träd. En mängd 
mindre reinvesteringar av omformarstationer är 
utförda i syfte att bevara en god tillgänglighet till 
kraftförsörjning. 

Trafikverket har genomfört ett pilotprojekt 
där standarden på trafikinformations-
utrustningen har höjts på ett antal 
järnvägsstationer. Pilotprojektet kommer att 
användas kommande år när standarden ska höjas 
på landets samtliga järnvägsstationer. Verksam-
heten omfattar variabla skyltar, fasta skyltar, 
klockor och högtalare. I tabell 3.14 framgår hur 
kostnaderna för underhåll och reinvestering av 
järnvägen har fördelats per bantyp i förhållande 
till antalet tågkilometer och antalet spårmeter. 

Under de senare åren, liksom under 2014, har 
storstäder och övriga stamvägar prioriterats vid 
underhåll av vägar. Under 2014 har totalt ca 27,3 
miljoner m2 belagts. I tabell 3.15 framgår hur 
kostnaderna för beläggningsunderhåll har 
fördelats per vägtyp. Löpande underhållsåtgärder 
har även utförts på byggnadsverk i anslutning till 
vägar, främst åtgärder på broar och tunnlar. Ett 
flertal åtgärder har genomförts i syfte att minska 
energianvändningen och främja säkerhet och 
framkomlighet. Trafikverket har bytt ut uttjänt 
belysning på ett flera platser i landet liksom 
löpande underhåll och förbättringar av 
trafiksignaler, pumpar, fläktar med mera. 

Vintern 2014/15 blev mild och relativt 
odramatisk sett ur ett väderperspektiv. 
Kostnaderna för vinterväghållning blev därmed 
lägre än föregående år.  
 

Tabell 3.14 Underhåll och reinvesteringar per bantyp i förhållande till antalet tågkilometer och antalet spårmeter 
Kronor, löpande prisnivå 

Bantyp Tågkilo 
meter 
(miljoner) 

Andel Spårkilo-
meter 

Kronor 
per tåg-
kilometer 
2013 

Kronor 
per tåg-
kilometer 
2014 

Kronor per 
spårmeter 
2010 1 

Kronor per 
spårmeter 
2011 1 

Kronor per 
spårmeter 
2012 

Kronor per 
spårmeter 
2013 

Kronor per 
spårmeter 
2014 

Storstads-
områden 

 
35 

 
23% 

 
1 358 

 
35 

 
37 

 
853 

 
970 

 
834 

 
831 

 
953 

Större stråk 65 43% 4 745 31 33 347 344 385 433 446 

Banor för 
övrig viktig 
gods- och 
resandetrafik 

 
 
 

38 

 
 
 

25% 

 
 
 

4 181 

 
 
 

44 

 
 
 

50 

 
 
 

276 

 
 
 

200 

 
 
 

365 

 
 
 

418 

 
 
 

455 

Mindre trafik 11 7% 2 738 46 68 177 187 192 203 283 

Ringa eller 
ingen trafik 

 
1 

 
0,3% 

 
1 159 

 
192 

 
470 

 
147 

 
106 

 
116 

 
124 

 
205 

Ej indelad i 
bantyp2 

 
2 

 
1% 

 
449 

 
307 

 
433 

 
813 

 
818 

 
1 375 

 
1 370 

 
1 927 

Totalt 152 100% 14 629 41 47 339 327 393 426 491 
1 Metoden för att ta fram underhålls- och reinvesteringskostnad per bantyp har förändrats något från 2012 till 2013. För att behålla jämförbarheten över tiden har åren 
2010, 2011 och 2012 justerats på motsvarande sätt. 
2 Uppgifter om bantyp Ej indelad i bantyp, saknar fullständiga uppgifter och är därför schabloniserad utifrån föregående års uppgifter. 
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Tabell 3.15 Beläggningsunderhåll per vägtyp 
Kronor, löpande prisnivå 

Vägtyp Vägkilo- 
meter 

Andel Underhåll 
per 
vägmeter 
2008 1 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2009 1 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2010 1 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2011 1 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2012 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2013 

Underhåll 
per 
vägmeter 
2014 

Storstadsvägar 474 1% 111 149 136 128 214 145 256 

Övriga stamvägar 7 977 10% 86 83 67 38 64 80 63 

Pendlings & 
servicevägar 

 
6 618 

 
8% 

 
45 

 
32 

 
38 

 
32 

 
32 

 
46 

 
44 

Övriga för 
näringslivet 
viktiga vägar 

 
 

38 723 

 
 

49% 

 
 

26 

 
 

18 

 
 

22 

 
 

16 

 
 

14 

 
 

16 

 
 

15 

Övriga 
lågtrafikerade 
vägar 

 
 

25 229 

 
 

32% 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

10 

Totalt 79 021 100% 30 24 25 17 20 23 22 
1 Metoden för att ta fram underhålls- och reinvesteringskostnad per vägtyp har förändrats något från 2011 till 2012. För att behålla jämförbarheten över tiden har åren 
2008, 2009, 2010 och 2011 justerats på motsvarande sätt. 
 
 

Uppföljning av objekt som färdigställdes 2014 

I tabell 3.16 redovisas en kostnadsuppföljning 
för de större väg- och järnvägsobjekt som färdig-
ställdes under 2014. En jämförelse görs likt tidi-
gare år mellan beräknad kostnad enligt underlag 
till planbeslut1 och verklig (slutlig) kostnad. 
Regeringen fattar i enlighet med det nya plane-
ringssystemet för transport-infrastruktur (se 
prop. 2011/12:118) numera årliga byggstarts-
beslut. Med anledning av detta redovisas från 
och med 2014 års sammanställning av färdig-
ställda objekt även en jämförelse mellan be-
räknad kostnad vid byggstart och verklig 
(slutlig) kostnad. 

För att kunna jämföra kostnaderna mellan 
åren redovisas dessa i 2013 års priser. I tabellen 
redovisas en prisomräkning med både netto-
prisindex (NPI) och det branschrelaterade index 
som Trafikverket använder2. Historiskt sett har 
ofta utvecklingen av branschindex varit högre än 
NPI och när de löpande kostnaderna för ett 
projekt räknas om till fasta priser bidrar index-

 
 
                                                      
1 Bedömd kostnad i underlag till senast föreliggande regeringsbeslut (om 

nationell plan). 
2 Nettoprisindex visar de genomsnittliga prisförändringarna för den 

inhemska privata konsumtionen och är till skillnad från konsumentpris-

index rensad från prispåverkande effekter av förändrade indirekta skatter 

och olika subventioner. Det branschindex Trafikverket använder bygger 

på Statistiska centralbyråns entreprenadindex E84 och återspeglar den 

generella prisutvecklingen i den del av entreprenadbranschen som avser 

väg- och järnvägsbyggande. 

differensen till att ge en bild av att projektet har 
en lägre kostnad när branschindex tillämpas, 
vilket blir särskilt tydligt om projekten har långa 
löptider. 

Vid jämförelse mellan planerad kostnad vid 
planbeslut och verklig kostnad visar beräk-
ningarna som utgår från branschindex överlag 
fler kostnadsminskningar och beräkningar med 
nettoprisindex visar fler kostnadsökningar. 
Detta beror på att branschindex ökat mer än 
nettoprisindex under samma period. Det tyder 
på att fördyringar jämfört med bedömd kostnad 
till stor del förklaras av prisutvecklingen i bran-
schen. Neutraliserat för prisutvecklingen i bran-
schen har Trafikverkets projekt i de flesta fall 
utförts till en lägre kostnad än planerat. 

Kostnadsförändringen från byggstartsbeslut 
till slutlig kostnad visar på både positiva och 
negativa kostnadsavvikelser oavsett vilket index 
som använts.  

Uppföljd NNK (nettonuvärdeskvot)3 är i 
samtliga fall utom ett högre än beräknad i gäl-
lande plan. Förändringar beror för de flesta av 
dessa projekt på kostnadsminskning jämfört 
med beräknad kostnad (branschindex används), i 
vissa fall är det även effekter på grund av för-
ändrat innehåll i projekten som ger en förändrad 
NNK. 

I Trafikverkets årsredovisning kommenteras 
kostnader och NNK projekt för projekt. 

 
 
                                                      
3 Nettonuvärdeskvot är ett mått på samhällsekonomisk lönsamhet. 
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Objekt som färdigställdes under oktober–
december under 2014 kommer att redovisas 
nästkommande år. Det gäller följande projekt: 

– Väg 55 Valla – Flen 

– Väg 55 Yxatorpet – Malmköping 

– Väg 161 Tpl Torp 

– Väg 61 Klätten Åmotfors 

– Falun, resecentrum 

– Pågatåg Nordost 

– Väg 293 vid Norra Amsberg 

– Väg 372 Skelleftehamn delen Ris-
bergskorsningen 

– Gustavstorp – Rude 

– E18 Västerås – Sagån 

– E22 Sölve – Stensnäs 

– E20 Trafikplats Almnäs 

– E4 Sundsvall 

– Farled till Gävle hamn 
 

Objektet Stambanan genom övre Norrland, 
som föregående år angavs skulle följas upp detta 
år och dess ökade kapacitet kommer att följas 
upp under nästkommande år. 

 

Tabell 3.16 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt som öppnats för trafik under 
2014 
 

   Uppföljning av kostnader beräknat med branschindex 
 

NKK 

Objekt/projekt Trafik
slag 

Aktuellt 
regerings-
beslut vid 
byggstart 

Bedömd 
kostnad i 
planbeslut 

Bedömd 
total-
kostnad vid 
byggstarts-
beslut 

Verklig 
kostnad 
(slutlig) 

Kostnads-
förändring 
jmf med 
plan 

Kostnads-
förändring 
jmf med 
byggstarts-
beslut 

Beräknad 
NNK1 i plan 
(bransch-
index) 

Uppföljd 
NNK2 
(bransch-
index) 

ERTMS, 
Västerdalsbanan 

 
J 

 
2004 

 
126 

 
114 

 
117 

 
-7% 

 
3% 

 
0,3 

 
0,32 

Kalix-Morjärv-Boden, 
elektrifiering och 
upprustning samt 
Haparanda-Kalix, ny 
bana 

 
 
 
 

J 

 
 
 
 

2004 

 
 
 
 

4 460 

 
 
 
 

4 343 

 
 
 
 

4 082 

 
 
 
 

-8% 

 
 
 
 

-6% 

 
 
 
 

0,9 

 
 
 
 

0,91 

E18 Hjulsta-Kista 1 V 2004 3 417 3 672 2 725 -20% -35% 5,3 7,44 

E18 Trafikplats 
Kallhäll 

 
V 

 
2004 

 
52 

 
56 

 
49 

 
-6% 

 
-14% 

 
0,8 

 
0,9 

E22 Rolsberga-
Fogdarp 

 
V 

 
2010 

 
249 

 
215 

 
195 

 
-22% 

 
-10% 

 
-0,5 

 
-0,4 

Väg 108 Holmeja-
Klågerup 

 
V 

 
2010 

 
125 

 
106 

 
137 

 
10% 

 
23% 

 
0,4 

 
0,3 

Väg 268 Vallentuna C V 2010 262 262 340 30% 23% 1,3 0,8 

Väg 76 Förbifart 
Norrtälje, etapp 2 och 
1 

 
 

V 

 
 

2010 

 
 

339 

 
 

407 

 
 

339 

 
 

0% 

 
 

-20% 

 
 

1 

 
 

1 

Totalt    9 030 9 175 7 984 -12% -15% 9,5 11,27 

      

   Uppföljning av kostnader beräknat med nettoprisindex    

Objekt/projekt Trafik
slag 

Aktuellt 
regerings-
beslut vid 
byggstart 

Bedömd 
kostnad i 
planbeslut 

Bedömd 
total-
kostnad vid 
byggstarts-
beslut 

Verklig 
kostnad 
(slutlig) 

Kostnads-
förändring 
jmf med 
plan 

Kostnads-
förändring 
jmf med 
byggstarts-
beslut 

 

ERTMS, 
Västerdalsbanan 

 
J 

 
2004 

 
84 

 
88 

 
106 

 
26% 

 
17% 

Kalix-Morjärv-Boden, 
elektrifiering och 
upprustning samt 
Haparanda-Kalix, ny 
bana 

 
 
 
 

J 

 
 
 
 

2004 

 
 
 
 

2 899 

 
 
 
 

3 642 

 
 
 
 

3 721 

 
 
 
 

28% 

 
 
 
 

2% 
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E18 Hjulsta-Kista V 2004 2 497 3 278 2 604 4% -26% 

E18 Trafikplats 
Kallhäll 

 
V 

 
2004 

 
48 

 
56 

 
49 

 
2% 

 
-14% 

E22 Rolsberga-
Fogdarp 

 
V 

 
2010 

 
231 

 
198 

 
194 

 
-16% 

 
-2% 

Väg 108 Holmeja-
Klågerup 

 
V 

 
2010 

 
115 

 
104 

 
136 

 
18% 

 
24% 

Väg 268 Vallentuna C V 2010 242 242 335 38% 28% 

Väg 76 Förbifart 
Norrtälje, etapp 2 och 
1 

 
 

V 

 
 

2010 

 
 

314 

 
 

399 

 
 

333 

 
 

6% 

 
 

-20% 

Totalt    6 430 8 007 7 478 16% -7% 
1 I stället för branschindex har ett projektspecifikt index använts. 
 
 

Redovisning av affärsverken 

Ekonomiskt resultat 

Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärs-
verk som inom sitt ansvarsområde ska verka för 
att de transportpolitiska målen uppnås. I 
Sjöfartsverkets uppdrag ingår bl.a. att planera 
och tillhandahålla infrastruktur och tjänster för 
sjöfarten i form av farleder, isbrytning, lotsning, 
sjögeografisk information samt att ansvara för 
sjö- och flygräddningstjänst. 

Verksamheten finansieras i huvudsak genom 
sjöfartsavgifter i form av farledsavgifter och 
lotsavgifter samt övriga intäkter från exempelvis 
försäljning av sjökortsdata och uthyrning av 
isbrytare. Sjöfartsverket tilldelas även anslag som 
ersättning för sjö- och flygräddning och viss 
annan verksamhet för fritidsbåtstrafiken samt 
för viss kanaltrafik. För att få full kostnads-
täckning för sjö- och flygräddningsverk-
samheten ökades de årliga anslagen permanent 
med 45 miljoner kronor från 2014. Åren 2014–
2016 tilldelades Sjöfartsverket tillfälligt ökade 
anslag om 300 miljoner kronor för utgifter för 
isbrytning och drift av kanaler.  

De totala intäkterna för 2014 uppgick till 
2 354 (1 920) miljoner kronor varav 551 (206) 
miljoner kronor utgörs av intäkter från anslag. 

 

Tabell 3.17 Verksamhetens rörelseintäkter och 
rörelseresultat fördelat på verksamhetsområden 
Miljoner kronor 

 Intäkter 
2013 

Intäkter 
2014 

Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Sjöfartsverket, 
totalt 

 
1 920 

 
2 354 

 
-31 

 
346 

Sjöfartsintäkter 1 347 1 399   

Övriga 
rörelseintäkter 

 
367 

 
404 

  

 
Resultatet efter finansiella poster för 2014 
uppgick till 337 (-58) miljoner kronor. Vid 
utgången av 2012 och 2013 var det egna kapitalet 
negativt. Vid utgången av 2014 uppgick det egna 
kapitalet till 252 (-85) miljoner kronor.  

Resultatförbättringen för 2014 kan främst 
förklaras av anslagsökningen på 345 miljoner 
kronor vars syfte främst var att förbättra den 
finansiella ställningen.  

Sjöfartsverkets ekonomiska mål för 2014 var 
att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå 
till 3,5 procent av justerat eget kapital under en 
konjunkturcykel, samt att soliditeten långsiktigt 
ska uppgå till minst 25 procent. 

Tabell 3.18 Översikt av de ekonomiska målen 2012–2015 
Miljoner kronor där inte annat anges 

 Utfall 
2012  

Mål 
2013  

Utfall 
2013  

Mål 
2014  

Utfall 
2014  

Mål 
2015  

Räntabilitet 
på eget 
kapital efter 
skatte-
motsvarighet 
(%) 

Neg 3,5 Neg 3,5 Neg 3,5 

Soliditet (%) Neg 25 Neg 25 7,3 25 

 
Sjöfartsverket har inte uppfyllt sina ekonomiska 
mål under de senaste åren. Ökade kostnader för 
isbrytningen som följd av tidigare hårda 
isvintrar, omvärderingar av pensionsskulden som 
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följd av låga marknadsräntor samt att intäkterna 
varit för låga har haft en stor negativ inverkan på 
resultatet och bidragit till att den ekonomiska 
ställningen urholkats. 

Sjöfarten har också upplevt minskade gods-
volymer och ett minskat antal anlöp, vilket har 
lett till minskade intäkter från farledsavgifter. 
Även lotsvolymerna har minskat, men genom 
avgiftsökningar är intäkterna från lotsningen i 
princip oförändrade jämfört med 2013. 

Sjöfartsverket har genomfört ett omfattande 
internt effektiviseringsarbete och har realiserat 
stora kostnadsbesparingar med bibehållen verk-
samhet. 

Regeringen följer noga den ekonomiska 
utvecklingen hos Sjöfartsverket och avser att 
utvärdera den ekonomiska styrningen och orga-
nisationen för att säkerställa att den verksamhet 
Sjöfartsverket bedriver kan upprätthållas i eko-
nomisk balans.  

 
Uppföljning av investeringsplaner  
Sjöfartsverkets investeringar uppgick för 2014 
till 398 miljoner kronor. Bland större 
investeringsposter kan nämnas investeringar i 
nya räddningshelikoptrar, nytt kustradionät och 
nya lotsbåtar. Sjöfartsverkets investeringsplan 
för perioden 2012–2014 omfattade totalt 1 164 
miljoner kronor. I stora drag ligger investe-
ringarna i nivå med det prognostiserade utfallet. 
De största investeringarna är farleds- och kanal-
förbättringar samt investeringar i ett nytt heli-
koptersystem för sjö- och flygräddningen. Sjö-
fartsverkets investeringar har till övervägande del 
finansierats med egna medel. Bemyndigande 
finns att inom en ram om 500 miljoner kronor ta 
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret för 
finansiering av investeringar, varav 240 miljoner 
kronor hittills har utnyttjats. 

Luftfartsverket 

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhanda-
hålla en säker, effektiv och miljöanpassad flyg-
trafiktjänst för civil och militär luftfart. Luft-
fartsverket ska verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås. Luftfartsverket ska inom och 
utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till 
verksamheten. Luftfartsverket ska också nation-
ellt och internationellt främja forskning, ut-
veckling och införande av ny teknik av betydelse 

för verksamheten. Luftfartsverket får härutöver 
bedriva utbildning av flygledare och direkt eller 
genom till verket knutna bolag bedriva tjänste-
export inom sitt verksamhetsområde. Affärs-
verksamheten finansieras genom Luftfarts-
verkets andel av avgifter på luftfarten, den s.k. en 
route-avgiften och intäkter i verksamheten. Den 
övervägande delen av Luftfartsverkets inkomster 
kommer från den en-routeverksamheten.  

Tabell 3.19 Verksamhetens rörelseintäkter och 
rörelseresultat fördelat på verksamhetsområden 
 

 Intäkter 
2013 

Intäkter 
2014 

Resultat 
2013 

Resultat 
2014 

Luftfartsverket, 
totalt 

 
3 093 

 
2 580 

 
79 

 
-277 

Luftfartsintäkter 2 170 1 627   

Övriga 
rörelseintäkter 

 
922 

 
953 

  

 
Luftfartsverket styrs med mål för räntabilitet 
och soliditet. Luftfartsverkets mål för 2014 var 
att ge en avkastning på fyra procent på eget 
kapital samt att uppnå en soliditet på 15 procent.  

Luftfartsverkets resultat efter skattemot-
svarighet uppgick för 2014 till 82 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 8 procent på eget 
kapital. Luftfartsverket överträffade alltså målet 
för räntabilitet. Resultatet överträffar också den 
prognos om 49 miljoner kronor som redovisades 
i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86). Såväl intäkter som kostnader är 
betydligt lägre än föregående år, beroende dels 
på avgiftsförändringar (en route), dels på för-
ändringar av pensionsskulden. Rörelseresultatet 
är för året negativt (se tabell 3.9). Skillnaden 
mellan det negativa rörelseresultat som redovisas 
i tabellen och det redovisade resultatet efter 
finansiella poster utgörs av de finansiella 
posterna, och där främst den under 2014 positiva 
resultateffekten av ränteförändringen vid be-
räkningen av den resultatpåverkande delen av 
pensionskulden. Årets avsättningar till pensioner 
inklusive löneskatt är 77 miljoner kronor lägre 
än föregående år beroende på en under året 
högre ränta i beräkningsgrunderna för pensions-
skulden. Luftfartsverket har också fortsatt 
bedrivit ett aktivt arbete med att reducera rörel-
sekostnaderna. Resultatet för 2014 påverkas 
därutöver negativt av en nedskrivning av anlägg-
ningstillgångarna, med anledning av en genom-
gång och omvärdering av de berörda anlägg-
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ningarna. I tabellen nedan redovisas rörelsein-
täkter och rörelseresultat.  

Soliditeten uppgick per den 31 december 2014 
till 14 procent. Den innebär att soliditeten är 
något högre än föregående år då den var 13 
procent. Målet för soliditet nåddes dock inte 
fullt ut. Det är fortsatt pensionsskulden och den 
låga räntenivån som är orsak till att soliditets-
målet inte nås. Även om räntenivån 2014 innebar 
en viss förbättring kvarstår räntan på en mycket 
låg nivå. 

Tabell 3.20 Översikt av de ekonomiska målen 2012–2015 
Miljoner kronor där inte annat anges 

 Utfall 
2012  

Mål 
2013  

Utfall 
2013  

Mål 
2014  

Utfall 
2014  

Mål 
2015  

Resultat 
efter 
skattemot-
svarighet 

5  74  65  

Räntabilitet 
på eget 
kapital efter 
skattemot-
svarighet 
(%) 

1 4 10 4 8 4 

Soliditet (%) 13 15 13 15 14 15 

 
Uppföljning av investeringsplaner 
Vid budgeteringstillfället prognostiserades 
utfallet avseende investeringar 2014 till 120 
miljoner kronor. Det faktiska utfallet för 2014 
uppgår till 119 miljoner kronor. Det innebär att 
utfallet ligger mycket nära prognosen. Stora 
investeringsposter under året var fortsatt 
utveckling av flygtrafikledningssystemet 
COOPANS, ersättningsinvesteringar avseende 
radar, kommunikationsnätverk och byggnader. 

3.5 Politikens inriktning 

3.5.1 Investeringar i infrastruktur 

Regeringens övergripande mål för transport-
politiken är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgare och näringsliv i 
hela landet. Miljöpåverkan från transportsektorn 
och dess utsläpp av växthusgaser ska minska. En 
väl utformad transportförsörjning bidrar också 
till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. 

Regeringen har höga ambitioner när det gäller 
att säkerställa kvaliteten på befintlig transpor-

tinfrastruktur och utveckla transportsystemet i 
stort. Det har tidigare tagit sig uttryck i bl.a. den 
beslutade och aviserade satsningen på järn-
vägsunderhåll på 620 000 miljoner kronor 2015 
och 1 240 miljoner kronor per år 2016–2018. De 
satsningar som regeringen nu föreslår på infra-
strukturområdet uppgår tillsammans med de i 
2015 års ekonomiska vårproposition till drygt 
1 700 miljoner kronor 2016. Flera satsningar är 
inriktade mot regional tillväxt och landsbygden 
och beskrivs därför i ett senare avsnitt om trans-
porter i hela landet.  

I budgetpropositionen för 2015 ingick därut-
över en satsning på statlig medfinansiering till 
lokala och regionala investeringar i kollektiv-
trafik i tätort. Satsningen föreslogs uppgå till 500 
miljoner kronor årligen 2015–2018. Detta 
planeras att omsättas genom ett ramverk för 
stadsmiljöavtal med fokus på hållbara 
transporter i städer. 

Infrastrukturinvesteringar kräver en långsiktig 
planering. Arbetet med nästkommande plan-
period för transportinfrastrukturen 2018–2029 
pågår nu och bedöms fastställas under våren 
2018. Senast den 30 november 2015 ska Trafik-
verket rapportera sitt inriktningsunderlag inför 
nästa planperiod.  

Det är också angeläget att konkurrens-
villkoren för godstransporter på järnväg är goda. 
Kommande år prognostiseras en höjning av 
banavgifterna baserat på gällande lag-
stiftningskrav. Regeringen har i kompenserande 
syfte uppdragit åt Trafikverket att se över de 
EU-rättsliga förutsättningarna för att underlätta 
ekonomiskt för järnvägsföretagen (dnr 
N2015/04606/TS). Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 november 2015. Regeringen avser 
att återkomma till riksdagen om förutsättningar 
för sådana eventuella kompenserande åtgärder, 
men föreslår redan nu att 75 miljoner kronor per 
år avsätts 2016–2019 för ändamålet.  

Sverige behöver investera i såväl transportin-
frastruktur som bostadsbyggande. Ett robust 
och effektivt transportsystem med god kapacitet 
är en förutsättning för jobb och hållbar ut-
veckling i hela Sverige. Sveriges geografi under-
stryker transportsystemets betydelse för 
näringslivets konkurrenskraft. Därför är trans-
portpolitiken och satsningar på infrastruktur 
avgörande för Sveriges framtida utveckling. En 
proposition med förslag till politisk inriktning 
och ekonomiska ramar för vidmakthållande och 
utveckling av transportsystemet planeras till 
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hösten 2016. Utbyggnad av nya stambanor för 
höghastighetståg samt åtgärder för bostäder och 
ökad tillgänglighet i storstäderna utreds inom 
ramen för Sverigeförhandlingen. De nya stam-
banorna ska i huvudsak finansieras genom 
anslag, men Sverigeförhandlingen ska enligt 
givna direktiv även analysera möjligheterna till 
alternativa finansieringskällor. 

Regeringens transport- och infrastruktur-
politik ska bidra till att det övergripande 
transportpolitiska målet och de jämbördiga 
funktions- och hänsynsmålen nås. Därmed kan 
transportsystemet bidra till en mer miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i alla 
delar av landet. Regeringen anser att stor vikt ska 
läggas vid att begränsa negativa miljöeffekter 
inom och kring infrastrukturen, t.ex. vad gäller 
landskapspåverkan, biologisk mångfald, buller 
och barriäreffekter. 

3.5.2 Förbättrad kollektivtrafik 

En väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik 
är viktig för att bl.a. minska transportsektorns 
miljöpåverkan, inklusive klimatutsläppen och 
öka tillgängligheten till gagn inte minst för 
arbetspendling. Riksdagen tillkännagav för rege-
ringen som sin mening i juni 2015 vad trafikut-
skottet anför om statens roll i att bidra till att 
skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafik-
branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik 
ska kunna nås (bet. 2014/15:TU15, rskr. 
2014/15:207). Kollektivtrafik är i huvudsak ett 
kommunalt och regionalt ansvarsområde. Det är 
dock enligt regeringen viktigt att staten bidrar 
aktivt till att förbättra förutsättningarna för 
personer att resa med kollektivtrafiken. Rege-
ringen har flera möjligheter till åtgärder som kan 
förbättra förutsättningarna för kollektivt 
resande, framförallt gäller det förbättring av 
transportinfrastrukturen och genom de regler 
som styr förhållandena på transportområdet. 
Det är också angeläget att samhällsplaneringen 
generellt och i ökad utsträckning främjar en 
samhällsstruktur med goda möjligheter att resa 
kollektivt, till fots eller med cykel. Regeringen 
stöder en sådan utveckling genom bl.a. det 
ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på 
hållbara transporter i städer 2015–2018. 

3.5.3 Transportsystem i hela landet 

Regeringen föreslår att energiskatten på bensin 
och dieselbränsle höjs, vilket stärker bränslesnåla 
fordons konkurrenskraft och ökar drivkraften 
för att samåka, cykla eller använda kollektiv-
trafik. Samtidigt är tillgången till kollektivtrafik 
som alternativ till bil begränsad på landsbygden. 
För att främja den regionala tillväxten och goda 
levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår 
regeringen därför satsningar på kollektivtrafik i 
landsbygd samt på förbättrat vägunderhåll 
respektive järnvägsunderhåll. Satsningen på 
kollektivtrafik i landsbygd föreslås uppgå till 
200 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå 
till 210 – 230 miljoner kronor per år 2017–2019. 
Trafikverket ska samråda med länen om vad som 
kan uppnås i respektive län och därefter föreslå 
regeringen hur medlen bäst används. Ett exem-
pel på åtgärd kan vara förbättringsåtgärder på 
järnvägar i landsbygden som är viktiga för 
kollektivtrafiken. Det kan även omfatta investe-
ringar som främjar ökat kollektivtrafikresande 
med buss. Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI) kommer att ges i uppdrag att 
genomföra en studie om hur exempelvis innova-
tiva lösningar kan öka medborgares vilja och 
möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på lands-
bygden. 

Vägunderhållet föreslås öka med 100 miljoner 
kronor 2016. För 2017–2019 beräknas motsva-
rande belopp per år. Satsningen inriktas på 
åtgärder för bärighet, tjälsäkring och beläggning. 
Det är åtgärder som är viktiga för regional till-
växt och vägnätet på landsbygden.  

I avsikt att förbättra järnvägssystemets 
funktionalitet samt främja regional tillväxt och 
landsbygdens förutsättningar föreslås järnvägs-
underhållet också öka med 100 miljoner kronor 
2016–2019. Trafikverket kommer att ges i 
uppdrag av regeringen att återkomma om 
underhållsåtgärder som i närtid kan öka 
järnvägens funktionalitet utanför de stora och 
mest trafikerade banorna. Satsningen på 
järnvägsunderhållet kompletterar regeringens 
redan beslutade och aviserade satsning på 
järnvägsunderhåll 2015–2018 som koncentrerats 
till de stora och mest trafikerade områdena. 
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3.5.4 Järnvägens konkurrenskraft och 
säkerhet 

Drift och underhåll av transportsystemet 

Drift och underhåll av landets järnvägar och 
vägar säkrar och förbättrar transportsystemets 
funktionalitet och tillgänglighet och utgör där-
med en viktig förutsättning för att trygga job-
ben, minska arbetslösheten och minimera trans-
porternas miljöpåverkan. Genom ökad tillgäng-
lighet skapas regionintegrering och regionför-
storing, vilket har stor positiv påverkan på till-
växt, arbetslöshet och arbetsmarknaden. Rese-
närer och transportköpare ska kunna lita på att 
transportsystemet håller en hög kvalitet. Ett 
tillförlitligt och robust transportsystem i hela 
Sverige kräver att tillräckliga resurser avsätts för 
drift och underhåll.  

Sverige har under många år satsat för små 
resurser på drift och underhåll av järnvägssy-
stemet, vilket bidragit till den försenings-
problematik som systemet dras med framför allt 
vintertid. Regeringen anser att det är viktigt att 
förstärka underhållet på järnvägen för att minska 
trafikstörningar och andra problem som föror-
sakar samhället och näringslivet onödiga kost-
nader samt för att öka järnvägens konkurrens-
kraft. 

Under 2015 genomfördes en förstärkning av 
drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen 
med 620 miljoner kronor som en följd av riksda-
gens beslut med anledning av propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I 2015 
års ekonomiska vårproposition aviserades även 
en fortsatt tillfällig förstärkning av drift och 
underhåll av järnvägsinfrastrukturen under åren 
2016 till 2018 med 1 240 miljoner kronor per år. 
Ett tillförlitligt och tillgängligt transportsystem 
är en central förutsättning för en växande eko-
nomi, ökad befolkning, förbättrade möjligheter 
till pendling, besök samt minska arbetslösheten 
och minska samhällets miljö- och klimatpå-
verkan. En förstärkning av underhållet skapar 
även arbetstillfällen i bl.a. maskin-, åkeri-, samt 
järnvägs- och anläggningsbranschen. 

Ett järnvägssystem som klarar framtidens 
utmaningar 

Järnvägen har en stor och betydelsefull roll i det 
svenska transportsystemet och väl fungerande 
transporttjänster med tåg är viktigt för att uppnå 
flera mål om hög sysselsättning, grundläggande 
tillgänglighet, en ökad andel kvalificerad indu-
striproduktion, minskad klimat- och miljöpå-
verkan samt färre dödade och skadade i trafiken. 
En mer konkurrenskraftig järnväg skulle bidra 
till regeringens ambition att flytta över gods från 
väg till järnväg och sjöfart. 

Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att en 
särskild utredare ska göra en översyn av järn-
vägens organisation (dir. 2013:46). Syftet med 
översynen är att föreslå förbättringar av järn-
vägssystemets organisation som på bästa sätt 
möter framtidens krav på ett effektivt och håll-
bart transportsystem. Utredaren har antagit 
namnet Utredningen om järnvägens orga-
nisation. Utredaren överlämnade i december 
2013 delbetänkandet En enkel till framtiden? 
(SOU 2013:83) och i mars 2015 delbetänkandet 
Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Uppdra-
get ska slutredovisas senast den 23 december 
2015. 

Regeringen anser att utredningens delbetän-
kanden förstärker bilden av att det finns möjlig-
heter att förbättra järnvägens funktionssätt och 
skapa förutsättningar för att transportkunderna 
ska kunna erbjudas bättre och effektivare trans-
porttjänster med tåg. Det svenska järnvägssy-
stemet står inför ett antal utmaningar såsom att 
tillhandahålla infrastrukturkapacitet och trans-
portlösningar av tillräcklig omfattning och kva-
litet samt att åstadkomma nödvändig samverkan 
mellan berörda aktörer. 

Regeringen ser påtagliga behov av att iden-
tifiera åtgärder som ytterligare skulle kunna 
förbättra järnvägens funktionssätt och avser att 
noga överväga utredarens förslag och rekom-
mendationer. Regeringen kommer att vidta 
åtgärder som leder till ett järnvägssystem som 
bättre klarar framtidens utmaningar och bidrar 
till ett mer sammanhållet system där det är 
lämpligt. Till dessa åtgärder hör att staten ska ta 
det samlade ansvaret för kontroll och utförande 
vid underhållet av de svenska järnvägarna. 
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Fortsatt satsning på Norrtåg 

I propositionen Moderna transporter (prop. 
2005/06:160) föreslog regeringen att en försöks-
verksamhet skulle bedrivas i form av ett gemen-
samt statligt och regionalt utvecklingsprojekt på 
det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland. 
Projektet skulle pågå under en begränsad period 
om högst 10 år. Syftet är att pröva bättre trafik-
lösningar inom upphandlad trafik över läns-
gränser för att främja regional utveckling.  

Norrtågsförsöket skulle ha startat 2011 men 
kom inte i full drift förrän 2012. Norrtågs-
försöket är en viktig satsning för tillgänglighet, 
pendling och utveckling i fyra Norrlandslän. För 
att satsningen ska ges tid och förutsättningar att 
reellt påverka tillgängligheten avser regeringen 
att inom ramen för redan anvisade ramar avsätta 
medel för utvecklad trafik för trafikperioden 
2017–2021 med högst 20 miljoner kronor per år. 

3.5.5 Verka för en konkurrenskraftig 
transportsektor med rättvisa villkor 

Ordning och reda på arbetsmarknaden 

Regeringen prioriterar goda arbetsvillkor och en 
sund konkurrens inom transportsektorn. Det är 
av vikt både för att säkra en god arbetsmiljö, hög 
trafiksäkerhet, hållbar utveckling och för en 
långsiktigt robust tillväxt. Sverige ska inte kon-
kurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor 
utan med kunskap, innovation och produktivi-
tetsutveckling. I regeringens arbete med att 
åstadkomma ordning och reda på arbetsmark-
naden är villkoren inom transportsektorn av 
vikt. Villkoren har under senare år förändrats 
genom nya typer av anställningsformer och även 
genom att alternativa företagskonstruktioner har 
börjat tillämpas i större utsträckning.  

EU-kommissionen har aviserat större lagstift-
ningspaket för såväl luftfartssektorn som väg-
transportsektorn. Regeringen har klargjort att 
den kommer att verka för att kommissionen ska 
presentera ett förslag till ändring av förordning-
arna om godstransporter på väg som bidrar till 
entydiga och rättvisa villkor för tillträde till den 
inre vägtransportmarknaden och att kommiss-
ionens paket för luftfart ska innehålla förslag 
som motverkar försämrade arbetsvillkor och en 
snedvriden konkurrenssituation inom den civila 
luftfarten.  

Sveriges påverkansarbete internationellt och 
gentemot EU-kommission bör inriktas på ökad 
säkerhet och effektivitet, minskad miljöbelast-
ning och likvärdiga konkurrensvillkor. Goda 
arbetsvillkor inom transportsektorn kan också 
bidra till högre trafiksäkerhet och bättre miljö. 

Den maritima strategin och sjöfartsinitiativet 

Regeringen har tagit flera initiativ för att stärka 
de olika trafikslagens konkurrenskraft och förut-
sättningar att bidra till en utveckling av trans-
portsystemet. Här kan nämnas den maritima 
strategin och ett kommande sjöfartsinitiativ.  

Den maritima strategin, som presenterades 
den 28 augusti 2015, syftar till att ta ett helhets-
grepp om maritima näringar och bidra till att 
skapa konkurrenskraftiga, innovativa och håll-
bara maritima näringar som kan bidra till ökad 
sysselsättning, minskad miljöbelastning och en 
attraktiv livsmiljö. Strategin inkluderar utöver 
sjöfarten även andra näringar, som bl.a. fiske, 
maritim tillverkningsindustri, energi, och turism. 

Ett kommande sjöfartsinitiativ syftar bl.a. till 
att stärka den svenska sjöfartens konkur-
renskraft. En stärkt svensk sjöfart utgör ett vik-
tigt verktyg för regeringens ambitioner att öka 
den svenska exporten till nya tillväxtmarknader, 
samt bidra till en minskad klimatpåverkan från 
transportsektorn. Aktuella åtgärder för att stärka 
sjöfarten är bl.a. förenklingar vad avser registre-
ring av fartyg och införandet av tonnageskatt.  

Utvecklad statistik om maritima näringar och 
uppföljning av maritim strategi 

Inom ramen för arbetet med den maritima 
strategin har bl.a. behovet av en utvecklad upp-
följning avseende de maritima näringarna upp-
märksammats. Behovet består dels i utvecklad 
kunskap och statistik kring de enskilda maritima 
näringarna, dels i att åstadkomma en långsiktig 
uppföljning och utvärdering av utvecklingen. På 
vissa områden saknas tillgänglig statistik och 
nyckeltal helt och hållet, medan statistiken på 
andra områden inte alltid är jämförbar mellan 
olika branschsegment. Därutöver saknas en 
regelbunden sammanställning för de maritima 
näringarna som helhet.  

En sådan statistik utgör en grundförutsättning 
för att kunna följa upp och utvärdera effekterna 
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av åtgärder som vidtagits för att utveckla näring-
arna såväl som för att identifiera behov av åtgär-
der för att utveckla de maritima näringarna. För 
att möjliggöra ett framtida utvecklingsarbete 
kring de maritima näringarna föreslår regeringen 
en satsning om 4 miljoner kronor per år från och 
med 2016. 

Tonnageskatt 

Omkring 90 procent av Sveriges export och 
import transporteras någon gång under trans-
portkedjan med fartyg. Sjöfarten är därmed en 
livsnerv för handeln med omvärlden, men ytterst 
också för Sveriges välstånd. Sjöfartsnäringen 
verkar på en global marknad, vilket påverkar 
förutsättningarna för näringen. Det är av största 
vikt att svenska rederier i internationell trafik har 
konkurrensvillkor som är likvärdiga med 
villkoren för rederier i jämförbara länder i 
Europa. En skillnad mellan Sverige och dessa 
länder är att Sverige inte har infört ett 
tonnageskattesystem. För att svenska rederier 
ska få likvärdiga konkurrensvillkor kommer 
regeringen att under riksmötet återkomma till 
riksdagen med ett förslag om att ett system med 
tonnageskatt införs i Sverige. 

Utredningen om tonnageskatt och andra stöd 
för sjöfartsnäringen hade i uppdrag att föreslå 
åtgärder som ökar andelen svenskflaggade fartyg 
i den svenska handelsflottan. Utredningen 
presenterade i februari 2015 ett förslag till 
tonnageskattesystem i betänkandet Ett svenskt 
tonnageskattesystem, (SOU 2015:4). För att 
svenska rederier ska få konkurrensvillkor som är 
likvärdiga med villkoren för rederier i jämförbara 
länder i Europa avser regeringen att under 
riksmötet återkomma till riksdagen med ett 
förslag om att införa ett system med 
tonnageskatt i Sverige. Den kommande 
lagstiftningen ska följas upp och effekterna av ett 
system med tonnageskatt utvärderas (se Förslag 
till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 6.8). 

3.5.6 Ett intensifierat arbete för 
trafiksäkerheten 

Regeringen kommer att intensifiera arbetet för 
ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns 
en rad områden där Sverige har varit framgångs-
rikt, exempelvis genom mittseparering av väg-

sträckor, användning av trafiksäkerhetskameror 
och justerade hastighetsgränser. Detta arbete 
kommer att fortsätta. Sverige har i dag ett 
etappmål om högst 220 döda i vägtrafiken och 
en minskning av antalet allvarligt skadade med 
en fjärdedel till 2020. Ambitiösa mål har stor 
betydelse för att stimulera utvecklingen mot nya 
sätt att minska antalet dödade och allvarligt 
skadade i bl.a. vägtrafiken.  

Det är viktigt att arbetet fokuserar på ökad 
trafiksäkerhet för utsatta trafikantgrupper såsom 
cyklister och gångtrafikanter, samt barn och 
äldre. Här har kommunerna en viktig roll att 
spela eftersom en stor del av gåendet och 
cyklandet sker inom tätorter. Regeringen vill 
uppmuntra alla berörda aktörer att ta ett ansvar 
och medverka till ökad trafiksäkerhet. Sverige 
befinner sig i framkant internationellt i trafik-
säkerhetsfrågor och svenska företag utvecklar 
produkter med stark internationell efterfrågan. 
Ett intensifierat arbete kan bidra till både säkrare 
trafik i Sverige och ett stärkt innovationsklimat 
för nya produkter och tjänster för ökad trafik-
säkerhet, vilket bidrar till att nå målet att Sverige 
ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet, såsom ITS-system för 
variabla hastighetsgränser och trafikinformation, 
kan även innebära fördelar för miljö och hälsa 
genom lägre utsläpp och mindre buller.  

Regeringen har inlett arbetet med näst kom-
mande planperiod för transportinfrastrukturen 
2018–2029. Inom ramen för detta arbete kom-
mer regeringen att säkerställa att trafiksäker-
hetsfrågor belyses grundligt och att politiken 
utvecklas i syfte att stärka trafiksäkerheten inom 
alla transportslag. 

3.5.7 Nationell cykelstrategi 

I arbetet med att uppnå ett mer hållbart 
transportsystem är det angeläget att cyklingens 
andel av det totala resandet ökar. Cykling är bra 
för klimatet, för folkhälsan och för att minska 
trängseln i stadstrafiken. Regeringen föreslår 
därför en tvåårig satsning på cykelfrämjande 
åtgärder. Satsningen föreslås uppgå till 
25 miljoner kronor 2016 och beräknas till 75 
miljoner kronor 2017. Regeringen avser att 
arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i 
detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta 
fram en nationell cykelstrategi. Kommunerna 
har en central roll i arbetet för att främja cykling 
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genom deras ansvar för cykelinfrastrukturen i 
tätorterna. 

Cykling ses i allt större utsträckning som ett 
eget transportsätt. I arbetet med att uppnå ett 
mer hållbart transportsystem är det angeläget att 
cyklingens andel av det totala resandet ökar. 
Cykling är bra för klimatet, för folkhälsan och 
för att minska trängseln i stadstrafiken. Rege-
ringen verkar för ökad och säker cykling och ett 
led i arbetet är att ta fram en nationell cykel-
strategi.  

Den övervägande delen av cyklandet sker i 
form av korta resor, i snitt ca 3 km, lokalt och i 
viss mån regionalt. Det betyder att kommunerna 
har ett stort ansvar som väghållare för cykelin-
frastrukturen i tätorterna. Många kommuner gör 
också stora och viktiga insatser för ökad cykling. 
En nationell strategi syftar till att ge goda förut-
sättningar för alla aktörer att ta sitt ansvar. De 
verktyg regeringen har till sitt förfogande är 
främst anslag, regler, myndighetsstyrning samt 
forskning och utveckling.  

Strategin bör tas fram i samarbete med kom-
muner, cykelorganisationer och andra intres-
senter. Regeringens ambition är att återkomma 
till riksdagen i frågan under 2016. 

3.6 Budgetförslag 

3.6.1 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur 
Tusental kronor 

2014 Utfall 17 935 388  
Anslags- 
sparande -906 346 

2015 Anslag 21 718 542 1 
Utgifts- 
prognos 18 854 267 

2016 Förslag 23 454 645    

2017 Beräknat 23 853 850 2   

2018 Beräknat 24 644 045 3   

2019 Beräknat 25 719 894 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 24 026 843 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 24 602 221 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 25 215 582 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för 

– långsiktig infrastrukturplanering för väg-
trafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, 

–  museiverksamhet inom transportområdet,  

– utbetalning av medel från Kammarkollegiet 
till andra myndigheter för rättegångs-
kostnader m.m.,  

– investeringar i statliga vägar och järnvägar, 
stora och strategiska farleder och slussar,  

– statligt investeringsbidrag till landnings-
banan i Sälen, 

– ränta och amortering på upptagna lån för 
infrastrukturprojekt, 

– åtgärder i nationalstadsparken, 

– bidrag till anläggningar i anslutning till det 
kapillära bannätet i enlighet med tidigare 
riksdagsbeslut, 

– statlig medfinansiering till byggande av 
regionala kollektivtrafikanläggningar 
(inklusive handikappanpassningsbidrag), 
statlig medfinansiering till cykelvägar, 
särskild statlig medfinansiering till storstä-
dernas trafiksystem, statlig medfinansiering 
via länsplanerna till drift och byggande av 
enskilda vägar samt miljö- och trafiksäker-
hetsåtgärder på kommunala vägar,  

– statlig medfinansiering till projektering av 
tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, 

– forsknings- och innovationsinsatser inom 
transportområdet, 

– informationsinsatser och kunskapshöjande 
insatser som syftar till uppfyllelse av de 
transportpolitiska målen, 

– viss myndighetsutövning inom transport-
området, 

– ärendehantering avseende körkort med 
villkor om alkolås och försöksverksamhet 
med villkorlig körkortsåterkallelse, 

– eventuella böter till följd av försenat ge-
nomförande av EU-direktiv,  

– administration av vägavgifter som inte är 
systemutgifter, 

– bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet 
mellan staten och Inlandsbanan AB, 

– Trafikverkets avgifter enligt avtalet om 
Öresundsbroförbindelsen, 

– eventuellt infriande av betalningsutfästelser 
avseende villkorade aktieägartillskott till 
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Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB 
AB, 

– eventuellt infriande av kapitaltäcknings-
garantin till Arlandabanan Infrastructure 
AB, 

– eventuella kreditförluster avseende den 
obligationsportfölj som härrör från de 
numera avslutade amerikanska leasingtrans-
aktioner som ingicks av dåvarande Statens 
järnvägar, 

– åtgärder förknippade med statens miljö-
ansvar inom transportområdet, 

– inbetalning av aktiekapital till det schwei-
ziska bolaget Eurofima (European Com-
pany for the Financing of Railroad Rolling 
Stock), samt 

– ersättning till utrustning inklusive install-
ation som säkerställer funktionen hos tåg-
fordonens befintliga telekommuni-
kationssystem för talkommunikation och 
som säkerställer funktionen hos befintlig 
ombordutrustning för signalsäkerhets-
systemet ERTMS. 

Kompletterande information 

Bestämmelser som anknyter till anslagets an-
vändning finns i förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. Genom 2013 
års Stockholmsförhandling har staten den 7 
januari 2014 slutit avtal om finansiering och 
medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan 
samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län 
med Stockholms läns landsting, Stockholms 
kommun, Nacka kommun, Solna kommun och 
Järfälla kommun. Enligt avtalet ska staten bidra 
med statlig medfinansiering till tunnelbaneut-
byggnaden i Stockholm. 

Ytterligare bestämmelser som anknyter till 
anslagets användning finns i förordningen 
(2009:236) om en nationell plan för trans-
portinfrastruktur, förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur 
samt i förordningen (1989:891) om statsbidrag 
till enskild väghållning.  

Ett statligt investeringsbidrag till Sälens flyg-
plats förutsätter ett godkännande av EU-kom-
missionen. 

Avgiftsfinansierad verksamhet vid 
Trafikverket 

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet 
samt offentligrättsliga avgifter inklusive avgift 
för färd på Svinesundsförbindelsen, bron över 
Motalaviken på riksväg 50 och bron över 
Sundsvallsfjärden på väg E4. I Trafikverkets 
uppdragsverksamhet ingår Färjerederiet. 
Utgångspunkten för Färjerederiet är att uppnå 
en lönsamhet i nivå med branschen i övrigt, skild 
från Trafikverkets övriga delar. I uppdragsverk-
samheten ingår även att administrera stödsystem 
för andra aktörer inom sektorn. Huvudregeln 
för denna verksamhet är att full kostnads-
täckning ska uppnås. Trafikverket beslutar efter 
samråd med Ekonomistyrningsverket om pris-
sättningen för uppdragsverksamheten. Trafik-
verkets uppdragsverksamhet omfattar följande 
tjänster. 

– Försäljning av informationsuttag ur den 
nationella vägdatabasen. 

– Försäljning av vägfärjetjänster (Färjere-
deriet). 

– Tillhandahållande av fordon vid förarprov. 

– Upprätthållande av ett lager av reservbro-
materiel. 

 
I tabellen nedan framgår kostnader och 

intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten i 
Trafikverket. De intäkter för banavgifter som 
redovisas innefattar endast trafikavgifter. Andra 
avgiftsintäkter såsom intäkter från kvalitetsav-
gifter, för uppställning av fordon på spår som 
Trafikverket förvaltar, tågvärme och special-
transporter ingår inte. Trafikverket uppskattar 
intäkterna från andra avgifter till 165 miljoner 
kronor 2016 och till 185 miljoner kronor 2017. 
Av dessa bedöms intäkterna från kvalitetsav-
gifter vara 120 miljoner kronor 2016 och 
140 miljoner kronor 2017. Trafikverkets kost-
nader för betalning av kvalitetsavgifter till följd 
av avvikelser från i tågplan och i trafikeringsavtal 
fastställt användande av infrastrukturen som 
orsakats av Trafikverket belastar anslaget 1:2 
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 
och uppskattas uppgå till 220 miljoner kronor 
2016 och 250 miljoner kronor 2017. 
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Tabell 3.22 Intäkter som Trafikverket disponerar 
Tusental kronor (löpande priser) 

 2016 2017 

Färjerederiet   

Intäkter 90 000 92 000 

Kostnader efter finansnetto 88 000 90 000 

Resultat efter finansnetto 2 000 2 000 

Kostnadstäckning i procent 102 102 

Övriga avgifter för 
uppdragsverksamhet1 

  

Intäkter 2 265 000 2 256 000 

Kostnader 2 216 000 2 214 000 

Resultat 49 000 42 000 

Kostnadstäckning i procent 102 102 

Svinesundsförbindelsen   

Intäkter 81 000  83 000 

Kostnader 81 000 83 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

Riksväg 50 Motala   

Intäkter 14 000  14 000 

Kostnader 14 000 14 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

E 4 Sundsvall   

Intäkter 45 000 50 000 

Kostnader 45 000 50 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

Förarprovsavgifter   

Intäkter 441 000 441 000 

Kostnader 428 000 437 000 

Resultat 13 000 4 000 

Kostnadstäckning i procent 103 101 

Banavgifter    

Intäkter 1 462 000 1 582 000 

Kostnader 1 462 000 1 582 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

Sjöfartsstöd   

Intäkter 1 000 1 000 

Kostnader 1 000 1 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

Järnvägsutbildning   

Intäkter 59 000 62 000 

Kostnader 58 000 60 000 

Resultat 1 000 2 000 

Kostnadstäckning i procent 102 103 

Förvaltning av 
järnvägsfordon 

  

Intäkter 73 000 73 000 

Kostnader 38 000 38 000 

Resultat 35 000 35 000 

Kostnadstäckning i procent 192 192 
1 Övriga avgifter består av bl.a. uthyrning av förarprovsbilar vid prov, 
information, service och rådgivning, uthyrning av lokaler, uthyrning av 
reservbroar, teletjänster, elförsäljning och fastighetsförvaltning. 

 
De offentligrättsliga avgifter som Trafikverket 
inte disponerar är ansökningsavgifter för främst 
transportdispenser. Dessa redovisas i tabell 3.23. 

Tabell 3.23 Intäkter som Trafikverket inte disponerar 
Tusental kronor (löpande priser) 

 2016 2017 

Offentligrättsliga avgifter   

Intäkter 20 000 20 000 

Kostnader 20 000 20 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

Investeringsplan 

Trafikverkets investeringar omfattar de 
investeringar som fastställts i den nationella  
trafikslagsövergripande planen för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2014–2025 och 
av länen i länsplanerna för regional transpor-
tinfrastruktur (dnr N2014/01779/TE, m.fl.). 
Trafikverkets och länens investeringsvolym 
bestäms av anvisade anslag, de lån Trafikverket 
tar upp och de tillskott som erhålls via med-
finansiering, bl.a. externa bidrag från kommuner 
och bidrag från EU genom det äldre regelverket 
för TEN-T och den nya Fonden för ett sam-
manlänkat Europa CEF samt förskotteringar. 
De trängselskatteinkomster som används för 
investeringar ingår i anvisade anslag.  

Trafikverket beräknar att under 2016 
genomföra investeringar för cirka 
23 688 miljoner kronor, se tabell 3.24. 
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Tabell 3.24 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Totalt 

Större investeringar i nationell plan 1        

Väg 4 992 3 451 4 890 7 311 11 561 13 772 45 977 

Järnväg 7 481 9 631 9 073 8 712 8 062 9 870 52 829 

Sjöfart 30 143 244 925 341 107 1 790 

Luftfart 0 50 51 51 50 51 253 

Trimning och effektivisering samt 
miljöinvesteringar 

 
1 864 

 
1 771 

 
3 063 

 
2 405 

 
2 554 

 
2 383 

 
14 040 

Investeringar i regional plan 2 3 022 3 260 3 122 3 238 2 995 2 869 18 506 

Investeringar med överskott från träng-
selskatt i Stockholm 

 
307 

 
848 

 
1 190 

 
1 356 

 
1 378 

 
1 408 

 
6 487 

Investeringar med överskott från träng-
selskatt i Göteborg 

 
494 

 
673 

 
808 

 
846 

 
903 

 
931 

 
4 655 

El- och teleinvesteringar 1 133 531 522 313 566 566 3 631 

Investeringar i anläggningstillgångar 
(väg) 

100 210 430 400 235 125 1 500 

Investeringar i anläggningstillgångar 
(järnväg) 

100 315 295 250 215 125 1 300 

Summa investeringar 19 523 20 883 23 688 25 807 28 860 32 207 150 968 

Finansiering        

Anslag 15 695 16 879 20 650 21 084 22 038 23 694 120 040 

Lån i Riksgäldskontoret 2 351 1 102 1 248 2 806 5 521 7 018 20 046 

Förskottering väg och järnväg. -19 583 -545 -389 -309 -84 -763 

Medfinansiering väg och järnväg (inkl. 
EU-finansiering) 

 
1 496 

 
2 319 

 
2 335 

 
2 306 

 
1 610 

 
1 579 

 
11 645 

Summa finansiering 19 523 20 883 23 688 25 807 28 860 32 207 150 968 
1 Inklusive lån för investeringar som kommer att finansieras av intäkter från trängselskatter eller vägavgifter, förskottering och medfinansiering, däribland TEN-medel. 
2 Inklusive förskottering och medfinansiering, däribland TEN-medel. 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
91 600 000 000 kronor 2017–2050. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den verk-

samhet som Trafikverket bedriver förutsätter att 
myndigheten ingår avtal med externa parter om 
ekonomiska åtaganden för flera år framåt i tiden. 
Bemyndigandet bör avse all upphandlad verk-
samhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som 
inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen 
(2011:203). Bemyndigandet ska avse det total-
belopp som regeringen får ha bundit upp i avtal 
vid budgetårets utgång. 

I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas 
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare 
har en kalkylränta på 2,10 procent, 3,30 procent, 
respektive 4,00 procent använts för åren 2016, 
2017 respektive 2018. Från 2019 och framåt har 
en kalkylränta på 4,25 procent använts.  

I aktuella planer ingår ett stort antal medel-
stora och stora byggprojekt, som t.ex. Citybanan 
i Stockholm, Västlänken i Göteborg samt Ost-
länken mellan Järna och Linköping. Avgörande 
för när ett åtagande inträffar är enligt gällande 
redovisningsregler vanligen när respektive kon-
trakt tecknas. Ekonomiska åtaganden i form av 
medfinansiering av transportinfrasturktur som 
staten ingår i samband med överenskommelser 
med kommuner, landsting eller företag, ska i 
vissa fall omfattas av begärda bemyndiganden 
redan det år staten ingår sådana överens-
kommelser. De exakta tidpunkterna för 
kontraktstecknandet i de enskilda fallen kan vara 
svåra att förutse. Av detta följer att det behövs 
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en viss buffert i bemyndigandet. Utan en sådan 
buffert försämras möjligheterna att genomföra 
kostnadseffektiva upphandlingar och därmed 
också ett kostnadseffektivt byggande. Exem-
pelvis kan det då bli nödvändigt att skjuta upp 
den avslutande delen av en upphandling för att 
inte överskrida bemyndigandet vilket försenar 
och även kan fördyra projektgenomförandet.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
91 600 000 000 kronor 2017–2050. 

Tabell 3.25 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2050 

Ingående åtaganden 87 237 063 89 284 396 93 867 000    

Nya åtaganden 18 693 000 20 161 604 9 373 000    

Infriade åtaganden -16 646 000 -15 579 000 -11 936 000 -11 949 000 -9 128 000 -70 227 000 

Utestående åtaganden 89 284 396 93 867 000 91 304 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 99 350 000 94 800 000 91 600 000    

 
Låneram 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som 
inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till 
högst 42 000 000 000 kronor för vissa infra-
strukturprojekt. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Trafikverket 

har tagit upp lån för att finansiera anläggnings-
tillgångar, broar som ersätter färjor, vissa priori-
terade väg- och järnvägsprojekt, investeringar i 
el- och teleanläggningar, statens andel av vissa 
investeringar i Stockholmsområdet i enlighet 
med avtal från 1983 mellan Statens järnvägar, 
Stockholms läns landsting och staten samt inve-
steringar i vissa väg- och järnvägsprojekt där 
kapitalkostnaderna ska finansieras med in-
komster från trängselskatt eller vägavgifter. 
Trafikverkets investeringskostnader för upp-
byggnad av system för administration av träng-
selskatt och vägavgifter belastar också låne-
ramen. 

Anläggningstillgångar ska enligt budgetlagen 
(2011:203) finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret. Dessa omfattas inte av den låneram 
som redovisas här. Trafikverkets omsättnings-
tillgångar finansieras över verkets räntekonto 
med därtill kopplad kredit. I det följande ges en 
närmare redovisning av vad de olika delposterna i 
tabell 3.26 (beräknad nettoupplåning) innebär. 

Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret 
för broinvesteringar som ersätter färjor på 
statens vägnät utan att öka Trafikverkets 
anslagsförbrukning. För att betala lånekost-
naderna för sådana objekt ska Trafikverket 
använda inbesparade driftsmedel från färjetra-
fiken.  

Regeringen undertecknade 2002 ett avtal med 
den norska regeringen om byggandet av 
Svinesundsförbindelsen. Investeringsutgifterna 
är lånefinansierade både i Sverige och i Norge. 
De två staternas regeringar är nu överens om att 
alla betalstationer ska lokaliseras till den norska 
delen av den nya Svinesundsförbindelsen och att 
avgifter ska tas ut med stöd av automatiska 
betalstationer. Av denna anledning underteck-
nade regeringen under 2015 ett nytt avtal med 
den norska regeringen avseende den nya 
Svinesundsförbindelsen. Det nya avtalet är ett 
konsoliderat avtal som ersätter det ursprungliga 
avtalet från 2002. De svenska lånen för 
Svinesundsförbindelsen beräknas vara slut-
amorterade 2022. 

Riksdagen beslutade med anledning av til-
läggsbudgeten i samband med 2004 års eko-
nomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet. 
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att rege-
ringen får besluta om en låneram i Riksgäld-
skontoret för de prioriterade vägprojekten E 6 
delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tol-
lered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 
delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–
Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–
Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr och Rv 
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49 Skara–Varnhem samt de prioriterade järn-
vägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–
Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägs-
projekt i Stockholmsområdet. 

Den trafikslagsövergripande nationella planen 
för utveckling av transportsystemet för perioden 
2014–2025 (dnr N2014/01779/TE, m.fl.) samt 
länsplanen för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län för perioden 2014–2025 inne-
håller ett antal investeringar som delvis har 
finansierats eller kommer att finansieras med 
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. 
Det gäller de objekt som enligt Stockholmsöver-
enskommelsen respektive Västsvenska infra-
strukturpaketet delvis ska finansieras med 
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter 
samt de vägavgiftsfinansierade broarna över 
Sundsvallsfjärden på väg E4 och över 
Motalaviken på riksväg 50. Den del av 
investeringarna som täcks av framtida 
trängselskatte- eller avgiftsintäkter finansieras 
genom lån som totalt får uppgå till 
53 000 miljoner kronor i enlighet med den av 
riksdagen beslutade planeringsramen4 för sådana 
investeringar. I detta inkluderas även kostnader 
för uppbyggnaden av administrationen av 
systemen.  

Låneramen 2016 för ovan angivna ändamål 
föreslås sammanlagt uppgå till 42 000 miljoner 
kronor. 

I tabell 3.26 redovisas Trafikverkets 
nettoupplåning med utgångspunkt från nu 
fattade beslut och förslag om anslag för amor-
tering.  

I tabell 3.27 redovisas den ackumulerade 
skulden 2014–2025, vilken är en konsekvens av 
den nettoupplåning som anges i tabell 3.26. 

 

 
 
                                                      
4 Planeringsramen i 2013 års prisnivå för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med 

inkomster från trängselskatt eller vägavgifter som beslutades med 

anledning av regeringens proposition Investeringar för ett starkt och 

hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 

2012/13:119) ska uppgå till 53 000 miljoner kronor för perioden 2010–

2025 och komplettera den statliga ekonomiska ramen för 

infrastrukturåtgärder för planeringsperioden 2014–2025 som uppgår till 

522 000 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. 
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Tabell 3.26 Beräknad nettoupplåning för projekt som med riksdagens godkännande finansieras med lån åren 2014–2025 
Miljoner kronor 

 Skuld 
2014- 
12-31 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2025 

2025- 
12-31 

Broinvesteringar 55 -8 -8 -8 -7 -6 -2 -2 -1 -3 10 

E6 
Svinesundsförbindelse 

 
476 

 
-49 

 
-51 

 
-54 

 
-57 

 
-59 

 
-62 

 
-66 

 
-67 

 
-11 

 
0 

E6 
Svinesundsförbindelse, 
Tullstation 

 
 

54 

 
 

-54 

        
 

0 

 
 

0 

Prioriterade vägprojekt 4 843 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -720 2 200 

E 4 Sundsvall 1 315 45 -23 -23 -31 -16 -18 -20 -22 -81 1 126 

Rv 50 Motala–Mjölby 483 1 1 0 0 0 -2 -2 -3 -11 467 

Västsvenska 
infrastrukturpaketet 
(vägar) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

22 

 
 

186 

 
 

11 

 
 

111 

 
 

417 

 
 

746 

Investeringar i Stock-
holmsregionen 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 843 

 
4 370 

 
5 726 

 
5 855 

 
4 905 

 
2 519 

 
5 329 

 
30 547 

Skurubron 0 0 0 0 135 403 190 -9 -11 -41 667 

El- och teleanläggningar 4 812 309 280 58 288 266 243 219 196 315 6 986 

Prioriterade 
järnvägsprojekt 

15 159 -266 -266 -617 -617 -617 -617 -617 -617 -1 851 9 074 

Västsvenska 
infrastrukturpaketet 
(bana) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

51 

 
 

974 

 
 

174 

 
 

744 

 
 

2 615 

 
 

4 558 

Botniabanan 14 949 -429 -429 -429 -429 -429 -429 -429 -429 -1 287 10 230 

Summa 44 595 -416 -261 930 3 612 5 101 6 078 3 921 2 180 4 671 70 411 
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Tabell 3.27 Beräknad låneskuld för projekt som med riksdagens godkännande finansieras med lån åren 2014–2025 
Miljoner kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 1 

Broinvesteringar 55 47 39 31 24 18 16 14 13 10 

E6 
Svinesundsförbindelse 

 
476 

 
427 

 
376 

 
322 

 
265 

 
206 

 
144 

 
78 

 
11 

 
0 

E6 
Svinesundsförbindelse, 
Tullstation 

 
 

54 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Prioriterade vägprojekt 4 843 4 603 4 363 4 123 3 883 3 643 3 403 3 160 2 920 2 200 

E 4 Sundsvall 1 315 1 360 1 337 1 314 1 283 1 267 1 249 1 229 1 207 1 126 

Rv 50 Motala–Mjölby 484 485 485 485 485 485 483 481 478 467 

Västsvenska 
infrastrukturpaketet 
(vägar) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

22 

 
 

207 

 
 

218 

 
 

329 

 
 

746 

Investeringar i 
Stockholmsregionen 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 843 

 
6 213 

 
11 939 

 
17 794 

 
22 699 

 
25 218 

 
30 547 

Skurubron 0 0 0 0 135 538 728 719 708 667 

El- och 
teleanläggningar 

 
4 812 

 
5 121 

 
5 401 

 
5 459 

 
5 747 

 
6 013 

 
6 256 

 
6 475 

 
6 671 

 
6 986 

Prioriterade 
järnvägsprojekt 

 
15 159 

 
14 893 

 
14 627 

 
14 010 

 
13 393 

 
12 776 

 
12 159 

 
11 542 

 
10 925 

 
9 074 

Västsvenska 
infrastrukturpaketet 
(bana) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

51 

 
 

1 025 

 
 

1 199 

 
 

1 943 

 
 

4 558 

Botniabanan 14 949 14 520 14 091 13 662 13 233 12 804 12 375 11 946 11 517 10 230 

Summa 44 595 44 179 43 918 44 848 48 460 53 561 59 639 63 560 65 740 70 411 
1 Den totala beräknade låneskulden uppgår 2023 till 66 640 miljoner kronor, 2024 till 67 208 miljoner kronor och 2025 till 70 411 miljoner kronor. Av utrymmesskäl 
redovisas i tabellen endast den totala låneskulden för åren 2014–2022 samt 2025. 

 
Kostnaden för räntor och amortering av lån för 
prioriterade infrastrukturobjekt, el- och te-
leanläggningar samt Botniabanan belastar anslag 
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. I 
tabell 3.28 nedan redovisas det beräknade årliga 
anslagsbehovet för 2014–2025 för dessa kost-
nader. 

Räntor och amortering av lån för dels de 
projekt som enligt Stockholms-
överenskommelsen och Västsvenska infra-
strukturpaketet delvis kommer att finansieras 
med inkomster från trängselskatt, dels de 
avgiftsfinansierade broarna kommer att 
finansieras genom inkomster från trängselskatt 
respektive avgifter. 

Vid beräkningen av anslagsbehovet har en 
kalkylränta på 2,10 procent, 3,30 procent, 
respektive 4,00 procent använts för åren 2016, 
2017 respektive 2018. Från 2019 och framåt har 
en kalkylränta på 4,25 procent använts. 
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Tabell 3.28 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar och järnvägar åren 2014–2025 
Miljoner kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lån i Riksgäldskontoret             

Räntor vägar 78 90 100 140 150 140 140 130 120 110 100 90 

Amorteringar vägar 272 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Räntor järnvägar 322 334 380 383 401 412 417 460 512 545 587 569 

Amorteringar järnvägar 467 488 509 872 895 917 940 963 985 1 008 1 031 1 047 

Räntor Botniabanan 308 247 296 451 529 544 526 508 489 471 453 435 

Amorteringar Botnia-
banan 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

 
429 

Räntor Arlandabanan 
Villkorslån 

 
19 

 
17 

 
21 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
26 

 
29 

 
32 

 
35 

 
35 

Hyra matarledningar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total anslagsbelastning 1 910 1 860 1 990 2 550 2 680 2 720 2 730 2 770 2 820 2 850 2 890 2 860 

 
 

Regeringens överväganden 

Främjande av kollektivtrafik i landsbygd 
För att främja den regionala tillväxten och goda 
levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår 
regeringen en tidsbegränsad satsning på kol-
lektivtrafik i landsbygd. Satsningen föreslås 
uppgå till 199 miljoner kronor 2016, 209 
miljoner kronor 2017, 210 miljoner kronor 2018 
samt 230 miljoner kronor under 2019. 
Trafikverket ska samråda med länen om vad som 
kan uppnås i respektive län och därefter lämna 
förslag till regeringen om hur medlen bäst kan 
användas. Ett exempel på åtgärd kan vara 
förbättringsåtgärder på järnvägar i landsbygd 
som är viktiga för kollektivtrafiken. Det kan 
även omfatta investeringar som främjar ökat 
kollektivtrafikresande med buss. Regeringen 
föreslår därför att anslag 1:1 Utveckling av 
statens transportinfrastruktur ökas med 
199 miljoner kronor 2016, 209 miljoner kronor 
2017, 210 miljoner kronor 2018 samt 
230 miljoner kronor under 2019.  

Vidare föreslås att Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut (VTI) ges i uppdrag att 
genomföra en studie om hur exempelvis innova-
tiva lösningar kan öka medborgares vilja och 
möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på lands-
bygden. Regeringen föreslår därför att anslag 1:9 
Statens väg- och transportforskningsinstitut ökas 
med 1 miljon kronor per år 2016–2017  

Cykelsatsning 
Cykling är ett transportsätt som så väl miljö-
mässigt som ur ett folkhälsoperspektiv har 

många fördelar. Regeringen gör en tvååring sats-
ning på 25 miljoner kronor 2016 och 75 miljoner 
kronor 2017 på cykelfrämjande åtgärder. Re-
geringen föreslår därför att anslag 1:1 Utveckling 
av statens transportinfrastruktur ökas med 25 
miljoner kronor 2016 och 75 miljoner kronor 
2017. 

Tonnageskatt 
Regeringen avser att föreslå riksdagen att ett 
system med tonnageskatt införs. Den föreslagna 
åtgärden beräknas minska skatteintäkterna med 
45 miljoner kronor per år från 2017.  

Minskningen av statens intäkter finansieras 
delvis genom att anslagsmedlen till utveckling av 
statens transportinfrastruktur minskas med 
sammanlagt 25 miljoner kronor per år från 2017. 
Därutöver minskas anslaget för sjöfartsstöd med 
20 miljoner kronor per år från 2017. Mot 
bakgrund av detta föreslås anslaget 1:1 
Utveckling av statens transportinfrastruktur 
minskas med 25 miljoner kronor per år från 2017 
samt anslaget 1:15 Sjöfartsstöd med 20 miljoner 
kronor per år från 2017. 

De resurser som genom detta frigörs beräknas 
av regeringen utgöra en delfinansiering av 
effekterna vid införandet av 
tonnageskattesystemet.  

Beredskapsflygplatser 
Regeringen bedömer att det krävs en utökning 
av resurserna för att det nationella nätverket av 
öppna beredskapsflygplatser för samhällsviktiga 
lufttransporter ska kunna upprätthållas. Detta 
för att finansiera ökade kostnader för att hålla 
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flygledare och markpersonal i insatsberedskap 
samt ändrade öppethållandetider på flygplat-
serna. Regeringen föreslår mot bakgrund av 
detta en satsning om 2,5 miljoner kronor per år 
från 2016. Satsningen finansieras genom att 
anslagsmedlen till utveckling av statens trans-
portinfrastruktur minskas med sammanlagt 2,5 
miljoner kronor per år från 2016. Mot bakgrund 
av detta föreslår regeringen att anslag 1:1 
Utveckling av statens transportinfrastruktur 
minskas med 2,5 miljoner kronor per år från 
2016. 

Statistik avseende maritima näringar 
Regeringen föreslår i denna proposition en sats-
ning med 4 miljoner kronor per år från 2016 för 
statistik-, utvärderings- och analysverksamhet 
inom transportområdet avseende maritima 
näringar. Mot bakgrund av detta föreslår rege-
ringen att anslag 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur minskas med 4 miljoner 
kronor per år från 2016. 

Förslag och beräkningar 
Regeringens preliminära beräkning av anslagets 
fördelning på poster redovisas i tabellen nedan. 
Det ankommer dock på regeringen att slutligt 
besluta om medlens fördelning på poster.

Tabell 3.29 Utveckling av statens transportinfrastruktur fördelning på anslagsposter 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Större investeringar i 
nationell plan 1 

 
10 146 713 

 
11 024 125 

 
10 086 494 

 
12 367 779 

 
13 142 490 

 
14 178 438 

 
15 819 841 

Väginvesteringar 3 691 702 3 078 125 2 095 509 3 808 005 4 322 009 5 939 569 6 470 713 

Järnvägsinvesteringar 6 425 000 7 820 000 7 812 026 8 265 189 7 949 309 8 089 540 9 192 763 

Sjöfartsinvesteringar 30 011 76 000 130 196 243 617 820 386 99 392 105 705 

Luftfartsinvesteringar 0 50 000 48 763 50 968 50 786 49 936 50 660 

Övriga investeringar 1 863 772 2 721 086 1 824 784 4 020 022 3 217 729 3 339 615 2 628 036 

Trimning och 
effektivisering samt 
miljöinvesteringar 

 
 

1 863 772 

 
 

2 221 086 

 
 

1 727 259 

 
 

3 062 794 

 
 

2 387 627 

 
 

2 531 303 

 
 

2 355 279 

Kollektivtrafiksatsning 0 500 000 97 525 500 601 500 000 500 850 0 

Investeringar i regional plan  
2 404 905 

 
3 107 857 

 
3 179 695 

 
3 219 534 

 
3 197 510 

 
2 858 324 

 
2 899 760 

Övrig verksamhet 1 800 006 1 786 700 1 805 765 1 831 152 1 773 897 1 754 175 1 786 288 

Planering, stöd och 
myndighetsutövning 

 
1 077 761 

 
1 035 300 

 
1 031 998 

 
999 372 

 
976 650 

 
960 311 

 
983 975 

Forskning och innovation 291 361 316 400 308 570 349 780 345 246 342 864 351 314 

Bidrag till Inlandsbanan 
och Öresundsbrokonsortiet 

 
430 884 

 
435 000 

 
465 196 

 
482 000 

 
452 000 

 
451 000 

 
451 000 

Räntor och återbetalning av 
lån 2  

 
1 718 724 

 
3 076 575 

 
1 955 385 

 
2 470 591 

 
2 850 150 

 
2 818 758 

 
2 856 490 

Räntor och återbetalning 
av lån för vägar 

 
306 923 

 
532 500 

 
321 834 

 
434 128 

 
414 855 

 
386 438 

 
402 904 

Räntor och återbetalning 
av lån för järnvägar 

 
1 411 801 

 
2 544 075 

 
1 633 551 

 
2 036 463 

 
2 435 295 

 
2 432 321 

 
2 453 586 

Kammarkollegiets 
disposition 

 
1 268 

 
2 199 

 
2 144 

 
2 194 

 
2 177 

 
2 197 

 
2 237 

Summa 17 935 388 21 718 542 18 854 267 23 454 645 23 853 850 24 644 045 25 719 894 
1 Större investeringar i nationell plan avser namngivna investeringar och åtgärder vars planerade kostnader överstiger 50 miljoner kronor. 
2 Till anslagsposten för räntor och återbetalning av lån har medel avsatts som motsvarar det beräknade anslagsbehovet vid en kalkylränta på 4,5 procent. Den 
preliminära beräkningen av tilldelning av medel till den aktuella anslagsposten baseras därmed på en högre kalkylränta än den som använts vid beräkning av 
anslagsbehovet i tabell 3.28. Regeringen menar att det finns behov av en buffert på anslagsposten för räntor och återbetalning av lån för att kunna hantera eventuella 
räntehöjningar. 
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Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 21 718 542 21 718 542 21 718 542 21 718 542 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
-26 060 

 
-182 246 

 
10 817 

 
407 790 

Beslut 3 1 762 163 2 317 554 2 914 685 3 593 560 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

23 454 645 

 
 

23 853 850 

 
 

24 644 045 

 
 

25 719 894 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 23 454 645 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 23 853 850 000 
kronor, 24 644 045 000 kronor respektive 
25 719 894 000 kronor. 

3.6.2 1:2 Vidmakthållande av statens 
infrastruktur 

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 1:2 Vidmakthållande av 
statens infrastruktur 
Tusental kronor 

2014 Utfall 19 715 800  
Anslags- 
sparande 1 216 904 

2015 Anslag 20 201 798 1 
Utgifts- 
prognos 20 852 539 

2016 Förslag 20 973 147    

2017 Beräknat 21 661 056 2   

2018 Beräknat 21 310 031 3   

2019 Beräknat 19 915 456 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 21 818 147 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 21 273 865 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 19 524 957 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för 

– trafikledning, drift, underhåll och bärig-
hetsåtgärder på statliga vägar och järnvägar, 

– bidrag till anläggningar i anslutning till det 
kapillära bannätet i enlighet med tidigare 
riksdagsbeslut, 

– statsbidrag till drift av enskilda vägar, 

– ersättning för eftersök av vilt som varit 
inblandat i sammanstötning med motor-
fordon eller spårbundna fordon liksom 
Polismyndighetens administrations- och 
fakturahanteringskostnader för detta, 

– stakning av vinterled till Holmön, 

– eventuella böter till följd av försenat ge-
nomförande av EU-direktiv,  

– betalning av kvalitetsavgifter till följd av 
avvikelser från i tågplan och trafike-
ringsavtal fastställt användande av infra-
strukturen som orsakats av Trafikverket, 

– ersättning som betalas ut av Trafikverket i 
egenskap av infrastrukturförvaltare med 
stöd av lagen (2015:338) om internationell 
järnvägstrafik, 

– kompensation till godstransportörer på 
spår för icke internaliserade kostnader avse-
ende godstransporter på väg respektive 
inom sjöfarten, 

– forsknings- och innovationsinsatser inom 
transportområdet, samt 

– räntor och amorteringar på upptagna lån 
för byggande av broar som ersätter färjor på 
statens vägnät. 

Kompletterande information 

Bestämmelser finns i förordningen (2009:236) 
om en nationell plan för transportinfrastruktur 
och förordningen (1989:891) om statsbidrag till 
enskild väghållning.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av 
statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åta-
ganden medför behov av framtida anslag på 
högst 20 700 000 000 kronor 2017–2021. 
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Skälen för regeringens förslag: Den verk-
samhet som Trafikverket bedriver förutsätter att 
myndigheten ingår avtal med externa parter om 
ekonomiska åtaganden för flera år framåt i tiden. 
Bemyndigandet bör avse all upphandlad verk-
samhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som 
inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen 
(2011:203). Bemyndigandet ska avse det total-
belopp som regeringen får ha bundit upp i avtal 
vid budgetårets utgång. 

I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas 
framtida räntekostnader på upptagna lån. Vidare 
har en kalkylränta på 2,10 procent, 3,30 procent, 
respektive 4,00 procent använts för åren 2016, 
2017 respektive 2018. Från 2019 och framåt har 
en kalkylränta på 4,25 procent använts.  

Avgörande för när ett åtagande inträffar enligt 
gällande redovisningsregler är vanligen när 

respektive kontrakt tecknas. De exakta tid-
punkterna för kontraktstecknandet i de enskilda 
fallen kan vara svåra att förutse. Av detta följer 
att det behövs viss buffert i bemyndigandet. 
Utan en sådan buffert försämras möjligheterna 
till att genomföra kostnadseffektiva upphand-
lingar och därmed också ett kostnadseffektivt 
byggande. Exempelvis kan det bli nödvändigt att 
skjuta upp den avslutande delen av en upphand-
ling för att inte överskrida bemyndigandet vilket 
försenar och även kan fördyra projektgenom-
förandet.  

Regeringen bör bemyndigas att under 2016 
för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens 
transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
20 700 000 000 kronor 2017–2021. 

Tabell 3.32 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 14 965 500 17 134 400 16 745 800    

Nya åtaganden 9 616 000 11 125 400 12 370 000    

Infriade åtaganden -7 447 000 -11 514 000 -8 822 000 -8 644 000 -6 103 000 -5 546 800 

Utestående åtaganden 17 134 400 16 745 800 20 293 800    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 18 300 000 18 008 000 20 700 000    

 
 

Regeringens överväganden 

Utökade resurser till vidmakthållande av det 
statliga järnvägsnätet 
Behovet av underhåll på järnvägen är mycket 
stort. Under 2015 genomfördes en förstärkning 
av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen 
med 620 miljoner kronor som en följd av riks-
dagens beslut med anledning av propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I 2015 
års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100, bet. 2014/15:FiU20, rskr. 
2014/15:254) aviserades även en fortsatt tillfällig 
förstärkning av drift och underhåll av järnvägs-
infrastrukturen under perioden 2016–2018 med 
1 240 miljoner kronor per år. Tillskottet ska 
användas för att förstärka underhållet på järnvä-
gen. De ökade underhållsinsatserna på järnväg 
koncentreras till de stora och mest trafikerade 
områdena där behoven och kapacitetsbristen är 
som störst. Det handlar på järnvägssidan om 
stambanorna, särskilt kring storstäderna, och 

även de transportstråk som näringslivet har pri-
oriterat som mest angelägna.  

Satsning på vägar och järnvägar i landsbygd 
Regeringen föreslår att energiskatten på bensin 
och dieselbränsle höjs, vilket stärker bränslesnåla 
fordons konkurrenskraft och ökar drivkraften 
för att samåka, cykla eller använda kollek-
tivtrafik. Samtidigt är tillgången till kollek-
tivtrafik som alternativ till bil begränsad på 
landsbygden. För att främja den regionala 
tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges 
landsbygd föreslår regeringen därför tidsbe-
gränsade satsningar på förbättrat vägunderhåll 
respektive järnvägsunderhåll. Vägunderhållet 
föreslås ökas med 100 miljoner kronor 2016. För 
åren 2017–2019 beräknas satsningen uppgå till 
100 miljoner kronor per år. Satsningen inriktas 
på åtgärder för bärighet, tjälsäkring och be-
läggning. Det är åtgärder som är viktiga för 
regional tillväxt och vägnätet på landsbygden.  

I avsikt att förbättra järnvägssystemets 
funktionalitet samt främja regional tillväxt och 
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landsbygdens förutsättningar föreslås att järn-
vägsunderhållet ökas tillfälligt med 100 miljoner 
kronor 2016. För åren 2017–2019 beräknas sats-
ningen uppgå till 100 miljoner kronor per år. 
Trafikverket kommer att få i uppdrag av rege-
ringen att återkomma om underhållsåtgärder 
som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet 
utanför de stora och mest trafikerade banorna.  

Satsningen på järnvägsunderhållet kom-
pletterar regeringens redan beslutade och avise-
rade satsning på järnvägsunderhåll 2015–2018 
som koncentrerats till de stora och mest trafike-
rade områdena.  

Förbättrade konkurrensvillkor för godstransport på 
järnväg 
Det är angeläget att konkurrensvillkoren för 
godstransporter på järnväg är goda. Kommande 
år prognostiseras en höjning av banavgifterna 
baserat på gällande lagstiftningskrav. Regeringen 
har, bl.a. mot denna bakgrund, uppdragit åt 
Trafikverket att se över de EU-rättsliga förut-
sättningarna för att kompensera järnvägs-
företagen för icke-internaliserade kostnader för 
godstransporter på järnväg visavi väg och sjöfart 
i syfte att därigenom stärka järnvägens kon-
kurrenskraft (dnr N2015/04606/TS). Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 november 2015. 
Regeringen avser återkomma i 2016 års 
Vårändringsbudget om förutsättningar för en 
sådan eventuell kompensation, men föreslår 
redan nu att preliminärt 75 miljoner kronor per 
år 2016–2019 avsätts för ändamålet genom en 
ökning av underhållsanslaget. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
anslag 1:2 Vidmakthållande av statens trans-
portinfrastruktur ökas med totalt 1 515 miljoner 
kronor 2016, 1 515 miljoner kronor 2017, 
1 515 miljoner kronor 2018 och 275 miljoner 
kronor 2019. 
Säkerställd statlig kontroll över järnvägsunderhålet 
Trafikverket är en dominerande beställare på 
området för spårunderhållstjänster och det är 
därför av vikt att verket följer utvecklingen inom 
marknaden för dessa tjänster. Det är nödvändigt 
att Trafikverket har tillräcklig kunskap om 
anläggningens tillstånd och nödvändiga åtgärds-
behov för att kunna fullgöra förvaltningsansvaret 
i alla delar från långsiktig planering till säkrandet 
av effektivt genomförda (operativa) åtgärder. 
Regeringen gav i december 2014 den pågående 

utredningen om järnvägens organisation ett 
tilläggsdirektiv med uppdrag att tidigarelägga 
redovisningen av delar av utredningens resultat 
(dir. 2013:46). Det handlar om att i ett första 
skede särbehandla den del som rör byggande och 
underhåll av järnvägsinfrastrukturen. Utred-
ningen överlämnade de i mars 2015 delbe-
tänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). 
Regeringen anser att utredningens delbe-
tänkande förstärker bilden av att det finns 
möjligheter att förbättra järnvägens funkt-
ionssätt genom ett effektivare underhåll av 
anläggningen. Delbetänkandet har remitterats 
och regeringen avser fortsatt bereda ärendet och 
vidta åtgärder för att staten ska ta det samlade 
ansvaret för kontroll och utförande vid under-
hållet av de svenska järnvägarna.  

Förslag och beräkningar 
Av tabellen nedan framgår regeringens preli-
minära beräkning av anslagets fördelning på 
poster. Det ankommer dock på regeringen att 
slutligt besluta om medlens fördelning på poster. 
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Tabell 3.33 Anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Vidmakthållande 
väg 

 
12 105 220 

 
12 718 778 

 
13 212 426 

 
12 755 814 

 
12 738 527 

 
12 930 460 

 
13 166 779 

Drift och 
underhåll 

 
9 271 844 

 
10 400 051 

 
10 418 946 

 
10 350 699 

 
10 411 810 

 
10 614 626 

 
10 778 641 

Bärighet och 
tjälsäkring 

 
1 728 012 

 
1 187 436 

 
1 732 872 

 
1 200 650 

 
1 191 989 

 
1 186 662 

 
1 242 255 

Bidrag för drift 
av enskild väg 

 
1 105 364 

 
1 131 291 

 
1 060 608 

 
1 204 465 

 
1 134 727 

 
1 129 172 

 
1 145 884 

Vidmakthållande 
järnväg 

 
7 442 852 

 
7 332 120 

 
7 492 964 

 
8 040 445 

 
8 748 024 

 
8 207 960 

 
6 574 088 

Drift, underhåll 
och 
trafikledning 

 
 

7 442 852 

 
 

7 332 120 

 
 

7 492 964 

 
 

8 040 445 

 
 

8 748 024 

 
 

8 207 960 

 
 

6 574 088 

Forskning och 
innovation 

 
167 728 

 
150 900 

 
147 149 

 
176 888 

 
174 505 

 
171 611 

 
174 589 

Summa 19 715 800 20 201 798 20 852 539 20 973 147 21 661 056 21 310 031 19 915 456 

 
 

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Vidmakthållande av statens infrastruktur 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 19 581 798 19 581 798 19 581 798 19 581 798 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
-23 273 

 
-164 094 

 
9 977 

 
367 897 

Beslut 3 1 414 622 2 243 353 1 718 255 -34 239 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

20 973 147 

 
 

21 661 056 

 
 

21 310 031 

 
 

19 915 456 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3Anslaget minskas med 18 859 000 kronor för 2015, och 58 740 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 20 973 147 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Vidmakthållande av 
statens transportinfrastruktur för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
21 661 056 000 kronor, 21 310 031 000 kronor 
respektive 19 915 456 000 kronor. 

3.6.3 1:3 Trafikverket 

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:3 Trafikverket 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 361 315  
Anslags- 
sparande 8 026 

2015 Anslag 1 282 706 1 
Utgifts- 
prognos 1 258 649 

2016 Förslag 1 297 029    

2017 Beräknat 1 310 709 2   

2018 Beräknat 1 331 368 3   

2019 Beräknat 1 355 843 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 297 371 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 297 461 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 297 462 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Trafikverkets för-
valtningsutgifter. Från anslaget finansieras 
utgifter för ledning, ekonomiadministration, 
personaladministration, planering och upp-
följning av verksamheten, övrigt verksam-
hetsstöd och intern utveckling till den del dessa 
aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärn-
verksamhetens produkter och 
tjänster/prestationer. 

Anslaget finansierar vidare administration av 
statens miljöansvar inom det transportpolitiska 
området. Anslaget får även användas för 
modellutveckling och analys inom transport-
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området samt för verksamhet rörande den lång-
siktiga infrastrukturplaneringen och riksin-
tressen som bedrivs inom sjöfartsområdet. 
Anslaget får vidare användas för verksamhet 
rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
och riksintressen inom luftfarten samt admi-
nistration av drift- och investeringsbidrag till 
icke statliga flygplatser och administrationen av 
trafikavtal. 

Förslag och beräkningar 

Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Trafikverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 282 706 1 282 706 1 282 706 1 282 706 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
18 265 

 
31 640 

 
52 263 

 
76 804 

Beslut 3 -3 942 -3 637 -3 602 -3 668 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt   1 1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

1 297 029 

 
 

1 310 709 

 
 

1 331 368 

 
 

1 355 843 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 18 859 000 kronor för 2015, och 58 740 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 1 297 029 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Trafikverket för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 310 709 000 kronor, 1 331 368 000 kronor 
respektive 1 355 843 000 kronor. 

3.6.4 1:4 Ersättning för sjöräddning och 
fritidsbåtsändamål 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning för 
sjöräddning och fritidsbåtsändamål 
Tusental kronor 

2014 Utfall 388 308  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 388 308 1 
Utgifts- 
prognos 388 308 

2016 Förslag 388 308    

2017 Beräknat 188 308    

2018 Beräknat 188 308    

2019 Beräknat 188 308    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter inom Sjö-
fartsverkets ansvarsområde som inte finansieras 
via handelssjöfarten, såsom flyg- och sjör-
äddning, isbrytningsverksamhet samt fritids-
båtsinfrastruktur. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 388 308 388 308 388 308 388 308 

Förändring till följd av:    

Beslut  -200 000 -200 000 -200 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

388 308 

 
 

188 308 

 
 

188 308 

 
 

188 308 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 388 308 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Ersättning för sjör-
äddning och fritidsbåtsändamål för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
188 308 000 kronor, 188 308 000 kronor re-
spektive 188 308 000 kronor. 
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3.6.5 1:5 Ersättning för viss kanal- och 
slussinfrastruktur 

Tabell 3.39 Anslagsutveckling 1:5 Ersättning för viss kanal- 
och slussinfrastruktur 
Tusental kronor 

2014 Utfall 
162 284 

 
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 
 

162 284 1 
Utgifts- 
prognos 162 284 

2016 Förslag 162 284    

2017 Beräknat 62 284    

2018 Beräknat 62 284    

2019 Beräknat 62 284    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för ersättning 
för att täcka underskott vid drift av Trollhätte 
kanal och slussar samt Säffle kanal.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 162 284 162 284 162 284 162 284 

Förändring till följd av:    

Beslut  -100 000 -100 000 -100 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

162 284 

 
 

62 284 

 
 

62 284 

 
 

62 284 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 162 284 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Ersättning till viss 
kanal- och slussinfrastruktur för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 62 284 000 
kronor, 62 284 000 kronor respektive 62 284 000 
kronor. 

3.6.6 1:6 Ersättning avseende icke 
statliga flygplatser  

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:6 Ersättning avseende icke 
statliga flygplatser 
Tusental kronor 

2014 Utfall 69 972  
Anslags- 
sparande 41 

2015 Anslag 80 013 1 
Utgifts- 
prognos 80 013 

2016 Förslag 82 513    

2017 Beräknat 82 513    

2018 Beräknat 82 513    

2019 Beräknat 82 513    
1 Inklusive beslut om ändringar i status budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att finan-
siera delar av driftunderskott vid kommunala 
och privata flygplatser som trafikeras av flyglin-
jer som upphandlas av staten. Anslaget får 
användas för utgifter för att upprätthålla bered-
skap för samhällsviktiga transporter på vissa 
flygplatser. Anslaget får därutöver användas för 
ersättning till utförare av flygtrafiktjänst för 
flygningar där avgift inte får tas ut. 

Regeringens överväganden 

Trafikverket har sedan 2012 uppdraget att teckna 
ettåriga överenskommelser för att upprätthålla 
ett nationellt nätverk av beredskapsflygplatser 
för samhällsviktiga lufttransporter. I uppdraget 
ingår att med en timmes inställelseberedskap 
kunna öppna flygplatser för dessa lufttrans-
porter.  

Regeringen bedömer att för att det nationella 
nätverket av öppna beredskapsflygplatser för 
samhällsviktiga lufttransporter ska kunna upp-
rätthållas, behövs en ökning av anslaget 1:6 
Driftbidrag avseende icke statliga flygplatser. Detta 
behövs för att finansiera ökade kostnader för att 
hålla flygledare och markpersonal i insatsbe-
redskap samt ändrade tider för öppethållande på 
flygplatserna. Regeringen föreslår mot bakgrund 
av detta en permanent satsning om 2 500 000 
kronor per år från och 2016. Förslaget finan-
sieras genom att en motsvarande sänkning fö-
reslås av anslaget 1:1 Utveckling av statens trans-
portinfrastruktur (se vidare anslaget 1:1 Utveckl-
ing av statens transportinfrastruktur). 
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Förslag och beräkningar 

Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Ersättning avseende icke statliga flygplatser 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 80 013 80 013 80 013 80 013 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 500 2 500 2 500 2 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

82 513 

 
 

82 513 

 
 

82 513 

 
 

82 513 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 82 513 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Ersättning avseende 
icke statliga flygplatser för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 82 513 000 
kronor, 82 513 000 kronor respektive 82 513 000 
kronor. 

3.6.7 1:7 Trafikavtal 

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:7 Trafikavtal 
Tusental kronor 

2014 Utfall 793 429  
Anslags- 
sparande 58 233 

2015 Anslag 831 000 1 
Utgifts- 
prognos 810 344 

2016 Förslag 831 000    

2017 Beräknat 851 000    

2018 Beräknat 851 000    

2019 Beräknat 851 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statens 
trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektivtrafik. Anslaget får an-
vändas för utgifter för tillfällig juridisk, ekono-
misk, eller annan expertis vid ingående av nya 
avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt 
hänförliga till trafikavtal. Anslaget får även 

användas till statligt tonnage för färjetrafiken till 
och från Gotland. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå 
ekonomiska åtaganden i samband med tjänste-
koncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på 
allmän trafikplikt, samverkansavtal och upp-
handling av transportpolitiskt motiverad trafik 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 
kronor 2017–2027. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-

gandet föreslås vara något högre än beräknade 
utestående åtaganden för att ta höjd för den 
variation och osäkerhet som förekommer. Vissa 
trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektivtrafik, främst flygavtal och 
avtal om färjetrafik till och från Gotland, inne-
håller rörliga ersättningsvillkor. Framför allt 
handlar det om förändringar av t.ex. oljepris. 
Regeringens förslag till bemyndigande tar 
således hänsyn till denna rörliga komponent. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå 
ekonomiska åtaganden i samband med tjänste-
koncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på 
allmän trafikplikt, samverkansavtal och upp-
handling av transportpolitiskt motiverad trafik 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 
kronor 2017–2027. 
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Tabell 3.44 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:7 Trafikavtal 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2027 

Ingående åtaganden 2 270 900 6 619 000 7 074 000    

Nya åtaganden 4 980 000 1 091 900 930 000    

Infriade åtaganden -632 000 -637 000 -604 000 -851 000 -851 000 -5 698 000 

Utestående åtaganden 6 619 000 7 074 000 7 400 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 7 500 000 7 500 000 7 500 000    

 
 

Regeringens överväganden 

För perioden 2017–2021 beräknas anslaget öka 
med 20 000 000 kronor per år för ”utvecklad 
trafik”. Tillskottet möjliggör fortsatt god 
tillgänglighet till exempel på sträckan Sundsvall – 
Storlien (–Trondheim), vilket ger förutsätt-
ningar för mer pendling över länsgränser som 
främjar regional utveckling i enlighet med 
intentioner för hela försöksprojektet. Finan-
siering föreslås ske genom att anslaget 1:1 
Utveckling av statens transportinfrastruktur 
minskas med 20 000 000 kronor per år under 
perioden 2017–2021. 

Regeringen följer noga utgiftsutvecklingen för 
anslaget 1:7 Trafikavtal. 

Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Trafikavtal 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 831 000 831 000 831 000 831 000 

Förändring till följd av:    

Beslut  20 000 20 000 20 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

831 000 

 
 

851 000 

 
 

851 000 

 
 

851 000 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 831 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Trafikavtal för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
851 000 000 kronor, 851 000 000 kronor re-
spektive 851 000 000 kronor. 

3.6.8 1:8 Viss internationell verksamhet 

Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:8 Viss internationell 
verksamhet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 25 085  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 25 155 1 
Utgifts- 
prognos 24 807 

2016 Förslag 25 837    

2017 Beräknat 25 557    

2018 Beräknat 25 557    

2019 Beräknat 25 557    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Sveriges 
förpliktelser som värdland för Världssjöfarts-
universitetet (World Maritime University, 
WMU). Anslaget får även användas till utgifter 
som omfattar avgifter till internationella 
organisationer inom transportområdet. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade efter regeringens förslag i 
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86) en ordning som innebär att vissa 
avgifter för deltagande i internationella 
organisationer inom transportområdet betalas 
via anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet. 
Med avgifter för deltagande i internationella 
organisationer avses bl.a. Nordliga dimensionens 
partnerskap för transporter och logistik 
(NDPTL). Anslaget föreslås permanent öka 
med 710 000 kronor från och med 2016 för att 
finansiera tidigare missad växelkursdifferens. 
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Finansieringen föreslås ske genom att anslaget 
1:3 Trafikverket engångsvis minskas med 710 000 
kronor 2016. 

Från och med 2017 beräknas anslaget minskas 
med 280 000 kronor, vilket innebär att 280 000 
kronor från och med 2017 återförs till anslaget 
1:3 Trafikverket. 

Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Viss internationell verksamhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 25 155 25 155 25 155 25 155 

Förändring till följd av:    

Beslut 682 402 402 402 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

25 837 

 
 

25 557 

 
 

25 557 

 
 

25 557 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 25 837 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Viss internationell 
verksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 25 557 000 kronor, 
25 557 000 kronor respektive 25 557 000 kronor. 

3.6.9 1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 

Tabell 3.48 Anslagsutveckling 1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 
Tusental kronor 

2014 Utfall 45 437  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 46 525 1 
Utgifts- 
prognos 45 369 

2016 Förslag 48 224    

2017 Beräknat 48 742 2   

2018 Beräknat 48 545 3   

2019 Beräknat 49 473 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 48 216 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 47 228 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 47 228 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för utred-
ningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, 

särskild utrustning, administration och det 
nationella transportforskningsbiblioteket BIC. 
Anslaget får användas för medfinansiering av 
Statens väg- och transportforskningsinstituts 
deltagande i EU-projekt. 

Avgiftsfinansierad verksamhet vid Statens väg- 
och transportforskningsinstitut 

Tabell 3.49 Uppdragsverksamhet i Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-
kostnad) 

Utfall 2014 158 631 157 763 868 

(varav tjänsteexport) 4 733 4 702 31 

Prognos 2015 159 494 159 700 -206 

(varav tjänsteexport) 4 828 4 796 32 

Budget 2016 162 400 160 800 1 600 

(varav tjänsteexport) 4 900 4 868 32 

Regeringens överväganden 

Regeringen avser att uppdra åt Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att 
genomföra en studie om hur exempelvis inno-
vativa lösningar kan öka medborgares vilja och 
möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på lands-
bygden. Regeringen föreslår därför att 1 miljon 
kronor per år under åren 2016–2017 tillförs 
anslag 1:9 Statens väg- och transportforsknings-
institut. 
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Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 46 525 46 525 46 525 46 525 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
816 

 
1 333 

 
2 136 

 
3 066 

Beslut 3 883 884 -116 -118 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

48 224 

 
 

48 742 

 
 

48 545 

 
 

49 473 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 18 859 000 kronor för 2015, och 58 740 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 48 224 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 48 742 000 
kronor, 48 545 000 kronor respektive 49 473 000 
kronor. 

3.6.10 1:10 Från EU-budgeten 
finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 

Tabell 3.51 Anslagsutveckling 1:10 Från EU-budgeten 
finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 
Tusental kronor 

2014 Utfall 309 037  
Anslags- 
sparande 303 447 

2015 Anslag 348 500  
Utgifts- 
prognos 195 029 

2016 Förslag 348 500 1   

2017 Beräknat 348 500    

2018 Beräknat 348 500    

2019 Beräknat 348 500    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för bidrag som 
EU beviljar genom det äldre regelverk om 
finansiering på området för TEN-T och den nya 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.  

Kompletterande information 

Bidrag från EU betalas in på statens budgets 
inkomstsida. Beviljade bidrag utbetalas sedan 
från statens budgets utgiftssida till de aktuella 
projekten. De bidrag som Sverige får utgör en 
medfinansiering som utökar den totala ramen 
för investeringar. 

Regeringens överväganden 

Sedan den 11 december 2013 gäller nya riktlinjer 
för TEN-T och för finansiering av TEN, för 
både energi, transport och it, genom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF). Transeuropeiska nätverket för 
transporter ska stärka och länka samman trans-
portsystemet i EU. De nya riktlinjerna för TEN-
T sätter i huvudsak tekniska krav och standarder 
för nätverket. Transportnätverket klassificeras i 
övergripande transportnät, respektive stomnät. 
Dessutom pekas nio huvudkorridorer ut. Den 
huvudkorridor som Sverige berörs av är korri-
doren mellan Helsingfors och Valetta som kallas 
för Scandinavian–Mediterranean Corridor.  

I september 2014 gjorde kommissionen en 
utlysning för TEN-T om nära 12 miljarder euro, 
vilket är en stor del av utlysningen för program-
perioden fram till 2020. Utlysningen omfattar 
alla trafikslag. Utöver investeringsobjekt kan 
även vissa innovationsprojekt söka medel från 
CEF. Regeringen anser att det är fortsatt viktigt 
att Sverige aktivt främjar ett sökande av bidrag 
från budgeten för CEF och att projekt som till-
delats bidrag för TEN-T och CEF slutredovisas 
så snabbt som möjligt så att bidraget kan betalas 
ut av kommissionen. 
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Förslag och beräkningar 

Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 348 500 348 500 348 500 348 500 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

348 500 

 
 

348 500 

 
 

348 500 

 
 

348 500 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 348 500 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Från EU-budgeten 
finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 348 500 000 kronor, 348 500 000 kronor 
respektive 348 500 000 kronor. 

3.6.11 1:11 Trängselskatt i Stockholm 

Tabell 3.53 Anslagsutveckling 1:11 Trängselskatt i 
Stockholm 
Tusental kronor 

2014 Utfall 434 615  
Anslags- 
sparande 1 558 872 

2015 Anslag 1 005 058 1 
Utgifts- 
prognos 980 640 

2016 Förslag 1 388 536    

2017 Beräknat 1 537 000    

2018 Beräknat 1 531 000    

2019 Beräknat 1 545 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för inve-
steringar i vägnätet i Stockholmsregionen som 
finansieras med överskott från trängselskatten 
samt till medfinansiering av tunnelbane-
utbyggnad i Stockholmsregionen. Anslaget får 
även användas till system- och administrations-
utgifter för trängselskatten. 

Kompletterande information 

Bestämmelser som anknyter till anslagets 
användning finns i förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Genom 2013 års Stockholmsförhandling har 
staten den 7 januari 2014 slutit avtal (dnr 
N2013/05666/TE) om finansiering och med-
finansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt 
ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län med 
Stockholms läns landsting, Stockholms 
kommun, Nacka kommun, Solna kommun och 
Järfälla kommun. Enligt avtalet ska staten bidra 
med statlig medfinansiering till tunnelbane-
utbyggnaden i Stockholm. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i 
Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
13 500 000 000 kronor 2017–2057.  
 
 

Skälen för regeringens förslag: De in-
vesteringar i väginfrastrukturen som finansieras 
från anslaget för trängselskatt i Stockholm för-
utsätter att Trafikverket ingår avtal med externa 
parter om ekonomiska åtaganden för flera år 
framåt i tiden. Bemyndigandet bör avse all 
upphandlad verksamhet där fleråriga avtal sluts, 
som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen 
(2011:203). Bemyndigandet avser det total-
belopp som regeringen får ha bundit upp i avtal 
vid budgetårets utgång. 

I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas 
framtida räntekostnader på upptagna lån. En 
kalkylränta på 2,10 procent, 3,30 procent, 
respektive 4,00 procent har använts för åren 
2016, 2017 respektive 2018. Från 2019 och 
framåt har en kalkylränta på 4,25 procent 
använts. Räntekostnader redovisas som ett 
åtagande inom bemyndiganderamen först då lån 
upptagits. Avgörande för när ett åtagande 
inträffar är vanligen när respektive kontrakt 
tecknas. Ekonomiska åtaganden som staten 
ingår i samband med överenskommelser med 
kommuner, landsting eller företag om med-
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finansiering av transportinfrastruktur ska dock i 
vissa fall omfattas av begärda bemyndiganden 
redan det år staten ingår sådana överens-
kommelser. De exakta tidpunkterna för kon-
traktstecknandet i de enskilda fallen kan vara 
svåra att förutse. Av detta följer att det behövs 
en viss buffert i bemyndigandet. Utan en sådan 
försämras möjligheterna till att genomföra kost-
nadseffektiva upphandlingar och därmed också 
ett kostnadseffektivt byggande. Exempelvis kan 
det då bli nödvändigt att skjuta upp den 

avslutande delen av en upphandling för att inte 
överskrida bemyndigandet vilket försenar och 
kan fördyra projektgenomförandet. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 13 500 000 000 kronor 2017–
2057. 
 

Tabell 3.54 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2057 

Ingående åtaganden 1 065 500 11 515 800 12 190 000    

Nya åtaganden 10 909 000 1 359 200 2 483 000    

Infriade åtaganden -459 000 -685 000 -1 473 000 -1 845 000 -1 339 000 -10 016 000 

Utestående åtaganden 11 515 800 12 190 000 13 200 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 16 600 000 12 500 000 13 500 000    

 
 

Låneram 

Överskottet från trängselskatten ska i enlighet 
med den s.k. Stockholmsöverenskommelsen 
bl.a. finansiera Förbifart Stockholm. Därutöver 
ska överskottet användas till andra väganknutna 
projekt i Stockholmsregionen för 5 000 miljoner 
kronor i 2009 års priser samt för utbyggnad av 
tunnelbanan i Stockholm. Den del av investe-
ringarna som täcks av framtida skatteintäkter 
finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Dessa 
lån redovisas under anslaget 1:1 Utveckling av 
statens transportinfrastruktur tillsammans med 
övriga lån som Trafikverket tar upp för infra-
strukturprojekt, eftersom de ingår i den samlade 
låneramen för infrastrukturprojekt. Lån tas även 
upp för räntekostnader. Räntor och återbetal-
ning av lån kommer att belasta anslaget 1:11 
Trängselskatt i Stockholm. 

Regeringens överväganden 

Uppföljning av överskott i förhållande till avsatta 
medel 
Tilldelningen av medel från trängselskatte-
inkomster till väginvesteringar utgår från en 
prognos av hur stort överskott trängselskat-
tesystemet förväntas ge det kommande året, dvs. 
hur stort nettot av inbetald trängselskatt och 
kostnaderna för att administrera systemet 
förväntas bli. I fastställandet av de medel som 
avsätts till investeringar tas hänsyn till hur väl 
tidigare beräknade överskott och avsatta medel 
har stämt överens. I tabell 3.55 nedan finns en 
sammanställning av inbetald trängselskatt, kost-
naderna för administration samt avsatta medel 
till väginvesteringar under perioden 2007–2014. 
Av tabellen framgår att den ackumulerade dif-
ferensen mellan överskott och avsatta medel vid 
utgången av 2014 uppgick till 18 536 000 kronor. 
Detta belopp läggs till det beräknade överskottet 
2016, se vidare i tabell 3.57. 
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Tabell 3.55 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2007–
2014 
Tusental kronor 

 2007–2011 2012 2013 2014 2007–2014 

Intäkter från inbetald 
trängselskatt 

 
3 351 422 

 
797 487 

 
846 827 

 
832 964 

 
5 828 700 

Kostnader för administration 1 566 023 171 242 157 443 127 442 2 022 150 

Överskott 1 785 399 626 245 689 384 705 522 3 806 550 

Avsatt till investeringar (på 
anslagspost i regleringsbrev exkl. 
omdisponeringar under året) 

 
 

1 757 223 

 
 

588 535 

 
 

548 526 

 
 

686 986 

 
 

2 894 284 

Differens mellan överskott och 
avsatta medel 

 
28 176 

 
37 710 

 
140 858 

 
18 536 

 
187 570 

Ackumulerad differens 15 712 65 886 206 744 225 280  
Belopp som faktiskt avsattes i regleringsbrevet för Trafikverket 2012 är 377 350 000 kronor högre än det belopp som redovisas i tabellen ovan. Bakgrunden är att ett nytt 
anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm fördes upp på statens budget den 1 januari 2011 och att investeringsmedlen i och med detta fördes från anslaget 1:1 Väghållning 
till den nya anslaget. I konsekvens med detta gjordes ett redovisningsmässigt avsteg från principen att ackumulerat överskott från väginvesteringar förs över till 
kommande år som anslagssparande. I stället tillfördes anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm 2012 ett belopp motsvarande utgående anslagssparande för 2010 på 1:1 
Väghållning på cirka 377 miljoner kronor. Regeringen drog genom beslut in motsvarande belopp under anslaget 1:1 Väghållning. För att uppföljningen av överskott i 
förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 2012 ska bli korrekt behöver beloppet i tabellen därför justeras ned med motsvarande belopp. En utförligare 
beskrivning av det redovisningsmässiga avsteget gavs i budgetpropositionen för 2014. 

 
 

Uppföljning av avsatta medel och hur de har 
använts 
Enligt den s.k. Stockholmsöverenskommelsen 
ska överskottet från trängselskatten huvud-
sakligen finansiera Förbifart Stockholm. Där-
utöver ska överskottet användas till andra vägan-
knutna projekt i Stockholmsregionen för 
5 000 miljoner kronor. Överskottet ska även 
genom 2013 års Stockholmsförhandling bidra 
med medfinansiering av utbyggnaden av tunnel-
banan i Stockholmsregionen. 

Det bör understrykas att beräkningen av de 
medel som avsätts till investeringar endast är 

avsedd att spegla de överskott som trängsel-
skattesystemet ger och därmed inte hur stor del 
av överskottet som används till investeringar. 
Medel till investeringar som inte används 
enskilda år överförs i stället som anslagssparande 
till kommande år. Under budgetåret 2014 hade 
vidare ett anslagsbelopp på cirka 143 296 000 
kronor omdisponerats inom anslaget för att 
användas till investeringar. Som framgår av tabell 
3.56 nedan hade ett anslagssparande på cirka 
1 484 000 000 kronor ackumulerats vid 
utgången av 2014. 

Tabell 3.56 Trängselskatt i Stockholm – uppföljning av hur avsatta medel har använts 2008–2014 
Tusental kronor 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avsatt till investeringar (på 
anslagspost i Vägverket/Trafikverkets 
regleringsbrev, exkl. omdisponeringar 
gjorda under året) 

 
 
 

222 000 

 
 
 

566 700 

 
 
 

410 000 

 
 
 

558 523 

 
 
 

965 885 

 
 
 

548 526 

 
 
 

686 986 

Ingående anslagssparande  65 681 504 453 01 319 727 735 633 960 985 

Summa tillgängliga medel 22 000 632 381 914 453 558 523 1 285 612 1 284 159 1 791 2671 

Användning (kostnader för genomförda 
investeringar) 

 
156 319 

 
127 928 

 
537 103 

 
238 796 

 
549 979 

 
506 415 

 
307 174 

Utgående anslagssparande 65 681 504 453 377 3501 319 727 735 633 777 744 1 484 093 
1 I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 fördes det utgående anslagssparandet för 2010 på cirka 377 miljoner kronor direkt till anslaget 1:11 
Trängselskatt i Stockholm för 2012. Bakgrunden var att investeringsmedlen fördes från anslaget 1:1 Väghållning till anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm fr.o.m. 
2011. 
2 Posten Summa tillgängliga medel innefattar fr.o.m. 2014 även medel som under 2014 har omdisponerats. Under 2014 omdisponerades totalt 143 296 000 kronor. 
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Beräkning av medel som ska avsättas till 
investeringar 
Av tabellen nedan framgår att nettoöverskottet 
från inbetalad trängselskatt beräknas uppgå till 
1 188 940 000 kronor 2016. I beräkningen av hur 
stort belopp som ska avsättas till investeringar 
för 2016 tas hänsyn till den ackumulerade diffe-
rensen mellan överskott och avsatta medel t.o.m. 
2014 på 18 536 000 kronor. 

Med beaktande av beräknat överskott för 
2016, samt differens mellan överskott och 
avsatta medel t.o.m. 2014 avser regeringen att 
avsätta 1 207 476 000 kronor till investeringar i 
Trafikverkets regleringsbrev för 2016, se tabell 
3.57 nedan. 

Förändringar vid öppnandet av Norra länken. 
Riksdagen har fattat beslut i enlighet med 
regeringens förslag i propositionen Förändringar 
av trängselskatten i Stockholm med anledning av 
trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen 
Hagastaden (prop. 2013/14:26, bet. 
2013/14:SkU15, rskr. 2013/14:95). Föränd-
ringarna föranleds av att trafikleden Norra 
länken i Stockholm kommer att färdigställas för 
trafik och innebär att Norra länken och Roslags-
vägen, norr om Frescati, exkluderas från tillämp-
ningsområdet för trängselskatt i Stockholm. 
Den nu gällande s.k. Lidingöregeln, som i dags-
läget innebär att resande till och från Lidingö 
under vissa förutsättningar inte ska betala träng-

selskatt, kommer samtidigt att slopas. Rege-
ringen beslutade i maj 2015 att lagändringarna 
skulle träda i kraft den 7 september 2015.  

Förändrad trängselskatt för förbättrad 
framkomlighet och miljö i Stockholm 
I mars 2014 fattade riksdagen beslut med anled-
ning av propositionen Förändrad trängselskatt 
och infrastruktursatsningar i Stockholm (prop. 
2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 
2013/14:186). Beslutet innebär en höjning av 
trängselskatten i Stockholms innerstad och att 
trängselskatt ska införas på Essingeleden från 
och med den 1 januari 2016. Syftet med föränd-
ringarna är att förbättra framkomligheten och 
miljön i Stockholm, men även att bidra till en 
utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län, som 
delfinansieras av medel motsvarande de ökade 
intäkterna från trängselskatten, efter avdrag för 
system- och administrationskostnader. Den 
beslutade höjningen av trängselskatten i 
Stockholm beräknas öka intäkterna med ca 
640 miljoner kronor per år från 2016. Enligt det 
avtal om finansiering och medfinansiering av 
utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostads-
bebyggelse i Stockholms län som staten slutit 
med Stockholms läns landsting, Stockholms 
kommun, Nacka kommun, Solna kommun och 
Järfälla kommun ska medel motsvarande träng-
selskatteintäkter finansiera 9 000 000 000 kronor 
av investeringskostnaden. 

Tabell 3.57 Trängselskatten i Stockholm – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2016–2019 
Tusental kronor 

 Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Intäkter från trängselskatt 1 370 000 1 537 000 1 531 000 1 545 000 

Kostnader för administration 181 060 181 080 154 100 204 000 

Överskott 1 188 940 1 355 920 1 376 900 1 341 000 

Justering för ackumulerad differens 18 536    

Till investeringar (avsätts på anslagspost i 
Trafikverkets regleringsbrev) 

 
1 207 476 

 
1 355 920 

 
1 376 900 

 
1 341 000 

 
 

Beräkning av anslagsnivån 
Som framgått ovan avser regeringen att avsätta 
1 207 476 000 kronor till investeringar 2016. 
Dessutom avser regeringen att avsätta samman-
lagt 181 060 000 kronor för administrations-
kostnader. Det sammanlagda anslagsbehovet för 
2016 blir därmed 1 388 536 000 kronor. 
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Tabell 3.58 Anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm – fördelning på anslagsposter 
Tusental kronor 

 Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Trafikverket: Investeringar i vägnätet (Förbifart Stockholm 
och andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen 
samt utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen)  

 
 

1 207 476 

 
 

1 355 920 

 
 

1 376 900 

 
 

1 341 000 

Trafikverket: administration 40 000 40 000 40 000 40 000 

Transportstyrelsen: administration 128 000 127 000 99 000 148 200 

Kronofogdemyndigheten: administration 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sveriges Domstolar: administration 560 580 600 1 300 

Skatteverket: administration 10 000 11 000 12 000 12 000 

Summa/anslag 1 388 536 1 537 000 1 531 000 1 545 000 

 
 

Förslag och beräkningar 

Tabell 3.59 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Trängselskatt i Stockholm 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 005 058 1 005 058 1 005 058 1 005 058 

Förändring till följd av:    

Beslut 512 299 660 763 654 763 668 763 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt -128 821 -128 821 -128 821 -128 821 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

1 388 536 

 
 

1 537 000 

 
 

1 531 000 

 
 

1 545 000 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 388 536 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Trängselskatt i 
Stockholm för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 537 000 000 kronor, 
1 531 000 000 kronor respektive 1 545 000 000 
kronor. 

3.6.12 1:12 Transportstyrelsen 

Tabell 3.60 Anslagsutveckling 1:12 Transportstyrelsen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 1 991 631  
Anslags- 
sparande 122 619 

2015 Anslag 2 019 977 1 
Utgifts- 
prognos 1 964 914 

2016 Förslag 2 042 605    

2017 Beräknat 2 056 987 2   

2018 Beräknat 2 080 567 3   

2019 Beräknat 2 113 746 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 042 674 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 042 760 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 042 758 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Transportstyrelsens 
förvaltningsutgifter samt för att betala svenskt 
medlemskap i internationella organisationer 
inom transportområdet.  

Kompletterande information 

Transportstyrelsens förvaltningskostnader för 
trängselskatt finansieras från anslagen 1:11 
Trängselskatt i Stockholm och 1:14 Trängselskatt i 
Göteborg.  
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Avgiftsfinansierad verksamhet vid 
Transportstyrelsen 

Tabell 3.61 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

 Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 1 516 017 27 527  1 495 029 48 515 

Prognos 2015 1 357 651 37 291  1 502 081 -107 139 

Budget 2016 1 362 959 37 894 1 1 502 970 -102 117 
1 Av intäkterna som disponeras 2016 avser 26 818 tkr tillsyn av flygtrafiktjänst i 
svenskt luftrum och 11 076 tkr administration av infrastrukturavgifter på väg. 

 
I enlighet med de finansieringsprinciper som 
gäller för Transportstyrelsens verksamhet tar 
myndigheten ut avgifter för att täcka kostnader 
för tillståndsprövning, tillsyn och registerhåll-
ning. Intäkterna från dessa redovisas mot 
inkomsttitel. Detsamma gäller intäkterna från 
den s.k. myndighetsavgift som tas ut per avre-
sande passagerare från svenska flygplatser och 
som finansierar regelgivningen och delar av den 
övriga verksamheten på luftfartsområdet.  

Med ett fåtal undantag gäller att Transport-
styrelsen ska bestämma avgifternas storlek så att 
full kostnadstäckning uppnås. Under tidigare år 
har det dock ackumulerats betydande över- 
respektive underskott. Transportstyrelsen har 
justerat avgiftsnivåerna för att, som ett första 
steg, uppnå årlig balans mellan intäkter och 
kostnader. 

Tabell 3.62 Avgiftsfinansierade transfereringar inom 
luftfartsområdet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

 Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 0 937 346  910 272 27 074 

Prognos 2015 0 933 654  902 072 31 582 

Budget 2016 0 963 055 1 935 789 27 266 
1 Intäkterna 2015 består av GAS-avgiften (758 287 tkr) samt den del av under-
vägsavgiften som disponeras för medlemsavgift i Eurocontrol (134 052 tkr) och 
flygplatsers kostnader för kommunikation, navigation och övervakning (CNS 70 
715 tkr). 

 
När det gäller avgifter som disponeras för 
särskilda ändamål redovisas i tabell 3.61 den del 
av intäkterna som motsvaras av verksamhet 
inom Transportstyrelsen. I tabell 3.62 redovisas 
den del av intäkterna som är av transfere-
ringskaraktär.  

På luftfartsområdet disponerar Transportsty-
relsen intäkter från två avgifter, den gemen-
samma avgiften för säkerhetskontroll (GAS) 
och den s.k. undervägsavgiften. Intäkterna från 
GAS-avgiften finansierar Transportstyrelsens 
bidrag till svenska flygplatsers arbete med säker-
hetskontroller. Transportstyrelsens andel av 
undervägsavgiften ska täcka Transportstyrelsens 
kostnader för tillsyn av flygtrafiktjänster i 
svenskt luftrum samt den medlemsavgift som 
Sverige betalar för medlemskapet i Eurocontrol.  

På vägområdet disponerar Transportstyrelsen 
intäkter från infrastrukturavgifter som tas ut på 
vägbroarna över Motalaviken respektive 
Sundsvallsfjärden. Avgifterna tas ut för Trafik-
verkets räkning i syfte att finansiera broarna. De 
intäkter som Transportstyrelsen disponerar för 
administration av avgiftsupptaget ingår i tabell 
3.61. 

Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet 2016 – fördelning av budgeterade kostnader på verksamhetsområden och trafikslag 
Tusental kronor 

 Väg Järnväg Sjöfart Luftfart Summa 

Regelgivning 0 0 0 85 744 85 744 

Tillsyn 108 017 39 606 36 019 112 129 295 770 

Tillstånd 141 491 16 821 12 818 57 873 229 003 

Registerhållning 871 463 3 058 14 277 3 654 933 099 

Summa 1 120 971 59 485 63 114 259 399 1 502 970 

 
 

Av tabell 3.63 framgår hur de budgeterade 
kostnaderna i den avgiftsbelagda offentligrätts-
liga verksamheten inom Transportstyrelsen för-

delas mellan de fyra trafikslagen och 
myndighetens verksamhetsområden. 
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Tabell 3.64 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt- 

kostnad) 

Utfall 2014 110 184 93 624 16 560 

(varav tjänsteexport) (277) (300) (-23) 

Prognos 2015 95 358 98 653 -3 295 

(varav tjänsteexport) (140) (190) (-50) 

Budget 2016 82 945 101 062 -18 118 

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0) 

 
Den uppdragsverksamhet som Transport-
styrelsen bedriver hör i huvudsak till vägtrafik-
området. Den omfattar bl.a. informationsuttag 
ur och direktregistrering i vägtrafikregistret och 
administration av felparkeringsavgifter.  

I uppdragsverksamheten har Transport-
styrelsen justerat avgiftsnivåerna i syfte att inom 
en femårsperiod uppnå balans mellan intäkter 
och kostnader.  

 
Hantering av ackumulerade över- och underskott 
Den 22 december 2014 uppdrog regeringen åt 
Transportstyrelsen att redovisa en plan, och vid 
behov förslag, för hantering av över- och under-
uttag av avgifter i myndighetens bruttoredo-
visade offentligrättsliga avgiftsbelagda verksam-
het och i uppdragsverksamheten. Transport-
styrelsen redovisade uppdraget den 4 maj 2015. 
Redovisningen bereds inom Regeringskansliet.  

Regeringens överväganden 

Föreskriftsansvar för redovisningscentraler för taxi 
Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om lagen 
(2014:1020) om redovisningscentraler för taxi-
trafik samt om ändringar i taxitrafiklagen 
(2012:211) och lagen (2001:558) om vägtrafik-
register (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, 
rskr. 2013/14:375). Dessa bestämmelser 
kommer, när de träder i kraft, att innebära en 
skyldighet för taxifordon med taxameter att vara 
ansluten till en redovisningscentral. Syftet är att 
säkerställa att relevant ekonomisk information 
om taxiföretags verksamhet finns tillgänglig för 
skattekontroll. Regeringen avser att i förordning 
bemyndiga Transportstyrelsen att meddela fö-
reskrifter om, utöva tillsyn över samt besluta om 
tillstånd för redovisningscentraler för taxitrafik. 
Regeringen anser därför att anslaget 1:12 
Transportstyrelsen bör ökas med 1 000 000 

kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:1 
Skatteverket under utgiftsområde 3 Skatt, tull 
och exekution minskas med motsvarande 
belopp. 

Förslag och beräkningar 

Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Transportstyrelsen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 019 977 2 019 977 2 019 977 2 019 977 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
26 673 

 
41 014 

 
64 553 

 
97 796 

Beslut 3 -4 046 -4 004 -3 963 -4 026 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt 1 0 0 0 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

2 042 605 

 
 

2 056 987 

 
 

2 080 567 

 
 

2 113 746 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 18 859 000 kronor för 2015, och 58 740 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 2 042 605 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Transportstyrelsen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 2 056 987 000 kronor, 2 080 567 000 kronor 
respektive 2 113 746 000 kronor. 
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3.6.13 1:13 Trafikanalys 

Tabell 3.66 Anslagsutveckling 1:13 Trafikanalys 
Tusental kronor 

2014 Utfall 58 251  
Anslags- 
sparande 6 304 

2015 Anslag 62 851 1 
Utgifts- 
prognos 63 123 

2016 Förslag 67 270    

2017 Beräknat 67 716 2   

2018 Beräknat 68 462 3   

2019 Beräknat 69 537 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 67 270 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 67 273 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 67 272 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas till Trafikanalys förvalt-
ningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvär-
derings- och analysverksamhet inom transport-
området samt statistik avseende maritima 
näringar. 

Avgiftsfinansierad verksamhet vid Trafikanalys 

Tabell 3.67 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-
kostnad) 

Utfall 2014 5 202 5 202  0 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 800 800 0 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 1 000 1 000 0 

(varav tjänsteexport)    

 
Med avgiftsfinansierad verksamhet avses hos 
Trafikanalys huvudsakligen medfinansiering i 
projekt som myndigheten driver. Den höga 
intäkten under 2014 har till största delen sitt 
ursprung från den studie som gjordes på upp-
drag av Göteborgsregionen om effekterna av 
införandet av trängselskatt i Göteborg, i 
samband med genomförandet av Den nationella 
resvaneundersökningen 2011–2014. För 2015 
finns inget motsvarande projekt planerat. 

Den medfinansiering som kommer att vara 
aktuell under 2015 är för Den nationella varu-
flödesundersökningen, vilken kommer att 
sträcka sig över tre år och under hela treårs-peri-

oden uppgå till i storleksordningen ca 
2,8 miljoner kronor från Trafikverket. Tyngd-
punkten för medfinansieringen kommer att avse 
2016 och av detta följer en stigande intäkts- och 
kostnadsredovisning för detta år.  

Regeringens överväganden 

Inom ramen för den maritima strategin har re-
geringen uppmärksammat behovet av en 
utvecklad uppföljning av utvecklingen av de 
maritima näringarna. Behovet består dels i 
utvecklad kunskap och statistik kring de enskilda 
maritima näringarna, dels i att åstadkomma en 
långsiktig uppföljning och utvärdering av 
utvecklingen. Inom vissa områden saknas 
tillgänglig statistik och nyckeltal, medan det på 
andra områden är så att tillgänglig statistik inte 
alltid är jämförbar mellan olika branschsegment. 
Utöver detta saknas en regelbunden samman-
ställning för den maritima näringen som helhet.  

Regeringen föreslår en permanent satsning 
om 4 000 000 kronor per år från och 2016 för att 
förbättra tillgången till statistik kring utveckling 
och tillväxt för såväl enskilda branscher som för 
näringarna som helhet. Genom förslaget ges 
förutsättningar att följa upp, vidta eller följa upp 
effekterna av åtgärder för att utveckla de mari-
tima näringarna. Förslaget finansieras genom att 
en motsvarande sänkning föreslås av anslaget 1:1 
Utveckling av statens transportinfrastruktur (se 
vidare anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur). 

Vidare föreslår regeringen en utökning av 
anslagets ändamål så att även utgifter omfattande 
statistik avseende maritima näringar omfattas av 
anslaget.  
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Förslag och beräkningar 

Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Trafikanalys 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 62 851 62 851 62 851 62 851 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 

 
576 

 
996 

 
1 697 

 
2 711 

Beslut 3 3 843 3 869 3 914 3 975 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

67 270 

 
 

67 716 

 
 

68 462 

 
 

69 537 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 18 859 000 kronor för 2015, och 58 740 000 kronor 
fr.o.m. 2016 för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar. 

 
Regeringen föreslår att 67 270 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Trafikanalys för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 67 716 000 kronor, 68 462 000 kronor 
respektive 69 537 000 kronor. 

3.6.14 1:14 Trängselskatt i Göteborg 

Tabell 3.69 Anslagsutveckling 1:14 Trängselskatt i 
Göteborg 
Tusental kronor 

2014 Utfall 897 097  
Anslags- 
sparande 91 421 

2015 Anslag 888 963 1 
Utgifts- 
prognos 816 628 

2016 Förslag 1 011 019    

2017 Beräknat 1 045 000    

2018 Beräknat 1 071 000    

2019 Beräknat 1 074 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för finan-
siering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg 
och väg i Göteborg. Från anslaget finansieras 
även system- och administrationskostnader för 
trängselskatten i Göteborg. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:14 Trängselskatt i 
Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 4 200 000 000 
kronor 2017–2037. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De investe-

ringar i kollektivtrafik, järnväg och väg som 
Trafikverket ska göra för överskottet från träng-
selskatten i Göteborg innebär att myndigheten 
måste ingå avtal med externa parter om ekono-
miska åtaganden för flera år framåt i tiden. 
Bemyndigandet bör avse all upphandlad verk-
samhet där fleråriga avtal sluts, som inte faller 
under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). 
Bemyndigandet avser det totalbelopp som rege-
ringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets 
utgång. 

I beräkningarna av bemyndigandet inkluderas 
framtida räntekostnader på upptagna lån. En 
kalkylränta på 2,10 procent, 3,30 procent, 
respektive 4,00 procent har använts för åren 
2016, 2017 respektive 2018. Från 2019 och 
framåt har en kalkylränta på 4,25 procent 
använts. Räntekostnader redovisas som ett 
åtagande inom bemyndigandet först då lån upp-
tagits. Avgörande för när ett åtagande inträffar är 
vanligen när respektive kontrakt tecknas. Eko-
nomiska åtaganden som staten ingår i samband 
med överenskommelser med kommuner, lands-
ting eller företag om medfinansiering av trans-
portinfrastruktur ska dock i vissa fall omfattas av 
begärda bemyndiganden redan det år staten ingår 
sådana överenskommelser. De exakta tidpunk-
terna för kontraktstecknandet i de enskilda 
fallen kan vara svåra att förutse. Av detta följer 
att det behövs en viss buffert i bemyndigandet. 
Utan en sådan försämras möjligheterna till att 
genomföra upphandlingar och därmed också ett 
kostnadseffektivt byggande. Exempelvis kan det 
då bli nödvändigt att skjuta upp den avslutande 
delen av en upphandling för att inte överskrida 
bemyndigandet vilket försenar och kan fördyra 
projektgenomförandet. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
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framtida anslag på högst 4 200 000 000 kronor 
2017–2037. 
 

 
 

Tabell 3.70 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2037 

Ingående åtaganden 1 664 512 2 895 600 2 383 000    

Nya åtaganden 2 463 000 67 400 2 350 000    

Infriade åtaganden -1 232 000 -580 000 -694 000 -794 000 -356 000 -2 889 000 

Utestående åtaganden 2 895 600 2 383 000 4 039 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 000 000 4 000 000 4 200 000    

 
 

Låneram 

Överskottet från trängselskatten i Göteborg ska 
bidra till finansieringen av investeringar i kollek-
tivtrafik, järnväg och väg i Göteborg, bl.a. Väst-
länken samt en ny älvförbindelse för vägtrafik 
vid Marieholm. Den del av investeringarna som 
täcks av framtida skatteintäkter finansieras 
genom lån i Riksgäldskontoret. Dessa lån redo-
visas under anslaget 1:1 Utveckling av statens 
transportinfrastruktur eftersom de ingår i den 
samlade låneramen för infrastrukturprojekt. Lån 
tas även upp för räntekostnader. Räntor och 
återbetalning av lån kommer att belasta anslaget 
1:14 Trängselskatt i Göteborg. 

Regeringens överväganden 

Uppföljning av överskott i förhållande till avsatta 
medel 
Tilldelningen av medel från trängselskatte-
inkomster till investeringar i kollektivtrafik, 
järnväg och väg i Göteborg utgår från en 
prognos av hur stort överskott trängselskattesy-
stemet förväntas ge det kommande året, dvs. hur 
stort nettot av inbetald trängselskatt och kost-
naderna för att administrera systemet förväntas 
bli. I fastställandet av de medel som avsätts till 
investeringar tas hänsyn till hur väl tidigare 
beräknade överskott och avsatta medel har stämt 
överens. I tabell 3.71 nedan finns en 
sammanställning av inbetald trängselskatt, kost-
naderna för administration samt avsatta medel 
till väginvesteringar under perioden 2013–2014. 
Av tabellen framgår att den ackumulerade diffe-
rensen mellan överskott och avsatta medel vid 
utgången av 2014 uppgick till 5 019 000 kronor. 

Detta belopp läggs till det beräknade överskottet 
2016, se vidare i tabell 3.73.  

Tabell 3.71 Trängselskatt i Göteborg – uppföljning av 
överskott i förhållande till avsatta medel till väginvesteringar 
2013–2014 
Tusental kronor 

 2013 2014 2013–2014 

Intäkter från inbetald 
trängselskatt 

 
625 646 

 
817 610 

 
1 443 256 

Kostnader för 
administration 

 
174 583 

 
162 204 

 
336 787 

Överskott 451 063 655 406 1 106 469 

Avsatt till 
väginvesteringar (på 
anslagspost i 
regleringsbrev, exkl. 
omdisponeringar 
gjorda under resp. år) 

 
 
 
 
 

493 900 

 
 
 
 
 

607 550 

 
 
 
 
 

1 101 450 

Differens mellan 
överskott och avsatta 
medel 

 
 

-42 837 

 
 

47 856 

 
 

5 019 

Ackumulerad 
differens 

 
-42 837 

 
5 019 

 
 

Uppföljning av avsatta medel och hur de har 
använts 
I Trafikverkets regleringsbrev för 2014 avsattes 
607 550 000 kronor för finansieringen av inve-
steringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i 
Göteborg. Under budgetåret 2014 hade vidare 
ett anslagsbelopp på cirka 127 343 000 kronor 
omdisponerats inom anslaget för att användas till 
investeringar. 
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Tabell 3.72 Trängselskatt i Göteborg – uppföljning av hur 
avsatta medel har använts 2013–2014 
Tusental kronor 

 2013 2014 

Avsatt till väginvesteringar (på 
anslagspost i Vägverket/Trafikverkets 
regleringsbrev, exkl. omdisponeringar 
gjorda under resp. år) 

 
 
 

493 900 

 
 
 

607 550 

Ingående anslagssparande - 0 

Summa tillgängliga medel 493 900 734 893 1 

Användning (kostnader för genomförda 
investeringar) 

493 900 734 893 

Utgående anslagssparande 0 0 
1 Posten Summa tillgängliga medel innefattar fr.o.m. 2014 även medel som under 
2014 har omdisponerats. Under 2014 omdisponerades totalt 127 343 000 kronor. 

Beräkning av medel som ska avsättas till 
investeringar 
Av tabellen nedan framgår att nettoöverskottet 
från inbetalad trängselskatt beräknas uppgå till 
808 060 000 kronor 2016. I beräkningen av hur 
stort belopp som ska avsättas till investeringar 
för 2016 tas hänsyn till den ackumulerade 
differensen mellan överskott och avsatta medel 
2014 på 5 019 000 kronor. 

Med beaktande av beräknat överskott för 
2016, samt differens mellan överskott och 
avsatta medel 2014 avser regeringen att avsätta 
813 079 000 kronor till investeringar i 
Trafikverkets regleringsbrev för 2016. 

 
 

Tabell 3.73 Trängselskatt i Göteborg – beräkning av medel som avsätts till investeringar 2016–2019 
Tusental kronor 

 Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Intäkter från inbetald trängselskatt 1 006 000 1 045 000 1 071 000 1 074 000 

Kostnader för administration 197 940 198 960 168 730 203 400 

Överskott 808 060 846 040 902 270 870 600 

Justering för ackumulerad differens 5 019    

Till investeringar (avsätts på anslagspost i 
Trafikverkets regleringsbrev) 

 
813 079 

 
846 040 

 
902 270 

 
870 600 

 
 

Beräkning av anslagsnivån 
Som framgått ovan avser regeringen att avsätta 
813 079 000 kronor till investeringar 2016. 
Dessutom avser regeringen att avsätta sam-

manlagt 197 940 000 kronor för administrat-
ionskostnader. Det sammanlagda anslagsbehovet 
för 2016 blir därmed 1 011 019 000 kronor. 

Tabell 3.74 Anslag 1:14 Trängselskatt i Göteborg – fördelning på anslagsposter 
Tusental kronor 

 Beräknat 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Trafikverket: investeringar 813 079 846 040 902 270 870 600 

Trafikverket: administration 26 500 26 500 22 000 22 000 

Transportstyrelsen 157 000 158 000 132 000 166 800 

Kronofogdemyndigheten 1 400 1 400 1 650 1 650 

Sveriges Domstolar 1 040 1 060 1 080 950 

Skatteverket 12 000 12 000 12 000 12 000 

Summa 1 011 019 1 045 000 1 071 000 1 074 000 
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Förslag och beräkningar 

Tabell 3.75 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Trängselskatt i Göteborg 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 888 963 888 963 888 963 888 963 

Förändring till följd av:    

Beslut 122 056 156 037 182 037 185 037 

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

1 011 019 

 
 

1 045 000 

 
 

1 071 000 

 
 

1 074 000 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 011 019 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Trängselskatt i 
Göteborg för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 045 000 000 kronor, 
1 071 000 000 kronor respektive 1 074 000 000 
kronor. 

3.6.15 1:15 Sjöfartsstöd 

Tabell 3.76 Anslagsutveckling 1:15 Sjöfartsstöd 
Tusental kronor 

2014 Utfall   
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 0  
Utgifts- 
prognos 0 

2016 Förslag 1 604 000 1   

2017 Beräknat 1 632 000    

2018 Beräknat 1 682 000    

2019 Beräknat 1 733 000    
1 Anslaget är nytt för 2016. Tidigare har sjöfartsstödet redovisats som negativa 
skatter på inkomstsidan. 

Ändamål 

Anslaget får användas till utgifter för sjöfarts-
stöd som lämnas till fysiska och juridiska per-
soner samt till partrederier som har eller har haft 
sjömän anställda för arbete ombord på svenskre-
gistrerade fartyg. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att ett nytt anslag för 
sjöfartsstödet förs upp på statens budget fr.o.m. 

2016. År 2015 budgeteras och redovisas sjöfarts-
stödet på budgetens inkomstsida under 
inkomsttypen 8000 Utgifter som redovisas som 
krediteringar på skattekonto. Förändringen 
kommer inte att påverka omfattningen eller 
utformningen av stödet till den enskilde mot-
tagaren. 

Regeringen angav i 2015 års ekonomiska vår-
proposition att den avsåg att övergå till att bud-
getera och redovisa sjöfartsstödet som anslag. 
Den föreslagna förändringen beror på det nya 
regelverk för nationalräkenskaperna som inför-
des i september 2014 (ENS 2010). De nya reg-
lerna innebär att vissa stöd i nationalräkenskap-
erna har omdefinierats från att utgöra en del av 
statens skatteinkomster till en del av statens 
utgifter, däribland sjöfartsstödet. Enligt 3 kap. 
5 § budgetlagen (2011:203) ska utgifter inte 
budgeteras och redovisas mot inkomsttitlar. De 
berörda stöd som definieras som utgifter i nat-
ionalräkenskaperna bör därför budgeteras och 
redovisas på budgetens utgiftssida. 

Överföringen av stöd från inkomst- till 
utgiftssidan av statens budget motiverar en tek-
nisk justering av utgiftstaket. Denna redovisas i 
avsnittet Förslag till statens budget, finansplan 
m.m. avsnitt 5.2. 

Förslag och beräkningar 
Regeringen avser att genom förordningsändring 
minska anslagsförbrukningen från och med 
2017, vilket beräknas innebära en besparing om 
cirka 20 miljoner kronor. Detta görs mot bak-
grund av regeringens avsikt att införa ett tonna-
geskattesystem. Införandet av ett system med 
tonnageskatt beräknas minska skatteintäkterna 
med 45 miljoner kronor per år från 2017.  

Minskningen av statens intäkter från tonnage-
skatten finansieras delvis genom att anslags-
medlen till utveckling av statens transportinfra-
struktur minskas med sammanlagt 25 miljoner 
kronor per år från 2017. Därutöver beräknas 
anslaget 1:15 Sjöfartsstöd minskas med 
20 miljoner kronor per år från 2017. Mot bak-
grund av detta beräknas anslaget 1:15 Sjöfartsstöd 
minskas med 20 miljoner kronor per år från 2017 
samt anslaget 1:1 Utveckling av statens transpor-
tinfrastruktur minskas med 25 miljoner kronor 
per år från 2017.  

De resurser som genom detta frigörs beräknas 
av regeringen utgöra en delfinansiering av effek-
terna vid införandet av tonnageskattesystemet.  
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Tabell 3.77 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Sjöfartsstöd 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 0 0 0 0 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 604 000 1 632 000 1 682 000 1 733 000 

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 

    

Volymer     

Överföring 
till/från andra 
anslag 

    

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 

 
 

1 604 000 

 
 

1 632 000 

 
 

1 682 000 

 
 

1 733 000 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 604 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Sjöfartsstöd för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
1 632 000 000 kronor, 1 682 000 000 kronor 
respektive 1 733 000 000 kronor. 

3.6.16 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverkets ekonomiska mål 

 
Regeringens förslag: Sjöfartsverket ska, räknat på 
resultatet efter skattemotsvarighet över en kon-
junkturcykel, ha en räntabilitet om lägst 3,5 
procent. Sjöfartsverket ska, på lång sikt, ha en 
soliditet om lägst 25 procent.  

Regeringen bemyndigas att besluta om utdel-
ning och skattemotsvarighet vad avser Sjöfarts-
verkets ekonomiska resultat. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Sjöfartsverket 

ska verka för att de transportpolitiska målen 
uppnås. Detta ska ske på ett företagsekonomiskt 
sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning.  

Sjöfartsverkets ekonomiska resultat har tidi-
gare påverkats negativt av ökade kostnader för 
isbrytningen genom flera stränga isvintrar, med 
undantag för vintern 2014/15 som var extremt 
mild. Ökade kostnader för isbrytningen, omvär-

deringar av pensionsskulden som följd av låga 
marknadsräntor samt att intäkterna varit för låga 
har haft en stor negativ inverkan på resultatet 
och bidragit till att den ekonomiska ställningen 
urholkats. 

Det egna kapitalet var negativt för boksluten 
för 2012 och 2013, men positivt för bokslutet 
2014. Att det ekonomiska resultatet var positivt 
2014 och att det egna kapitalet därmed blev 
positivt beror på de ökade anslagen om totalt 
345 miljoner kronor.  

Soliditeten vid det senaste bokslutet uppgick 
till 7,3 procent vilket är en förbättring från de 
senaste två åren då soliditeten varit negativ men 
är långt från målet på 25 procent. Bedömningen 
är att det kommer att ta lång tid innan 
soliditetsmålet kommer att kunna uppnås.  

Regeringen anser att den ekonomiska situat-
ionen för Sjöfartsverket är fortsatt bekym-
mersam. 

I syfte att uppnå full kostnadstäckning för 
sjö- och flygräddningsverksamheten ökades 
anslaget 1:4 Ersättning för sjöräddning och 
fritidsbåtsändamål med 45 miljoner kronor från 
2014. Vidare har Sjöfartsverket tilldelats en 
tillfällig ökning av anslagen 1:4 Ersättning för 
sjöräddning och fritidsbåtsändamål med 
200 miljoner kronor som får användas till ut-
gifter för isbrytningsverksamhet, samt anslaget 
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 
med 100 miljoner kronor som får användas till 
driften av Trollhätte kanal och slussar samt Säffle 
kanal m.m. Den tillfälliga ökningen gäller för 
åren 2014–2016.  

För perioden 2016–2018 prognostiserar 
Sjöfartsverket ett positivt resultat efter finansi-
ella poster. Överskottet sätts av i en resultatut-
jämningsfond som kan användas för att balan-
sera effekten av eventuella negativa resultatpå-
verkande poster. År 2017 upphör den tillfälliga 
ökningen av anslaget 1:4 Ersättning för sjör-
äddning och fritidsbåtsändamål och anslaget 1:5 
Ersättning till viss kanal- och slussinfrastruktur. 
Sjöfartsverket prognostiserar trots det ett posi-
tivt resultat efter finansnetto. Soliditeten beräk-
nas stiga till 19,6 procent i slutet av 2018. 

De åtgärder som vidtagits beräknas stärka den 
ekonomiska ställningen i Sjöfartsverket.  

Regeringen bedömer att nuvarande 
räntabilitetskrav på eget kapital om 3,5 procent 
räknat på resultatet efter skattemotsvarighet 
över en konjunkturcykel är motiverat som ett 
långsiktigt mål. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 22 

94 

Vad avser Sjöfartsverkets soliditet pekar pro-
gnosen mot en avsevärd avvikelse mot det lång-
siktiga målet om 25 procent. Regeringen anser 
dock att soliditetsmålet är motiverat mot bak-
grund av den verksamhet som bedrivs i Sjöfarts-
verket, och att verket på lång sikt bör nå upp till 
detta mål.  

Beträffande utdelningskravet anser regeringen 
att detta på sikt bör vara en tredjedel av vinsten, 
räknat som resultatet efter skattemotsvarighet.  

I enlighet med principerna för beskattning av 
bolag bör ingen skattemotsvarighet tas ut från 
Sjöfartsverket innan de ackumulerade förlus-
terna som redovisats i Sjöfartsverket motsvaras 
av ett lika stort redovisat positivt resultat.  

Utdelning och skattemotsvarighet föreslås 
även fortsättningsvis beslutas av regeringen i 
samband med bokslutet mot beaktande av dessa 
principiella synpunkter. 

Nedanstående tabell redovisar prognosen över 
Sjöfartsverkets resultat så som det framställts i 
treårsplanen. 

Tabell 3.78 Prognos för Sjöfartsverkets resultat 
 

 2015 2016 2017 2018 

Resultat efter finansiella 
poster 

 
255,1 

 
142,7 

 
63,3 

 
52,9 

Räntabilitet på eget 
kapital efter 
skattemotsvarighet (%) 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3,6 

 
 

3,6 

Soliditet (%) 13,6 16,8 18,4 19,6 

Beräknad 
skattemotsvarighet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6,8 

Beräknad utdelning 0 0 0 8,0 

Sjöfartsverkets finansiella befogenheter 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 låta Sjöfartsverket ta upp lån i och 
utanför Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att för 2016 låta 
Sjöfartsverket placera likvida medel på 
räntebärande konto i och utanför 
Riksgäldskontoret.  

 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringens 
inriktning är att Sjöfartsverket ska finansiera det 
pågående projektet med anskaffning av sju nya 
flyg- och sjöräddningshelikoptrar med egna 
likvida medel samt med lån. Med anledning av 
detta är regeringens förslag att Sjöfartsverkets 
låneram fastställs till 500 miljoner kronor. Vidare 
föreslår regeringen att Sjöfartsverket, i enlighet 
med nu gällande ordning, ges möjlighet att sätta 
in kassamässigt överskott på räntebärande konto 
i Riksgäldskontoret eller affärsbank. 

Sjöfartsverkets investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för Sjö-
fartsverket för 2016–2018 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Sjöfarts-

verkets investeringar uppgick 2013 till 
387 miljoner kronor. Finansieringen skedde med 
egna medel samt med ett lån i Riksgälds-
kontoret. Likvida medel uppgick vid årets slut 
till 368 miljoner kronor vilket är en ökning med 
67 miljoner kronor jämfört med föregående år.  

I enlighet med tabellen nedan planerar Sjö-
fartsverket för investeringar för 631 miljoner 
kronor för perioden 2016–2018.  

Investeringarna avser främst nya helikoptrar 
samt dammsäkerhetshöjande åtgärder i både 
Södertälje och Trollhätte kanal. Investeringar ska 
också ske i lotsbåtar, arbetsfartyg, sjötrafikin-
formationscentraler samt it-system. 

Regeringen delar Sjöfartsverkets bedömning 
när det gäller vilka investeringar som bör göras 
de närmaste åren. Regeringen föreslår därför att 
investeringsplanen för Sjöfartsverket godkänns. 
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Tabell 3.79 Investeringsplan för Sjöfartsverket 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Farleder/utmärkning 78,2 40,4 36,2 130,4 132,0 

Isbrytning 11,0 24,9 34,2 11,0 11,5 

Sjötrafikinformation (VTS) 1,8 8,5 21,0 22,0 22,0 

Sjögeografisk information  15,2 20,4 14,1 8,8 6,8 

Lotsning 39,0 26,5 57,0 27,3 43,3 

Flyg- och sjöräddning 236,0 223,6 21,0 8,0 5,0 

Gemensamma funktioner 16,6 20,6 7,5 7,3 7,0 

Summa investeringar 397,8 364,9 189,0 214,8 227,6 

Lån 240,0 0 0 0 0 

Egna medel 157,8 364,9 191,0 214,8 227,6 

Summa finansiering 397,8 364,9 191,0 214,8 227,6 

 
 

3.6.17 Luftfartsverket 

Luftfartsverkets ekonomiska mål 

 
Regeringens förslag: Luftfartsverket ska, räknat 
på resultatet efter skattemotsvarighet, ha en 
räntabilitet om lägst 4 procent över en kon-
junkturcykel. Luftfartsverket ska, på lång sikt, ha 
en soliditet om lägst 15 procent. 

Regeringen bemyndigas att besluta om utdel-
ning och skattemotsvarighet vad avser Luft-
fartsverkets ekonomiska resultat. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Luftfarts-

verkets huvuduppgift är att tillhandahålla en 
säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst 
för civil och militär luftfart. Luftfartsverket ska 
verka för att de transportpolitiska målen uppnås. 
Luftfartsverket verkar inom de mål för flygtra-
fiktjänst och förutsättningar för uttag av avgifter 
som sätts i det gemensamma europeiska regel-
verket, bl.a. Europaparlamentet och rådets för-
ordning (EG) nr 391/2013 av den 10 mars om 
tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det 
gemensamma europeiska luftrummet och kom-
missionens förordning (EG) nr 1794/2006 av 
den 6 december 2006 om ett gemensamt avgifts-
system för flygtrafiktjänster, med bl.a. 
prestationsplaner för säkerhet, kostnads-
effektivitet, kapacitet och miljö.  

Under den första referensperioden minskade 
Luftfartsverket till följd av kraven på kostnads-
effektivitet sina kostnader i kostnadsbasen för en 

route med ca 10 procent. Systemet innebär att 
verket inte längre får full kostnadstäckning sam-
tidigt som det ger incitament att sänka kostna-
derna. Den andra referensperioden, som började 
2015, är femårig och innebär krav på kostnads-
neddragningar för den svenska kostnadsbasen 
som helhet med 10,1 procent. Under perioden 
kommer Luftfartsverket att ha minskat sina 
kostnader med totalt drygt 20 procent. Det kan 
därför finnas skäl att inför kommande referens-
perioder utvärdera effekterna av systemet i dess 
nuvarande utformning. 

Kraven på kostnadsreduktioner leder till stora 
krav på omställning och effektivisering av verk-
samheten, särskilt som väsentliga reduktioner 
redan gjorts under den första referensperioden. 
Luftfartsverket bedömer att det finns ett behov 
av att minska verksamhetens kostnader med ca 
15 procent, eller ca 350 miljoner kronor, för att 
bli konkurrenskraftigt och för att möta flygbo-
lagens behov. Ett omställningsprogram för att 
verkställa kostnadsminskningarna har inletts. 
Regeringen gör bedömningen att det fortsatt är 
angeläget att Luftfartsverket fortsätter sitt 
effektiviseringsprogram och gör vidare bedöm-
ningen att detta är förenligt med de avkast-
ningskrav som ställs på affärsverket, baserat på 
nuvarande verksamhetsförutsättningar. 

Ekonomiska förutsättningar 
Luftfartsverket bedriver följande verksamhets-
områden: en route, lokal flygtrafiktjänst inklu-
sive för Försvarsmakten och internationella 
uppdrag. En-route-avgiften och terminal-
avgifterna på Stockholm–Arlanda, som utgör 
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mer än 70 procent av intäkterna, omfattas av den 
europeiska kostnadskontrollen inom ramen för 
prestationsplanen. Intäkterna är alltså i denna del 
reglerade, med viss möjlighet till korrigering i 
efterhand av vissa ingående parametrar. 
Prestationsplanen innebär att Luftfartsverkets 
en-route-kostnader ska minska med i 
genomsnitt 2,4 procent per år i fast pris, 
samtidigt som målen för flygsäkerhet, kapacitet 
och miljö infrias och volymökningen av 
flygtrafiken omhändertas. 

Trafikprognosen för luftrumsrörelser och 
antal s.k. service units, som utgör basen för 
Luftfartsverkets debitering av avgift, innebär en 
tillväxt under perioden fram till och med 2019 
om i genomsnitt 1,3 procent per år. I dag 
omfattar den lokala flygtrafiktjänsten i Sverige ca 
50 flygplatser med någon form av flygtrafik-
ledningstjänst, antingen flygkontrolltjänst eller 
flyginformationstjänst. Av dessa ägs nio av 
Swedavia AB och sju av Försvarsmakten. Av de 
övriga är flertalet helt kommunala och f.n. tre 
privata. Enligt den änd-ring av luftfartslagen 
(2010:500) som beslutades av riksdagen i juni 
2014 (bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336), 
och som trädde i kraft den 15 augusti 2014, utför 
Luftfartsverket den lokala flygtrafiktjänsten, 
eller flygtrafikledningstjänsten, med ensamrätt 
på Swedavia AB:s och Försvarsmaktens flyg-
platser. Genom lagändringen säkerställs Luft-
fartsverkets förmåga att hantera såväl civil som 
militär flygtrafiktjänst och de effektiviserings-
vinster som erhållits genom den integrerade 
civil/militära flygtrafiktjänsten kan bevaras. 
Enligt regeringens bedömning säkerställer 
lagändringen såväl Luftfartsverkets kompetens 
som tillräcklig volym för att svara mot 
Försvarsmaktens behov.  

För de övriga flygplatserna finns möjlighet att 
välja genomförande i egen regi eller upphandling. 
Under 2014 bedrevs flygtrafikledningstjänsten 
vid nio regionala flygplatser av annan aktör än 
Luftfartsverket. Vid upphandlingar under 2015 
har verksamheten vid ytterligare tre flygplatser 
övergått till annan operatör. Vid hittills genom-
förda upphandlingar har Luftfartsverket förlorat 
ett antal uppdrag till följd av bristande konkur-
renskraft. Det finns därför ett behov för affärs-
verket att bättre förbereda sig för de ändrade 
marknadsförutsättningarna. Det pågående 
effektiviseringsarbetet är en viktig del i detta. 
Utvecklingen av tjänsten fjärrstyrda torn, vilken 
godkänts under året, utgör också en väsentlig 

förändring av marknadsförutsättningarna och 
Luftfartsverkets möjligheter. 

Utfall mot regeringens uppställda ekonomiska mål 
För perioden 2016–2019 prognostiserar Luft-
fartsverket att resultatet före skattemotsvarighet 
under perioden utvecklas från 90 miljoner 
kronor 2016, med ökning till 110 miljoner 
kronor respektive 100 miljoner kronor 2017 och 
2018, för att 2019 uppgå till 85 miljoner kronor. 
Soliditeten förväntas under 2017 och 2018 nå 
målet 15 procent, men under 2019 falla tillbaka 
till 14 procent. 

Regeringen anser att ett räntabilitetskrav om 
4 procent av eget kapital (som beräknas på 
resultatet efter skattemotsvarighet) är motiverat. 
Regeringen anser vidare att målet för soliditeten 
långsiktigt ska vara lägst 15 procent. Enligt den 
prognos som redovisats uppnås 15 procent 
under vissa år under perioden, men det finns 
fortfarande osäkerheter kopplade till pensions-
skuldens utveckling. Regeringen anser inte att 
det är rimligt att minska målet för soliditeten, 
även om det innebär att målet inte nås 2019.  

En förklaring till den försämrade räntabili-
teten är behovet att öka avsättningarna för 
tjänstepensioner. Behovet har förstärkts av de 
allt lägre nivåer för den långa realränta som 
används när avsättningarna beräknas. Regering-
ens bedömning är att det finns ett behov av att 
förändra systemet för hantering av avsättning för 
pensioner. Förändringar måste hanteras samlat 
för samtliga affärsverk, som i dag tillämpar 
samma modell. Regeringen bedömer att eventu-
ella förändringar kommer att kräva ytterligare 
utredning.  

Beträffande utdelningskravet anser regeringen 
att detta normalt bör vara 15 procent av vinsten, 
räknat som resultatet efter skattemotsvarighet, 
med möjlighet att balansera vinsten i affärsverket 
i syfte att öka soliditeten och därmed komma 
närmare soliditetsmålet. Utdelning och skatte-
motsvarighet som ska inbetalas till inkomsttitel 
bör fastställas slutligt av regeringen i samband 
med bokslutet. 
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Tabell 3.80 Prognos för Luftfartsverkets resultat 
Miljoner kronor 

 2015 2016 2017 2018 

Resultat efter 
skattemotsvarighet 

 
66 

 
70 

 
86 

 
78 

Räntabilitet på eget 
kapital efter skatte-
motsvarighet (%) 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

7 

Soliditet (%) 14 14 15 15 

Beräknad 
skattemotsvarighet 

 
19 

 
20 

 
24 

 
22 

Beräknad utdelning 10 11 13 12 

Luftfartsverkets finansiella befogenheter 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 låta Luftfartsverket ta upp lån i och 
utanför Riksgäldskontoret som inklusive tidigare 
upplåning uppgår till högst 3 750 000 000 
kronor.  

Regeringen bemyndigas att för 2016 låta 
Luftfartsverket placera likvida medel på räntebä-
rande konto i och utanför Riksgäldskontoret.  

Regeringen bemyndigas att under 2016 låta 
Luftfartsverket teckna borgensförbindelser för 
krediter till förmån för LFV Holding AB inom 
en ram om högst 100 000 000 kronor.  

Regeringen bemyndigas att låta Luftfarts-
verket teckna aktier eller ge aktieägartillskott till 
LFV Holding AB inom en ram om högst 
150 000 000 kronor.  

Regeringen bemyndigas att låta Luftfarts-
verket förvärva aktier eller andelar i eller bilda 
företag samt sälja aktier eller andelar i eller 
avveckla företag inom ramen för den egna verk-
samheten. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Luftfarts-

verkets investeringar har finansierats med internt 
tillförda medel. Verket har under 2015 ett 
bemyndigande att ta upp lån inom en total ram 
av 3 750 miljoner kronor. Denna ram föreslår 
regeringen bör fortsatta gälla även för 2016. 

I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Holding 
AB som bildades 1995 för att samordna och 
förvalta Luftfartsverkets bolagsverksamhet. 
Luftfartsverket har även ett bemyndigande att 
teckna borgensförbindelser för krediter till 
förmån för dotterbolaget LFV Holding AB 
inom en total ram på 100 miljoner kronor, lik-
som att teckna aktier eller ge aktieägartillskott 

till LFV Holding AB inom en ram på 
150 miljoner kronor. Regeringen föreslår att 
dessa bemyndiganden kvarstår på samma nivå 
för 2016. 

Luftfartsverkets verksamhet utomlands 
bedrivs huvudsakligen i samarbete med annan 
partner. I syfte att åstadkomma effektiva former 
för samarbetet samt att dela risk och begränsa 
risken för Luftfartsverkets del är det önskvärt att 
för sådana samarbeten kunna bedriva verksam-
heten inom ett gemensamägt företag. För att 
bl.a. i syfte att få tillräcklig flexibilitet i bildande 
eller avveckling av sådana samarbeten bör 
regeringen bemyndigas att låta Luftfartsverket 
förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag 
respektive sälja aktier eller andelar i eller avveckla 
företag inom ramen för den egna verksamheten i 
den utsträckning det bedöms behövas för 
effektivt genomförande av uppdraget och i syfte 
att begränsa affärsrisken. Riksdagen har tidigare 
(prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:TU1, rskr. 
2005/06:81) bemyndigat regeringen att besluta 
om bildande av bolag inom ramen för Luftfarts-
verkskoncernen och genom beslut om budget-
propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86) anpassat formuleringen till 8 kap. 3 
och 4 §§ budgetlagen (2011:203). Den nya for-
muleringen förtydligar att bemyndigandet för 
Luftfartsverket omfattar även andra former av 
företag än aktiebolag och undanröjer en oklarhet 
som tidigare funnits. 

Luftfartsverket behöver inom ramen för sin 
affärsverksamhet teckna ansvarsförsäkringar hos 
enskilt försäkringsbolag. Regeringen har tidigare 
gett Luftfartsverket tillstånd att försäkra sig hos 
enskilt försäkringsbolag för att täcka ansvars-
risker i verksamheten. Regeringen gör bedöm-
ningen att båda dessa åtgärder är lämpliga för att 
begränsa risken i den berörda verksamheten. 

Luftfartsverket väntas 2015 fortsatt ha ett 
betydande likviditetsöverskott som föranleds av 
att pensionsskulden som reserveras i 
balansräkningen är betydligt större än behovet av 
kapital för att finansiera verksamheten inklusive 
anläggningstillgångar. Under 2011 löste 
Luftfartsverket in del av pensionsskulden som 
avser pensionärer, fribrev och livräntor.  

Liksom övriga affärsverk har Luftfartsverket i 
dag möjlighet att sätta in kassamässigt överskott 
på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i 
affärsbank. Medlen ska placeras räntebärande 
och förbehållas placeringar med låg risk, vilket 
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inkluderar statsgaranterade skuldebrev och 
certifikat samt obligationer med vissa förbehåll 
avseende bl.a. kreditvärdighet hos motparten 
enligt regeringens beslut. 

Luftfartsverkets investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Investeringsplanen för 
Luftfartsverket för 2016–2019 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Luftfarts-

verkets investeringsplan för perioden 2016–2019 
uppgår till totalt 480 miljoner kronor, vilket är i 
linje med behovet av långsiktig årlig investe-
ringsnivå på 120 miljoner kronor. För 2015 har 
prognosen ökat på grund av en tillfällig anpass-
ning till aktualiserat behov av vissa investeringar 
under året kopplade till primärradar avseende 
Sveriges sydöstra luftrum. 

Trafikledningssystem 
Luftfartsverket bedriver ett pågående internat-
ionellt samarbete avseende kontinuerlig 
utveckling av flygledningssystemet 
(COOPANS, COOPeration between ANS-
providers) mellan leverantörer av flygtrafiktjänst 
som har samma typ av utrustning och samma 
systemleverantör, Thales.  

Fjärrstyrda torn 
RTC, Remote Tower Center, är ett system för 
att effektivisera driften av flygtrafiktjänst vid 
framför allt små och medelstora flygplatser 
genom s.k. fjärrstyrda torn för att leda och över-
vaka trafik utan att flygledare är placerade i flyg-
platsernas tornbyggnader. Implementering av 
projektet pågår i Sundsvall och Örnsköldsvik 
avseende flygtrafikledningsfunktioner, displayer, 
master för kameror m.m. Planerade investeringar 
avser dels åtgärder kopplade till driftssättningen 
som ägde rum under våren 2015, dels fortsatt 
utveckling av systemet.  

Övriga investeringar 
Investeringsplanen innehåller dessutom projekt 
avseende alternativa anläggningar för kontroll-
centralerna i Malmö och Stockholm 
(contingency) i syfte att säkerställa kapacitet i 
händelse av att ordinarie anläggningar slås ut, 

liksom anskaffning av s.k. primärradar (PSR 
TMA SA, Primary Surveillance Radar Terminal 
Area Stockholm och ev. till Sveriges sydöstra 
luftrum) som behövs som back-up till den 
normala radarövervakningen, liksom ett system 
för hantering av aeronautisk information 
(ADQ). 

Utöver vad som anges ovan inkluderas i inve-
steringsplanen ersättningsinvesteringar för 
modernisering och utbyte av äldre system. Det 
gäller såväl utbyte av radiostationer i norra 
Sverige (VHF) som ersättning av nationellt 
nätverk för kommunikation mellan olika opera-
tiva enheter och anläggningar, såsom radarstat-
ioner och radio och huvudbildskärmar i trafik-
ledningssystemet TOPSKY.  

Övriga investeringar avser främst in-
vesteringar i byggnader, huvudsakligen i form av 
ersättningsinvesteringar för att bevara befintliga 
anläggningar inklusive utbyte av system såsom 
kraftmatning och ventilation. Därutöver ingår i 
posten it, bl.a. en uppgradering av affärssystemet 
samt en ny integrationsplattform (kommuni-
kation mellan olika databaser), liksom nytt eller 
uppgraderat beslutsstödssystem. 

Regeringen delar Luftfartsverkets bedömning 
avseende de prioriteringar som bör göras för att 
möta investeringsbehov under de närmaste åren. 
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
investeringsplanen godkänns. 
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Tabell 3.81 Investeringsplan för Luftfartsverket 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

COOPANS 18 22 27 30 30 27 

RTC 4 13 10 10 16 15 

Contingency - 2 25 25 25 23 

Primärradar (PSR), MA SA m.m. 31 50 102 - - - 

SUPS 9 16 13 13 2 - 

Övrigt 57 67 43 42 31 55 

Summa investeringar 119 170 220 120 120 120 

Lån 0 0 0 0 0 0 

Egna medel 119 170 220 120 120 120 

Summa finansiering 119 170 220 120 120 120 
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4 Politiken för informationssamhället 

4.1 Omfattning 

Politiken för informationssamhället omfattar 
områdena informationsteknik (it) inklusive 
elektronisk förvaltning, elektronisk kommuni-
kation, post samt grundläggande betaltjänster. 
Åtgärder och resultat med koppling till it-
området följs upp och redovisas även inom andra 
utgiftsområden. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och 
tillsynsmyndighet inom områdena elektronisk 
kommunikation och post. Myndighetens uppgift 
är bl.a. att meddela tillstånd och utöva tillsyn 
över operatörerna på marknaderna för elektro-
nisk kommunikation och post samt att inom 
ramen för sitt sektorsansvar följa och främja 
utvecklingen inom dessa områden. 

 
E-legitimationsnämnden har som uppgift att 

stödja och samordna den offentliga sektorns 
behov av säkra metoder för elektronisk identifi-
ering och underskrift (e-legitimationer) i den 
offentliga förvaltningens e-tjänster.  

Inom politiken för informationssamhället 
finns även ett antal kommittéer och forum, bl.a. 
Digitaliseringskommissionen (dir. 2012:04) och 
Bredbandsforum (dnr N2010/02461/ITP). 

Delegationen för e-förvaltning, E-delegat-
ionen, (dir. 2009:19) avslutade sitt arbete den 30 
juni 2015. 
  



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 22 

102 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom politiken för informationssamhället 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Politiken för informationssamhället        

2:1 Post- och telestyrelsen 27 27 27 28 28 29 30 

2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 120 138 135 140 140 140 140 

2:3 Grundläggande betaltjänster 21 36 31 36 36 36 36 

2:4 Informationsteknik och telekommunikation 17 19 18 12 13 13 13 

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation 245 120 120 126 126 126 126 

2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse 38 48 47 55 55 55 10 

Summa Politiken för informationssamhället 468 388 378 397 398 399 355 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
År 2014 uppgick de totala utgifterna inom 
politiken för informationssamhället till 
468 miljoner kronor. Prognosen för 2015 avse-
ende de totala utgifterna uppgår till 378 miljoner 
kronor. Huvudorsaken till sänkning är främst att 
kanalisationsstödet och den medfinansiering 
som PTS tidigare hanterat för kanalisations-
stödet och landsbygdsprogrammet har löpt ut. 
Fortsatta medel för bredbandsutbyggnad han-
teras inom utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel samt utgiftsområde 19 
Regional tillväxt. 

Regeringens förslag till anslag 2016 för poli-
tiken för informationssamhället uppgår till 
sammanlagt 397 miljoner kronor. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslagen till sammanlagt 
398 miljoner kronor, 399 miljoner kronor 
respektive 355 miljoner kronor. 

4.3 Mål för området 

It-politik 

Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjlig-
heter (prop. 2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 
2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87). 

Ett delmål är att elektroniska kommunikat-
ioner ska vara effektiva, säkra och robusta samt 
tillgodose användarnas behov. De elektroniska 
kommunikationerna ska i första hand tillhanda-

hållas genom en väl fungerande marknad, men 
staten ska ha ett ansvar på områden där allmänna 
intressen inte enbart kan tillgodoses av mark-
naden (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet, 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). 

Ett delmål är att Sverige ska ha bredband i 
världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda 
möjligheter att använda sig av elektroniska sam-
hällstjänster och service via bredband (prop. 
2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr 
2009/10:297). 

Post 

Målet för postsektorn är att det ska finnas en 
posttjänst av god kvalitet i hela landet som upp-
fyller de krav som anges i postlagen (2010:1045) 
(prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet, 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). 

Grundläggande betaltjänster 

Målet för politiken för de grundläggande betal-
tjänsterna är att alla i samhället ska ha tillgång till 
grundläggande betaltjänster till rimliga priser 
(prop. 2006/07:55, utg. omr. 22, bet. 
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205). 
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Tabell 4.2 Mål för området 

It-politik 
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter (prop. 
2011/12:1, utg. omr. 22, bet. 2011/12:TU1, 
rskr. 2011/12:87). 

Post 
Målet för postsektorn är att det ska finnas en 
posttjänst av god kvalitet i hela landet som 
uppfyller de krav som anges i postlagen 
(2010:1045) (prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, 
bet, 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). 

Grundläggande betaltjänster 
Målet för politiken för de grundläggande 
betaltjänsterna är att alla i samhället ska ha 
tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser (prop. 2006/07:55, utg. omr. 22 
bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205). 

Ett delmål är att elektroniska 
kommunikationer ska vara effektiva, säkra och 
robusta samt tillgodose användarnas behov. 
De elektroniska kommunikationerna ska i 
första hand tillhandahållas genom en väl 
fungerande marknad, men staten ska ha ett 
ansvar på områden där allmänna intressen 
inte enbart kan tillgodoses av marknaden 
(prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, bet, 
2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). 

Ett delmål är att Sverige ska ha bredband i 
världsklass. Alla hushåll och företag bör ha 
goda möjligheter att använda sig av 
elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband (prop. 2009/10:193,utg. omr 22, bet. 
2009/10:TU18, rskr 2009/10:297). 

 
4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

En rad olika faktorer påverkar utvecklingen 
inom informationssamhället. Politikens bidrag 
inom detta område är ofta svår att mäta och 
avgränsa från effekterna av andra offentliga och 
privata insatser. De viktigaste indikatorerna för 
att redovisa resultaten inom it-politiken är föl-
jande: 

– Andel individer som använt internet i stort 
sett varje dag respektive som aldrig använt 
internet. 

– Andel individer som använt internet för att 
hämta information från myndigheters 
webbplatser samt som under året använt 
internet för att ladda ned blanketter från 
myndigheters webbplatser. 

– Andel företag med minst tio anställda 
respektive företag med 1–9 anställda som 
använt internet för att söka information 
från myndigheters webbplatser. 

– Täckning i hela landet av tal och data via 
mobilnäten (yttäckning och befolknings-

täckning) på 1 Mbit/s, 10 Mbit/s och 30 
Mbit/s. 

– Årsutveckling av pris per abonnemang för 
fast bredband minst 8 Mbit/s samt 
årsutveckling lägstapris snittanvändare 
mobila samtalstjänster. 

– Andel hushåll och företag som har tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s och 30 
Mbit/s respektive antal hushåll och företag 
som saknar tillgång till bredband om minst 
1 Mbit/s. 

Några indikatorer är relativt nya, varför de 
historiska tidsserierna i dessa fall är korta, vilket 
framgår av tabell 4.3. Indikatorn andel hushåll 
och företag som har tillgång till bredband om 
minst 30 Mbit/s är ny sedan budget-
propositionen för 2015. För indikatorn andel 
företag med minst tio anställda respektive före-
tag med 1–9 anställda som använt internet för att 
söka information från myndigheters webbplatser 
finns inga data för 2014. Regeringen ser behov av 
vidareutveckling av indikatorer för e-förvaltning. 

I Statistiska centralbyråns (SCB) under-
sökning Privatpersoners användning av datorer 
och internet har målgruppen fr.o.m. 2013 
utökats till åldersgruppen 16–85 år. Då längre 
tidsserie saknas för denna indikator redovisas 
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även den tidigare åldersgruppen, 16–74 år, se 
tabell 4.3. 

Målet för it-politiken kan också delvis mätas 
genom de internationella index och rankingar 
som finns för it-området. Dessa studier jämför 
länders förutsättningar samt investeringar och 
användning av it men visar inte genomslag på 
ekonomi eller sysselsättning vilket också kan 
vara av intresse (se mer i avsnitt 4.4.2). 

För området robusthet och säkerhet har 
lämpliga indikatorer ännu inte kunnat identi-

fieras. Det finns därför ett fortsatt behov av 
utvecklingsarbete inom detta område.  

Inom områdena post och grundläggande 
betaltjänster följs utvecklingen upp genom 
kvalitativa bedömningar. Regeringen har ett 
ansvar för att se till att alla har tillgång till 
posttjänster och grundläggande betaltjänster. 
Om det finns indikationer på att så inte är fallet, 
ansvarar regeringen för att åtgärda detta bl.a. 
genom insatser från PTS som är ansvarig 
myndighet för dessa områden. 
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Tabell 4.3 Indikatorer för måluppfyllelse – it-politik 
   2010 2011 2012 2013 2014 

It-politik        

Individer, andel (%) av befolkningen (kvinnor/ män) som:  

använt internet i stort sett varje dag 

(16-74 år) 

  75/78 80/81 78/82 81/81 82/83 

använt internet i stort sett varje dag 

(16-85 år) 

  i.u. i.u. i.u. 75/78 76/80 

aldrig använt internet (16-74 år)   7/6 5/4 7/4 4/4 7/4 

aldrig använt internet (16-85 år)   i.u. i.u. i.u. 9/6 11/7 

använt internet för att hämta information 
från myndigheters hemsidor (16-74 år) 

  63/65 69/70 72/75 73/75 77/80 

använt internet för att hämta information 
från myndigheters hemsidor (16-85 år) 

  i.u. i.u. i.u. 68/72 72/76 

använt internet för att ladda ned blanketter 
från myndigheters hemsidor (16-74 år) 

  40/45 43/44 48/49 47/48 49/55 

använt internet för att ladda ned blanketter 
från myndigheters hemsidor (16-85 år) 

  i.u. i.u. i.u. 43/47 46/53 

Företag andel (%) (minst 10 anställda/ 1–9 
anställda), som: 

       

använt internet för att söka information 
från myndigheters hemsidor 

  88/74 92/82 93/84 93/82 i.u. 

använt internet för att hämta blanketter 
från myndigheters hemsidor 

  86/73 91/80 91/81 92/81 i.u. 

Elektronisk kommunikation        

Mobiltäckning i hela landet (yttäckning/ 
befolkningstäckning (%): 

       

Taltjänster 1   i.u i.u i.u. 84/>99  84/>99 

Datatjänster:        

1 Mbit/s 2   i.u. i.u. i.u. 74/>99 80/>99 

10 Mbit/s 3   i.u. i.u. i.u. 44/99  51/>99 

30 Mbit/s 4   i.u. i.u. i.u. 2/61  1/60 

Prisutveckling (inkl. rabatter)        

Förändring pris/abonnemang fast bredband 
minst 8 Mbit/s, augusti – augusti (%) 

  i.u. i.u. -2 -10 14 

Förändring pris/abonnemang fast bredband 
minst 100/10 bit/s, juni – juni (%) 

  i.u. i.u. 0 -43 31 

Förändring lägstapris snittanvändare 
mobila samtalstjänster, juni - juni (%) 

  i.u. -9 0 -14 0 

Förändring lägstapris mobilt 100 samtal 
2GB data/mån, augusti – augusti (%) 

  i.u. i.u. i.u. 4 2 

Bredband        

Tillgänglighet:        

Andelen hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 

  44 49 53 57 61 

Andelen hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s 

  i.u. i.u. i.u. 71 75 

Antal hushåll och företag som saknar 
tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s 

  1100 800 500 <500 <500 

Källor: SCB, PTS Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014, PTS Bredbandskartläggning 2014 
1 Avser den sammanlagda täckningen för Telenor, Tele2, TeliaSonera och Tre för handburen terminal utomhus. 
2 Avser den sammanlagda täckningen för Net1, Telenor, Tele2, TeliaSonera och Tre för handburen terminal utomhus. 
3 Avser den sammanlagda täckningen för Telenor, Tele2, TeliaSonera och Tre för handburen terminal utomhus. 
4 Avser den sammanlagda täckningen för Telenor, Tele2, TeliaSonera och Tre för handburen terminal utomhus. 
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4.4.2 It-politik 

Resultat 

Den nationella statistiken visar att individer och 
företag i Sverige blir generellt sett bättre på att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. Enligt 
SCB:s årliga it-undersökningar har personers 
och företags användning av internet inklusive e-
förvaltning ökat generellt. Bland 16–85-åringar i 
Sverige har 92 procent, ca 7,1 miljoner personer, 
tillgång till internet i hemmet och möjlighet att 
koppla upp sig. Det är vanligt att använda 
internet utanför hemmet eller arbetsplatsen. 
Totalt 65 procent av befolkningen i åldern 16–85 
år har använt en smart telefon för mobil inter-
netanslutning. De vanligaste användnings-
områdena är e-post och att söka information om 
varor och tjänster. Det är också vanligt att titta 
på nyhetssajter och att använda internetbank (se 
tabell 4.3). 

SCB:s it-statistik visar att företagens använd-
ning av it framför allt hänger ihop med storlek 
och bransch, men att de regionala skillnaderna är 
små. Av företag med tio anställda eller fler har 98 
procent tillgång till internet. Bland de minsta 
företagen, noll anställda, är siffran 78 procent.  

Tillgången till både bredband och mobiltäck-
ning har ökat generellt sett (se mer under 
respektive rubrik).  

Regeringen bedömer att utvecklingen mot att 
nå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjlig-
heter utmanas av att andra länder går starkt 
framåt. I en internationell jämförelse utförd av 
World Economic Forum (WEF), har Sverige för 
tredje året i rad tredje högsta poäng av 143 
länders Index. I EU-kommissionens Digital 
Economy and Society Index, rankas Sverige som 
nummer 2 av EU:s 28 medlemsländer. Dessa 
jämförelser ger en likartad bild av att Sverige 
fortsatt hör till världens absolut mest 
framstående länder i it-relaterade frågor. 
Emellertid visar detaljerna i dessa index också att 
Sverige tappar indexpoäng medan många länder 
går framåt. 

Ökad digital delaktighet 
Regeringens ambition är att alla som vill ska 
kunna vara digitalt delaktiga, dvs. kunna använda 
de möjligheter som digitaliseringen erbjuder 
(dnr N2011/00342/ITP).  

I SCB:s undersökning Privatpersoners 
användning av datorer och internet 2014 framgår 
att 78 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–
85 år använder internet dagligen (siffran för 
åldern 16–74 år är 83 procent) (se tabell 4.3). 
Detta är en viss ökning sedan 2013. Andelen 
som aldrig använt internet har dock ökat något, 
särskilt bland utrikes födda. De främsta anled-
ningarna till att kvinnor och män aldrig använt 
internet är att de anser att de inte behöver 
internet eller att de inte vet hur man gör. 

Av dem som deltagit i SCB:s undersökning 
uppgav 22 procent att de har någon form av 
funktionsnedsättning. Drygt tre procent av 
dessa, knapp en procent av hela befolkningen, 
upplever att de har stora svårigheter att använda 
datorer och internet på grund av sin funktions-
nedsättning. Denna siffra har sjunkit något 
sedan 2013. 

PTS har på regeringens uppdrag genomfört en 
förstudie om en it-supporttjänst för personer 
med funktionsnedsättning (dnr 
N2014/05453/ITP). Därtill har Digitaliserings-
kommissionen lämnat ett delbetänkande, Gör 
Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 
2015:28), med bl.a. förslag om insatser för ökad 
digital kompetens bland invånarna. Förslagen 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.  

Regeringens Användningsforum arbetar med 
hur universell utformning ska kunna vara 
utgångspunkten för all utveckling av it-tjänster 
och -produkter, så att användbarhets- och till-
gänglighetsperspektivet tas hänsyn till redan från 
början i utvecklingsprocessen. 

Jämställd it-utveckling 
Det är fortsatt ingen större skillnad i användning 
av internet inklusive e-förvaltning mellan kvin-
nor och män. Användningen har ökat bland både 
kvinnor och män jämfört med 2013 (se tabell 
4.3). I den äldsta åldersgruppen, 75–85 år, är 
dock skillnaden mellan kvinnor och män större. 
Andelen kvinnor som använt dator nästan varje 
dag utgjorde 18 procent och män 41 procent. 
Andelen kvinnor som använt internet nästan 
varje dag utgjorde 17 procent och män 32 
procent. Totalt sett har andelen både kvinnor 
och män som aldrig använt internet ökat något 
sedan 2013. Skillnaden mellan kvinnor och män i 
åldern 16–74 år har ökat. 

Andelen kvinnor i it-yrken ligger kvar på ca 
20 procent och män på 80 procent, enligt SCB. 
Samma könsfördelning gäller för andelen 
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utexaminerade kvinnor respektive män från it-
utbildningar på universitet och högskolor, enligt 
statistik från Universitetskanslersämbetet. 
Denna siffra har varit konstant de senaste åren. 

It för miljön 
Generellt gäller enligt SCB:s undersökning 
Företagens användning av it 2015 att andelen 
företag med miljöpolicy som syftar till att 
minska resandet genom resfria möten ökar med 
företagens storlek. Av företag med fler än 10 
anställda hade knappt en tredjedel av företagen 
en sådan policy. För företag med 1–9 anställda 
uppgick andelen till knappt en femtedel. 
Resultatet är i linje med 2013 års undersökning.  

Mönstret är detsamma sett till andelen företag 
som har miljöpolicys för energiförbrukning vid 
användningen av it, krav på att leverantörer är 
miljöcertifierade samt ta hänsyn till energi-
förbrukningen vid val av system eller hårdvara. 
Det är vanligare bland större företag jämfört 
med mindre att ha sådana policys. 

Förordningen (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter anger att myndigheterna så 
långt det är möjligt ska använda energieffektiv it 
för att miljöanpassa verksamheten. Av Natur-
vårdsverkets rapport Miljöledning i staten 2014 
framgår att 95 procent av myndigheterna anger 
att de använt it för att minska energianvänd-
ningen. It används i mycket stor utsträckning för 
att minska antalet tjänsteresor av myndighet-
erna. Andelen som uppger detta uppgår till 99 
procent. Nivåerna är i paritet med 2013 års 
undersökning. 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2015 
uppdragit åt Trafikverket att under innevarande 
år driva vidare projektet Resfria möten i myn-
digheter (REMM). Projektet samlar ett tjugotal 
myndigheter men kunskaper och erfarenheter 
kan spridas till en vidare krets av myndigheter. 

Internets förvaltning 
Den centrala tilldelningen av domännamn och 
IP-nummer styrs av Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) i en 
modell av flerpartssamverkan där representanter 
för länder, näringsliv och civilsamhället lämnar 
råd till ICANN som fattar beslut om tilldelning 
av toppdomäner, t.ex. .com. Sverige deltar 
genom representation i ICANN:s 
Governmental Advisory Committee (GAC).  

Med internets växande betydelse ökar 
intresset för internets globala förvaltning och 
engagerar allt fler länder och aktörer runt om i 

världen. En fråga som en del länder driver är om 
internets globala förvaltning fortsatt ska ske i 
flerpartssamverkan eller övergå till en enbart 
mellanstatlig modell. Detta diskuteras i möten 
inom ramen för bl.a. Internationella teleunionen 
(ITU) och FN:s generalförsamling.  

Beslutet 2014 av USA:s regering att överväga 
en överlämning av sitt resterande inflytande över 
internets s.k. rot-zon utgör ett stöd för att 
främja modellen med flerpartssamverkan. Med 
ICANN:s organisatoriska stöd arbetar 
intresserade parter med att formulera förslag om 
en framtida ordning för hanteringen av internets 
rot-zon. Förslag ska överlämnas till USA:s 
Handelsdepartement under 2015. 

IPv6 
För att använda internet krävs bl.a. att varje 
ansluten enhet (dator, skrivare etc.) kan 
adresseras med en unik adress, s.k. 
internetprotokolladress (IP-adress). Adresser i 
version fyra av internetprotokollet (IPv4) håller 
globalt på att ta slut och det är nödvändigt att 
genomföra en övergång till IP version 6 (IPv6). 
Detta framhålls av Europeiska kommissionen 
(KOM[2008] 313) och PTS. PTS rapporterar 
löpande hur myndigheters införande av IPv6 
utvecklas (http://e-tjanster.pts.se/internet/ipv6). 
I maj 2015 var 82 procent av alla myndigheter 
tillgängliga med IPv6 för någon av tjänsterna e-
post, DNS (domännamnssystem) och webb 
medan 32 procent var tillgänglig för alla tre 
tjänsterna.  

PTS har på uppdrag av regeringen tagit fram 
en vägledning för organisationer som ska införa 
IPv6 och följer utvecklingen av myndigheters 
arbete med att göra sina webbplatser tillgängliga 
för IPv6. PTS undersökning visar att åtta av tio 
myndigheter har infört IPv6 för någon del av sin 
externa kommunikation. Emellertid återstår att 
införa IPv6 för många myndigheter. 

E-förvaltning 
Enligt SCB:s it-undersökning har andelen 
individer som på något sätt använt myndigheters 
webbplatser ökat något sedan 2014.  

Sveriges placering i olika internationella 
benchmarkingstudier varierar mellan nionde och 
28:e plats. En svag men tydlig fallande trend kan 
skönjas.  
 
Innovativa och samverkande digitala lösningar 
Innovativa och samverkande digitala lösningar 
ska bidra till en enklare vardag för medborgare 
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och företag. Flera av de myndigheter som är 
representerade i E-delegationen har därför 
tilldelats medel av regeringen för att utveckla 
digitala lösningar för att stödja livshändelserna5 
Att bli efterlevande, Föräldraskapsbekräftelse, 
Gå till arbete, Nyanländ och Väntar och får barn. 
 
Gemensamma digitala lösningar  
Regeringen stödjer utvecklingen och använd-
ningen av gemensamma digitala lösningar såsom 
e-handel, e-legitimationer, Mina meddelanden 
och digitala arkiv. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag 
att främja arbetet med e-handel i staten samt 
följa upp och verka för användning och 
realisering av ekonomiska nyttor med hjälp av e-
handel (dnr N2015/01135/EF). Intresset för e-
beställningar under 2014 var fortsatt högt men 
anslutningen av leverantörer för att möjliggöra 
elektroniska beställningar gick långsamt. 

ESV har haft i uppdrag att analysera konse-
kvenser av eventuellt införande av ett krav på e-
fakturering för fakturor som skickas till staten 
och till övrig offentlig sektor (dnr 
N2015/00739/EF). ESV bedömer i sin rapport 
(ESV 2015:44) från i maj 2015 att ett lagkrav på 
varu- och tjänsteleverantörer att skicka elektro-
nisk faktura till offentlig sektor är bra och nöd-
vändigt för att realisera den potential som ligger i 
ökad elektronisk fakturering. 

I dag finns det mer än sju miljoner e-
legitimationer utfärdade i Sverige, vilket innebär 
att en stor andel av befolkningen använder eller 
har tillgång till e-legitimationer. Internationellt 
sett är detta en hög siffra. Användningen av e-
legitimationer i offentlig sektors e-tjänster ökar 
snabbt. Mellan 2012 och 2014 ökade antalet 
transaktioner med 50 procent.  

Dagens avtal om tjänster för elektronisk 
identifiering i offentlig sektor kan som längst 
användas till den 1 juli 2016. E-legitimations-
nämnden arbetar med att ansluta myndigheter 
och leverantörer till Svensk e-legitimation, en ny 
modell för försörjning av offentlig sektors behov 

 
 
                                                      
5 Med livshändelse avses en händelse som inträffar vid en specifik 

tidpunkt i en medborgares liv, som leder till att något behöver hanteras. 

Tjänster i samband med detta kan involvera många aktörer, dvs. 

myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer. 

av enkel och säker elektronisk identifiering och 
underskrift.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 
2015 satt upp målet att mellanstora och större 
myndigheter ska ha anslutit relevanta 
meddelandeflöden till Mina meddelanden senast 
2017. Införandet bör dock ske med hänsyn tagen 
till varje myndighets förutsättningar. Den 30 
april 2015 uppdrog regeringen åt Skatteverket att 
följa upp statliga myndigheters anslutning till 
Mina meddelanden (dnr N2015/03779/EF). 
Skatteverket ska även särskilt verka för att Mina 
meddelanden används av de flesta företag. Vid 
utgången av 2014 använde sju myndigheter Mina 
meddelanden för att skicka säkra meddelanden, 
vilket är en fördubbling gentemot föregående år. 
Två privata leverantörer av elektroniska post-
befordringstjänster och brevlådor har också 
anslutits till Mina meddelanden.  

Den 14 augusti 2014 uppdrog regeringen åt 
Statens servicecenter att i samverkan med 
Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam 
tjänst för e-arkiv (dnr N2014/03415/ITP och 
N2013/03701/ITP). Därtill fick sju statliga 
myndigheter i uppdrag att använda den gemen-
samma tjänsten. Statens servicecenter lämnade 
den 25 februari 2015 en delredovisning av upp-
draget, där myndigheten bl.a. redovisar att en 
avsiktsförklaring har tecknats med de sju 
myndigheterna. För det fortsatta uppdraget har 
regeringen beslutat om medel till Statens 
servicecenter (dnr N2015/03928/EF) för 2015.  
 
Effektiv it-användning i staten 
Regeringen uppdrog den 15 januari 2015 åt ESV 
att fördjupa arbetet med jämförelser av de 
statliga myndigheternas it-kostnader, inhämta 
information om vilka strategiska it-projekt som 
bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk 
samt utarbeta förslag till hur mätning och 
rapportering av de statliga myndigheternas it-
användning kan följas upp. Arbetet ska på sikt 
bidra till förbättrad hantering av it-projekt hos 
berörda myndigheter. Den 31 maj rapporterade 
ESV resultatet av kartläggning av strategisk it-
projekt som kan bedömas ha en högre risk. 
Rapporten visar att ca 200 strategiska projekt 
bedrivs i de ca 60 myndigheter som har lämnat 
information, med en budget om ca 2 miljarder 
kronor för 2015. Myndigheterna bedömer att 
fem av dessa projekt har en hög risk.  

Den 30 april 2015 uppdrog regeringen åt 
Pensionsmyndigheten att analysera potentialen 
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för användning av molntjänster i staten (dnr 
N2015/03778/EF). 
 
Förutsättningar för digital samverkan  
De av regeringen utsedda utvecklingsmyndig-
heterna Skatteverket, Lantmäteriet, Transport-
styrelsen, Tillväxtverket och Bolagsverket har 
under året slutrapporterat sina uppdrag. Samtliga 
dessa myndigheter lyfter fram exempel på tek-
niska, juridiska och finansiella hinder för e-
förvaltningsprojekt som omfattar flera myndig-
heter. Alla utvecklingsmyndigheter lyfter fram 
att myndigheternas information bör ses som en 
gemensam resurs som bidrar till att myndig-
heterna på ett enklare sätt kan använda varandras 
information och att avgifter mellan myndigheter 
hindrar en effektiv användning av information.  

E-delegationens erfarenheter av arbetet med 
digital samverkan visar att utveckling underlättas 
om förutsättningar för samverkan är tydliga, 
beskrivna och överenskomna. Delegationen har 
därför tagit fram en vägledning för digital sam-
verkan som knyter samman mål och principer, 
ansvar och roller, ledning och styrning samt 
processer för utveckling och förvaltning som 
bygger på en samverkansidé (Vägledning för 
digital samverkan, version 4.1, E-delegationen 
2015). 

E-delegationens arbete har också resulterat i 
förslag om stegvisa förändringar i lagstiftningen. 
Dessa förslag har remissbehandlats och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet (dnr 
N2014/02822/EF och N2014/4943/EF). 
 
Organisering och styrning av gemensam e-
förvaltning 
E-delegationen (dir. 2009:19) har sedan 2009 
haft i uppdrag att stärka utvecklingen av e-
förvaltningen och skapa goda möjligheter för 
myndighetsövergripande samordning för e-
förvaltning. Den 30 juni 2015 avslutades E-
delegationens uppdrag och delegationen lämnade 
sitt slutbetänkande En förvaltning som håller 
ihop (SOU 2015:66) den 26 juni 2015.  

I slutbetänkandet framför E-delegationen att 
regeringen behöver fortsätta driva på en 
utveckling som syftar till att lösa de samverkans-
hinder som idag motverkar de övergripande 
målen med e-förvaltningen. E-delegationen 
lämnar därför ett antal rekommendationer och 
ställningstaganden, bl.a. att digitala tjänster ska, 
så långt det är möjligt och där det är relevant, 

vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med medborgare och företag. 

Det pågår ett arbete med att organisera om e-
förvaltningsområdet efter att E-delegationens 
uppdrag avslutats. Regeringen har uppdragit åt 
ESV att ge stöd till regeringen och Regerings-
kansliet i samband med en satsning på e-förvalt-
ning under 2015–2018 (dnr N2015/03210/EF). 
Vidare ska ESV inom ramen för satsningen ge 
stöd till de statliga myndigheterna. 

4.4.2.1 Effektivt fungerande marknader för 
elektronisk kommunikation 

Sverige fortsätter att vara internationellt ledande 
i utveckling och användning av 4G (fjärde 
generationens mobilsystem), vilket möjliggör 
mer avancerade tjänster och högre hastigheter. 
Enligt operatörerna har 99 procent av 
befolkningen tillgång till bredband med hög 
överföringshastighet via tekniken LTE (Long 
Term Evolution). Den snabba utbyggnaden har 
främjats från statens sida av ett tidigt frigörande 
av nödvändiga radiofrekvenser och lanseringen 
av nya mobiltillstånd på marknaden, framför allt 
det s.k. 800 MHz-bandet. Utbyggnaden på 
landsbygden har förbättrats och täckningsgraden 
är i dag högre för 4G, med ca 10 Mbit/sekund, 
än med 3G. Under 2014 ökade täckningen för 
mobila bredbandstjänster, i första hand genom 
4G. Användningen av mobil datatrafik i Sverige 
är bland de högsta inom EU och ökade under 
samma tid med 35 procent. 

Med avseende på fast bredband kan ca 60 
procent av hushållen och företagen teckna ett 
abonnemang med en överföringshastighet på 
minst 100 Mbit/s. Sverige är också det EU-land 
som har högst andel abonnemang med den 
hastigheten eller högre. Fiber stod i december 
2014 för 43 procent av alla bredbands-
uppkopplingar och gick hösten 2014 om xDSL, 
som bygger på koppar, i antal uppkopplingar. 
För närvarande pågår en intensiv utbyggnad av 
fiber till småhus som drivs av en stor 
efterfrågetrend.  

Under de två senaste åren har oseriös tele-
fonförsäljning fortsatt att vara ett problem på 
marknaden, dvs. när individer ofrivilligt blir 
kund hos någon operatör utan att ha tackat ja till 
detta eller förstått vad man tackar ja till. PTS och 
Konsumentverket har arbetat aktivt med frågan. 
Under våren 2015 enades ett antal operatörer i 
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samråd med PTS om en handlingsplan från 
branschen att verka för etiska försäljnings-
metoder vid telefonförsäljning.  

På EU-nivå har en politisk överenskommelse 
nåtts mellan rådet och Europaparlamentet om en 
ny EU-förordning om nätneutralitet och 
roaming (användning av mobiltelefon 
utomlands) inom EU. (Se mer i avsnitt 4.5.1.1.)  

Prisutveckling 
Priserna på tjänster med lägre kapacitet har ökat 
något över tiden. Sådana tjänster, bl.a. 
erbjudanden på 8 Mbit/s fast bredband, 
efterfrågas allt mindre (se tabell 4.3). 
Erbjudanden som efterfrågas mindre får högre 
priser, på grund av lägre efterfrågan, särskilt 
jämfört med tjänster med högre kapacitet. I en 
prisjämförelse med ett urval av OECD-länder 
gällande fast bredband med en 
överföringshastighet på minst 100 Mbit/s i ned-
länk respektive 10 Mbit/s i upplänk, låg Sverige 
2014 på tredje plats räknat från det billigaste 
erbjudandet. Det svenska erbjudandet var 2014 
billigare än erbjudanden från jämförbara 
marknader såsom Norge, Danmark och Finland. 
2013 var Sverige billigast. 

En fallstudie från PTS visar att det genom-
snittliga lägstapriset för bredband är betydligt 
lägre i stadsnät med flera internetleverantörer. 
En annan fallstudie har undersökt olika aktörers 
standardpriser för fiberanslutning av villor och 
visar stora skillnader både i standardpris och 
mellan högsta och lägsta pris för att dra in fiber. 
Skillnaden beror bl.a. på vilka grävarbeten och 
vilken utrustning som ingår i erbjudandet, hur 
lång kontraktstiden är samt vilket område och 
vilken kommun erbjudandet gäller. Standard-
priset på erbjudanden där det mesta ingår låg i 
genomsnitt på 18 000 kronor. Det lägsta priset 
var 4 800 kronor och det högsta 54 000 kronor. 

Radiofrekvenser 
Trafikmängderna i de mobila bredbandsnäten 
har ökat kraftigt under de senaste åren. Enbart 
mellan 2013 och 2014 ökade trafikvolymen med 
31 procent. Den ökade efterfrågan på mobila 
bredbandstjänster medför att efterfrågan på 
insatsvaran radiofrekvenser (spektrum) också 
ökar.  

Förvaltningen av radiospektrum påverkas i 
hög utsträckning av internationella förhandlingar 
och samarbeten. Olika slags utrustning, som 
t.ex. trådlösa nätverk och terminaler för mobil-
telefoni, tillverkas och säljs i stora volymer på 

gränsöverskridande marknader. Sverige har där-
med begränsade möjligheter att förvalta radio-
frekvenser enbart utifrån nationella 
överväganden. 

Regeringen beslutade i februari 2014 att det 
s.k. 700 MHz-bandet (694–790 MHz) fr.o.m. 
april 2017 ska frigöras från marksänd tv och 
göras tillgängligt för andra ändamål. PTS har i 
april 2015 redovisat en rapport om framtiden för 
700 MHz-bandet. PTS bedömer bl.a. att det är 
motiverat att förena 700 MHz-bandet med ett 
täckningskrav, främst i syfte att öka tillgången 
till mobila kommunikationsnät där konsu-
menterna befinner sig. 

PTS fortsätter också den omplanering av 
näten för marksänd tv som krävs för att frigöra 
700 MHz-bandet 2017. I det arbetet ingår koor-
dinering av tv-sändare, dvs. uppdelning av sänd-
ningsrättigheter vid nationsgräns, med Sveriges 
grannländer. PTS har i april 2015 redovisat hur 
arbetet fortskrider. 

Mobiltäckning  
Enligt PTS rapport om tillgång till mobila 
kommunikationsnät från mars 2015 är den totala 
yttäckningen för taltjänster och sms 84 procent 
medan befolkningstäckningen är högre än 99 
procent.  

Yt- och befolkningstäckningen för 30 Mbit/s 
har enligt tabell 4.3 minskat något mellan 2013 
och 2014 som en effekt av de förändringar som 
genomförts i operatörernas modeller för 
täckningsberäkningar i syfte att bättre återspegla 
användarbeteendet hos konsumenterna. Detta 
enligt den branschöverenskommelse som slöts 
under 2014.  

Regeringen uppdrog 2014 åt länsstyrelserna i 
Blekinge, Jämtlands, Norrbottens, Söder-
manlands och Värmlands län att med bistånd av 
PTS fortsätta arbetet med att stimulera en 
regional dialog om mobiltäckning (dnr 
N2014/01722/ITP och N2014/3764/ITP). 
Syftet var att främja utbyggnaden av mobilnät 
och därigenom ytterligare förbättra mobiltäck-
ningen i landet.  

Regeringen uppdrog också den 3 juli 2014 åt 
PTS att ge förslag på hur Sverige kan använda 
s.k. samhällsmaster för att förbättra mobil-
täckningen.  

Telefoni och funktionell tillgång till internet 
Telefoni och en anslutning som medger 
funktionell tillgång till internet är i dag en 
nödvändighet. Den lägsta nivå som bör 
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eftersträvas är 1 Mbit/s enligt regeringens beslut 
2011 om att uppgradera nivån för funktionell 
tillgång till internet (dnr N2011/07418/RS). Där 
marknaden inte tillhandahåller telefoni kan 
denna under vissa förutsättningar upphandlas av 
PTS. Funktionell tillgång till internet tillgodoses 
i dagsläget genom utbyggnad i enlighet med 
täckningskraven i 800-MHz-bandet. 

I mars 2015 tillhandahöll PTS telefoni till 
totalt 10 slutanvändare, vilket är samma omfatt-
ning som tidigare år.  

TeliaSonera AB:s arbete med det s.k. teknik-
skiftet (avveckling av gamla stolplinjer samt 
telefonstationer med gammal teknik och få 
abonnenter) avslutas vid utgången av 2015. 
Cirka 30 000 abonnenter har omfattats av 
projektet sedan starten. Genomförandet av 
teknikskiftet har bevakats noggrant av PTS och 
följts upp av regeringen.  

Robusthet 
Antalet rapporterade störningar eller avbrott av 
betydande omfattning är relativt stabilt sedan 
2012, då operatörernas incidentrapportering 
påbörjades. År 2012 var siffran 31 incidenter, 
2013 var antalet 50 och 2014 var antalet 47 
incidenter. Skillnaderna mellan åren beror främst 
på antalet stormar.  

PTS genomför årligen en risk- och sårbarhets-
analys för elektronisk kommunikation. Analysen 
för 2014 visar att logiska hot, exempelvis sådana 
som kopplas till fel och brister i den mjukvara 
som styr kommunikationsnätens funktion, ses 
som en större risk än flera vanligt förekom-
mande fysiska hot, t.ex. fel i hårdvara och vissa 
klimatologiska händelser. Antagonistiska hot, i 
form av överbelastningsattacker och annan it-
brottslighet, pågår ständigt och bedöms också 
öka i omfattning. De stora operatörerna har 
generellt sett en mer utvecklad krishanterings-
förmåga jämfört med de mindre.  

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen arbetar 
PTS med förebyggande åtgärder i samarbete med 
operatörerna, t.ex. genom att öka robustheten 
och redundansen i näten, skalskydda installat-
ioner, reservkraftverk, mobila reservnoder, spår-
bara och säkra tidssignaler etc. Myndigheten har 
även tagit fram olika vägledningar, bl.a. för 
användare om hur man kan anskaffa robust 
kommunikation. 

Vartannat år genomförs en större kris-
beredskapsövning (Telö) och däremellan 
implementeras åtgärder inom identifierade för-

bättringsområden. Telö genomförs nästa gång 
under hösten 2015. 

Elförsörjningen och elektronisk kommuni-
kation är två samhällsviktiga infrastrukturer som 
är beroende av varandra. Elavbrott kan leda till 
störningar och avbrott i elektronisk kommuni-
kation och därmed påverka samhället negativt.  

PTS nya föreskrift om driftsäkerhet träder 
ikraft den 1 januari 2016. Föreskriften ska säker-
ställa att marknadens aktörer bedriver ett lång-
siktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete i 
syfte att nät och tjänster ska uppnå en 
grundläggande nivå av driftsäkerhet. 

Inom EU förhandlas för närvarande ett 
förslag från EU-kommissionen om ett direktiv 
kring nät- och informationssäkerhet. Sverige 
främjar nät- och informationssäkerheten på EU-
nivå genom arbetet inom Europeiska unionens 
byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 
där en svensk är styrelseordförande sedan 2013. 

Vardagssäkerhet 
Statistik från SCB för 2014 visar att den andel 
personer i åldern 16–74 år som inte har internet 
hemma på grund av säkerhets- och 
integritetsskäl har varit ca en procent (för båda 
könen) 2012–2014 (andelen kvinnor var ca två 
procent 2014).  

Statistiken från SCB visar också att omkring 
17 procent (av båda könen) av befolkningen 16–
85 år inte använde internetlagring på grund av 
integritets- eller säkerhetsskäl. 

Enligt SCB:s statistik köpte fyra av tio företag 
molntjänster 2014. Bristande säkerhet upplevdes 
dock som en begränsning (8 procent) eller ett 
hinder (11 procent) för många företag att köpa 
molntjänster.  

It-attacker genomförs enligt OECD alltjämt i 
stor skala (jfr. OECD:s Communications 
Outlook 2011). Av OECD-länderna ligger 
Sverige på tolfte plats avseende antal säkra 
servrar per capita, med övriga Nordens länder 
högre rankade (jfr. OECD:s Communications 
Outlook 2013). Det finns fortfarande en rad 
olika typer av intrång i och obehörigt 
utnyttjande av vanliga användares datorer, t.ex. 
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virus, trojaner6, botnät7, kreditkortsbedrägerier, 
spionprogramvara och annan oönskad lagring av 
skadlig kod.  

Enligt OECDs Digital Economy Outlook 
2015 rapporteras att 64 procent av de svarande 
var mer oroliga för sin integritet 2014 än de var 
2013. Samtidigt rapporteras att denna oro inte 
alltid leder till ändrat beteende. Personer som 
uttrycker oro för sin integritet ägnar sig ändå åt 
beteende som riskerar integriteten. Samtidigt 
rapporterar OECD i sin Outlook att interne-
tanvändarna har blivit mer medvetna och vidtar 
fler åtgärder för att skydda sina personuppgifter 
och nätaccess, bl.a. genom säkrare inloggningar 
med olika lösenord samt uppdateringar av dessa. 

4.4.2.2 Bredband 

Enligt PTS bredbandskartläggning 2014 hade 61 
procent av alla hushåll och företag tillgång till 
bredband med en teoretisk hastighet om minst 
100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning 
med fem procentenheter jämfört med oktober 
2013 (se tabell 4.3). Andelen hushåll och företag 
som har tillgång till 30 Mbit/s har under samma 
period ökat från 71 till 75 procent. Andelen 
företag som befinner sig i eller i närheten av en 
fiberansluten fastighet är 75 procent, vilket är en 
ökning med sex procentenheter från oktober 
2013. 

Även utbyggnaden av mobilt bredband har 
fortsatt. I oktober 2014 hade 99 procent av alla 
hushåll och företag tillgång till bredband via LTE 
(4G) och ökningen av täckning utanför tätort 
och småort har varit fortsatt stark. Ungefär 97 
procent har tillgång till bredband via LTE utan-
för tätort och småort.  

PTS bredbandskartläggning visar även att 
antalet hushåll och företag som helt saknar 
bredband, och därmed möjlighet att använda sig 
av elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband, fortsätter att minska. Beslutet om 
frigörandet av 800 MHz-bandet 2007 har till-
 
 
                                                      
6 Trojaner är en skadlig kod som finns i ett program eller en bit kod som i 

sig verkar ofarlig och inväntar en förutbestämd tidpunkt, instruktioner 

utifrån eller lämpligt tekniskt tillfälle för att utföra sitt uppdrag. 
7 Botnät ger personerna bakom näten kontroll över datorerna och kan 

användas för att sprida skräppost eller utföra överbelastningsattacker mot 

webbplatser. 

sammans med PTS täckningsvillkor för delar av 
frekvensbandet lett till att allt fler hushåll konti-
nuerligt får tillgång till grundläggande bredband. 
Under 2014 fick ca 170 hushåll och arbetsställen 
tillgång till bredband som en följd av täcknings-
villkoret vilket innebär att i oktober 2014 sak-
nade ungefär 300 hushåll och företag tillgång till 
bredband. 

Marknaden står för huvuddelen av 
investeringarna i bredbandsinfrastruktur och 
under 2014 investerade marknadens aktörer ca 
10 miljarder kronor i fasta och mobila nät enligt 
PTS rapport Uppföljningen av regeringens 
bredbandsstrategi 2015 (PTS-ER-2015:16). Till-
gången till bredband med hög överförings-
hastighet är dock ojämnt fördelad mellan tätort 
och småort och mer glesbefolkade områden. I 
områden utanför tätort och småort hade ca 13 
procent av befolkningen tillgång till 100 Mbit/s 
enligt PTS bredbandskartläggning 2014. 
Regeringen har därför avsatt stöd till bredbands-
utbyggnad i områden där marknaden inte 
planerar att bygga ut.  

I takt med att kopparnäten avvecklas kommer 
tidigare analoga tjänster att ersättas med digitala 
(se även avsnitt 4.4.2.1, Telefoni och funktionell 
tillgång till internet). Övergången till digitala 
trygghetslarm är ett exempel där tillgången till 
fiber eller mobila nät med hög överförings-
hastighet, driftsäkerhet och bra täckning även är 
en säkerhetsfråga, särskilt som andra digitala 
välfärdstjänster också kan komma att anslutas i 
framtiden. Samtidigt finns idag en eftersläpning i 
kommunerna av olika skäl, bl.a. har bristen på 
standarder försvårat övergången, men arbete 
pågår kring detta. 

Regeringen har avsatt 3,25 miljarder kronor 
till bredbandsutbyggnad fram till 2020 inom 
ramen för landsbygdsprogrammet och dessutom 
möjliggjort satsningar på ytterligare 1,2 miljarder 
kronor till bredbandsinfrastruktur inom ramen 
för regionalfondsprogrammen i norra Sverige 
under samma period.  

Som ett led i att öka samordningen inom 
bredbandsstödsområdet har regeringen i regle-
ringsbrevet uppdragit åt PTS att vara expert-
myndighet för frågor som rör statligt stöd till 
bredbandsutbyggnad inom områden som PTS 
som sektorsmyndighet ansvarar för (dnr 
N2014/05330/ITP m.fl.). 

Dessutom har regeringen beslutat om region-
ala bredbandskoordinatorer för att underlätta för 
den fortsatta bredbandsutbyggnaden (dnr 
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N2015/04465/ITP). Funktionen är placerad hos 
den aktör som innehar det regionala utvecklings-
ansvaret, dvs. länsstyrelser, landsting, kommun 
eller samverkansorgan. Regeringen har även 
uppdragit åt PTS att upprätta och administrera 
ett nationellt sekretariat som ska vara en stöd-
funktion för de regionala bredbands-
koordinatorerna (dnr N2015/04466/ITP).  

Utredningen om effektivare användning av 
statens bredbandsinfrastruktur (N2014:05) ser 
över möjligheterna att genom förbättrad 
samordning effektivisera användningen av de 
statligt ägda bredbandsnäten och på vilket sätt en 
möjlig effektivisering av nyttjandet och 
tillgängliggörandet av aktörernas bredbands-
infrastrukturer kan vara till stöd för regeringens 
bredbandsstrategi. Utredningen ska redovisa 
uppdraget senast den 11 januari 2016. 

Under våren 2015 remitterades ett förslag om 
hur direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om 
åtgärder för att minska kostnaderna för 
utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk 
kommunikation ska genomföras i Sverige. 
Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2016.  

Bredbandsforums arbete 
Verksamheten inom Bredbandsforum under 
2014 har främst fokuserats på regional och lokal 
samordning, utbyggnad av snabbt bredband till 
villa samt samordning av efterfrågan för att 
främja bredbandsutbyggnaden. Ett arbete med 
att skapa förutsättningar för att realisera en ökad 
nationell organisering av de byanät som etableras 
i syfte att bygga ut bredband på landsbygden 
inleddes. 

Statskontoret slutredovisade uppdraget från 
regeringen att utvärdera Bredbandsforums 
verksamhet den 26 mars 2015 (dnr 
N2015/03007/ITP). (Se mer i avsnitt 4.4.2.3.) 

Analys 

Individer och företag i Sverige fortsätter att öka 
sin it-användning. Sverige ligger fortfarande bra 
till i jämförelse med andra länder enligt index 
som sammanställs av World Economic Forum 
och EU-kommissionen (se avsnitt 4.4.2). Det är 
dock tydligt av indexens olika delar att it-
användningen i andra länder i vissa fall ökar 
fortare än i Sverige och det finns en tydlig risk 
att Sverige redan 2016 tappar placeringar i 
jämförelse med andra länder. Om utvecklingen 

fortsätter på samma sätt finns risken att Sverige 
nästa år rankas lägre bland de länder som ingår i 
WEF:s och EU:s index.  

Utöver internationella jämförelser av 
investeringar i och användning av it, är det 
önskvärt med beskrivningar av hur dessa 
aktiviteter ger genomslag i ekonomin. 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser beskriver på regeringens uppdrag 
digitaliseringens bidrag till ekonomisk tillväxt. 
Rapporten visar att av den årliga genomsnittliga 
tillväxttakten under åren 1995–2005, som var 
3,7 procentenheter, kan 32 procent hänföras till 
produktivitetstillväxt i it-sektorn och 
investeringar i it-kapital i övriga branscher (dnr 
N2014/01633/ITP). Av en lägre genomsnittlig 
tillväxttakt på 1,5 procentenheter under åren 
2006 till 2013, kan 41 procent på samma sätt 
tillskrivas it.  

Det nationella innovationsrådet tar upp frågor 
som är relevanta för samhällets förnyelse, bl.a. 
digitalisering. 

Ökad digital delaktighet 
Sverige ligger bra till i internationella jämförelser 
när det gäller hur stor andel av befolkningen som 
är digitalt delaktiga. Däremot är det många äldre 
som fortfarande inte tar del av digitaliseringens 
möjligheter. Detta gäller framför allt äldre med 
funktionsnedsättningar. Den digitala delaktig-
heten behöver ökas inom samhällets mest 
marginaliserade och utsatta grupper. 

Strävan mot en universell utformning vid 
utveckling av it-tjänster och -produkter där 
utgångspunkten tas i principen ”Design för alla” 
är viktig, inte minst ur ett e-förvaltnings-
perspektiv, då offentliga tjänster digitaliseras i 
allt större utsträckning. 

I arbetet med att öka den digitala delaktig-
heten spelar ideella och privata aktörers initiativ 
en betydande roll då de kompletterar offentliga 
insatser. 

Jämställd it-utveckling 
Användningen av datorer och internet skiljer sig 
inte märkbart åt mellan kvinnor och män på en 
övergripande nivå. I de högre åldersgrupperna är 
dock andelen lägre för kvinnor för de flesta 
variabler. Detta samt ökningen av andelen både 
kvinnor och män som aldrig använt internet kan 
troligen delvis förklaras av andelen utrikes födda 
och där särskilt kvinnor, men skattningarna kan i 
vissa fall vara osäkra på grund av urvalets 
begränsning och svarsfrekvens. 
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Trots den generellt sett könsjämna 
användningen av datorer och internet, så är 
könsfördelningen fortfarande mycket skev inom 
it-området, både i it-branschen och på it-
utbildningar. Detta innebär att kvinnors 
kompetens och erfarenhet inte tas tillvara i 
tillräcklig utsträckning vilket är negativt för 
jämställdheten i sig, för demokratin men också 
för Sveriges konkurrenskraft. För att Sverige ska 
ha konkurrenskraftiga företag som driver på den 
digitala utvecklingen, måste it-sektorn kunna 
attrahera kompetent arbetskraft och då kan inte 
en stor del av befolkningen stå utanför. 

It för miljön 
Förekomsten av miljöpolicys bland företag är 
förhållandevis stabilt över åren (se även 4.4.2). 
Möjligen kan en viss tillbakagång skönjas för de 
mindre företagen med upp till tio anställda, men 
förändringarna ryms inom felmarginalerna. 
Statliga myndigheter använder it för 
energieffektivisering i högre grad än tidigare. 
Nästan samtliga myndigheter tillhandahåller 
också teknik som möjliggör resfria möten.  

Av Naturvårdsverkets rapport Miljöledning i 
staten 2014 framgår även att stora satsningar har 
gjorts på att installera kommunikations-
/konferensverktyg som bl.a. möjliggör video- 
och telefonmöten. Utvecklingen där olika 
former av standardlösningar används i högre 
omfattning bör enligt regeringen innebära att det 
blir allt lättare för myndigheter att genomföra 
resfria möten med andra myndigheter eller 
organisationer.  

Av Naturvårdsverkets rapport Digitalisering 
och hållbar konsumtion (rapport 6675) framgår 
att digitaliseringen under rätt förutsättningar har 
stor potential att bidra till resurseffektivisering 
och minskad miljöpåverkan genom att ersätta 
eller intensifiera användningen av produkter, 
ytor, resor och transporter samt genom att 
effektivisera och informera om hållbara 
konsumtionsval. 

Internets förvaltning 
Det svenska engagemanget i ICANN, IGF och 
andra sammanhang har bidragit i arbetet med att 
behålla ett globalt internet som präglas av frihet 
och öppenhet. Sverige arbetar med ICANN och 
engagerade parter för att åstadkomma ett håll-
bart förslag till global lösning av hanteringen av 
internets rot-zon.  

Under 2015 avslutas 10-årsöversynen av FN:s 
toppmöte om informationssamhällesfrågor 

(WSIS) med ett högnivåmöte i FN:s 
generalförsamling. Sverige verkar för att 
mandatet för Internet Governance Forum 
(IGF), som har i uppdrag att samla det 
internationella samfundet i diskussioner om 
globala internetfrågor, förlängs vid 
högnivåmötet. 

IPv6 
För att få ett tillgängligt, öppet och robust 
internet i Sverige och globalt, är införandet av 
IPv6 hos svenska myndigheter en viktig del. Det 
är viktigt att ökningstakten inte avstannar utan 
att svenska myndigheter ökar takten i sitt 
införande av IPv6 (se mer i avsnitt 4.4.2). 

E-förvaltning 
Behovet av att genomföra den satsning på e-
förvaltning för 2015–2018, som regeringen 
föreslog och aviserade i budgetpropositionen för 
2015 är fortsatt stort, så att målen för it- och 
förvaltningspolitiken kan nås. 
 
Innovativa och samverkande digitala lösningar  
De utvecklingsmyndigheter som slutrapporterat 
till regeringen under 2014 har visat på behovet av 
en tydligare inriktning, inom utpekade områden, 
för att driva på utvecklingen av innovativa och 
samverkande digitala lösningar. 
 
Gemensamma digitala lösningar  
Införandet och användningen av gemensamma 
digitala lösningar, såsom e-beställningar i staten, 
Mina meddelanden och Svensk e-legitimation 
fortsätter att gå framåt, men uppföljningar visar 
också att regeringen behöver fortsätta följa och 
driva på utvecklingen för att önskade effekter 
ska nås.  

E-legitimationer ska vara enkla och trygga för 
användare och villkoren för offentlig sektor att 
använda tjänsterna ska vara enkla, förutsägbara 
och kostnadseffektiva. Utveckling och 
användning av e-legitimation för identifiering 
och underskrift är avgörande för att 
myndigheterna ska kunna tillhandahålla effektiva 
och framgångsrika digitala tjänster.  

Den nya modellen för e-legitimationer gör det 
möjligt för offentlig sektor att ställa gemen-
samma krav så att flera utfärdares e-
legitimationer kan användas i de digitala 
tjänsterna. Medborgaren kan därmed själv välja 
e-legitimation från de leverantörer som 
godkänts. Införandet av Svensk e-legitimation 
har tagit längre tid än beräknat. Flera 
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myndigheter har anslutit sig och diskussioner 
förs med leverantörer av e-legitimationer men 
anslutningsgraden är fortfarande inte 
tillfredsställande. 

I de flesta fall kan medborgare inte använda 
sin e-legitimation för att identifiera sig i andra 
medlemsstater inom EU. Detta beror på att de 
nationella systemen för elektronisk identifiering 
inte erkänns i andra medlemsstater och därmed 
kan inte fördelarna med den inre marknaden 
utnyttjas fullt ut. Medlemsländerna behöver 
därför fastställa villkor för digital samverkan som 
säkerställer tillit till varandras system. Villkoren 
för sådan digital samverkan fastställs inom 
ramen för eIDAS-förordningen (se mer i avsnitt 
4.4.2). 

Många statliga myndigheter planerar eller 
överväger att ansluta sig till Mina meddelanden. 
Samtidigt visar en kartläggning att det dröjer 
innan en bredare skara myndigheter och 
meddelandeflöden är anslutna till tjänsten.  

 
Effektiv it-användning i staten 
ESV:s uppdrag att under 2015 fördjupa arbetet 
med jämförelser av it-kostnader i statliga 
myndigheter och att kartlägga it-projekt med 
hög risk (dnr N2015/00738/EF) kommer att 
kunna ge värdefull information om de statliga 
myndigheternas it-användning och statsförvalt-
ningens digitalisering.  
 
Förutsättningar för digital samverkan  
E-delegationen har genomfört ett antal insatser 
som varit betydelsefulla för utvecklingen av 
svensk e-förvaltning. Ett av de viktigaste 
områdena är att skapa förutsättningar för digital 
samverkan där E-delegationen har föreslagit ett 
koncept som bygger på frivillig samverkan och 
sker utifrån principen ”minsta gemensamma 
nämnare” (Vägledning för digital samverkan, 
version 4.1, E-delegationen 2015). 

Det finns en fortsatt stor potential i ökad 
digital samverkan för att ge medborgare enklare 
och sammanhängande e-tjänster, minska 
behovet av uppgiftslämnande och effektivisera 
myndigheternas verksamheter.  
 
Organisering och styrning av gemensam e-
förvaltning 
Det pågår en omstrukturering av e-förvaltnings-
området. E-delegationen har bidragit till en ökad 
samverkan mellan de myndigheter som ingått i 
delegationen och utveckling av gemensamma 

digitala lösningar m.m. Det finns nu behov av en 
breddning av verksamheten och där flera aktörer 
kommer att ha en roll för att driva på ut-
vecklingen. Digitaliseringen av offentlig sektor 
går därmed in i en ny fas. 

4.4.2.3 Effektivt fungerande marknader för 
elektronisk kommunikation 

En positiv utveckling av marknaden för 
elektronisk kommunikation kännetecknas av 
efterfrågan, konkurrens och goda investerings-
nivåer. Investeringarna i sektorn har under de 
senaste åren legat relativt högt i Sverige jämfört 
med övriga OECD-länder. För att förbättra 
förutsättningarna för effektiv konkurrens 
fortsätter PTS att bedriva viktig tillsyn på 
grossistmarknaderna inom bredbandsområdet. 
Framtidens reglering kommer dock att behöva 
anpassas till att det fasta kopparnätet i Sverige 
ersätts med fiber som tillhandahålls av flera olika 
operatörer. Dessa frågor kommer att diskuteras 
inom ramen för den översyn av EU-regelverket 
för elektroniska kommunikationer som 
påbörjats under 2015.  

Bredbandsutbyggnaden är i stor utsträckning 
efterfrågedriven. Det finns en stark efterfrågan 
på de tjänster som erbjuds, framför allt tjänster 
för strömmande video, vilket skapar ett tryck på 
den infrastruktur som ska bära dessa tjänster. 
Det gör att antalet bredbandsabonnemang växer 
stadigt och bidrar till den fiberutbyggnad som 
fortsätter i småhusområden. Samtidigt är 
priserna på mobiltelefoni och bredband 
konkurrenskraftiga. Särskilt storanvändare har 
jämförelsevis låga priser i Sverige jämfört med 
andra länder i förhållande till den kapacitet som 
erbjuds. 

Prisutveckling 
Som ett resultat av att allt fler använder internet 
via smarta mobiltelefoner fortsätter efterfrågan 
på datatrafik att öka. Operatörerna erbjuder allt 
fler kombinationer av datamängder till olika 
priser. Det är en utveckling som har kunnat 
skönjas tidigare men som nu är tydligare och 
visar att affärsmodellerna håller på att förändras. 

Mångfalden av prismodeller och erbjudanden 
på marknaden gör det svårare för konsumenter 
att fatta välinformerade beslut. Bristande 
transparens, dvs. att det är svårt att ta till sig 
informationen i ett erbjudande eller avtal, 
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fortsätter att vara ett problem för konsumenter 
på hela marknaden för elektronisk kommu-
nikation.  

I lagen (2003:389) om elektronisk kommu-
nikation (LEK) finns regler som syftar till att ge 
konsumenten tydlig, heltäckande och 
lättillgänglig information om innehåll i avtal. 
PTS genomför under 2014–2015 tillsyn rörande 
information i avtal. PTS föreskrifter (PTSFS 
2013:3) om innehållet i avtal i kombination med 
de aktiva tillsynsinsatser som genomförs, 
bedöms förbättra konsumenternas möjligheter 
att tillgodogöra sig marknadsinformationen. Det 
finns också tecken på att marknadsaktörerna 
anpassar sig till en efterfrågan hos konsumenter 
på transparens och förutsebarhet genom bl.a. 
förenklade avtal och s.k. ”prova på-
abonnemang”. 

Radiofrekvenser 
Efterfrågan på frekvensutrymme ökar, men det 
finns få lämpliga tomma frekvensband att tillgå. 
Mot den bakgrunden kan det behöva övervägas 
omplanering eller frigörande av frekvensband 
som i dag används för något annat. När sådana 
överväganden görs behöver det samlade behovet 
av frekvenser för all användning, inklusive för 
medborgare, företag och det offentligas behov 
analyseras. Sådana åtgärder tar lång tid och 
kräver omfattande insatser, inte minst på inter-
nationell nivå.  

Mobiltäckning  
Mobiltäckningen är generellt sett god både för 
tal och mobilt bredband, i synnerhet där 
människor bor och vistas, men det finns 
skillnader i yttäckning mellan gles- och tät-
befolkade områden. Regeringens uppdrag till 
några länsstyrelser att med bistånd av PTS 
stimulera till regional dialog om mobiltäckning 
har enligt PTS Slutredovisning av 
regeringsuppdrag att främja regionala dialoger 
för utbyggnaden av mobilnät (PTS-ER-2015:18) 
bidragit till att främja utbyggnaden av mobilnät.  

Konsumenternas upplevda mobiltäckning 
påverkas även av terminalens mottagnings-
förmåga, den ökade mängden datatrafik som 
leder till kapacitetsbrist i näten samt materialval i 
husväggar som påverkar täckningen inomhus. 
Andra faktorer som påverkar och försvårar 
täckningen är exempelvis fysiska hinder, berg, 
dalar, skog och väder.  

Regeringsbeslutet från 2007 om att frigöra 
800 MHz-bandet för mobila bredbandstjänster 

har tillsammans med PTS täckningsvillkor inne-
burit en omfattande utbyggnad av LTE (4G) på 
relativt kort tid.  

Beslutet om att frigöra 700 MHz-bandet för 
annan användning än marksänd tv kommer 
sannolikt att bidra ytterligare till denna 
utveckling (se även avsnitt 4.4.2.1). 

Telefoni och funktionell tillgång till internet 
Tillgången till telefoni i stadigvarande bostäder 
och fasta verksamhetsställen är överlag god i hela 
landet. Enligt den utvärdering som PTS låtit göra 
riskerar som mest 5–10 abonnenter per år att 
förlora tillgången till telefoni utan att marknaden 
kan erbjuda någon lösning. Under vissa förut-
sättningar kan en lösning upphandlas av PTS. 

Robusthet 
Pålitliga elektroniska kommunikationer är i dag 
en förutsättning för såväl enskilda hushåll som 
för näringslivet samt för upprätthållandet av 
samhällsfunktioner. När samhället blir allt mer 
beroende av tekniska system måste dessa också 
vara säkra. Vid driftsavbrott i informations-
system blir konsekvenserna större och mer 
svåröverskådliga. Infrastrukturen för elektro-
niska kommunikationstjänster är mycket 
komplex och exponerad för en rad sårbarheter. 
Störningar och avbrott kan uppstå till följd av 
allt från naturhändelser så som stormar, höga 
flöden och jordskred till kopparstölder, 
sabotage, terrorhandlingar och enskilda 
handhavandefel.  

Elberoendet ökar efterhand som de koppar-
baserade kommunikationsnäten till företag och 
privatpersoner ersätts med fiberkablar eller 
trådlös kommunikation. Användningen av ter-
minaler som kräver egen elförsörjning ökar 
också hos konsumenterna, exempelvis bärbara 
telefoner, routrar och modem för internetaccess 
m.m.  

Enligt ansvarsprincipen är det i första hand 
teleoperatörerna som ansvarar för funktions- 
och driftsäkerhet hos de elektroniska kommuni-
kationerna. Ett kontinuerligt arbete sker med 
både förebyggande åtgärder och med att för-
bättra rutiner och system för att hantera avbrott 
och allvarliga störningar i de elektroniska 
kommunikationerna.  

Vardagssäkerhet 
Det kan konstateras att säkerhets- och 
integritetsskäl blivit ett allt mindre viktigt skäl 
till varför privatpersoner inte är uppkopplade 
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mot internet. Detta, tillsammans med övrig 
statistik som redovisas i avsnitt 4.4.2.1, skulle 
kunna indikera att förtroendet för internet har 
ökat. En bidragande orsak kan vara att it-
användningen ökar samtidigt som den enskildes 
nytta av användningen är större än de eventuella 
negativa effekter som uppstår av de incidenter 
som inträffar. 

4.4.2.4 Bredband 

Sverige har generellt sett en god tillgång till både 
fast och mobilt bredband och tillgången har ökat 
stadigt de senaste åren. För att möta den efter-
frågan och de målsättningar som finns behöver 
emellertid utbyggnaden fortsätta i god takt, både 
i tätort och i mer glesbefolkade områden. 

Tillgång till bredband med hög överförings-
hastighet är en central faktor för att stimulera 
nya affärsmöjligheter, tjänster och innovationer. 
Exempel på områden är vård-, omsorgs- och 
andra välfärdstjänster. PTS bredbands-
kartläggning 2014 visar att tillgången till 
bredband är ojämnt fördelad mellan 
tätort/småort och mer glesbefolkade områden. 
Olika former av stöd har haft stor betydelse för 
att skapa förutsättningar för utbyggnad även i 
områden där marknaden inte bygger ut.  

I Bredbandsutredningens (Utredningen om 
utvärdering av bredbandsstrategin, dir. 2012:123) 
slutbetänkande Bredband för Sverige in i framti-
den (SOU 2014:21) betonades behovet av ett 
lokalt och regionalt engagemang för att främja 
utbyggnad av bredband i hela landet. Regeringen 
har därför dels tillsatt funktionen bredbands-
koordinator hos den aktör som har regionalt 
utvecklingsansvar, dels inrättat ett nationellt 
sekretariat som ska utgöra en stödfunktion för 
bredbandskoordinatorerna (se mer i avsnitt 
4.4.2.2). 

Bredbandsforum 
Statskontorets utvärdering av Bredbandsforums 
verksamhet visar att forumet i huvudsak varit 
inriktat på frågor som är väsentliga för bred-
bandsutbyggnaden i hela landet. Verksamheten 
utgör en tidig länk i en lång och komplex kedja 
av insatser som konkret påverkar bredbandsut-
byggnaden. Statskontoret menar att verksam-
heten sammantaget har bidragit till att förbättra 
förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i 
hela landet.  

Statskontoret konstaterar vidare att Bred-
bandsforums kansli med placering på PTS har 
varit en effektiv och för verksamheten viktig 
stödfunktion.  

Regeringen instämmer i Statskontorets 
bedömningar. 

4.4.3 Post 

Resultat 

Sedan den 1 januari 2013 ska alla postmarknader 
inom EU vara öppna för konkurrens enligt det 
tredje postdirektivet (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 
2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträf-
fande fullständigt genomförande av gemenskap-
ens inre marknad för posttjänster). Det innebär 
att inget medlemsland får upprätthålla ett mo-
nopol på någon del av den nationella postmark-
naden. 

I april 2015 fanns det 35 postoperatörer på 
den svenska postmarknaden med tillstånd att 
bedriva postverksamhet. PostNord Group AB:s 
(tidigare Posten AB, nedan PostNord) mark-
nadsandel mätt i antalet försändelser var 84,9 
procent 2014, jämfört med 86,1 procent 2013. 
Bring Citymail Sweden AB:s marknadsandel var 
14,4 procent 2014, jämfört med 13,4 procent 
2013. Övriga postoperatörer hade tillsammans 
en marknadsandel på 0,68 procent 2014, jämfört 
med 0,66 procent 2013. 

Under 2014 delades 2,4 miljarder brev ut 
jämfört med 2,5 miljarder 2013. Minskningen 
mellan åren är 4,4 procent och är något högre än 
minskningen mellan 2012 och 2013 då den var 
3,8 procent. 

Tillsynen inom postområdet 2014 visar att 
målen för postservicen är uppfyllda och att 
samtliga postoperatörer uppfyller kraven på en 
tillförlitlig postverksamhet, vilket gör att kraven 
på den samhällsomfattande posttjänsten är till-
godosedda.  

Undantag från daglig utdelning medges för ett 
mindre antal mottagare. Vid utgången av 2014 
var det ca 900 hushåll som hade utdelning färre 
än fem dagar i veckan, vilket är en minskning 
jämfört med 2013 med ca 100 hushåll. Det kan 
även förekomma frivilliga överenskommelser om 
att avstå från daglig utdelning mot kortare 
avstånd till den egna postlådan. 
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PostNord har genom PTS beslut om 
tillståndsvillkor utsetts att vara den postoperatör 
som ska tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten, dvs. daglig service till alla hushåll, 
företag och organisationer. 

PTS upphandlar på regeringens uppdrag två 
tillgänglighetstjänster inom postområdet för att 
tillgodose behov hos kvinnor och män med 
funktionsnedsättning: befordran av punkt-
skriftsförsändelser och posttjänster för äldre 
(fyllda 80 år) och personer med funktionsned-
sättning boende i glesbygd. 

Analys 

Det ska finnas en posttjänst av god kvalitet i hela 
landet som uppfyller de krav som anges i postla-
gen och som utgår från medborgarnas och sam-
hällets behov av en tillförlitlig och kostnads-
effektiv posttjänst. Det är statens ansvar att 
säkerställa att en sådan posttjänst finns och 
fungerar i hela landet. 

Brevvolymer på den svenska postmarknaden 
fortsätter att sjunka samtidigt som den kraftiga 
tillväxten inom e-handelsmarknaden fortsätter 
att generera ökande volymer av paket och större 
brevförsändelser. I och med detta möter posto-
peratörerna stora utmaningar när de ska anpassa 
sina verksamheter till de förändrade förutsätt-
ningar som denna utveckling medför. Paketen 
ökar inte i en sådan takt att det kompenserar för 
brevvolymernas minskning, men utvecklingen 
innebär förändrade krav och förväntningar på 
postoperatörerna både från e-handelsföretag och 
deras kunder. 

Den existerande konkurrenssituationen på 
postmarknaden är i princip oförändrad sedan 
föregående år, men i ett längre tidsperspektiv har 
konkurrenssituationen på postmarknaden 
utvecklats positivt.  

Den 21 april 2015 meddelade dock EU-dom-
stolen dom i mål C-114/14 om mervärdesskatt 
på posttjänster. EU-domstolen kom fram till att 
Sverige gjort sig skyldigt till en överträdelse av 
EU-rätten genom att inte undanta vissa post-
tjänster samt frimärken från mervärdesskatt. 
Regeringen kan konstatera att EU-domstolen 
inte delar regeringens uppfattning att det, på en 
avreglerad postmarknad, är förenligt med mer-
värdesskattedirektivet att ta ut mervärdesskatt på 
alla posttjänster oavsett vem som utför dem. 
Konkurrenssituationen och förutsättningarna på 

postmarknaden kan komma att ändras i och med 
de förändringar i svensk lagstiftning som krävs 
för att efterleva domen. 

4.4.4 Grundläggande betaltjänster 

Resultat  

Statens ansvar för de grundläggande betaltjäns-
terna omfattar de orter och den landsbygd där 
behovet av grundläggande betaltjänster inte till-
godoses av marknaden (prop. 2006/07:55, bet. 
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205).  

Varje länsstyrelse ska enligt förordningen 
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion och 
bevakningsuppdraget i regleringsbrevet göra en 
bedömning av huruvida samhällets behov av 
grundläggande betaltjänster är tillgodosett. PTS 
ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas 
län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxt-
politiska utvärderingar och analyser stödja läns-
styrelsernas arbete med att utforma och 
genomföra regionala stöd- och utvecklingsin-
satser för att trygga tillgången till grundläggande 
betaltjänster. Sedan hösten 2012 har det funnits 
regionalt anpassade lösningar med betaltjänst-
ombud på ett tjugotal orter. Det statliga stödet 
till dessa betaltjänstombud hanteras av länssty-
relserna och regleras sedan den 1 juli 2014 
genom förordningen (2014:139) om statligt stöd 
till tillhandahållare av grundläggande betal-
tjänster. 

I början av 2014 drog Finansinspektionen in 
tillståndet för det kreditmarknadsbolag som var 
leverantör av betaltjänster till flertalet av de stat-
ligt finansierade betaltjänstombuden och dessa 
ombud har inte kunnat ha någon betaltjänstverk-
samhet under stora delar av 2014. 

Bevakningsuppdraget sammanställs årligen av 
Länsstyrelsen i Dalarnas län och rapporteras till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Av 
den rapport som lämnades i december 2014 
framgår att tillgången till grundläggande betal-
tjänster inte motsvarar samhällets behov, främst 
för att det finns privatpersoner som har svårt att 
utföra grundläggande betaltjänster. Dessa 
individers problem hör i de flesta fall samman 
med svårigheter att använda tekniken för 
ändamålet och ibland är svårigheterna kopplade 
till en funktionsnedsättning eller hög ålder.  

Flera länsstyrelser rapporterar även att pro-
blem förekommer för vissa föreningar och små-
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företagare inom handel och turism i glesbygden, 
främst i fjäll- och skärgårdsområden. Länsstyrel-
serna bedömer också att det finns en risk för att 
Riksbankens kommande byte av sedlar och 
mynt kommer ha en negativ påverkan på till-
gången till grundläggande betaltjänster. 

Insatser för att öka tillgången till olika typer 
av service i gles- och landsbygder sker även inom 
området tillgänglighet till kommersiell service, se 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt, avsnitt 2.2.2. 

Analys 

Betaltjänstmarknadens snabba utveckling visar 
inga tecken på att avstanna. En förutsättning för 
att fler privatpersoner, föreningar och småföre-
tag i hela landet ska kunna ta del av denna ut-
veckling är en fortsatt utbyggnad av it-
infrastrukturen. 

Vissa grupper av användare med vissa typer av 
funktionsnedsättningar har alltjämt svårt att 
utnyttja en del av de tjänster som finns på 
marknaden i dag. En förbättrad användbarhet av 
de elektroniska kommunikationstjänsterna 
skulle sannolikt bidra till att ännu fler väljer att 
använda dem för att t.ex. betala räkningar. Se 
även utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, avsnitt 3.3.2. 

4.5 Politikens inriktning 

4.5.1 It-politik 

Digitaliseringen är den enskilt största 
förändringsfaktorn i vår tid och påverkar alla 
delar av samhället. Förutom en stärkt social 
välfärd har digitaliseringen bidragit till att driva 
tillväxten i Sverige. Digitaliseringen har också en 
viktig roll att spela när det gäller att möta 
klimatutmaningen och nå de nationella miljö-
kvalitetsmålen och generationsmålet. Att för-
valta de möjligheter digitaliseringen bär med sig 
ökar Sveriges förutsättningar att bli ett globalt 
föregångsland med hög sysselsättning, bättre 
miljö och minskande utsläpp av växthusgaser.  

Den nuvarande digitala agendan beslutades av 
den förra regeringen i oktober 2011. 
Digitaliseringen utvecklas snabbt och åtgärderna 
i den digitala agendan är hanterade. Politiken på 
digitaliseringsområdet behöver fortsätta att ut-

vecklas för att svara upp mot framtidens 
utmaningar och möjligheter.  

För att Sverige fortsättningsvis ska kunna 
använda digitaliseringens möjligheter på bästa 
sätt behöver den digitala delaktigheten öka. 
Grundförutsättningar för detta är såväl att ha 
tillgång till bredband som användbarhet och 
tillgänglighet till tjänster och produkter samt en 
grundläggande digital kompetens. 

På EU-nivå pågår förhandlingar om ett 
direktivförslag avseende förbättrad tillgänglighet 
till offentliga myndigheters webbplatser 
(COM[2012] 721 final). Sverige ställer sig posi-
tiv till detta förslag eftersom det är viktigt att alla 
ska kunna ta del av information på myndigheters 
webbplatser.  

Att kvinnor är underrepresenterade inom it-
sektorn är negativt för Sveriges tillväxt och 
konkurrenskraft. Det är viktigt att både kvinnor 
och män kan bidra till och delta i den digitala 
utvecklingen. Kvinnors kompetens och erfaren-
heter behöver tas tillvara i större utsträckning. 
Jämställdhet är ett prioriterat område i 
regeringens fortsatta arbete med digitalisering. 

It har en viktig roll för att bidra till den nöd-
vändiga samhällsomställningen, där nya tekniska 
lösningar kan ge effektivare resurshantering och 
minskad klimatpåverkan.  

Regeringen förstärker styrningen och sam-
ordningen av den övergripande it-användningen i 
statsförvaltningen. Digitaliseringen av den 
svenska offentliga förvaltningen ska stimuleras 
(se vidare under E-förvaltning), bl.a. ur ett 
miljöperspektiv med syfte att t.ex. öka resurs-
effektiviteten. Regeringen avser att inom ramen 
för e-förvaltningsarbetet analysera utvecklingen, 
bl.a. hur statliga myndigheter i större utsträck-
ning ska kunna använda it för distansmöten. 
Distansmöten bidrar till att nå regeringens 
klimat- och miljömål, bl.a. miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. De erfarenheter och 
den kompetens som har upparbetats inom 
ramen för REMM-projektet (resfria möten i 
myndigheter) bör tas tillvara i sammanhanget(se 
avsnitt 4.4.2). 

Internets utveckling ska karaktäriseras av 
öppenhet, frihet och säkerhet, till gagn för med-
borgare, företag, organisationer och offentlig 
sektor. Målet är ett globalt, tillgängligt, öppet 
och robust internet som präglas av frihet och 
respekt för mänskliga rättigheter så som person-
lig integritet.  
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Flerpartssamverkan i olika fora ska stärkas. 
För att bevara och utveckla ett globalt och 
robust internet som präglas av frihet och öppen-
het behöver det svenska engagemanget i bl.a. 
Internet Governance Forum (IGF) och Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) fortgå.  

Alla myndigheter bör använda sig av 
DNSSEC, en säkerhetsstandard för 
internetadresser, och vara nåbara med internet-
protokollet version 6 (IPv6). 

E-förvaltning 
Digitaliseringen ger det offentliga nya sätt att 
lösa sina uppgifter på. Trots att Sverige har 
bland de bästa förutsättningarna i världen för 
digitalisering verkar det finnas outnyttjad 
potential inom offentlig sektor.  

I 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2014/15:100) skriver regeringen bl.a. att stats-
förvaltningen ständigt möter nya utmaningar 
som en följd av omvärldsförändringar och nya 
krav. Det innebär att myndigheterna 
kontinuerligt behöver utveckla sina arbetssätt 
och sin förmåga till samverkan med andra 
statliga myndigheter, den kommunala sektorn 
och samhället i övrigt. Regeringen framhåller att 
digitalisering är ett viktigt verktyg för 
effektivisering av den offentliga förvaltningen. 

I budgetpropositionen för 2015 annonserade 
regeringen en satsning för perioden 2015–2018 
som ska förstärka styrningen och samordningen 
av övergripande it-användning i statsförvalt-
ningen, en inriktning som ligger fast. Satsningen 
fastställdes av riksdagens beslut med anledning 
av budgetpropositionen för 2015 (prop. 
2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86) och propositionen Vårändrings-
budget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 
2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). 

Regeringens bedömning är att digitala tjänster 
ska, så långt det är möjligt och där det är 
relevant, vara förstahandsval i den offentliga sek-
torns kontakter med medborgare, organisationer 
och företag.  

När det gäller företagens uppgiftslämnande 
till statliga myndigheter bedömer regeringen att 
detta i huvudsak bör göras elektroniskt. Det 
skulle i många fall medföra färre felaktiga upp-
giftsinlämningar och göra det lättare för företag 
att få besked om status för ärenden. (Se även 
avsnitt 3.8.2 i utgiftsområde 24 Näringsliv).  

Försörjningen av elektronisk identifiering och 
underskrift till offentlig sektor är av största vikt. 
Rutinerna för identifiering och underskrift i 
samband med användning av digitala tjänster bör 
fungera på ett enkelt sätt för användaren, oavsett 
om denne befinner sig i Sverige eller utomlands. 
Rutinerna måste dessutom bidra till en hög 
säkerhetsnivå. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 
om elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner på den 
inre marknaden och om upphävandet av direktiv 
1999/93/EG (den s.k. eIDAS-förordningen) 
träder i kraft under 2016. Det pågår ett 
omfattande arbete såväl nationellt som på EU-
nivå att genomföra förordningen ur juridiskt, 
tekniskt och organisatoriskt perspektiv. 
Anpassningen av svenska regler och införande av 
tekniska lösningar som stödjer eIDAS-
förordningen är en prioriterad fråga för 
regeringen. Regeringen bedömer därför att E-
legitimationsnämndens verksamhet behöver 
stärkas genom en viss fortsatt anslagsfinansiering 
2016–2019.  

Regeringen har för avsikt se över och vidare-
utveckla nuvarande modell för försörjning av 
elektronisk identifiering och underskrift samt 
hur delar av eIDAS-förordningen kan 
genomföras i Sverige.  

Digital samverkan är en fråga som får allt mer 
fokus inom EU. Gemensamma principer som 
tagits fram och implementerats i medlems-
staterna kommer att revideras på EU-nivå, vilket 
kommer att kräva en nationell anpassning. 
Arbete och erfarenheter från e-förvaltningsar-
bete inom EU kan vara till användning i den 
svenska förvaltningen. Myndigheterna bör sträva 
mot öppna data såväl mellan varandra som till 
enskilda. 

Strategin för EU:s digitala inre marknad 
kommer också ha stor inverkan på det nationella 
e-förvaltningsarbetet. Standarder på it-området 
kommer att spela en allt större roll för att skapa 
återanvändbara lösningar. Digitala tjänster bör i 
så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna 
standarder och om möjligt använda programvara 
som frigör statsförvaltningen från beroendet av 
enskilda tekniska lösningar. It-standardiserings-
rådet som initierades av E-delegationen och nu 
drivs vidare av SIS, Swedish Standards Institute, 
kommer att bli en viktig aktör i standardise-
ringsarbetet.  
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Den nya organisationen av e-förvaltningsom-
rådet är under utveckling och beräknas vara 
genomförd under 2016. Den kunskap och erfa-
renhet som E-delegationen bidragit med tas 
vidare i nya organisatoriska former. Exempelvis 
har 14 myndigheter och Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) på eget initiativ inrättat E-sam-
verkansprogrammet bl.a. kring frågor om digital 
samverkan. Programmet ska vara stöd till myn-
digheterna i juridiska frågeställningar i samband 
med e-förvaltning och även bidra till goda förut-
sättningar för regeringens fortsatta arbete på 
området. Regeringen ser det också som viktigt 
att det material som E-delegationen tagit fram, 
bl.a. vägledningen för digital samverkan, hand-
ledningen för vidareutnyttjande av information 
från den offentliga förvaltningen och den nat-
ionella tjänstekatalogen, fortsatt kommer att 
förvaltas och uppdateras på lämplig nivå.  

4.5.1.1 Effektivt fungerande marknader för 
elektronisk kommunikation 

Regeringens inriktning är att konsumenter ska få 
största möjliga utbyte av it och elektroniska 
kommunikationer. Effektivt fungerande 
marknader är en grundförutsättning för detta. 
Regeringen följer noga marknadsutvecklingen 
och kan konstatera att det finns en stark 
efterfrågan på tjänster som använder sig av 
elektroniska kommunikationsnät, vilket i sig 
driver marknadsutveckling och investeringar. 
Det finns även fortsättningsvis ett stort intresse 
att bevaka så att konsumenter inte kommer i 
kläm. 

Regeringen ser branschens handlingsplan om 
att verka för etiska försäljningsmetoder vid 
telefonförsäljning som ett konkret svar på frågan 
om vilken självsaneringskapacitet som finns. 
Regeringens långsiktiga ambition är att alla tele-
operatörer som verkar på den svenska mark-
naden ska tillämpa etiska försäljningsmetoder.  

I juli 2015 nådde rådet och Europaparlamentet 
en politisk överenskommelse om en ny EU-
förordning om nätneutralitet och roaming. De 
nya bestämmelserna om nätneutralitet innebär 
att regleringsmyndigheterna har fått ytterligare 
verktyg att skydda det öppna internet. Det finns 
nu bl.a. konkreta regler om trafikhantering och 
likabehandling av trafik över en internet-
anslutningstjänst. Regeringen bedömer att 
reglerna är långsiktigt hållbara och inte hämmar 

den dynamiska utvecklingen av tjänster på 
internet. 

Den nya regleringen av roaming innehåller en 
huvudregel med ett förbud mot att tillämpa 
särskilda roamingavgifter på slutkundsnivå vid 
roaming inom EU fr.o.m. den 15 juli 2017. 
Regeringen bedömer att den nya förordningen 
kommer att medföra väsentligt minskade 
kostnader för svenska kunder som använder sin 
mobiltelefon vid resor inom EU. Samtidigt får 
svenska operatörer täckning för sina kostnader 
på grossistnivå, så att prishöjningar på nationell 
nivå kan undvikas. 

Vid sidan av EU-förhandlingarna om inter-
nationell roaming och nätneutralitet har EU-
kommissionen inlett en översyn av hela regel-
verket för elektronisk kommunikation. 
Regeringen välkomnar översynen, som är nöd-
vändig mot bakgrund av den snabba ut-
vecklingen på området. Fokus i ett framtida 
regelverk bör ligga på resultatet för 
slutanvändare (konsumenter, företag, andra 
organisationer och myndigheter). Prioriterade 
frågor för Sverige är bl.a. bättre förutsebarhet, 
bibehållna möjligheter att förfoga över radio-
spektrum för att kunna fortsätta ligga i framkant 
inom mobil kommunikation och säkerställa 
mobiltäckning i glesbefolkade områden samt 
konkurrens som drivkraft för nya investeringar. 

Tillgången till trådlösa bredbandstjänster i 
Sverige är av avgörande betydelse för framtidens 
jobb och tillväxt. Det krävs att frekvensutrymme 
finns tillgängligt såväl i högre frekvensband som 
lämpar sig för hög kapacitet i tätbefolkade 
områden, som i lägre frekvensband som lämpar 
sig för god yttäckning. Regeringen avser att 
fortsätta främja effektivare frekvensanvändning.  

Inom EU pågår fortsatt arbete med 
harmonisering av frekvensförvaltningen. 
Harmoniserade radiofrekvenser inom EU är en 
förutsättning för att utrustning ska kunna till-
verkas och säljas i stor skala på den inre 
marknaden.  

Det kan förutses att kommissionen kommer 
att öka ansträngningarna för att medlemssta-
ternas frekvensförvaltning inte ska stå i vägen för 
den inre marknadens utveckling. Tillstånds-
givning ska dock fortsätta att vara en nationell 
kompetens. Det är framför allt viktigt att till-
ståndsvillkor avseende täckning och utbyggnad 
kan utformas utifrån svenska intressen, med 
hänsyn till Sveriges geografi och 
befolkningstäthet. Även andra samhällsviktiga 
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tjänster som t.ex. marknät för radio och tv och 
som tillgodoser försvarets behov behöver ligga 
inom den nationella beslutskompetensen. 

På global nivå arbetar Internationella Teleun-
ionen (ITU) med harmonisering av radiofre-
kvenser. I november 2015 anordnas ITU:s 
Världsradiokonferens (WRC-15). Vid WRC-15 
ändras det internationella traktatet Radioregle-
mentet (ITU-RR). Konferensen kommer bl.a. 
att behandla nya frekvensband för trådlöst bred-
band. Även inom ITU fortsätter regeringen att 
verka för bättre harmonisering av radio-
frekvenser.  

Regeringens inriktning är att genomförandet 
av beslutet om sändningsutrymme för marksänd 
tv ska fortsätta, så att utrymningen av 700 MHz-
bandet kan ske i tid och på ett så smidigt sätt 
som möjligt för de aktörer som är påverkade. (Se 
mer i avsnitt 4.4.2.1.). 

Tillgång till mobil kommunikation är i dag en 
förutsättning för att kunna bo, verka och driva 
företag i hela landet. En väl utbyggd mobil infra-
struktur är viktig för att möta människors öns-
kan om att använda telefoni och bredband även 
utanför tätbebyggda områden samt för att un-
derlätta företagande och jobbskapande i hela 
landet. 

Staten har en viktig roll i att skapa goda förut-
sättningar för att den kommersiella utbyggnaden 
kan fortsätta bl.a. genom en väl fungerande 
marknad och genom att främja effektiv frekven-
sanvändning samt regional och lokal dialog. 
Frigörandet av 700 MHz-bandet för mobila 
kommunikationstjänster kommer sannolikt att 
bidra till att skapa goda förutsättningar för fort-
satt utbyggnad och tillgång till sådana tjänster.  

Utbytet av kopparnäten mot fiber eller mobila 
lösningar bevakas och följs upp även 
fortsättningsvis av regeringen och PTS. 

Abonnenter med samhällsviktiga funktioner 
bör utveckla sitt förberedande arbete vad gäller 
försörjningen av elektroniska kommunikationer 
vid allvarliga störningar och kriser. Förmågan till 
ledning, samverkan, informationsgivning och 
prioriteringar vid allvarliga händelser kan 
utvecklas ytterligare. Övningsverksamheten bör 
fortsätta.  

Samtliga aktörer i samhället ska kunna lita på 
att it-system är robusta och tillförlitliga avseende 
tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet. En 
viktig del av detta är fortsatt arbete med 
vardagssäkerhet, dvs. att förstärka säkerheten, 
tilliten och kunskaperna hos verksamheter och 

användare. Användare, marknadens aktörer och 
staten har ett gemensamt ansvar för att förbättra 
nät- och informationssäkerheten och att därmed 
öka tilliten till it-systemen.  

De olika typer av intrång i och obehörigt 
utnyttjande av it-system som förekommer måste 
motverkas. Det krävs kontinuerliga insatser för 
att öka skyddet och kompetensen hos användare 
kring rutinmässig och förebyggande säkerhet. 
Marknadsaktörerna har ett stort ansvar att bidra 
till detta skydd. Staten bör dock utifrån sitt 
ansvar, vid behov, bistå med kompletterande 
insatser. (Se mer om informationssäkerhet i 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap.) 

Sveriges del av internet och de svenska it-
systemen är även beroende av att nätverk och 
kontaktpunkter utanför Sverige fungerar. 
Sveriges deltagande i det internationella arbetet 
med nät- och informationssäkerhet är därför 
viktigt. Sverige bör bl.a. arbeta för att andra 
länder ska bli bättre på att förebygga och hantera 
hot och risker avseende nät- och 
informationssäkerhet.  

4.5.1.2 Bredband 

Den digitala infrastrukturen är en avgörande 
förutsättning för att öka it-användningen i 
samhället och de möjligheter till ökad 
konkurrens- och innovationskraft som 
utvecklingen ger. För att stimulera utbyggnaden 
av bredband med hög överföringshastighet i de 
områden som riskerar att halka efter, och för att 
uppnå regeringens bredbandsmål, behöver 
samordningen mellan olika aktörer stärkas. 
Detta arbete bör prioritera lands- och 
glesbygdsområden samt småorter. Därför 
förstärker regeringen satsningen på de s.k. 
bredbandskoordinatorerna i länen.  

För att ytterligare stimulera utbyggnaden har 
regeringen avsatt medel för bredbandsutbyggnad 
inom ramen för landsbygdsprogrammet och 
möjliggjort bredbandssatsningar i de nordliga 
regionalfondsprogrammen i områden där 
marknaden inte anser det vara lönsamt att bygga 
ut. För att skapa synergieffekter mellan fonderna 
och möjliggöra förenkling har regeringen skapat 
förutsättningar för en ökad samordning mellan 
fonderna genom ökad myndighetssamverkan. 

Den nuvarande bredbandsstrategin beslutades 
2009 och målen formulerades med sikte på 2020. 
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Enligt PTS är prognosen god för att de 
uppställda målen ska nås. Samhället och 
omvärlden utvecklas emellertid kontinuerligt 
och mycket har hänt sedan 2009. Det är viktigt 
att säkerställa att bredbandsstrategin fortsätter 
att vara relevant och framåtblickande.  

Bredbandsforums verksamhet kommer 
fortsatt vara en viktig funktion för nationell 
samordning i syfte att öka förutsättningarna för 
utbyggnad av och tillgång till bredband med hög 
överföringshastighet i hela landet.  

Kostnader avseende tvistlösning och tillsyn 
enligt den nya lagen föreslås finansieras genom 
avgifter som ska tas ut av tillhandahållare av 
allmänna kommunikationsnät som är anmälda 
enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (se mer i avsnitt 4.6.1). 

4.5.2 Post 

Digitaliseringen av samhället har inneburit 
förändrade kommunikationsmönster, vilket bl.a. 
avspeglas i sjunkande brevvolymer på den 
svenska postmarknaden. Postmarknaden är en 
marknad i förändring och regeringen anser att 
det är nödvändigt att säkerställa att 
postlagstiftningen är ändamålsenlig, både i 
dagens digitaliserade samhälle och för framtiden. 
För att se till att det fortsatt kommer finnas en 
posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är 
kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som 
möjligt motsvarar hushållens och företagens 
behov har regeringen uppdragit åt en särskild 
utredare att se över postlagstiftningen för att 
bedöma om den motsvarar rådande och framtida 
behov i ett digitaliserat samhälle och utifrån 
detta föreslå åtgärder (dir 2015:87). Utredningen 
ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 
2016.  

4.5.3 Grundläggande betaltjänster 

Marknaden för betaltjänster utvecklas i snabb 
takt. Statens arbete med att trygga tillgången till 
grundläggande betaltjänster utgår från regionala 
och lokala förutsättningar och lösningar 
eftersom behoven och förutsättningarna skiljer 
sig åt mellan olika delar av landet.  

Länsstyrelserna ska arbeta med att utforma 
och genomföra regionala stöd- och 
utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till 

grundläggande betaltjänster. PTS ska i 
samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
Tillväxtverket och Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja 
länsstyrelserna i detta arbete. Länsstyrelserna har 
även ett ansvar att bedöma hur de grundläggande 
betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.  

Regeringen följer utvecklingen av området för 
grundläggande betaltjänster och ser att en 
fortsatt bredbandsutbyggnad är en förutsättning 
för att trygga tillgången till grundläggande 
betaltjänster. 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Post- och telestyrelsen 

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:1 Post-och telestyrelsen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 27 096  
Anslags- 
sparande 537 

2015 Anslag 27 487 1 
Utgifts- 
prognos 27 327 

2016 Förslag 28 087    

2017 Beräknat 28 458 2   

2018 Beräknat 29 030 3   

2019 Beräknat 29 460 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 28 088 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 28 090 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 28 090 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för PTS 
förvaltningsutgifter i den mån dessa inte 
finansieras med avgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 92 784 270 608 272 672 -2 064 

Prognos 2015 100 500 281 165 276 533 4 632 

Budget 2016 100 500 285 550 285 250 300 
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PTS disponerar vissa av de avgifter som 
myndigheten tar ut av operatörer inom 
verksamheterna för elektronisk kommunikation, 
post och kvalificerade elektroniska signaturer. 
Beräknade intäkter som myndigheten får 
disponera är 285 550 000 kronor för 2016. 

I promemorian Billigare utbyggnad av 
bredbandsnät (dnr N2015/02228/ITP) föreslås 
att PTS får ta ut en avgift för tvistlösning och 
tillsyn från tillhandahållare av allmänna 
kommunikationsnät som är anmälda enligt 2 
kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. Avgiftsuttaget ska enligt 
förslaget få göras fr.o.m. 2016. 

Avgift för skydd av elektroniska 
kommunikationer 

 
Regeringens förslag: Avgiftsuttaget för att 
finansiera åtgärder mot allvarliga fredstida hot 
och påfrestningar som gäller elektronisk 
kommunikation fastställs till högst 100 000 000 
kronor under 2016. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: 

Finansieringen av åtgärder mot allvarliga 
fredstida hot och påfrestningar som gäller 
elektronisk kommunikation sker genom att den 
som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 
lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation betalar en avgift. Åtgärder som 
finansieras från anslaget 2:5 Driftsäker och 
tillgänglig elektronisk kommunikation, med ett 
belopp som motsvarar avgiftsuttaget, syftar till 
att säkra de elektroniska kommunikationernas 
driftsäkerhet och robusthet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:1 
Post- och telestyrelsen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 27 487 27 487 27 487 27 487 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 669 1 040 1 611 2 223 

Beslut -69 -69 -68 -70 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 28 087 28 458 29 030 29 640 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 28 087 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen 
för 2016. För 2017, 2018 och 20196 beräknas 
anslaget till 28 458 000 kronor, 29 030 000 
kronor respektive 29 640 000 kronor. 

4.6.2 2:2 Ersättning för särskilda tjänster 
för personer med 
funktionsnedsättning 

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:2 Ersättning för särskilda 
tjänster för personer med funktionsnedsättning 
Tusental kronor 

2014 Utfall 119 615  
Anslags- 
sparande 7 663 

2015 Anslag 138 278 1 
Utgifts- 
prognos 134 841 

2016 Förslag 140 278    

2017 Beräknat 140 278    

2018 Beräknat 140 278    

2019 Beräknat 140 278    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för ersättning 
för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att trygga behovet 
av effektiva elektroniska kommunikationer och 
posttjänster. Anslaget får användas för utgifter 
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för utvecklingsprojekt med inriktning på 
elektronisk kommunikation och it-användning 
för personer med funktionsnedsättning, t.ex. 
tillgänglighet till kommunikation, utbildning och 
media. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för 
särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 170 000 000 
kronor 2017 och 2018. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-
gandet behövs för att möjliggöra att det för 
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden, 
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid 
upphandling. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för 
särskilda tjänster för personer med funktionsned-
sättning ingå ekonomiska åtaganden som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 
2017 och 2018. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 4.8 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden 116 470 86 493 167 335 - - 

Nya åtaganden 73 287 150 000 110 000 - - 

Infriade åtaganden -103 264 -69 158 -110 000 -130 000 -37 335 

Utestående åtaganden 86 493 167 335 167 335 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 197 000 170 000 170 000 - - 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:2 
Ersättning för särskilda tjänster för personer med 
funktionsnedsättning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 138 278 138 278 138 278 138 278 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 000 2 000 2 000 2 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 140 278 140 278 140 278 140 278 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 140 278 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:2 Ersättning för särskilda 
tjänster för personer med funktionshinder för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till  
 
140 278 000 kronor för respektive år. Höjningen 
av anslagsnivån beror på återföring av medel från 
tidigare omfördelningar. 

4.6.3 2:3 Grundläggande betaltjänster 

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 2:3 Grundläggande 
betaltjänster 
Tusental kronor 

2014 Utfall 20 695  
Anslags- 
sparande 16 305 

2015 Anslag 35 500 1 
Utgifts- 
prognos 31 204 

2016 Förslag 35 600    

2017 Beräknat 35 600    

2018 Beräknat 35 600    

2019 Beräknat 35 600    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för tillhanda-
hållandet av grundläggande betaltjänster på de 
orter och den landsbygd där behovet av tjäns-
terna inte tillgodoses av marknaden. Anslaget får 
användas för utgifter för tillhandahållande av 
grundläggande betaltjänster för äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning boende 
i landsbygd. Detta inbegriper upphandling av 
dessa tjänster. Anslaget får användas för utgifter 
för regionala stöd- och utvecklingsinsatser. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:3 Grundläggande 
betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 36 000 000 
kronor för 2017–2021. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-

gandet behövs för att möjliggöra att det för 
verksamheten kan göras ekonomiska åtaganden 
som främst avser flerårigt avtalstecknande vid 
upphandling. Regeringen bör därför bemyndigas 
att under 2016 för anslaget 2:3 Grundläggande 
betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 36 000 000 
kronor 2017–2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 4.11 Beställningsbemyndigande för 2:3 Grundläggande betaltjänster 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 10 573 17 192 32 853 - - - 

Nya åtaganden 14 200 30 850 18 600 - - - 

Infriade åtaganden -7 581 -15 189 -17 000 -19 500 -9 500 -5 453 

Utestående åtaganden 17 192 32 853 34 453 - - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 55 000 36 000 36 000 - - - 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:3 
Grundläggande betaltjänster 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 35 500 35 500 35 500 35 500 

Förändring till följd av:    

Beslut 100 100 100 100 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 35 600 35 600 35 600 35 600 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 35 600 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Grundläggande betal-
tjänster för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 35 600 000 kronor för 
respektive år.  

 
4.6.4 2:4 Informationsteknik och 

telekommunikation 

Tabell 4.13 Anslagsutveckling 2:4 Informationsteknik och 
telekommunikation 
Tusental kronor 

2014 Utfall 16 999  
Anslags- 
sparande 2 344 

2015 Anslag 18 844 1 
Utgifts- 
prognos 18 376 

2016 Förslag 12 094    

2017 Beräknat 12 844    

2018 Beräknat 12 844    

2019 Beräknat 12 844    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för insatser 
som bidrar till att förverkliga målet för it-
politiken, liksom uppföljningar och 
utvärderingar av politiken. 

Regeringens överväganden 

Under 2015 har anslaget använts till bl.a. SCB:s 
it-undersökningar, Bredbandsforums verksam-

het, studier och analyser inom bredbands-
området, Digitaliseringskommissionens verk-
samhet, samt bidrag till DigiDel inom området 
för funktionshindradefrågor. 

Inför 2016 planeras anslaget användas för 
SCB:s it-undersökningar samt vissa studier 
och analyser inom ramen för it-politiken. 

Sänkningen av anslagsnivån beror på tidigare 
beslut om bl.a. överföring av medel från anslag 
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 
till anslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation för införandet av 
bredbandskoordinatorer. 

 
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:4 
Informationsteknik och telekommunikation 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 18 844 18 844 18 844 18 844 

Förändring till följd av:    

Beslut -6 750 -6 000 -6 000 -6 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 12 094 12 844 12 844 12 844 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 12 094 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Informationsteknik och 
telekommunikation för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 12 844 000 kronor för 
respektive år.  

4.6.5 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation 

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation 
Tusental kronor 

2014 Utfall 245 465  
Anslags- 
sparande 14 165 

2015 Anslag 120 144 1 
Utgifts- 
prognos 119 704 

2016 Förslag 126 014    

2017 Beräknat 126 014    

2018 Beräknat 126 014    

2019 Beräknat 126 014    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
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Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
samt samordningsinsatser för driftsäkra och 
tillgängliga elektroniska kommunikationer. 
Detta inbegriper stöd till bredbandsprojekt i 
områden där utbyggnad inte genomförs på 
marknadsmässig grund.  

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
för driftsäkra och robusta elektroniska kommu-
nikationer för att skydda kommunikationerna 
mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid 
samt för samhällsomfattande tjänster inom 
området elektronisk kommunikation. 

Anslaget får användas för administration av 
åtgärderna. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 2:5 Driftsäker och till-
gänglig elektronisk kommunikation ingå ekono-
miska åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 110 000 000 kronor 2017–2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndi-

gande krävs för att möjliggöra att det för verk-
samheten kan göras ekonomiska åtaganden som 
främst avser flerårigt avtalstecknande vid upp-
handling. 

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
110 000 000 kronor 2017–2019. 

 
 

Tabell 4.16 Beställningsbemyndigande för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 129 202 40 960 91 504 - - - 

Nya åtaganden 34 839 85 000 80 000 - - - 

Infriade åtaganden -123 081 -34 456 -61 504 -80 000 -20 000 -10 000 

Utestående åtaganden 40 960 91 504 110 000 - - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 155 000 110 000 110 000 - - - 
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Regeringens överväganden 

Höjningen av anslagsnivån beror på tidigare 
beslut om överföring av medel till anslag 2:5 
Driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation från anslag 2:4 
Informationsteknik och telekommunikation för 
införandet av bredbandskoordinatorer. 
 
Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:5 
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 126 144 126 144 126 144 126 144 

Förändring till följd av:    

Beslut -130 -130 -130 -130 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 126 014 126 014 126 014 126 014 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 126 014 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Driftsäker och tillgäng-
lig elektronisk kommunikation för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
126 014 000 kronor för respektive år. Av detta 
belopp motsvarar 100 000 000 kronor det 
utgiftsuttag som föreslås för finansiering av 
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrest-
ningar som gäller elektronisk kommunikation. 
Minst motsvarande belopp kommer att användas 
för detta ändamål. 

4.6.6 2:6 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse  

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 2:6 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 
Tusental kronor 

2014 Utfall 38 191  
Anslags- 
sparande 609 

2015 Anslag 48 050 1 
Utgifts- 
prognos 48 855 

2016 Förslag 55 046    

2017 Beräknat 55 073 2   

2018 Beräknat 55 145 3   

2019 Beräknat 10 273 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 55 004 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 54 879 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 10 085 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för styrning, 
samordning och uppföljning av digitaliseringen 
av den offentliga förvaltningen. Anslaget får 
användas för utgifter för E-legitimationsnämn-
dens verksamhet i den mån den inte finansieras 
med avgifter samt för andra förvaltningsgemen-
samma tjänster och funktioner. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.19 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 - 0 0 0 

Prognos 2015 - 0 0 0 

Budget 2016 - 9 000 9 000 0 

 
E-legitimationsnämnden får disponera de 
avgifter som myndigheten får ta ut av de upp-
handlande myndigheter som ansluter sig till det 
system för säker elektronisk identifiering som 
nämnden tillhandahåller (se även avsnitt 4.4.2). 

Regeringens överväganden 

Under 2015 har anslaget använts till bl.a. pro-
jekten E-arkiv, Mina meddelanden, E-handel i 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 22 

130 

staten, Svensk e-legitimation och E-
legitimationsnämnden. 

För 2016 planeras anslaget användas till att 
driva vidare pågående initiativ och andra strate-
giska e-förvaltningsprojekt. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
10 000 000 kronor för genomförandet av 
eIDAS-förordningen (se mer i avsnitt 4.5.1). 

Sänkningen av anslagsnivå beror på återställ-
ning av tidigare beslut.  

 
Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 2:6 
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 83 050 83 050 83 050 83 050 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 85 189 489 1 634 

Beslut -28 089 -28 168 -28 395 -74 671 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  2 1 261 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 55 046 55 073 55 145 10 273 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 55 046 000 kronor 
anvisas under anslag 2:6 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
55 073 000 kronor, 55 145 000 kronor respektive 
10 273 000 kronor.  
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen  

 
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för 

anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 37 000 000 kronor 2017, 
37 000 000 kronor 2018 och 46 000 000 
kronor 2019–2022 (avsnitt 3.1.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:11 Intervention för jordbruks-
produkter m.m. besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
58 224 000 kronor 2017 och 42 776 000 
kronor 2018 (avsnitt 3.1.11), 

3. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 170 000 000 kronor 2017–
2023 (avsnitt 3.1.13), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:14 Från EU-budgeten finan-
sierade strukturstöd till fisket m.m. besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 830 000 000 kronor 2017–2023 
avsnitt 3.1.14), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för kredit-
garantier som inklusive tidigare utnyttjad 
kredit uppgår till högst 500 000 000 kronor 
för mjölkföretag i Sverige som under senare 
år har gjort väsentliga investeringar i ökad 
mjölkproduktion (avsnitt 3.1.16), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö 
och struktur besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
14 205 000 000 kronor 2017–2023 (avsnitt 
3.1.18),  

7. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:19 Från EU-budgeten finan-
sierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 10 000 000 000 
kronor 2017–2023 (avsnitt 3.1.19), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i 
jordbruket besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 180 000 000 kro-
nor 2017–2019 (avsnitt 3.1.20), 

9. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2017–
2022 (avsnitt 3.1.25), 

10. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel enligt följande 
uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Skogsstyrelsen 413 452 

1:2 Insatser för skogsbruket 328 206 

1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 118 572 

1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 104 305 

1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 14 933 

1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349 

1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 57 778 

1:8 Statens jordbruksverk 530 700 

1:9 Bekämpande av växtskadegörare 5 000 

1:10 Gårdsstöd m.m. 7 632 000 

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 128 000 

1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 

1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 24 250 

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 137 000 

1:15 Livsmedelsverket 314 814 

1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 76 160 

1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 913 

1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 007 866 

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 230 764 

1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 72 830 

1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 116 

1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 

1:23 Främjande av rennäringen m.m. 107 915 

1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 1 801 598 

1:25 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning 564 354 

1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 177 

Summa  18 919 553 
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2 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel omfattar verksamhet inom 
områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, 
fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog 
och jakt samt rennäring och andra samiska 
näringar. Utgiftsområdet omfattar även verk-
samhet inom utbildning och forskning.  

Verksamheten gällande jordbruks- och 
fiskerinäringarna är i hög grad inriktad på til-
lämpning av EU:s regleringar och stödsystem. 
Utgifterna för verksamheten inom jordbruks- 
och fiskeområdena bestäms i stor utsträckning 
av beslut inom EU.  

Verksamheten inom landsbygdsområdet 
består till stor del av åtgärder inom Lands-
bygdsprogram för Sverige 2014–2020. 
Programmets övergripande mål är att främja 
jordbrukets konkurrenskraft, säkerställa håll-
bar förvaltning av naturresurser och klimat-
åtgärder samt att uppnå en territoriellt balan-
serad utveckling av ekonomier och samhällen 
på landsbygden. Programmet för lokalt ledd 
utveckling och Havs- och fiskeriprogrammet 
bidrar också till utveckling på landsbygden. 

De djurfrågor som omfattas berör djur som 
människan håller eller på annat sätt har tagit 
ansvar för samt den del av faunavården som 
avser viltvård. Djurhälsa, djurskydd, skydds-
åtgärder mot växtskadegörare och viltvård 
behandlas under utgiftsområdet, liksom verk-
samhet som rör livsmedelsburna smittor som 
kan smitta från djur till människa. 

Inom livsmedelsområdet syftar verksam-
heten till att utveckla regler, bedriva, leda och 
samordna den offentliga kontrollen, ge råd 
och information till företag och konsumenter 
med målen att livsmedlen på marknaden ska 
vara säkra, att livsmedelshanteringen ska vara 
redlig och för främjande av bra matvanor. 
Dricksvatten inkluderas i verksamheten. Lag-
stiftningen på området regleras i huvudsak 
gemensamt inom EU. Därtill bedrivs verk-
samhet som avser att främja livsmedelssek-
torns konkurrenskraft och att öka livsmedels-
exporten, bl.a. i arbetet med en nationell livs-
medelsstrategi.  

Verksamheten på skogsområdet är inom 
ramen för de jämställda målen för produktion 
och miljö inriktad på tillsyn, inventering, upp-
följning, utvärdering samt på rådgivning, 
utbildning och information. Vidare ingår 
framför allt miljöinriktade bidrag och ersätt-
ningar.  

Målsättningen för verksamheten om ren-
näring och andra samiska näringar är att dessa 
ska bedrivas hållbart. Från och med 2015 sam-
ordnas samepolitiska frågor av Kulturdepar-
tementet. Samepolitiska frågor omfattar flera 
utgiftsområden varav rennäring och samiska 
näringar hanteras under utgiftsområde 23 även 
fortsättningsvis. 

Verksamhet inom utbildning och forskning 
utvecklar kunskapen om de biologiska natur-
resurserna samt om människans förvaltning 
och hållbara nyttjande av dessa. Den forskning 
som bedrivs inom de areella näringarna har 
fokus på såväl produktionsinriktad forskning 
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som att utveckla kunskaperna om naturresur-
serna och ekosystemtjänsterna för kommande 
generationers behov. 

Samarbete mellan länder bedrivs inom 
utgiftsområdet, särskilt inom ramen för EU 
men även internationellt inom FAO (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations), det nordiska samarbetet, WTO 
(World Trade Organisation), OECD (Orga-
nisation for Economic Co-operation and 
Development), Forest Europe (alleuropeiskt 
skogssamarbete), Codex Alimentarius 
(FAO:s och WHO:s gemensamma livs-
medelsstandardiseringsprogram), IPPC (In-
ternationella växtskyddskonventionen), OIE 
(Världsorganisationen för djurhälsa) och flera 
andra internationella organisationer. 

Inom utgiftsområdet ingår följande myn-
digheter och anslag: Statens jordbruksverk 
(Jordbruksverket), Statens veterinär-
medicinska anstalt, Ansvarsnämnden för 
djurens hälso- och sjukvård, Centrala 
djurförsöksetiska nämnden, Livsmedelsverket, 
Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), vissa verksamheter vid länsstyrelserna 
och Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande (Formas) samt anslaget 
1:23 Främjande av rennäringen m.m.  

Av utgifterna finansieras 54 procent genom 
Europeiska garantifonden för jordbruk, Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygds-
utveckling samt Europeiska fiskerifonden och 
från 2015 även Europeiska havs- och fiskeri-
fonden. En stor del av EU-medlen avser obli-
gatoriska åtgärder såsom gårdsstöd och inter-
vention. Därtill kommer delfinansierade stöd 
och ersättningar som förutsätter nationell 
medfinansiering, i huvudsak inom lands-
bygdsprogrammet och havs- och fiskeri-
programmet. 

I diagram 2.1 visas fördelningen av medel 
inom utgiftsområdet. 

 

Diagram 2.1 Utgiftsområde 23, 2016 

 
– EU-stöd (10,1 miljarder kronor): Finan-

siering från EU-budgeten, t.ex. gårds-
stöd, intervention, landsbygdsprogram-
met och havs- och fiskeriprogrammet. En 
del av EU-stödet förutsätter nationell 
medfinansiering. 

– Nationell medfinansiering av landsbygds-
programmet och havs- och fiskeri-
programmet (3,7 miljarder kronor). 

– Forskning och utbildning (2,4 miljarder 
kronor): Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) och stöd till forskning. 

– Myndigheter (1,4 miljarder kronor): 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej 
SLU). 

– Övrigt (1,3 miljarder kronor): Nationellt 
stöd, bekämpande av smittsamma hus-
djurssjukdomar, m.m. 

 

EU-stöd 
53 % 

Nationell 
medfinansieri
ng av EU-stöd 

20 % 

Forskning och 
utbildning 

(inkl. SLU och 
stöd via 
Formas) 

13 % 

Myndigheter 
(exkl. SLU) 

7 % 

Övrigt 
7 % 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Skogsstyrelsen 411 400 398 413 403 418 435 

1:2 Insatser för skogsbruket 278 273 268 328 322 310 299 

1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 115 116 113 119 120 122 124 

1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 107 102 102 104 106 109 112 

1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 11 13 12 15 15 10 10 

1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 132 124 124 124 124 124 124 

1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 35 48 47 58 58 58 58 

1:8 Statens jordbruksverk 535 501 497 531 524 533 546 

1:9 Bekämpande av växtskadegörare 5 5 5 5 5 5 5 

1:10 Gårdsstöd m.m. 6 149 6 097 5 371 7 632 6 387 6 304 6 300 

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 131 129 136 128 127 126 126 

1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 27 75 76 75 75 75 75 

1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 22 46 29 24 24 24 24 

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till 
fisket m.m. 66 143 61 137 147 123 112 

1:15 Livsmedelsverket 304 303 299 315 317 320 325 

1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 85 50 49 76 125 128 128 

1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer 
m.m. 42 43 42 43 43 43 43 

1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 075 2 741 1 884 4 008 3 251 3 550 3 470 

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 2 340 2 084 1 496 2 231 2 047 2 391 2 513 

1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 27 33 32 73 80 80 80 

1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 4 4 4 4 

1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 1 1 1 2 2 2 

1:23 Främjande av rennäringen m.m. 110 108 103 108 100 100 100 

1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 1 706 1 723 1 723 1 802 1 821 1 871 1 906 

1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad 
forskning 484 516 517 564 570 578 569 

1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 1 1 1 1 

Totalt för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel 16 203 15 681 13 390 18 920 16 798 17 410 17 492 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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Utfallet för 2014 inom utgiftsområdet blev 16,2 
miljoner kronor, vilket är 410 miljoner kronor 
högre än anvisade medel. Utgifterna för anslaget 
1:10 Gårdsstöd m.m. är högre, 217 miljoner 
kronor, än anvisade medel eftersom den svenska 
kronan blev något svagare i förhållande till euron 
än beräknat i statens budget.  

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 15 656 15 656 15 656 15 656 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 51 89 147 217 

Beslut 3 179 2 264 2 546 2 544 

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 1 546 301 218 41 

Volymer -12 -13 -14 159 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -9 -6 2 19 

Övrigt -1 490 -1 493 -1 145 -1 144 

Ny ramnivå  18 920 16 798 17 410 17 492 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

 

2016 

Transfereringar 1 14 494 

Verksamhetsutgifter 2 4 405 

Investeringar 3 21 

Summa ramnivå 18 920 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel redovisas normalt i huvudsak på 
budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en likformig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. En skatteutgift uppstår om 
skatteuttaget för en viss grupp eller en viss 
kategori av skattebetalare är lägre än vad som är 
förenligt med normen. Förutom skatteutgifter 
redovisas i förekommande fall även skatte-
sanktioner där skatteuttaget är högre än den 
angivna normen. Många av skatteutgifterna har 
införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo 
och kan därför jämställas med stöd på budgetens 
utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovis-
ningen av skatteutgifterna finns i regeringens 
skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2014 
(skr. 2013/14:98). I det följande redovisas de 
skatteutgifter som är att hänföra till utgifts-
område 23 Areella näringar, landsbygd och livs-
medel. 

Därutöver tillkommer kapitalvinst på 
näringsfastigheter. Det har dock inte varit möj-
ligt att i redovisningen särskilja om hur stor 
andel som hänför sig till lantbruksfastigheter 
respektive övriga näringsfastigheter. 
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Tabell 2.4 Skatteutgifter 
Miljoner kronor 

 2015 2016 

Uttag av bränsle 110 110 

Avverkningsrätt till skog - - 

Anläggning av ny skog m.m. 120 220 

Skogsavdrag - - 

Nedsatt energiskatt på uppvärm-
ningsbränslen inom växthus- och 
jordbruksnäringen 60 60 

Nedsatt koldioxidskatt för 
uppvärmning inom växthus- och 
jordbruksnäringen 120 60 

Särskild nedsättning av kol-
dioxidskatt för uppvärmning inom 
växthus- och jordbruksnäringen U U 

Nedsatt energiskatt på el som 
används inom växthus- och 
jordbruksnäringen 500 500 

Nedsatt koldioxidskatt för diesel 
till arbetsmaskiner inom jord- 
och skogsbruksnäringen 420 800 

Totalt för utgiftsområde 23   

Ett U i tabellen innebär att skatteutgiften har upphört. 

Uttag av bränsle 

Enligt huvudregeln är uttag ur näringsverksam-
het skattepliktigt. Uttag av bränsle från en 
fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruks-
enhet ska dock inte uttagsbeskattas om bränslet 
används för uppvärmning av den skattskyldiges 
privatbostad på fastigheten (22 kap. 9 § inkomst-
skattelagen 1999:1229, förkortad IL). Skatte-
utgiften avser skatt på inkomst av närings-
verksamhet och särskild löneskatt. 

Avverkningsrätt till skog 

Enligt god redovisningssed uppkommer intäkten 
när bindande avtal träffas. Enligt gällande lag-
stiftning tillämpas dock i detta fall kontant-
principen då ersättning för avverkningsrätt till 
skog betalas under flera år (21 kap. 2 § IL). Detta 
innebär att beskattningen skjuts upp och en 
räntefri kredit uppstår i näringsverksamheten. I 
princip borde räntan på krediten utgöra underlag 
för skatt på inkomst av näringsverksamhet och 
särskild löneskatt. 

Anläggning av ny skog m.m. 

Utgifter för anläggning av ny skog och dikning 
som främjar skogsbruk ska kostnadsföras direkt. 
Utgifter för inköp samt plantering av träd och 
buskar för frukt- eller bärodling får dras av 
direkt (21 kap. 3 § och 20 kap. 17 § IL). Skatte-
utgiften utgörs av ränteeffekten på den omedel-
bara avskrivningen och avser skatt på inkomst av 
näringsverksamhet och särskild löneskatt. 

Skogsavdrag 

Vid avyttring av skog får fysisk person under 
innehavstiden avdrag med högst 50 procent av 
anskaffningsvärdet medan avdraget för juridiska 
personer är begränsat till 25 procent. För ett 
visst beskattningsår får avdrag göras med högst 
halva den avdragsgrundande skogsintäkten (21 
kap. 4–19 §§ IL). Syftet med avdragsrätten är att 
undanta rena kapitaluttag från beskattning. Å 
andra sidan saknas anledning att ge avdrag när 
värdeökningen på skogstillväxten överstiger 
gjorda uttag. Skatteutgiften uppkommer genom 
den schablon som är vald för beräkning av 
avdragets storlek och avser skatt på inkomst av 
näringsverksamhet och särskild löneskatt. 

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen 
inom växthus- och jordbruksnäringen 

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 lagen (1994:1776) 
om skatt på energi (LSE) gäller energiskatte-
befrielse med 70 procent för användning av vissa 
fossila bränslen för annat ändamål än drift av 
motordrivna fordon vid yrkesmässig växthus-
odling eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller 
vattenbruksverksamhet. Normen utgörs av full 
energiskatt på uppvärmningsbränslen. 

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen 
inom växthus- och jordbruksnäringen 

Enligt 6 a kap. 1 § 10 och 11 LSE gäller kol-
dioxidskattebefrielse med 40 procent för 
användning av fossila bränslen för annat ändamål 
än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig 
växthusodling eller i annan jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverksamhet. Normen 
utgörs av full koldioxidskattesats. Riksdagen 
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beslutade att sänka skattebefrielsen från 70 
procent till 40 procent fr.o.m. den 1 januari 
2015. Denna budgetproposition innehåller 
förslag till förändringar av storleken på befrielsen 
från koldioxidskatt (se Förslag till statens 
budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6). 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom växthus- och 
jordbruksnäringen 

Riksdagen beslutade att slopa den särskilda 
nedsättningsregeln fr.o.m. den 1 januari 2015. 
Skatteutgiften har därmed upphört. 

Nedsatt energiskatt på el som används inom 
växthus- och jordbruksnäringen 

El som används vid yrkesmässig växthusodling 
eller i annan jordbruks-, skogsbruks- eller 
vattenbruksverksamhet beskattas med 0,5 
öre/kWh (11 kap. 3 § respektive 11 kap. 12 § 
LSE). Normen utgörs av normalskattesatsen på 
el. 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till 
arbetsmaskiner inom jord- och 
skogsbruksnäringen 

Enligt 6 a kap. 2 a § LSE gäller nedsatt kol-
dioxidskatt för dieselbränsle som används i 
arbetsmaskiner i yrkesmässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverksamhet. Nedsätt-
ningen motsvarar en återbetalning med 0,90 
kronor/liter. Normen utgörs av full koldioxid-
skattesats. Riksdagen beslutade att fr.o.m. den 1 
januari 2015 begränsa återbetalningen från 1,70 
kronor/liter till 0,90 kronor/liter. Denna 
budgetproposition innehåller förslag till för-
ändringar av storleken på befrielsen från 
koldioxidskatt (se Förslag till statens budget, 
finansplan och skattefrågor, avsnitt 6). 

2.4 Målen för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel är: 

– att insatserna ska bidra till goda förut-
sättningar för arbete, tillväxt och välfärd i 
alla delar av landet. De gröna näringarna ska 
vara livskraftiga och bidra till klimat-
omställningen och att naturresurserna 
används hållbart (prop. 2014/15:1, bet 
2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88). 

 
För skogspolitiken finns vidare två jämställda 
mål beslutade av riksdagen: 

– Ett produktionsmål: 

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas 
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 
uthålligt god avkastning. Skogsproduk-
tionens inriktning ska ge handlingsfrihet i 
fråga om användningen av vad skogen 
producerar (prop. 1992/93:226, bet. 
1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252, prop. 
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 
2007/08:244), 

– och ett miljömål: 

Skogsmarkens naturgivna produktions-
förmåga ska bevaras. En biologisk mångfald 
och genetisk variation i skogen ska säkras. 
Skogen ska brukas så att växt- och djurarter 
som naturligt hör hemma i skogen ges 
förutsättningar att fortleva under naturliga 
betingelser och i livskraftiga bestånd. 
Hotade arter och naturtyper ska skyddas. 
Skogens kulturmiljövärden samt dess 
estetiska och sociala värden ska värnas 
(prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, 
rskr. 1992/93:252, prop. 2007/08:108, bet. 
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244). 

 
Riksdagen har beslutat om ett generationsmål 
för miljöarbetet och om 16 miljökvalitetsmål 
som uttrycker den miljömässiga dimensionen av 
hållbar utveckling (prop. 2009/10:155, bet. 
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Miljö-
kvalitetsmålen och generationsmålet är styrande 
för det miljöarbete som Sverige bedriver natio-
nellt, inom EU och internationellt. Resultat-
redovisningen av miljökvalitetsmålen i sin helhet 
finns under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård.  

Det finns även ett övergripande mål för same-
politiken: att verka för en levande samisk kultur 
byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och 
andra samiska näringar. Målet är beslutat av riks-
dagen (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:MJU2, 
rskr. 2005/06:108). Samepolitiken omfattar flera 
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utgiftsområden bl.a. under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse, 16 Utbildning och universitets-
forskning och 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid. Resultatbeskrivningen för samiska 
näringar görs i förhållande till den delen av målet 
som rör samiska näringar. 

2.5 Resultatredovisning 

2.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Resultatindikatorer och andra bedömnings-
grunder redovisas under respektive avsnitt. 

2.5.2 Resultat hållbar landsbygd 

En hållbar landsbygdsutveckling 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet av målet används följande 
indikatorer: 

– Sysselsättningsutvecklingen på landsbyg-
den. 

– Befolkningsutvecklingen på landsbygden. 

– Andel av befolkningen (totalt och utanför 
tätort och småort) med tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/s. 

Resultat  

Befolkning, sysselsättning och företagande på 
landsbygden 
Sveriges landsbygder uppvisar både områden 
som är expansiva och områden med befolk-
ningsminskningar. Generellt har områden i när-
heten av större befolkningscentrum en mer 
dynamisk utveckling än mer glest befolkade 
områden. Sveriges folkmängd ökade med 
488 583 personer mellan 2008 och 2014. Tabell 
2.5 visar befolkningsutvecklingen och syssel-
sättningsutvecklingen sedan 2008 och bygger på 
Jordbruksverkets indelning av kommuner. Av 
tabellen framgår att kvinnor i större utsträckning 
än män lämnar glest befolkade landsbygds-
områden, men att skillnaderna inte är så stora. 
Dessutom visar tabellen att befolkningen har 
ökat i landsbygdsområden. En uppdelning i 
åldergrupper visar att sedan 2013 har den största 
ökningen skett av såväl män som kvinnor i 

åldersgruppen 65 år och äldre, men antalet män i 
åldersgruppen 25–64 år såväl som yngre än 25 år 
har också ökat. 

 
Tabell 2.5 Befolknings- och sysselsättningsutveckling sedan 
2007 

 Befolknings-
utveckling, 

2008–2014, 
antal 

Befolknings
utveckling, 

2008–
2014, % 

Sysselsättnings-
utveckling, 
2008–2013 

(tillväxt i antal 
förvärvs-

arbetande) 

Stadsområden (exkl. 
storstadsområden) 
– varav kvinnor 
– varav män 

+146 236 
 

+66 555 
+79 681 

+5,35 
 

+4,83 
+5,87 

+4,69 
 

+5,23 
+4,19 

Landsbygdsområden 
– varav kvinnor 
– varav män 

+25 540 
+4 929 

+20 611 

+0,87 
+0,34 
+1,41 

-0,12 
+0,34 
-0,53 

Glest befolkade 
landsbygdsområden 
– varav kvinnor 
– varav män 

9 545 
 

5 785 
3 760 

-3,35 
 

-4,13 
-2,59 

+3,17 
 

+2,11 
+4,11 

Hela riket 
– varav kvinnor 
– varav män 

+488 583 
+221 904 
+266 679 

+5,28 
+4,77 
+5,80 

+4,62 
+4,95 
+4,31 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Tillgången till bredband med hög överförings-
kapacitet är i dag ojämnt fördelad, både inom 
och mellan regioner. Knappt 58 procent av 
Sveriges befolkning har tillgång till bredband 
med hög överföringskapacitet om minst 100 
Mbit/s. Motsvarande siffra för områden utanför 
tätort och småort är ca 13 procent. 

Parlamentarisk utredning om en sammanhållen 
politik för Sveriges landsbygder 
Regeringen har beslutat om direktiv till en 
parlamentarisk kommitté (dir. 2015:73), med 
uppgift att lämna förslag på en sammanhållen 
politik för en långsiktigt hållbar utveckling i 
Sveriges landsbygder. 

Konkurrenskraftig livsmedelssektor 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultat används följande indika-
torer:  

– Antal livsmedelsföretag. 

– Värdet av svensk livsmedelsexport. 

– Antal land- och anläggningsgodkännande. 

– Konsumtion inkommande besökare 
(restaurang och livsmedel). 

– Antal kommuner som har kostpolicy. 

– Mediavärde av internationell press. 
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Den förra regeringens satsning, Sverige – det nya 
matlandet avslutades under 2014. Insatser har i 
huvudsak genomförts inom ramen för anslaget 
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor. 

Resultat 
 
Tabell 2.6 Utvecklingen i Sverige – det nya matlandet 

 2008 2011 2014 

Antal livsmedelsföretag 3 192 3 423 3 822 

Värde livsmedelsexport, mkr 47 218 54 381 69 327 

Antal land- och anläggnings-
godkännande 6 9 32 

Andel kommuner med 
kostpolicy(grundskola), % i.u. 45 % 62 %* 

Medievärde internationell 
press, mkr i.u. 120  506  

Konsumtion inkommande 
besökande, mkr 25 400 23 500 32 400 

Källa: Statistiska centralbyrån (företag, export), Livsmedelsverket (Land- och 
anläggningsgodkännanden), Skolmatens vänner (kostpolicy), Visit Sweden 
(mediavärde), Tillväxtverket (Konsumtion inkommande). 
* Siffran är från 2013. 

En konkurrenskraftig livsmedelssektor  
Antalet livsmedelsföretag ökade mellan 2008–
2014 med 19 procent. Under samma period 
ökade livsmedelsexporten med 46 procent, från 
47,3 miljarder kronor till 69,3 miljarder kronor.  
För att öka exporten av livsmedel har Jord-
bruksverket och Livsmedelsverket erhållit medel 
för att lösa exportrelaterade problem i tredje-
land. Syftet har varit att få Sverige som land god-
känt eller att få enskilda anläggningar i Sverige 
godkända för export av en viss vara till ett visst 
mottagarland. Arbetet bedrivs i samarbete med 
Kommerskollegium och Tullverket.  

Vid sidan av denna verksamhet har Business 
Sweden (f.d. Exportrådet) under perioden 2008–
2014 genomfört drygt 230 exportfrämjande 
aktiviteter inom ramen för livsmedelsprogram-
met Food From Sweden. Under 2014 med-
verkade totalt 197 företag i programmet. 

Livsmedelsverkets kompetenscentrum för 
måltiden i vård, skola och omsorg och dess 
arbete under åren 2011–2014 har utvärderats och 
granskningen ger ett mycket högt betyg på såväl 
bemötande som material och kompetens. Av 
måltidscheferna ansåg 76 procent att Livs-
medelsverket i hög grad ger stöd då det gäller 
utveckling av de offentliga måltiderna. Däremot 
har verket inte nått ut lika bra till grupper som 
lärare och vård- och omsorgspersonal. Livs-
medelsverket har genomfört ett uppdrag som 
bestått i att göra en inventering av studier och 

projekt om måltidskvalitet för äldre, samt utifrån 
denna lämna förslag på hur måltidskvaliteten för 
äldre personer och personer med funktions-
nedsättning kan utvecklas och höjas. Livs-
medelsverket har i ett annat uppdrag tagit fram 
ett kostnadsfritt arbetsmaterial med övningar där 
skolmaten kan användas som ett pedagogiskt 
verktyg.  

Under 2011–2014 har Livsmedelsverket haft i 
uppdrag att utveckla kompetensen i den offent-
liga livsmedelskontrollen till nytta för företag 
och konsumenter. Flera aktiviteter har genom-
förts under 2014 med fokus på verksamhetsstyr-
ning, riskbaserad kontroll, flexibilitet, metodiskt 
arbetssätt, bemötande och dialog samt på sam-
arbete. Under 2014 deltog ca 1300 personer i 
utbildningar som anordnades vid sammanlagt 30 
tillfällen. 

Småskalig livsmedelsproduktion 
Livsmedelsverket har haft ett fortsatt uppdrag 
att arbeta med rådgivning om livsmedelslagstift-
ningen och dess tillämpning och reglerna om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel. Under 2014 avsattes 12,4 miljoner 
kronor för att sänka kostnaderna för kött-
kontroll, vid mindre slakterier och vilthan-
teringsanläggningar. Medlen har även kunnat 
användas för att finansiera kostnader för god-
kännandeprövning av mindre slakterier och vilt-
hanteringsanläggningar. Antalet aktiva små 
slakterier och vilthanteringsanläggningar fort-
sätter att öka. Regeringen har i likhet med 
tidigare år beslutat om bidrag för ett nationellt 
kompetenscentrum för mathantverk. 

 
Tabell 2.7 Småskalig livsmedelsproduktion 
Antal företag 

 2008 2011 2014 

Småslakterier* 113 149 168 

Dryckesvaruindustri  
(<10 anställda) 98 139 305 

Mejeri och glassindustri 
(<10 anställda) 107 117 167 

Frukt-, bär- och grönsaks-
industri 
(<10 anställda) 143 175 260 

Industri för bageri- och 
mjölprodukter 
(<10 anställda) 1 120 1 105 1 146 

Källa: Statistiska centralbyrån Företagsdatabasen samt Livsmedelsverket 
(småslakterier). 
*Slaktad vikt under 1 000 ton. 
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Kommunikation  
Det internationella kommunikationsarbetet har 
enligt Visit Swedens mätningar lett till 1 832 
artiklar i utländska medier motsvarande ett 
pressvärde på 506 miljoner kronor under 2014. 
Totalt under perioden 2011–2014 har arbetet 
genererat nära 3 900 artiklar utomlands till ett 
totalt medievärde om 1,5 miljarder kronor. 

Marknadsföringskonceptet ”Try Swedish” 
som utvecklats av Visit Sweden och Business 
Sweden används av allt fler företag och vid inter-
nationella marknadsföringsaktiviteter. Syftet är 
att ha en gemensam ingång till kommunika-
tionen för marknadsföring av svenska livs-
medelsprodukter och svensk matkultur utom-
lands.  

Som en del av Jordbruksverkets uppdrag att 
utveckla kunskapen kring regionala specialiteter 
och gastronomiska regioner har man tagit fram 
kunskapsbanken ”Smaka Sverige”. Den inne-
håller dels en redovisning av uppdraget om att 
utveckla gastronomiska regioner, men ska även 
vara en lärplattform med publicerade mat-
rapporter från livsmedelsprojekt samt från 
landsbygdsprogrammet.  

Regeringen har under perioden 2015–2018 
gett Statens jordbruksverk, Institutet för språk 
och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och 
Sametinget i uppdrag att samverka för att synlig-
göra, tillvarata och utveckla kunskap kopplad till 
traditionell småskalig matkultur och därmed 
också främja ett levande kulturarv. Erfarenheter 
från gastronomiska regioner ska bl.a. tillvaratas i 
det arbetet. 

En utvärdering av kommunikationsinsatserna 
2011–2014 har genomförts. Enligt utvärderingen 
har aktiviteterna resulterat i att Sverige synts mer 
i media avseende mat och dryck, inte minst 
internationellt och att kännedomen kring 
Sverige som ett matland har ökat. Även natio-
nellt har intresset ökat. I utvärderingen konsta-
teras också att en utveckling och förflyttning av 
varumärket Sverige inom mat och dryck kräver 
uthållighet, tar lång tid och kräver mer om-
fattande resurser. Det finns en god grund, 
konceptuell och digital, med möjlighet att 
utveckla vidare.  

Landsbygdsprogrammet 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet av målet används följande 
indikatorer: 

– De resultatindikatorer som i enlighet med 
EU:s regelverk har fastställts i programmet 
för uppföljning. Resultaten redovisas år-
ligen i programmets årsrapport.  

Andra bedömningsgrunder 
Landsbygdsprogrammets effekter utvärderas 
regelbundet i enlighet med EU:s regelverk. En 
halvtidsutvärdering av programmet för perioden 
2007–2013 gjordes av Sveriges lantbruksuniver-
sitet 2010, och en slututvärdering ska redovisas i 
december 2016.  

För programperioden 2014–2020 ingår två 
fördjupade årsrapporter (2017 och 2019), en 
slutrapport 2020 och en slututvärdering ska 
redovisas 2024. 

Dessutom kommer det utvärderingssekreta-
riat som Jordbruksverket på uppdrag av den 
förra regeringen har inrättat att löpande 
genomföra egna utredningar och uppföljningar.  

Resultat  

Genomförandet av landsbygdsprogrammet 2007–
2013 
Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013 
består av ett trettiotal olika åtgärder, var och en 
med angivna omfattnings-, resultat- och effekt-
mål, för vilka indikatorer har definierats. Nedan 
redovisas huvuddragen av resultaten per åtgärds-
område (s.k. axlar) för 2007–2013. 

Landsbygdsprogrammet för 2007–2013 är 
uppdelat i fyra åtgärdsområden, s.k. axlar. Jord-
bruksverket har hittills betalat ut medel mot-
svarande drygt 93,9 procent av program-
periodens budget. Medel får betalas ut fram till 
den sista december 2015.  

För 2015 var budgeten för flertalet stöd-
former intecknad och fokus har legat på utbetal-
ningar. Outnyttjade medel hos stödmyndigheter 
har samlats i centrala potter för fördelning enligt 
avropsköer. Medel har även fördelats om mellan 
åtgärder med samma syfte och en viss överteck-
ning av budgeten har gjorts för att parera för de 
medel som blir outnyttjade hos stödsökanden. 
Beviljat belopp är något större än budgeten för 
att ta hänsyn till medel som kommer tillbaka 
2015. Under 2014 har nya stödbeslut endast 
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kunnat fattas i begränsad omfattning inom ett 
fåtal åtgärder, såsom startstöd, kompetens-
utveckling, stängsel mot rovdjur samt projekt-
stöd för lantrasföreningar.  

 
Förbättra jord- och skogsbrukssektorns 
konkurrenskraft (axel 1) 
Åtgärderna inom axel 1 syftar till att stärka 
företagens utvecklings- och konkurrenskraft 
genom kompetensuppbyggnad, ny modern 
teknik, resurseffektiva produktionsmetoder och 
nya produkter. Målgruppen för åtgärderna är 
företagare inom de areella näringarna och livs-
medelsföretagare. I tabell 2.8 redovisas utfallet i 
förhållande till omfattningsmålen för perioden 
2007–2014. Den samlade bedömningen är att 
målet är uppfyllt. 

 
Tabell 2.8 Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft 

Åtgärd Indikator Mål för 
hela 

perioden 
2007–2013 

Utfall 
2007–2014 

Utfall 
2007–2014 

i % av 
målet 

Kompetens-
utveckling 
– Jordbruk1 
– Skog1 

 
 
Antal 
deltagare 

 
 

420 900 
82 000 

 
 

711 040 
294 308 

 
 

169 
359 

Startstöd Antal 
etab-
leringar 1 400 1 548 111 

Investerings-
stöd 
jordbruk1 

Antal 
företag 6 700 7 307 109 

Investerings-
stöd föräd-
lingsledet 

Antal 
företag 630 1 164 185 

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk (Årsrapport 2014, 
Landsbygdsprogram för Sverige). 

1 Inklusive utmaningsmedel. 

 
Resultatet för investeringsstöden mäts i antalet 
avslutade insatser, antal företag som beviljats 
stöd som introducerar nya produkter och/eller 
ny teknik samt ökning av bruttoförädlingsvärdet 
hos stödmottagare. Resultatmålen är uppfyllda 
med undantag för bruttoförädlingsvärdet, vilket 
släpar efter. Detta resultatmål är dock med 
marginal uppnått för startstödet. Avseende 
kompetensutveckling är indikatorn antal del-
tagare som framgångsrikt följt en utbildnings-
aktivitet.  

Åtgärder för att förbättra miljön och landskapet 
(axel 2)  
Det övergripande målet för insatserna i axel 2 i 
landsbygdsprogrammet är hållbar utveckling och 
bevarande av ett attraktivt landskap och en 
levande landsbygd.  

Miljöersättningarna har i stort sett haft samma 
utformning under 2014 som tidigare, men med-
len har kommit från budgeten för Landsbygds-
programmet för perioden 2014–2020. EU-regel-
verket har möjliggjort detta som en övergångs-
lösning eftersom processen med framtagandet av 
regelverken för landsbygdsprogrammen 2014–
2020 blev försenade. För att inte upparbetade 
miljövärden skulle förloras tilläts medel från den 
nya programperioden att bekosta fortsatta miljö-
åtaganden enligt regler för den föregående 
programperioden. I tabell 2.9 Miljöersättningar 
och tabell 2.10 Miljöinvesteringar redovisas utfall 
i relation till de mål som är fastställda för ett 
urval av ersättningsformerna inom Landsbygds-
programmet 2007–2013, eftersom programmet 
för innevarande budgetperiod inte var godkänt 
2014. För vissa av miljöersättningarna har 
omfattningen mätt i antal hektar minskat jäm-
fört med 2013, bl.a. på grund av att åtaganden 
som löpte ut 2013 inte förlängdes. 

 
Tabell 2.9 Miljöersättningar 
Hektar 

Åtgärd Mål Utfall 2013 Prognos 
2014 

Prognos 
2014 i % 
av målet 

Skötsel av 
ängs- och 
betesmarker 500 000  420 749 403 4221 81 

Skyddszoner 9 000 11 559 7 2691 81 

Minskat 
kväveläckage 180 000 140 698 40 9641 23 

 Skötsel av 
våtmarker 10 000 7 753  8 4071 84 

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk. 
1 Miljöersättningarna har förlängda åtaganden enligt regelverket för landsbygds-
programmet 2007–2013 men betalas 2014 ut från landsbygdsprogrammet 2014-
2020. 

 
Tabell 2.10 Miljöinvesteringar 
Hektar 

Åtgärd Mål för 
program-
perioden 

2007–2013 

Prognos 2014 Utfall 2013 i 
% av målet 

Anläggning av 
våtmarker 6 000 5 2281 87 

Restaurering av 
ängs- och 
betesmarker 18 000 10 6201 60 

Stängsel mot 
rovdjur 3 300 7 509 228 

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk. 
1 Ackumulerat antal företag och ha minskar 2014 då några beslutande projekt 
avbryts och inga nya projekt startade under året. 

 
Under året har fortsatta satsningar gjorts på 
informations- och rådgivningsinsatser för att 
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minska växtnäringsläckage, minska utsläppen av 
växthusgaser och effektivisera energianvänd-
ningen som en del i projektet Greppa Näringen. 
Andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet 
som har positiva effekter på utsläppen av växt-
husgaser är t.ex. stöd till investeringar i biogas-
anläggningar och gödsellagring. 

Diversifiering och förbättrad livskvalitet på 
landsbygden (axel 3) 
Åtgärderna inom axel 3 ska leda till en ökad 
diversifiering av landsbygdens näringsliv i syfte 
att främja jobb och hög livskvalitet för dem som 
bor på landsbygden samt ett hållbart utnyttjande 
av landsbygdens samlade resurser. Målgruppen 
för åtgärderna inom axeln är småföretagare på 
landsbygden samt lokala och regionala aktörer 
som verkar på landsbygden. I tabell 2.11 redo-
visas utfallet i förhållande till omfattningsmålen 
för perioden 2007–2014. 

 
Tabell 2.11 Åtgärder för diversifiering och förbättrad 
livskvalitet på landsbygden 

Åtgärd Indikator Mål för 
hela 

perioden 
2007–

2013 

Utfall 
2007–2014 

Utfall  
2007–2014 

i % av 
målet 

Diversifiering i 
jordbruks-
företag 

Antal stödda 
företag/projekt 2 800 1 179 42 

Affärsutveck-
ling i mikro-
företag 

Antal stödda 
företag/projekt 3 600 1 952 54 

Främjande av 
landsbygds-
turism 

Antal stödda 
verksamheter 3 100 1 304 42 

Grundlägg-
ande tjänster1 Antal aktiviteter 1 270 982 77 

Byutveckling Omfattning, 
antal byar/lokal 
grupper 600 303 51 

Landsbygdens 
natur- och 
kulturarv Antal aktiviteter 600 243 41 

Kompetensut-
veckling och 
information Antal deltagare 82 000 104 872 128 

Källa: Sammanställning av statistik från Statens jordbruksverk. 
1 Inklusive medel från den europeiska återhämtningsplanen. 

 
Budgetmålet för axeln, totalt sett, är uppfyllt, 
men motsvaras inte av en liknande målupp-
fyllelse mätt i antal beviljade stöd och resultat av 
insatserna. Resultat mäts i ökning av arbetstill-
fällen och ökning av bruttoförädlingsvärde. 
Resultat i form av antal arbetstillfällen inom axel 
3 fortsätter att öka allt eftersom projekt och 
investeringar färdigställs och avslutas men de 
fulla effekterna av insatserna kan komma att 
dröja. En betydande del av projekten som 

genomförts är projekt av förutsättningsskapande 
karaktär och dessa ger inte några direkta utfall 
för antal arbetstillfällen och bruttoförädlings-
värde. Många stöd till företag visar på en ökad 
arbetstid men inte på nya arbetstillfällen. Under 
2014 har endast kompetens- och informations-
åtgärden varit öppen för ansökningar. En sats-
ning har varit läromaterial för barn och unga 
med fokus på sambandet mellan stad och land.  

Leader (axel 4) 
Det övergripande målet för Leader är att främja 
ett effektivt genomförande av landsbygds-
programmet genom förankring, inflytande och 
samverkan på lokal nivå. Leadermetoden ska 
omfatta programmets alla insatsområden med 
särskilt fokus på axel 3. Målet är att minst 60 
Leaderområden ska bildas under program-
perioden.  

Under 2014 var 63 Leaderområden över hela 
landet i gång med verksamheter. Totalt har 4 221 
Leaderprojekt beviljats och budgetutnyttjandet 
för axel 4 var vid 2014 års utgång fullt uppfyllt. 
Under 2014 har arbetet fokuserat på att slutföra 
och redovisa pågående projekt.  

Partnerskapsöverenskommelsen 
Europeiska kommissionen beslutade i oktober 
2014 om den partnerskapsöverenskommelse 
som Sverige utarbetat för programperioden 
2014–2020. Partnerskapsöverenskommelsen är 
en övergripande strategi för de fyra Europeiska 
struktur- och investeringsfonderna: Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden, Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden. Partnerskapsöverenskommelsen 
har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU 
2020-målen och stärka EU:s och Sveriges 
konkurrenskraft. Överenskommelsen syftar 
även till att främja synergier och undvika över-
lappning mellan fonderna och arbetet med 
fonderna ska i ökad grad kopplas till andra 
instrument på EU-nivå och nationell nivå. 

Tillväxtverket, Rådet för Europeiska social-
fonden i Sverige och Statens jordbruksverk har 
på den tidigare regeringens uppdrag i december 
2013 även inlett ett fördjupat samarbete inom 
ramen för en s.k. fondsamordningsgrupp. I april 
2015 redovisades till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) gruppens arbete under 
2014. Arbetet har hittills fokuserat på insatser 
kopplade till starten av fondprogrammen. Bland 
annat har myndigheterna samarbetat kring en 
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gemensam tolkning av EU-regelverket och kring 
de egna föreskrifterna m.m. Kommunikation, 
horisontella kriterier, regionala samverkans-
processer och förenkling är andra områden som 
har varit föremål för samarbete. 

Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020 
Ett förslag till landsbygdsprogram för perioden 
2014–2020 överlämnades den 10 juni 2014 till 
EU-kommissionen för godkännande. Detta 
förslag var inte helt komplett eftersom vissa av 
de EU-regelverk som styr utformningen av 
landsbygdsprogrammen inte var beslutade vid 
den tidpunkt då programförslaget överlämnades 
till kommissionen. Under hösten 2014 återkom 
kommissionen med ett antal frågor om det 
svenska programförslaget. Efter att de aktuella 
EU-regelverken beslutats, och utifrån kom-
missionens frågor, kunde Sverige komplettera 
programförslaget. Det svenska landsbygds-
programmet godkändes av EU-kommissionen 
den 26 maj 2015.  

Som en övergångslösning mellan de två 
programperioderna har regelverket för miljö-
ersättningar för perioden 2007–2013 tillämpats 
även under 2014, men med finansiering från 
programperioden 2014–2020. För vissa av miljö-
ersättningarna har omfattningen minskat jämfört 
med 2013, bl.a. på grund av att åtaganden som 
löpte ut 2013 inte förlängdes. Miljöersättning-
arna inom landsbygdsprogrammet för perioden 
2014–2020 som beslutats under året är av stor 
betydelse för att nå en hållbar näringsbelastning 
från jordbruket och även målen inom ramdirek-
tivet för vatten (2000/60/EG). 

Nya femårsåtaganden inom miljöersättning-
arna i landsbygdsprogrammet 2014–2020 
kommer att kunna ingås fr.o.m. 2015 för exem-
pelvis betesmark och slåtterängar, vallodling och 
skötsel av våtmark och dammar. Samtliga ersätt-
ningsformer kommer att vara öppna fr.o.m. 
2016. I jämförelse med föregående program-
period har vissa miljöersättningar tagits bort ur 
programmet t.ex. skötsel av värdefulla natur- och 
kulturmiljöer i odlingslandskapet. Inom ramen 
för ansvariga myndigheters utvärdering av den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska effekterna 
av att natur- och kulturmiljöstödet utgått analy-
seras. 

En översyn av områden med väsentliga natur-
liga begränsningar inom kompensationsstödet 
ingår som en del i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 1305/2013 av den 17 

december 2013 om stöd för landsbygds-
utveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu). Den yttre om-
rådesgränsen har lagts fast i det svenska lands-
bygdsprogram för 2014–2020 som godkänts av 
kommissionen. 

Lokalt ledd utveckling 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet av målet används följande 
indikatorer: 

– De resultatindikatorer som i enlighet med 
EU:s regelverk har fastställts i programmet 
för uppföljning. Resultaten redovisas år-
ligen i programmets årsrapport.  

Andra bedömningsgrunder 
I likhet med övriga EU-program med gemensam 
förvaltning utvärderas LLU-programmet i enlig-
het med EU:s regelverk.  

För programperioden 2014–2020 ingår två 
fördjupade årsrapporter (2017 och 2019), en 
slutrapport 2020 och en slututvärdering ska 
redovisas 2024. 

Resultat 
På lokal nivå bildas lokala utvecklingsområden 
(tidigare Leaderområden), som genom sin lokala 
utvecklingsstrategi ska bidra till att hitta lokala 
lösningar på lokala utmaningar. De lokala 
utvecklingsstrategierna är utgångspunkten för 
arbetet under programperioden. Arbetet ska 
präglas av ett underifrånperspektiv och sam-
verkan mellan privata, offentliga och ideella 
intressen. Nytt för denna programperiod (2014–
2020) är att Sverige arbetar i en flerfondslösning 
och medel till lokalt ledd utveckling kommer 
från fyra Europeiska investeringsfonder (Euro-
peiska socialfonden, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdens utveckling och Euro-
peiska havs- och fiskerifonden).  

Under hösten 2014 togs förslag till lokala 
utvecklingsområden fram runtom i landet. 
Under våren 2015 har dessa bedömts och rang-
ordnats utifrån ett antal urvalskriterier. De 48 
strategier som prioriterats arbetar nu vidare med 
sitt förberedande arbete. När detta är klart 
kommer de under hösten 2015 att få startbesked 
från Jordbruksverket och därefter kan arbetet 
med utvecklingsstrategierna inledas. 
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Förutsättningarna för lokalt ledd utveckling 
beskrivs i landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet samt i ett särskilt program 
för lokalt ledd utveckling med stöd från regio-
nalfonden och socialfonden. Utbetalningar av-
seende de sistnämnda fonderna sker under 2015 
från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmark-
nad och arbetsliv respektive utgiftsområde 19 
Regional tillväxt. 

Analys och slutsatser hållbar landsbygd 
Landsbygden i Sverige uppvisar en heterogen 
bild med stora variationer mellan områden där 
den tätortsnära landsbygden i flera avseenden 
uppvisar en expansiv och dynamisk utveckling. 
En ökning av befolkningen ses även i andra typer 
av landsbygdsområden. En förklaring till detta är 
ökad invandring. 

Landsbygdsprogrammets åtgärder bidrar till 
uppfyllandet av Sveriges miljömål och mål för 
den regionala tillväxtpolitiken. Programmets 
resultatmål, som avser hur stor andel av bud-
geten som har förbrukats, är fullt uppfyllda för 
axel 1, 3 och 4. Att omfattningsmålen inte nåtts 
fullt ut trots att budgeten är använd kan till viss 
del förklaras av att uppföljningen av resultat 
baseras på genomförda och avslutade insatser. 
Effekten av genomförda åtgärder uppstår ofta 
inte förrän efter ett antal år. Programmets 
effekter kommer att utvärderas 2016 i samband 
med den obligatoriska slututvärdering som ska 
göras. Målen för de arealbaserade miljöersätt-
ningarna är lättare att följa upp men omfatt-
ningsmålen nås inte heller för alla dessa. En 
bidragande orsak till detta kan vara den över-
gångslösning för miljöersättningarna som til-
lämpats under 2014 och en viss osäkerhet till 
följd av att regelverken varit försenade. Miljö-
ersättningarna i landsbygdsprogrammet har stor 
betydelse för att nå de nationella miljökvalitets-
målen och det nationella målet om en mångfald 
av kulturmiljöer. Miljöersättningarnas effekt på 
måluppfyllelsen avseende miljökvalitetsmålen 
redovisas under utgiftsområde 20, Allmän miljö- 
och naturvård. 

Mot bakgrund av det arbete som fondsam-
ordningsgruppen inom ramen för partnerskaps-
överenskommelsen hittills gjort är bedömningen 
att ökad samordning kommit till stånd under 
programstarten, vilket skapar förutsättningar för 
ett effektivt och samordnat genomförande av 
fonderna. Ökad samordning gör bl.a. att det blir 
lättare för projektägare att hitta rätt fond och 

program samt att synliggöra hur fonderna 
kompletterar varandra. Ökad samverkan och 
samordning skapar också förutsättningar för 
synergier mellan de olika fonderna, vilket bidrar 
till ökat mervärde.  

Arbetet med lokalt ledd utveckling med stöd 
av flera fonder har startat men är ännu så länge i 
inledningsfasen.  

2.5.3 Resultat jordbruks- och 
livsmedelsproduktion 

Konkurrenskraft i jordbruksföretagen 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet används indi-
katorerna: 

– Prisutveckling. 

– Strukturutveckling. 

– Andel utbetalda stöd under innevarande 
stödår. 

 
Utöver dessa indikatorer redovisas statistik för 
att ge en beskrivning av utvecklingen i sektorn. 
Denna statistik har tidigare redovisats som indi-
katorer. För att få en säkrare rapportering har en 
del statistik bytts ut mot sådan som lämnas varje 
år. På så sätt är det möjligt att få tidsserier i 
redovisningen. Indikatorn Minskning av admi-
nistrativa kostnader för jordbruksområdet, 
skogsbruksområdet, fiskeområdet och livs-
medelsområdet redovisas inte längre eftersom 
inga nya mätningar har gjorts sedan 2012. Rege-
ringen har flyttat fokus i regelförenklingsarbetet 
från administrativa kostnader till upplevd admi-
nistrativ börda vilket också bidrar till att indika-
torn inte längre redovisas.  

Resultat 

Prisutveckling  
Avräkningspriser för vegetabilier varierar mycket 
mellan åren. Priserna ökade mellan 2012 och 
2013 men sjönk sedan under 2014 och början av 
2015. Priserna för matpotatis ökade mycket 
mellan 2012 och 2013 men sjönk sedan mellan 
februari 2014 och februari 2015.  

För animaliska produkter ökade priserna 
mellan 2012 och 2014 och men sjönk mellan 
2014 och 2015. För flera animaliska produkter 
har priserna ökat något eller varit relativt oför-
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ändrade. Sammantraget har dock priserna sjunkit 
vilket förklaras av att priserna på mjölk har 
sjunkit kraftigt.  

I tabell 2.12 beskrivs avräkningsprisindex för 
2012–2015. 

 
Tabell 2.12 Avräkningsprisindex för jordbruksprodukter 
2012–2015 
Index 2010=100 

 2012 2013 2014 2015 

Avräkningspriser 
jordbruksprodukter 107,0 110,1 109,1 102,3 

Avräkningspriser 
vegetabilier 111,0 115,1 106,8 104,2 

Avräkningspriser 
animalier 104,1 106,6 110,8 100,9 

Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 49 SM 1504. 

 
Priserna för jordbrukets insatsvaror ökade 
mellan 2014 och 2015. Mest ökade priserna på 
gödning och jordförbättringsmedel medan 
priserna på energi och smörjmedel minskade. 
Även priserna på djurfoder minskade något.  

I tabellen nedan beskrivs index för produk-
tionsmedelpriser för 2012–2015. 

 
Tabell 2.13 Index för produktionsmedelspriser 2012–2015 
Index 2010=100 

År 2012 2013 2014 2015 

Djurfoder 108,3 124,0 116,1 115,0 

Energi och smörj-
medel 

 
112,7 

 
109,4 

 
105,8 

 
100,2 

Gödnings- och 
jordförbättringsmedel 

 
120,0 

 
115,0 

 
110,2 

 
122,2 

Produktionsmedel 
totalt 

 
108,3 

 
110,5 

 
108,2 

 
109,7 

Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 49 SM 1504. 

 
Priserna på jordbruksmark har mer än fyr-
dubblats sedan EU-inträdet 1995. Efter att ha 
nått en högstanivå 2011 har priserna sjunkit 
under 2012 och 2013. Mellan 2012 och 2013 
sjönk priserna med 2 procent. 

I tabellen nedan beskrivs förändringen i 
priserna på jordbruksmark 1995–2013. 

 
Tabell 2.14 Genomsnittliga priser på jordbruksmark 1995–
2013 
Tusental kronor per hektar 

År 1995 2010 2011 2012 2013 

Pris 10,8 40,7 50,5 49,6 48,4 
Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 38 SM 1401. 

 

Även arrendepriser har ökat mycket sedan 1995. 
Mellan 1995 och 2012 har priserna mer än för-
dubblats. De senaste åren har dock priserna 
stagnerat. 

I tabellen nedan beskrivs index för genom-
snittliga arrendepriser för perioden 1995–2014. 

 
Tabell 2.15 Index för genomsnittliga arrendepriser för 
jordbruksmark 1995–2014 
Index 1994=100 

År 1995 2011 2012 2013 2014 

Pris 102 202 207 205 210 
Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 39 SM 1501. 

 
Sammanfattningsvis har prisutvecklingen varit 
negativ för både vegetabilier och animalier under 
2014 och början av 2015. På animaliesidan har 
särskilt priserna för mjölk minskat. Priserna för 
insatsvaror har totalt sett ökat sedan 2010, dock 
har de minskat det senaste året. Både arrende-
priser och markpriser har ökat sett till ett långt 
perspektiv, men de senaste åren har mark-
priserna sjunkit något medan arrendepriserna 
legat relativt stilla.  

Strukturutveckling och företagande 
Antalet sysselsatta inom jordbruket under 2013 
var 56 724 vilket är en minskning med ca 
1 procent sedan 2012. År 2006 var antalet syssel-
satta 52 737.  

Av de sysselsatta 2013 var 24 procent kvinnor 
och 76 procent män. Fördelningen mellan kvin-
nor och män har varit relativt stabil under 
perioden. Från 2010 har dock antalet kvinnor 
sysselsatta i jordbruket ökat. 

 
Tabell 2.16 Antalet sysselsatta i Sverige inom jordbruket 
2006–2013 
Antal personer 

År 2006 2008 2010 2012 2013 

Kvinnor 11 604 10 458 11 639 13 797 13 572 

Män 41 133 36 214 38 295 43 686 43 152 

Totalt 52 737 46 672 49 934 57 483 56 724 

Källa: Statistiska centralbyrån (RAMS). 

 
Antalet jordbruksföretag uppgick 2014 till ca 
65 800. År 2003 var antalet jordbruksföretag 
66 780. År 2010 förändrades definitionen av 
jordbruksföretag, varför jämförelsen i denna 
proposition endast görs fr.o.m. 2010. Från och 
med 2010 har antalet jordbruksföretag minskat 
med drygt 5 000 företag. I tabellen nedan 
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beskrivs antalet jordbruksföretag mellan 2003 
och 2014. 

 
Tabell 2.17 Antalet jordbruksföretag 2003–2014 
Antal företag 

År 2003 2007 2010 2013 2014 

Antal 
jordbruks-
företag 66 780 72 609 71 091 67 146 65 847 

Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 34 SM 1501. 

 
I tabell 2.18 beskrivs förändringen av drifts-
resultatet för jordbruket mellan 2010–2013. 
Driftsresultat beräknas som företagens totala 
intäkter minus totala kostnaden. 

 
Tabell 2.18 Driftsresultatet för jordbruket 2010–2013 

År 2010 2011 2012 2013 

Driftsresul-
tatet för 
jordbruket 22 000 23 365 22 195 20 854 

Källa: Tillväxtanalys, egen bearbetning. 

 
Antalet nya företag inom de gröna näringarna 
2014 var 1 202. År 2010 var antalet 946. I tabell 
2.19 beskrivs antalet nya företag inom de gröna 
näringarna mellan 2010 och 2014. 

 
Tabell 2.19 Antalet nya företag inom de gröna näringarna 
2010–2014 
Antal företag 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal nya 
företag 946 1 108 1 051 1 032 1 202 

Källa: Tillväxtanalys, egen bearbetning. 

 
 

I tabell 2:20 beskrivs utvecklingen av antalet 
företag uppdelade i kategorierna växtodlings-
företag och företag med husdjur samt övriga 
företag. Av företagen med husdjur visas även 
företag med mjölkkor. Som framgår av tabellen 
är har antalet företag minskat totalt, störst är 
minskningen för företag med mjölkkor. 

 
Tabell 2.20 Växtodlingsföretag och företag med husdjur 
Antal företag 

År 2010 2013 2014 

Växtodlingsföretag 19 849 20 310 18 668 

Företag med husdjur 22 601 20 687 19 679 

Varav företag med 
mjölkkor 17 234 15 459 13 770 

Övriga företag 33 442 33 205 31 531 
Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden 
JO 35 SM 1401. 

 
Antalet mjölkkor har minskat med nära 60 000 
djur mellan 2004 och 2014. Under de senaste 
fyra åren har antalet mjölkkor minskat med ca 
4 000 djur. Även antalet slaktsvin har minskat. 
Sedan 2004 har antalet slaktsvin minskat med 
nära 240 000 djur. Under de senaste fyra åren har 
minskningen varit 80 000 djur. Samma trend 
gäller smågrisar som även de har minskat i antal 
sedan 2004, med ca 150 000 djur. Under de 
senaste fyra åren har minskningen varit ca 50 000 
djur. 

I tabellen nedan beskrivs utvecklingen av 
antalet mjölkkor, slaktsvin och smågrisar mellan 
2004 och 2014. 
 

 

Tabell 2.21 Antalet mjölkkor, slaktsvin och smågrisar 2004–2014 
Antal djur 

År 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Mjölkkor 403 702 387 530 357 194 348 095 347 969 344 339 

Slaktsvin 1 094 537 1 001 947 947 112 936 910 851 358 856 754 

Smågrisar 528 445 491 644 465 345 427 002 370 412 375 671 
Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik. 

 
 
Tabell 2.22 Åkerarealen i Sverige 2003–2014 
Hektar 

År 2003 2007 2010 2013 2014 

Åkerareal totalt 2 118 900 2 117 700 2 157 500 2 162 300 2 204 400 

Spannmålsareal 1 153 900 990 100 962 800 984 500 1 034 400 

Vallareal 965 000 1 127 600 1 194 700 1 177 800 1 170 000 
Källa: Statens jordbruksverk Sveriges officiella statistik. 
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Den totala åkerarealen 2014 var 2 204 400 hek-
tar. Sedan 2003 har den totala åkerarealen ökat 
med ca 85 000 hektar. Mellan 2013 och 2014 var 
ökningen ca 40 000 hektar. Spannmålsarealen har 
minskat med ca 120 000hektarunder samma 
tioårsperiod. Mellan 2013 och 2014 ökade dock 
spannmålsarealen med ca 50 000 hektar. Sam-
tidigt som spannmålasarealen har minskat har 
vallarealen ökat. Mellan 2003 och 2014 ökade 
arealen vall med drygt 200 000 hektar. Dock 
minskade den mellan 2013 och 2014 med ca 
8 000 hektar. I tabell 2.22 beskrivs utvecklingen 
av åkerarealen i Sverige. 

Sammanfattningsvis har den totala arealen 
åker i Sverige ökat under den senaste tioårs-
perioden. Det är främst vallarealen som har ökat 
medan arealen spannmål har minskat.  

Andel utbetalda stöd under innevarande stödår  
Under 2014 betalade Jordbruksverket ut 98,4 
procent av gårdsstödet den 1 december, vilket 
var första möjliga dag för utbetalning. Före års-
skiftet hade ytterligare utbetalningar skett och 
totalt 99,5 procent av gårdsstödet hade betalats 
ut. Jordbruksverket har i flera år ökat andelen 
tidigt utbetalda stöd och 2014 var andelen den 
högsta hittills.  

Administration 
För att effektivisera och förenkla handlägg-
ningen samt underlätta för brukarna har Jord-
bruksverket fortsatt arbeta med att införa 
elektroniska lösningar där så är möjligt.  

För att undvika fel i stödhanteringen görs 
förebyggande arbete som t.ex. uppdatering av 
blockdatabasen, den databas med kartmaterial 
som brukarna använder sig vid ansökan om stöd 
och ersättningar. En uppdaterad blockdatabas 
leder till mindre fel i ansökningar och därmed 
mindre risk för finansiella korrigeringar från 
EU-kommissionen. Ekonomistyrningsverket 
har i sin roll som nationellt revisorsorgan för 
användningen av EU-medel i Sverige granskat 
Jordbruksverkets, länsstyrelsernas, Skogsstyrel-
sens och Sametingets hantering av medel från 
EU-fonderna. I den årliga granskningen hittades 
fel hos samtliga myndigheter rörande stöd till 
landsbygdsåtgärder. Det är särskilt i hanteringen 
av projektstöd och företagsstöd som fel har 
hittats.  

Jordbruksverket har fortsatt arbetet med att 
minska felen i hanteringen. 

Jordbrukets konkurrenskraft 
Konkurrenskraftsutredningen överlämnades till 
Näringsdepartementet den 5 mars 2015. Utred-
ningen föreslår bl.a. att regeringen till riksdagen 
lägger ett förslag till en vision för 2030 om en 
hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och 
trädgårdsnäring. För att nå denna vision föreslår 
utredningen en strategi för tillväxt och 
värdeskapande. Strategin delas in i etappmål och 
åtgärder för att uppnå dessa. Utredningens för-
slag till åtgärder, inom strategin för tillväxt och 
värdeskapande, utgår ifrån fyra fokusområden, 
företagande, marknadsförutsättningar, regler och 
villkor samt kunskap och innovation.  

Under 2013 och våren 2014 uppstod en kraf-
tig obalans på marknaden för svenskt griskött. 
Marknadssituationen resulterade bl.a. i uppsagda 
leverantörskontrakt och långa slaktköer vid 
svenska slakterier. Med anledning av det kritiska 
läget samlade landsbygdsministern aktörer från 
hela värdekedjan i ett försök att vända den nega-
tiva utvecklingen. På ett högnivåmöte i juni 
beslutade värdekedjans aktörer att anta en 
gemensam handlingsplan med åtgärder på både 
lång och kort sikt. Handlingsplanen, som rör 
såväl grisföretag som slakterier, dagligvaruhandel 
och stat, har sedan dess fungerat som ett viktigt 
styrinstrument för åtgärder på branschnivå. 

Under 2014 och våren 2015 uppstod en akut 
kris i mjölknäringen. En djup nedgång i världs-
marknadspriserna för mjölk i kombination med 
att stora investeringar i nya mjölkstallar under 
senare år har lett till likviditets- och soliditets-
problem för många svenska mjölkföretag. Av 
den anledningen bemyndigades regeringen att 
under 2015 ikläda staten betalningsansvar för 
kreditgarantier som uppgår till högst 
500 000 000 kronor (prop. 2014/15:99 utg. omr. 
23, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). 
Garantierna riktas till mjölkföretag i Sverige som 
under senare år har gjort väsentliga investeringar 
i ökad mjölkproduktion. Med anledning av det 
kritiska läget i den svenska mjölksektorn sam-
lade landsbygdsministern även organisationer, 
företag och myndigheter med koppling till 
mjölkproduktion. Dessa tog fram en handlings-
plan med 87 åtgärder för att på kort och lång sikt 
utveckla svensk mjölkproduktion. 

Gårdsstödet  
Under 2013 och 2014 slutfördes förhandlingarna 
om den nya gemensamma jordbrukspolitiken. 
Sveriges arbete med reformen fokuserade på 
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ökad marknadsanpassning, att göra lagstift-
ningen enklare för företagen, mer kostnads-
effektiv och i högre grad anpassad till de för-
hållanden som råder i Sverige. Resultatet är ett 
krångligare regelverk, trots omfattande förhand-
lingsinsatser från Sverige och många andra med-
lemsstater. Bland annat innebär införandet av 
nya miljövillkor för gårdsstödet en ökad regel-
börda för jordbruksföretagen. Sveriges stånd-
punkt i förhandlingarna har varit att miljöåt-
gärder inom landsbygdsprogrammet hade varit 
en mer effektiv åtgärd. Överenskommelsen om 
det nya gårdsstödet gav medlemsstaterna vissa 
möjligheter att besluta om hur stödet ska utfor-
mas på nationell nivå. Som beslutsunderlag för 
gårdsstödets utformning i Sverige 2015–2020 
togs en promemoria fram i departementsserien 
(2014:6). Regeringsbeslut om att meddela EU-
kommissionen om gårdsstödets utformning i 
Sverige fattades den 5 juni 2014. År 2015 var det 
första året som de nya reglerna tillämpades i 
Sverige. Det nya gårdsstödet innebär att en 
nationell utjämning av stödnivåerna påbörjas, 
vilken kommer leda till att gårdsstödet 2020 
kommer att vara lika för alla lantbrukare i hela 
landet. Ett särskilt nötdjursbidrag som utgör 13 
procent av den totala budgeten för gårdsstödet 
kommer att införas. Det nya stödet till unga 
jordbrukare har getts en så hög tilldelning som 
möjligt så att unga lantbrukare ges bättre förut-
sättningar att starta jordbruksverksamhet och 
växa, vilket kan bidra till föryngring inom sek-
torn. 

Förenklingsarbete för jordbrukssektorn  
Näringsdepartementet har under året fortsatt 
arbetet med att samordna regeringens arbete 
med att förenkla för företagen. Inom ramen för 
förenkling för jordbruksföretagen har ett 
omfattande arbete skett på EU-nivå under 2015. 
Den nya EU-kommissionären för jordbruk till-
trädde under hösten 2014 och satte förenkling av 
den gemensamma jordbrukspolitiken högt på 
agendan. Under 2015 har medlemsstaterna och 
EU-kommissionen tillsammans identifierat flera 
förslag till förenkling varav vissa redan har 
genomförts i kommissionens riktlinjer.  

Jordbruksverkets förenklingsarbete 
Jordbruksverket genomförde 2013 den s.k. För-
enklingsresan tillsammans med Lantbrukarnas 
riksförbund. Jordbruksverket har under 2014 
och 2015 följt upp de 360 förenklingsförslag 
som samlades in från de företag som besöktes 

under den resan. Förenklingsförslagen har för-
delats ut på berörda myndigheter och bransch-
organisationer för analys och genomförande.  

Under perioden 2011–2014 har Jordbruks-
verket infört en gemensam kundtjänst för Jord-
bruksverket och länsstyrelserna, skapat elektro-
niska kundakter, infört samlade kundbilder för 
handläggare och utvecklat Mina sidor för lant-
brukare. Arbetet syftar till att öka tillgänglig-
heten och överblicken samt ge brukarna bättre 
service och leda till att hanteringen av stöden 
sker enklare och mer enhetligt och med mindre 
risk för fel. 

I stort sett samtliga ansökningar om gårdsstöd 
var elektroniska under 2015. 

Jordbruksverket har under 2014 och 2015 
fortsatt arbetet med villkorad läkemedels-
användning (VILA). VILA innebär att lant-
brukare själva kan inleda behandling efter en 
veterinärs instruktioner. Ansvarig veterinär 
måste regelbundet besöka besättningen och 
utvärdera läkemedelsanvändning och hälsoläge. 
Det är även förenat med vissa utbildningskrav 
för den som ska behandla djuren. För att vill-
korad läkemedelsanvändning för mjölkprodu-
center ska kunna bli tillåtet behöver Jordbruks-
verket göra vissa ändringar i sina föreskrifter och 
i systemet för rapportering av djursjukdata. 
Detta arbete pågår nu och Jordbruksverket 
beräknar att systemet ska vara i kraft den 1 janu-
ari 2016. Det planerade införandet av villkorad 
läkemedelsanvändning kan minska kostnader 
och underlätta det dagliga arbetet för företagen, 
samtidigt som det goda svenska djurhälsoläget 
och låga antibiotikaförbrukningen behålls. 

Analys och slutsatser  
Det svenska jordbruket agerar på en alltmer 
internationellt konkurrensutsatt marknad. För 
att jordbruksnäringen ska vara framgångsrik och 
för att dess potential ska kunna tillvaratas krävs 
att den kan möta konsumenternas efterfrågan på 
ett konkurrenskraftigt och lönsamt sätt både i 
jämförelse med andra producenter inom EU och 
i förhållande till en alltmer effektiv produktion i 
länder utanför EU. 

Under de senaste åren har både avräknings-
priserna och kostnaderna för insatsvaror upp-
visat stora variationer. Eftersom kostnaden för 
insatsvarorna stigit mer än avräkningspriserna 
för animalier, vilket delvis kan förklaras av att 
priserna på mjölk har sjunkit kraftigt, har det 
haft en negativ effekt på produktionen av anima-
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lier. Regeringen anser dock att det finns en hög 
underliggande potential för den svenska anima-
liesektorn. Regeringen ser även potential för 
produktion av vegetabilier. 

Genom reformerna av den gemensamma 
jordbrukspolitiken under 1990- och 2000-talen 
har denna successivt blivit mer marknadsorien-
terad, mer samstämmig med utvecklingspoliti-
ken bl.a. genom utfasning av exportbidragen 
samt fått ett ökat fokus på miljö- och klimat-
åtgärder. Den senaste reformen som beslutades 
av jordbruksministrarna i december 2013 
bedöms dock inte innebära en märkbar föränd-
ring i denna riktning. Regelverket för den 
gemensamma jordbrukspolitiken har genom 
reformen blivit krångligare i många delar. Det 
finns därför skäl att påbörja ett arbete med ana-
lyser och utvärderingar inför kommande refor-
mer av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Stödet till jordbruket i norra Sverige 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet av målet används följande 
indikator: 

– Förändringar i antalet mjölkföretag i norra 
Sverige, uppdelat på olika storleksklasser. 

Andra bedömningsgrunder 
Det nationella stödet till jordbruket i norra 
Sverige utvärderas årligen. Senaste utvärderingen 
är publicerad i Jordbruksverkets rapport 2015:6.  

Resultat 
Grunden för det nationella stödet till norra 
Sverige finns i Sveriges anslutningsfördrag med 
EU. Antalet företag i norra Sverige med mjölk-, 
svin- och äggproduktion har minskat kontinuer-
ligt under de senaste fem åren. Dock har den 
totala produktionen för flertalet av de stöd-
berättigade produktionsgrenarna ökat något 
under de senaste två åren. Summan utbetalt stöd 
var 2014 ca 305 miljoner kronor vilket är 3 mil-
joner kronor mer än totalt utbetalt nationellt 
stöd 2013. Ökningen beror främst på en ökad 
mjölkproduktion.  

Analys och slutsatser 
Mjölkproduktion är den helt dominerande 
produktionsgrenen i norra Sverige Antalet 
mjölkkor har mellan 2013 och 2014 ökat något i 
stödområde 3, varit oförändrat i stödområdena 

2a och 2b men minskat i stödområde 1. Det är 
främst en utveckling mot färre men större före-
tag i kustområdet och i de södra delarna av norra 
Sverige som är förklaringen till detta. 

 
Diagram 2.2 Förändring i antalet mjölkföretag i norra 
Sverige uppdelat på olika storleksklasser för åren 2006–
2014 
  

 
Källa: Statens jordbruksverk. 

 
Företag med svin- och äggproduktion finns till 
övervägande del inom stödområde 2 dvs. i kust-
området där infrastrukturen och produktions-
förutsättningarna är något bättre.  

Regeringen fattade den 16 juli 2015 beslut om 
att hos Kommissionen begära en ändring av 
bilagorna till kommissionens beslut 
K(2010)6050 slutlig, av den 8 september 2010, 
om ett system för långsiktigt stöd på nationell 
nivå till jordbruket i de nordliga områdena i 
Sverige. I bilagorna preciseras bl.a. stödområdena 
för det nationella stödet till norra Sverige. Änd-
ringen görs för att få en överensstämmelse med 
stödområdesindelningen för bergsområdena som 
ska gälla för landsbygdsprogrammets kompen-
sationsstöd fr.o.m. 2016.  

Ekologisk produktion och konsumtion 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet används föl-
jande indikatorer: 

– Utvecklingen av den ekologiska odlingen: 
Sveriges certifierade areal jordbruksmark 
som är omställd eller under omställning till 
ekologisk produktion. 

– Utvecklingen av marknaden för ekologiska 
produkter: Försäljningsökning och andel 
ekologiska livsmedel. 
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Andra bedömningsgrunder 

– Jordbruksverket presenterar varje år (juni) 
statistik för ekologisk odling. 

– Ekoweb i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån presenterar varje år (januari) 
ny försäljningsstatisk för ekologiska pro-
dukter. 

Resultat 
Insatser för ekologisk produktion sker inom 
flera områden och omfattar hela livsmedels-
kedjan. Bland annat inom ramen för landsbygds-
programmet har stöd motsvarande ca 4,5 miljar-
der kronor gått till ekologisk produktion under 
programperioden 2007–2013 samt 722,3 miljo-
ner kronor sedan januari 2014. Dessutom har 
regeringen förstärkt stödet till ekologisk 
produktion i landsbygdsprogrammet med ytter-
ligare drygt 200 miljoner kronor jämfört med det 
programförslag som den förra regeringen över-
lämnade till kommissionen i juni 2014. Detta är 
ett uttryck för den vikt som regeringen lägger 
vid den ekologiska produktionen. 

Ekologisk odling 
Den ekologiska odlingen har ökat kontinuerligt 
och inom några regioner i Sverige har målet i 
landsbygdsprogrammet för 2007–2013 om 20 
procent odlad ekologisk areal uppnåtts.  

Andelen jordbruksmark som var helt omställd 
till ekologisk produktion ökade 2014. Arealen 
jordbruksmark som var helt omställd till ekolo-
gisk produktion uppgick 2014 till 465 300 hek-
tar. Det motsvarar en ökning med 1 procent 
jämfört med 2013. Den totala arealen jord-
bruksmark, som var omställd eller under 
omställning till ekologisk produktion, var i stort 
sett oförändrad. Av Sveriges totala certifierade 
areal jordbruksmark var 17 procent omställd 
eller under omställning till ekologisk produktion 
2014.  

Som en övergångslösning förlängdes vissa 
miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet för 2007–
2013, såsom stöd till ekologisk produktion, att 
också gälla under 2014. 

Europeiska kommissionen har för program-
perioden 2014–2020 valt att framhäva det ekolo-
giska jordbruket genom att hantera frågan i en 
egen artikel i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 
december 2013 om stöd för landsbygdsutveck-
ling från Europeiska jordbruksfonden för lands-

bygdsutveckling och om upphävande av rådets 
förordning (EG) 1698/2005. 

Ett förslag till landsbygdsprogram för 
perioden 2014–2020 blev godkänt av Europeiska 
kommissionen i maj 2015. 

Konsumtion och marknad 
Den ekologiska livsmedelsförsäljningen har ökat 
med 4,3 miljarder kronor till 15,5 miljarder kro-
nor 2014. Det är en ökning med 38 procent 
jämfört med 2013. Av alla sålda livsmedel 2014 
var 5,6 procent ekologiska. Den ekologiska livs-
medelsförsäljningen har fortsatt öka inom 
offentlig marknad, med över 15 procent under 
2014. 

Förutom miljöersättningar för ekologisk pro-
duktion i landsbygdsprogrammet finns mark-
nadsfrämjande åtgärder såsom certifieringsstöd 
och stöd till mervärden, forskning (Formas), 
fältforskning, Centrum för ekologisk produk-
tion och konsumtion (EPOK) vid Sveriges lant-
bruksuniversitet, försöks- och utvecklingsverk-
samhet, Ekologiskt Forum samt Organic 
Sweden. Även inom den förra regeringens sats-
ning Matlandet har det funnits möjlighet att 
söka stöd för olika ekologiska projekt. 

Ny EU-lagstiftning om ekologisk produktion 
Europeiska kommissionen presenterade i mars 
2014 ett nytt lagstiftningspaket om ekologisk 
produktion innehållande ett förslag till ny för-
ordning och en ny handlingsplan. Syftet med 
den föreslagna förordningen är bl.a. att under-
lätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt 
jordbruk. Förordningen ska även bidra till 
enklare regler, minskad administrativ börda, 
rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare och 
stärkt konsumentförtroende för ekologiska 
produkter. Regeringen har arbetat aktivt för att 
förändra förslaget på EU-nivå med målsättning 
att främja ekologisk produktion.  

Analys och slutsatser 
Ekologisk odling bidrar till flera av miljökvali-
tetsmålen, t.ex. Giftfri miljö, Ett rikt odlings-
landskap och Ett rikt växt- och djurliv. För att 
främja ekologisk produktion och konsumtion 
sker insatser inom flera områden i livsmedels-
kedjan. Satsningarna har bidragit till en ökning 
både av den ekologiska odlingen och av mark-
naden för ekologiska produkter. Ytterligare 
viktiga faktorer är livsmedelskedjornas stärkta 
marknadsföring och ett ökande intresse bland 
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konsumenter för produkter som har producerats 
utan bekämpningsmedel. 

2.5.4 Resultat miljö, klimat och energi 

Miljö  

Resultatindikatorer  
För att mäta resultatet för målen på området 
används följande indikatorer: 

– Förändringar i kväve- och fosforutnyttjan-
det i den svenska jordbrukssektorn. 

– Utsläpp av ammoniak från jordbruks-
sektorn.  

– Förändringar i hälso- och miljöriskerna vid 
användning av växtskyddsmedel.  

Resultat  

Förändringar av kväve- och fosforutnyttjande 
Den svenska belastningen av växtnäringsämnen 
på havet minskar liksom övergödningen i 
vattendragen men övergödningsproblemen kvar-
står i många områden, särskilt i Egentliga Öster-
sjön. Jordbruket är fortfarande den största källan 
till vattenburen belastning av fosfor och kväve. 

En ändring av förordningen (1998:915) om 
miljöhänsyn i jordbruket trädde i kraft den 15 
juni 2015(SFS 2015:250). Ändringen omfattar 
bl.a. bemyndigande för Jordbruksverket att ta 
fram föreskrifter om täckning av lagrings-
behållare för rötrester. Att ett krav på täckning 
av lagringsbehållare för rötrester ska införas är 
ett förslag i SOU 2013:5 Djurhållning och 
miljön – hantering av risker och möjligheter med 
stallgödsel. Samtidigt får Jordbruksverket 
möjlighet att peka ut församlingar utanför 
kustområdet i Kalmar län som nitratkänsligt 
område.  

Vid Helsingforskonventionens ministermöte 
hösten 2013 fastställdes att Sverige bör minska 
närsaltsbelastningen till Östersjön med 530 ton 
fosfor samt 9 245 ton kväve, relativt till belast-
ningsnivån Sverige hade 1997–2003. Betinget 
gäller för Egentliga Östersjön, Kattegatt och 
Finska viken, men det finns inget utrymme att 
öka belastningen till andra bassänger. 

Enligt preliminära resultat är Sverige på god 
väg att uppnå belastningsmålet för kväve, och 
har även minskat belastningen ytterligare till 
vissa bassänger. Vad det gäller minskning av 
fosfortillförsel går det långsammare. Inom 

ramen för samarbetet inom Helsingfors-
konventionen pågår just nu ett arbete med att 
uppdatera och analysera utsläppen till Östersjön 
i den s.k. Pollution Load Compliance (PLC). 
Detta arbete beräknas vara klart i mitten av 2018.  

Den nationella gårdsbalans som tas fram 
vartannat år visar på att effektiviteten, uttryckt i 
procent för både kväve och fosfor inom den 
svenska jordbrukssektorn, har stadigt förbättrats 
över tid. Särskilt effektiviteten i fosforutnyttjan-
det beräknat som bortförsel i procent av tillför-
sel har ökat väsentligt under 2000-talet. 

 
Tabell 2.23 Effektiviteten för kväve och fosfor beräknat från 
nationell gårdsbalans 
Procent 

 2005 2007 2009 2011 

Kväve 39 41 44 43 

Fosfor 64 73 86 88 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

Utsläpp av ammoniak från jordbrukssektorn 
Även utsläppen av ammoniak från jordbruket 
fortsätter att minska. År 2012 beräknades jord-
brukets utsläpp till 44 000 ton. Det innebär att 
ammoniakutsläppen har minskat med 400 ton 
jämfört med föregående år.  

Förändringar i hälso- och miljöriskerna vid 
användning av växtskyddsmedel  
Växtskyddsmedel används i huvudsak för att 
skydda växter inom jordbruk, skogsbruk och 
trädgårdsbruk mot svampangrepp, skadedjur 
eller konkurrerande växter. Arbetet i Sverige 
med en hållbar användning av växtskyddsmedel 
beskrivs i den svenska handlingsplanen (Natio-
nell handlingsplan för hållbar användning av 
växtskyddsmedel för perioden 2013–2017). 
Handlingsplanen innehåller mål, riktvärden, 
åtgärder, tidtabeller och hur uppföljningen ska 
göras. 

För att spegla trenderna i hälso- och miljö-
riskerna beräknar Kemikalieinspektionen indi-
katortal för användningen av växtskyddsmedel. 
Försålda mängder till jordbruket, inklusive frukt 
och trädgårdsodling, minskade 2013 med 182 
ton till 1 614 ton. Ogräsmedlen minskade kraf-
tigt med 282 ton samtidigt som svampmedlen 
ökade mest, från 200 ton till 302 ton. Antalet 
hektardoser har minskat något. Trots minsk-
ningen kan en tydlig ökning i miljöriskindex 
noteras medan hälsoriskindex följer minsk-
ningen i antalet hektar doser nedåt. Ökningen 
för miljöriskindex beror på att flera ämnen med 
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höga miljöriskpoäng har ökat i användning. 
Jämfört med basåret 1988 har hälsoriskerna för 
2012 minskat med ca 75 procent medan riskerna 
för miljön minskat med ungefär 35 procent. 
Indexen visar att riskerna legat på ungefär 
samma nivå sedan 1995. Sedan 2010 har en viss 
ökning skett särskilt avseende miljöriskindexet. 

Biologisk mångfald i odlingslandskapet 
I prop. 2013/14:141 En svensk strategi för bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster föreslår 
regeringen en ändring av miljöbalken så att 
dispens ska kunna ges från det generella biotop-
skydd när dispensen avser en åtgärd som under-
lättar för jordbruket men som inte äventyrar 
biotopskyddets syften. Den 1 september 2014 
trädde ändringen i kraft.  

Analys och slutsatser  
Flera av åtgärderna rör miljökvalitetsmålen som 
t.ex. Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergöd-
ning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Giftfri miljö, Begränsad klimat-
påverkan och Myllrande våtmarker och har 
bäring på jordbruket (se vidare utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård för ytterligare 
beskrivning av miljökvalitetsmålen). Miljöåtgär-
der och miljöövervakning blir fortsatt nödvän-
diga för att miljökvalitetsmålen ska nås. 

De preliminära beräkningar som tagits fram 
inom Helcomsamarbetet visar att insatser för att 
minska övergödningen nu måste riktas mot 
åtgärder för att begränsa utsläppen av fosfor. 
Betingen som rör kväve är på god väg att upp-
fyllas. Detta innebär att åtgärder för att minska 
utsläppen av övergödande ämnen från jord-
bruket bör fokuseras på att minska utsläppen av 
fosfor.  

Landsbygdsprogrammet är ett viktigt styr-
medel i arbetet för att nå miljökvalitetmålen (se 
vidare avsnitt 2.5.2 Resultat hållbar landsbygd 
under rubrik Landsbygdsprogrammet) och 
målen för Europaparlamentet och rådet direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område. 

Klimat och energi 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målen på området 
används följande indikatorer: 

– Total tillförd mängd bioenergi. 

– Utsläpp av växthusgaser från jordbruks-
sektorn.  

– Skog och skogsmarks nettoupptag av växt-
husgaser.  

Resultat  
Insatser inom de areella näringarna för att 
minska de globala klimatförändringarna består 
dels i att producera bioenergi och förnybara 
material för att substituera fossila bränslen och 
material, dels i att minska utsläpp och öka upp-
tag i skog och mark.  

Trenden av minskande utsläpp av metan och 
lustgas från jordbruket fortsätter. År 2013 hade 
utsläppen av metan och lustgas från det svenska 
jordbruket minskat med ca 13 procent sedan 
1990. Minskningen beror främst på minskat 
antal nötkreatur och svin och förbättrad gödsel-
hantering. En ny studie från Sveriges lantbruks-
universitet (Effect of perennial cover crop on 
soil organic carbon stocks in southern Sweden, 
C. Poeplau m. fl., 2015) visar att odling av fång-
grödor ökar markens mullhalt och inlagringen av 
kol i marken. Fånggrödeodling är därmed en 
positiv åtgärd inte bara för minskat växt-
näringsläckage utan också ur ett klimatperspek-
tiv. 

 
Diagram 2.3 Utsläpp av växthusgaser från jordbruket 
Miljoner ton koldioxidekvivalenter 

 
Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2015 (exklusive nettoupptag av 
CO2 i jordbruksmark). 

 
Under 2014 har olika åtgärder genomförts för 
att främja skogsbrukets roll i att minska klimat-
påverkan och anpassa skogsbruket till ett föränd-
rat klimat. Skogsstyrelsen har fortsatt att 
utveckla sin rådgivning i syfte att höja skogs-
brukets kunskapsnivå dels om metoder för en 
långsiktigt hållbar ökning av tillväxten i skogen, 
dels om möjliga anpassningsåtgärder.  
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Skog och skogsmark inklusive träprodukter 
hade 2013 ett nettoupptag på ca 53 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, vilket innebär en ökning 
med 10 procent jämfört med 1990, och en 
ökning med 6 procent jämfört med 2011. 
Anledningen till ökningen jämfört med 1990 är 
främst en generellt sett en ökad tillväxt vilket lett 
till en större differens mellan tillväxt och avverk-
ning än tidigare, trots en fortsatt hög avverkning 
de senaste åren. Under 2014 har avverkningen 
varit något högre än 2013 års avverkning och 
sannolikt kommer det rapporterade nettoupp-
taget för 2014 vara något lägre än 2013 års nivå. 

 
Diagram 2.4 Nettoupptag av växthusgaser inom skogsbruket 
2003–2013, inkl. träprodukter (tidsserien omräknad 
jämfört med tidigare år på grund av metodutveckling) 
Miljoner ton koldioxidekvivalenter 

 
Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2015 (exklusive upplagring i 
träprodukter). 

 
Bioenergi från de gröna näringarna svarar i dags-
läget för nästan en tredjedel av den svenska ener-
gianvändningen. Total tillförd mängd biobränsle 
2013 var 129 TWh, vilket är i nivå med 2012 men 
mer än en fördubbling (110 procent högre) 
jämfört med 1990. Ungefär 85 procent av bio-
energin kommer från skogssektorn och till stor 
del från industrins biprodukter. Användningen 
av grenar och toppar (grot) och förädlade 
biobränslen som pellets i fjärrvärme- och el-
produktionsanläggningar har också ökat mar-
kant sedan 1990, även om det skett en avmatt-
ning de senaste åren som bl.a. beror på ökad 
konkurrens från andra energiråvaror som avfall. 
Jordbruket bidrar med en liten men ökande del 
av Sveriges bioenergiproduktion. 

 

Diagram 2.5 Total tillförd mängd bioenergi 
Twh 

 
Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2015. 

 
Biogasproduktionen ökade med 97 GWh 2013 
jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning 
med 6 procent. De huvudsakliga substraten för 
biogasproduktion var olika typer av avfall såsom 
avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från 
livsmedelsindustrin. Gårdsbiogasanläggningarna 
samt samrötningsanläggningarna producerade 
2013 sammalagt 77 respektive 580 GWh, vilket 
är en ökning med 64 respektive 14 procent jäm-
fört med året innan. Mängden rötad gödsel 
ökade under 2013 med 26 procent medan mäng-
den rötade grödor ökade med 36 procent. För-
utom biogas producerade samrötningsanlägg-
ningarna och gårdsbiogasanläggningarna till-
sammans drygt 1 360 000 ton rötrest (s.k. bio-
gödsel) varav minst 99 procent användes som 
gödselmedel. 

Jordbruksverket har under 2015 öppnat pilot-
projektet metanreduceringsersättningen för 
ansökningar. Syftet är att under perioden 2015–
2023 ersätta biogasproducenter, med upp till 20 
öre/KWh, för den dubbla miljönyttan som upp-
står när biogas produceras från gödsel. Totalt har 
55 anläggningar ansökt om att ta del av 
metanreduceringsersättningen sedan projektet i 
praktiken startade vid årsskiftet 2015.  

Den totala energianvändningen inom jord-
bruk, skogsbruk och fiske var 10 TWh 2013, 
energianvändningen är därmed oförändrad jäm-
fört med 2012. Jordbruksverket och Transport-
styrelsen delredovisade den 27 november 2014 
MEKA-projektet (”MetandieselEfterKonver-
tering av Arbetsmaskiner”). Projektets syfte är 
att utveckla biogasdrift för arbetsmaskiner samt 
att arbeta med framtagandet av ett nytt regelverk 
för efterkonvertering av arbetsmaskiner till för-
nybara bränslen.  
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Sverige har i såväl de internationella klimat-
förhandlingarna som inom EU verkat för att 
åstadkomma regler som främjar skogens roll i 
klimatarbetet genom att skogsråvara används för 
träprodukter och biobränslen samtidigt som 
upptag av koldioxid i växande skog kan utgöra 
ett komplement.  

Upptag och utsläpp inom jordbruk, skogs-
bruk och annan markanvändning ingår i Sveriges 
och EU:s åtagande inom ramen för Kyoto-
protokollets andra åtagandeperiod för perioden 
2013–2020. I medlemsländernas motsvarande 
EU-interna åtaganden till 2020, och i Sveriges 
nationella mål till 2020, ingår jordbrukets utsläpp 
men inte upptag och utsläpp inom skogsbruk 
och annan markanvändning.  

Analys och slutsatser  
Utsläppen av växthusgaser globalt måste minska 
kraftigt för att de allvarligaste klimatförändring-
arna ska kunna undvikas. Sverige är ett före-
gångsland i arbetet med att minska utsläppen. 
Den omställning som nu sker i Sverige och som 
har påbörjats inom resten av EU och i andra 
delar av världen är en utmaning som samtidigt 
innebär stora möjligheter för de gröna näring-
arna.  

Minskningen av jordbrukets utsläpp av växt-
husgaser sedan 1990 beror på en fortsatt nedåt-
gående trend för användningen av mineralgödsel 
samt minskad djurhållning. Trots detta har livs-
medelsproduktionen inte minskat i samma 
utsträckning vilket innebär att effektiviteten i 
produktionen har förbättrats och att klimat-
påverkan per producerad enhet är mindre.  

Mätosäkerheten kring upptag och utsläpp från 
jord- och skogsbruk är fortsatt stor men det 
löpande utvecklingsarbetet medför att nog-
grannheten förbättras kontinuerligt. I Sveriges 
rapportering till FN:s klimatkonvention redo-
visas resultaten vad gäller skogsbruk som 
löpande genomsnitt för att undvika att skillnader 
på grund av mätosäkerhet påverkar enskilda år. 
Inom skogsbruket inkluderas sedan 2011 bl.a. 
det kol som finns kvar i stubbar och fr.o.m. 2013 
även kol bundet i träprodukter producerade av 
svensk skogsråvara. Metoder för beräkning av 
skogsmarkens kolinnehåll har också utvecklats 
löpande.  

Energiutvinning från biomassa ökar, inte 
minst inom skogssektorn. Det är viktigt att det 
ökade uttaget av biomassa framför allt från 
skogen inte innebär negativa effekter på biolo-

gisk mångfald och att ytterligare försurning av 
skogsmark undviks. Medvetenheten i de gröna 
näringarna om behovet av att minska beroendet 
av fossil energi genom effektiv och hållbar ener-
gianvändning har under senare år ökat. 

Sammanfattningsvis konstateras att jord-
brukets utsläpp långsiktigt har minskat. Skogs-
brukets nettoupptag ligger kvar på en hög nivå 
samtidigt som produktionen av skogsbaserad 
bioenergi och biogas från jordbruket fortsätter 
att utvecklas positivt, och kontinuerligt arbete 
bedrivs för att minska beroendet av fossil energi 
i de gröna näringarna. Fortsatta insatser behövs 
dock för att ytterligare tillvarata de gröna näring-
arnas möjligheter i klimatarbetet. 

2.5.5 Resultat skog 

Fler jobb i skogen 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för skogspolitikens två 
jämställda mål, produktionsmålet och miljö-
målet, samt relevanta miljökvalitetsmål används 
följande indikatorer: 

– Virkesförråd och återväxt.  

– Röjning och avverkning. 

– Skog och vilt i balans. 

– Miljöhänsyn. 

– Skydd av skogsmark. 

– Skydd mot skadeinsekter m.m.  

Resultat 

Virkesförråd och återväxt 
Den årliga tillväxten på produktiv skogsmark är 
ca 116 miljoner m3sk. Det totala virkesförrådet 
på produktiv skogsmark är omkring 3,0 miljar-
der m3sk varav majoriteten består av tall (39 
procent) och gran (42 procent). Contortatall 
utgör 1,2 procent av virkesförrådet. Björk är det 
vanligaste lövträdet (12 procent). Övriga lövträd 
utgörs av asp (1,6 procent), al (1,5 procent), sälg 
(0,4 procent) och rönn (0,2 procent). Ädla löv-
träd (ek, bok, lönn, alm, ask, lind, avenbok och 
fågelbär) utgör 2,1 procent av det totala virkes-
förrådet. Medelvirkesförrådet på produktiv 
skogsmark är 135 m3sk per hektar. År 2012 
användes hyggesfritt skogsbruk på 17 000 hektar 
inom storskogsbruket (företag med mer än 
5 000 hektar), 2013 på 78 000 hektar. Det saknas 
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uppgift om areal hyggesfritt skogsbruk för 
enskilda ägare. 

Föryngringarna för landet som helhet har för-
bättrats sedan mätningarna började 1999–2001. 
Då bedömdes 73 procent av föryngringarna vara 
godkända, jämfört med 81 procent i den senaste 
mätningen 2009–2012.  

Röjning och avverkning 
Den årliga föryngringsavverkningen (årsytan) i 
landet uppgår till ca 200 000 hektar, vilket 
motsvarar ungefär 0,7 procent av den totala 
skogsmarksarealen. 

Merparten av den arealen kommer att röjas 
minst en gång i ungskogsfasen och i många fall 
anses två, eller ibland tre, röjningar behövas. 
Utebliven eller otillräcklig röjning kan innebära 
ett ackumulerat röjningsbehov. 

Även om de årliga röjningsarealerna ökat 
kontinuerligt från mitten av 1990-talet har area-
len med bedömt omedelbart röjningsbehov fort-
satt att stiga. År 2010 uppgick den arealen till 
drygt 1,5 miljoner hektar, den högsta siffra som 
redovisats. Resultaten från de senaste åren tyder 
på ett möjligt trendbrott. Arealen med omedel-
bart röjningsbehov är nu under 1,4 miljoner 
hektar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2.6 Areal med omedelbart röjningsbehov fördelat på 3-års medelvärden 

 
Källa: Sammanställning av statistik från Riksskogstaxeringen, Sveriges lantbruksuniversitet. 

 
 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 

37 

Skog och vilt i balans 
Skadorna från betande älg har varit omfattande 
under lång tid. Orsakerna till detta är flera och 
kan troligen inte bara förklaras i förändring av 
älgstammens storlek. Även aspekter som kon-
kurrerande hjortdjur, skogsbruksmetoder och 
snödjup påverkar skadenivåerna. Under 2014 har 
55 älgförvaltningsområden på sammantaget 20 
miljoner hektar – motsvarande halva Sveriges yta 
– inventerats. I Sveriges nordligaste delar syns en 
påtaglig minskning av betesskadorna den senaste 
vintern. I Mellansverige varierar skadorna från 
måttliga till kraftiga skadenivåer, på över 10 pro-
cent. De mest omfattande skadorna återfinns i 
södra Sverige där betestrycket överlag är mycket 
stort och skadorna på tallungskog och unga 
lövträd är allvarliga. Betestrycket påverkar även 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster nega-
tivt. 

Miljöhänsyn 
Under 2014 har Skogsstyrelsen haft fokus på att 
förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Myndig-
hetens prioriterade mål har varit att öka förtro-
endet för att dess arbete ger effekt i skogen. 
Fokusområden har varit 1) skarpare tillsyn, 2) 
extern kommunikation om miljöhänsyn och 3) 
uppföljning av skogspolitisk aktivitet kring 
miljöhänsyn. Arbetet har givit resultat genom att 
1) antalet förbud och förelägganden om miljö-
hänsyn ökat, 2) 40 procent av medietäckningen 
om Skogsstyrelsen har berört miljöhänsyn, samt 
3) Skogsstyrelsen har varit i kontakt med företag 
inom skogssektorn vars verksamhet berör mot-
svarande 90–95 procent av den avverkade area-
len. 

I samband med avverkning förekommer bris-
ter i hänsyn gällande hänsynskrävande biotoper, 
skyddszoner till vattendrag, sjöar, åkermark och 
myrar, körning över vattendrag samt hänsyn till 
kulturmiljöer i skog. 

I samarbete med skogssektorn har Skogs-
styrelsen tagit fram målbilder för god miljö-
hänsyn. Skogsnäringen har påbörjat implemente-
ringen genom framför allt anpassning av sina 
instruktioner och utbildningar. Målbilderna 
utgör även grunden för det uppföljningssystem 
Skogsstyrelsen utvecklar i samverkan med 
sektorn. Skogsstyrelsen har genomfört mål-
bildsutbildningar till ett brett spektrum av skog-
liga aktörer, med totalt ca 300 deltagare. 

Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har 
gemensamt under året verkat för att minska 

skador på kulturmiljön i samband med skogs-
bruk. Uppföljning visar att 20 procent av läm-
ningarna har skador eller grova skador, samt att 
ytterligare 20 procent av de inventerade läm-
ningarna har påverkats negativt. Exempel på att 
fokuserat sektorssamarbete kan leda till bety-
dande förbättring finns från norra Norrland där 
ett samlat initiativ från skogsbruket och berörda 
myndigheter resulterat i betydligt minskade 
skador. Uppföljning hos Sveaskog visade på en 
minskning av negativ påverkan från 53 procent 
till 12 procent från 2013 till 2015, som ett resul-
tat av initiativet. 

Skydd av skogsmark 
Intresset för formellt skydd av skogsarealer med 
höga naturvärden är fortsatt mycket stort, vilket 
ställer höga krav på urval och prioritering av 
områden. Prioritering har fortsatt gjorts i enlig-
het med den myndighetsgemensamma strategin 
för formellt skydd av skog. Under året har av-
talats sammanlagt 352 nya naturvårdsavtal och 
biotopskydd vilket är något lägre än föregående 
år. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har i 
januari 2015 beslutat om gemensamma anvis-
ningar för naturvårdsavtal i områden med höga 
sociala värden. Erfarenheter från det utökade 
användningsområdet för naturvårdsavtal 
kommer att samlas in och utvärderas. Under året 
har beslut fattats om 77 biotopskyddsområden 
med uttalat syfte att bevara skogsgenetiska 
resurser.
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Tabell 2.24 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Gäller föryngringsavverkningar utförda under 2010/2011–2012/2013 
Procent 

Form av miljöhänsyn 
(miljöfunktion) 

Andel avverkningar med 
hänsynsbehov 

Ingen negativ påverkan Liten negativ påverkan Stor negativ påverkan 

Hänsynskrävande biotoper 48 64 19 17 

Skyddszoner 36 68 23 9 

Skogliga impediment 10 85 9 6 

Kulturmiljöer 29 69 21 10 

Upplevelsevärden 8 71 17 12 

Transport över vattendrag 24 64 19 17 
Källa: Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.27–6.32. 

 
Skydd mot skadeinsekter m.m. 
Skador på skog är relativt omfattande i de 
svenska skogarna och registreras i form av kron-
utglesning och skador på träd och bestånd i 
Riksskogstaxeringen. Andelen utglesade träd har 
varit relativt stabil under de senaste 10–15 åren. 
Skador av betande älg, storm, snytbagge, bark-
borre samt rotröta orsakar skogsbruket stora 
förluster årligen.  

Adaptiv skogsskötsel 
Under 2014 har Skogsstyrelsen, i samverkan 
med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), fort-
satt arbetet med införandet av s.k. adaptiv skogs-
skötsel. Grundmodellen i arbetet, baserad på två 
teoretiska ramverk om beslutsteori respektive 
adaptiv förvaltning av naturresurser, har vidare-
utvecklats. Hyggesfritt skogsbruk är pilotåtgärd 
i projektet och satsningen har bidragit till för-
bättrat kunskapsunderlag. 

SLU/Future Forests har lagt ut en ny 
försökserie om hyggesfritt skogsbruk vilket 
kommer att ge ytterligare kunskaper kommande 
år. Skogsägarens försöksportal, där enskilda 
skogsägare kan redovisa de försök man på eget 
initiativ gör, har lanserats under året och är 
under utveckling. Ett antal kunskapsunderlag tas 
nu fram, bl.a. en Kunskapsplattform skogs-
produktion, som ger en sammanhållen översikt 
över skogsproduktionsfrågorna. 

Skogsbranden i Västmanland 
Den största skogsbranden i modern tid rasade i 
augusti 2014 i Västmanlands län. Regeringen har 
anslagit 79 miljoner kronor 2014 och 2015 för 
att stödja de som drabbats av skogsbranden. 
Skogsstyrelsen har koordinerat arbetet med 
stöden. Stödpaketet syftade till att mildra kon-
sekvenserna för de drabbade genom stöd för 
vissa delar av det som inte varit möjligt att täcka 

med försäkring. Redan under 2014 kunde ut-
betalning av två nya stödformer ske, dels till den 
som haft kostnader för lagringsplats för brand-
skadat virke i området, dels till skogsägare för 
marknadsprisfall på energived som har uppar-
betats. Lantmäteriet tilldelades medel för åtgär-
der relaterade till fastigheter och gränser. 
Brunnet sågtimmer, en färskvara, transportera-
des i sin helhet ut ur området innan sommaren 
2015 och kunde därmed tas till vara. De täta 
transporterna av virke under kort tid har dock 
skadat vägnätet. Under våren 2015 fattade rege-
ringen beslut om en förordning om stöd till 
enskilda vägar med anledning av branden i 
Västmanlands län. Vidare har regeringen beslutat 
om en förordning om stöd för den diesel som 
används i skogsmaskiner i området. Mer än halva 
brandområdet skyddas. Länsstyrelsen i Väst-
manlands län avser att inrätta Hälleskogs-
brännans naturreservat, vilket omfattar ca 6 500 
hektar av brandområdet. Utöver naturreservatet 
har Sveaskog gjort en ekopark av hela sitt inne-
hav i området, ca 1 700 hektar. 

Arbetsmarknadssatsning i skog 
Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har 
under 2014 fortsatt samarbetat i en arbetsmark-
nadssatsning inriktad på långtidsarbetslösa. 
Syftet har varit att deltagarna ska öka sin kom-
petens inom den skogliga sektorn och samtidigt 
komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden. 
Projektet förväntas under projekttiden 2013–
2015 ha gett sysselsättning för totalt ca 2 100 
personer (1 700 deltagarplatser).  

Skogliga internationella samarbeten 
Sverige har verkat för att främja den internatio-
nella dialogen om hållbart skogsbruk och 
genomförande av befintliga, relevanta interna-
tionella avtal och mål, inklusive bevarande av 
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biologisk mångfald i skogsekosystem, klimat 
och hållbar utveckling (se även avsnitt 2.5.12 
Resultat internationellt arbete). Sverige har 
också verkat för att kompetensförfördelningen 
till Europeiska unionen inte förskjuts, samt att 
EU-politik som påverkar skogen och dess 
värdekedjor samordnas på bästa sätt. Inom EU 
har förhandlingar om en flerårig genomförande-
plan för EU:s nya skogsstrategi påbörjats. I 
denna process har Sverige deltagit aktivt för att 
säkerställa att rådets ställningstagande beaktas. 
Sverige deltar i kommissionens expertgrupp om 
kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk, 
vilket utgör en del av skogsstrategin. Gruppen 
har levererat en rapport sommaren 2015. I den 
paneuropeiska regionen samarbetar länderna för 
att omsätta ministerbeslutet från Oslokonferen-
sen 2011 med en vision och målsättningar för 
europeiska skogar 2020. En för svenskt vid-
kommande strategiskt intressant del har handlat 
om vidareutvecklingen av de sex paneuropeiska 
kriterierna och därtill kopplade indikatorerna på 
hållbart skogsbruk. Sverige har gett stöd i detta 
utvecklingsprojekt, bl.a. genom ett ekonomiskt 
bidrag till en studie hur en av indikatorerna på 
sociala värden kan utvecklas. Sveriges engage-
mang har också varit relevant för förberedelserna 
av Forest Europe’s sjunde ministerkonferens 
hösten 2015. 

Det nationella skogsprogrammet 
Visionen för arbetet med det nationella skogs-
programmet har formulerats: Skogen – det gröna 
guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i 
hela landet samt till utvecklingen av en växande 
bioekonomi. En dialogprocess inleddes under 
2014 och arbetet med skogsprogrammet fort-
sätter över mandatperioder och partigränser. 
Erfarenheter från den avslutade satsningen på 
Skogsriket har gått in i regeringens arbete. Ett 
sekretariat har etablerats inom Regerings-
kansliet. Dialogprocessen pågår under 2014–
2016 med bl.a. programråd och arbetsgrupper 
med uppgift att ta fram underlag för möjliga 
strategiska mål och åtgärder. Dessutom 
genomförs regionala dialogmöten genom sam-
verkan med bl.a. länsstyrelsen och Skogs-
styrelsen. Inom Projekt Trästad, där staten 
bidragit, har aktivitet initierats hos ett stort antal 
kommuner och andra deltagare. 

Analys och slutsatser skog 
Inriktningen under året har varit arbete för att 
uppfylla skogspolitikens två jämställda mål för 

skogen, om produktion och miljö. Regeringen 
bedömer, utifrån årets resultat och indikatorer, 
att den befintliga modellen för skogsförvalt-
ningen är i huvudsak anpassad för att uppnå 
politikens syften. Samtidigt finns det områden 
som behöver utvecklas inom både produktions- 
och miljöområdet, också för att bidra till miljö-
kvalitetsmålet Levande skogar, vilka kan hante-
ras genom nationellt skogsprogram och översyn 
av skogsvårdslagstiftningen.  

Arbetet med det nationella skogsprogrammet 
för Sverige skapar goda förutsättningar för detta 
liksom för utveckling av skogens hela värde-
kedja.  

Det finns potential att skapa jobb av olika 
karaktär i skogen och med skogens resurser som 
bas. Den arbetsmarknadsinsats som avslutas 
2015 demonstrerar att detta också gäller syssel-
sättning för långtidsarbetslösa, långt från 
arbetsmarknaden. 

Det är viktigt att förbättra föryngringarnas 
kvalitet, både ur ett produktions- och miljö-
perspektiv och uppdaterad information och 
analys av hur ytterligare förbättring kan nås är 
önskvärt. Ungskogsröjning och gallring är inte 
åtgärder som i sig leder till högre biomassa-
produktion, men de höjer virkets framtida kva-
litet, värde och användbarhet. Röjningen be-
höver både öka i omfattning och i många fall 
behöver den göras tidigare och till ett lägre stam-
antal än i dag. Även gallring bör utföras tidigare 
under omloppstiden, eftersom gallring som 
utförs i äldre, högre skog medför ökad risk för 
stormskador på den kvarstående skogen.  

Areellt omfattande skogsskador som hämmar 
produktionen av biomassa samt virkets framtida 
värde och användbarhet är ett stort problem. De 
mest betydande är skador av viltbete i plant- och 
ungskog, snytbagge i planteringar, rotröta i gall-
rings- och slutavverkningsskog av gran, samt 
skador av granbarkborre. Klimatförändringen 
kan i vissa fall ha en ytterligare försvårande 
effekt på sådana skador.  

Gällande miljöhänsyn i skogsbruket har 
skogsnäringen sammantaget genomfört flera 
förbättringsinsatser, men arbete återstår fort-
farande. De målbilder om miljöhänsyn som 
tagits fram inom skogssektorn under ledning av 
Skogsstyrelsen är viktiga för att driva utveck-
lingsarbetet i rätt riktning och behöver imple-
menteras. I sammanhanget är det även viktigt 
med naturvårdande skötsel vid skyddade arealer. 
Resultaten gällande kulturmiljöarbetet visar på 
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fortsatt behov av samarbete mellan Skogsstyrel-
sen och Riksantikvarieämbetet för att skydda 
kulturmiljöer i skogen. 

Samhällets målsättningar för formellt skydd 
av skog är ytterligare 150 000 hektar skyddad 
skogsmark till 2020 (M2014/593/Nm). De 
anslag Skogsstyrelsen har till sitt förfogande för 
arbetet har ökat, men inte i tillräcklig grad för att 
kompensera för de ökade kostnader för det for-
mella områdesskyddet som förändringarna i 
ersättningsbestämmelser och högre virkespriser 
inneburit.  

Den internationella policyutvecklingen, som 
tar sin utgångspunkt i olika politikområden, 
påverkar skogen och dess värdekedjor även i 
Sverige. Därför bedömer regeringen att det är av 
vikt att Sverige fortsatt engagerar sig i de inter-
nationella processerna på skogsområdet (se även 
avsnitt 2.5.12 Resultat internationellt arbete).  

Resultat kopplade till skogens roll relativt 
klimat- och energifrågor redovisas under av-
snittet Resultat miljö, klimat och energi. 

2.5.6 Resultat jakt- och viltförvaltning 

Resultat 

Jaktlagsutredningen 
En utredning tillsattes i juli 2012 för att se över 
den svenska jaktlagstiftningen.  

Ett delbetänkande om utvärdering av myn-
dighetsansvaret överlämnades i oktober 2013. 
Utredningen föreslog i första hand att en ny 
sammanhållen myndighet för jakt- och viltför-
valtning, Viltmyndigheten, inrättades.  

Ytterligare ett delbetänkande lämnades i juli 
2014. Det behandlade möjligheten att införa ett 
undantag från tillståndsplikten enligt kamera-
övervakningslagen (SFS 2013:463) för övervak-
ning av vilt, behovet av föreskrifter för utfodring 
av vilt samt arrendatorers jakträtt.  

Jaktlagsutredningen lades ner i januari 2015.  

Älg och kronhjort 
En ny modell för förvaltning av älg trädde i kraft 
2012. Den nya älgförvaltningen bygger på att 
relevant kunskap om älgen och dess livsmiljö 
och betesresurs samlas in och tillgängliggörs för 
den regionala förvaltningen. Ett ökat lokalt 
inflytande för såväl markägare som jägare ska 
säkerställas. Målet med den nya älgförvaltningen 
har varit att skapa förutsättningar för en älgstam 
i balans med de befintliga betesresurserna.  

Inventeringar för att kartlägga skadorna på 
skogsresursen pågår och visar att skadeläget är 
fortsatt allvarligt. En it-plattform för den nya 
älgförvaltningen togs i bruk i september 2013.  

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att följa 
upp genomförandet av 2012 års älgjaktreform 
utifrån fastställda mål i propositionen Älgför-
valtningen (prop. 2009/10:239). Uppdraget har 
redovisats den 15 februari 2015.  

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att analy-
sera föreskrifterna om kronhjortsskötsel-
områden, hur de tillämpas av länsstyrelserna 
samt ge förslag till åtgärder där så behövs. Syftet 
med uppdraget är att öka samordningen med 
älgskötselområden samt förhindra uppkomst av 
för stora tätheter av kronhjort. Detta för att 
minska skador på skog och gröda. Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 september 2015. 

Ett klövviltsråd har tillsatts av Naturvårds-
verket. Rådet ska utgöra stöd i första hand av-
seende myndighetens vägledning i frågor om 
klövviltsförvaltning. 

Vildsvin 
Jaktåret 2013/14 sköts 83 900 vildsvin och 
populationen beräknas efter jakt vara ca 175 000 
vildsvin. Den långsiktiga trenden på vildsvins-
olyckor i trafiken är ökande även om det skedde 
en viss minskning de två senaste åren.  

Vildsvinsstammen fortsätter att spridas geo-
grafiskt samt förtätas i de områden där de är 
etablerade. Svenska Jägareförbundet har getts i 
uppdrag att arbeta för att stärka samverkan 
mellan i första hand lantbrukare, markägare och 
jägare. I uppdraget ingår även att utarbeta verk-
tyg så som inventeringsstatistik, prognoser för 
tillväxten av vildsvinsstammen samt råd för 
lämpliga avskjutningsstrategier och att motverka 
olämplig utfordring. De ska även verka för att 
relevant information sprids.  

Trafikskadat vilt 
Nationella viltolycksrådet, NVR, är ett nationellt 
samarbetsorgan som arbetar med frågor inom 
viltolycksproblematiken. Rikspolisstyrelsen har i 
uppdrag att ansvara för rådet vars huvudinrikt-
ning är att organisera en nationell viltolycks-
organisation för eftersök av trafikskadat vilt. I 
dag svarar de båda svenska jägarorganisationerna 
för att tillhandahålla jägare med spårhundar och 
kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. 
Trafikverket ansvarar för den del i rådet som 
avser viltolycksförebyggande åtgärder. Års-
sammanställningen för 2014 visar att det inträf-
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fade drygt 46 000 viltolyckor i landet. Vilt-
olycksstatistik uppdelat på viltslag framgår av 
tabell 2.25 
 
Tabell 2.25 Antalet trafikolyckor med olika viltslag under 
2012–2014 

 2012 2013 2014 

Älg 5 963 5 771 5 037 

Hjort 1 468 1 674 2 005 

Rådjur 34 886 35 552 35 320 

Vildsvin 4 198 3 551 3 714 

Rovdjur 61 68 50 

Alla viltolyckor 46 928 46 944 46 365 
Källa: Data från www.viltolycka.se. 

 
Som framgår av statistiken så varierar antalet 
olyckor från år till år med några tusen. Antalet 
olyckor med hjortdjur inblandade har ökat 
under de senaste åren. Antalet olyckor med vild-
svin minskade under några år men har ökat 
något det senaste året. 

Viltskador 
Under 2014 angreps 591 får, 28 nötdjur, 2 hästar 
och 56 hundar av de stora rovdjuren. Natur-
vårdsverket har fördelat medel från anslaget 1:7 
Ersättning för viltskador m.m. för 2014. Den sam-
manlagda ersättningen som har beviljats av läns-
styrelserna för skador orsakade av stora rovdjur 
på tamdjur och hundar uppgick till 1,2 miljoner 
kronor för 2014. Av dessa avsåg 10 procent ska-
dor orsakade av björn, 20 procent skador av 
lodjur och 70 procent skador av varg. Kalmar 
och Västra Götaland är de län som har högst 
utbetalningar för skadeförebyggande åtgärder 
och ersättning för uppkomna skador. 

Rovdjur 
Under hösten 2013 hanterade riksdagen rege-
ringens proposition 2012/13:191 En hållbar rov-
djurspolitik. Politiken innebär att övergripande 
och långsiktiga mål för rovdjurspolitiken har 
fastställts. Målen innebär att varg, björn, järv, 
lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och 
bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- 
och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurs-
hållning inte påtagligt försvåras och socio-
ekonomisk hänsyn tas.  

Vidare beslutades om ökad delegering till 
länsstyrelserna av beslut om skyddsjakt samt i 
vissa situationer även av licensjakt. Målet för 
toleransnivån för skador på ren orsakade av stora 
rovdjur fastställdes till maximalt 10 procent, 

räknat på den aktuella samebyns faktiska antal 
renar.  

När det gäller jakt efter varg har Naturvårds-
verket preciserat referensvärdet till 270 individer. 
Vintern 2015 var antalet vargar i Sverige ca 415 
individer (inkl. med Norge gränsöverskridande 
vargar). Under licensjakten efter varg 2015 fäll-
des totalt 44 vargar.  

Naturvårdsverket delegerade rätten att fatta 
beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna 
i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där 
åtta län ingår. Delegeringen gäller fr.o.m. den 30 
oktober 2014 t.o.m. den 15 februari 2017. 

Säljakt 
År 2009 införde EU ett import- och försälj-
ningsförbud av sälprodukter inom EU. Eftersom 
Sverige hade skyddsjakt på säl fick Sverige ett 
undantag som motiverades av att det inte var 
förenligt med en hållbar förvaltning av marina 
resurser att inte ta hand om det skjutna djuret. 
År 2011 inleddes en tvist i WTO mot import-
förbudet vilket ledde till att Sveriges undantag 
ifrågasattes av WTO och EU-kommissionen. 
Sverige var mycket aktiv i att försvara undan-
taget.  

Analys och slutsatser 
Genom älgförvaltningsgrupper och viltförvalt-
ningsdelegationer har en modell för samförvalt-
ning skapats som möjliggör bl.a. dialog mellan 
berörda aktörer i viltförvaltningen. It-plattfor-
men startade i samband med älgjakten hösten 
2013 och är ett stöd för förvaltande myndigheter 
och organisationer i den adaptiva förvaltningen. 
Här återstår dock en del frågor av juridisk och 
teknisk karaktär. Länsstyrelserna bygger upp en 
samordnad förvaltning av både verksamhet och 
det samlade it-stödet. 

Vildsvinsstammens fortsatta spridning visar 
att ett fortsatt högt jakttryck är viktigt för att 
stoppa stammens snabba ökning.  

Antalet trafikolyckor där vilt har varit inblan-
dat har ökat under flera år, dock har en viss 
minskning av antalet olyckor skett under 2014. 
Samhällets kostnader för viltolyckor överstiger 
tre miljarder kronor årligen. Samtidigt har en 
effektiv eftersöksorganisation utvecklats så att 
eftersök kan ske snabbt och kostnadseffektivt. 
En sådan utveckling bidrar till att stärka djur-
skyddet vid eftersök av trafikskadat vilt.  

http://www.viltolycka.se/
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2.5.7 Resultat den gemensamma 
fiskeripolitiken och fiskerinäringen  

Ett hållbart fiske 

Resultatindikatorer 
Följande indikatorer har använts för att bedöma 
måluppfyllelsen: 

– Biologisk status för fiskbestånd. 

– Antal bestånd under förvaltningsplaner. 

– Svenska yrkesfiskets förädlingsvärde. 

– Överskridande av fiskekvoter och kvot-
utnyttjande. 

Resultat 

Fiskeripolitiska insatser  
I Europeiska kommissionens årliga policy-
meddelande om fiskemöjligheter (TAC:er och 
kvoter) redovisas situationen för EU:s gemen-
samma fiskbestånd. Fiskemöjligheter ska fast-
ställas i enlighet med artikel 2(2) i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 
1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken 
utifrån målsättningen att skördade arter återställs 
till och bevaras över nivåer som säkerställer en 
maximal hållbar avkastning. Fiskemöjligheterna 
för 2015 är kommissionens första förslag under 
den nya gemensamma fiskeripolitiken. Andelen 
bestånd som är inom biologiskt säkra gränser har 
ökat över tid från 29 procent, 2003 till 55 pro-
cent, 2015 och andelen bestånd som bedöms 
vara överutnyttjade har minskat från 94 procent, 
2005 till 48 procent, 2015. Det finns även ett 
antal bestånd vars tillstånd är okänt på grund av 
otillräckligt dataunderlag. Den sistnämna an-
delen har varierat från 35 till 50 procent de 
senaste åren och ligger på ca 45 procent för 2015. 
Framsteg har gjorts när det gäller antalet bestånd 
för vilka det finns kvantitativa rekommenda-
tioner, vilka har ökat från 59 år 2003 till 72 år 
2015.  

Liksom tidigare år har kvoter fastställts för de 
för Sverige viktiga fiskena i Östersjön och 
Västerhavet. I och med att landningsskyldig-
heten trädde i kraft den 1 januari 2015 för samt-
liga kvoterade arter (förutom rödspätta där 
landningsskyldigheten först träder ikraft 2017) i 
Östersjön inkluderar fiskemöjligheten även 
utkast. För torsken i Östersjön har Internatio-
nella havsforskningsrådet (ICES) visat på en 
osäkerhet kring beståndsuppskattningen varför 

ICES föreslog en minskning av kvoten enligt 
försiktighetsansatsen i den gemensamma fiskeri-
politiken. För det östra torskbeståndet minskade 
därför kvoten för 2015, liksom för det västra 
torskbeståndet där fisketrycket inte hade sänkts i 
tillräcklig grad. För det östra torskbeståndet 
bedöms utvecklingen vad gäller tillväxten som 
oroande, eftersom endast en mindre del av 
beståndet är större än minsta bevarandestorlek. I 
kombination med den påverkan som de föränd-
rade miljöförhållandena i Östersjön har, inte 
minst för rekrytering, föreligger behov både av 
förändrade fiskeriförvaltningsstrategier och 
miljöåtgärder för att vända utvecklingen. 
Beståndssituationen för vild lax i Östersjön är 
oroande, eftersom flera bestånd inte når förvalt-
ningsmålen, även om utvecklingen går åt rätt 
håll. Den totala kvoten för lax i Östersjön har 
sänkts de senaste tre åren och minskade ytter-
ligare inför 2015. För sillbeståndet visar den 
vetenskapliga rådgivningen fortsatt på en stabil 
trend och kvoten ökades därför för 2015. Skarp-
sillbeståndet är något svagare och därför besluta-
des en minskning av TAC för 2015 i enlighet 
med ICES rådgivning. Numera fiskas fem av åtta 
bestånd i Östersjön enligt principen om maxi-
malt hållbart uttag (MSY). Det europeiska 
ålbeståndet är, trots genomförda åtgärder, fort-
farande hotat enligt den vetenskapliga rådgiv-
ningen.  

I Västerhavet (Skagerrak, Kattegatt och 
Nordsjön) är de för Sverige viktigaste bestånden 
torsk, kolja, sill, makrill, räka, havskräfta, tobis 
och blåvitling. För de flesta bestånd där det finns 
vetenskaplig rådgivning fastställdes TAC-nivåer 
för 2015 i linje med MSY. För vissa bestånd där 
vetenskapliga uppgifter saknas (datasvaga 
bestånd) upprepades besluten om att dessa 
bestånd minskas eller behålls på oförändrade 
nivåer. De bestånd som avses är bestånd som 
enligt kommissionen är av låg ekonomisk bety-
delse, tas som bifångst eller där kvotutnyttjandet 
är lågt. Rådets beslut i december innebar att 
samtliga förvaltningsplaner följdes. Torskkvoten 
i Kattegatt fastställdes återigen som en bifångst-
kvot på samma nivå som för 2014 eftersom data 
inte visar på några förändringar av bestånds-
situationen. I tillägg till detta enades Sverige och 
Danmark om att tillsätta en teknisk arbetsgrupp 
som ska ta fram en rekommendation i syfte att 
minska utkasten och fiskeridödligheten för torsk 
i Kattegatt. Fisket efter djuphavsarter har de 
senaste åren utvecklats snabbt och fisketrycket 
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har varit högt. Eftersom djuphavsarterna är av 
känslig natur och endast klarar ett lågt fisketryck 
samt att det inte finns någon enhetlig förvaltning 
av dessa arter, fastställdes en TAC till noll ton 
för djuphavshajar och halverades för fläck-
pagellen.  

Utöver de årliga besluten har EU-arbetet 
präglats av genomförandet av den nya gemen-
samma fiskeripolitiken som trädde i kraft den 1 
januari 2014. Den nya politiken ska säkerställa 
att fiske- och vattenbruksverksamheterna är 
miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas 
på ett sätt som är förenligt med målen om att 
uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsätt-
ningshänseende samt att bidra till att trygga 
livsmedelsförsörjningen. Ett flertal nya kom-
ponenter har inkluderats i den gemensamma 
fiskeripolitiken såsom en flerårig ekosystem-
baserad förvaltning, målsättningen om bestånds-
storlek över den som ger maximal hållbar 
avkastning (MSY), skyldighet att senast 2019 
landa alla fångster av arter som omfattas av 
fångstbegränsningar (landningsskyldighet) och 
att fiskeripolitiken ska vara förenlig med 
miljölagstiftningen, särskilt med målet att uppnå 
god miljöstatus i enlighet med EU:s 
havsmiljödirektiv. En gemensam arbetsgrupp 
(task force) bestående av Europaparlamentet, 
kommissionen och rådet bildades under 2014 för 
att bereda väg för den rättsliga processen med 
införandet av fleråriga förvaltningsplaner. Den 
gemensamma arbetsgruppen presenterade sin 
slutrapport i april 2014 och kommissionen 
kunde därefter presentera ett förslag till en 
flerårig förvaltningsplan för bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Rådet 
enades den 20 april 2015 om en allmän inriktning 
och den 27 april antog Europaparlamentet ett 
betänkande. Förhandlingar kommer att inledas 
mellan institutionerna i början av juni 2015. 
Kommissionen lämnade under 2011 ett förslag 
till en flerårig förvaltningsplan för lax i 
Östersjön som bl.a. innehåller skyldighet hos 
medlemsländerna att genomföra bevarande 
åtgärder i sina kustvatten och i älvarna. Under 
2013, 2014 och 2015 har kommissionens förslag 
dock inte behandlats utan kommer sannolikt 
först att behandlas efter det att vissa principiella 
frågor lösts ut i samband med behandlingen av 
den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön. 
För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart laxfiske har Sverige infört nationella 
regleringar i väntan på att den fleråriga 

förvaltningsplanen ska kunna beslutas och träda i 
kraft. Syftet med regleringarna är att fiske efter 
naturproducerad lax ska ske i närheten av eller i 
laxälvarna så att en anpassning görs till fisket och 
fångsternas storlek samt till varje bestånds status 
och förutsättningar. Torneälv är en av världens 
mest produktiva laxälvar, varför det har 
utarbetats en gränsälvsöverenskommelse mellan 
Sverige och Finland för det fiske som sker där. 
Gränsälvsöverenskommelsen inkluderar en 
fiskestadga med regler som Sverige och Finland 
förhandlar om årligen. Förslagen till fiske-
bestämmelser för 2015 innebär en ändring av 
kap. 2 i förordningen (1994:1716). Inom den 
reformerade gemensamma fiskeripolitiken ges 
också möjlighet till en regionaliserad process i 
syfte att anpassa regler för fisket till förutsätt-
ningar i olika regioner. Under 2014 har ett arbete 
bedrivits inom de regionala grupperna Baltfish 
(förvaltningsområde Östersjön) och Scheven-
ingen (förvaltningsområde Västerhavet) kring 
främst landningsskyldigheten. Baltfish har även 
arbetat med förslaget till en flerårig förvaltnings-
plan Östersjön. Båda de regionala grupperna har 
också enats om arbetsprocesser för att hantera 
fiskeregleringar i skyddade områden inom ramen 
för den gemensamma fiskeripolitiken. 

Den reformerade gemensamma fiskeripoliti-
ken inbegriper också en ny förordning om den 
gemensamma marknaden för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, (Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1379/2013) och en ny 
förordning om havs- och fiskerifonden (Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
508/2014).(Se vidare avsnittet om Havs- och 
fiskeriprogrammet.)  

EU och Norge undertecknade den 24 oktober 
2013 ett nytt avtal för Skagerrak, som ger 
Sverige, Danmark och Norge fortsatt tillträde att 
fiska i varandras vatten. Inom ramen för det nya 
avtalet finns möjlighet att fatta beslut om 
gemensamma förvaltningsregler. Under 2014 har 
en arbetsgrupp inrättats för att behandla vissa 
frågor under Skagerrakavtalet såsom att minska 
utkasten och utreda hantering av gränsöver-
skridande fiske.  

I samband med införandet av landningsskyl-
digheten fick Havs- och vattenmyndigheten i 
uppdrag under 2014 att utveckla metoderna för 
ett selektivt fiske. En projektplan togs fram för 
2014–2017, innehållande ett flertal prioriteringar 
och förslag till samverkan med näringen. Ett 
samarbete startade med Statens lantbruksuniver-
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sitet (SLU Aqua) som fick i uppgift att samråda 
med näringen om lämpliga projekt. I de fall där 
selektiviteten kan vidareutvecklas ytterligare har 
verksamheten 2014 bidragit till att stimulera 
diskussion och samverkan i frågorna. Medel har 
bl.a. gått till att utveckla selektiviteten i fiskena 
efter räka och havskräfta samt även till utveck-
ling av skonsamma redskap i lax- och torskfisket.  

Överkapacitet i fiskeflottan, såväl i EU som 
globalt, bedöms vara en av de viktigaste 
orsakerna till bristande måluppfyllelse av den 
gemensamma fiskeripolitiken. I det svenska 
pelagiska fisket har ett system med överförbara 
fiskerättigheter funnits under ett antal år. Havs- 
och vattenmyndigheten, i samråd med Jord-
bruksverket, fick under 2014 i uppdrag att 
bedöma effekterna av systemet. Analysen inklu-
derar effekterna på kapacitetsreduktion, lön-
samhet, småskaligt kustnära fiske samt olika 
regioners utveckling. I rapporten framkommer 
det att införandet av överlåtbara fiskerättigheter 
inom det pelagiska systemet har lett till en 
strukturomvandling i det pelagiska fisket. Flott-
kapaciteten har minskat med en ökad lönsamhet 
som följd för de största fartygen. De effekter 
som har redovisats i det pelagiska systemet efter 
införandet av överlåtbara fiskerättigheter 
bedöms ligga i linje med målen för införandet av 
systemet.  

I samband med framtagandet av havs- och 
fiskeriprogrammet (2014–2020) har en för 
analys genomförts under 2014 av balansen i det 
svenska fisket mellan tillgängliga resurser och 
fiskeflottans kapacitet. Analysen visar att det 
råder en obalans i form av överetablering i för-
hållande till tillgängliga fiskemöjligheter för de 
större fartygen inom räk-, torsk- och kräftfisket.  

De totala fångsterna (landad vikt) i svenskt 
fiske har, från att ha legat på över 200 000 ton 
2008, gradvis sjunkit till 166 000 ton 2014. 
Värdet för den landade vikten 2014 var drygt 1 
miljard kronor. På senare år har den landade 
mängden fångst minskat stadigt genom mins-
kade kvoter. Under 2008–2014 har den landade 
vikten sjunkit med 22 procent och värdet har 
minskat med 9 procent. Att värdet inte har fallit 
lika mycket i förhållande till den landade vikten 
kan förklaras med att ett flertal arter har ökat i 
pris, framförallt i det pelagiska fisket men även 
räka och kräfta har stigit i pris. Efter 2013 har 
dock priset på räka fallit drastiskt. Priset på torsk 
har gått ned kraftigt, vilket har påverkat det små-
skaliga fisket negativt där det utgör en stor del av 

det totala landningsvärdet. Under 2014 har den 
landade kvantiteten torsk fortsatt att minska 
från den redan låga nivån 2013. För den svenska 
fiskeflottan har förädlingsvärdet ökat totalt från 
2008 till 2013 med drygt 15 procent. En kraftig 
ökning skedde från 2013 till 2014, mätt i värdet 
av miljoner kronor och i förhållande till antalet 
anställda. Den kraftiga ökningen anses främst 
bero på förändringarna i det pelagiska systemet. 
Utvecklingen av lönsamheten skiljer sig dock 
markant åt mellan olika typer av fisken och för 
olika storlekar på fartyg. Det småskaliga fisket, 
fartyg under 12 meter med passiva redskap, har 
låga förädlingsvärden och utgör endast 3procent 
av den totalt landade vikten. De stora fartygen, 
över 24 meter med aktiva redskap (t.ex. trål) 
uppvisade höga och ökande förädlingsvärden 
under 2012–2013. Dessa värden minskade något 
för 2014.  

Fiskerikontroll 
Havs- och vattenmyndigheten har det över-
gripande ansvaret för svenskt genomförande av 
EU:s fiskerikontroll i Sverige. Fiskerikontrollen 
omfattar kvotuppföljning och fisketid (effort), 
dokumentkontroll, landningskontroll, trans-
portkontroll och beslut om fiskestopp såväl som 
kontroll att regelverket följs. Den sjögående 
kontrollen som bedrivs av Kustbevakningen och 
den satellitbaserade kontrollen ger tillsammans 
information om fartygsaktiviteter i relation till 
fiskebestämmelser (tekniska regleringar), medan 
kontroll i hamnar avser landningskontroll, 
fångsternas artsammansättning och handelsstan-
darder. Till detta kommer kontroll av transport-
dokument vid förflyttning av fisk mer än 20 km 
från landningsplats samt kontroll av hygien som 
Livsmedelsverket genomför. Samarbete sker 
också med Tullverket, Transportstyrelsen, Poli-
sen och länsstyrelserna. Fiskerikontrollen 
genomförs även i samverkan med andra EU-
medlemsländer i form av gemensamma 
kontrollinsatser i vissa havsområden, sk. Joint 
Deployment Plans (JDP). Under 2014 har 
Havs- och vattenmyndigheten samordnat insat-
ser inom ramen för JDP under totalt 16 veckor, 
varav 8 veckor i Östersjön och 8 veckor i Katte-
gatt, Skagerrak och Nordsjön.  

Under 2014 har Havs- och vattenmyndig-
heten fortsatt arbetet med att utveckla och 
anpassa fiskerikontrollen till de krav som EU 
ställer i kontrollförordningen, rådets förordning 
(EG) nr 1224/2009 om införande av ett 
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kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa 
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeri-
politiken följs, och förordningen Illegal, Un-
reported, Unregulated Fisheries (IUU), rådets 
förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande 
av ett gemenskapssystem för att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske. Arbetet med att utveckla och 
fördjupa verksamhets- och itstödet har fortsatt 
under 2014. Den nya modellen av fartygsöver-
vakningssystem (Vessel Monitoring System) 
som installerades på svenska fartyg under 2013 
har under 2014 medfört förbättrade rutiner för 
enklare och effektivare övervakning av fartyg 
som befinner sig i geografiskt betydelsefulla 
områden såsom hamn- och fiskeförbuds-
områden.  

I enlighet med regeringen proposition 
(2013/14:184) Ändringar i fiskelagen har sank-
tionsavgiftssystemet skärpts i och med en höjd 
beloppsgräns och en straffbestämmelse som 
kopplas till överträdelse av landningsskyldig-
heten införts i fiskelagen (1993:787). I Ds 
2015:15 föreslås ändringar i lagen (1994:1709) 
om att andra aktörer än yrkesfiskare på fiskets 
område ska kunna påföras sanktionsavgifter. 

Svenskt fiske hade under 2014 tillgång till 56 
kvoter. De fiskemöjligheter som tilldelades 
Sverige i form av kvoter uppgick till 221 421 ton 
samt 29 857 laxar. Under 2014 stoppades fisket 
på sex kvoter efter att de svenska kvoterna var 
uppfiskade. Kvotutnyttjandet under året har 
varit högt, vilket ligger i linje med målet att inga 
kvoter ska överskridas samtidigt som de ska 
nyttjas fullt ut. Under 2014 genomfördes totalt 
108 kvotbyten med andra länder, vilket innebär 
att antalet synes ligga relativt stabilt jämfört med 
både 2012 (104) och 2013 (118). Kvotbyten sker 
dels för att täcka mindre överskridanden (av 
Sverige eller andra länder), dels för att skapa 
bättre fiskemöjligheter under året. Vissa byten 
sker också för att omfördela kvot mellan om-
råden och därigenom kunna koncentrera fisket 
till färre områden. Det fortsatta höga antalet 
byten jämfört med tidigare år beror på att fartyg 
inom det pelagiska systemet med individuella 
fiskerättigheter genomfört ett stort antal indivi-
duella byten.  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att 
fiskets följsamhet mot rapporteringskraven, en 
effektiv dokumentation samt snabb och korrekt 
dataläggning av uppgifterna, är viktiga orsaker 
till att kvoterna har kunnat hållas.  

En del av målen för landningskontroll är EU-
reglerade, andra är framtagna av Havs- och 
vattenmyndigheten och återfinns i tillsynsplanen 
för fiskerikontroll. Under 2014 uppnåddes inget 
av målen inom ramen för landningskontrollen, 
förutom när det gäller transportkontroll. De 
identifierade målen är antalet kontroller och 
kontrollerad kvantitet. Anledningarna till den 
dåliga måluppfyllelsen beror på färre landningar 
(torsk/Östersjön), bifångst som är svår att 
beräkna, samt resurskrävande insatser på grund 
av få fartyg (pelagiskt fiske/Västerhavet). 
Externa faktorer som exempelvis Rysslands 
importstopp av fiskeprodukter, medförde att 
Finland landade sin fångst i Sverige, vilket bidrog 
till ytterligare börda på existerande resurser. I 
Kustbevakningens årsredovisning står att antalet 
brottsanmälningar inom fisket är relativt få och 
på nationell nivå visar trenden på en minskning. 
Merparten av de överträdelser som har identifie-
rats till sjöss kan hänföras till fritidsfisket. Inom 
ramen för handelskontrollen har Havs- och 
vattenmyndigheten under 2014 arbetat vidare 
med att förbättra informationen till första-
handsmottagare och om förbudet mot att sälja 
fritidsfiskad fångst. Enligt det internationella 
havsforskningsrådet, ICES, förekommer utkast 
av mindre räka i Skagerrak. I syfte att förbättra 
kontrollen fick därför Havs- och vattenmyndig-
heten och Kustbevakningen i uppdrag 2014 att ta 
fram en kontrollstrategi för det svenska räk-
fisket. Kontrollstrategin innehåller ett flertal 
åtgärder för att utveckla inspektionsrutiner och 
rapportering samt en fördjupad dialog mellan 
myndigheter och med näringen, vilka successivt 
genomförs. 

Fiskeriprogrammet/Havs- och fiskeriprogrammet  

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet för fiskeri-
programmet 2007–2013 används följande indi-
kator: 

– Budgetutnyttjande. 

 
Resultatindikatorn var inte aktuell för Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020 under 2014, då 
programmet fortfarande var under utarbetande. 
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Resultat  

Fiskeriprogrammet (2007–2013)  
År 2014 var sista året då beslut om stöd kunde 
fattas inom det operativa programmet för fiske-
rinäringen i Sverige 2007–2013 (fiskeriprogram-
met). Programmet började genomföras under 
våren 2008 och under perioden 2007–2014 har ca 
481 miljoner kronor beviljats i EU-medel från 
den Europeiska fiskerifonden (EFF). Den 
svenska offentliga medfinansieringen uppgår till 
ca 443,5 miljoner kronor varav ca 213 miljoner 
kronor kommer från statliga anslag och ca 230 
miljoner kronor utgör övrig offentlig finansie-
ring. Andelen beviljade stöd motsvarar 98 pro-
cent av den totala programbudgeten för 
programperioden. Sett till det totala budget-
utnyttjandet bedöms programmet därmed vara 
uppfyllt. Budgetutnyttjandet varierar dock 
mellan de fem prioriterade områdena. Tabell 2.26 
visar läget vid utgången av 2014. 

Även om andel beviljade medel är hög har 
utbetalningen av medlen under programperioden 
inte alltid skett inom en önskvärd tidsram. 
Under 2014 har Sverige inte levt upp till utbetal-
ningsmålet, vilket lett till ett s.k. automatiskt 
återtag, där Europeiska kommissionen återtar 
den del av ett budgetåtagande som inte tagits i 
anspråk senast den 31 december det andra året 
efter det att budgetåtagandet ingicks. Återtaget 
uppgick till ca 244 000 kronor under 2014, vilket 
resulterar i att den totala tillgängliga EFF-ramen 
minskar med samma belopp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2.26 Översikt på totalt beviljade medel (EU och svensk medfinansiering) 2012–2014 samt ackumulerade siffror för 
sexårsperioden fördelat på prioriterat område (PO) 
Tusental kronor 

Prioriterat område (PO) Budget 
2007–2013 

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2007–
2014 

Målvärde 
100 % (dvs. 

 7/7 år) 

PO 1; Åtgärder för anpassning av 
gemenskapens fiskeflotta 194 993 111 3 593 -365 192 210 99 

PO 2; Vattenbruk, inlandsfiske, 
beredning och saluföring av fiskeri- 
och vattenbruksprodukter 196 793 41 680 17 674 28 838 191 222 97 

PO 3; Åtgärder av gemensamt intresse 362 388 46 027 40 107 13 559 358 324 99 

PO 4; Hållbar utveckling av 
fiskeområden 139 595 37 457 55 023 7 820 135 078 97 

PO 5: Tekniskt stöd 49 198 4 580 15 257 3460 47 994 98 

Summa 942 967 129 855 131 654 53 312 924 828 98 

Källa: Statens jordbruksverk. 
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Partnerskapsöverenskommelsen 
Europeiska kommissionen beslutade i oktober 
2014 om den partnerskapsöverenskommelse 
som Sverige utarbetat för programperioden 
2014–2020. Partnerskapsöverenskommelsen är 
en övergripande strategi för de fyra Europeiska 
struktur- och investeringsfonderna: Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden, Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling och Europeiska havs- och fiske-
rifonden. Partnerskapsöverenskommelsen har 
som främsta syfte att bidra till att uppnå EU 
2020-målen och stärka EU:s och Sveriges 
konkurrenskraft. Överenskommelsen syftar 
även till att främja synergier och undvika över-
lappning mellan fonderna och arbetet med fon-
derna ska i ökad grad kopplas till andra instru-
ment på EU-nivå och nationell nivå.  

Tillväxtverket, Rådet för Europeiska social-
fonden i Sverige och Statens jordbruksverk har 
på den tidigare regeringens uppdrag i december 
2013 även inlett ett fördjupat samarbete inom 
ramen för en s.k. fondsamordningsgrupp. I april 
2015 redovisades till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) gruppens arbete under 
2014. Arbetet har hittills fokuserat på insatser 
kopplade till starten av fondprogrammen. Bland 
annat har myndigheterna samarbetat kring en 
gemensam tolkning av EU-regelverket och kring 
de egna föreskrifterna m.m. Kommunikation, 
horisontella kriterier, regionala samverkans-
processer och förenkling är andra områden som 
har varit föremål för samarbete.  

Havs- och fiskeriprogrammet 
Förberedelserna inför budgetperioden 2014–
2020 har gått framåt under 2014 efter det att 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskeri-
fonden trädde i kraft under maj 2014. Rege-
ringen överlämnade ett förslag till havs- och 
fiskeriprogram till Europeiska kommissionen 
den 1 april 2015. Regeringens förslag innebär, i 
likhet med fiskeriprogrammet för perioden 
2007–2013, att programmet ska finansiera åtgär-
der som kan främja såväl långsiktigt hållbara 
fiskbestånd som ökad konkurrenskraft för före-
tag med koppling till fiske- och vattenbruks-
sektorn. Förslaget har direkta kopplingar till 
genomförandet av EU:s nya gemensamma fiske-
ripolitik och inkluderar därmed finansiering av 
åtgärder som exempelvis underlättar det succes-
siva införandet av landningsskyldigheten. 

Det nya programmet kommer dock, i enlighet 
med förordningen för Havs- och fiskeri-
fonden(fondförordningen), att ha ett bredare 
tillämpningsområde än det tidigare programmet. 
Programmet kommer att bidra till genom-
förandet av vissa av EU:s miljödirektiv, däribland 
havsmiljödirektivet. Utöver detta kommer 
programmet att finansiera åtgärder som bidrar 
till målen inom den integrerade havspolitiken 
samt till genomförandet av vetenskaplig data-
insamling och fiskerikontroll. Detta innebär ett 
bredare och mer strategiskt angreppssätt vad 
avser havsmiljön och dess resurser. Genom-
förandet av programmet kommer särskilt att 
beakta behoven hos det kustnära och småskaliga 
fisket. 

Reglerna i fondförordningen i kombination 
med övrigt EU-regelverk har ställt krav på att 
vissa åtgärder inom havs- och fiskeriprogrammet 
skulle öppna före alla andra innan slutet av 2014 
och därmed innan själva programmet har börjat. 
Därför har följande fyra åtgärder inom pro-
grammet varit öppna för ansökningar sedan 
oktober 2014: 

– Datainsamling. 

– Kontroll och tillsyn. 

– Produktions- och saluföringsplaner. 

– Förberedande stöd för lokalt ledd utveck-
ling. 

Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet används föl-
jande indikatorer: 

– Produktion i vattenbruk. 

– Försäljningsvärde för vattenbruksproduk-
ter. 

– Antal odlingar. 

– Antal sysselsatta i vattenbruk. 

Resultat 

Vattenbruk 
Den svenska vattenbruksnäringen är geografiskt 
spridd över så gott som hela landet och består av 
flera olika delsektorer med olika odlingsarter och 
olika marknader. Fiskodlingar finns idag i unge-
fär hundra kommuner. Vattenbruket producerar 
fisk, kräftdjur och blötdjur (musslor etc.) för 
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direkt försäljning till konsument och till vidare-
förädling. Dessutom produceras sättfisk och 
sättkräftor för att förbättra fritidsfiskets möjlig-
heter att expandera, samt för att återuppbygga 
hotade bestånd och som kompensationsutsätt-
ning i av vattenkraften uppbyggda vattendrag. 

Mellan åren 1990 och 2008 har den svenska 
produktionen av matfisk varit relativt stabil runt 
5 000–6 000 ton/år, men har sedan 2008 ökat till 
ca 12 500 ton hel färskvikt 2012. Under 2013 
minskade volymen något från denna topp-
notering. Produktionen av musslor har historiskt 
varierat från 0–2 500 ton/år och låg 2013 på ca 
1 700 ton. Sättfiskproduktionen är relativt stabil 
och var 2013 strax över 1 000 ton. Den rappor-
terade kräftproduktionen, både av kräftor för 
konsumtion och för utsättning är liten, de fem 
senaste åren har produktionen av matkräftor 
legat mellan 1–2 ton och sättkräftproduktionen 
på 0–1 ton. Ungefär 2,7 miljoner lax- och öring-
ungar sattes ut i kompensationssyfte under 2013.  

Majoriteten av den matfisk som produceras 
består av regnbågslax, vilken står för 84 procent 
av den totala matfiskproduktionen. Näst största 
art är rödingen, som står för knappa 15 procent 
av matfiskproduktionen. Även inom sättfisk-
odling är regnbåge den vanligaste odlingsarten.  

Andra vanliga sättfiskarter är öring och 
röding. Den vanligaste odlingsformen för mat-
fisk i Sverige är öppna nätkassar, och majoriteten 
av matfiskproduktionen sker i Norrland (inland 
och kust). Sättfisk odlas vanligen i dammar eller 
bassänger. Musslor odlas på långlina eller nät 
från flytbojar i ytan på västkusten. 

Matfiskproduktionen fortsätter att öka i värde 
trots en något minskad produktionsvolym under 
2013. Emellertid fortsätter antalet odlingar att 
minska. Trots denna minskning har antalet per-
soner sysselsatta i vattenbruket ökat, så har även 
andelen kvinnor. Andelen kvinnor sysselsatta i 
svenskt vattenbruk har ökat men andelen ligger 
konstant. 

 

Tabell 2.27 Produktion, försäljningsvärde, antalet odlingar 
och antalet sysselsatta i vattenbruk (matkräftor och blötdjur 
ingår i matfisk och sättkräftor ingår i sättfisk) 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Produktion (ton) 
- Matfisk 
- Sättfisk 

 
13 366 

1 016 

 
13 757 

1 047 

 
13 441 

1 047 

 
10 643 

1 078 

 
9 352 

994 

Försäljn.värde 
(mnkr, löp) 
- Mafisk 
- Sättfisk 

 
 

357,4 
78,2 

 
 

340,0 
82,7 

 
 

327,5 
76,9 

 
 

253,7 
79,7 

 
 

211,6 
68,1 

Antal odlingar 1 
- Matfisk 
- Sättfisk 

 
118 
123 

 
122 
132 

 
126 
150 

 
141 
152 

 
154 
141 

Antal syssel-
satta 
- Kvinnor 
- Män 

 
420 

66 
354 

 
370 

53 
317 

 
392 

49 
343 

 
399 

43 
356 

 
424 

57 
367 

1 Odlingar med kombinationsverksamhet kan ingå i båda kategorierna. 
Källa Statistiska centralbyrån. 

 
Under de senaste åren har ett flertal initiativ och 
åtgärder vidtagits för att stärka samordningen av 
vattenbrukets utveckling i Sverige. Förutom en 
gemensam myndighetsingång på Jordbruks-
verket har en nationell vattenbruksstrategi tagits 
fram Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå 
åkrar, strategi 2012–2020 i samarbete med 
bransch, forskare, intresseorganisationer och 
myndigheter. Strategin har konkretiserats i en 
handlingsplan som blev klar våren 2015, Hand-
lingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk – 
konkretisering av strategi 2012–2020. Hand-
lingsplanen är inte kopplad till någon särskild 
ekonomisk satsning, utan åtgärderna finansieras 
på annat sätt. Exempelvis kan det svenska havs-
och fiskeriprogrammet 2014–2020 finansiera 
vissa åtgärder. Exempel på åtgärder i handlings-
planen är; utveckling av miljö- och klimatsmarta 
produkter, näringslivsutveckling, marknads-
åtgärder, utveckla avel och sättfiskproduktion 
för svenskt vattenbruk, utveckling av för Sverige 
nya produktionsformer, samordning av forsk-
ning och utveckling samt regional och lokal 
vattenbruksplanering. Under 2017 planeras en 
halvtidsrapport av arbetet inom handlingsplanen 
för att identifiera vilka åtgärder och delåtgärder 
som behöver ytterligare insatser för att kunna 
genomföras. Utvärdering och slutrapportering 
ska ske 2021 och redovisas av Jordbruksverket.  

Sverige har under 2015 även tagit fram en 
flerårig nationell strategisk plan för vattenbruket 
i Sverige för perioden 2014–2020, den är även 
samstämd med åtgärder i den nationella hand-
lingsplanen. Den fleråriga nationella strategiska 
planen för vattenbruket i Sverige 2014–2020 är 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 

49 

samstämd med åtgärderna i det svenska havs- 
och fiskeriprogrammet 2014–2020. Det har varit 
ett av de särskilda förhandsvillkoren i bilaga IV 
till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Euro-
peiska havs- och fiskerifonden och om upp-
hävande av nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 
och Europaparlamentets och rådets förordning 
nr 1255/2011 och varit en förutsättning för 
kommissionens godkännande av det svenska 
havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. I 
planen finns förslag på mål för hur svenskt 
vattenbruk ska utvecklas perioden 2014–2020. 
Vidare redogörs i planen för nationell situation, 
styrning, finansieringsinstrument, mål för 
arbetet framåt samt bästa odlingspraxis. För 
flertalet åtgärder som krävs för att uppnå de mål 
som anges i planen finns det möjligheter att söka 
stöd i havs och fiskeriprogrammet.  

Havs-och vattenmyndigheten samt SMHI har 
under året lagt ut information på myndighetens 
webbplats och leverererat en kunskapssamman-
ställning över befintliga metoder och modeller 
som beskriver vattenbrukets näringsämnes-
belastning och dess effekter. Vidare har Havs- 
och vattenmyndigheten initierat ett arbete med 
att konsekvens bedöma upphävandet av Natur-
vårdsverketes allmänna råd 93:10 Fiskodling, 
planering, tillstånd och tillsyn. Syftet med detta 
arbete är att få till en mer enhetlig bedömning 
samt hjälpa länsstyrelser och kommuner i sin 
planering. 

Fritidsfiske och företagande inom fisketurism 
Havs- och vattenmyndigheten har under 2014 
publicerat svenskt officiell statistik för fritids-
fiske. 

Under 2013 fritidsfiskade 1,6 miljoner perso-
ner i åldern 16–80 år varav 1,2 miljoner män och 
0,4 miljoner kvinnor. Även tidigare studier har 
pekat på över en miljon utövare per år, men då i 
åldersgruppen 16–74 år1. Det sammanlagda anta-
let fiskedagar var 13,3 miljoner dagar varav 9,2 
miljoner fiskedagar i sjöar och vattendrag och 4 
miljoner fiskedagar utmed kusterna och i havet. 

Den sammanlagda behållna fångsten upp-
skattas till 16 000 ton varav 9 000 ton fångats i 

 
 
                                                      
1 Statistiska centralbyrån, 2014. Fritidsfisket i Sverige 2013. Rapport-

nummer JO 57 SM 1401. 

sjöar och vattendrag och 7 000 ton utmed 
kusterna och i havet. 

De fångstmässigt viktigaste arterna för fiske i 
sötvattensområdet var abborre, gädda, öring, 
sötvattenskräftor och gös. De fångstmässigt 
viktigaste arterna för fiske i havet var abborre, 
gädda, makrill, öring och sill/strömming. 

Fritidsfiskets sammantagna utgifter under 
2013 var 5,8 miljarder kronor. År 2007 skriver 
Fiskeriverket i rapporten ”Fritidsfiske och 
fritidsfiskebaserad verksamhet” att den totala 
omsättningen var 2,1 miljarder kronor för 1 310 
företag. De samlade utgifterna för 2006 uppgick 
till 1,7 miljarder kronor2 . 

Med fritidsfisket avses allt fiske som inte sker 
med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens 
dvs. licensierat yrkesfiske3 .  

Sverige är en populär fiskedestination även för 
utländska turister kan konstateras i Tillväxt-
verkets nationella gränsundersökning, IBIS. 
Antalet svarande turister som uppger att de har 
fiskat under besöket i Sverige uppgår årligen till 
ca 800 000. Omsättning och sysselsättning i det 
fisketuristiska företagandet är svårare att kvanti-
fiera. Mycket p.g.a. att näringen är diversifierad 
och därför saknar en enhetlig verksamhetskod 
(SNI) hos SCB. Jordbruksverket har inom 
ramen för sitt främjandeuppdrag på fritidsfiskets 
och fisketurismens område och mot bakgrund av 
de mål som har fastslagits i den nationella strate-
gin ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020” 
inlett en studie för att förbättra kunskapen på 
detta område. Resultat kommer att presenteras 
under 2016.  

I syfte att underlätta för allmänheten att ta 
reda på gällande regler för fritidsfisket i havet 
och i de fem stora sjöarna har Havs- och 
vattenmyndigheten i samarbete med länsstyrel-
serna under 2014 startat webbsidan svenskafiske-
regler.se. På webbsidan har fiskförvaltningens 
geografier digitaliserats och fiskebestämmelser 
kopplats till enskilda geografier, från större havs- 
och vattenområden ner till enskilda frednings-
områden och naturreservat. Informationen är 
publicerad på länsstyrelsernas webb. Svenska-
fiskeregler.se bidrar till målet att skapa ett lång-

 
 
                                                      
2 Fiskeriverkets rapport Fritidsfiske och fritidsbaserad verksamhet från 

2007. 
3 JO 57 SM 1401. 
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siktigt hållbart fiske samt tillgänglighetsmål 
inom friluftslivpolitiken. 

Den 5 april 2013 presenterade Havs- och 
vattenmyndigheten, tillsammans med Jord-
bruksverket, en strategi för svenskt fritidsfiske 
och fisketurism t.o.m. 2020. Strategin har tagits 
fram i samråd med andra berörda myndigheter, 
intresseorganisationer och branscher. Jord-
bruksverket har kartlagt hur myndigheter och 
intresseorganisationer på fritidsfiskets och 
fisketurismens område arbetar och på vilket sätt 
detta arbete bidrar till uppfyllnad av de centrala 
målen i strategin ”svenskt fritidsfiske och fiske-
turism 2020”. Kartläggningen kommer ligga till 
grund för en serie av årsrapporter (2014–2020) i 
vilka Jordbruksverket ska presentera hur utveck-
lingen fortskrider. Årsrapporterna varav den 
första publicerades under våren 2015 och heter 
Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 så 
utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism 
Årsrapport 2014, kommer på ett sätt tydliggöra 
vilka behov och utmaningar som finns att möta 
fritidsfiskets och fisketurismens område. Exem-
pel på fokusområden som tagits fram i års-
rapporten för 2014 handlar om utövande samt 
tillgänglighet och utgör två centrala målområden 
i den nationella strategin för fritidsfiskets och 
fisketurismens utveckling. Årsrapporten visar 
hur myndigheterna och organisationer arbetar 
tillsammans för att utveckla svenskt fritidsfiske 
och fisketurism.  

Analys och slutsatser den gemensamma 
fiskeripolitiken och fiskerinäringen 
Utvecklingen visar att antalet bestånd inom 
biologiskt säkra gränser ökar. För torsken i 
Östersjön är utvecklingen emellertid fortfarande 
oroande, vilket innebär att kvoter måste anpassas 
till dessa förhållanden, liksom fortsatta förvalt-
ningsåtgärder för att förbättra förutsättningarna 
för torskens beståndsutveckling. Genomföran-
det av EU:s reformerade gemensamma fiskeri-
politik skapar förutsättningar för att nå målen 
om ett hållbart fiske framöver. Det innebär att 
ett omfattande arbete med genomförandet av 
den reformerade gemensamma fiskeripolitiken 
kommer att krävas under kommande år avseende 
bl.a. förvaltningsplaner samt fastställande av 
kvoter och TAC till rimliga nivåer. Utform-
ningen av fiskeripolitiken och beståndsförvalt-
ningen är av betydande vikt för att miljökvali-
tetsmålen samt målet om god miljöstatus enligt 
EU:s havsmiljödirektiv ska kunna nås. Effek-

terna på måluppfyllelsen redovisas under utgifts-
område 20, Allmän miljö- och naturvård. Den 
nya fiskeripolitiken innebär en utveckling mot 
ett mer hållbart fiske, inte bara ur biologisk syn-
punkt men också ur ett näringslivsperspektiv. 
Den flexibilitet inom fisket som uppstod genom 
införandet av det pelagiska systemet anses vara 
en av förklaringarna till en ökad lönsamhet hos 
de stora fiskföretagen. Fortsatta insatser inom 
ramen för kontrollen kommer att behövas, sär-
skilt vad gäller rapporteringsrutiner, övervakning 
och it-system som ska anpassas till de krav som 
införandet av landningsskyldigheten medför. 
Bedömningen inför 2016 är att nuvarande kon-
trollregler inom EU måste anpassas till de nya 
reglerna som är beslutade enligt grundförord-
ningen. Vidare behöver insatser göras under 
innevarande och kommande år för att informera 
verksamhetsutövarna om de regelförändringar 
som införs.  

Som framgår av tabell 2.26 uppgår nettobevil-
jade medel inom fiskeriprogrammet under peri-
oden 2007–2014 till närmare 100 procent för 
samtliga prioriterade områden inom fiskeri-
programmet 2007–2013. Den höga budget-
utnyttjandegraden visar att målet för fiskeri-
programmet utifrån resultatindikatorn som 
anges ovan är uppnått för budgetperioden. En 
slutlig utvärdering av programmet kommer att 
utföras av Europeiska kommissionen och vara 
slutförd senast den 31 december 2015. 

Jämfört med förra årets redovisning av 
programgenomförandet och målvärdet för nytt-
jande inom prioriterat område 2, vattenbruk, 
insjöfiske samt beredning och saluföring, har 
utvecklingen varit mycket positiv. En ökning av 
budgetutnyttjandet med 14 procent pekar på att 
Jordbruksverkets intensifierade dialog med läns-
styrelserna tillsammans med insatser för att öka 
effektiviteten av ärendehandläggning, kan ha 
bidragit till den önskade effekten. 

För att generellt kunna öka effektiviteten i 
programgenomförandet är det viktigt att er-
farenheter och ytterligare möjligheter till sam-
ordning med landsbygdsprogrammet tas till vara 
i kommande programperiod.  

Det svenska vattenbruket visar fortsatt på 
ökad omsättning och en relativt stabil sysselsätt-
ningsgrad. Den totala produktionen i svenska 
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vattenbruk 2013 var knappt 14 400 ton (odling 
för konsumtion och utsättning) och saluvärdet 
på denna var ca 435 miljoner kronor4 . Detta kan 
jämföras med Sveriges nettoimport av fisk, 
kräftdjur och blötdjur (inklusive förädlade pro-
dukter av dessa) under 2012 som uppgick till 
över 33 800 ton5 och konsumtionen av fisk, 
kräftdjur och blötdjur som uppgick till 136 500 
ton 2012 (försäljning av färsk fisk, kräftdjur och 
blötdjur ingår inte i denna siffra)6 . Det finns 
alltså utrymme för det svenska vattenbruket att 
ta en betydligt större marknadsandel på den 
nationella marknaden där efterfrågan på fisk, 
skaldjur och blötdjur är betydligt större än pro-
duktionen, samtidigt är det viktigt att säkerställa 
att vattenbruket är långsiktigt hållbart och inte 
motverkar att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås eller bibehålls.  

Det svenska fritidsfisket och fisketurismen 
visar på en stor omsättning samt sysselsättning. 
Trots att undersökningsmetoderna skiljer sig 
något vad gäller antalet utövare per år så visar 
studierna tydligt att fritidsfiske är en populär 
friluftsaktivitet som engagerar såväl gammal som 
ung.  

2.5.8 Resultat livsmedel 

Maten vi äter ska vara säker och vi konsumenter 
ska kunna lita på att informationen om de livs-
medel vi köper är korrekt. Det ska vara enkelt att 
göra medvetna val. Företagen har därför ansvar 
för att livsmedel på marknaden är säkra och 
märkta på rätt sätt. Den offentliga livsmedels-
kontrollen har även en viktig roll för såväl 
producenter som konsumenter och ska vara 
effektiv och likvärdig i hela landet. De allmänna 
reglerna om livsmedelsinformation i förordning 
(EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation började tillämpas i 
december 2014. Det har föranlett framtagande av 
kompletterande nationella föreskrifter. Dricks-
vatten är vårt viktigaste livsmedel, konsumen-
 
 
                                                      
4 Jordbruksverket, Rapport 2013:27, Sveriges utrikeshandel med 

jordbruksvaror och livsmedel 2010–2012. 
5 Jordbruksverket, Rapport 2013:27, Sverige utrikeshandel med 

jordbruksvaror och livsmedel 2010–2012. 
6 Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden JO 44 SM 1301, 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll (statistik t.o.m. 2012). 

terna ska ha tillgång till ett säkert dricksvatten. 
En utredning om trygg dricksvattenförsörjning 
pågår och slutbetänkandet ska lämnas senast i 
april 2016. Ett delbetänkande angående klimat-
förändringar överlämnades till regeringen den 1 
juni 2015. 

Offentlig kontroll och redlighet i 
livsmedelskedjan 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet används föl-
jande indikatorer: 

– Andelen riskbaserade kontroller. 

– Andelen rapporteringspunkter utan note-
rad avvikelse i den offentliga kontrollen 
avseende säker mat och redlig hantering. 

 
Livsmedelsverket har utvecklat resultatindika-
torerna för verksamheten. De indikatorer som 
rapporterades tidigare år i budgetpropositionen 
(andelen riskbaserade kontroller och rapporte-
ringspunkter utan noterad avvikelse) rapporteras 
därför på ett annat sätt än tidigare. Nu rappor-
teras andelen kontrollmyndigheter som 
kontrollerar anläggningar i de högsta risk-
klasserna. Dessa ska enligt Livsmedelsverkets 
vägledning få årlig kontroll som omfattar minst 
fem timmar, och i vilken mån kontroll utförs vid 
dessa anläggningar är ett annat sätt att rapportera 
andelen riskbaserad kontroll. Andelen rapporte-
ringspunkter utan noterad avvikelse är ett stick-
prov på efterlevnaden av gällande regler. I år kan 
detta anges för den kontroll som Livsmedels-
verket utför men däremot inte för den kontroll 
som kommunerna utför.  

Resultat 
För att nå målet om en effektiv och likvärdig 
kontroll i hela landet är Livsmedelsverkets upp-
drag att leda, samordna och följa upp kontrollen 
mycket viktigt. Syftet är att tillse att företagen 
har system som säkerställer att livsmedlen på 
marknaden är säkra och att kraven som 
kontrollmyndigheterna ställer är likadana i hela 
landet. Livsmedelsverket samordnar arbetet med 
en flerårig nationella kontrollplanen. För sam-
ordning av arbetet med planen finns en gemen-
sam myndighetsgrupp. Under 2014 har gruppen 
arbetat med utveckling av riktlinjer och kom-
munikation angående livsmedelskontrollen. 
Kommunikation och dialog mellan Livsmedels-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 23 

52 

verket och regionala och lokala kontrollmyndig-
heter sker via olika fora och ett flertal vägled-
ningar och kontrollhandböcker har tagits fram. 
De större arbetena under 2014 har varit utarbe-
tandet av en ny vägledning för livsmedels-
information och uppdateringar av tidigare 
vägledningar om offentlig kontroll. Vägledningar 
och kontrollhandböcker är viktiga stöd för 
ansvariga kontrollmyndigheter, men också för 
företagen.  

Under perioden 2011–2014 genomfördes ett 
projekt för att öka kompetensen i livsmedels-
kontrollen och förstärka samordningen mellan 
olika kontrollmyndigheter. Projektet har varit 
inriktat mot att kontrollen i högre grad ska 
fokusera på säkra livsmedel och redlighet i 
handeln och på att utförandet av kontrollen ska 
präglas av ett metodiskt arbetssätt och en bra 
dialog. En rad utbildningar har givits riktade till 
olika kategorier av personal och också besluts-
fattare. Nästan alla Sveriges ca 300 kontrollmyn-
digheter har deltagit i en eller flera utbildningar. 
Centrala delar i utbildningen har varit verksam-
hetsstyrning, riskbaserad kontroll, flexibilitet, 
metodiskt arbetssätt, bemötande, dialog och 
samarbete. I tabell 2.28 redovisas en samman-
ställning av några av de aktiviteter som genom-
förts. 

En viktig aspekt i livsmedelskontrollen är 
revisioner. Livsmedelsverket samordnar den 
Nationella samrådsgruppen för revision inom 
livsmedelskedjan som under året har utvecklat 
sitt arbete, bl.a. har man samlat tekniskt sak-
kunniga personer som kan bistå vid revisioner 
hos kontrollmyndigheterna. Livsmedelsverket 
har under året tagit del av ett 50-tal revisions-
rapporter från länsstyrelserna och kunnat verifi-
era deras utförande av revisioner. Ett fåtal rap-
porter resulterade i uppföljande revisioner och i 
ett fall förelade Livsmedelsverket en kommun 
att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen. 
Revisionerna av de granskade kommunerna 
visade att drygt hälften har brister i finansie-
ringen, bl.a. att kontrollavgifterna inte täcker 
kostnaden för kontrollen, att ansvarig myndig-
het saknar kännedom om graden av kostnads-
täckning och att avgifter för extra offentlig 
kontroll inte tas ut. Flera kommuner brister 
också i uppföljning av den egna kontrollen. Det 
innebär att man inte följer upp att den planerade 
kontrollen verkligen utförs, att livsmedelsföreta-
garen har vidtagit åtgärder mot de noterade av-
vikelserna eller att myndigheterna har nått sina 

mål. Revisionerna av länsstyrelsernas kontroll av 
livsmedel i primärproduktionen visar på fortsatta 
svårigheter att utföra riskbaserad kontroll. 
Många länsstyrelser saknar ännu fullständiga 
register över primärproducenter vilket bl.a. för-
svårar ett riskbaserat urval av primärprodu-
cerande livsmedelsanläggningar för kontroll.  

Statskontoret redovisade i juni sitt uppdrag att 
utvärdera avgiftsfinansieringen av den offentliga 
livsmedelskontrollen. Statskontoret kommer 
fram till att det finns brister i den kommunala 
kontrollen som främst beror på resursbrist men 
även att det finns avgörande brister i den 
avgiftsmodell som i dag används. Ett antal åtgär-
der föreslås i rapporten som för närvarande 
bereds inom Regeringskansliet.  

Riksdagen överlämnade i juni 2014 Riks-
revisionens granskningsrapport Livsmedelskon-
trollen – tar staten sitt ansvar? till regeringen. I 
regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens 
granskning av livsmedelskontrollen i december 
2014 ger regeringen sin bedömning och 
kommenterar Riksrevisionens rekommen-
dationer. I enlighet med vad regeringen aviserade 
i skrivelsen har regeringen förtydligat i Livs-
medelsverkets instruktion att myndigheten har i 
uppgift att förutom att leda och samordna, också 
följa upp livsmedelskontrollen i syfte att bättre 
kunna identifiera och åtgärda brister.  

Vidare har regeringen i livsmedelsförord-
ningen (2006:813) förtydligat att länsstyrelserna 
ska föra uppdaterade förteckningar över god-
kända och registrerade anläggningar. Länsstyrel-
serna har också fått i uppdrag att aktivt verka för 
en ökad registrering av primärproducenter, och 
att rapportera till Livsmedelsverket om i vilken 
omfattning som samverkan mellan kontroll-
myndigheter sker. Regeringen har även genom 
ändring av Livsmedelsverkets och Jordbruks-
verkets respektive instruktion gett myndig-
heterna rätt att på länsstyrelsernas begäran 
utföra revisioner av länsstyrelsernas kontroll. 

EU:s kontor för livsmedel och veterinära 
frågor, FVO, utför revisioner av alla medlems-
länders offentliga livsmedelskontroll för att 
bedöma om kontrollen följer den gemensamma 
lagstiftningen och tillse att den håller en lik-
värdig standard. För att på ett snabbare och 
effektivare sätt hantera de rekommendationer 
som FVO lämnat till Sverige har de berörda 
myndigheterna under året skapat en FVO-
funktion som finns vid Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket. 
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Tabell 2.28 Ledning och samordning av 
livsmedelskontrollen 

 2012 2013 2014 

Antal länsmöten 33 36 19 

Antal telefonfrågor 
från kontroll-
myndigheter 

 

 

X 

 
 

1 556 

 
 

1 247 

Antal vägledningar 
och kontroll-
handböcker 

 
 

5 

 
 

9 

 
 

6 

Antal utbildningar/ 
utbildningstillfällen
/deltagare 

 
 

7/13/479 

 
 

8/20/693 

 
 

9/30/1301 

Antal revisioner 
utförda av 
Livsmedelsverket 

 
 

42 

 
 

35 

 
 

31 
x Registrerades på annat sätt före 2013. 
Källa. Livsmedelsverkets årsredovisning 2014. 

 
Målsättningen med de statliga insatser som görs 
för att stärka ledningen och samordningen av 
kontrollen är att den regionala och lokala 
kontrollen ska förbättras. Regionala och lokala 
kontrollmyndigheter rapporterar årligen sina 
resultat till Livsmedelsverket och det kan tjäna 
som underlag för en bedömning av de statliga 
insatserna. Totalt har antalet kontroller ökat från 
ca 62 000 till ca 85 000 (36 procent) mellan 2011 
och 2013. I tabell 2.29 och tabell 2.30 visas i 
vilken grad kontrollmyndigheterna under 2012 
och 2013 kontrollerade de livsmedels- respektive 
dricksvattenanläggningar som är placerade i de 
högsta riskklasserna enligt Livsmedelsverkets 
vägledning. Två tredjedelar (64 procent) av 
myndigheterna har kontrollerat alla, eller nästan 
alla (91–100 procent) av de livsmedels-
anläggningar som är placerade i de högsta 
riskklasserna. Det kan jämföras med 2012 då lite 
drygt hälften (54 procent) av myndigheterna 
utförde kontroll i motsvarande omfattning. 
Cirka en tiondel av myndigheterna har som mest 
kontrollerat hälften av de anläggningar som är 
placerade i de högsta riskklasserna. När det gäller 
kontrollen av dricksvattenanläggningar så 
kontrollerar drygt hälften av myndigheterna alla 
eller nästan alla anläggningar som är placerade i 
de högsta riskklasserna, medan övriga myndig-
heter som mest kontrollerar hälften av dessa 
anläggningar. Det finns därmed i vissa delar en 
fungerande kontroll, det finns tecken på förbätt-
ringar, men också ett fortsatt behov av att stärka 
den offentliga kontrollen.  

Utfallet i den genomförda offentliga kontrol-
len i form av andelen kontroller utan noterad 
avvikelse är en indikator för hur företagen lever 
upp till kraven att livsmedlen på marknaden ska 

vara säkra och hanteringen redlig. I tabell 2.31 
redovisas resultatet av Livsmedelsverkets kon-
troll. Majoriteten av rapporteringspunkterna är 
fortsatt utan anmärkning. 

 
Tabell 2.29 Andelen riskbaserad kontroll, kommunernas 
kontroll av livsmedelsanläggningar 
Resultatindikator 

Andel av kontrollerade 
anläggningar i högsta 
riskklass 

2012 2013 

0–50 % 11 8 

51–80 % 19 14 

81–90 % 16 14 

91–100 % 54 64 

Totalt 100 100 

Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2014. 
 

 
Tabell 2.30 Andelen riskbaserad kontroll, kommunernas 
kontroll av dricksvattenanläggningar 
Resultatindikator 

Andel av kontrollerade 
anläggningar i högsta 
riskklass 

2012 2013 

0–50 % 38 40 

51–80 % 0 0 

81–90 % 0 0 

91–100 % 62 59 

Totalt 100 100 

Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2014. 
 

 
Tabell 2.31 Säker mat och redlig hantering, resultat vid 
Livsmedelsverkets kontroll 
Resultatindikator 

Livsmedelsverkets 
kontroll – Säker mat och 
redlig hantering 

2012 2013 2014 

Andel rapporterings-
punkter utan 
avvikelse 84 % 87 % 88 % 

Källa: Livsmedelsverkets årsredovisning 2014. 

 
Till följd av ändringen av livsmedelsförordningen 
(2006:813) övertog Livsmedelsverket den 1 
januari 2014 kontrollansvaret för anläggningar 
som är godkända för att hantera livsmedel av 
animaliskt ursprung Det har inneburit att antalet 
livsmedelsanläggningar som Livsmedelsverket 
ansvarar för har ökat från ca 800 anläggningar till 
närmare 1 300 anläggningar. I slutet av 2014 
genomfördes en undersökning av vad före-
tagarna som då hade Livsmedelsverket som 
kontrollmyndighet tyckte om Livsmedelsverkets 
kontroll. Undersökningen visade att sju av tio 
företagare som helhet var mycket eller ganska 
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nöjda med Livsmedelsverkets kontrollbesök 
under året.  

Genom stickprov kontrollerar Livsmedels-
verket bl.a. att veterinärmedicinska läkemedels-
rester i animaliska livsmedel och rester av 
bekämpningsmedel i vegetabiliska livsmedel inte 
överskrider gällande gränsvärden. Livsmedels-
verket är även nationellt referenslaboratorium 
inom 23 kompetensområden. Det innebär att 
samordna verksamheten inom området och ge 
stöd till myndigheter och livsmedelslaboratorier 
för att öka analysernas kvalitet inom kontrollen. 

De medel, 103,9 miljoner kronor, som rege-
ringen 2014 tillförde Livsmedelsverket för ned-
sättning av kontrollavgifter hos slakterier har 
använts för ändamålet. Samtliga slakterier och 
vilthanteringsanläggningar har fått avgiften ned-
satt till strax över EU:s minimiavgifter. För 
anläggningar med planerad slakt under 200 ton 
innebar nedsättningen att avgiften är på samma 
nivå som EU:s miniminivå, medan det för 
anläggningar med planerad slakt över 200 ton 
innebar en avgift på 1,08 gånger EU:s minimi-
avgift. Utan nedsättningen skulle avgifterna per 
slaktat djur mångdubblas för mindre företag.  

I syfte att skapa en gemensam inre marknad 
inom EU och för att se till att skyddet för folk-
hälsan är högt, är reglerna på livsmedelsområdet 
omfattande. Det får till följd att det är viktigt att 
företagen kan få råd om gällande regler och 
andra viktiga förhållanden. Livsmedelsverket ger 
ut nyhetsbrev till företagen. Under 2014 var 
fokus på de nya reglerna om märkning och livs-
medelsinformation. Antalet prenumeranter har 
ökat från 2 300 under 2013 till 3 400 under 2014. 
Under 2014 har nio nya branschriktlinjer slut-
bedömts, som bl. a. riktar sig till livsmedelsföre-
tagare inom primärproduktionen, till restau-
rangbranschen, till fäbodnäringen och till produ-
center av ekologiska livsmedel. Upplysnings-
tjänsten vid Livsmedelsverket har tagit emot 
9 000 frågor från företagare under 2014, vilket är 
en ökning med 50 procent jämfört med 2013. 
Vidare har ett femtontal ärenden som gjort 
export möjlig avslutats under 2014. Utöver det 
har Livsmedelsverket stått värd för sex inspek-
tioner från länder utanför EU som undersöker 
möjligheten att öppna för import från EU.  

Regeringen gav 2014 Livsmedelsverket 
särskilda medel för att förstärka insatserna för 
att så effektivt som möjligt motverka livs-
medelsfusk, bl.a. i syfte att öka konsumenternas 
förtroende för redligheten i livsmedelsproduk-

tionen. Under 2014 har Livsmedelsverket etable-
rat en särskild arbetsgrupp som samordnar allt 
arbete rörande livsmedelsfusk och andra oegent-
ligheter och som utgör en stödfunktion till 
kontrollmyndigheterna. Under året har Livs-
medelsverket prioriterat insatser för att utbilda 
och öka kunskapen om dessa frågor hos 
inspektörer, utveckla nya arbetssätt samt driva 
kontrollprojekt tillsammans med kommunala 
och regionala kontrollmyndigheter. Arbets-
gruppen har koordinerat fem kontrollprojekt 
under året med fokus på spårbarhet och märk-
ning av fisk. Gemensamma kontrollprojekt 
mellan kommunala och regionala livsmedels-
kontrollmyndigheter och Livsmedelsverkets 
operativa kontroll har bidragit till att utveckla 
nya arbetssätt och ökat kunskapen hos livs-
medelsinspektörer i landet. Sedan oktober 2014 
finns även en ny funktion vid Livsmedelsverket, 
Livsmedelsombudsmannen för att bl.a. ta emot 
tips om misstänkta oegentligheter. Vidare har 
Livsmedelsverket samverkat med centrala myn-
digheter, t.ex. Polisen, Tullen och Skatteverket i 
dessa frågor. Verket medverkar även i flera euro-
peiska samarbeten och deltar aktivt i europiska 
och nordiska möten på området.  

Säkra livsmedel och goda matvanor 

Resultatindikatorer 

– Antal utbrott av smittsamma djursjuk-
domar och antibiotikaresistens i djur-
hållning. 

– Försäljning av antibiotika till vård av djur. 

Resultat 

Livmedelsburna zoonoser  
Arbetet med att utveckla samhällets förmåga att 
hantera zoonoser (smittämnen som naturligt 
kan spridas mellan djur och människor) har fort-
satt under 2014 i samverkan mellan Jordbruks-
verket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndig-
heten, Socialstyrelsen och Statens veterinär-
medicinska anstalt. Gemensamma strategier för 
zoonoserna cryptosporidium och vtec/ehec 
publicerades under 2014. Strategidokumenten 
sträcker sig över fem år och ger styrning av 
myndigheternas arbete mot överenskomna 
samhällsmål där risker, nytta och kostnader 
viktats.  
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Sverige har ett fortsatt gott djurhälsoläge och 
trenden är nedåtgående för zoonoser. Det stora 
listeriautbrottet hos människor kopplat till 
charkprodukter som pågick under 2014 är nu 
över. Totalt smittades 49 personer, 19 män och 
30 kvinnor, varav fyra gravida kvinnor. Sju per-
soner avled i nära anslutning till sin listeria-
infektion. Tack vare det laborativa samarbetet 
inom EU, utsedda referenslaboratorier och egen 
kompetens kunde Livsmedelsverket snabbt kon-
statera att utbrottet handlade om en nationell 
smitta. År 2014 togs närmare 28 000 salmonella-
prover i livsmedel och samtliga var negativa. Den 
senaste tiden rapporteras det dock fler fall av 
insjuknade av en särskild typ av Salmonella, 140 
fall under perioden december 2014–juli 2015 
mot vanligtvis 3–5 fall per år av denna typ. 
Berörda djur- och folkhälsomyndigheter arbetar 
tillsammans för att utreda eventuell gemensam 
smittkälla. I dagsläget finns misstanke om att 
smittkällan är kryddor.  

Under 2014 har en myndighetsgemensam och 
sektorsövergripande handlingsplan och kommu-
nikationsstrategi för arbetet mot antibiotika-
resistens och vårdrelaterade infektioner tagits 
fram liksom en myndighetsgemensam studie 
som analyserar risken att smittas av antibiotika-
resistenta ESBL-bakterier via maten. ESBL-
bakterier utgör ett av de allvarligaste resistens-
problemen. Enligt Jordbruksverkets statistik7 
såldes förra året 10,4 ton antibiotika för behand-
ling av djur vilket kan jämföras med 11,2 ton 
2013 och 17, 3 ton 2007. Motsvarande siffra för 
den svenska sjukvården är ca 65 ton. Nya EU-
bestämmelser för resistensövervakning har 
införts under 2014 som ökar fokus på resistens 
av ESBL-typ och på resistens på kött i konsu-
mentledet. Berörda myndigheter på nationell 
nivå har effektiviserat rutinerna för insamling av 
prover från friska djur vid slakterier och från 
livsmedel, ett arbete som kommer att fortsätta 
2015. En undersökning om antibiotikaresistenta 
MRSA-bakterier hos avelsgrisar i Sverige 
genomfördes under hösten 2014, resultaten 
offentliggjordes 2015. Svenska avelsgrisar är 
fortsatt fria från MRSA-smitta. De rekommen-
dationer som primärproducenterna följer har 

 
 
                                                      
7 Försäljning av djurläkemedel 2014 (Jordbruksverket Dnr 5.6.17–

4874/15). 

utvärderats, och de visade sig vara samhällseko-
nomiskt lönsamma när risken för införsel av LA-
MRSA via andra kanaler än importerade 
avelsgaltar är liten. Svensk humansjukvård upp-
skattas spara minst nio miljoner kronor per år 
genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för 
att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier 
(LA-MRSA) får fäste i svenska djurbesätt-
ningar8. För att minska risken för att smittor, 
inklusive antibiotikaresistenta bakterier, sprids 
mellan djur och människor och mellan olika djur 
har nya föreskrifter börjat gälla under 2014 som 
handlar om att alla verksamheter inom djurens 
hälso- och sjukvård där det bedrivs veterinär-
medicinsk vård ska ta fram och arbeta enligt en 
vårdhygienplan. 

Främmande ämnen 
Livsmedelsverkets arbete med farliga ämnen 
(både naturligt förekommande ämnen och 
miljöföroreningar) i livsmedel är en central del av 
myndighetens verksamhet.  

Ämnen som verket arbetar med är bl.a. 
metaller och halvmetaller (t.ex. bly, kadmium, 
tenn och arsenik), mögelgifter, långlivade orga-
niska föroreningar (t.ex. dioxiner och dioxinlika 
PCB) m.m.. Merparten av regelverket på om-
rådet, t.ex. gränsvärden, övervakningsprogram 
etc. är EU-gemensamt.  

Sveriges undantag från EU:s gränsvärden för 
dioxin i viss fisk från Östersjöområdet löper 
sedan 2012 tills vidare på villkor att vissa villkor 
uppfylls. Regeringen gav i regleringsbrevet för 
2014 Livsmedelsverket i uppdrag att fortsätta 
arbetet med spridning av information till risk-
grupper som inte ska ha ett högt intag av fet fisk 
från Östersjöområdet. Verket har därför under 
2014 vid sidan av de ordinarie informationsinsat-
serna också fortsatt den särskilda kampanjen 
från 2012–2013. Livsmedelsverket har redovisat 
resultaten i en rapport och där även lämnat för-
slag för fortsatta åtgärder. Målgruppen har under 
2014 varit kvinnor i fertil ålder, 18–40 år. Navet i 
kampanjen var webbplatsen Nyttigfisk.se där det 
finns information om kostråden. En särskild 
satsning har gjorts på kommunikation via digi-

 
 
                                                      
8 Preventing Introduction of Livestock Associated MRSA in a Pig 

Population – Benefits, Costs, and Knowledge gaps from a Swedish 

Perspective. Plos One, april 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0122875. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 23 

56 

tala kanaler. Nyttigfisk.se fick 110 000 besök 
under kampanjperioden april–december 2014.  

Livsmedelsverket har tilldelats 2 miljoner kro-
nor extra per år under 2014–2020 för arbete 
inom ramen för handlingsplanen Giftfri vardag. 
Uppdraget sker i dialog med Kemikalieinspek-
tionen. Livsmedelsverket har under 2014 tagit 
fram en arbetsplan för åren 2015–2020. Tre prio-
riterade områden har identifierats: exponerings-
uppskattningar, hormonstörande ämnen och 
kombinationseffekter. Regeringen anser att 
Livsmedelsverkets plan för arbetet väl följer de 
prioriteringar som finns i kemikalieproposi-
tionen från 2013 som fastställer inriktningen för 
arbetet med Giftfri vardag.  

Regeringen tillsatte en utredning som har 
överlämnat sitt betänkande, Bisfenol A – Kart-
läggning och strategi förminskad exponering 
(SOU 2014:90) till regeringen (Miljödeparte-
mentet) den 15 januari 2015. I den del som berör 
material i kontakt med livsmedel föreslog utred-
ningen ett antal mål och medel för att nå en 
betydande minskning av exponeringen för BPA. 
Regeringen har remitterat utredningens betän-
kande och bereder ärendet. 

Arbetet med främmande ämnen i livsmedel 
har även koppling till aktiviteter inom ramen för 
myndighetens arbete med krisberedskap. 
Utvecklingsprojekten har bl.a. varit inriktade på 
övervakning och tidig varning för ökad expone-
ring av giftiga ämnen hos människa, utveckling 
kemiska analyser av naturliga gifter och för 
metoder för att upptäcka farliga algblomningar i 
vattentäkter. 

Dricksvatten 
Livsmedelsverket har fr.o.m. 2014 informations-
ansvar för enskild dricksvattenförsörjning. 
Frågor från laboratorier och konsumenter be-
svaras via Livsmedelsverkets upplysningstjänst. 
Två informationsbroschyrer, ”Sköt om din 
brunn för bra dricksvatten” och ”Att anlägga 
egen brunn för bra dricksvatten” har revideras 
och getts ut tillsammans med Sveriges geolo-
giska undersökning (SGU). Med anledning av 
fynden av förhöjda halter av ämnen från 
brandsläckningsskum i dricksvatten på flera håll i 
landet har Livsmedelsverket under året tagit 
fram åtgärdsgränser för att dricksvatten-
producenter ska kunna avgöra om eventuella 
halter av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i 
dricksvattnet innebär att begränsningsåtgärder 
måste sättas in. Livsmedelsverket har även 

tillsammans med Kemikalieinspektionen startat 
ett nationellt nätverk på området. 
Goda matvanor  
Det är viktigt att konsumenter, och särskilt barn 
och unga, har förutsättningar att göra medvetna 
val vad gäller hälsosam och säker mat. De Nor-
diska näringsrekommendationerna och resultatet 
från Livsmedelsverkets matvaneundersökning 
ligger till grund för de nya generella kostråden 
som lanserades våren 2015. De nya råden tar 
även hänsyn till matens miljöpåverkan. Huvud-
budskapet är att äta mer vegetabilier och mindre 
animalier, att äta lagom mycket och att röra på 
sig. Verket har informerat och fört diskussioner 
med många olika aktörer vad gäller slutsatserna 
från de Nordiska näringsrekommendationerna. 
Informationsinsatser har under 2014 även 
särskilt riktats mot olika yrkeskategorier inom 
vården för att öka deras kunskaper om bra mat-
vanor. 

Nyckelhålet är en symbol som gör det enklare 
för konsumenterna att välja nyttigare mat. 
Under 2014 firade Nyckelhålet 25 år i Sverige. 
Livsmedelsverket har med anledning av det 
genomfört en kampanj riktad till konsumen-
terna. Reglerna för märkningen har också revide-
rats i ett samarbete mellan Sverige, Norge, Dan-
mark och Island, då samma regler gäller för 
Nyckelhålet i dessa länder, som alla också 
använder denna märkning. Under året genom-
fördes även en konsumentundersökning som 
visade att 95 procent känner till Nyckelhålet och 
80 procent tycker att det är bra att märkningen 
finns. Livsmedelsverket har vidare redovisat ett 
regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera 
konsumenternas förståelse av den livsmedels-
information som ges t.ex. som märkning. I upp-
draget ingick även att redovisa eventuella behov 
av utvecklat stöd till konsumenterna. Samman-
taget indikerar undersökningen att konsumen-
ternas bristande kunskaper om märkning 
begränsar deras möjligheter att göra välinforme-
rade val. 

Amningen av barn under första levnadsåret 
minskar i Sverige. Nedgången är särskilt tydlig ju 
äldre barnet blir och kvinnor slutar amma tidi-
gare nu än för ett decennium sedan. De senaste 
tre åren har även amning av barn vid en vecka, 2 
och 4 månaders ålder minskat. Det är viktigt att 
har nyblivna mammor får saklig information om 
hälsoeffekterna av amning och att deras val 
respekteras. Livsmedelsverket samordnar frågor 
som rör amning och spädbarnsnutrition, och 
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genomförandet av den strategiska planen för 
amningsfrågor 2013–2016 utgör en viktig del i 
det arbetet. Under 2014 har Livsmedelsverket 
tillsammans med ansvariga inom vården fört 
diskussioner kring indikatorer som kan mäta 
vårdrutiner som underlättar amning. 

Nordiska ministerrådet för fisk, jordbruk, 
livsmedel och skog (MR-FJLS) program Ny 
Nordisk Mat har aktivt arbetat med matrelate-
rade frågor under 2014. Bland annat har den 
första internationella Street Food konferensen 
hållits i Helsingfors, med närmare 400 deltagare 
och Ny Nordisk Mat deltog vid den första 
Nordiska matfestivalen i New York för att 
sprida kunskap om det Nordiska köket och 
smakerna. Programmet avslutades vid utgången 
av 2014 efter åtta framgångsrika år. Ny Nordisk 
Mat kommer fr.o.m. den 1 januari 2015 att vara 
en integrerad del av MR-FJLS verksamhet.  

I november 2014 hölls den andra internatio-
nella konferensen om nutrition (ICN2) i Rom, i 
ett samarrangemang mellan WHO och FAO. 
Vid mötet antogs Romdeklarationen om nutri-
tion samt en handlingsplan. MR-FJLS arrange-
rade tillsammans med Tyskland, Brasilien och 
WHO ett sidoevenemang på temat ”Fighting 
Overweight and Obesity”. 

Matsvinn 
I Sverige slänger vi årligen ca 28 kilo ätbar mat 
per person i soptunnan och häller ut 26 kilo 
flytande mat i slasken. Detta innebär en onödig 
belastning på miljön. Livsmedelsverket har där-
för i uppdrag att under 2013–2016 genomföra 
insatser tillsammans med Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket för att minska matsvinnet. 
Under 2014 har projektet främst fokuserat på 
kommunikation till konsumenter och spridning 
av goda exempel. Kampanjen ”Har du ett tivoli i 
kylskåpet” lanserades under hösten och den vill 
väcka medvetenhet om matsvinn och visa att det 
lönar sig att slänga mindre mat. Myndigheterna 
driver också en samverkansgrupp för minskat 
matavfall där, förutom myndigheterna, repre-
sentanter från forskning, industri och olika 
intresseorganisationer ingår. EU-kommissionen 
startade under hösten 2014 en expertarbetsgrupp 
om matsvinn och matavfall. Mandatet för 
gruppen är att identifiera möjliga åtgärder för att 
förebygga matsvinn, diskutera hinder samt att 
underlätta erfarenhetsutbyte. Det treåriga 
nordiska projektet om matsvinn inom MR-FJLS, 
som startade 2013, har fortsatt under 2014. 

Fokus under 2014 har varit att jämföra defini-
tioner och systemgränser för matsvinn och att 
inkludera på primärproduktionen.  

Under 2014 har Livsmedelsverket vidare tagit 
fram en ny rapport ”Mat-klimat-listan” som är 
en sammanställning över olika livsmedels klimat-
avtryck och tagit fram pedagogiska verktyg för 
skolan där själva skollunchen är tänkt att fungera 
som ett läromedel. Materialet är avsett för 
grundskolans årskurs 4–6 och vänder sig till 
lärare och skolrestauranger. Miljödelen i 
materialet tar sin utgångspunkt i de nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Offentliga måltider och upphandling 

Resultatindikatorer 
Indikatorer saknas. Den indikator som har 
använts under flera år: antal kommuner som har 
kostpolicy, kan inte längre kan anges eftersom 
datainsamling inte längre görs. Sammanställ-
ningen utfördes av en privat aktör.  

Resultat 
Varje dag serveras ca 3 miljoner måltider inom 
skola, vård och omsorg. Under 2013 köpte stat, 
kommuner och landsting livsmedel och måltids-
tjänster för tio miljarder kronor. Därutöver till-
kom kostnader för lokaler, personal osv. Livs-
medelsverket fick 2011 i uppdrag att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för måltider inom 
vård, skola och omsorg. Syftet är att stödja och 
stimulera kommuner och landsting i deras arbete 
med att utveckla de offentliga måltiderna. Verk-
samheten är till stor del utåtriktad med en nära 
kontakt med olika aktörer i branschen. Kompe-
tenscentrums arbete under åren 2011–2014 har 
nu utvärderats och granskningen ger ett mycket 
högt betyg på såväl bemötande som material och 
kompetens. Av måltidscheferna ansåg 76 pro-
cent att Livsmedelsverket i hög grad ger stöd då 
det gäller utveckling av de offentliga måltiderna. 
Däremot har verket inte nått ut lika bra till 
grupper som lärare och vård- och omsorgs-
personal.  

Under 2014 har Livsmedelsverket på rege-
ringens uppdrag inventerat studier och projekt 
om måltidskvalitet för äldre, och lämnat förslag 
på hur måltidskvaliteten för äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning kan utveck-
las och höjas. Livsmedelsverket har inom ramen 
för ett annat uppdrag tagit fram ett kostnadsfritt 
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arbetsmaterial med övningar där skolmaten kan 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Det ska 
underlätta för skolan att ta tillvara skolmåltiden i 
undervisningen. Materialet har tre teman: Maten 
i våra liv, Hälsa och Miljö. 

Konkurrensverket fick under 2014 ansvar för 
stödet till offentlig upphandling. Verket har haft 
ett uppdrag att genomföra kompetenshöjande 
insatser inom området offentlig upphandling av 
livsmedel, med särskilt beaktande av miljö- och 
djurskyddsaspekter. Insatserna fokuserade på att 
förbättra uppföljning av upphandling på livs-
medelsområdet. Vidare har myndigheten i en 
rapport kartlagt marknaden för offentligt upp-
handlade livsmedel och måltidstjänster, samt 
identifierat konkurrensrelaterade problem vid 
offentlig upphandling av livsmedel. Den 1 sep-
tember inrättas Upphandlingsmyndigheten dit 
upphandlingsstödet flyttas. 

Analys och slutsatser livsmedel 
Det finns stora variationer i hur väl den svenska 
livsmedelskontrollen fungerar. Positivt är att 
antalet kontroller på regional och lokal nivå har 
ökat med 36 procent mellan 2011 och 2013. 
Även om förbättringar kan ses så visar resultaten 
från 2014 års revisioner att det krävs fortsatta 
insatser för att nå de nationella målen för livs-
medelskontrollen. Viktigt i sammanhanget är att 
det finns kommuner som i allt väsentligt upp-
fyller kraven, samtidigt som det finns kommuner 
som uppvisar allvarliga brister i sin kontroll. 
Fortsatta ansträngningar för att skapa en effektiv 
och likvärdig kontroll i hela landet är därför 
nödvändiga. Likaså är det fortsatt angeläget med 
ett aktivt arbete för att öka konsumenternas 
förtroende för redligheten i livsmedelsproduk-
tionen och stärka samordningen mellan kon-
trollmyndigheterna för att likrikta och ytter-
ligare riskbasera kontrollen. Det finns skäl att 
förvänta sig fortsatta förbättringar på området. 
Ett gemensamt strategiskt arbete pågår vid 
berörda myndigheter för att utveckla kontrollen 
i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket har genom 
särskilda satsningar under ett flertal år utvecklat 
ledningen och samordningen av livsmedels-
kontrollen. Regeringen har vidtagit ett antal 
åtgärder och följer utvecklingen. Sammantaget 
finns förutsättningar för att kontrollen på några 
års sikt i högre grad ska motsvara de krav som 
ställs. Framtagna vägledningar och kontroll-
handböcker, de exportfrämjande insatserna, de 

bedömda branschriktlinjerna och annan råd-
givning torde förenkla för företagen. 

Livsmedel på den svenska marknaden är med 
dagens kunskap generellt sett säkra, men det är 
fortsatt angeläget att vara uppmärksam på före-
komst av eventuella farliga ämnen i livsmedel. 
Det gäller särskilt inom de tre områden som 
Livsmedelsverket avser att prioritera inom ramen 
för handlingsplanen för en giftfri vardag: expo-
neringsuppskattningar, hormonstörande ämnen 
och kombinationseffekter. Situationen avseende 
antibiotikaresistens hos bakterier från såväl 
människor som djur är gynnsam i ett interna-
tionellt perspektiv vilket bekräftar att den 
svenska strategin att verka för ansvarsfull 
användning av antibiotika och att förebygga 
sjukdomar är effektiv. Trots det fördelaktiga 
läget ses resistensökningar över tid i Sverige. 
Sedan 2006 har fynd av två typer av resistenta 
stafylokocker, MRSA och MRSP, samt av 
ESBL-bakterier hos flera djurslag gjorts. Sverige 
har EUs lägsta antibiotikaanvändning till djur 
och resistensläget är gynnsamt. Risken att smit-
tas av antibiotikaresistenta ESBL-bakterier från 
livsmedel i Sverige är låg. Den myndighets-
gemensamma handlingsplanen blir en viktig 
pusselbit i det pågående arbetet med att ta fram 
en strategi för regeringens arbete mot antibioti-
karesistens. 

Tidigare matvaneundersökningar visar att det 
fortfarande finns ett stort behov av att förbättra 
matvanorna, särskilt i vissa grupper. Nyckelhålet 
förenklar för konsumenten att göra medvetna 
hälsosamma matval och satsningen på en ökad 
information om Nyckelhålsmärkningen är där-
för fortsatt angelägen. Informationsinsatser 
kring bra matvanor riktade mot specifika yrkes-
kategorier, främst inom vården, är fortsatt ange-
lägna. Arbetet med att utveckla måltiderna inom 
offentlig sektor är också en mycket betydelsefull 
del i arbetet för bättre matvanor och matglädje. 
Den offentliga upphandlingen av livsmedel är av 
stor vikt för kvaliteten på måltiderna inom 
offentlig sektor. De upphandlande myndig-
heterna har ett fortsatt behov av stöd, informa-
tion och vägledning för att kunna genomföra 
upphandlingar av livsmedel av önskvärd kvalitet. 
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2.5.9 Resultat friska djur och sunda 
växter 

Djurskydd 

Resultatindikatorer 

– Antalet djurskyddskontroller som läns-
styrelserna har genomfört och hur stor an-
del av dessa som var genomförda utifrån 
riskvärdering. 

Resultat 
Jordbruksverket är den myndighet som har det 
centrala ansvaret för djurskyddsfrågor. Läns-
styrelserna ansvarar för den operativa kontrollen 
av att djurskyddsbestämmelserna efterlevs. En 
viss del av djurskyddskontrollen utförs även av 
de officiella veterinärerna på slakterierna.  

Jordbruksverket har under 2014 uppdaterat, 
förenklat och förbättrat flera av sina djurskydds-
bestämmelser för att göra det enklare för djur-
hållarna att veta hur reglerna ska tolkas och för 
att underlätta för kontrollmyndigheterna att 
göra sinsemellan likartade bedömningar. Vissa av 
ändringarna förbättrar även företagarnas kon-
kurrenskraft samtidigt som de tar hänsyn till 
djurens välfärd. Ändringarna har t.ex. gällt social 
kontakt för nötkreatur, belysning och dagsljus-
insläpp för fjäderfä och grisar, slopat krav på 
mekanisk utgödsling i stallar för avelsdjur inom 
kycklingproduktionen, nya boxmått för suggor, 
bestämmelser kring avel och semin för hästar 
och nya bestämmelser om hållande av kanin för 
kött-, päls- eller ullproduktion.  

För att ytterligare stärka kompetensen och 
öka samsynen i frågor om djurskydd för fjäderfä 
har Jordbruksverket ordnat en kalibrerings-
utbildning för fjäderfä. 

I enlighet med riksdagens bedömning vid 
behandlingen av proposition 2013/14:41 Änd-
ringar i djurskyddslagen gav regeringen i 
november 2014 Jordbruksverket i uppdrag att 
inleda inrättandet av ett kompetenscentrum för 
3R-frågor. I uppdraget ingår bl.a. att beskriva 
hur 3R-centret kommer att organiseras i fråga 
om t.ex. bemanning och arbetsuppgifter liksom 
hur samarbetet med relevanta parter vid univer-
sitet och högskolor, forskningsbeviljande myn-
digheter och organ, övriga myndigheter, 
näringslivet och berörda organisationer kommer 
att bedrivas. Uppdraget ska redovisas senast den 
15 december 2015.  

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) 
samordnar och utvecklar sedan 2008 verksamhet 
inom djurskyddsområdet, särskilt avseende lant-
brukets djur och försöksdjur. SCAW har under 
2013 lett en pilotstudie om ett koordinerat 
Europeiskt djurskyddsnätverk (EUWelNet). 
Förslaget till ny förordning om offentlig kon-
troll som har förhandlats sedan våren 2013 inne-
håller ett förslag om inrättande av referenscent-
rum för djurskydd. SCAW fullgör sina uppdrag 
på EU-nivå som nationell kontaktpunkt i enlig-
het med förordningen om skydd av djur vid 
avlivning och direktivet om skydd av djur som 
används för vetenskapliga ändamål i fråga om 
validering av alternativa metoder till djurförsök. 
SCAW har tagit initiativ till ett utökat samarbete 
med djurvälfärdscentra i de nordiska länderna. 

Såväl regeringen som myndigheterna har, 
sedan ansvaret för djurskyddskontrollen förstat-
ligades 2009, arbetat kontinuerligt och på olika 
sätt för att stärka och förbättra djurskydds-
kontrollen. Bland annat har myndigheterna fort-
satt det sedan 2012 pågående arbetet med att 
skapa en gemensam målbild, med underliggande 
delmål, för djurskyddskontrollen. I Rådet för 
djurskyddskontroll, som är ett av regeringen 
inrättat samverkansråd mellan Jordbruksverket 
och länsstyrelserna, följs de olika delmålen upp 
och revideras för att ytterligare föra utvecklingen 
av kontrollen framåt. Den risklassificerings-
modell för djurskyddsobjekt som Jordbruks-
verket i samarbete med länsstyrelserna har tagit 
fram, och som syftar till att göra det möjligt att 
rikta kontroller dit de behövs som bäst, togs i 
drift under året. En ny vägledning för hur de 
officiella veterinärerna på slakterierna ska 
bedöma djurskyddet är under framtagande. 
Vägledningen förtydligar hur veterinärerna ska 
hantera brister och handlägga avvikelser i djur-
skyddet och hur informationsutbytet mellan 
veterinärerna och djurskyddshandläggarna på 
länsstyrelserna bör gå till. Tillsammans med 
Livsmedelsverket och Sveriges Lantbruksuniver-
sitet har Jordbruksverket även genomfört 
utbildningar för veterinärerna på slakterierna. 
Åtgärderna bedöms innebära en ökad likriktning 
och effektivisering av djurskyddskontrollen samt 
bidra till att förbättra djurskyddet på lång sikt. 
Under året har ett tvåårigt forskningsprojekt om 
bemötande och kommunikation vid djurskydds-
kontroller initierats av Jordbruksverket. Kom-
munikation och bemötande har en stor betydelse 
för genomförandet av själva kontrollen men 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 23 

60 

också för efterlevanden av regelverket. Läns-
styrelserna har även tagit fram nya och mer 
avancerade kompetensutvecklingsplaner för 
respektive myndighet. 

På uppdrag av regeringen har myndigheterna 
analyserat resursanvändningen för djurskydds-
kontrollen och om det finns möjligheter till 
effektiviseringar. Av analysen framgår att myn-
digheterna prioriterar djurskyddsarbetet högt 
och att mer resurser används för djurskydds-
arbetet än de som tillförts länsstyrelserna med 
anledning av förstatligandet av djurskydds-
kontrollen 2009. Som en del i analysen utarbe-
tades ett nytt indexsystem för att bättre kunna 
bedöma effektiviteten i kontrollarbetet. Syste-
met visar att effektiviteten i kontrollarbetet har 
ökat något 2014 jämfört med föregående år. 
Länsstyrelserna har utfört fler djurskyddsåtgär-
der, t.ex. fysiska kontroller och beslut, per års-
arbetskraft jämfört med 2013. Resultatet visar 
dock också att det finns stora skillnader mellan 
länsstyrelserna i såväl förutsättningarna att 
bedriva kontrollarbetet som i effektiviteten i 
arbetet. Det saknas entydiga kopplingar mellan 
utfallet och djurtätheten i länet, storleken på 
länet och andra geografiska förutsättningar. 

Antalet genomförda kontroller har ökat något 
2014 jämfört med föregående år. Myndigheter-
nas mål om att minst 50 procent av kontrollerna 
ska vara riskbaserade uppfylldes i några län men 
inte för landet som helhet. För landet som helhet 
sjönk den genomsnittliga andelen riskbaserade 
kontroller något jämfört med 2013, vilket fram-
för allt bedöms bero på den stora mängden 
anmälningsärenden, vilka tar stora resurser i 
anspråk. 

Även om antalet genomförda kontroller har 
ökat något samt kvaliteten, effektiviteten och 
rättssäkerheten i kontrollen under åren bedöms 
ha förbättrats kontinuerligt, utförs det fort-
farande alltför få kontroller. Vid ett stort antal av 
de kontroller som utförs till följd av anmälningar 
finner kontrollmyndigheterna inte några djur-
skyddsbrister. 

 

Tabell 2.32 Djurskyddskontrollen 2011–2014 

Antal 2011 2012 2013 2014 

Genomförda 
kontroller1 

 
13 562 

 
13 199 

 
12 692 

 
12 820 

Andel risk-
baserade (%) 

 
43 

 
43 

 
43 

 
41 

Beslut om 
förelägganden 

 
1 531 

 
1 435 

 
1 302 

 
1 215 

Beslut om om-
händertaganden 

 
1 022 

 
1 186 

 
1 057 

 
1 085 

Beslut om 
djurförbud 

 
223 

 
223 

 
207 

 
219 

Källa: Statens Jordbruksverk. 
1 Sättet att beräkna antalet kontroller har justerats år2014 i jämförelse med 
tidigare år. För att kunna göra en jämförelse mellan åren har samma beräknings-
sätt tillämpats även för åren 2011–2013. Tidigare inkluderade uppgifterna om 
genomförda kontroller även sådana kontroller som skett i samband med ansök-
ningar om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen och vid ansökningar om tillstånd 
för offentlig förevisning. Dessa kontroller är inte inkluderade i årets redovisning. 

 
Under våren 2014 samverkade branschorgani-
sationer, företag, myndigheter och Landsbygds-
departementet för att ta fram en handlingsplan i 
syfte att långsiktigt stärka den svenska gris-
produktionen. Handlingsplanen presenterades i 
juni 2014 och innehåller en rad åtgärdsförslag 
inom områdena marknad, export och produk-
tion. Det slås fast att hög produktivitet måste gå 
hand i hand med god djurvälfärd och produk-
tionsformer som tilltalar konsumenten. Sverige 
ligger på en relativt hög nivå vad gäller smågris-
dödlighet. Att reducera smågrisdödligheten är 
viktigt av såväl djurskyddsskäl som av produk-
tivitetsmässiga skäl. Detta ställer högra krav på 
kunskapsförsörjning och rådgivning. I hand-
lingsplanen ingår därför åtgärdsförslag för att 
öka rådgivningsinsatser till grisproducenter. 
Ökade aktiviteter för att nuvarande regelverk för 
uppfödning av gris inom EU ska tolkas och till-
lämpas på samma sätt i alla medlemsstater och 
proaktivt arbete för att höja nivån på EU:s regel-
verk är också åtgärdsförslag för att öka djur-
välfärden som ingår i planen. 

Inom EU är målsättningen att kirurgisk 
kastrering av grisar ska upphöra helt senast 2018 
och i Sverige kommer endast bedövade grisar att 
få kastreras från den 1 januari 2016. Sedan 2012 
finns det, för att underlätta omställningen, möj-
lighet för grisproducenter att få ersättning för 
kostnader i samband med bedövning och smärt-
lindring vid kastrering av grisar eller för vaccine-
ring mot galtlukt. Under 2014 utbetalades 
ersättning till knappt 10 procent av alla besätt-
ningar (knappt 70 besättningar, varav bedövning 
och smärtlindring till drygt 104 000 grisar och 
vaccination mot galtlukt till drygt 8 000 grisar). 
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Inom ramen för Landsbygdsprogrammet har 
Statens jordbruksverk avsatt medel för utbild-
ningar i bedövningsteknik, så att djurhållare har 
kunnat gå den obligatoriska utbildningen utan 
kostnad. Totalt har ca 1 000 personer genomgått 
utbildningen, vilket innebär att ungefär två 
tredjedelar av aktuella besättningar har möjlighet 
att bedöva grisarna före kastrering. 

Skydd mot djursmittor 

Resultatindikatorer 

– Andelen slaktkycklingar med campylo-
bakter. 

– Antalet utbrott av smittsamma djursjuk-
domar. 

– Antal utbrott av salmonella. 

Resultat 
Sverige har ett fortsatt gott djurhälsoläge. Såväl 
epizootiska sjukdomar som zoonoser visar på en 
nedåtgående trend.  

Under sommaren 2014 drabbades tre värp-
hönsgårdar i Östergötland av fjäderfäsjukdomen 
Newcastlesjuka. Utbrottet kunde snabbt 
bekämpas genom avlivning av fåglar, sanering, 
smittspårning m.m. Det ledde dock till att flera 
länder stoppade all import av fåglar och en rad 
fjäderfäprodukter från Östergötland. Import-
restriktionerna hävdes först efter förhandlingar 
mellan respektive lands myndigheter och Jord-
bruksverket. Utbrottet ledde av detta skäl till ett 
stort merarbete och höga kostnader för Jord-
bruksverket.  

Under 2014 blev Sverige fritt från nötkrea-
turssjukdomen bovin virusdiarré (BVD). Detta 
var ett resultat av ett arbete som pågått sedan 
1993 först i form av ett frivilligt bekämpnings-
program och sedan 2002 genom föreskrifter om 
obligatorisk bekämpning. 

 
Tabell 2.33 Slaktkycklingsflockar med campylobakter 
2012–2014 
Procent 

 2012 2013 2014 

Andel slaktkycklingar 
med campylobakter 9,3 8,8 11,5 

Källla: Statens veterinärmedicinska anstalt. 

 
 

Tabell 2.34 Antalet fall/besättningar med epizootisk 
sjukdom 2010–2014 

Sjukdom 2010 2011 2012 2013 2014 

Newcastlesjuka, 
fjäderfä 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

Atypisk scrapie 
(NOR) 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
6 

PRRS - - - - - 

Blåtunga - - - - - 

Mjältbrand - 2 - 1 - 

Totalt 4 8 3 4 9 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt. 

 
Antalet nyinfektioner av salmonella hos livs-
medelsproducerande djur har under de senaste 
åren minskat, dock har 9 salmonellasmittade 
nötkreatursbesättningar påträffats och spärrats 
under 2014. 

 
Tabell 2.35 Nyinfektion av salmonella i djurbesättningar 
och anläggningar 2010–2014 

Salmonella i 
påvisad 
besättning 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nötkreatur 7 6 5 15 9 

Svin 4 4 2 - - 

Häst 1 5 - - - 

Broiler 17 4 1 1 4 

Värphöns 2 - 2 7 2 

Kalkon - - - - - 

Gäss, ankor, 
struts 2 2 3 - 2 

Totalt 33 21 13 23 17 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt. 

Skyddsåtgärder mot växtskadegörare 

Resultatindikatorer 

– Antalet påträffade fall av allvarliga växt-
skadegörare. 

Resultat 
Vissa allvarliga växtskadegörare omfattas enligt 
växtskyddslagen av krav på kontroller och 
bekämpning med målsättning utrotning. I 
svensk produktion låg under 2014 antalet fall 
med sådana växtskadegörare på samma nivå som 
tidigare år. Antalet påvisade fall i samband med 
importkontroller var fler än tidigare. 
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Tabell 2.36 Antalet påträffade fall av allvarliga 
växtskadegörare 2012–2014 

Antalet påträffade fall av allvarliga 
växtskadegörare 2012 2013 2014 

I svensk växtproduktion 28 19 21 

I sändningar av växter och 
växtprodukter från andra länder 55 66 95 

Källa: Statens jordbruksverks årsredovisning 2014. 

 
Bemisia tabaci är en art av bomullsmjöllus som 
är vektor för ett stort antal virussjukdomar på 
tomater och det är därför angeläget att hindra 
dess etablering i landet. Trots att Sverige är en 
skyddad zon för denna skadegörare påträffade 
Jordbruksverket denna skadegörare vid kontroll 
i företag vid sju tillfällen under 2014, vilket ligger 
på ungefär samma nivå som 2013. Ett fall av 
sjukdomen gulbakterios och två fall av Impatiens 
Necrotic Sport Virus har hittats i växthus-
odlingar. Päronpest, Ervinia amylovora, hittades 
i en plantskola och i fem företag konstaterades 
svampsjukdomen Phytophtora ramorum. 
Potatiscystnematod har konstaterats vid fem 
tillfällen. Några andra fall av växtskadegörare har 
inte hittats i Sverige under året. Jordbruksverket 
har även hittat skadegörare som inte får före-
komma vid importkontroll av växter och växt-
produkter från länder utanför EU. Bland annat 
hittades levande insekter i träemballage vid tre 
tillfällen.  

Jordbruksverket och SLU har under året 
redovisat ett regeringsuppdrag om riskvärdering 
avseende allvarliga växtskadegörare. Regeringen 
har lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket att ta 
fram en strategi avseende undersökning och 
övervakning av förekomst av växtskadegörare. 

Sverige har deltagit aktivt i EU-samarbetet 
inom området. Beslut har fattats om tillfälliga 
importförbud avseende vissa varor från Indien 
och citrusfrukt från Sydafrika. Ett omfattande 
arbete har genomförts avseende vilka skade-
görare som ska omfattas av växtskyddslagstift-
ningen och vilka villkor som ska gälla vid exem-
pelvis förflyttning av växter och växtprodukter 
för att hindra att skadegörarna sprids. EU:s 
särskilda kontrollsatsning avseende träemballage 
från Kina har fortsatt. I EU:s ministerråd har 
förhandlingarna fortsatt om kommissionens 
förslag till ny förordning om skyddsåtgärder 
mot växtskadegörare.  

Analys och slutsatser friska djur och sunda 
växter 
Hälsoläget i svenska djurbesättningar är generellt 
gott men kan snabbt förändras av omvärlds-
faktorer. Såväl epizootiska sjukdomar som zoo-
noser visar på en nedåtgående trend. 

Provtagningen för salmonella på slakterier och 
styckningsanläggningar bekräftar att de insatser 
som görs i tidigare led resulterar i att det är 
mycket ovanligt med salmonella hos levande 
djur och i svenskt nöt-, gris- och fjäderfäkött.  

Djurskyddsläget i Sverige är i huvudsak gott. I 
Djurskyddsutredningens förslag – Ny djur-
skyddslag (SOU 2011:75) föreslås flera änd-
ringar för att ytterligare stärka djurskyddet, bl.a. 
föreslås ett förtydligande av kravet på naturligt 
beteende. Utredningens förslag bereds för när-
varande inom Regeringskansliet. Arbetet med att 
begränsa antalet djur som används i djursförsök 
har förstärkts genom att Jordbruksverket fått i 
uppdrag att inleda inrättandet av ett kompetens-
centrum för 3R-frågor. Vidare har Nationellt 
centrum för djurvälfärd (SCAW) genom en 
pilotstudie (EUWelNet) om ett koordinerat 
Europeiskt djurskyddsnätverk lagt grunden för 
ett deltagande i ett framtida nätverk av referens-
centrum för djurskydd inom EU. Djurskydds-
kontrollen har under årens lopp kontinuerligt 
förbättrats men behöver fortsatt utvecklas för att 
den stora mängden anmälningsärenden ska 
kunna hanteras på ett effektivt sätt.  

Eftersom få reglerade växtskadegörare har 
påträffats vid kontroll och inventering 2014 är 
bedömningen att sundhetsläget för växter i 
huvudsak är gott. Det finns dock svårigheter i att 
utföra systematiska kartläggningar, vilket inne-
bär att det finns en risk för att allvarliga växt-
skadegörare sprids i landet utan att de upptäcks. 

2.5.10 Resultat samiska näringar 

Resultatindikatorer 
I dagsläget finns inte någon tillförlitlig statistik 
för att kunna mäta resultatet för målet med hjälp 
av indikatorer. 

Resultat 

Samiska näringar 
Renskötsel tillsammans med framför allt samisk 
besöksnäring, samiskt mathantverk, duodji 
(samisk slöjd och konsthantverk) och småskalig 
slakteri- och förädlingsverksamhet utgör viktiga 
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samiska näringar. Rennäring, jakt, fiske och 
duodji utgör bärande delar av det traditionella 
samiska kulturarvet. Sametinget beslutade under 
2014 om ett näringspolitiskt program med syfte 
att tydliggöra Sametingets ansvar och ambitioner 
i arbetet med näringspolitisk utveckling. I pro-
grammet lyfts en rad övergripande mål och 
insatser för att nå målen fram i syfte att stärka 
samiskt näringsliv. 

Under 2013/14 var vinterrenhjordens storlek 
256 000 jämfört med 248 000 renar föregående 
vinter. Svängningar i renhjordens storlek beror 
till största delen på variationer i naturbetet och 
förändringar i rovdjursförekomst. År 2014 fanns 
det 4 669 renägare, varav 1 812 kvinnor och 
2 857 män, och antalet renar per renägare är i 
medeltal 55 stycken. 

 
Tabell 2.37 Antal renar, slaktuttag och genomsnittlig 
slaktprisutveckling per kilo 

År Renar Slaktuttag Genomsnittlig 
slaktprisutveckling 

i kronor per kilo 

2013/14 256 000 54 400 52,80 

2012/13 248 000 44 000 49,80 

2011/12 255 000 57 600 51,66 
Källa: Sametingets årsredovisning 2014. 

Samhällsplanering 
Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen 
och bevaka att samiska behov beaktas. Same-
tinget besvarar därför många remisser, med 
koppling till markexploatering som vindkrafts-
utbyggnad, vägar och grus- och bergtäkter.  

Myndigheten producerar och uppdaterar 
planeringsunderlag i bl.a. databasen iRenmark, 
som hanterar uppgifter om renskötselns 
markanvändning. Skogsstyrelsen och same-
byarna har tillsammans fortsatt arbeta med att ta 
fram s.k. renbruksplaner som beskriver rensköt-
selns markanvändning. Renbruksplaner har bl.a. 
som syfte att underlätta dialogen mellan same-
byar och andra markanvändare och fungera som 
underlag vid samrådsmöten mellan skogs-
näringen, gruv- och mineralindustrin och vind-
kraft. Skogsstyrelsen har under året föreslagit att 
ansvaret för arbetet med renbruksplanerna ska 
flytta till Sametinget som har ett särskilt intresse 
i frågan.  

Förenkling 
Sametinget arbetar löpande med att försöka 
skapa förutsättningar för en märkbar positiv 
förändring i de samiska företagens vardag. 

Sametinget redovisade den 1 april arbetet med 
förenkling enligt uppdrag i regleringsbrevet. I 
rapporten redovisar Sametinget bl.a. att de har 
arbetat mycket med förenkling genom utveck-
ling av it-system för prisstöd, renmärkeshante-
ring och rovdjursersättningar.  

När det gäller markanvändning och samhälls-
planering framhålls arbetet med iRenmark och 
renbruksplaner som viktiga för att förenkla 
planering och samråd i renskötselområdet. 
Vidare bedriver Sametinget ett statistikprojekt i 
syfte att ta fram basstatistik om de samiska 
näringarna. 

Landsbygdsprogrammet 
Sametinget kommer fortsatt ha ett särskilt 
ansvar för samiska närings- och landsbygds-
utvecklingsfrågor inom landsbygdsprogrammet 
2014–2020. Under 2014 har arbetet med att för-
bereda den nya programperioden intensifierats. 
Viktiga delar i förberedelsearbetet har varit att ta 
fram regionala handlingsplaner och att formera 
partnerskapet. 

Analys och slutsatser 
Sametinget fyller en viktig funktion för att 
uppnå målet om en levande samisk kultur, bl.a. 
genom att bevaka att samiska behov beaktas i 
samhällsplaneringen och att arbeta för förenk-
ling för de samiska företagarna. 

Utvecklade och uppdaterade renbruksplaner 
ger förutsättningar att skapa förbättrade sam-
rådsförfaranden och är en viktig del i den fort-
satta dialogen mellan rennäringen och skogs-
bruket samt med andra markanvändare. 

Sametinget har fått allt fler uppdrag, remisser 
samt samrådsuppdrag kopplade till samhälls-
planering.  

Ökningen av slaktuttaget av renar kan bl.a. 
förklaras av den naturliga variationen, betes-
förhållanden, ändrade förutsättningar för renar 
till följd av ett förändrat klimat och av rovdjurs-
förekomst. 

Fler renskötselföretag än tidigare kombinerar 
turism med renskötsel. Diversifiering och kom-
binationsverksamhet kan bidra till stärkt lön-
samhet samt att minska sårbarheten för ren-
näringsföretagen, samtidigt som det bidrar till 
glesbygdens attraktionskraft och tillväxt mer 
generellt. Det är betydelsefullt att samiska 
intressen tillvaratas inom turismområdet och i 
det sammanhanget har den samiska turism-
organisationen Visit Sápmi en viktig funktion. 
Andra samiska verksamheter såsom småskalig 
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slakteri- och vidareförädling samt duodji fort-
sätter att utvecklas positivt. Bland annat Lands-
bygdsprogrammet har bidragit till en positiv 
utveckling för samiska näringar. 

2.5.11 Resultat utbildning, forskning och 
innovation 

Resultatindikatorer 
För att mäta resultatet för målet används indi-
katorerna:  

– Antal helårsstudenter. 

– Antal sökande och antagna. 

– Examinationsfrekvens. 

– Andel disputerade lärare. 

– Vetenskaplig publicering. 

– Externa medel. 

– Genomströmning. 

Andra bedömningsgrunder: 
Utvärdering av vissa examina av Universitets-
kanslersämbetet. 

Resultat 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar, 
forskar och bedriver miljöanalys om människans 
förvaltning och hållbara nyttjande av de biolo-
giska naturresurserna. Det övergripande målet är 
att utbildning och forskning ska hålla en inter-
nationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. 

Ett genomgripande förändringsarbete har 
implementerats efter några internt initierade 
utredningar för att stärka SLU:s konkurrens-
kraft i Framtidens SLU. Under 2014 har föränd-
ringar skett vad gäller en ny fakultetsstruktur, 
ledningsstruktur och harmonisering av administ-
rativa rutiner. Med utgångspunkt i förändrings-
arbetet har också en omfattande översyn av 
utbildningsutbudet inom den nya organisationen 
påbörjats. 

Utvecklingen och förtätningen av campus 
Ultuna fortsätter. Flera av de äldre byggnaderna, 
varav vissa arbetsmiljömässigt undermåliga, har 
kunnat lämnas. Under 2014 flyttade verksam-
heten in i Veterinärmedicinskt- och husdjurs-
vetenskapligt centrum. I den sista stora bygg-
naden sker inflyttning under sommaren 2015. 
De nya lokalerna innebär en successiv ökning av 
hyreskostnaderna, vilka tas inom SLU:s anslag. 

Målet för SLU vad gäller antalet 
helårsstudenter för perioden 2013–2015 är att 
dessa totalt ska uppgå till minst 11 400. 

 
Tabell 2.38 Helårsstudenter 

År Kvinnor Män Totalt 

2012 2 610 1 325 3 935 

2013 2 605 1 274 3 879 

2014 2 613 1 225 3 838 
Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning. 

 
Mot bakgrund av att söktrycket till SLU:s 
utbildningar är relativt konstant över tid är rege-
ringens bedömning att målet kommer att upp-
nås. Liksom tidigare år har program med djur-
inriktning flest sökande. De flesta av SLU:s 
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har 
en sned könsfördelning. Studenternas utbild-
ningsval vid SLU följer traditionella könsmöns-
ter, med övervägande män vid skogliga utbild-
ningar medan kvinnor är i majoritet på djur-
relaterade utbildningar. 

 
Tabell 2.39 Antalet sökande och antalet antagna till 
program som börjar på grundnivå 

År Totalt antal Kvinnor Män 

2012 behöriga sökande 4 952 72 % 28 % 

– varav antagna 969 66 % 34 % 

2013 behöriga sökande 6 185 75 % 25 % 

– varav antagna 1 028 68 % 32 % 

2014 behöriga sökande 6 356 75 % 25 % 

– varav antagna 978 68 % 32 % 
Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning. 

 
Antalet behöriga sökande till SLU:s program på 
avancerad nivå (masterprogram) har minskat 
drastiskt efter införandet av studieavgifter för 
s.k. tredjelandsstudenter. Av totalt 83 avgifts-
skyldiga studenter antagna till program på avan-
cerad nivå 2014 fanns, sedan drygt hälften tackat 
nej i ett sent skede, endast 35 avgiftsskyldiga 
kvar vid SLU efter den första terminen. 

I jämförelse med riket har SLU en hög exa-
minationsfrekvens. Särskilt de utbildningar som 
leder till ett legitimationsyrke, dvs. veterinär och 
djursjukskötare, har en mycket hög examina-
tionsfrekvens. SLU har också många yrkes-
examina, vilka brukar ha högre examinations-
frekvens än generella examina, även om studen-
ter på vissa yrkesutbildningar, t.ex. skogsmästar-
utbildningen, är så attraktiva på arbetsmarkna-
den att de erbjuds arbete redan innan de har tagit 
ut sin examen. 
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Tabell 2.40 Examensfrekvens på grund och avancerad nivå 

 År SLU Riket 

Examinerade/120 hp inom 7 år 2014 70 % 60 % 

Examinerade/120 hp inom 7 år 2013 75 % 60 % 

Examinerade/120 hp inom 7 år 2012 75 % 60 % 
Källa: Universitetskanslersämbetet. 

 
Under 2014 granskade UKÄ utbildnings-
programmen inom djuromvårdnad, veterinär-
medicin, hippologi samt lantmästare och lant-
bruksvetenskap. Merparten av SLU:s yrkesexa-
mina fick omdömet Hög eller Mycket hög 
kvalitet. Hippologexamen erhöll omdömet 
Mycket hög kvalitet medan kandidatexamen i 
veterinärmedicin fick Bristande kvalitet. Yrkes-
examen veterinär, som är den examen som 
fordras för legitimation, fick dock Hög kvalitet. 

Inom utbildning på forskarnivå avlades 108,5 
examina där en licentiatexamen räknas som en 
halv examen under 2014, mot 90,5 under 2013. 
Knappt hälften av dem som tar examen på fors-
karnivå är kvinnor. Den genomsnittliga netto-
studietiden för doktorsexamen var 8,7 terminer, 
dvs. drygt en halv termin längre än normal-
studietiden. Av antalet aktiva forskarstudenter är 
57 procent kvinnor och 43 procent män, vilket är 
siffror som varit konstanta de senaste tre åren. 
Ungefär 70 procent av SLU:s forskarstudenter 
hade doktorandanställning under 2014. 

SLU fortsätter att utveckla forskningen inom 
de prioriterade områdena biobaserad ekonomi 
och miljö, hälsa och välbefinnande. Sammantaget 
har forskningen vid SLU ökat under de senaste 
åren. Såväl anslaget som den externa finansie-
ringen har ökat de senaste åren. 

 
Tabell 2.41 Forskningsmedlens fördelning 

År 2012 2013 2014 

Anslag 1 027 302 1 036 608 1 080 855 

Bidrag 783 421 774 543 840 736 

Avgifter 322 882 362 076 488 935 
Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning. 

 
Den vetenskapliga publiceringen har ökat 
kontinuerligt sedan mitten av 2005 även om 
antalet publicerade artiklar har avstannat sedan 
2012. 

 

Diagram 2.7 Antal artiklar med minst en SLU-adress 2010–
2014 

 
Källa: Sveriges lantbruksuniversitets årsredovisning. 

 
Det totala antalet lärare vid SLU är 935 års-
arbetskrafter, varav 81 procent är disputerade, 
vilket är en marginell minskning sedan 2013. 

SLU samverkar med flera hundra olika 
intressenter, såväl andra lärosäten och skolor 
som företag och organisationer i det civila 
samhället. Under 2014 har SLU instiftat ett råd 
för samverkan med uppgift att vidareutveckla 
SLU:s långsiktiga strategiska arbete inom 
samverkansområdet. Inom ett samarbete mellan 
SLU och Västra Götalandsregionen har initierats 
ett kompetenscentrum för rådgivning, vilket ska 
verka för ökad samverkan kring kompetens-
utveckling och kunskapsförsörjning inom lant-
bruket. Ett särskilt fokus kommer att vara på 
rådgivningsmetodik, vilket är ett område som 
Konkurrenskraftsutredningen uppmärksamma-
de. 

Ett av SLU:s verksamhetsområden är fort-
löpande miljöanalys, inom vilket SLU bl.a. leve-
rerar beslutsunderlag för Sveriges rapporteringar 
om miljötillståndet till EU. SLU är en av de 
största utförarna i det nationella miljööver-
vakningssystemet. SLU:s uppdrag att bedriva 
miljöanalys grundar sig i möjligheterna till 
synergier mellan miljöövervakning och forsk-
ning om de biologiska naturresurserna. Fort-
löpande miljöanalys finansieras till största delen 
genom bidrag och avgifter – huvudsakligen från 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårds-
verket samt Havs- och vattenmyndigheten – och 
endast till 28 procent genom statsanslaget. 

Under 2015 presenterade Artdatabanken vid 
SLU den s.k. Rödlistan om tillståndet för en rad 
arter i Sverige. Detaljer om Rödlistan redovisas 
under utgiftsområde 20, Allmän miljö- och 
naturvård. 
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SLU är den i särklass största mottagaren av 
forskningsmedel från Formas och har erhållit 
drygt 257 miljoner kronor, vilket är en ökning 
från 2012 med 40 miljoner kronor. Därefter 
följer Lunds universitet med ca 116 miljoner 
kronor och Göteborgs universitet med 97 miljo-
ner kronor. 

Formas årliga öppna utlysning omfattar drygt 
hälften av Formas forskningsmedel. Utöver 
dessa har Formas haft ett antal riktade sats-
ningar. Formas har bl.a. utlyst medel till forsk-
ning för skogsråvaror och biomassa. Målet med 
satsningen är att finna nya material och biobase-
rade produkter för att främja en ekonomi som 
till stor del baseras på råvaror för en resurseffek-
tivare ekonomi grundad på förnybara råvaror. 
Många av de riktade satsningarna genomförs 
tillsammans med andra finansiärer. Flera projekt 
inom utlysningen för skogsråvaror och biomassa 
har medfinansiering av näringslivet. I samarbete 
med bl.a. Vinnova är Formas med och finan-
sierar ett av de fem strategiska innovations-
områden (SIO) som beslutades om under 2014, 
nämligen BioInnovation. 

Formas samfinansierar även jordbruks- och 
miljöteknisk forskning vid JTI AB enligt avtal 
med Stiftelsen Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik och skogsforskning genom avtal 
med Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut 
(Skogforsk). 

Formas övertog 2014 ordförandeskapet för 
perioden 2014–2017 i Nordiska Ministerrådets 
forskningssamarbete i Nordisk kommitté för 
lantbruks- och matforskning och i Samnordisk 
skogsforskning. 

För jordbrukets och trädgårdsbrukets kun-
skapsförsörjning finansierar Formas dessutom 
forskning av tillämpad karaktär genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF) till vilken har avsatts 
20 miljoner kronor från Formas anslag. Denna 
forskning samfinansieras med näringen och 
fördelas till fokusområdena energi och biomassa, 
företagande, livsmedel samt miljö och klimat. 
För forskning inom hästområdet har avsatts tre 
miljoner konor till Stiftelsen hästforskning. 
Hästforskningsprogrammet har tre huvud-
inriktningar Hästens hälsa, prestation och 
välfärd, Hästens reproduktion, uppfödning och 
utfodring samt Hästens roll för människan, 
samhället och miljön.  

Formas har under året låtit genomföra en 
oberoende granskning av den öppna utlysningen. 
Granskaren konstaterar att Formas berednings-

process generellt uppfyller kraven på god kvalitet 
och praktik. Vissa rekommendationer till för-
bättringar föreslås, t.ex. införandet av ett 
enstegsförfarande i beredningsprocessen. Se även 
kapitlet Miljöforskning under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård. 

Såväl Formas som SLU är engagerade i det 
ökande forskningssamarbetet inom EU och 
internationellt och arbetet med detta har fortsatt 
att utvecklas under året. 

Analys och slutsatser utbildning, forskning 
och innovation 
Utbildning och forskning inom utgiftsområde 
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
utgör, tillsammans med den fortlöpande miljö-
analysen vid SLU, medel för ett hållbart nytt-
jande av naturresurserna där hög kompetens, nya 
forskningsrön och spridning av dessa är av 
största vikt. 

Regeringen bedömer att målen för utbildning 
och forskning inom området är uppfyllda. 
Ansökningssiffror för SLU pekar på ett tämligen 
konstant intresse för utbildning inom de gröna 
näringarna. Några utbildningar, angelägna för 
den nationella kompetensförsörjningen, har 
dock fortfarande få sökande.  

Mot bakgrund av de nationella miljömålen 
och de ökande kraven som ställs från EU och 
genom andra internationella konventioner av-
seende miljötillståndet i landet spelar miljö-
övervakning en allt större roll. Se vidare redovis-
ning om miljöövervakningen i utgiftsområde 20 
Allmän miljö – och naturvård. SLU spelar här en 
viktig roll för leverans av den miljödata som 
ansvariga myndigheter behöver för sin redovis-
ning enligt krav i EU-direktiv och internationella 
konventioner. Regeringen ser positivt på SLU:s 
engagemang i det internationella samarbetet 
inom området och på SLU:s strävan efter en 
större integration av fortlöpande miljöanalys i 
både utbildning och forskning i syfte att bi-
behålla och förnya kompetensen inom området.  

Det internationella samarbetet inom utbild-
ning och forskning är, enligt regeringens 
mening, viktigt. Både SLU och Formas visar på 
ett starkt engagemang och deltar i samarbetet på 
olika sätt både inom och utanför Europa. 
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2.5.12 Resultat internationellt arbete 

De globala målsättningarna är övergripande i sin 
natur och det är svårt att påvisa konkreta effek-
ter av budgetmedel och/eller svenska insatser 
varför inte några indikatorer redovisas för 
avsnittet. För ”Internationell handel” hänvisas 
till indikatorn export- och anläggningsgod-
kännanden under rubriken ”En konkurrenskraf-
tig livsmedelssektor”.  

Tryggad livsmedelsförsörjning 

Resultat 
I linje med Sveriges politik för global utveckling 
har regeringen fortsatt arbetat bl.a. för att lyfta 
fram frågor kring tryggad global livsmedelsför-
sörjning och tillgången till näringsriktig mat. 
Antalet hungrande globalt har fortsatt att 
minska och uppgår nu till ca 805 miljoner. Hit-
tills har enligt FN:s jordbruks- och livsmedels-
organisation, FAO, 63 utvecklingsländer upp-
nått Milleniemål 1 om att halvera andelen hung-
rande, vilket visar att målet är inom räckhåll. 
Samtidigt har antalet ökat i Afrika söder om 
Sahara. Det behövs därför fortsatt verkningsfulla 
åtgärder. Regeringen fattade under 2014 beslut 
om en strategi för svenskt samarbete med 
FAO9. Den organisationsbedömning som 
föregick i framtagandet av strategin pekar på att 
FAO fortsätter vara en betydelsefull 
organisation med ett relevant mandat. Strategin 
trycker på att FAO måste förbättra sitt 
jämställdhetsarbete, både internt och externt. 
Det rör t.ex. högre användning av könsuppdelad 
statistik i alla delmål i det strategiska ramverket 
samt inrikta sig mer på konkreta resultat i fält. 
Därutöver bör FAO bl.a. fokusera på sin 
kärnverksamhet, nyttjande- och 
brukanderättigheter, ansvarsfulla investeringar 
och fortsätta arbeta för en utveckling av 
kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning 
(CFS). Strategin samt organi-
sationsbedömningen är överlämnade till FAO:s 
generaldirektör José Graziano da Silva. 

I enlighet med Sveriges stratregi för FAO 
fortsätter även Sverige att aktivt engagera sig i 

 
 
                                                      
9 Regeringsbeslut 2014-07-17, nr 2. 

kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning 
(CFS) frågor, särskilt genom ett stort deltagande 
från svenska aktörer och civilsamhälle. I CFS i 
oktober 2014 deltog en svensk delegation om 15 
personer. Ett svenskt side-event om svinn arran-
gerades under mötet och Sverige deltog fullt ut i 
förhandingarna om rekommendationer om håll-
bart fiske och om svinn och förluster. Sverige 
gav också finansiellt bidrag på €100 000 till de två 
studier som togs fram av CFS’ expertpanel på 
dessa teman. Sverige bidrog aktivt i förhandling-
arna om ansvarsfulla investeringar i jordbruket 
och det svenska finansiella bidraget innebar att 
förhandlingarna kunde avslutas. Principerna 
antogs i oktober 2014.  

Sverige blev 2015 för första gången inbjuden 
att delta som aktiv observatör i G20:s jord-
bruksministermöte samt i de förberedande och 
efterföljande arbetsgrupperna. Ministrarna 
beslutade om en kommuniké om livsmedelsför-
sörjning med särskilt fokus på matsvinn och 
förluster. Sverige lyfte särskilt fram jämställdhet 
och vikten av samstämmighet. 
Förhandlingarna om de globala hållbarhetsmålen 
har pågått intensivt under 2014/15. Närings-
departementet har deltagit aktivt i formulering-
arna om livsmedelsförsörjning, skog och fiske. 
Förhandlingarna förväntas avslutas i september 
2015 (Se vidare utgiftsområde Internationellt 
bistånd). 

I ljuset av den vikt som Sverige lägger vid ett 
hållbart fiske arrangerade Havs- och vatten-
myndigheten i januari 2014 den internationella 
konferensen ”Global Trends in Fisheries Gover-
nance – Improving Sustainability”. Konferensens 
syfte var att belysa den externa dimensionen av 
den reformerade gemensamma fiskeripolitiken 
och att öka förståelsen för vikten av genom-
förandet av politiken ur ett hållbarhetsperspek-
tiv. Kopplingen mellan fiskeripolitiken och den 
globala nivån redogjordes för, såsom utveck-
lingen inom internationella konventioner 
(UNCLOS10 , CBD11 och FAO). Utmaningar 
och möjligheter togs upp inom ramen för att 
säkra den framtida livsmedelsförsörjningen, där 
hållbart fiske och vattenbruk ingår som en cen-
tral del. Konferensen finansierades av Lands-

 
 
                                                      
10 United Nations Convention on the Law of the Sea. 
11 Konventionen om biologisk mångfald. 
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bygdsdepartementet och deltagandet utgjordes 
av regeringar, kommissionen, Europaparlamen-
tet, myndigheter och andra internationella orga-
nisationer. I april 2014 anordnades en gemensam 
konferens mellan OECD:s kommitté för 
biståndssamordning, Världsbanken och FAO på 
temat ”Fishing for development”. Syftet med 
konferensen var att belysa betydelsen av fisket 
och vattenbruket i utvecklingspolitiken. Vidare 
diskuterades hur fisket och vattenbruket bäst 
kan bidra till ekonomisk utveckling och en 
tryggad livsmedelsförsörjning både i utvecklade 
och utvecklingsländer. Från svensk sida (SLU) 
redogjordes för nya rön när det gäller alternativt 
fiskfoder som är en bristvara i dagens vatten-
bruk. 

Den ökande antibiotikaanvändningen inom 
djursektorn utgör ett allvarligt hot mot den 
globala hälsan. Sverige har därför varit drivande 
bakom att FAO:s konferens 2015, organisatio-
nens högsta beslutande organ, fattade beslut om 
en resolution om antibiotikaresistens i djur-
sektorn.  

Svenska FAO-kommittén, i vilken ingår 
representanter för bl.a. civilsamhället, den privata 
sektorn och intresseorganisationer, tog fram en 
debattskrift om principer för ansvarsfulla in-
vesteringar i utvecklingsländer och hur dessa 
principer kan göras effektiva. Syftet var att ge 
regeringen råd inför förhandlingarna om Princi-
per för ansvarsfulla investeringar i jordbruket, 
rai, i CFS. Debattskriften presenterades även vid 
ett seminarium för att sprida kunskap om och 
väcka intresse i Sverige för dessa frågor. Kom-
mittén anordnade vidare ett seminarium på 
Världslivsmedelsdagen om familjejordbrukets 
betydelse, med särskilt fokus på unga jord-
brukares viktiga roll för den framtida livs-
medelsförsörjningen. 

För att underlätta ett globalt samarbete i syfte 
att skydda de globala växtresurserna från växt-
skadegörare gav Sverige ett bidrag på 70 000 
USD till den Internationella växtskydds-
konventionen. Sverige lämnade också finansiellt 
stöd på 60 000 USD till genomförandet av 
vetenskapliga studier inom ramen för Codex 
Alimentarius för dess arbete med att utveckla 
internationella livsmedelsstandarder. Sverige 
bidrog även finansiellt med 60 000 USD för att 
underlätta utvecklingsländers medverkan i arbe-
tet inom det Internationella växtgenetiska för-
draget för livsmedel och jordbruk. Syftet med 
samtliga bidrag var att underlätta utvecklings-

länders möjligheter att delta i den internationella 
handeln och därmed för tryggad livsmedels-
försörjning. 

På råvaruområdet har problemen med stora 
prisfluktuationer fortsatt och klimatinverkan blir 
alltmer tydlig. Sverige innehade under tiden den 
1 oktober 2013–den 30 september 2014 ord-
förandeskapet i det Internationella Kakakorådet 
(ICCO). Positionen krävde omfattande arbets-
insatser. Under denna tid hanterades en rad 
komplicerade externa och interna frågor, bl.a. 
introducerades ett för organisationen nytt 
budgetsystem, i avsikt att öka transperens och 
förutsägbarhet. EU har under året ansökt om 
medlemskap i den Internationella bomullsorga-
nisationen (ICAC), vilken är den enda interna-
tionella råvaruorganisation EU ännu inte är 
medlem i, och en organisation med stor bety-
delse inte minst för fattigdomsbekämpning. 
Förhandlingar pågår nu om villkoren. Efter år av 
förhandlingar, till vilka Sverige mycket aktivt 
bidragit, har i december 2014 beslut kunnat 
fattas om genomgripande ändringar av den 
Gemensamma Råvarufondens (CFC) grund-
läggande avtal, innebärande att Fonden bättre 
anpassas till kraven i dagens samhälle, och på ett 
mer effektivt sätt kan stödja utvecklingsprojekt 
på råvaruområdet, bl.a. genom samarbete med 
privata näringslivet. 

Det globala miljö- och klimatarbetet 

Resultat 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatet både 
påverkar och påverkas av jord- och skogbruk och 
annan markanvändning i Sverige och andra 
länder, inte minst utvecklingsländer. Klimat-
arbetet pågår på olika nivåer. Det innebär olika 
men länkade ramverk på internationellt, inom 
EU, respektive på nationell nivå. Under 2014 
och 2015 har det internationella klimatarbetet 
fokuserat på att få till stånd ett nytt rättsligt 
bindande globalt klimatavtal som är tillräckligt 
långtgående för att begränsa utsläppen av växt-
husgaser och därmed undvika farlig påverkan på 
klimatsystemet så att den globala uppvärm-
ningen blir högst 2˚C. Avtalet avser utsläpps-
begränsningar med bindande åtaganden för alla 
länder med betydande utsläpp och ska gälla med 
start 2020 och förväntas antas vid klimattopp-
möte i Paris i december 2015. I början av 2015 
skulle länder presentera sina förhandlingsbud, 
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sina ”nationellt fastställda bidrag” (Intended 
Nationally Determined Contributions INDC) 
till det nya klimatavtalet. Sveriges bud ingår i 
EU:s bud och bygger på det EU-interna målet 
om minst 40 procent minskning till 2030 som 
antogs av Europeiska rådet i oktober 2014 som 
en del av EU:s klimat- och energipaket för 2030. 
Detaljer och fördelningen mellan EU:s olika 
medlemsstater för att nå detta mål internt 
kommer att förhandlas fram 2016. I detta arbete 
ingår frågan om hur jord- och skogsbruk och 
annan markanvändning ska inkluderas i med-
lemsstaternas EU-interna åtagande. Regeringen 
har under 2014 och 2015 haft en fortsatt nära 
dialog med berörda myndigheter och intressen-
ter i denna fråga.  

Högst på agendan för Ministerrådet för Fiske, 
vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk 
(MR-FJLS) har frågan ett biobaserat samhälle 
legat. Norden har unika förutsättningar bl.a. 
genom tillgången på skogsråvara som kan för-
ädlas i större utsträckning. Det isländska ord-
förandeskapet 2014 har som huvudsaklig priori-
tering satsat på ett stort projekt för att utveckla 
området bioekonomi i Norden, ”Nordbio”. MR-
FJLS har utsetts till huvudansvarig för budget 
och koordinering av större delen av projektet. 
Under det nordiska paraplyet för bioekonomi 
finns bl.a. ett skogligt projekt kallat Wood bio-
mass in the Nordic Bioeconomy ”WoodBio”. 
Fokus i projektet ligger på vedbiomassan som 
råvara för bioenergi, kemikalier mm. Det 
isländska ordförandeskapet har i samverkan med 
MR-FJLS även initierat en uppföljning av 
Selfossdeklarationen om skog som antogs 2008. 
Arbetet har resulterat i såväl en sammanställning 
av forskningsaktiviteter och projekt som en 
pågående arbetsgrupp för att ta fram underlag 
för nya strategiska mål inom det nordiska skogs-
samarbetet. Det nordiska fiskerisamarbetet har 
2014 koncentrerats till de utmaningar som fisket 
står inför, både ur ett samhälleligt perspektiv 
(socioekonomiskt)och ett biologiskt perspektiv. 
Länken mellan den blå ekonomin och bio-
ekonomin har illustrerats av ett flertal genom-
förda projekt under 2014. Ett exempel är av-
slutandet av programmet Nordisk Innovation, 
vars syfte var att få fram nya produkter och 
tjänster inom fiskerisektorn. 

MR-FJLS har identifierat en klar nordisk 
nytta med att samarbeta kring växtförädling 
(pre-breeding). Efter att ett pilotprojekt för 
offentlig-privata partnerskap (PPP) för växt-

förädling avslutats har MR-FJLS 2014 beslutat 
om en fortsättning av projektet för ytterligare en 
avtalsperiod 2015–2017. Den offentliga finansie-
ringen av partnerskapet sker genom avsättning 
av medel från de nationella budgetarna och drif-
ten är förlagd till Nordiskt genresurscenter 
(NordGen) i Alnarp. 

MR-FLJS har också fortsatt sitt engagemang 
inom ramen för EU:s strategi för Östersjö-
regionen. MR-FJLS har tillsammans med CBSS 
(Council of the Baltic Sea States) introducerat 
ett nytt horisontellt samarbetsområde för hållbar 
utveckling och bioekonomi där Nordiska 
ministerrådets sekretariat ansvarar för åtgärder 
inom bioekonomiområdet. Arbetet med EU:s 
strategi för Östersjöregionen har bedrivits aktivt 
under året med ett särskilt fokus på genom-
förande av en ny handlingsplan för strategin. 
Hållbart jord- och skogsbruk samt fiske ingår 
som ett prioriterat område. Flertalet myndig-
heter inom Näringsdepartementets område har 
särskilda regeringsuppdrag i syfte att ytterligare 
förstärka och utveckla engagemanget i arbetet 
med strategin. Sverige är prioritetsområdes-
koordinator för fiskefrågor. Följande projekt har 
avslutats under 2014: Regionalt samarbets-
projekt för att förhindra utkast (Eradicating 
discards) och framtagandet av rekommen-
dationer för hållbart vattenbruk (Aquabest). 
Projektet som handlar om att ta fram en förvalt-
ningsplan för lax (sustainable fisheries) har inte 
avslutats på grund av institutionella hinder inom 
EU och har skjutits på framtiden. Likaså har ett 
aktivt arbete bedrivits på skogsområdet där 
Sverige har ett huvudansvar för ett flertal skogs-
relaterade projekt inom strategin som t.ex. 
kopplingen mellan skog och vatten och adaptiv 
skogsskötsel. 

Sammanbrottet i förhandlingarna om ett 
rättsligt bindande skogsavtal har medfört en tid 
av söndring i samarbetsklimatet på paneuropeisk 
nivå. Sverige har därför prioriterat aktiviteter för 
att återställa förtroende och uppmuntra sam-
arbete mellan organisationer och processer. Som 
ett led i detta har FAO:s och UNECE:s integre-
rade arbetsprogram och gemensamma hand-
lingsplan för skogens roll i en grön ekonomi 
erhållit ekonomiskt bidrag om € 46 000 för en 
rad aktiviteter som t.ex. en studie om policy och 
incitament för ökad träbyggnad, rapportering 
om skogägarskap i UNECE-regionen, en 
workshop om skogens roll i hållbarhetsmålen, 
samt sociala aspekter av grön ekonomi (gröna 
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jobb, entreprenörskap och jämställdhet) att ett 
genomförande som knyter an till berörda delar i 
skogssamarbetet ”Forest Europes” arbets-
program. FAO:s globala skogskommittee 
(COFO) anordnades i juni 2014 som fokuse-
rade särskilt på sociala aspekter av hållbart 
skogsbruk. FAO presenterade sin flaggskepps-
rapport State of Forests på just detta tema. 
Sverige blev särskilt inbjuden att göra en pre-
sentation om erfarenheter med jämställdhet i 
skogssektorn. I samband med COFO anord-
nade Forest and Farm Facility, placerat vid 
FAO, ett seminarium om familjeskogsbruket 
roll i hållbart skogsbruk. Detta seminarium 
finansierades av dåvarande Landsbygdsdeparte-
ment med 500 000 kronor och ingick i ett 
projekt som syftade till att belysa familjeskogs-
bruket i samband med det internationella året 
för familjelantbruket som firades 2014. 

Sverige har spelat en central roll vid den elfte 
sessionen av FN:s skogsforum, i maj 2014, där 
det framtida mandatet för det internationella 
förhandlades fram och en ministerdeklaration 
antogs. Näringsdepartementet har tillsammans 
med berörda departement och intressenter tagit 
fram svenska prioriteringar för det internatio-
nella skogsarrangemanget som t.ex. tydligare 
fokus på skogensmultifunktionalitet, jobb-
skapande, jämställdhet och markrättigheter. 
Sverige har genom ett aktivt påverkansarbete fått 
gehör för dessa frågor samt ett mer effektivt 
internationellt skogsarrangemang. Under 2014–
2015 har även intensiva förhandlingar pågått om 
hållbarhetsmål som ska ta vid när Millennium-
målen upphör 2015. Förhandlingarna förväntas 
avslutas i september 2015 och Regeringen har 
aktivt drivit att skog och hållbart skogsbruk ska 
ingå som en viktig komponent i de mål och del-
mål som tas fram och därtill hörande uppfölj-
ningsmekanismer för post 2015 utvecklings-
agendan. Skogliga indikatorer har varit av särskilt 
intresse under det senaste året och genom 
Sveriges arbete har befintliga internationella och 
regionala processers tidigare resultat och 
utvecklingsprojekt kunnat beaktas i förhållande 
till mätning, rapportering och utvärdering 
kopplat till utformningen av framtida globala 
utvecklingsmål. Samtidigt har Sverige, till-
sammans med Finland, varit drivande i att starta 
ett framsynt utvecklingsarbete av de paneuro-
peiska indikatorerna för hållbart skogsbruk som 
arbetades fram inom det regionala skogssam-

arbetet ”Forest Europe" under 90-talet och 
senast reviderads 2003.  

EU:s timmerförordning trädde ikraft 2013 
och har, likt den större handlingsplan som den 
utgör del av, som syfte att motverka olagliga 
avverkningar och handel med timmer och trä-
varor som resulterar av detta. Sverige har i enlig-
het med förordningens bestämmelser levererat 
en rapport till kommissionen. Rapporten är 
också tänkt att utgöra grund för den översyn av 
förordningen som företas 2015. Parallellt men 
separat utvärderas även EU:s FLEGT-hand-
lingsplan. Sverige har bistått med nationella 
erfarenheter till översynsarbetet, bl.a. genom 
breda samråd med intressenterna. 

Internationell handel 

Annan bedömningsgrund: Genom Jordbruks-
verkets och Livsmedelsverkets arbete har ett 
tjugotal exportrelaterade ärenden lösts under 
2014 vilket möjliggjort svensk export av framför 
allt animaliska produkter. 

Resultat 
Regeringen prioriterar alltjämt arbetet med att 
avsluta Doharundan. Trots det lyckade WTO-
ministermötet i december 2013 blev 2014 ett 
förlorat år i WTO-förhandlingarna, återigen till 
följd av meningsskiljaktigheter mellan stora 
nyckelländer. Arbetet med att komma överens 
om ett arbetsprogram för de fortsatta förhand-
lingarna påbörjades därmed först under 2015. I 
avsaknad av framsteg i de multilaterala förhand-
lingarna har fokus på bilaterala avtal fortsatt 
ökat. Förhandlingarna med USA har intensifie-
rats under 2014–2015. Sverige har bl.a. drivit 
frågan om att EU och USA bör samarbeta om 
minskad användning av antibiotika i djur-
produktionen i syfte att motverka antibiotika-
resistens. Sverige var även pådrivande till att 
starta nya förhandlingar med Norge på jord-
bruksområdet, vilket ledde fram till en förhand-
lingsstart under hösten 2014. I övrigt pågår för-
handlingar med bl.a. med Japan, Indien och 
Malaysia.  

Den av Sverige finansierade OECD-studien 
om global antibiotikaanvändning i djurproduk-
tionen publicerades i januari 2015. Beräkning-
arna i studien visar att ett produktionsbortfall 
om ca 1 procent blir resultatet om antibiotika 
som tillväxtbefrämjare slopas. Vidare prognosti-
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seras att den globala antibiotikaanvändningen 
kommer att öka med 67 procent fram till 2030 
om inga åtgärder vidtas för att bromsa förloppet.  

Sverige har under året genom sitt deltagande i 
internationella förhandlingar fortsatt bidragit till 
arbetet inom de globala standardiseringsorgani-
sationerna Internationella växtskyddskonven-
tionen (IPPC), Världsorganisationen för djur-
hälsa (OIE) och Codex Alimentarius (livs-
medel). Arbetet bidrar till en mer transparent 
och öppen världshandel, som är till gagn för såväl 
utvecklingsländers som vår egen export av livs-
medel, djurprodukter och växter och växt-
produkter. Genom fungerande internationella 
regler får även svenska konsumenter tillgång till 
ett brett utbud av motsvarande produkter.  

Som ett led i att bl.a. stödja arbetet med att 
öppna upp andra marknader för svensk export 
för såväl livsmedel som skogsprodukter placera-
des ett lantbruksråd på ambassaden i Peking 
under hösten 2014. Detta resulterade i att ären-
den för att öka marknadstillträdet för svenska 
livsmedel kunde drivas framåt och bl.a. kunde 
exporten av mejeriprodukter återupptas efter att 
ha varit stoppad. Den tillfälliga satsningen på ett 
lantbruksråd ledde till att regeringen under våren 
2015 tillsatte ett permanent lantbruksråd i 
Peking. Jordbruksverket och Livsmedelsverket 
har erhållit 5 miljoner kronor i finansiella medel 
för att hjälpa svenska företag som vill exportera 
genom att arbeta för exportgodkännanden och 
för att lösa exportrelaterade problem i tredje-
land. Ett femtontal ärenden har lösts under 2014 
vilket möjliggjort svensk export av framför allt 
animaliska produkter.  

Analys och slutsatser internationellt arbete 
Regeringen anser att det internationella arbetet 
bidrar till att uppfylla målsättningarna med 
arbetet, bl.a. en öppnare och mer marknads-
anpassad handel, klimathänsyn, utvecklings-
hänsyn, hållbar produktion i jordbruks-, fiske- 
och skogsnäringen, värnandet av genetiska resur-
ser på regional och global nivå, bevarande av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säkra 
livsmedel och för att åtgärder tas för att mot-
verka det växande problemet med antibiotika-
resistens. 

Trenden i en sjunkande andel hungrande i 
världen innebär att ett stort antal länder nu har 
uppnått Milleniemål 1. Det visar att utvecklingen 
går åt rätt håll och att målet är inom räckhåll. 
Dessutom har 25 länder uppnått det svårare 

målet från Världslivsmedelstoppmötet 1996 om 
att minska antalet hungrande. Enligt FAO har 
antalet hungrande nu minskat med 100 miljoner 
det senaste årtiondet och med 209 miljoner 
sedan beräkningarna började 1990/92. De insat-
ser som det internationella samfundet beslutade 
om under livsmedelskrisen 2007/08 och som 
började genomförasunder 2009, bl.a. EU:s livs-
medelsmekanism om 1 miljard Euro och åtagan-
dena vid G20:s möte i L’Aquila, visar på att jord- 
och skogsbrukets samt fiskets centrala roll för 
tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk 
tillväxt har fått genomslag. Frågan om dessa 
näringars roll tas fortsatt upp i många interna-
tionella fora, bl.a. i G20 och i de framtida håll-
barhetsmålen. I detta sammanhang spelar 
reformen 2009 av Kommittén för tryggad livs-
medelsförsörjning en central roll. Sverige deltog 
aktivt i reformprocessen och har fortsatt upp-
märksammat/lyft kommitténs arbete, framförallt 
inom Sverige. En del av reformen var att CFS’ 
beslut om rekommendationer till åtgärder måste 
bygga på analyser så att besluten bli mer väl-
grundade och att en Högnivåpanel av experter 
tillsattes. Sverige anser att de analyser som 
Högnivåpanelen har tagit fram har haft stor 
betydelse för CFS’ arbete och också varit i enlig-
het med Sveriges prioriteringar om vikten av 
minskat svinn och ett hållbart fiske.  

Regeringens inbjudan till det svenska civil-
samhället och den privata sektorn att delta i 
CFS’ årliga möten har inneburit en ökad 
kunskap om kommitténs arbete och deltagandet 
har ökat de senaste åren, vilket visar på ett större 
engagemang för frågorna. Därmed stärks också 
möjligheterna att insatserna blir mer samordnade 
och får större effekt, bl.a. genom ett ökat utbyte 
mellan svenska och internationella aktörer inom 
området.  

Beslutet att under året anta en FAO-strategi 
för regeringens arbete visar på den vikt som 
Sverige lägger vid organisationens arbete. FAO 
bedöms vara mycket relevant för svensk och 
global utvecklingspolitik och FAO:s mandat har 
beröringspunkter med regeringens alla tre prio-
riteringar för utvecklingssamarbetet (priori-
teringarna demokrati och mänskliga rättigheter, 
miljö och klimat samt jämställdhet). Strategin 
utgör ett viktigt instrument för att fokusera 
Sveriges arbete gentemot FAO.  

Sveriges aktiva roll i EU-kretsen har varit en 
starkt bidragande faktor till att EU i FAO-
arbetet fortsatt förespråkar svenska priorite-
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ringar, som betydelsen av hållbara produktivi-
tetsökningar samt av att stärka kvinnors rättig-
heter, t.ex. tillgång till mark och finansiella 
rättigheter. Det är tydligt att Sverige trots sin 
storlek i förhållande till flera andra EU-länder 
har lyckats nå en position där våra synpunkter 
får genomslag. 

Arbetet med att minska hindren för svensk 
export genom att verka för exportgodkännanden 
och lösa exportrelaterade problem i tredjeland, är 
centralt för att svenska företag ska kunna 
komma in med nya produkter på dessa mark-
nader. Vikten av att tillvarata livsmedelsexpor-
tens potential bekräftas av att exporten årligen 
fortsätter att öka och uppgick 2014 till 69 miljar-
der kronor. Det är många faktorer som spelar in 
för att uppnå denna positiva trend, men bedöm-
ningen är att myndigheternas konkreta arbete 
med att hjälpa företag in på nya marknader i 
världen och en ökad svensk statlig närvaro i 
Kina, kombinerat med insatser inom ramen för 
Sverigefrämjandet, bidrar till utvecklingen. 
Skogsindustrin bidrog under 2014 med ett 
exportvärde på ca 120 miljarder kronor. Skogen 
är fortsatt en viktig grund för det hållbara och 
biobaserade samhället. Biomassan är en förnybar 
resurs med en stor utvecklingspotential att göra 
klimatnytta genom att ersätta fossila råvaror. 
Både det nordiska och Östersjösamarbetet inom 
skog fungerar som plattformar för att bemöta 
utmaningar som t.ex. ett föränderligt klimat och 
omställning till ett biobaserat samhälle. 

Inom ramen för förhandlingar om TTIP har 
Sverige tagit ett initiativ till att EU och USA bör 
samarbeta om minskad antibiotikaanvändning i 
djurproduktionen. Likaså är OECD-studien 
som pekar på en alarmerande utveckling av 
antibiotikaanvändningen i djurproduktionen 
globalt om inga åtgärder vidtas av vikt för rege-
ringens fortsatta arbete för att motverka anti-
biotikaresistens globalt. 

2.6 Politikens inriktning 

2.6.1 Inledning  

Ett av regeringens övergripande mål är att 
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. För 
att nå målet behövs en livskraftig, hållbar och 
aktiv landsbygd. Landsbygden står inför stora 
utmaningar men rymmer också goda möjlig-

heter. Politiken ska bidra till livskraftiga och 
innovativa företag och att naturresurserna 
används hållbart, både i Sverige och globalt, samt 
att de för landsbygden relevanta miljökvalitets-
målen nås.  

Politiken för areella näringar, landsbygd och 
livsmedel samverkar med flera andra politik-
områden, bl.a. den regionala tillväxtpolitiken, 
miljö- och klimatpolitiken och kulturpolitiken.  

Många jobb på landsbygden finns i små-
företag. Regeringen vill att det ska vara enkelt att 
starta, driva och äga företag i Sverige. Den 
parlamentariska kommittén för Sveriges lands-
bygder, den långsiktiga livsmedelsstrategin och 
det nationella skogsprogrammet är initiativ som 
regeringen tar för svensk landsbygd.  

Den svenska landsbygden är rik på förnybara 
naturresurser. Detta ger Sverige goda förutsätt-
ningar att bli ledande i en omställning mot en 
hållbar biobaserad samhällsekonomi, en bio-
ekonomi. Skogs- och jordbruksmarkens förmåga 
att långsiktigt tillhandahålla ekosystemtjänster 
som träråvara och livsmedel, men också t.ex. 
sociala värden och vattenreglering, är värdefull.  

De areella näringarna har en viktig roll i 
klimatarbetet genom sin potential att ersätta 
fossila energi- och industriråvaror med förnybara 
bioråvaror. Det handlar om både traditionella 
och nya sätt att utnyttja råvarorna, vilket bildar 
basen för en biobaserad samhällsekonomi och en 
miljödriven näringslivsutveckling. Detta innebär 
goda möjligheter för företag från många sektorer 
att utvecklas och bidra till innovationer, jobb, 
miljöförbättringar och tillväxt i hela landet. 

Väsentligt för en hållbar utveckling av de 
areella näringarna och landsbygden är att 
kompetensförsörjningen och kunskaps-
utvecklingen tryggas genom utbildning, forsk-
ning och innovation samt förbättrad jämställd-
het.  

2.6.2 Landsbygd  

Möjligheterna för kvinnor och män att bo och 
verka i hela Sverige ska förbättras. Regeringen 
arbetar för att bidra till goda förutsättningar för 
arbete och välfärd i hela landet och att ta vara på 
landsbygdens potential för attraktiva livs-, 
boende-, och verksamhetsmiljöer. Landsbygdens 
näringsliv ska utvecklas och det ska finnas förut-
sättningar att utveckla arbetstillfällen på lands-
bygden.  
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Jordbruks-, skogs-, och landsbygdspolitiken 
ska medverka till att främja livskraftiga företag, 
attraktiva natur- och kulturmiljöer och omställ-
ningen till ett hållbart samhälle, bl.a. genom det 
nationella skogsprogrammet, den nationella 
livsmedelsstrategin och genom insatser i gårds-
stödet, det svenska landsbygdsprogrammet och 
programmet för lokalt ledd utveckling (LLU). 

En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är 
viktig för att ge möjligheter att bo, driva företag 
och verka på landsbygden. För exempelvis jord-
bruk, skogsbruk och besöksnäring är det av stor 
vikt att kunna använda moderna digitala tjänster 
i verksamheten. Bredbandssatsningarna inom 
landsbygdsprogrammet bidrar till att skapa för-
utsättningar för utbyggnad av bredband med 
hög överföringshastighet i områden där mark-
naden inte har planer på att bygga ut. 

En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder 

I dag saknas en sammanhållen politik för en 
långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges lands-
bygder. För att lägga grunden för en sådan poli-
tik har en parlamentarisk kommitté tillsatts (Dir. 
2015:73). Socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling ska förenas med ekonomisk tillväxt, 
en grön tillväxt, som ger förutsättningar för 
sysselsättning och framtidstro i hela landet. En 
förnyad, sammanhållen politik för landsbygden 
ska utgå från de strukturella frågor, utmaningar 
och möjligheter som landsbygden möter. Rege-
ringen har betonat att ett jämställdhetsperspek-
tiv ska integreras i arbetet. 

En växande besöksnäring 

En växande besöksnäring innebär fler jobb i hela 
landet, inte minst på landsbygden. För att öka 
konkurrenskraften i besöksnäringen föreslår 
regeringen ytterligare insatser för destinations-
utveckling. Regeringen kommer också att avsätta 
resurser för marknadsföring av Sverige som 
turistland utomlands, som bl.a. ska användas för 
att marknadsföra hållbar natur- och ekoturism 
på landsbygden. 

Det svenska landsbygdsprogrammet ger också 
goda möjligheter till stöd för utveckling av 
turism på landsbygden. Regeringen avsätter bl.a. 
resurser inom programmet för utveckling av nya 

produkter med landsbygden som besöksmål och 
ett program för att utveckla och profilera Sverige 
inom måltidupplevelser. 

2.6.3 Konkurrenskraft i 
jordbruksföretagen  

De gröna näringarna har goda förutsättningar att 
skapa jobb och tillväxt men möter precis som 
andra branscher en rad utmaningar. I kon-
kurrenskraftsutredningens betänkande Attrak-
tiv, innovativ och hållbar – strategi för en kon-
kurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring 
(SOU 2015:15) lyfts en rad utmaningar för 
jordbruket. Det är regeringens avsikt att hantera 
flera av dessa i arbetet med den kommande livs-
medelsstrategin.  

Enligt Jordbruksverket är produktionskost-
naderna inom jordbrukssektorn högre i Sverige 
än i många konkurrentländer. Orsaker till skill-
naderna är bl.a. klimat, geografi, byggtradition, 
lagstiftning och skatter. Med hänsyn till den 
utsatta konkurrenssituation som det svenska 
jord- och skogsbruket befinner sig i, föreslår 
regeringen att näringarna i dess helhet kompen-
seras för den höjning som görs av energiskatten 
på dieselbränsle 2016. Regeringen höjer därför 
den nuvarande koldioxidskattenedsättningen för 
dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, 
skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna till 
1,43 kronor/liter fr.o.m. den 1 januari 2016. 
Höjningen innebär att jord- och skogsbruket 
kompenseras med 199 miljoner kronor per år. 

Regeringen vill stärka konkurrenskraften för 
jord- och skogsbruket och se en ökad produk-
tion av livsmedel i Sverige. Som ett led i detta 
och för att minska de negativa effekterna av det 
rådande kritiska läget i mjölksektorn föreslår 
regeringen att koldioxidskattenedsättningen höjs 
ytterligare till 1,70 kronor/liter perioden den 1 
januari 2016 till den 31 december 2018. Den 
ytterligare höjningen av koldioxidskattenedsätt-
ningen minskar därmed kostnaderna för det 
svenska jord- och skogsbruket med 100 miljoner 
kronor per år. 

De svenska jordbruksföretagen möter en allt 
hårdare internationell konkurrens och behöver 
kontinuerligt hantera detta genom att utvecklas, 
både genom att konkurrera med mervärden som 
konsumenterna efterfrågar och genom att öka 
produktiviten. Detta är särskilt märkbart för 
mjölkföretagen. Regeringen ser allvarligt på den 
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situation som den svenska mjölknäringen be-
finner sig i och följer noggrant utvecklingen i 
mjölknäringen samt överväger ytterligare åtgär-
der inom ramen för den kommande livsmedels-
strategin. 

Det är viktigt att genomförande och förvalt-
ning av den gemensamma jordbrukspolitiken är 
effektiv och enkel för både brukare och myndig-
heter. Jordbruksverket föreslås därför tillföras 
extra resurser för detta 2016–2019. 

Regeringen fortsätter att följa myndigheters 
och branschorganisationers arbete med de åtgär-
der som föreslogs under Förenklingsresan samt 
avser att fortsatt aktivt delta i arbetet med att 
förenkla EU-lagstiftningen för den gemen-
samma jordbrukspolitiken. 

Kontroll av EU:s handelsnormer för ägg 
kommer att överföras från Jordbruksverket till 
länsstyrelserna fr.o.m. den 1 januari 2016. Rege-
ringen bedömer att det finns flera samordnings-
vinster med att föra över kontrollen till läns-
styrelserna.  

Regeringen förbättrar också möjligheten för 
ett fullt utnyttjande av de finansiella medlen i det 
nationella stödet till norra Sverige.  

Tillgång till växtsorter som är anpassade till 
det svenska klimatet är en förutsättning för en 
konkurrenskraftig växtodling. För att bibehålla 
konkurrenskraften behövs dessutom sorter som 
kan möta ett förändrat klimat. Ett förändrat 
klimat ger ett förändrat tryck av växtskade-
görare. Detta är särskilt viktigt för jordbruket i 
Mellansverige och i norra Sverige, som har ett 
begränsat urval av sorter på världsmarknaden att 
välja mellan på grund av Sveriges särskilda ljus- 
och temperaturförhållande. 

Gårdsstödet 

Till följd av 2013 års reform av EU:s gemen-
samma jordbrukspolitik genomfördes 2015 ett 
antal större förändringar av gårdsstödet.  

Regeringens utgångspunkt är att regelverken 
ska vara stabila och förutsägbara för stödmot-
tagarna. Utifrån erfarenheterna från 2015 års 
tillämpning av gårdsstödet och de förenklingar 
av EU-reglerna för gårdsstödet som aviserats av 
Europeiska kommissionen kan det dock finnas 
skäl att justera vissa delar av gårdsstödets 
utformning i Sverige inför kommande stödår. 
Gårdsstödet har fortsatt stor betydelse för 
upprätthållande av inkomsterna inom det 

svenska jordbruket. Gårdsstödet bör utformas så 
att det stärker konkurrenskraften i jordbruks-
sektorn på så marknadsmässiga villkor som 
möjligt. I det sammanhanget bör lika kon-
kurrensvillkor mellan Sverige och övriga EU-
länder eftersträvas och gårdsstödets betydelse 
för att upprätthålla inkomsterna beaktas. Rege-
ringen anser vidare att gårdsstödet i Sverige bör 
utformas så att det bidrar till sysselsättning och 
aktivitet i Sveriges landsbygder. Stödet bör 
genomföras så att det också genererar en hög 
nytta för natur- och kulturmiljöer och andra 
miljöaspekter. Regelförenkling är en viktig 
utgångspunkt vid alla beslut om nationell 
utformning av stödet.  

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020  

Regeringens långsiktiga målsättning för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik är en avreglerad, 
marknadsorienterad och konkurrenskraftig 
jordbrukssektor styrd av konsumenters efter-
frågan, klimat- och miljömål och där hänsyn tas 
till djurskydd samt den globala utvecklingspoli-
tiken i enlighet med Sveriges politik för global 
utveckling (PGU). För att bidra till regeringens 
ambition om lägre utgifter för EU:s jordbruks-
politik vill regeringen att den gemensamma 
jordbrukspolitiken lägger ett ökat fokus på 
åtgärder inom landsbygdspolitiken. Regeringen 
anser vidare att det är viktigt att politiken och 
dess tillämpning skapar möjligheter till stärkt 
konkurrenskraft för svensk jordbruks- och träd-
gårdsnäring samt bidrar till den nödvändiga 
klimatomställningen och att miljömålen kan nås. 
För att möjliggöra detta behöver nuvarande 
politik utvärderas. Ett analysarbete som utgår 
från en modernisering av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik kommer att inledas inför nästa 
budgetperiod efter 2020, samt inför en eventuell 
halvtidsöversyn av politiken under nuvarande 
budgetperiod. 

Ekologisk mat 

Konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat 
har ökat kraftigt. Under 2014 ökade försälj-
ningen av ekologiska livsmedel med 38 procent. 
Intresset för närproducerad mat är också stort. 

Den ekologiska produktionen har dock inte 
ökat i takt med efterfrågan och därför vill rege-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 

75 

ringen bidra till att öka produktionen och 
konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige. 
Det är viktigt att det finns goda förutsättningar 
för den ekologiska produktionen och att den 
potential som finns för fler jobb och en bättre 
miljö utnyttjas. Regeringen avser därför att 
arbeta såväl nationellt som i EU för en politik 
som bidrar till en ökad andel ekologisk 
produktion och konsumtion. Regeringens 
bedömning är att efterfrågeökningar på den 
ekologiska marknaden kan bidra till miljö-
förbättringar, tillväxt och konkurrenskraft i 
svenskt jordbruk och svensk livsmedels-
produktion.  

En hållbar, innovativ och exportinriktad 
livsmedelsindustri 

Regeringens mål är att öka svensk matproduk-
tion samt skapa jobb och tillväxt i hela landet. 
Livsmedelsindustrins geografiska spridning, 
framgångar på exportmarknaden samt nära 
koppling till det svenska jordbrukets råvaru-
produktion gör livsmedelsföretagen till viktiga 
aktörer för att uppnå dessa mål. Livsmedels-
industrin har dessutom en viktig roll att spela för 
att möta flera globala samhällsutmaningar, t.ex. 
livsmedelsförsörjningen, klimatet och livsstils-
relaterade sjukdomar.  

Livsmedelsindustrins ekonomiska styrka 
bygger på att företagen är effektiva och innova-
tiva samt säljer högförädlade produkter på såväl 
svenska som utländska marknader. Grund-
läggande för detta är en hög kunskapsnivå och 
ett gynnsamt innovationsklimat. För att säkra 
jobb och lönsamhet behöver en större andel av 
produktionen utgöras av varor högre upp i 
värdekedjan. Regeringen bedömer att innovation 
samt en fördjupad samverkan mellan industri 
och akademi är av stor betydelse för sektorns 
utveckling, vilket kommer att belysas ytterligare 
inom ramen för arbetet med livsmedelsstrategin.  

Sveriges export av livsmedel är en viktig 
motor för att öka matproduktionen och skapa 
de nya jobben. Exporten (produkter från jord-
bruket, fisket och livsmedelsindustrin) har 
utvecklats starkt sedan EU-inträdet och fort-
sätter att öka trots utdragen lågkonjunktur på 
flera viktiga marknader. Samtidigt har utveck-
lingen varit beroende av ett fåtal företag. Ett 
särskilt fokus kommer därför att läggas på att 
fler företag ska kunna bidra till exporttillväxten. 

Rådgivning, information och ökad samverkan 
mellan företag, myndigheter och akademi är 
exempel på åtgärder som kan bidra till sektorns 
internationalisering. För att möjliggöra export 
till nya marknader utanför EU tillför regeringen 
medel till Livsmedelsverket och Jordbruksverket 
för dessa myndigheters arbete med export-
godkännanden. 

2.6.4 En svensk livsmedelsstrategi  

Svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar 
att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt och 
samtidigt stärka den hållbara utvecklingen i 
Sverige och i världen. Regeringen inledde därför 
2014 arbetet med att ta fram en livsmedelsstra-
tegi. Strategin ska bidra till att potentialen i 
svensk livsmedelsproduktion nyttjas fullt ut. Det 
innebär större produktion för såväl inhemska 
som utländska marknader, högre tillväxt och 
sysselsättning i berörda näringar, ökad andel 
ekologisk produktion och konsumtion av livs-
medel samt bättre möjligheter för konsumen-
terna att göra medvetna val.  

Mål för arbetet med en livsmedelsstrategi är 
att öka sysselsättningen, produktionen, expor-
ten, innovationskraften och lönsamheten i livs-
medelsproduktionen, samtidigt som de relevanta 
nationella miljömålen nås. Regeringen avser 
återkomma till riksdagen under 2016 med förslag 
om en långsiktigt hållbar och brett förankrad 
livsmedelsstrategi i enlighet med dessa mål. 
Regeringen föreslår dock redan nu att medel för 
strategins genomförande avsätts 2016–2019. 

2.6.5 Miljö, klimat och energi  

Jordbrukslandskapet bidrar till såväl rekreation 
som en god livsmiljö och ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänsterna är fundament för en hållbar 
svensk landsbygd. En förutsättning för att kunna 
upprätthålla och utveckla dessa är att jordbruket 
är både konkurrenskraftigt och långsiktigt håll-
bart. De åtgärder som regeringen föreslår har 
som syfte att bidra till såväl konkurrenskraft 
som en grön omställning och att de nationella 
miljökvalitetsmålen kan nås.  

I Sverige har vi goda förutsättningar för jord- 
och skogsbruksproduktion. Det gäller de natur-
givna produktionsförutsättningarna men även 
den höga kompetens och utvecklingsförmåga 
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som finns i näringslivet. Regeringens politik 
syftar till att underlätta för företagarna att nyttja 
denna potential samt att ge förutsättningar till 
att ytterligare utveckla verksamheter och 
produkter för att bidra till en konkurrenskraftig 
sektor.  

Globalt krävs stora förbättringar inom jord-
bruks- och livsmedelsområdet samt inom skogs-
bruket för att öka produktiviteten och effektivi-
teten samt åstadkomma en hållbar utveckling. 
Det svenska jord- och skogsbruket bör vara en 
förebild och bidra med klimatsmarta produkter 
som förnybar energi och trä för hållbart 
byggande men också för kunskaper och stöd i 
arbetet med att anpassa näringarna för möta de 
utmaningar som världen står inför.  

Utsläpp av metan och lustgas sker från jord-
brukets djurhållning och användning av mineral-
gödsel, medan skogs- och jordbruk utgör både 
källor och sänkor för växthusgaser. Vid Euro-
peiska rådet i oktober 2014 fattades beslut om 
ramarna för klimat- och energipolitiken inom 
EU fram till 2030. I centrum för överens-
kommelsen står målet om att minska växthus-
gasutsläppen med minst 40 procent men även 
målet om minst 27 procent förnybar energi. 
Regeringen avser att verka för att EU:s regelverk 
på området inte missgynnar användningen av 
skog vare sig till träprodukter eller biobränslen.  

De klimatförändringar vi står inför kommer 
även att påverka förutsättningarna för de gröna 
näringarna. Beroende på hur temperatur- och 
nederbördsmönster förändras kommer bl.a. 
tillgången på vatten att påverkas. För att möta 
förändringarna behövs mer kunskap. Regeringen 
tillför medel till Jordbruksverket för att öka 
takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. 
Svenska artprojektet, som omfattar National-
nyckeln, och de biologiska samlingarna ges 
ökade resurser för kartläggning av arter, taxo-
nomisk forskning och informationsspridning 
med såväl forskare som den intresserade allmän-
heten som målgrupp. 

De gröna näringarna har en nyckelroll i 
arbetet för klimatomställningen, ett hållbart 
samhälle och en god miljö genom att även kunna 
producera förnybara industri- och energiråvaror 
och reducera användningen av fossila råvaror. 
För att i högre grad ta till vara potentialen för 
produktion av förnybar energi behövs miljö- och 
klimatfrämjande insatser samt effektiva och 
träffsäkra styrmedel. Det kan t.ex. vara att skapa 
bättre förutsättningar för biogasproduktion ur 

produkter från de gröna näringarna. Regeringen 
föreslår därför att budgeten för metanreduce-
ringsersättningen ökar med 30 miljoner kronor 
2016 och beräknar att stödet ökar med mot-
svarande belopp 2017–2019. Syftet är att öka 
produktionen av biogas ur stallgödsel och på så 
vis minska utsläppen av växthusgaser samtidigt 
som förnybar energi produceras.  

2.6.6 Skog  

I Sverige har vi en unik möjlighet att ta vara på 
vår skog och kombinera den med vår innova-
tionskraft. På så sätt skapas nya produkter och 
tjänster, samtidigt som fossila råvaror ersätts, 
utsläppen av växthusgaser minskas och arbets-
tillfällen på landsbygden skapas. 

Regeringen anser att Sverige behöver en lång-
siktig skogsstrategi – ett nationellt skogs-
program – som optimerar skogens möjligheter 
att bidra till en hållbar utveckling av det svenska 
samhället. Det är tid för ett stort steg mot det 
biobaserade samhället, med utgångspunkt i 
skogens möjligheter, värden och bidrag till 
miljökvalitetsmålen. 

Skogsbruket har också stor betydelse för att 
nå miljökvalitetsmål och generationsmål inom 
miljömålssystemet. Arbetet med att i det prak-
tiska skogsbruket införliva målbilderna för 
miljöhänsyn är av grundläggande betydelse och 
följs noga av regeringen. Regeringen anser att 
fler naturskogar ska skyddas och naturvårds-
hänsynen ska öka i den brukade skogen. I tillägg 
till skogsägarnas nödvändiga frivilliga insatser 
förstärker regeringen nu möjligheterna att värna 
skogens miljövärden också genom formellt 
skydd. Resurserna för skydd av värdefull skog 
föreslås öka med 100 miljoner kronor fr.o.m. 
2016 för ersättning till markägare för skydd av 
skog samt en årlig förstärkning med 7 miljoner 
kronor fr.o.m. 2016 för Skogsstyrelsens förvalt-
ning för ändamålet. 

Arbetet inom det nationella skogsprogram-
met inriktas på att nå programmets vision: 
”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb 
och hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioekonomi.”  

Dialogprocessen som pågår inom det natio-
nella skogsprogrammet kommer att fortsätta 
under 2016. Arbetet tar sin utgångspunkt i 
skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga 
värden och syftar till att skapa ökad samsyn. 
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Frågor behandlas om tillväxt, mångbruk och 
värdeskapande av skogen som resurs; virkes-
produktion, övriga ekosystemtjänster och 
naturens gränser; främjande av biobaserade 
produkter och energi, smarta transporter, en 
skogsindustri i världsklass och ökad export; samt 
internationella frågor.  

Efter avslutad dialogprocess avser regeringen 
under 2017 att utarbeta ett strategidokument 
med ett åtgärdsprogram för implementering de 
kommande åren. Regeringen avser att avsätta 26 
miljoner kronor årligen under 2017 till 2019, 
som i samverkan med satsningar från skogs-
sektorn, syftar till att förverkliga det långsiktiga 
åtgärdsprogrammet. 

Regeringen vill också peka på möjligheten för 
intressenter att ta initiativ som länkar till rege-
ringens åtgärdsprogram. Synergier mellan 
nationella skogsprogrammet och regeringens 
andra strategiska initiativ ska uppmärksammas 
och utvecklas. Programmet och åtgärder bör 
utvärderas och baserat på det kan en förnyad 
dialogprocess ske för vidareutveckling av 
programmet. När skogsvårdslagen ses över ska 
hänsyn tas till arbetet med ett nationellt skogs-
program. 

Skogen erbjuder möjligheter att skapa syssel-
sättning också för personer långt från arbets-
marknaden. Berörda myndigheter som Skogs-
styrelsen, Arbetsförmedlingen och andra offent-
liga aktörer bör uppmärksamma när myndig-
heterna kan bidra till att dessa möjligheter tas till 
vara. Regeringen följer uppmärksamt arbetet 
med skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi 
och ser det som ett viktigt arbete för att trygga 
kompetensförsörjningen i skogen.  

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska fortsätta 
att utveckla sitt samarbete för att underlätta 
kontakter med myndigheterna. 

Regeringen värnar den nationella skogspoliti-
ken och följer noggrant nya EU-initiativs på-
verkan på svensk skog och skogsnäring. De EU-
insatser som berör skogsområdet bör även fort-
sättningsvis vara begränsade och respektera sub-
sidiaritetsprincipen. Även om det inte finns en 
gemensam skogspolitik i EU kan svenskt skogs-
bruk påverkas av utvecklad unionspolitik på t.ex. 
klimat- och energiområdet varför goda ramvill-
kor för hållbart skogsbruk behöver bevaras och 
utvecklas också i sådana EU-sammanhang. 
Vidare avser regeringen spela en aktiv roll av-
seende skogsfrågor i det internationella arbetet.  

2.6.7 Jakt- och viltförvaltning  

Regeringens intention är att ge goda förutsätt-
ningar för jakt och viltförvaltning som näring 
och fritidssysselsättning och en hållbar förvalt-
ning av viltstammar och därmed skapa arbets-
tillfällen på landsbygden. Viltet i Sverige är en 
viktig resurs som ska förvaltas långsiktigt. Jakt är 
en populär fritidssysselsättning och vilda djur är 
en del av den naturupplevelse som många söker 
såväl genom jakt som olika former av vilt-
skådning. Samtidigt är det viktigt att våra vilda 
djur och fåglar förvaltas på ett klokt sätt så att 
deras populationer är livskraftiga och den natur-
liga genetiska variationen är bevarad. Det jakt-
etiska perspektivet ska beaktas i all jakt. En god 
jakt och viltförvaltning kännetecknas av en bra 
balans mellan näringsverksamhet och vilt-
närvaro. Exempelvis skapar de ökande klövvilt-
stammarna både möjligheter och problem som 
måste hanteras. I regeringens utveckling av en 
långsiktig vargförvaltning har ett antal uppdrag 
beslutats under våren 2015. Dessa avser att 
sammanfatta och utvärdera befintlig kunskap om 
hur angrepp orsakade av stora rovdjur på tam-
djur och husdjur kan förebyggas, att utreda vad 
som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska 
anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och 
habitatdirektivet samt att undersöka om 
skyddsjakten kan utvecklas. 

Regeringen ökar satsningen på åtgärder för att 
förebygga och kompensera för rovdjursskador 
genom att fr.o.m. 2016 tillföra 20 miljoner kro-
nor årligen till anslag 1:7 Ersättning för viltskador 
m.m. Genom satsningen förebyggs även kon-
flikter kring rovdjurspolitiken.  

2.6.8 Den gemensamma fiskeripolitiken 
och fiskerinäringen  

Ett hållbart fiske 

Regeringens ambition är att främja ett hållbart 
fiske, såväl i Sverige som globalt. De beslut som 
fattas ska baseras på vetenskapligt underlag i 
syfte att säkra en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling. I detta sammanhang 
ska Sverige vara pådrivande för att de beslut som 
fattas inom EU leder till en god förvaltning av 
fiskbestånden. En bärkraftig fiskeriförvaltning är 
en förutsättning för att stärka sysselsättnings-
möjligheterna inom fisket och bidrar till att 
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trygga livsmedelsförsörjningen samt även till att 
uppnå en god miljöstatus enligt EU:s havsmiljö-
direktiv. Genomförandet av EU:s reformerade 
gemensamma fiskeripolitik förväntas även bidra 
till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet 
om hav i balans. I samband med att regeringen 
har tagit fram en maritim strategi i syfte att 
stärka den maritima sektorns konkurrenskraft, 
håller Jordbruksverket tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten och näringslivet på att ta 
fram en strategi för yrkesfisket som beräknas 
vara klar 2016. För att nå ett hållbart fiske krävs 
innovativa satsningar för att lösa utmaningarna 
på området. Utvecklingen av selektiva redskap 
för att minska oönskade fångster är fortsatt 
viktig för att underlätta landningsskyldigheten. 
Genomförandet av den reformerade gemen-
samma fiskeripolitiken som trädde i kraft den 1 
januari 2014 har påbörjats, vilket redan har 
skapat en rad förbättringar för en hållbar förvalt-
ning av fiskbestånden. Det är för regeringen 
viktigt att de nya åtagandena förverkligas, såsom 
en ekosystembaserad förvaltning, målsättningen 
om beståndsstorlek över den som ger maximal 
hållbar avkastning (MSY), skyldigheten att landa 
alla fångster av arter som omfattas av fångst-
begränsningar (landningsskyldigheten) och att 
fleråriga förvaltningsplaner antas, samt att 
Sverige tar tillvara de nya möjligheter till hållbar 
förvaltning som reformen ger medlemsländerna. 
På grund av det arbete som krävs för att 
genomföra landningsskyldigheten avser rege-
ringen förstärka fiskerikontrollen och föreslår 
därför att nya medel tillförs Havs- och vatten-
myndigheten 2016–2019 för detta ändamål. I 
arbetet med genomförandet av den reformerade 
fiskeripolitiken finns stora möjligheter till för-
enklingar i regelverket för fiskerinäringen, vilka 
ska tas tillvara. I och med att den nya gemen-
samma fiskeripolitiken har fått en extern 
dimension som anger ramarna för EU:s för-
hållande med tredje länder, skapas möjligheter 
till ett hållbart fiske, stärkta rättigheter för tredje 
länder och ökad handel på global nivå.  

Östersjön är ett känsligt hav och lider av både 
syrebrist och övergödning, vilket har bidragit till 
en försvagad beståndsutveckling. Att förbättra 
Östersjöns tillstånd och således fiskerinäringens 
möjligheter till ett utvecklat fiske, kräver insatser 
från samtliga länder kring Östersjön. Ett starkt 
grannlandssamarbete innebär att gemensam 
kompetens och erfarenheter tas tillvara. Rege-
ringen kommer därför se till att Sverige fortsatt 

är aktivt inom det regionala samarbetet och drar 
nytta av de samverkansmöjligheter som upp-
kommer. Regeringen fattade 2014 beslut om att 
avsätta medel till Sveriges lantbruksuniversitet 
för att bygga ett undersöknings- och forsk-
ningsfartyg. Det nya fartyget förväntas vara i 
drift tidigast 2018. Att kunna bedriva ändamåls-
enlig undersöknings- och forskningsverksamhet 
i våra havsområden är angeläget för att bibehålla 
den kompetens som är nödvändig för att fatta 
långsiktiga beslut som bidrar till ett hållbart 
fiske. 

Havs- och fiskeriprogrammet 

Regeringens förslag till havs- och fiskeriprogram 
2014–2020 innehåller möjligheter till finansiering 
av åtgärder som kan främja såväl långsiktigt håll-
bara fiskbestånd och ett friskare hav som ökad 
konkurrenskraft för företag med koppling till 
fiske- och vattenbrukssektorn. Havs- och fiske-
riprogrammet utgör det viktigaste finansiella 
verktyget för genomförandet av EU:s nya 
gemensamma fiskeripolitik samtidigt som det 
också innehåller åtgärder som bidrar till målen 
inom den integrerade havspolitiken. Genom-
förandet av programmet förväntas bidra till till-
växt och sysselsättning inom näringar knutna till 
fiskeri- och vattenbrukssektorn och kommer 
särskilt att beakta behoven hos det kustnära och 
småskaliga fisket. Såväl programmet som fiskeri-
politiken i stort bidrar till och möjliggör även 
utvecklingen av verksamheter kopplade till 
fritidsfiske och fisketurism, vari det kulturella 
och traditionsenliga fisket ingår.  

2.6.9 Livsmedel  

Konsumenterna ska kunna lita på att maten är 
säker och att informationen om de livsmedel 
man köper är korrekt. Det ska vara enkelt att 
göra medvetna val. Företagen har ansvar för att 
livsmedel på marknaden är säkra och märkta på 
rätt sätt. Den offentliga livsmedelskontrollen har 
en viktig roll för såväl producenter som 
konsumenter och ska vara ändamålsenlig, 
effektiv och likvärdig i hela landet. Det är vidare 
mycket angeläget att den offentliga kontrollen 
även fortsatt inkluderar att förhindra livsmedels-
fusk och annat oegentligt förfarande.  
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Ingen ska behöva bli sjuk för att maten inne-
håller skadliga ämnen eller sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer. Det är därför ange-
läget att fortsätta arbetet för att nå miljökvali-
tetsmålet en giftfri miljö så att skadliga ämnen 
inte sprids i miljön för att senare förorena våra 
livsmedel, liksom att fortsätta arbeta för åtgärder 
som minskar antalet livsmedelsburna smittor i 
befolkningen. Det svenska arbetet mot antibio-
tikaresistens ska präglas av bred samverkan över 
sektorer samt långsiktighet, den svenska strate-
gin ska vara tydlig med mål och prioriterade 
insatser på såväl nationell som EU- och inter-
nationell nivå. Sverige ska bidra till att regel-
utvecklingen inom EU säkerställer en hög 
skyddsnivå för människors hälsa. Vid krissitua-
tioner är det viktigt att kunna upprätthålla till-
gången till dricksvatten och livsmedel. Rege-
ringen anser att det är viktigt att ansvariga aktö-
rer säkerställer detta. Matvanor och måltider är 
grundläggande för att förebygga ohälsa. Ohälsa 
medför lidande för individen och kan samman-
taget leda till höga kostnader för samhället. Ur 
ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att 
fortsatt främja bra matvanor bl.a. inom offentlig 
sektor och att jämställdhetsperspektivet beaktas 
i arbetet.  

2.6.10 Djur och växter  

Djurskydd 

Ett gott djurskydd är en angelägen fråga för 
regeringen. Att behandla djuren väl är ett etiskt 
ansvar. En hållbar djurhållning med en god djur-
hälsa, ett gott förebyggande arbete och ett starkt 
djurskydd som kan bidra till en låg antibio-
tikaanvändning är dessutom viktigt för att 
bekämpa antibiotikaresistens. Regeringen avser 
att arbeta kontinuerligt för att förbättra skyddet 
för djuren, såväl i Sverige som för djur utanför 
Sveriges gränser, med tydliga krav på att djur-
hållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt 
naturliga beteende och att beteendestörningar 
ska förebyggas. Regeringen kommer därför att 
fortsätta beredningen av betänkandet Ny djur-
skyddslag (SOU 2011:75).  

Ett kompetenscentrum för 3R-frågor (dvs. att 
ersätta, att begränsa och att förfina djurför-
söken) inrättas vid Jordbruksverket. 3R-centret 
kommer att vara betydelsefullt för att säkerställa 
en ansvarsfull användning av försöksdjur enligt 

de 3R:ns princip. Nationellt centrum för djur-
välfärd vid SLU (SCAW) siktar mot en ledande 
roll bland de referenscentrum för djurskydd som 
planeras inom EU liksom mot att bidra till 
arbetet inom Världsorganisationen för djurhälsa 
(OIE).  

Såväl grundforskning som behovsmotiverad 
forskning inom djurskyddsområdet bidrar till att 
säkerställa att djur hålls och sköts i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Skydd mot djursjukdomar  

Det är regeringens målsättning att upprätthålla 
Sveriges goda status när det gäller djurhälsa. Som 
en del av detta kommer regeringen att arbeta 
nationellt, inom EU och internationellt för en 
god djur- och folkhälsa. 

Inom ramen för EU-samarbetet pågår ett 
arbete med ett nytt gemensamt regelverk för 
friskare djur, sundare växter och en säkrare jord-
bruksbaserad livsmedelskedja. Sverige bidrar 
aktivt i arbetet med målsättningen att förenkla 
och effektivisera lagstiftningen samt utveckla de 
förebyggande insatserna och riskstyrningen. 
Sverige verkar för en balanserad, ändamålsenlig 
lagstiftning, och att EU:s medel används på ett 
så kostnadseffektivt sätt som möjligt.  

Utbrott av allvarliga smittsamma djursjuk-
domar kan i vissa fall innebära risker för folk-
hälsan och även orsaka stora förluster för lant-
brukare i drabbade områden. 

Antibiotikaresistens är en stor utmaning där 
samarbete mellan djur- och humanhälsa är viktig. 
Socialstyrelsen och Jordbruksverket har i upp-
drag att samordna arbetet mot antibiotika-
resistens och vårdrelaterade infektioner. Sverige 
har ett mycket gott smittskydd, bl.a. därför att 
man aktivt och långsiktigt har arbetat med att 
förebygga och bekämpa smittsamma djursjuk-
domar. Regeringen anser att det är viktigt att 
även framöver bibehålla ett gott smittskyddsläge 
i Sverige. 

Skyddsåtgärder mot växtskadegörare 

Att skydda växter och växtprodukter mot nya 
allvarliga växtskadegörare är av stor vikt för 
livsmedelsförsörjningen, för en uthållig och 
konkurrenskraftig jordbruks-, skogs- och träd-
gårdsproduktion samt för skyddet av landskap 
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och grönområden. Ett gott skydd har betydelse 
för flera miljömål, bl.a. Ett rikt växt- och djurliv 
och Levande Skogar. Det är därför regeringens 
målsättning att upprätthålla det i huvudsak goda 
sundhetsläget för växter i Sverige. 

Förhandlingarna om den nya EU-lagstift-
ningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare 
är på väg att avslutas. Regeringens avsikt är att 
även i genomförandesfasen verka för förenklad 
och mer effektiv lagstiftning med fokus på före-
byggande insatser och med en riskstyrning av 
åtgärder. Med anledning av områdets gränsöver-
skridande karaktär avser regeringen att delta i det 
löpande arbetet inom EU och internationellt. 

På grund av den ökade risk som klimatföränd-
ring i kombination med ökad global handel 
innebär för att nya allvarliga växtskadegörare 
etablerar sig i Sverige avser regeringen att inrätta 
en funktion för riskvärdering vid SLU som stöd 
till den riskhanterande myndigheten Jordbruks-
verket. Regeringen anser att en sådan funktion är 
viktig i arbetet med att motverka allvarliga kon-
sekvenser av växtskadegörare för bl.a. jord- och 
skogsbruk, trädgårdsnäring och biologisk 
mångfald. 

2.6.11 Samiska näringar 

Det övergripande målet för samepolitiken är att 
främja det samiska folkets möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv 
byggt på en hållbar rennäring och andra samiska 
näringar. 

En livskraftig rennäring ska ge försörjning på 
ett långsiktigt hållbart sätt med de samiska 
kulturvärdena och traditionell kunskap om 
brukandet av de biologiska resurserna som 
grund. 

2.6.12 Utbildning, forskning och 
innovation  

De samlade offentliga och privata satsningarna 
för forskning i Sverige och inom EU har under 
det senaste decenniet ökat för att utveckla 
användningen och förädlingen av biomassa från 
jord- och skogsbruk samt akvatiska organismer 
till nya material. Sådana produkter är betydelse-
fulla för att uppsatta klimat- och energimål ska 
uppnås. Utvecklingen av en biobaserad samhälls-
ekonomi, som förs fram i bl.a. EU 2020-strate-

gin, kräver ökat fokus på ett hållbart nyttjande av 
naturresurserna. Sverige har tack vare bl.a. god 
tillgång på skogsråvara och hög kunskapsnivå 
goda förutsättningar för att ta steget mot en 
bioekonomi. 

Utbildning är också betydelsefull för att öka 
jämställdheten i samhället. För att högskole-
utbildningen för den gröna sektorn ska utvecklas 
optimalt är det enligt regeringens mening viktigt 
att den attraherar alla grupper av sökande oavsett 
kön och oavsett etnisk eller social bakgrund.  

2.6.13 Internationellt arbete  

Regeringen fortsätter att arbeta inom ramen för 
internationella organisationer och processer bl.a. 
för en öppnare och mer marknadsanpassad 
handel, en växande och konkurrenskraftig bio-
ekonomi med hänsyn till klimat samt global 
livsmedelsförsörjning och utveckling inklusive 
ett jämställdhetsperspektiv samt stärkt djur-
välfärd. Det inbegriper hållbar produktion i 
jordbruks-, skogs- och fiskerinäringen, vatten-
bruk, livsmedelsstandarder samt värnandet av 
genetiska resurser på regional och global nivå. 
Regeringen prioriterar fokus på främjandet av de 
areella näringarna i syfte att öka exporten och 
jobbskapande. Regeringen arbetar även fortsatt 
med tillgång till hållbara råvaror. Därutöver görs 
fortsatta ansträngningar för att motverka det 
växande globala problemet med antibiotika-
resistens. 

 
 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 

81 

3 Budgetförslag 

3.1 Anslag 

3.1.1 1:1 Skogsstyrelsen 

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skogsstyrelsen 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
410 765 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
7 425 

 
2015 

 
Anslag 

 
400 278 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
397 569 

2016 Förslag 413 452     

2017 Beräknat 402 607 2   

2018 Beräknat 418 412 3   

2019 Beräknat 435 008 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 398 081 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 406 600 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 414 614 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Skogsstyrelsens 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för att medfinansiera insatser enligt 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU). 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  318 262 56 

Prognos 2015  389 339 50 

Budget 2016  350 320 30 

 
 
Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 608 426 596 829 11 597 

(varav tjänsteexport) 96 130 -34 

Prognos 2015 326 700 329 710 -3 010 

(varav tjänsteexport) 100 110 -10 

Budget 2016 331 100 335 100 -4 000 

(varav tjänsteexport) 100 100 0 

 
Skogsstyrelsens offentligrättsliga verksamhet 
utgörs av avgifter som erhålls vid handel med 
skogsodlingsmaterial (kontroll av frö- och 
planthandel) från statliga myndigheter och 
affärsverk. Skogsstyrelsen bedriver uppdrags-
verksamhet som i huvudsak finansieras genom 
avgifter. Undantag är vissa arbetsmarknads-
politiska åtgärder. 

Avgiftsintäkterna får disponeras av Skogs-
styrelsen. 
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Regeringens överväganden 

Förstärkningen av de instrument som disponeras 
av Skogsstyrelsen för skydd av skog medför 
ökade utgifter på anslaget. Regeringen anser 
därför att anslaget bör tillföras 7 000 000 kronor 
fr.o.m. 2016.  

Regeringen anser att anslaget bör tillföras 
24 200 000 kronor 2016 för att balansera under-
skott i uppdragsverksamhet åt Arbetsförmed-
lingen före 2009. 

Regeringen anser att 8 933 333 kronor bör 
tillföras anslaget för förvaltningskostnader för 
insatser för skogsbruket 2016. Regeringen anser 
vidare att anslaget bör tillföras 17 866 667 kro-
nor 2017, 26 800 000 kronor 2018, 35 733 333 
kronor 2019, 44 666 667 kronor 2020 samt 
53 043 000 kronor fr.o.m. 2021 för detta. I 
enlighet med gällande finansieringsprinciper 
minskas anslag 1:2 Insatser för skogsbruket för 
detta ändamål.  

Regeringen föreslår att 413 452 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Skogsstyrelsen för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 402 607 000 kronor, 418 412 000 kronor 
respektive 435 008 000 kronor. 

 
Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:1 Skogsstyrelsen 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 399 278 399 278 399 278 399 278 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 669 11 284 18 462 26 636 

Beslut 7 505 -7 955 672 9 094 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  413 452 402 607 418 412 435 008 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.2 1:2 Insatser för skogsbruket 

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:2 Insatser för skogsbruket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
277 662 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
8 211 

 
2015 

 
Anslag 

 
273 373 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
268 236 

2016 Förslag 328 206     

2017 Beräknat 321 540     

2018 Beräknat 310 373     

2019 Beräknat 299 206     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
vissa åtgärder inom skogsbruket och finansierar 
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogs-
bruket och åtgärder för att anlägga och vårda 
ädellövskog. Anslaget får användas för att täcka 
utgifter för biotopskydd och naturvårdsavtal.  

Anslaget får även användas för utgifter för att 
upprätta renbruksplaner och till att medfinan-
siera skogsträdsförädling. 

Vidare får anslaget användas för vissa admi-
nistrationskostnader hos Skogsstyrelsen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för skogs-
bruket besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 37 000 000 kronor 2017, 
37 000 000 kronor 2018 och 46 000 000 kronor 
2019–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I hanteringen av 
vissa bidrag och ersättningar till skogsägare och 
för att skapa goda förutsättningar för fleråriga 
naturvårdsprojekt behöver ekonomiska åtagan-
den kunna ingås som medför utgifter under 
kommande år.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 37 000 000 kronor 2017, 37 000 000 kro-
nor 2018 och 46 000 000 kronor 2019–2022. 
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Tabell 3.6 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Insatser för skogsbuket 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 28 605 34 226 120 000    

Nya åtaganden 22 016 105 774 37 000    

Infriade åtaganden -16 395 -20 000 -37 000 -37 000 -37 000 -46 000 

Utestående åtaganden 34 226 120 000 120 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 70 000 120 000 120 000    

Regeringens överväganden 

De instrument som disponeras av Skogsstyrelsen 
för skydd av skog bör förstärkas. Regeringen 
anser därför att anslaget bör tillföras 100 000 000 
kronor fr.o.m. 2016.  

För att bidra till genomförandet av det 
åtgärdsprogram som tas fram inom nationellt 
skogsprogram beräknar regeringen avsätta 26 
miljoner kronor årligen 2017–2019. 

Regeringen anser att anslaget bör minskas 
med 11 166 667 kronor för finansiering av för-
valtningskostnader för insatser för skogsbruket 
2016. Regeringen anser vidare att anslaget bör 
minskas med 22 333 333 kronor 2017, 
33 500 000 kronor 2018, 44 666 667 kronor 
2019, 55 833 333 kronor 2020 samt 67 000 000 
kronor fr.o.m. 2021 för detta. I enlighet med 
gällande finansieringsprinciper ökas anslag 1:1 
Skogsstyrelsen för detta ändamål. 

Regeringen föreslår att 328 206 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 321 540 000 kronor, 310 373 000 
kronor respektive 299 206 000 kronor. 

 
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:2 Insatser för skogsbruket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 266 373 266 373 266 373 266 373 

Förändring till följd av:    

Beslut 61 833 53 667 42 500 31 333 

Överföring 
till/från andra 
anslag  1 500 1 500 1 500 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  328 206 321 540 310 373 299 206 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.3 1:3 Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:3 Statens veterinär-
medicinska anstalt 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
115 275 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
-1 027 

 
2015 

 
Anslag 

 
115 921 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
113 427 

2016 Förslag 118 572     

2017 Beräknat 119 798 2   

2018 Beräknat 121 710 3   

2019 Beräknat 123 975 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 118 577 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 118 582 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 118 582 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Statens veterinär-
medicinska anstalts förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.9 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2014 150 594 152 775 -2 181 

(varav tjänsteexport) (4 684) (4 686) (-2) 

Prognos 2015 150 000 152 300 -2 300 

(varav tjänsteexport) (5 500) (6 300) (-800) 

Budget 2016 150 000 151 300 -1 300 

(varav tjänsteexport) (5 500) (6 300) (-800) 

 
Avgiftsintäkterna får disponeras av Statens 
veterinärmedicinska anstalt. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 118 572 000 kronor an-
visas under anslaget 1:3 Statens veterinär-
medicinska anstalt för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 119 798 000 kronor, 
121 710 000 kronor respektive 123 975 000 kro-
nor. 

 
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 115 921 115 921 115 921 115 921 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 892 3 105 5 000 7 250 

Beslut 759 772 789 804 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  118 572 119 798 121 710 123 975 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.4 1:4 Bidrag till veterinär 
fältverksamhet 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:4 Bidrag till veterinär 
fältverksamhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
107 298 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
102 074 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
102 074 

2016 Förslag 104 305     

2017 Beräknat 106 208 2   

2018 Beräknat 109 069 3   

2019 Beräknat 111 721 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 104 397 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 104 529 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 104 529 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för ersättning 
för veterinär service. Anslaget får användas för 
utgifter för att minska veterinärkostnaderna för 
företag med avlägset belägen djurhållning av-
seende livsmedelsproducerande djur. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.12 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2014  2 951 -2 951 0 

Prognos 2015  3 000 -3 000 0 

Budget 2016  3 000 -3 000 0 

 
 
Tabell 3.13 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2014 538 517 -539 442 -925 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 544 601 -549 745 -5 144 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 553 800 -553 700 100 

(varav tjänsteexport)    

 
Av tabellerna framgår distriktsveterinärernas 
avgiftsbelagda verksamhet. Större delen av verk-
samheten är avgiftsfinansierad.  

Jordbruksverket får disponera avgiftsintäk-
terna. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 104 305 000 kronor an-
visas under anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fält-
verksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 106 208 000 kronor, 
109 069 000 kronor respektive 111 721 000 kro-
nor. 
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Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 102 074 102 074 102 074 102 074 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 380 4 192 6 917 9 567 

Beslut -149 -58 78 80 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  104 305 106 208 109 069 111 721 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.5 1:5 Djurhälsovård och 
djurskyddsfrämjande åtgärder 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:5 Djurhälsovård och 
djurskyddsfrämjande åtgärder 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
10 910 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
4 000 

 
2015 

 
Anslag 

 
13 433 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
11 702 

2016 Förslag 14 933     

2017 Beräknat 14 933     

2018 Beräknat 9 933     

2019 Beräknat 9 933     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för före-
byggande hälsokontroll och djursjukdata-
system, i syfte att begränsa skadeverkningarna av 
sådana djursjukdomar som bara smittar mellan 
djur, och sådana som kan smitta både djur och 
människor. Anslaget får även användas till djur-
skyddsfrämjande åtgärder. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 14 933 000 kronor an-
visas under anslaget 1:5 Djurhälsovård och djur-
skyddsfrämjande åtgärder för 2016. För 2017, 

2018 och 2019 beräknas anslaget till 14 933 000 
kronor, 9 933 000 kronor respektive 9 933 000 
kronor. 
 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 13 433 13 433 13 433 13 433 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 500 1 500 -3 500 -3 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 933 14 933 9 933 9 933 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.6 1:6 Bekämpande av smittsamma 
husdjurssjukdomar 

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:6 Bekämpande av 
smittsamma husdjurssjukdomar 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
132 083 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
7 266 

 
2015 

 
Anslag 

 
124 349 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
124 349 

2016 Förslag 124 349     

2017 Beräknat 124 349     

2018 Beräknat 124 349     

2019 Beräknat 124 349     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för bekäm-
pande av och beredskap mot smittsamma hus-
djurssjukdomar varvid ersättning lämnas enligt 
epizootilagen (1999:657), zoonoslagen 
(1999:658), provtagningslagen (2006:806) eller 
med stöd av i lagarna meddelade författningar. 
Anslaget får användas för statsbidrag till 
obduktionsverksamhet, för utveckling och 
genomförande av sjukdomskontroller och för 
genomförande av EU-lagstiftningen om djur-
skydd, djurhälsa, foder och livsmedel. Anslaget 
får användas för utgifter för nationell medfinan-
siering av kontrollprogram som Sverige enligt 
EU:s krav är skyldig att göra. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 124 349 000 kronor an-
visas under anslaget 1:6 Bekämpande av smitt-
samma husdjurssjukdomar för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 124 349 000 
kronor, 124 349 000 kronor respektive 
124 349 000 kronor. 

 
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 124 349 124 349 124 349 124 349 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  124 349 124 349 124 349 124 349 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.7 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:7 Ersättningar för 
viltskador m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
35 434 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
2 344 

 
2015 

 
Anslag 

 
47 778 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
46 591 

2016 Förslag 57 778     

2017 Beräknat 57 778     

2018 Beräknat 57 778     

2019 Beräknat 57 778     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att före-
bygga skada av vilt och ersättning för sådan 
skada. Avseende förebyggande åtgärder mot 
skador i fisket orsakade av säl bör anslaget 
användas som nationell offentlig medfinansie-
ring av åtgärder inom ramen för Havs- och 
fiskeriprogrammet 2014–2020. 

Kompletterande information 

Bestämmelser om rätten till ersättning regleras i 
viltskadeförordningen (2001:724). 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att anslaget bör tillföras 
20 000 000 kronor fr.om. 2016 för att förebygga 
konflikter kring rovdjur. 

Regeringen föreslår att 57 778 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Ersättningar för vilt-
skador m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 57 778 000 kronor, 
57 778 000 kronor respektive 57 778 000 kronor. 

 
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 37 778 37 778 37 778 37 778 

Förändring till följd av:    

Beslut 20 000 20 000 20 000 20 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  57 778 57 778 57 778 57 778 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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3.1.8 1:8 Statens jordbruksverk 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:8 Statens jordbruksverk 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
534 830 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
16 530 

 
2015 

 
Anslag 

 
501 086 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
497 323 

2016 Förslag 530 700     

2017 Beräknat 524 381 2   

2018 Beräknat 533 178 3   

2019 Beräknat 546 104 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 518 635 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 518 481 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 520 992 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget används för Statens jordbruksverks 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för Ansvarsnämnden för djurens 
hälso- och sjukvård och för utgifter för Centrala 
djurförsöksetiska nämnden. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentligrättslig  
verksamhet 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt – 
kostnad) 

Tillsyn 

Utfall 2014 33 424 -30 535 2 889 

Prognos 2015 31 499 -34 539 -3 040 

Budget 2016 32 400 -32 500 -100 

Djur 

Utfall 2014 32 286 -34 743 -2 457 

Prognos 2015 32 727 -36 085 -3 358 

Budget 2016 33 500 -32 400 1 100 

Växt 

Utfall 2014 11 690 -11 004 686 

Prognos 2015 9 475 -10 932 -1 457 

Budget 2016 9 100 -9 200 -100 

Utsäde 

Utfall 2014 8 183 -8 689 -506 

Prognos 2015 9 130 -9 130 0 

Budget 2016 9 100 -8 900 200 

 
Jordbruksverket får disponera intäkterna från 
avgifter inom områdena Tillsyn, Djur, Växt och 
Utsäde. 

 

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt –
kostnad) 

Vatten 

Utfall 2014 9 153 -7 619 1 534 

Prognos 2015 1 000 -1 000 0 

Budget 2016 - - - 

Tillsyn  

Utfall 2014 5 235 -5 235 0 

Prognos 2015 3 819 -3 819 0 

Budget 2016 3 800 -3 800 0 

Utsäde 
Utfall 2014 23 004 -22 813 191 

Prognos 2015 22 944 -22 845 99 

Budget 2016 22 900 -22 900 0 

Tjänsteexport 
Utfall 2014 11 970 -10 885 1 085 

Prognos 2015 10 142 -12 057 -1 915 

Budget 2016 15 300 -15 300 0 

 
Jordbruksverket får disponera intäkterna från 
avgifter inom områdena Tillsyn, Utsäde och 
Tjänsteexport. Uppdragsverksamheten inom 
området Vatten upphör fr.o.m. 2016.  

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att anslaget bör ökas med 
8 000 000 kronor fr.o.m. 2016 för att öka takten 
i arbetet med att nå miljömålen.  

Regeringen anser vidare att anslaget bör ökas 
med 21 000 000 kronor 2016 för hantering av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. För 2017 
och 2018 bör anslaget ökas med 19 000 000 kro-
nor per år och för 2019 med 22 000 000 kronor. 

Regeringen anser att anslaget bör ökas med 
5 000 000 kronor årligen 2016–2019 för arbete 
med att främja livsmedelsexport. 

Regeringen föreslår att 530 700 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Statens jordbruksverk 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 524 381 000 kronor, 533 178 000 
kronor respektive 546 104 000 kronor. 
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:8 Statens jordbruksverk 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 501 086 501 086 501 086 501 086 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 595 13 231 22 015 32 114 

Beslut 22 019 10 064 10 077 12 904 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  530 700 524 381 533 178 546 104 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.9 1:9 Bekämpande av 
växtskadegörare 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:9 Bekämpande av 
växtskadegörare 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
4 985 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
15 

 
2015 

 
Anslag 

 
5 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 876 

2016 Förslag 5 000     

2017 Beräknat 5 000     

2018 Beräknat 5 000     

2019 Beräknat 5 000     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda 
för skada till följd av sådana åtgärder enligt växt-
skyddslagen (1972:318). Utgifter för bered-
skapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknads-
kontroller, inventeringar m.m. mot karantän-
skadegörare finansieras också med detta anslag 
liksom undersökningar av växtprover som av 
Jordbruksverket överlämnas för laboratorie-
mässig diagnostisering. Vidare får anslaget 
användas till internationellt engagemang inom 
området bekämpande av växtskadegörare. Slut-
ligen används anslaget för utgifter för verifiering 
av de svenska skyddade zonerna. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 5 000 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:9 Bekämpande av växtskade-
görare för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräk-
nas anslaget till 5 000 000 kronor, 5 000 000 
kronor respektive 5 000 000 kronor. 

 
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 000 5 000 5 000 5 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 000 5 000 5 000 5 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.10 1:10 Gårdsstöd m.m. 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:10 Gårdsstöd m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
6 149 384 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
-319 637 

 
2015 

 
Anslag 

 
6 097 400 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 371 000 

2016 Förslag 7 632 000     

2017 Beräknat 6 387 400     

2018 Beräknat 6 304 000     

2019 Beräknat 6 300 000     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för gårdsstöd 
och för andra åtgärder inom den första pelaren 
av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ansla-
get får även användas för bidrag från EU för 
bekämpande av djursjukdomar. 

Kompletterande information 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om 
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regler för direktstöd för jordbrukare inom de 
stödordningar som ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förord-
ning (EG) 73/2009 finns bestämmelser om 
direktstöd till lantbrukare. 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fast-
ställande av bestämmelser för förvaltningen av 
utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djur-
skydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, 
och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 
2000/29/EG och 2008/90/EG, Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 
178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 
396/2005, Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om 
upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 
76/894/EEG och 2009/470/EG finns bestäm-
melser om bidrag från EU för bekämpande av 
djursjukdomar.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 7 632 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 6 387 400 000 kronor, 6 304 000 000 kronor 
respektive 6 300 000 000 kronor. 

 
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Gårdsstöd m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 6 097 400 6 097 400 6 097 400 6 097 400 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 1 545 700 301 400 218 000 41 000 

Volymer -11 100 -11 400 -11 400 161 600 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 632 000 6 387 400 6 304 000 6 300 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.11 1:11 Intervention för 
jordbruksprodukter m.m. 

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:11 Intervention för 
jordbruksprodukter m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
131 037 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
13 063 

 
2015 

 
Anslag 

 
129 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
135 600 

2016 Förslag 128 000     

2017 Beräknat 127 000     

2018 Beräknat 126 000     

2019 Beräknat 126 000     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för offentlig 
lagring, övrig intervention, stöd i form av 
produktions-, konsumtions- och marknads-
föringsbidrag, fiberberedning samt exportbidrag.  

Kompletterande information 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för 
jordbruksprodukter och om upphävande av 
rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 
234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 
1234/2007 finns bestämmelser om offentlig 
lagring, intervention och övriga stöd. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 128 000 000 kronor an-
visas under anslaget 1:11 Intervention för jord-
bruksprodukter m.m. för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 127 000 000 kro-
nor, 126 000 000 kronor respektive 126 000 000 
kronor. 
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Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 129 000 129 000 129 000 129 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar     

Volymer -1 000 -2 000 -3 000 -3 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  128 000 127 000 126 000 126 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för 
jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 58 224 000 
kronor 2017 och 42 776 000 kronor 2018. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Ett av de om-
råden som anslaget används till är stöd till 
producentorganisationer inom frukt- och grönt-
sektorn. Stöden ges inom fleråriga verksamhets-
program. Efter beslut om stöd sker betalning-
arna till stödmottagarna under påföljande år. 
Denna stödform innebär att beslut om stöd-

utbetalningar för kommande år behöver kunna 
fattas.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruks-
produkter m.m. besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 58 224 000 kronor 2017 
och 42 776 000 kronor 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.31 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden 85 200 66 777 102 000   

Nya åtaganden 26 564 58 000 58 202   

Infriade åtaganden -44 987 -22 777 -59 202 -58 224 -42 776 

Utestående åtaganden 66 777 102 000 101 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 92 000 102 000    
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3.1.12 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:12 Finansiella 
korrigeringar m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
26 602 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
2 170 

 
2015 

 
Anslag 

 
75 472 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
75 804 

2016 Förslag 75 472     

2017 Beräknat 75 472     

2018 Beräknat 75 472     

2019 Beräknat 75 472     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för eventuella 
finansiella korrigeringar och straffavgifter som 
Europeiska kommissionen kan komma att ålägga 
Sverige efter granskning av Sveriges utnyttjande 
av EU:s jordbruksfonder och EU:s fiskefond. 
Vidare får anslaget användas för eventuella 
ränteutgifter, rättegångsutgifter, revisions- och 
kontrollutgifter förknippade med Jordbruks-
verkets inbetalningar till den europeiska 
unionen. Anslaget får även användas till utgifter 
för skadestånd. Dessutom får anslaget belastas 
med tekniska utgifter för offentlig lagring i den 
mån som ersättning inte erhålls från EU-bud-
geten.  

Regeringens överväganden  

Medelsbehovet på anslaget kan variera mycket 
mellan olika år. Det beror huvudsakligen på de 
eventuella finansiella korrigeringar som beslutas 
av Europeiska kommissionen. 

Regeringen föreslår att 75 472 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Finansiella korrige-
ringar m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 75 472 000 kronor, 
75 472 000 kronor respektive 75 472 000 kronor. 

 

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Finansiella korrigeringar m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 75 472 75 472 75 472 75 472 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  75 472 75 472 75 472 75 472 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.13 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:13 Strukturstöd till fisket 
m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
21 746 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
21 209 

 
2015 

 
Anslag 

 
46 105 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
29 122 

2016 Förslag 24 250     

2017 Beräknat 24 250     

2018 Beräknat 24 250     

2019 Beräknat 24 250     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för nationellt 
stöd till åtgärder som medfinansieras av EU 
inom ramen för strukturåtgärder inom fiskeri-
näringen och Europeiska havs- och fiskeri-
fonden. Anslaget får även användas för finansie-
ring av andra projekt som ligger i linje med 
programmen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:13 Strukturstöd till 
fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 170 000 000 kronor 2017–2023. 
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Skälen för regeringens förslag: För att skapa 
goda förutsättningar för fleråriga projekt och ett 
effektivt genomförande av havs- och fiskeri-
programmet behöver ekonomiska åtaganden 
kunna ingås som medför utgifter under kom-
mande år.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 170 000 000 kronor 2017–2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.35 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:13 strukturstöd till fisket m.m. 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 34 126 36 306 170 000    

Nya åtaganden 22 584 170 000 23 950    

Infriade åtaganden -20 404 -36 306 -24 250 -24 250 -24 250 -121 200 

Utestående åtaganden 36 306 170 000 169 700    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 46 105 194 000 170 000    
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Regeringens överväganden 

Programperioden för Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) inleddes 2014. Det 
svenska havs- och fiskeriprogrammet avseende 
perioden 2014–2020 började genomföras under 
2015. Finansieringen från EHFF uppgår till 
närmare 1 003 miljoner kronor och för att 
erhålla Sveriges tilldelning måste nationell med-
finansiering tillföras. 

Regeringen föreslår att 24 250 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket 
m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräk-
nas anslaget till 24 250 000 kronor, 24 250 000 
kronor respektive 24 250 000 kronor. 

 
 
 
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 46 105 46 105 46 105 46 105 

Förändring till följd av:    

Beslut -22 750 -22 750 -22 750 -22 750 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 895 895 895 895 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 250 24 250 24 250 24 250 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.14 1:14 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket 
m.m. 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:14 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
65 724 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
40 796 

 
2015 

 
Anslag 

 
143 051 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
60 947 

2016 Förslag 137 000     

2017 Beräknat 147 000     

2018 Beräknat 123 000     

2019 Beräknat 112 000     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att finan-
siera det belopp som motsvarar EU:s medfinan-
siering av strukturstöd till fisket och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som redovisas under 
anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.  

Kompletterande information 

Nationell medfinansiering sker under anslaget 
1:13 Strukturstöd till fisket m.m. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
830 000 000 kronor 2017–2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att skapa 
goda förutsättningar för fleråriga projekt och ett 
effektivt genomförande av havs- och fiskeri-
programmet behöver ekonomiska åtaganden 
kunna ingås som medför utgifter under kom-
mande år.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finan-
sierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
830 000 000 kronor 2017–2023. 
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Tabell 3.38 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 119 183 79 260 915 000    

Nya åtaganden 23 340 915 000 52 000    

Infriade åtaganden -63 263 -79 260 -137 000 -147 000 -123 000 -560 000 

Utestående åtaganden 79 260 915 000 830 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 113 446 915 000 830 000    

 
 

Regeringens överväganden 

Programperioden för Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) inleddes 2014. Det 
svenska havs- och fiskeriprogrammet avseende 
perioden 2014–2020 började genomföras under 
2015. Sverige har tilldelats närmare 1 003 miljo-
ner kronor från Europeiska havs- och fiskeri-
fonden under programperioden 2014–2020. 

Regeringen föreslår att 137 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket m.m. för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
147 000 000 kronor, 123 000 000 kronor respek-
tive 112 000 000 kronor. 

 
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket 
m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 143 051 143 051 143 051 143 051 

Förändring till följd av:    

Beslut 9 000 19 000 -5 000 -16 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -15 051 -15 051 -15 051 -15 051 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  137 000 147 000 123 000 112 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.15 1:15 Livsmedelsverket 

Tabell 3.40 Anslagsutveckling 1:15 Livsmedelsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
304 207 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
5 600 

 
2015 

 
Anslag 

 
303 139 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
299 492 

2016 Förslag 314 814     

2017 Beräknat 316 919 2   

2018 Beräknat 320 419 3   

2019 Beräknat 325 462 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 314 823 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 314 834 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 314 834 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Livsmedelsverkets 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för den offentliga kontroll som görs 
vid slakterier i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om 
fastställande av särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av produk-
ter av animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.41 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2014  113 491 118 451 -4 960 

Prognos 2015  119 800 126 900 -7 100 

Budget 2016  123 500 129 600 -6 100 
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Tabell 3.42 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2014 13 036 11 691 1 345 

(varav tjänsteexport) 4 167 3 760 407 

Prognos 2015 14 000 16 200 -2 200 

(varav tjänsteexport) 4 100 4 400 -300 

Budget 2016 13 700 15 400 -1 700 

(varav tjänsteexport) 4 200 4 600 -400 

 
Avgiftsintäkterna får disponeras av Livsmedels-
verket. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att anslaget bör ökas med 
5 000 000 kronor årligen 2016–2019 för arbete 
med att främja livsmedelsexport. 

Regeringen föreslår att 314 814 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Livsmedelsverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 316 919 000 kronor, 320 419 000 kronor 
respektive 325 462 000 kronor. 

 
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Livsmedelsverket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 303 139 303 139 303 139 303 139 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 432 11 513 14 977 19 984 

Beslut 2 243 2 267 2 303 2 339 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  314 814 316 919 320 419 325 462 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.16 1:16 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor 

Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:16 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
84 610 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
3 873 

 
2015 

 
Anslag 

 
50 160 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
48 913 

2016 Förslag 76 160     

2017 Beräknat 125 160     

2018 Beräknat 128 160     

2019 Beräknat 128 160     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för åtgärder 
för att stärka konkurrenskraften i livsmedels-
sektorn och för att främja exporten av svenska 
livsmedel och för utveckling av livsmedelsföräd-
ling. Anslaget får användas för utgifter till stöd 
för marknadsföring och deltagande i mässor 
samt stöd till projektverksamhet med syfte att 
öka kompetens och utveckla produkter, proces-
ser, teknik och logistiklösningar med anknytning 
till livsmedelsförädling enligt förordningen 
(2011:93) om stöd till insatser på livsmedels-
området. Anslaget får även användas för att 
finansiera statens förväntade kostnader för stat-
liga kreditgarantier till mjölkföretag.  

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att anslaget bör ökas med 
26 000 000 kronor 2016, 75 000 000 kronor 2017 
och 78 000 000 kronor årligen 2018 och 2019 för 
genomförande av livsmedelsstrategin.  

Regeringen föreslår att 76 160 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:16 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 125 160 000 kronor, 
128 160 000 kronor respektive 128 160 000 kro-
nor. 
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Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 50 160 50 160 50 160 50 160 

Förändring till följd av:    

Beslut 26 000 75 000 78 000 78 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  76 160 125 160 128 160 128 160 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ikläda staten betalningsansvar för 
kreditgarantier som inklusive tidigare utnyttjad 
kredit uppgår till högst 500 000 000 kronor för 
mjölkföretag i Sverige som under senare år har 
gjort väsentliga investeringar i ökad mjölk-
produktion. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den globala 
efterfrågan på mjölk har ökat starkt och för-
väntas fortsätta stiga kraftigt. Det finns en hög 
underliggande potential för den svenska mjölk-
sektorn. En snabb strukturomvandling har dock 
i kombination med en djup nedgång i världs-
marknadspriserna för mjölk lett till en likvidi-
tetskris för svenska mjölkföretag. Sedan 2005 
har ca vart tredje mjölkföretag i Sverige investe-
rat i ökad mjölkproduktion. Dessa företag utgör 
stommen i den framtida svenska mjölkproduk-
tionen. En utslagning av sunda företag, till följd 
av en tillfällig och mycket kraftig nedgång i 
världsmarknadspriset skulle kunna leda till en 
oåterkallelig minskning av två av de ekonomiskt 
viktigaste sektorerna i svenskt jordbruk (mjölk 
och nötkött).  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 ikläda staten betalningsansvar för kredit-
garantier som uppgår till högst 500 000 000 kro-
nor för mjölkföretag i Sverige som under senare 
år har gjort väsentliga investeringar i ökad 
mjölkproduktion. 

3.1.17 1:17 Bidrag till vissa internationella 
organisationer m.m. 

Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:17 Bidrag till vissa 
internationella organisationer m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
41 564 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
1 349 

 
2015 

 
Anslag 

 
42 913 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
41 846 

2016 Förslag 42 913     

2017 Beräknat 42 913     

2018 Beräknat 42 913     

2019 Beräknat 42 913     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för medlem-
skapsavgifter i internationella organisationer 
inom utgiftsområdets ansvar.  

Anslaget får användas för internationella 
skogsfrågor.  

Anslaget får även användas för andra bidrag 
relaterade till utgiftsområdets internationella 
arbete.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 42 913 000 kronor an-
visas under anslaget 1:17 Bidrag till vissa inter-
nationella organisationer m.m. för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
42 913 000 kronor, 42 913 000 respektive 
42 913 000 kronor. 

 
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 42 913 42 913 42 913 42 913 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  42 913 42 913 42 913 42 913 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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3.1.18 1:18 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur 

Tabell 3.48 Anslagsutveckling 1:18 Åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 074 933 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
297 546 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 740 505 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 884 182 

2016 Förslag 4 007 866     

2017 Beräknat 3 251 431     

2018 Beräknat 3 549 883     

2019 Beräknat 3 470 472     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för nationell 
medfinansiering av åtgärder i enlighet med 
landsbygdsprogrammet för Sverige för 
perioderna 2007–2013 och 2014–2020. Anslaget 
får användas för utgifter för delar av det atteste-
rande organets (Ekonomistyrningsverket) 
utgifter för revision av jordbruksfonderna för 
programperioden 2014–2020. Anslaget får 
användas för utgifter för det nationella stödet till 
jordbruket i norra Sverige. Anslaget får även 
användas för utgifter för medfinansiering av 
EU:s program för stöd till biodling för perioden 
2014–2016. Anslaget får även användas för 
utgifter för program för lokalt ledd utveckling 
under programperioden 2014–2020. 

Kompletterande information 

I rådets förordning (EG) nr 1698/2005 finns 
bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling 
från europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling för perioden 2007–2013. 

 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU)nr 1305/2013 finns bestämmelser om stöd 
för landsbygdsutveckling från europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling för 
perioden 2014–2020. 

I förordningen (1996:93) finns bestämmelser 
om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/2013 finns bestämmelser om stöd 
till biodling. 

I Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EU)nr 1301/2013, 1303/2013 samt 1304/2013 
finns bestämmelser om stöd för lokalt ledd 
utveckling med stöd från Europeiska regional-
fonden och Europeiska socialfonden för 
perioden 2014–2020. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:18 Åtgärder för lands-
bygdens miljö och struktur besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
14 205 000 000 kronor 2017–2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Huvuddelen av 
åtgärderna som finansieras under anslaget är 
ersättningsformer som bygger på fleråriga 
åtaganden om utbetalningar.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 14 205 000 000 kronor 
2017–2023. 

 
 

Tabell 3.49 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 3 297 070 1 432 293 13 305 485    

Nya åtaganden 42 654 13 305 485 4 453 568    

Infriade åtaganden -1 907 431 -1 432 293 -3 554 053 -1 244 000 -930 500 -12 030 500 

Utestående åtaganden 1 432 293 13 305 485 14 205 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 11 332 162 13 306 115 14 205 000    
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Regeringens överväganden 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling tilldelats totalt ca 1 763 
miljoner euro för perioden 2014–2020. Lands-
bygdsprogrammet medfinansieras nationellt 
inom ramar som anges i EU:s landsbygds-
förordning nr 1305/2013. Den nationella med-
finansieringen uppgår till ca 20 430 miljoner 
kronor och redovisas på detta anslag. 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden 
tilldelats totalt ca 970 000 euro för stöd för 
biodling för perioden 2014–2016. Programmet 
medfinansieras till hälften nationellt.  

Regeringen föreslår att medel omfördelas 
inom landsbygdsprogrammets totala ram på 
grund av försenad programstart. Anslaget bör 
därför ökas med 1 184 000 000 kronor 2016 och 
med 472 000 000 kronor 2017. För att finansiera 
andra av regeringen prioriterade satsningar anser 
regeringen att anslaget bör minskas med 
25 000 000 kronor årligen 2017 och 2018.  

Regeringen anser vidare att anslaget bör mins-
kas med 13 500 000 kronor årligen 2016–2018. 
Medlen avses användas för delar av Ekonomi-
styrningsverkets kostnader för revision av jord-
bruksfonderna för programperioden 2014–2020. 
Det under utgiftsområde 2 upptagna anslaget 1:8 
Ekonomistyrningsverket ökas med motsvarande 
belopp. 

För att möjliggöra ett fullt utnyttjande av de 
finansiella medlen i det nationella stödet till 
norra Sverige anser regeringen att anslaget bör 
tillföras 14 000 000 kronor årligen 2016–2019. 

Regeringen föreslår att 4 007 866 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:18 Åtgärder för lands-
bygdens miljö och struktur för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 
3 251 431 000 kronor, 3 549 883 000 kronor 
respektive 3 470 472 000 kronor. 

 

Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 740 505 2 740 505 2 740 505 2 740 505 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 947 973 982 640 1 242 140 1 267 140 

Överföring 
till/från andra 
anslag -13 500 -13 500 -13 500 697 

Övrigt -667 112 -458 214 -419 262 -537 870 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 007 866 3 251 431 3 549 883 3 470 472 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.19 1:19 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 

Tabell 3.51 Anslagsutveckling 1:19 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
2 339 727 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
256 416 

 
2015 

 
Anslag 

 
2 083 785 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 495 522 

2016 Förslag 2 230 764     

2017 Beräknat 2 046 909     

2018 Beräknat 2 390 513     

2019 Beräknat 2 513 200     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter motsvarande 
EU:s finansiering av åtgärder i enlighet med 
landsbygdsprogrammet för Sverige för 
perioderna 2007–2013 och 2014–2020. Anslaget 
får även användas för utgifter för EU:s program 
för stöd till biodling för perioden 2014–2016. 
Anslaget får även användas för utgifter för 
program för lokalt ledd utveckling under 
programperioden 2014–2020. 

Kompletterande information 

I rådets förordning (EG) nr 1698/2005 finns 
bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling för perioden 2007–2013. 
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I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1305/2013 finns bestämmelser om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling för 
perioden 2014–2020. 

I Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1308/2013 finns bestämmelser om stöd 
till biodling. 

I Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EU) nr 1301/2013, 1303/2013 samt 1304/2013 
finns bestämmelser om stöd för lokalt ledd 
utveckling med stöd från Europeiska regional-
fonden och Europeiska socialfonden för 
perioden 2014–2020. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 10 000 000 000 kronor 2017–
2023. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Huvuddelen av 
åtgärderna som finansieras under anslaget är 
ersättningsformer som bygger på fleråriga 
åtaganden om utbetalningar.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finan-
sierade åtgärder för landsbygdens miljö och struk-
tur besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 10 000 000 000 kronor 2017–
2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.52 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2023 

Ingående åtaganden 2 993 708 1 867 048 9 678 995    

Nya åtaganden 30 025 9 678 995 2 453 146    

Infriade åtaganden -1 156 685 -1 867 048 -2 132 141 -1 306 800 -1 065 000 -7 628 200 

Utestående åtaganden 1 867 048 9 678 995 10 000 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 9 966 141 9 681 705 10 000 000    
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Regeringens överväganden 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling tilldelats totalt ca 1 763 
miljoner euro för perioden 2014–2020.  

Regeringen föreslår att medel omfördelas 
inom landsbygdsprogrammets totala ram på 
grund av försenad programstart. Anslaget bör 
därför ökas med ca 396 000 000 kronor 2016 och 
med 225 000 000 kronor 2017. 

Regeringen anser att anslaget bör tillföras 
medel för programmet för lokalt ledd utveckling 
med stöd från Europeiska regionalfonden mot-
svarande 1 780 000 kronor 2016, 3 720 000 kro-
nor 2017, 7 776 000 kronor 2018 och 9 500 000 
kronor 2019. Det under utgiftsområde 19 upp-
tagna anslaget 1:4 Europeiska regionala utveck-
lingsfonden perioden 2014–2020 minskas med 
motsvarande belopp. 

Regeringen anser vidare att anslaget bör till-
föras medel för programmet för lokalt ledd 
utveckling med stöd från Europeiska social-
fonden motsvarande 2 400 000 kronor 2016, 
3 700 000 kronor 2017, 7 700 000 kronor 2018 
och 9 200 000 kronor 2019. Det under utgifts-
område 14 upptagna anslaget 1:6 Europeiska 
socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 bör 
minska med motsvarande belopp. 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling tilldelats totalt ca 
970 000 euro för stöd för biodling för perioden 
2014–2016. 

Regeringen föreslår att 2 230 764 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 2 046 909 000 kronor, 
2 390 513 000 kronor respektive 2 513 200 000 
kronor. 

 

Tabell 3.53 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 083 785 2 083 785 2 083 785 2 083 785 

Förändring till följd av:    

Beslut 951 672 971 975 998 213 998 213 

Överföring 
till/från andra 
anslag 4 180 7 420 15 476 18 700 

Övrigt -808 873 -1 016 271 -706 961 -587 498 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 230 764 2 046 909 2 390 513 2 513 200 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.20 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i 
jordbruket 

Tabell 3.54 Anslagsutveckling 1:20 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
27 050 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
5 776 

 
2015 

 
Anslag 

 
32 830 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
32 014 

2016 Förslag 72 830     

2017 Beräknat 79 830     

2018 Beräknat 79 830     

2019 Beräknat 79 830     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för försöks- 
och utvecklingsverksamhet och andra insatser i 
syfte att styra utvecklingen inom jordbruket och 
trädgårdsnäringen mot minskat växtnärings-
läckage, minskad ammoniakavgång, säkrare och 
minskad användning av växtskyddsmedel, be-
varande av biologisk mångfald och tillvara-
tagande av kulturvärden, för ekologisk 
produktion samt för klimat-och energiinsatser 
inom de areella näringarna. Anslaget får använ-
das för stöd till metangasreducering.  

Anslaget får användas för utgifter för uppfölj-
ning och utvärdering av den gemen-samma jord-
brukspolitiken liksom för effekterna av de verk-
samheter som finansieras under anslaget. 
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Regeringens överväganden 

För att öka möjligheten till stöd för metangas-
reducering bör anslaget ökas med 30 000 000 
kronor årligen under 2016–2019.  

Regeringen föreslår att 72 830 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:20 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 79 830 000 
kronor, 79 830 000 kronor och 79 830 000 
kronor. 

 
Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 32 830 32 830 32 830 32 830 

Förändring till följd av:    

Beslut 40 000 47 000 47 000 47 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  72 830 79 830 79 830 79 830 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 180 000 000 
kronor 2017–2019. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropo-
sitionen för 2014 tillfördes anslaget medel till 
stöd för dubbel miljönytta (prop. 2013/14:1 
utg.omr. 23, bet 2013/14:MJU2, rsk. 
2013/14:123). Införandet av stödet syftar till att 
minska metangasutsläpp från gödsel samtidigt 
som behovet av fossila energikällor minskar. 
Stödet uppgick enligt propositionen till 
240 000 000 kronor 2014–2023. I denna proposi-
tion föreslår regeringen att anslaget bör ökas 
med 30 000 000 kronor årligen under 2016–2019. 
För att ha möjlighet att hantera stödet på ett 
effektivt sätt och fatta beslut om stöd till stöd-
mottagare längre fram under den aktuella 
perioden behöver Jordbruksverket ha ett 
bemyndigande.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder 
i jordbruket besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 180 000 000 kronor 
2017–2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 3.56 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 
Tusental kronor 

 Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Ingående åtaganden 0 175 000    

Nya åtaganden 175 000 60 000    

Infriade åtaganden 0 -55 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Utestående åtaganden 175 000 180 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 175 000 180 000    
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3.1.21 1:21 Stöd till jordbrukets 
rationalisering m.m. 

Tabell 3.57 Anslagsutveckling 1:21 Stöd till jordbrukets 
rationalisering m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
4 116 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
4 116 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 116 

2016 Förslag 4 116     

2017 Beräknat 4 116     

2018 Beräknat 4 116     

2019 Beräknat 4 116     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till jordbrukets yttre och inre rationalisering. 
Från och med 2006 disponeras anslaget helt för 
vissa omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra 
Götalands samt delar av Värmlands län. 

Kompletterande information 

I förordningen (1978:250) finns bestämmelser 
om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
(omtryckt 1988:999). 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 4 116 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:21 Stöd till jordbrukets rationa-
lisering m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 4 116 000 kronor, 
4 116 000 respektive 4 116 000 kronor. 

 
 

 

Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 116 4 116 4 116 4 116 

Förändring till följd av:    

Beslut  1 500 1 500 1 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag  -1 500 -1 500 -1 500 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 116 4 116 4 116 4 116 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.22 1:22 Stöd till innehavare av 
fjällägenheter m.m. 

Tabell 3.59 Anslagsutveckling 1:22 Stöd till innehavare av 
fjällägenheter m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 029 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 029 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 029 

2016 Förslag 1 029     

2017 Beräknat 1 529     

2018 Beräknat 1 529     

2019 Beräknat 1 529     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till underhåll, upprustning och investeringar i 
byggnader och andra fasta anläggningar på fjäll-
lägenheter. Anslaget får även användas för 
utgifter för att täcka avvecklingsbidrag och 
avträdesersättning till arrendatorer.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 029 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av fjäll-
lägenheter för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 529 000 kronor, 
1 529 000 kronor respektive 1 529 000 kronor. 
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Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 029 1 029 1 029 1 029 

Förändring till följd av:    

Beslut  500 500 500 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 029 1 529 1 529 1 529 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.1.23 1:23 Främjande av rennäringen 
m.m. 

Tabell 3.61 Anslagsutveckling1:23 Främjande av 
rennäringen m.m. 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
110 065 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
-2 150 

 
2015 

 
Anslag 

 
107 915 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
103 085 

2016 Förslag 107 915     

2017 Beräknat 99 915     

2018 Beräknat 99 915     

2019 Beräknat 99 915     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till åtgärder för att främja rennäringen i form av: 

– underhåll eller rivning av vissa riksgräns-
stängsel och renskötselanläggningar som 
staten har underhållsansvar för, 

– statens del av kostnaderna för redovisning 
av markanvändningen, riksintressen och 
marker som är värdefulla för renskötseln, 
natur- och kulturmiljövården, 

– utveckling av företagsregistret för ren-
näringen, 

– bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen 
(1993:384), 

– prisstöd till rennäringen enligt förord-
ningen (1986:255) om pristillägg på ren-
kött, 

– ersättning till följd av Tjernobylolyckan 
enligt förordningen (1994:246) om ersätt-
ning för vissa merkostnader och förluster 
med anledning av Tjernobylolyckan, 

– kostnader för medling m.m. i tvister mellan 
samebyar och jordbrukare när det gäller 
konflikter på grund av renbetning på åker-
mark, 

– katastrofskadeskydd enligt 35 a § ren-
näringsförordningen, 

– ersättning till följd av skador orsakade av 
rovdjur på ren enligt 4–5 §§ viltskade-
förordningen (2001:724) och 

– åtgärder för anpassning till ändrade klimat-
förhållanden samt övriga åtgärder för 
främjande av rennäringen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 107 915 000 kronor an-
visas under anslaget 1:23 Främjande av ren-
näringen m.m. för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 99 915 000 kronor, 
99 915 000 kronor respektive 99 915 000 kronor. 

 
Tabell 3.62 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:23 Främjande av rennäringen m.m. 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 107 915 107 915 107 915 107 915 

Förändring till följd av:    

Beslut  -8 000 -8 000 -8 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  107 915 99 915 99 915 99 915 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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3.1.24 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 

Tabell 3.63 Anslagsutveckling 1:24 Sveriges 
lantbruksuniversitet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 705 926 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 723 373 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 723 373 

2016 Förslag 1 801 598     

2017 Beräknat 1 820 904 2   

2018 Beräknat 1 871 431 3   

2019 Beräknat 1 905 817 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 802 772 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 824 242 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 824 221 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för högskole-
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
för forskning och utbildning på forskarnivå 
inom livsmedelsproduktion, djurhållning, djur-
hälsa och djurskydd, skog, skogsbruk och föräd-
ling av skogsråvara, landsbygdsutveckling, rek-
reation och fritid samt landskapsplanering och 
markanvändning i tätorter och tätortsnära 
miljöer. Anslaget får även användas för ersätt-
ning för behörighetsgivande och högskoleintro-
ducerande utbildning inom samma områden 
samt för fortlöpande miljöanalys. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.64 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2014 624 248 616 880 7 368 

(varav tjänsteexport) (55 262) (55 262) (0) 

Prognos 2015 645 000 645 000 0 

(varav tjänsteexport) (57 000) (57 000) (0) 

Budget 2016 667 000 667 000 0 

(varav tjänsteexport) (59 000) (59 000 (0) 

 
Avgiftsintäkterna disponeras av SLU. Avgifts-
intäkterna avser bl.a. forskningsuppdrag samt 
djursjukvård.  

Regeringens överväganden  

Regeringen anser att anslaget bör ökas med 
6 000 000 kronor 2016, ytterligare 1 000 000 
kronor 2017, samt ytterligare 22 000 000 kronor 
fr.o.m. 2018 för byggnation av ett nytt svenskt 
undersöknings- och forskningsfartyg. Ökningen 
finansieras genom en minskning på anslag under 
utgiftsområde 20 samt fr.o.m. 2019 även på 
anslag under utgiftsområde 23 anslaget 1:25 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad 
forskning. Anslaget bör ökas med 15 000 000 
kronor för Svenska artprojektet samt de biolo-
giska samlingarna vid svenska museer och 
institutioner i enlighet med 2015 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2014/15:100). Regeringen 
anser vidare att anslaget bör ökas med 3 000 000 
kronor årligen 2016–2019 för inrättandet av en 
riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. 
Vidare anser regeringen att anslaget bör ökas 
med 5 000 000 kronor till följd av fördelning och 
omfördelning av anslag till forskning och utbild-
ning på forskarnivå (se vidare under utg.omr. 16 
avsnitt 19.6.2). 

Regeringen föreslår att 1 801 598 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:24 Sveriges lantbruks-
universitet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 1 820 904 000 kronor, 
1 871 431 000 kronor respektive 1 905 817 000 
kronor. 

 
Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 716 438 1 716 438 1 716 438 1 716 438 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 22 750 40 243 67 740 100 542 

Beslut 62 410 64 223 87 253 88 837 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 801 598 1 820 904 1 871 431 1 905 817 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
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3.1.25 1:25 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning 

Tabell 3.66 Anslagsutveckling 1:25 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
484 431 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
14 279 

 
2015 

 
Anslag 

 
515 700 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
516 805 

2016 Förslag 564 354     

2017 Beräknat 569 613 2   

2018 Beräknat 577 762 3   

2019 Beräknat 569 027 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 564 382 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 564 419 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 547 323 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för stöd till 
grundforskning och behovsmotiverad forskning 
för de areella näringarna. Anslaget får även 
användas till projektrelaterade utgifter för ut-
värderingar, beredningsarbete, konferenser, resor 
och seminarier samt informationsinsatser inom 
området. Förvaltningsanslaget redovisas under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
under anslaget 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Förvalt-
ningskostnader och anslaget för forskning inom 
områdena miljö och samhällsbyggande redovisas 
under anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
under samma utgiftsområde. 

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
1 400 000 000 kronor 2017–2022. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Fleråriga 
åtaganden behöver ingås för att underlätta plane-
ring, utlysning och genomförande av långsiktiga 
forskningsprojekt.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2016 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
och samfinansierad forskning besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 
kronor 2017–2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.67 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö-, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2022 

Ingående åtaganden 779 796 824 589 1 105 918    

Nya åtaganden 399 437 700 000 750 000    

Infriade åtaganden 354 644 -418 671 -460 000 -525 000 -525 000 -345 918 

Utestående åtaganden 824 589 1 105 918 1 395 918    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 500 000 1 400 000 1 400 000    



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 23 

106 

Regeringens överväganden 

I enlighet med proposition 2012/13:30 Forsk-
ning och innovation, föreslår regeringen att 
anslaget ökar med 50 000 000 kronor 2016 för en 
satsning på forskning om skogsråvara och bio-
massa. 

Regeringen föreslår att 564 354 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:25 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
569 613 000 kronor, 577 762 000 kronor respek-
tive 569 027 000 kronor. 

 
Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:25 Forskningsrådet för miljö-, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 515 700 515 700 515 700 515 700 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 155 4 936 12 350 20 611 

Beslut 48 499 48 977 49 712 32 716 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  564 354 569 613 577 762 569 027 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

3.1.26 1:26 Bidrag till Skogs- och 
lantbruksakademien 

Tabell 3.69 Anslagsutveckling 1:26 Bidrag till Skogs- och 
lantbruksakademien 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 177 

 

  
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
1 177 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
1 177 

2016 Förslag 1 177     

2017 Beräknat 1 177     

2018 Beräknat 1 177     

2019 Beräknat 1 177     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för att finansiera verk-
samheten vid Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien (KSLA). 

Regeringens överväganden 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 
fungerar som diskussionsplattform för ledande 
företrädare inom den gröna sektorn. Under året 
har KSLA bedrivit en omfattande konferens- 
och seminarieverksamhet inom områden an-
gelägna för de areella näringarna. Akademien 
fyller en viktig funktion som länk mellan forsk-
ning, näringsliv, övriga samhällsorgan och ideella 
organisationer.  

Regeringen föreslår att 1 177 000 kronor an-
visas under anslaget 1:26 Bidrag till Skogs- och 
lantbruksakademien för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 1 177 000 kronor, 
1 177 000 kronor respektive 1 177 000 kronor. 

 
Tabell 3.70 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 177 1 177 1 177 1 177 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 177 1 177 1 177 1 177 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

Sametinget 

Sametingets förvaltningsanslag redovisas under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 
3:1 Sametinget. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. återkallar bemyndigandet för regeringen att 

förändra statens ägarandel i Aktiebolaget 
Svensk Exportkredit (avsnitt 3.7), 

2. godkänner att aktierna i AB Göta 
kanalbolag inte ska medföra rätt till 
utdelning, att bolagets vinst i den mån den 
inte reserveras ska användas för att främja 
bolagets ändamål enligt bolagsordningen 
och att bolagets behållna tillgångar vid 
bolagets likvidation ska tillfalla staten 
(avsnitt 3.7), 

3. godkänner att de direkta 
försäljningskostnader som uppkommer för 
staten i samband med avyttring av aktier i 
SAS AB (publ) får avräknas mot de likvider 
som erhålls vid försäljningen (avsnitt 3.7), 

4. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 2 300 000 000 kronor 2017–2021 
(avsnitt 3.9.2), 

5. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 290 000 000 
kronor 2017 och 2018 (avsnitt 3.9.5), 

6. bemyndigar regeringen att under 2016 för 
anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 

framtida anslag på högst 5 300 000 kronor 
2017 och 2018 (avsnitt 3.9.9), 

7. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för 
exportkreditgarantier som inklusive 
utestående garantier uppgår till högst 
450 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7), 

8. bemyndigar regeringen att under 2016 
ikläda staten betalningsansvar för 
investeringsgarantier som inklusive 
utestående garantier uppgår till högst 
10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7), 

9. bemyndigar regeringen att för 2016 besluta 
att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta 
upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive 
tidigare gjord upplåning uppgår till högst 
125 000 000 000 kronor för systemet med 
statsstödda exportkrediter (avsnitt 4.6.8), 

10. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt 
följande uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Verket för innovationssystem 218 719 

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 628 174 

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 621 625 

1:4 Tillväxtverket 267 122 

1:5 Näringslivsutveckling 518 772 

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 82 180 

1:7 Turistfrämjande 139 600 

1:8 Sveriges geologiska undersökning 195 778 

1:9 Geovetenskaplig forskning 5 793 

1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14 000 

1:11 Patentbesvärsrätten 13 020 

1:12 Bolagsverket 24 842 

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet 4 278 

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8 327 

1:15 Konkurrensverket 140 919 

1:16 Konkurrensforskning 13 627 

1:17 Upprustning och drift av Göta kanal 123 210 

1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 23 200 

1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 000 

1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer 17 780 

1:21 Finansiering av rättegångskostnader 18 000 

1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation 327 453 

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 24 239 

2:2 Kommerskollegium 84 957 

2:3 Exportfrämjande verksamhet 372 889 

2:4 Investeringsfrämjande 57 266 

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 20 517 

2:6 Bidrag till standardiseringen 30 986 

Summa  5 998 273 
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2 Näringsliv 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar 
näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande. 

2.2 Utgiftsutveckling 

 

 
 
 
 
 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Näringspolitik 4 984 4 951 4 919 5 407 5 240 5 246 5 293 

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 455 536 527 591 592 594 597 

Äldreanslag  0 28 28 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 24 Näringsliv 5 439 5 516 5 473 5 998 5 832 5 840 5 891 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 
 

Regeringen föreslår att 5 998 miljoner kronor 
anvisas under utgiftsområde 24 Näringsliv för 
2016. För 2017 beräknas anslagsnivån till 5 832 
miljoner kronor, för 2018 till 5 840 miljoner 
kronor och för 2019 till 5 891 miljoner kronor. 

I tabell 2.2 redovisas förändringen av 
anslagsnivån för perioden 2016–2019 jämfört 
med statens budget för 2015 fördelat på olika 
komponenter. Den årliga pris- och 
löneomräkningen av anslagen för 
förvaltningsändamål som görs för att 
kompensera myndigheterna för pris- och 
löneökningar utgör en del av den föreslagna an-
slagsförändringen. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 309 5 309 5 309 5 309 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 30 53 89 141 

Beslut 738 550 524 523 

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden -79 -80 -81 -83 

Övrigt 0 0 0 0 

Ny ramnivå  5 998 5 832 5 840 5 891 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets föreslagna 
anslagsram för 2016 realekonomiskt fördelad på 
transfereringar, verksamhetsutgifter samt 
investeringar. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 3 291 

Verksamhetsutgifter 2 2 686 

Investeringar 3 21 

Summa ramnivå 5 998 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas normalt i 
huvudsak på budgetens utgiftssida. Vid sidan av 
dessa stöd finns det även stöd på budgetens 
inkomstsida i form av avvikelser från en enhetlig 
beskattning, s.k. skatteutgifter. En skatteutgift 
uppstår om skatteuttaget för en viss grupp eller 
en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad 
som är förenligt med normen inom ett visst 
skatteslag. Förutom skatteutgifter redovisas i 
förekommande fall även skattesanktioner, där 
skatteuttaget är högre än den angivna normen 

inom skatteslaget. Många av skatteutgifterna har 
införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar budgetens saldo 
och kan därför jämställas med stöd på budgetens 
utgiftssida. En utförlig beskrivning av 
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i 
regeringens skrivelse Redovisning av 
skatteutgifter 2015 (skr. 2014/15:98). I det 
följande redovisas de skatteutgifter som är att 
hänföra till utgiftsområde 24 Näringsliv. 

 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

   Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Näringspolitik 28 460 29 010 

Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande 

0 0 

Totalt för utgiftsområdet 28 460 29 010 

2.4 Mål för utgiftsområdet 

Målet för näringspolitiken är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande 
företag (prop. 2014/15:1, utg.omr. 24 avsnitt 2.4, 
bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68). 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra 
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 
för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. 

Målet för utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande är: 

– högsta möjliga grad av frihandel, 

– en effektiv inre marknad och en öppen 
handelspolitik i EU, 

– ett förstärkt multilateralt handelssystem 
inom Världshandelsorganisationen (WTO), 

– ökande handelsutbyte mellan Sverige och 
världen, samt 

– ökade utländska investeringar i Sverige 
(prop. 2008/09:1, utg.omr. 24 avsnitt 4.3, 
bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98). 

Sverige ska främja en fri och rättvis världshan-
del. Vi kommer att arbeta för progressiva inter-
nationella handelsavtal och riva handelshinder 
samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas 
intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska 
respektera demokratiskt fattade beslut.
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3 Näringspolitik 

3.1 Omfattning 

Inom näringspolitiken ryms insatser för att 
skapa goda ramvillkor för företag, företagsut-
veckling, främjande av entreprenörskap, arbete 
för att stärka innovationskraften, arbete för att 
förenkla för företag, konkurrensfrämjande 
arbete, turistfrämjande samt immaterial- och 
associationsrättsliga frågor. Vidare ingår 
undersökning av och information om landets 
geologi och mineralhantering samt tillstånd och 
tillsyn enligt minerallagen (1991:45) samt 
miljösäkring. Därutöver ingår bidrag till 
forskning och utveckling. 

Myndigheter som verkar inom näringspoliti-
ken är Verket för innovationssystem (Vinnova), 
Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
Patentbesvärsrätten (PBR), Patent- och 
registreringsverket (PRV), Patentombuds-
nämnden, Bolagsverket, Konkurrensverket och 
Revisorsnämnden. 

Statligt ägda bolag och stiftelser som berörs i det 
följande är bl.a. Almi Företagspartner AB 
(Almi), V.S. VisitSweden AB, AB Göta 
kanalbolag, RISE Research Institutes of Sweden 
AB (Rise), Inlandsinnovation AB, 
Fouriertransform AB samt Stiftelsen 
Industrifonden, Stiftelsen Norrlandsfonden och 
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Näringspolitik 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Näringspolitik        

1:1 Verket för innovationssystem 158 220 214 219 221 226 230 

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och 
utveckling 2 413 2 419 2 383 2 628 2 639 2 655 2 740 

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 616 616 616 622 621 620 626 

1:4 Tillväxtverket 263 269 268 267 264 263 269 

1:5 Näringslivsutveckling 575 342 361 519 468 468 448 

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser 80 82 82 82 83 84 85 

1:7 Turistfrämjande 120 140 140 140 120 100 100 

1:8 Sveriges geologiska undersökning 222 224 219 196 198 201 205 

1:9 Geovetenskaplig forskning 6 6 6 6 6 6 6 

1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 12 14 14 14 14 14 14 

1:11 Patentbesvärsrätten 20 19 20 13 0 0 0 

1:12 Bolagsverket 18 25 21 25 25 25 25 

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet 4 4 4 4 4 4 4 

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8 8 8 8 8 8 8 

1:15 Konkurrensverket 140 187 184 141 143 146 149 

1:16 Konkurrensforskning 14 14 13 14 14 14 14 

1:17 Upprustning och drift av Göta kanal 25 25 25 123 73 73 70 

1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda 
företag 12 32 35 23 23 23 25 

1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 1 1 1 1 1 1 

1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer 15 18 17 18 18 18 18 

1:21 Finansiering av rättegångskostnader 1 18 18 18 18 18 18 

1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation 260 269 269 327 279 279 240 

Summa Näringspolitik 4 984 4 951 4 919 5 407 5 240 5 246 5 293 

Äldreanslag        

2015 1:23 Upphandlingsmyndigheten 0 28 28 0 0 0 0 

Summa Äldreanslag 0 28 28 0 0 0 0 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
 
För 2015 prognostiseras de totala utgifterna för 
området uppgå till 4 919 miljoner kronor. 

Regeringens förslag till anslag för 2016 för 
näringspolitiken innebär att 5 407 miljoner 
kronor anvisas. För 2017 beräknas anslagsnivån 
till 5 240 miljoner kronor, för 2018 till 5 246 
miljoner kronor och för 2019 till 5 293 miljoner 
kronor. 

3.3 Skatteutgifter 

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 24 Nä-
ringsliv samt en definition av begreppet 
redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2 nedan följer en 
redovisning av de skatteutgifter som kan 
hänföras till näringspolitikens område. I 
anslutning till tabellen ges en kortfattad 
beskrivning av respektive skatteutgift. 
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Tabell 3.2 Skatteutgifter inom näringspolitiken 
Miljoner kronor 

   Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Lönebaserat utrymme i fåmansföretag - - 

Kapitalvinst på kvalificerade andelar - - 

Utdelning på kvalificerade andelar - - 

Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m. 0 0 

Sjöinkomstavdrag 70 70 

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner 500 510 

Utjämning av småföretagares inkomst - - 

Kapitalvinst på näringsfastigheter 1 410 1 480 

Matching-credit-klausuler i olika 
dubbelbeskattningsavtal 

- - 

Koncernbidragsdispens 0 0 

Utdelning och kapitalvinst på andelar i 
onoterade bolag 

590 620 

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade 
andelar 

6 010 6 270 

Utdelning av andelar i dotterföretag - - 

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta 
bostadsrättsföreningar 

10 u 

Investeraravdrag - - 

Ersättning skiljemannauppdrag - - 

Nedsatta socialavgifter för egenföretagare 
som fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare 

280 300 

Inga socialavgifter för egenföretagare som är 
födda 1937 eller tidigare 

100 110 

Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt 
65 år och som är födda 1938 eller senare 

2 190 2 270 

Inga socialavgifter för anställda som är födda 
1937 eller tidigare 

240 240 

Transport i skidliftar 230 240 

Restaurang- och cateringtjänster 9 180 9 570 

Rumsuthyrning 1 630 1 700 

Nedsatt energiskatt för dieselbränsle i 
gruvindustriell verksamhet 

180 170 

Nedsatt energiskatt på 
uppvärmningsbränslen inom industrin 

630 610 

Nedsatt energiskatt på el som används inom 
industrin 

11 900 11 910 

Energiskattebefrielse på el vid deltagande i 
PFE inom industrin 

0 0 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle i 
gruvindustriell verksamhet 

140 140 

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmnings-
bränslen inom industrin utanför EU ETS 

530 250 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom industrin 

u u 

Skattereduktion för sjöinkomst 60 60 

Fastighetsskatt på lokaler -5 960 -6 050 

Fastighetsskatt på industrienheter -1 460 -1 460 

Summa område Näringspolitik 28 460 29 010 

”-” betyder att utgiften inte kunnat kvantifieras. 
”u” innebär att skatteutgiften har upphört. 

Lönebaserat utrymme i fåmansföretag 

Enligt 57 kap. 11 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) jämfört med 16–19 a §§ samma 
kapitel tillkommer vid tillämpning av 
huvudregeln enligt ovan ett utdelningsutrymme 
baserat på företagets lönesumma, utöver den 
schablonavkastning som baseras på den s.k. 
klyvningsräntan och aktiernas anskaffnings-
värde. Detta gäller endast om det s.k. 
löneuttagskravet är uppfyllt och bara om 
delägaren äger en andel som motsvarar minst 
fyra procent av kapitalet. Detta gäller dock inte 
vid tillämpning av förenklingsregeln. 

En skatteutgift uppkommer i den mån 
huvudregeln tillämpas och löneuttagskravet och 
ägarkravet är uppfyllt, såvida det lönebaserade 
utrymmet resulterar i att viss del av avkastningen 
som baseras på löner till anställda beskattas i 
inkomstslaget kapital. Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av tjänst och särskild löneskatt och 
består i skillnaden mellan dubbelbeskattad 
tjänste- och kapitalinkomst. Det lönebaserade 
utrymmet ingår i det s.k. gränsbeloppet. 

Kapitalvinst på kvalificerade andelar 

Enligt 57 kap. 21 och 22 §§ inkomstskattelagen 
ska kapitalvinst på kvalificerade andelar som 
överstiger gränsbeloppet tas upp till beskattning 
i inkomstslaget tjänst. Den kapitalvinst som ska 
redovisas som intäkt av tjänst är maximerad till 
100 inkomstbasbelopp under en femårsperiod. 
Kapitalvinst utöver 100 inkomstbasbelopp 
beskattas som kapitalinkomst till 30 procent. 
Den del av kapitalvinsten som överstiger gräns-
beloppet (dvs. utrymmet för kapitalbeskattning 
till 2/3) men som på grund av basbeloppsregeln 
ändå beskattas som kapitalinkomst medför en 
skatteutgift avseende skatt på inkomst av tjänst. 
Skatteutgiften består i skillnaden i skattesats 
mellan dubbelbeskattad tjänste- och 
kapitalinkomst. 

Utdelning på kvalificerade andelar 

Enligt 57 kap. 20 och 20 a §§ inkomstskattelagen 
ska utdelning på kvalificerade andelar som över-
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stiger gränsbeloppet tas upp till beskattning i 
inkomstslaget tjänst. Under ett och samma be-
skattningsår ska dock högst 90 inkomstbas-
belopp beskattas som tjänsteinkomst. Ytterligare 
utdelning beskattas som kapitalinkomst. Den del 
av utdelningen som överstiger gränsbeloppet 
(dvs. utdelningsutrymmet för kapitalbeskattning 
till 2/3) men som på grund av begränsnings-
regeln ändå beskattas som kapitalinkomst med-
för en skatteutgift som avser skatt på inkomst av 
tjänst. Skatteutgiften består i skillnaden i skatte-
sats mellan dubbelbeskattad tjänste- och 
kapitalinkomst. 

Underskott i aktiv näringsverksamhet m.m. 

Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras 
av som allmänt avdrag under vissa förutsätt-
ningar (maximalt under 5 års tid med högst 
100 000 kronor per år; restriktionerna gäller 
dock inte litterär, konstnärlig eller liknande 
verksamhet), se 62 kap. 2–4 §§ inkomstskattela-
gen. Normen är annars att underskottet får 
sparas och kvittas mot senare överskott i den 
aktiva näringsverksamheten. Den tidigarelagda 
kvittningen är en skattekredit. Skatteutgiften 
utgörs av räntan på skattekrediten och avser 
skatt på inkomst av tjänst. 

Sjöinkomstavdrag 

Skattskyldiga som har sjöinkomst under hela 
beskattningsåret ges sjöinkomstavdrag med 
36 000 kronor om fartyget till övervägande del 
går i fjärrfart och 35 000 kronor om det går i 
närfart (64 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om 
den skattskyldige inte har arbetat ombord hela 
året ges avdrag för varje dag som sjöinkomst 
uppbärs. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
tjänst. 

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner 

Vissa förmåner och ersättningar till utländska 
experter, forskare och andra nyckelpersoner kan 
under vissa förutsättningar undantas från be-
skattning (11 kap. 22 och 23 §§ inkomst-
skattelagen). Det är Forskarskattenämnden som 
prövar om förutsättningarna för skattebefrielse 
är uppfyllda (11 kap. 23 a § inkomstskattelagen). 

Bland annat undantas 25 procent av lönen och 
vissa ersättningar för utgifter, t.ex. avgifter för 
barns skolgång i grund- och gymnasieskola, från 
beskattning. Skatteutgiften avser skatt på 
inkomst av tjänst och särskild löneskatt. 

Utjämning av småföretagares inkomst 

Inkomstutjämnande åtgärder i små företag, t.ex. 
avsättningar till skogskonto (21 kap. inkomst-
skattelagen) och periodiseringsfond (30 kap. 
inkomstskattelagen) samt överavskrivningar (18 
kap. inkomstskattelagen), leder till en skatteut-
gift när åtgärderna medför att ägarens marginal-
skatt blir olika vid avsättning och uttag. Skatte-
utgiften avser skatt på inkomst av tjänst. 

Kapitalvinst på näringsfastigheter 

Kapitalvinst på enskildas näringsfastigheter 
beskattas som kapitalinkomst (13 kap. 6 § in-
komstskattelagen). Skatteutgiften avser att en 
större del av näringsinkomsten beskattas som 
kapitalinkomst än vad som är förenligt med 
normen. Skatteutgiften utgörs av skillnaden 
mellan skattesatsen för näringsinkomst 
(inklusive särskild löneskatt) och skattesatsen på 
kapitalinkomst. 

Matching-credit-klausuler i olika 
dubbelbeskattningsavtal 

I vissa fall kan en skattskyldig få avräkning för 
den skatt som skulle ha tagits ut i det andra av-
talslandet även om sådan skatt inte har betalats. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av närings-
verksamhet. 

Koncernbidragsdispens 

Regeringen kan i vissa fall medge att avdrag får 
göras enligt reglerna för koncernbidrag trots att 
alla förutsättningar inte är uppfyllda (35 kap. 8 § 
inkomstskattelagen). Detta förutsätter bl.a. att 
bidraget lämnas för en näringsverksamhet som är 
av väsentlig betydelse från samhällsekonomisk 
synpunkt. Skatteutgiften avser skatt på inkomst 
av näringsverksamhet. 
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Utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade 
bolag 

Enligt 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen tas 
endast 5/6 av kapitalinkomster för delägare i 
onoterade bolag upp till beskattning i inkomst-
slaget kapital. Den effektiva skatten på kapital-
avkastningen blir således 25 procent, vilket är 
lägre än normen för kapitalinkomster. Den lägre 
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift som 
avser skatt på inkomst av kapital. 

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade 
andelar 

För den del av utdelning och kapitalvinst på 
kvalificerade andelar i fåmansföretag som under-
stiger gränsbeloppet tas endast 2/3 upp till be-
skattning enligt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomst-
skattelagen. Den effektiva skatten på kapitalav-
kastningen blir således 20 procent, vilket är lägre 
än normen för kapitalinkomster. Skatteutgiften 
avser skatt på inkomst av kapital. 

Utdelning av andelar i dotterföretag 

Beskattning av aktieutdelning i form av andelar 
skjuts i det fall ett antal villkor är uppfyllda upp 
till dess att mottagaren säljer andelarna, se den 
s.k. lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen. 
Räntan på denna skattekredit är en skatteutgift. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital. 

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta 
bostadsrättsföreningar 

Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar omfattas 
av lättnadsreglerna till och med utgången av 
2015. Lättnadsreglerna motsvarar de regler i 43 
kap. inkomstskattelagen som gällde för 
utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade 
bolag före inkomståret 2006. Lättnadsreglerna 
innebär att ett belopp uppgående till 70 procent 
av statslåneräntan multiplicerat med ett speciellt 
definierat underlag (i princip omkostnadsbelop-
pet för bostadsrätten) undantas från beskattning 
i inkomstslaget kapital. Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av kapital. 

Investeraravdrag 

Enligt 43 kap. inkomstskattelagen får 
investeraravdrag göras av fysiska personer. 
Avdraget motsvarar hälften av betalningen för 
förvärvade andelar och får göras med högst 
650 000 kronor per person och år. Investerarav-
draget ger upphov till en skatteutgift som avser 
skatt på inkomst av kapital. För den som inte har 
tillräcklig inkomst av kapital för att nyttja hela 
avdraget medför avdraget ett underskott av 
kapital. Underskottet minskar skatten på 
tjänsteinkomster genom en skattereduktion. 

Ersättning skiljemannauppdrag 

Ersättning för skiljemannauppdrag ingår inte i 
underlaget för socialavgifter om parterna är av 
utländsk nationalitet enligt 2 kap. 20 § 
socialavgiftslagen (2000:980). Skatteutgiften 
avser särskild löneskatt. 

Nedsatta socialavgifter för egenföretagare som 
fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare 

För egenföretagare som fyllt 65 år och är födda 
1938 eller senare, dvs. de som omfattas av det 
reformerade ålderspensionssystemet (lagen 
[2006:1339] om ändring i lagen [1990:659] om 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster), 
ska enbart ålderspensionsavgiften betalas (3 kap. 
15 § socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser 
särskild löneskatt. 

Inga socialavgifter för egenföretagare som är 
födda 1937 eller tidigare 

För egenföretagare som är födda 1937 eller 
tidigare, dvs. de som omfattas av det gamla 
ålderspensionssystemet (lagen [2007:1250] om 
ändring i lagen [1990:659] om särskild löneskatt 
på vissa förvärvsinkomster), ska inga 
socialavgifter betalas (punkten 6 i övergångsbe-
stämmelserna till socialavgiftslagen [2000:980]). 
Skatteutgiften avser särskild löneskatt. 
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Nedsatta socialavgifter för anställda som fyllt 65 
år och är födda 1938 eller senare 

För anställda som fyllt 65 år och är födda 1938 
eller senare, dvs. de som omfattas av det refor-
merade ålderspensionssystemet (lagen 
[2006:1339] om ändring i lagen [1990:659] om 
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster) 
ska enbart ålderspensionsavgiften betalas (2 kap. 
27 § socialavgiftslagen). Skatteutgiften avser 
särskild löneskatt. 

Inga socialavgifter för anställda som är födda 
1937 eller tidigare 

För anställda som är födda 1937 eller tidigare, 
dvs. de som omfattas av det gamla ålderspens-
ionssystemet (lagen [2007:1250] om ändring i 
lagen [1990:659] om särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster), ska inga socialavgifter 
betalas (punkten 5 i övergångsbestämmelserna 
till socialavgiftslagen [2000:980]). Skatteutgiften 
avser särskild löneskatt. 

Transport i skidliftar 

Av 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) 
följer att mervärdesskatten för transport i skid-
lift är nedsatt till 6 procent. Transport i skidlift 
räknas som antingen idrottstjänst eller person-
befordran. Transport i skidlift sker normalt med 
syfte att nyttja nedfarterna i skidanläggningen 
och därmed som utnyttjande av idrottsanlägg-
ning. I de fall den som köper en transport i skid-
lift inte utnyttjar nedfarterna i anläggningen, 
t.ex. då liftanläggningen är öppen sommartid, 
kan transportmomentet anses vara det 
dominerande, och transporten faller därför 
under kategorin personbefordran. Den nedsatta 
skattesatsen ger upphov till en skatteutgift 
avseende mervärdesskatt. 

Restaurang- och cateringtjänster 

För restaurang- och cateringtjänster gäller 
nedsatt mervärdesskatt till 12 procent enligt 7 
kap. 1 § mervärdesskattelagen. Take-away 
inkluderas i denna post och ej i livsmedel. Ned-
sättningen gäller för omsättning med undantag 
för den del som avser spritdrycker, vin och 

starköl. Den nedsatta skattesatsen ger upphov 
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Rumsuthyrning 

Enligt 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen är skatte-
satsen för rumsuthyrning nedsatt till 12 procent. 
Nedsättningen gäller rumsuthyrning inom 
ramen för hotellrörelse eller liknande verksam-
het samt upplåtelse av campingplatser. Den ned-
satta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift 
avseende mervärdesskatt. 

Nedsatt energiskatt för dieselbränsle i 
gruvindustriell verksamhet 

Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi 
(1994:1776) gäller energiskattebefrielse med 86 
procent för dieselbränsle som används för drift 
av andra motordrivna fordon än personbilar, 
lastbilar och bussar vid tillverkningsprocessen i 
gruvindustriell verksamhet. Beräkningen av 
skatteutgiften utgår från skattesatsen på diesel-
bränsle i miljöklass 1. 

Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen 
inom industrin 

För industrin inom och utanför EU:s system för 
handel med utsläppsrätter gäller enligt 6 a kap. 
1 § 9 lagen om skatt på energi energiskattebefri-
else med 70 procent för användning av fossila 
bränslen i tillverkningsprocessen. Normen ut-
görs av full energiskatt på bränslet. 

Nedsatt energiskatt på el som används inom 
industrin 

Energiskattesatserna på el följer av 11 kap. 3 § 
lagen om skatt på energi. El som används i till-
verkningsprocessen i industriell verksamhet 
beskattas med 0,5 öre/kWh. Normen utgörs av 
normalskattesatsen på el. 
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Energiskattebefrielse på el vid deltagande i PFE 
inom industrin 

För energiintensiva industriföretag, som deltar i 
program för energieffektivisering (PFE) gäller 
befrielse från energiskatten på el (11 kap. 9 § 6–7 
lagen om skatt på energi) i 5 år. Detta innebär en 
ytterligare skattenedsättning från den tidigare 
nedsatta skattesatsen för el inom industrisektorn 
på 0,5 öre/kWh. Den ytterligare skatteutgiften 
uppgår till 0,5 öre/kWh. Lagen (2004:1196) om 
program för energieffektivisering upphörde att 
gälla den 1 januari 2013, men gäller fortfarande 
för företag som före utgången av 2012 godkänts 
som deltagare i programmet. Därmed upphör 
skatteutgiften 2018. 

Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle i 
gruvindustriell verksamhet 

Enligt 6 a kap. 1 § 13 lagen om skatt på energi 
gäller koldioxidskattebefrielse med 40 procent 
för dieselbränsle som används för drift av andra 
motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och 
bussar vid tillverkningsprocessen i gruvindustri-
ell verksamhet. Befrielsen sänktes fr.o.m. den 1 
januari 2015 från 70 procent av koldioxidskatten. 
Normen utgörs av full koldioxidskattesats. 

Nedsatt koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen 
inom industrin utanför EU ETS 

För industrin utanför EU:s system för handel 
med utsläppsrätter (EU ETS) gäller enligt 
6 a kap. 1 § 9 b lagen om skatt på energi koldi-
oxidskattebefrielse med 40 procent för använd-
ning av fossila bränslen i tillverkningsprocessen i 
industriell verksamhet. Befrielsen sänktes fr.o.m. 
den 1 januari 2015 från 70 procent av 
koldioxidskatten. Normen utgörs av full koldi-
oxidskattesats. 

Denna budgetproposition innehåller förslag 
till förändringar av storleken på nedsättningen av 
koldioxidskatten(se förslag till statens budget, 
finansplan m.m., avsnitt 6). 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom industrin 

Den särskilda nedsättningsregeln har slopats 
fr.o.m. den 1 januari 2015. Skatteutgiften har 
därmed upphört att gälla. Enligt 9 kap. 9 § lagen 
om skatt på energi medgavs energiintensiva 
industriföretag nedsättning av koldioxidskatten, 
utöver den generella nedsättningen, om 
koldioxidskatten översteg 1,2 procent av de 
framställda produkternas försäljningsvärde. För 
det överskjutande beloppet sattes skatten ned till 
24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock 
alltid respekteras. Normen utgjordes av full 
koldioxidskattesats. 

Skattereduktion för sjöinkomst 

Skattskyldiga med sjöinkomst under hela be-
skattningsåret har enligt 67 kap. 3 § inkomst-
skattelagen rätt till skattereduktion med 14 000 
kronor per år om fartyget till övervägande del 
gått i fjärrfart och med 9 000 kronor per år om 
det gått i närfart. Om den skatteskyldige haft 
sjöinkomst under endast en del av året, ska 
reduktion medges för varje dag som sjöinkomst 
uppbärs. 

Fastighetsskatt på lokaler 

Enligt 3 § lagen om statlig fastighetsskatt 
(1984:1052) ska statlig fastighetsskatt betalas för 
lokaler i hyreshus. Fastighetsskatten på lokaler är 
en objektskatt som enbart träffar fastighetskap-
ital. Eftersom intäkterna beskattas som inkomst 
av näringsverksamhet utgör fastighetsskatten 
(som är avdragsgill mot intäkterna), till den del 
den inte reducerar inkomstskatten, en skatte-
sanktion. 

Fastighetsskatt på industrienheter 

Enligt 3 § lagen om statlig fastighetsskatt ska 
statlig fastighetsskatt betalas på industrienheter. 
Fastighetsskatten på industrienheter är en ob-
jektskatt som enbart träffar fastighetskapital. 
Eftersom intäkterna beskattas som inkomst av 
näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som 
är avdragsgill mot intäkterna), till den del den 
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inte reducerar inkomstskatten, en skattesankt-
ion. 

3.4 Mål för näringspolitiken 

Målet för näringspolitiken är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande 
företag (prop. 2014/15:1, utg.omr. 24 avsnitt 2.4, 
bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68). 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra 
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 
för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020. 

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra 
politiken. Antalet personer som arbetar och 
antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så 
mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 
2020. 

3.5 Resultatredovisning 

3.5.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Utvecklingen i näringslivet påverkas av en rad 
faktorer. De indikatorer som används för att 
redovisa resultaten för näringspolitiken är 
följande: 

– Sveriges internationella konkurrenskraft 
(relativ enhetsarbetskostnad och export-
förmåga) 

– Näringslivets utveckling (antal sysselsatta, 
produktion, produktivitet och växande 
företag) 

– Förutsättningar för företagen att utvecklas 
(lagar och myndighetsregler, tillgång till 
kapital, förmågor och attityder till 
företagande) 

– Innovation bland svenska företag 
(näringslivets FoU, innovationsverksamhet 
i företagen och immaterialrätt). 

Sveriges internationella konkurrenskraft 

En stärkt konkurrenskraft åstadkoms genom en 
mängd olika insatser inom ett stort antal politik-
områden. Hur konkurrenskraften för ett land 

utvecklas beror även på utvecklingen i 
omvärlden. Analogt med att konkurrenskraft 
påverkas av en mängd olika faktorer kan konkur-
renskraft eller olika aspekter av den mätas på 
flera sätt. Här redovisas relativ arbetskrafts-
kostnad och exportförmåga som indikatorer på 
den svenska konkurrenskraften. 
 
Tabell 3.3 Sveriges konkurrenskraft 
Index 2000=100 

 2011 2012 2013 2014 

Relativ arbetskraftskostnad per 
producerad enhet 100,0 102,2 104,6 101,3 

Exportförmåga 90,4 89,7 87,5 88,2 
Källa: OECD Economic Outlook 2015. 

 
Den relativa enhetsarbetskostnaden speglar den 
sammantagna utvecklingen av produktivitet, 
lönekostnader och växelkurs i förhållande till de 
viktigaste konkurrentländerna. I Sverige har de 
relativa enhetsarbetskostnaderna sjunkit sedan 
2000, vilket inneburit ett förbättrat konkurrens-
läge i förhållande till konkurrentländerna. De 
senaste åren har dock de relativa enhetsarbets-
kostnaderna ökat i Sverige, vilket kan förklaras 
av en svagare produktivitetsutveckling och en 
stärkt kronkurs. Under 2014 sjönk den relativa 
enhetsarbetskostnaden åter något. 

Exportförmåga mäts som den faktiska till-
växten i exporten i förhållande till tillväxten på 
Sveriges exportmarknader. Från början av 1990-
talet och fram till millennieskiftet växte svensk 
export snabbare än exportmarknaderna, och 
därefter har exporten vuxit långsammare än 
exportmarknaderna. Även under de senaste åren 
har exportförmågan utvecklats negativt. Den 
utveckling som skett sedan 2000 delar Sverige 
med många andra länder i Västeuropa och 
Nordamerika. De länder som gått i motsatt 
riktning, med en export som växt betydligt 
snabbare än dess exportmarknader, är Kina, 
Indien och Sydkorea, men även Tyskland har 
haft en positiv utveckling. 

Ökad sysselsättning i de svenska företagen 

Antalet sysselsatta i näringslivet växer snabbare 
än befolkningen i arbetsför ålder och var 2013 
och 2014 över 3,3 miljoner personer. Antalet 
män som är sysselsatta i näringslivet är betydligt 
fler än antalet kvinnor. Antalet sysselsatta 
kvinnor har under flera år ökat snabbare än an-
talet sysselsatta män. Under 2014 ökade dock 
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antalet sysselsatta män marginellt snabbare än 
antalet sysselsatta kvinnor. 

Det finns tecken på att utvecklingen med 
ökad sysselsättning i näringslivet bromsas till  

följd av brist på kompetens. Många företag anger 
att de misslyckas med rekryteringar då de inte 
hittar den kompetens de efterfrågar. 

 
 

Tabell 3.4 Näringslivets utveckling 
 

 2011 2012 2013 2014 

Antalet sysselsatta i näringslivet, 1000-tal 3 250 3 290 3 330 3 360 

 varav kvinnor 1 210 1 240 1 270 1 280 

 varav män 2 040 2 050 2 060 2 080 

Produktionen i näringslivet, index 2000=100 133 133 135 138 

Arbetsproduktiviteten i näringslivet, index 2000=100 124 124 126 127 

Antalet företag med positiv sysselsättningsutveckling relativt föregående år 57 300 57 000 i.u. i.u. 

Antalet företag med positiv sysselsättning relativt föregående år per 1000 existerande 120 108 i.u. i.u. 

Antalet snabbväxande företag per 1000 existerande 2,82 3,23 i.u. i.u. 

Antalet nystartade företag 73 700 69 200 69 200 71 700 
Källor: SCB AKU, SCB Nationalräkenskaperna, SCB FAD och egna beräkningar samt Tillväxtanalys.

Produktivitetstillväxt kan bidra till att ett land 
stärker sin samlade konkurrensförmåga. 
Produktionen kan öka både genom att fler 
arbetar och att arbetet sker effektivare. 
Produktionen i det svenska näringslivet växer, 
och denna utveckling drivs både av att fler är 
sysselsatta och att produktiviteten ökar. 

Bakom ökningen av antalet sysselsatta i 
näringslivet finns en underliggande dynamik. 
Många företag ökar antalet sysselsatta samtidigt 
som sysselsättningen minskar i ett stort antal 
andra företag. 10–15 procent av de befintliga 
företagen ökar antalet sysselsatta från ett år till 
nästa. Det betyder att det är över 50 000 företag 
som årligen ökar sin sysselsättning. 

Snabbväxande företag är betydelsefulla för 
skapandet av nya arbetstillfällen, vilket bidragit 
till att snabbväxande företag har fått stor upp-
märksamhet under de senaste åren. Här 
definieras ett snabbväxande företag som ett 
företag som haft en genomsnittlig sysselsätt-
ningstillväxt på 20 procent per år i tre år.1 
Antalet snabbväxande företag är relativt få (cirka 

 
 
                                                      
1 Detta gäller företag med minst tio sysselsatta i utgångsläget. För företag 

med färre än tio sysselsatta krävs att sysselsättningen ökar med minst sju 

personer. Metoden för beräkningarna bygger på Poldahl A., Andersson F. 

och Johansson U. (2011), Identifiering av snabbväxande företag och 

gaseller, Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011, Statistiska 

centralbyrån. 

3 stycken per 1 000 företag) men de har ändå 
betydelse för skapandet av nya jobb. 

En annan viktig del i sysselsättningsdynami-
ken är skapandet av nya företag och att företag 
som inte klarar konkurrensen läggs ner. Antalet 
nystartade företag har ökat trendmässigt över en 
längre period. Under 2012, 2013 och 2014 var 
dock antalet nystartade företag lägre än under 
2011. 

Förutsättningar för företagen att utvecklas 

Att skapa goda villkor för företagande är och har 
länge varit en viktig del i politiken, för att ge 
företagen bättre möjligheter att utvecklas. En del 
av den verklighet som företag möter är de lagar 
och myndighetsregler som företagen måste följa. 
Tillväxtverket genomför vart tredje år en 
enkätundersökning där de bland annat ställer 
frågor om huruvida företag upplever lagar och 
myndighetsregler som hinder för sin utveckling 
och tillväxt. Resultaten för 2014 visar att 21,7 
procent av de tillfrågade småföretagen upplevde 
regler och myndighetsregler som ett stort hinder 
för utveckling och tillväxt. Detta är en marginell 
minskning sedan 2011. Mellan 2008 och 2011 
skedde en större minskning i andelen 
småföretagare som upplevde lagar och 
myndighetsregler som ett hinder. Mellan 2008 
och 2014 minskade andelen i alla branscher utom 
utbildning. 
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Tabell 3.5 Lagar och myndighetsregler 
Andel, procent 

 2008 2011 2014 

Andel småföretag som anger lagar och 
myndighetsregler som ett stort hinder 
för företagens utveckling och tillväxt 

30,0 22,0 21,7 

Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet. 

 
För många företag är tillgång till finansiellt 
kapital en förutsättning för start, utveckling och 
tillväxt. Den främsta källan för tillförsel av 
finansiellt kapital till företagen är via banklån. 
Utvecklingen av den totala utlåningen till icke 
finansiella företag i Sverige visar på en liten 
ökning under senare år. 

 
Tabell 3.6 Företagens tillgång till kapital 
Miljarder kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Monetära finansinstitutens 
utlåning till icke-finansiella 
företag 

1 820 1 850 1 870 1 930 

Riskkapitalinveteringar1 2,35 1,82 2,00 i.u. 
1 Riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden och tillväxtfaser. Riskkapital som 
investeras av riskkapitalbolag, inklusive flera av de offentliga 
riskkapitalaktörerna. 
Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtanalys. 

 
För att få lån krävs säkerheter, vilket t.ex. små 
nystartade företag med tillväxtambitioner ofta 
saknar. Då krävs andra former av kapitaltillförsel 
t.ex. i form av riskkapital (ägarkapital). De före-
tag som erhåller riskkapitalinvesteringar är ofta 
tillväxtorienterade företag som har potential att 
bidra relativt starkt till utvecklingen i närings-
livet, vilket gör att utvecklingen av riskkapitalin-
vesteringar är intressant att följa även om de 
jämfört med lån står för relativt blygsamma be-
lopp. Som tabellen visar kan omfattningen av 
riskkapitalinvesteringarna variera från år till år. 
Det beror bland annat på att det är under peri-
oden genomförda investeringar, och inte stocken 
investerat kapital, som avses. Omfattningen av 
riskkapitalinvesteringarna kan delvis förklaras av 
konjunkturen. Riskkapitalinvesteringarna mins-
kade under 2011 och 2012 men steg åter något 
under 2013. Enligt Tillväxtanalys har de privata 
riskkapitalinvesteringarna minskat under senare 
år, medan de offentliga istället har ökat något. 

Befolkningens attityder till företagande kan 
också ha betydelse för hur företagen utvecklas. 
Även befolkningens förmåga att driva företag 
har betydelse, liksom tilltron till den egna för-
mågan. Att mäta attityder och förmågor är dock 
svårt, och det närmaste man kan komma är 
genom enkätundersökningar direkt till enskilda 

individer. Det är i stort sett bara genom enkät-
undersökningar som information om upplevda 
attityder och förmågor kan erhållas. 

 
Tabell 3.7 Förmågor och attityder till företagande 
Andel av befolkningen, 18–70 år, procent 

 2004 2012 

Som tror att de skulle klara av att starta 
ett företag 

73 80 

 av kvinnor 66 75 

 av män 80 84 

Som helst vill vara företagare 27 32 

 av kvinnor 21 25 

 av män 33 39 
Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern. 

 
Andelen personer i Sverige som tror sig klara av 
att starta ett företag är 80 procent, vilket är något 
högre än vid mätningen som gjordes 2004. Även 
andelen i befolkningen som anger att de helst 
skulle vilja vara företagare har ökat från 27 
procent 2004 till 32 procent 2012. Både när det 
gäller tilltron till den egna förmågan att starta 
företag och viljan att vara företagare är andelen 
högre bland män än bland kvinnor. Skillnaden i 
svar mellan män och kvinnor skulle delvis kunna 
förklaras av de föreställningar som finns om vad 
företagande är och om vilka branscher som har 
framtidspotential. De resultat som nu finns till-
gängliga, åren 2004 och 2012, innebär dock ett så 
långt tidsspann att resultaten bör tolkas med 
försiktighet. 

Innovation bland svenska företag 

För att främja innovation genomför bland annat 
staten, kommuner och privata företag olika typer 
av innovationsinsatser, i varierande storlek och 
på olika samhällsnivåer. Det är dock svårt att 
mäta utvecklingen på innovationsområdet, 
eftersom innovation är ett brett begrepp som 
innefattar ett stort antal aktiviteter och utfall. 
För att kunna ge en bild över utvecklingen redo-
visas därför ett antal mått som speglar olika delar 
av utvecklingen. 

Forskning och utveckling (FoU) är en viktig 
innovationsdrivare inom många verksamheter. 
Nedan visas näringslivets utgifter för FoU som 
andel av bruttonationalprodukten (BNP), för att 
visa hur FoU-insatserna i näringslivet utvecklas 
över tid. Näringslivets FoU-utgifter som andel 
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av BNP minskade mellan 2009 och 2011, men 
ökade åter något mellan 2011 och 2013. 

 
Tabell 3.8 Näringslivets FoU 
Utgifter som andel av BNP, procent 

 2007 2009 2011 2013 

Företagens utgifter för egen FoU 2,38 2,41 2,22 2,28 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
FoU är helt centralt för vissa verksamheter, 
medan andra verksamheter utvecklas med hjälp 
av helt andra former av innovationsrelaterade 
aktiviteter. Nedan redovisas andelen företag med 
innovationsverksamhet för att ge en mer hel-
täckande bild. Innovationsverksamhet kan före-
komma i olika former, t.ex. produkt- och 
processutveckling, utveckling av företagets 
organisation eller förändring i marknadsföringen 
av produkter. 

 
Tabell 3.9 Innovationsverksamhet i företagen 
Procent 

 2006–
2008 

2008–
2010 

2010–
20121 

Andel företag med innovations-
verksamhet 

54 60 56 

 varav produktinnovativa företag2 33 36 32 

 varav processinnovativa företag2 28 26 24 

 varav organisatoriskt innovativa 
företag2 

29 29 25 

 varav marknadsföringsinnovativa 
företag2 

24 32 30 

Andel företag med innovations-
samarbeten 

18 19 14 

 varav samarbete med leverantör3 15 16 12 

 varav samarbete med kunder eller 
klienter3 

13 13 12 

 varav samarbete med universitet eller 
högskolor3 

7 7 8 

Andel av de produktinnovativa 
företagens omsättning som kommer 
från, för företaget, nya produkter 

19 15 11 

 varav nya även för företagets marknad 11 8 7 
1 I denna undersökningsomgång har näringsgrenar som inte funnits med i 
tidigare års undersökningar tillkommit. För att skapa en god jämförbarhet mellan 
perioderna har dessa näringsgrenar exkluderats även i denna period. 
2 Ett företag kan bedriva innovationsverksamhet inom fler än ett område. 
3 Det finns flera samarbetsaktörer i grundmaterialet, här har tre exempel valts. 
Ett företag kan bedriva samarbeten med flera olika aktörer. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Andelen företag med innovationsverksamhet föll 
något från perioden 2008–2010 till perioden 
2010–2012. Under perioden 2010–2012 uppgav 
56 procent av företagen att de bedrev 
innovationsverksamhet. Nedgången återfinns 
inom alla redovisade innovationsverksamheter. 

Innovationsprocesser är starkt beroende av 
kunskap och kunskapsspridning. Ett sätt att 
sprida och utveckla ekonomiskt värdefull 
kunskap är att företagen samarbetar med olika 
aktörer. Här visas mått på företagens 
innovationssamarbeten med några utvalda 
aktörer. Fjorton procent av företagen uppgav att 
de hade innovationssamarbeten, vilket var en 
minskning sedan föregående period. Innovat-
ionssamarbetena med leverantörer och kunder 
hade minskat, medan samarbetena med 
universitet och högskolor hade ökat marginellt. 

Vidare visas andelen av företagens omsättning 
som kommer från nya produkter, som en form 
av mått på innovationsgrad. Andelen av 
företagens omsättning som härrör från nya 
produkter har haft en vikande trend under 
perioden 2008–2012. 

Nedan redogörs för innovativa snabbväxande 
företag. Europeiska kommissionen har på senare 
år utvecklat en indikator för att mäta 
förekomsten av snabbväxande innovativa 
företag, dvs. företag som både är snabbväxande 
och innovativa. Innovativa snabbväxande företag 
mäts som andelen av de sysselsatta i 
snabbväxande företag som är verksamma i 
branscher som definieras som innovationsbe-
nägna och kunskapsintensiva2. Indikatorn är 
tänkt att fånga ett lands förmåga att snabbt ställa 
om sin ekonomi för att möta nya behov och för 
att dra nytta av framväxande efterfrågan. 
Utvecklingen av sysselsättningen i snabbväxande 
innovativa företag har endast förändrats 
marginellt de senaste åren. 

 
Tabell 3.10 Innovativa snabbväxande företag 
Andel, procent 

 2010 2011 2012 

Sysselsatta i innovativa snabbväxande 
företag 

16,7 16,9 17,5 

Källor: Statistiska centralbyrån, FAD och egna beräkningar. 

 
Patenträtten har central betydelse för många 
företag eftersom den ger dem en möjlighet att ta 
igen gjorda investeringar och få avkastning på 

 
 
                                                      
2 En branschs innovationsintensitet beräknas utifrån omfattningen av 

innovationsarbete i branschen enligt innovationsundersökningen Com-

munity Innovation Survey (CIS). Branschens kunskapsintensitet mäts av 

hur omfattande och spridd högutbildad arbetskraft är mellan företag i 

branschen. 
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forskning och annan innovationsverksamhet. 
Patenteringsverksamheten ser olika ut i olika 
branscher och för olika typer av produkter. För 
att visa en bredare bild av immateriella 
rättigheter inkluderas även antalet registrerade 
varumärken, vilket i högre utsträckning speglar 
utvecklingen av innovation i tjänstesektorn. 

 
Tabell 3.11 Immaterialrätt 
Antal 

 2011 2012 2013 2014 

Beviljade patent i Sverige 1 040 1 000 685 590 

Svenska sökandes patent-
ansökningar vid europeiska 
patentverket, EPO 

3 610 3 470 i.u. i.u. 

Svenska sökandes patent-
ansökningar i USA (USPTO) 

4 140 4 390 4 510 i.u. 

Registrerade varumärken, 
nationellt 

6 640 7 080 6 800 5 860 

Svenska registrerade 
varumärken i EU (Community 
Trade Marks) 

2 100 2 170 2 080 2 300 

Källor: Patent- och registreringsverket och Office for Harmonization in the 
internal market. 

 
Trenden under senare år är att antalet patent 
som beviljas i Sverige minskar. Samtidigt ökar 
antalet svenska sökandes patentansökningar 
utomlands, liksom internationella varumärkesre-
gistreringar. Antalet varumärkesregistreringar i 
Sverige har legat på ungefär samma nivå sedan 
2000, dock med betydande skillnader mellan 
enskilda år. 

3.5.2 Entreprenörskap och företagande 

Resultat 

I detta avsnitt redogörs för insatser som 
bedrivits 2014 med syfte att förbättra förutsätt-
ningarna för entreprenörskap och företagande, 
att öka nyföretagandet samt att öka tillväxten i 
befintliga företag. Entreprenörskapsfrämjande 
insatser bedrivs under utgiftsområde 24 
Näringsliv bl.a. genom insatser för att förenkla 
för företagen, kapitalförsörjning, information 
och rådgivning samt andra främjandeinsatser. 
Under utgiftsområde 19 Regional tillväxt avsnitt 
2.5.1 redovisas insatser inom ramen för den 
regionala tillväxtpolitiken. 

De statliga kapitalförsörjningsinsatserna 
kompletterar finansieringen från den privata 
marknaden och bidrar till utveckling och tillväxt 
i företag i alla delar av landet. Almi Företags-

partner AB (Almi), Inlandsinnovation AB, 
Fouriertransform AB, stiftelsen Industrifonden 
och stiftelsen Norrlandsfonden är några av 
aktörerna inom detta område. Informations- och 
rådgivningsinsatser genomförs bl.a. av Almi och 
Tillväxtverket, övriga främjandeinsatser 
genomförs främst av Tillväxtverket. V.S. 
VisitSweden AB, till hälften ägt av staten, och 
Tillväxtverket är viktiga aktörer på 
turismområdet. 

Insatser för att förenkla för företagen 

En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är 
att svenska företag har konkurrenskraftiga 
förutsättningar i förhållande till omvärlden. 
Regler som omfattar företagande är en sådan 
faktor och det är därför centralt att reglerna är 
ändamålsenliga så att den administration som 
krävs för att följa regelverken hålls till ett 
minimum. Men även service, bemötande och 
korta handläggningstider är av stor vikt för ett 
konkurrenskraftigt företagsklimat. Det kommer 
därför fortsatt vara viktigt att jämföra Sveriges 
utgångsläge med andra länders t.ex. vad gäller 
utformningen och tillämpning av regelverk som 
påverkar företagen. Förenklingsarbetet utgår 
fortsatt från det mindre företagets 
förutsättningar och behov. Regelverk och rutiner 
som är anpassade efter det mindre företaget 
fungerar ofta väl även för det större företaget 
men inte alltid tvärtom. 

För perioden 2011–2014 har 
förenklingsarbetet inriktats mot de fem 
områdena sänkta kostnader, minskat och 
förenklat uppgiftslämnande, förenklade myn-
dighetskontakter på regional och lokal nivå, 
förenklingsförslag från näringslivet och bättre 
konsekvensutredningar. Arbetet har följts upp 
mot sju mål. Resultatet kommer därför att pre-
senteras utifrån ovan nämnda områden och mål. 
Under avsnittet Politikens inriktning presenteras 
inriktningen av arbetet för perioden 2016–2019.  

Sverige ska stå sig väl i internationell jämförelse 
I Världsbankens undersökning Doing Business 
2015 hamnar Sverige totalt sett på plats 11 av 189 
länder, vilket kan jämföras med plats 14 
föregående år. Sverige har främst förbättrat sitt 
resultat i delindikatorn registrering av egendom. 
I årets mätning har både mätmetoden för flera 
delindikatorer förändrats samt sättet att beräkna 
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den slutliga rankingen, vilket till viss del har 
påverkat Sveriges resultat. Undersökningen 
utgår från regelverket kring företagande och hur 
det påverkar företagsklimatet. Enligt Global 
Government Effectiveness Rank, som också är 
en av Världsbankens undersökningar, är den 
svenska offentliga sektorn fortsatt en av de mest 
effektiva.  

För att det ska gå snabbare att starta företag 
har Bolagsverket haft i uppdrag att säkerställa att 
det inte tar längre tid än fem arbetsdagar att 
registrera ett aktiebolag. Under 2014 tog det 1–2 
dagar att registrera ett aktiebolag i de fall där 
ärendet inte behövde kompletteras, en dag för 
ansökan som har lämnats elektroniskt och två 
dagar för ansökan som har skickats in per post.  

Regler ska främja företagens tillväxt 
Genom att utforma regler och processer så att de 
är bättre anpassade till företagens villkor och 
verklighet skapas goda förutsättningar för fler 
och växande företag i hela landet. Målet att 
andelen små och medelstora företagare som 
upplever regler som ett tillväxthinder ska 
fortsätta minska följs upp genom Tillväxtverkets 
undersökning Företagens villkor och verklighet. 
Resultatet för 2014 visar att 21,7 procent av de 
tillfrågade småföretagen upplevde regler och 
myndighetsregler som ett stort hinder för 
utveckling och tillväxt. Det är en marginell 
minskning sedan 2011. Se även avsnitt 3.5.1 Re-
sultatindikatorer och andra bedömningsgrunder. 

Det ska finnas enkla verktyg för att starta och driva 
företag 
För att uppnå målet att det ska finnas enkla 
verktyg för att starta och driva företag genomför 
Tillväxtverket informationsinsatser som syftar 
till just det. Ett exempel på verktyg är webbpor-
talen verksamt.se där det bl.a. finns information 
om att starta och driva företag. Se vidare under 
avsnittet Information och rådgivning. 

De administrativa kostnaderna ska minska för 
företagen 
Om företagens kostnader till följd av regler 
minskar kan företagen ägna mer tid och resurser 
åt att driva och utveckla sina verksamheter, vil-
ket kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. 
Målet är att företagens administrativa kostnader 
ska vara lägre 2020 än 2012. Tillväxtverket följer 
årligen utvecklingen av de administrativa kost-
naderna. Resultatet för åren 2013 och 2014 visar 
en ökning på cirka 1,1 miljarder kronor.  

För att underlätta för regelgivare att i 
konsekvensutredningen belysa såväl 
administrativa som andra kostnader för 
företagen har Tillväxtverket haft i uppdrag att ta 
fram ett webbaserat verktyg för detta. 
Uppdraget redovisades i oktober 2014 och finns 
tillgängligt på Tillväxtverkets webbplats 
www.enklareregler.se. 

Det ska vara enklare att lämna uppgifter 
Arbetet med att minska och förenkla företagens 
uppgiftslämnande fortsätter. Det ska bli enklare 
att lämna uppgifter och företag ska i de flesta fall 
bara behöva lämna uppgifter en gång och till ett 
ställe. Arbetet förväntas leda till minskad arbets-
börda och sänkta kostnader för företagen när 
samma uppgifter inte längre behöver lämnas till 
flera myndigheter. 

Uppgiftslämnarutredningen, som tillsattes i 
april 2012, lämnade i november 2013 
betänkandet Ett minskat och förenklat 
uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80). 
Den 30 mars 2015 lämnade utredningen sitt 
slutbetänkande Uppgiftslämnarservice för 
företagen (SOU 2015:33). Uppgiftslämnarut-
redningen har tillsammans med Bolagsverket, 
Tillväxtverket, Skatteverket, Statistiska central-
byrån och E-delegationen arbetat med att 
realisera utredningens förslag.  

Verksamt.se blir ingången för företagen. De 
nya funktionerna för företagens uppgifts-
lämnande finns på plats successivt under 2015 
med start den 30 mars 2015. Där får företagen 
som ett första steg en presentation av sina 
grundläggande uppgifter. Det handlar t.ex. om 
namn, adress, säte och län. 

För företagen innebär Uppgiftslämnarservice 
att det blir enklare att göra rätt. Företagaren får 
även en överblick av när en myndighet kan kräva 
att företagen lämnar uppgifter till myndigheten. 
Det ska också vara möjligt att se vilka uppgifts-
krav som kan vara aktuella för företagen, det vill 
säga företagsinitierade ansökningar och anmäl-
ningar samt rapporteringskrav och tidpunkt för 
dessa från myndigheterna. 

De visade uppgiftskraven baseras på exempel-
vis företagsform, redovisningsperiod eller typ av 
verksamhet. Företagaren ska kunna läsa mer om 
ett uppgiftskrav för att därefter på bättre sätt 
kunna använda t.ex. en myndighets e-tjänst. 
Listan på uppgiftskrav ska kunna filtreras och 
sorteras utifrån företagarens behov. Mål-
sättningen är att när en företagare går till någon 
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av myndigheternas e-tjänster ska grundläggande 
uppgifter om företaget alltid vara i fyllt i förväg. 

I slutbetänkandet läggs bl.a. fram förslag till 
förordning om företagens uppgiftslämnande och 
förslag till framtida organisation för Uppgifts-
lämnarservice. Betänkandet remissbehandlas för 
närvarande. 

Bättre förståelse för företagens villkor 
Länsstyrelserna och Tillväxtverket har under 
perioden 2011–2014 haft regeringens uppdrag att 
förenkla företagens kontakter med länsstyrelser 
och kommuner. Uppdragen slutredovisades i 
mars 2015.  

Under uppdragsperioden har totalt 103 
kommuner samt en länsstyrelse genomfört 
Tillväxtverkets och Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL), utbildning Förenkla - helt 
enkelt. Tillväxtverkets utvärdering för de 
kommuner som avslutade utbildningen under 
2014 visar att 86 procent av de som deltagit i 
utbildningen anser att den i hög eller mycket hög 
grad bidragit till att förbättra möjligheterna till 
service för företagen. 

I det av Tillväxtverket inrättade förenklings-
forum möttes aktörer på alla nivåer i de regelgiv-
ningskedjor som påverkar företag och förenkling 
för företag stod i fokus. Inom förenklingsforum 
har en workshop kring bygg- och livsmedelsfrå-
gor hållits, i workshopen deltog ett antal kom-
muner, centrala myndigheter och departement. 
Workshopen resulterade i förenklingsförslag 
som Livsmedelsverket och Boverket arbetar 
vidare med. 

Inom ramen för uppdraget har ett antal publi-
kationer och stödmaterial tagits fram som syftar 
till att underlätta för företagen i deras myndig-
hetskontakter på kommunal nivå samt till att 
förbättra kommunernas handläggningsrutiner. 
Materialet syftar även till att förbättra centrala 
myndigheters kompetensstöd till kommunerna, 
tydliggöra rådgivningen inom livsmedelskon-
trollen och underlätta bygglovsprocessen för 
företag. 

På regional nivå hade Länsstyrelsen i 
Kronobergs län ett samordningsuppdrag för 
länsstyrelsernas förenklingsarbete. Inom ramen 
för uppdraget har Länsstyrelsen i Kronobergs 
län bl.a. tagit fram en utbildning om service och 
bemötande, 19 av 21 länsstyrelser deltog i 
utbildningen under uppdragsperioden. Åtta av 
de nio länsstyrelserna som deltog i utbildningen 
under 2014 har svarat att den uppfyllde deras 

förväntningar. Vid uppdragets slut är 
förenklingsarbetet integrerat i länsstyrelsernas 
ordinarie arbete, exempelvis har länsstyrelserna 
ett nätverk för förenkling med representanter 
från alla länsstyrelser.  

Utöver det arbete som sker i kommuner och 
länsstyrelser arbetar även centrala myndigheter 
mot målet att skapa bättre förståelse för 
företagens villkor på den egna myndigheten. Av 
de 19 centrala myndigheter som har regeringens 
uppdrag att arbeta mot ovan nämnda mål har 
samtliga myndigheter en dialog med företagen 
för att fånga upp deras synpunkter och förslag. 
73 procent anger att de har en dialog i mycket 
stor eller ganska stor omfattning. Samtliga 
myndigheter arbetar även med att ta omhand 
företagens synpunkter och förslag och ge 
återkoppling. 79 procent av myndigheterna 
arbetar i mycket stor eller ganska stor 
omfattning med att ta hand om förslagen. Alla 
myndigheter som har uppdraget arbetar även 
med att små och medelstora företags perspektiv 
och behov ska beaktas i den egna verksamheten. 
74 procent arbetar i mycket stor eller ganska stor 
omfattning med att beakta små och medelstora 
företags perspektiv. 

Servicen ska öka och handläggningstiderna minska 
Länsstyrelserna arbetade under 2014 med 
effektivisering av sina rutiner och stort fokus har 
lagts på bättre information till företagen samt 
kortare handläggningstider, vilka är efterfrågade 
åtgärder av näringslivet. Alla länsstyrelser har 
bland annat börjat arbeta med kvittenser där 
företagen informeras om att en ansökan har 
kommit in samt om den förväntade handlägg-
ningstiden. Arbetet med kvittenser behöver 
utvecklas ytterligare och 14 länsstyrelser 
fortsätter med detta arbete även efter uppdragets 
slut.  

Under 2014 arbetade Tillväxtverket och 
länsstyrelserna i ett gemensamt projekt där 
målsättningen var att förbättra samarbetet 
mellan kommunerna och länsstyrelserna kring 
bygglovsprocesser. Genom samarbetet finns det 
goda förutsättningar för kortare och mer effektiv 
handläggning av företagens bygglovsärenden.  

Under 2014 arbetade Tillväxtverket med att 
tydliggöra rådgivningen inom livsmedelskon-
trollen. Arbetet har resulterat i två publikationer 
där den ena riktar sig till kontrollmyndigheter 
inom livsmedelsområdet och den andra till be-
rörda företag. Av Tillväxtverkets utvärderings-
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enkäter framgår att nära hälften av livsmedelsin-
spektörerna har haft nytta av publikationen i sitt 
arbete, svarsfrekvensen från företagare var för låg 
för att kunna dra några slutsatser.  

Utöver det arbete som sker i kommuner och 
länsstyrelser arbetar även centrala myndigheter 
mot målet att öka servicen och minska 
handläggningstiderna i myndigheten. Av de 19 
centrala myndigheter som har regeringens 
uppdrag att arbeta mot ovan nämnda mål anger 
närmare hälften av myndigheterna att 
handläggningstiderna har minskat något under 
2014 jämfört med föregående år. Tillväxtverket 
som samordnar myndigheternas rapportering 
framhåller samtidigt att det finns 
osäkerhetsfaktorer som gör att resultatet ska ses 
med försiktighet. 79 procent av myndigheterna 
uppger att de har mål för hur långa 
handläggningstiderna får vara i de ärenden som 
riktar sig direkt till företag. Sammanställningen 
visar även att så många som 90 procent av 
myndigheterna anger att där det finns mål för 
handläggningstiderna, stämmer handläggningsti-
den överens med de uppsatta målen. 
Myndigheterna har även fått svara på frågan om 
hur stor del av ärendena som riktar sig direkt till 
företag som myndigheten ger information om 
den förväntade handläggningstiden när ett nytt 
ärende inleds. 47 procent svarade att det görs i 
mycket stor eller ganska stor del av ärendena. 
Tillväxtverket lyfter fram att det relativt positiva 
resultatet kan vara något missvisande eftersom 
flera myndigheter även har inkluderat t.ex. 
information om handläggningstider på webb-
platsen och information som ges vid förfrågan 
från företagen, när de svarat på frågan. 

Inom området ökad service anger mer än 
hälften av myndigheterna att de mäter svarstiden 
för att komma i kontakt med myndigheten. 
Myndigheterna lägger däremot olika betydelse i 
svaret om det t.ex. avser svarstid i växeln, att få 
automatisk bekräftelse via e-post eller att få svar 
på sin fråga via telefon eller på annat sätt från en 
handläggare. Flest myndigheter anger att de 
mäter kundnöjdhet vad gäller bemötande, 
tillgänglighet och handläggningstid. Vad gäller 
områdena svarstid och förståelse för företagens 
villkor är det större spridning på myndigheternas 
svar. Utifrån de kommentarer som 
myndigheterna har lämnat är Tillväxtverkets 
bedömning att myndigheterna över lag är 
intresserade av att få veta hur nöjda företagen 
som kommer i kontakt med myndigheten är. 

Spridningen är dock ganska stor vad gäller hur 
nöjda företagen är med myndigheterna. 
Företagen är mest nöjda med bemötande, tätt 
följt av tillgänglighet hos myndigheterna. 
Tillväxtverket lyfter fram att olika metoder 
används för att mäta kundnöjdhet och olika 
grupper inkluderas hos myndigheterna vilket 
innebär att resultatet ska ses med försiktighet. 

Bättre konsekvensutredningar 
Regelrådet har till uppgift att granska 
konsekvensutredningarnas kvalitet. Rådet 
påbörjade sitt arbete 2009 och var fram till den 
31 december 2014 organiserat som en kommitté 
med ett tidsbegränsat mandat. Från och med den 
1 januari 2015 permanentades Regelrådet och 
uppgifterna inordnades i Tillväxtverket samtidigt 
som ett särskilt beslutsorgan inrättades för 
beslut i rådets ärenden. Regelrådets slutrapport 
över arbetet i kommittéform visar att 2 647 
remisser inkommit till Regelrådet sedan arbetet 
påbörjades. Totalt sett har 62 procent tillstyrkts 
av de remisser som föranlett yttranden. Andelen 
remisser med en godtagbar konsekvensutred-
ning uppgick till 39 procent för hela perioden. 

Under 2014 inkom totalt 443 remisser till 
rådet jämfört med 446 remisser 2013. Andelen 
tillstyrkta förslag uppgick till 60 procent vilket är 
en ökning jämfört med 2013 då 52 procent av 
förslagen tillstyrktes. Andelen godtagbara 
konsekvensutredningar uppgick för 2014 till 36 
procent, vilket är en marginell ökning mot 2013 
då motsvarande siffra var 35 procent.  

Tillväxtverket, Regelrådet och 
Ekonomistyrningsverket har under 2014 
genomfört 7 grundläggande utbildningar i 
konsekvensutredningar. Under första halvåret 
2015 genomförde Tillväxtverket och Ekonomi-
styrningsverket ytterligare 3 grundläggande 
utbildningar. Under 2014 och våren 2015 har 
även totalt 4 utbildningar genomförts inriktade 
mot beräkningar av företagens kostnader samt 
totalt 22 riktade utbildningar som utgick från 
specifika myndigheters behov. 

Förenklingsarbetet inom EU och OECD 
För att företagandet ska bli enklare är det viktigt 
att förenklingsarbetet bedrivs på alla nivåer som 
påverkar företagen. Det har därför bedrivits ett 
konsekvent arbete för en utveckling av 
förenklingsarbetet på EU-nivå så att arbetet med 
att minska bördan och byråkratin till följd av 
EU-lagstiftning fortsätter. Sverige stödjer 
Europeiska kommissionens arbete med 
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Regulatory Fitness and Performance Programme 
(REFIT). Sverige har även som en av flera frågor 
verkat för en utveckling av arbetet med konse-
kvensutredningar på EU-nivå. Arbetet inom 
REFIT ska inte leda till att arbetstagares 
rättigheter försvagas vad gäller arbetsmiljö och 
arbetsrätt. Detta ska gälla oavsett företagens 
storlek. Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) bedriver 
sedan många år ett arbete med inriktning på 
regelkvalitet och regelreformering. Sverige deltar 
i detta sammanhang löpande och aktivt i 
OECD:s Regulatory Policy Committee, som 
arbetar med flera projekt som har bäring på 
förenklingsarbetet nationellt. 

Trygghetssystem för företagare 
Den 2 mars 2015 lämnade den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 
sitt slutbetänkande. Utredningen har ett antal 
förslag med syfte att förbättra trygghetssyste-
men för företagare. Ett exempel är ändringen av 
beräkningen av den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) för företagare som startar 
företag och väljer att vara anställda i sitt eget 
aktiebolag. Utredningens förslag har remitterats 
och remissbehandling pågår.  

Den 1 januari 2015 stärktes småföretagens 
skydd mot höga sjuklönekostnader, bland annat 
genom att ersättningen för företagens 
sjuklönekostnader differentierades och nu faller 
ut automatiskt. Det gör att företagens administ-
ration minskar genom att företagen slipper 
komplicerade ansökningsförfaranden vilket 
särskilt gynnar mindre företag. 

Kapitalförsörjning 

Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning 
är avgörande för start av och tillväxt i företag. 
Insatser för att främja företags finansiering är 
därför en självklar del i regeringens arbete med 
att förbättra innovations- och företagsklimatet. 
Grundläggande är att det finns välfungerande 
ramvillkor som stödjer en stabil finansmarknad. 
Marknadskompletterande finansiering via de 
statliga aktörerna ska bidra till en förbättrad 
finansieringssituation i skeden och segment där 
den privata marknaden verkar i begränsad 
utsträckning. 

Marknadskompletterande lån från Almi 
Företagspartner AB 
Almis verksamhet ska bidra till hållbar tillväxt 
och förnyelse i näringslivet samt stärka 
möjligheterna för att konkurrenskraftiga företag 
utvecklas. Almis finansieringsverksamhet är en 
del i detta. Nyutlåningen från Almi ökade från 
2 200 miljoner kronor 2013 till 2 354 miljoner 
kronor 2014. Under 2014 beviljades totalt 3 857 
nya lån. Såväl innovationsfinansiering som 
exportlånen ökade 2014. Av Almis nyutlåning 
2014 gick 14 procent till exporterande företag, 
vilket motsvarar 330 miljoner kronor. Av 
nyutlåningen gick 32 procent till företag som ägs 
eller leds av kvinnor, vilket är en liten ökning 
jämfört med 2013. Lånen till personer med 
utländsk bakgrund minskade något. Under 2014 
gick 28 procent av lånen till företag som ägs eller 
leds av personer med utländsk bakgrund. 

Almis utlåning har genererat ytterligare 4 900 
miljoner kronor i lån från banker och andra 
finansiärer under 2014. För varje krona som 
Almi lånar ut innebär det att företagen får låna 
ytterligare två kronor från banker eller andra 
kreditgivare. 

Den årliga uppföljningen av tillväxteffekter i 
Almis kundföretag, som Statistiska centralbyrån 
gör på uppdrag av Almi, visar att för de företag 
som blev kunder under 2010 har omsättningen 
ökat med 24 procent under perioden 2009–2013. 
I en jämförbar kontrollgrupp var omsättnings-
ökningen 17 procent. Kundföretag till Almi 
anställer i större utsträckning än kontrollgrup-
pen. Antalet anställda i dessa företag ökade med 
tolv procent jämfört med kontrollgruppens åtta 
procent. Jämfört med fjolårets mätning är såväl 
omsättnings- som sysselsättningsökningarna 
högre än förra året. Statens avkastningskrav på 
Almi, att över tiden hålla lånefonden nominellt 
intakt, har uppnåtts. 

Fortsatt stor efterfrågan på riskkapital 
Antalet investeringar inom ramen för verksam-
heten vid Almi Invest AB (Almi Invest) ökade 
under 2014 jämfört med föregående år. Almi 
Invest hade vid utgången av 2014 innehav i 375 
portföljbolag och andelar i 10 fondbolag. Almi 
Invests riskkapitalinvesteringar genomförs oftast 
tillsammans med privata medinvesterare. Under 
2014 investerade Almi Invest totalt 211 miljoner 
kronor, vilket har medfört att privata investerare 
har tillskjutit ytterligare 533 miljoner kronor. 
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Detta innebär en uppväxling på 2,50 kronor per 
investerad krona från Almi Invest.  

Almi Invest, som sedan 2013 också omfattar 
den tidigare investeringsportföljen hos 
Innovationsbron AB, består av åtta fonder som 
medfinansieras av EU:s regionala utvecklings-
fond, se även utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Inlandsinnovation AB 
Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) 
bedriver finansieringsverksamhet i de sju 
nordligaste länen. Inlandsinnovation har ett eget 
kapital på 1 945 miljoner kronor och har under 
2014 investerat 162 miljoner kronor i små och 
medelstora företag som har potential att 
utvecklas och växa. Därtill har utlåning skett 
med 32 miljoner kronor. Inlandsinnovation har 
under året bedrivit uppsökande verksamhet 
bland potentiella kunder och samarbetspartners 
med målsättningen att under 2015 fördubbla 
antalet investeringsförfrågningar. 

Inlandsinnovation har under 2014 investerat i 
29 bolag, vilket är tre fler än året före. Ytterligare 
investeringar i så kallade Tillväxtkassor har 
genomförts, där investeringsvilja och risk delas 
med andra aktörer. Tillväxtkassor når ut till små 
företag i tidiga skeden där de investerade 
beloppen är relativt små. Inlandsinnovation 
agerar i normalfallet som minoritetsdelägare vid 
direktinvesteringar i företag och investerar 
tillsammans med andra investerare. 

Fouriertransform AB 
Fouriertransform AB (Fouriertransform) är ett 
statligt ägt riskkapitalbolag med en investe-
ringsinriktning som, förutom fordonsindustrin, 
även omfattar övriga delar av tillverkningsindu-
strin och närliggande tjänstenäringar. Uppdraget 
utförs genom att på kommersiella grunder 
tillhandahålla kapital i olika former. Sedan 
starten 2009 har Fouriertransform investerat 
totalt 1 366 miljoner kronor i 25 bolag vilket 
tillsammans med syndikeringspartners motsvarar 
en total investeringsnivå om drygt 3 000 
miljoner kronor. Tre investeringar har realiserats 
och portföljen bestod vid årsskiftet av 22 bolag. 
Portföljbolagen omsätter cirka 2 500 miljoner 
kronor och har 1 600 anställda.  

Bolaget ska vara en långsiktig industriell 
partner som investerar på kommersiella grunder. 
Under 2014 investerades totalt 398 miljoner 
kronor i fem nya och befintliga portföljbolag. 
Under 2014 beslutades om minskning av 
Fouriertransforms registrerade aktiekapital med 

275 miljoner kronor. En del av medlen, 100 mil-
joner kronor, ska användas till att medfinansiera 
en riskkapitalsatsning, fond-i-fond, inom ramen 
för ett nationellt regionalfondsprogram. Vid 
årsskiftet uppgick det egna kapitalet i 
Fouriertransform AB till 3 192 miljoner kronor. 

Stiftelsen Industrifonden  
Stiftelsen Industrifondens verksamhet riktar sig 
till små och medelstora företag med stor tillväxt-
potential. Stiftelsen Industrifonden tillhanda-
håller kapital, kompetens och nätverk i samver-
kan med privata medfinansiärer. 

Under verksamhetsåret 2014/15 investerade 
fonden totalt 448 miljoner kronor, varav 94 ut-
gjorde investeringar i 4 nya bolag och 354 miljo-
ner kronor utgjorde följdinvesteringar i tidigare 
engagemang. På balansdagen var Industrifonden 
direkt engagerad i 76 portföljbolag. 

Stiftelsen Norrlandsfonden 
Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden) 
verkar för näringslivet i de fem nordligaste länen. 
Det sker främst genom finansiering via olika 
typer av lån till små och medelstora företag. 
Fonden har ett eget kapital på drygt 1 000 
miljoner kronor. 

Under 2014 lånade Norrlandsfonden ut 313 
miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 
11 procent jämfört med året innan. Antalet fö-
retag som beviljades lån var 149, även det en 
ökning jämfört med året innan. Denna utlåning 
beräknas, enligt Norrlandsfonden, ha skapat 
förutsättningar för investeringar på 1 600 miljo-
ner kronor, främst för små och medelstora fö-
retag. Norrlandsfonden hade vid årsskiftet totalt 
405 kunder med en utlåning, inklusive borgens-
förbindelser och garantier på 891 miljoner kro-
nor. Norrlandsfondens årliga uppföljning av 
fondens kundföretag visar på såväl ökad omsätt-
ning som positiv sysselsättningsutveckling i 
dessa företag. 

Information och rådgivning 

Den information och rådgivning som staten 
tillhandahåller till företag och blivande företagare 
bör utgå från företagens efterfrågan, vara 
marknadskompletterande, kostnadseffektiv samt 
ta hänsyn till regionala förutsättningar. 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 24 

30 

Almis rådgivning 
Almi ska bidra till hållbar tillväxt och innovation 
genom att förbättra möjligheterna att utveckla 
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som 
globalt och ska genom sin rådgivningsverksam-
het bidra till att fler små och medelstora företag 
växer samt att fler företag startas. Rådgivningen 
är ett av Almis tre affärsområden och Almi be-
driver rådgivning inom följande huvudområden: 
nyföretagarrådgivning, innovationsrådgivning, 
tillväxtrådgivning, mentorskap, samt rådgivning 
till personer med utländsk bakgrund.  

Efterfrågan på rådgivning hos Almi är fortsatt 
stor. Under 2014 hade Almi 17 000 unika 
kunder som fick del av Almis rådgivningsverk-
samhet. Almi har ett särskilt uppdrag att nå ut 
till kvinnor och företagare med utländsk 
bakgrund, genom att andelen av dessa kunder 
inom rådgivningsverksamheten ska vara högre 
än den procentuella andel som gäller för 
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. 
Detta mål nåddes med bred marginal. 
Exempelvis var andelen kvinnor inom områdena 
Tillväxtrådgivning och Mentorskap 46 procent 
respektive 55 procent. Andelen företagare med 
utländsk bakgrund var särskilt hög inom 
området Nyföretagarrådgivning där 64 procent 
av kunderna hade utländsk bakgrund. 
Sammantaget var andelen kunder med utländsk 
bakgrund 34 procent, andelen kvinnor 42 
procent och andelen unga företagare, i detta 
sammanhang upp till 30 år, 16 procent.  

Under 2014 har Almis generella 
mentorinsatser för företagare fortsatt och 
kompletterats med riktade mentorinsatser till 
olika målgrupper t.ex. unga entreprenörer med 
tillväxtpotential och kvinnor som driver företag. 
Riktade mentorinsatser har även genomförts 
med fokus på import och/eller export med syfte 
att öka internationaliseringen för företagare med 
utländsk bakgrund.  

Under 2014 etablerades 1 663 mentorpar som 
i genomsnitt spenderade 50 rådgivningstimmar 
per adeptföretag, vilket resulterade i cirka 85 000 
rådgivningstimmar för adepter där mentorerna 
ställer upp på ideell basis. Sedan starten 2006 har 
Almi tillsammans med NyföretagarCentrum 
startat upp drygt 11 000 mentorpar, vilket 
motsvarar cirka 550 000 rådgivningstimmar.  

Uppföljning av mentorinsatserna för 2014 
visar att 77 procent av adepterna bland de 
nyetablerade företagarna och 81 procent av de 
etablerade företagarna, anser att mentorskapet 

bidragit till att företaget utvecklats och att 
förutsättningarna för att nå uppsatta mål ökat. 
92 procent av adepterna inom nyföretagandet 
och 96 procent av adepterna inom etablerade 
företag kan tänka sig att rekommendera 
mentorinsatserna till en kollega eller annan fö-
retagare. Bland mentorerna är siffran 96 procent.  

Almi har även genomfört ett stort antal 
seminarier, ofta i samarbete med externa aktörer, 
rådgivare eller konsulter. Under 2014 deltog 
13 000 personer i seminarier som Almi 
genomfört runt om i landet. 

Tillväxtverkets arbete 
Tillväxtverket genomför informationsinsatser 
för att förenkla processen att starta och driva 
företag. Myndigheten samverkar med flera andra 
myndigheter om utveckling av informations- 
och vägledningstjänster till blivande och nya 
företagare. Informations- och vägledningsin-
satserna bedrivs bl.a. i form av ”Starta företag-
dagar”, informationstjänsten Startlinjen, 
broschyren Starta företag och webbportalen 
verksamt.se. 

Under 2014 genomfördes 30 Starta företag-
dagar över hela Sverige med drygt 4 200 
deltagare, varav 57 procent kvinnor och 43 
procent män. 23 procent var mellan 18–30 år och 
bland deltagarna hade 25 procent utländsk 
bakgrund. Av deltagarna upplevde 98 procent att 
de efter dagen visste hur de skulle gå vidare med 
sin företagsstart och 95 procent blev inspirerade 
att gå vidare. För att nå ut till fler, framför allt på 
orter utanför storstäderna, kompletterades Starta 
företag-dagarna under året med webbseminarier. 
Under året deltog drygt 2 000 personer på dessa 
webbseminarier och av dessa upplevde 91 
procent seminarierna som bra eller mycket bra.  

Tillväxtverket medverkade i flera mässor och 
seminarier om att starta företag och besvarade 
via tjänsten Startlinjen närmare 2 000 samtal och 
närmare 900 e-postfrågor. Av dessa användare 
ansåg 88 procent att kontakten med Startlinjen 
gjorde att de sparade tid i arbetet med att starta 
företag och 75 procent hade fått vägledning till 
hjälp hos andra aktörer i företagsstarten.  

I syfte att stärka konkurrenskraften i Sveriges 
näringsliv och öka regionernas tillväxt stöder 
Tillväxtverket genom driftsbidrag näringslivs-
främjande organisationer som exempelvis arbetar 
med information och rådgivning i samband med 
företagsstart. Några av de organisationer som 
fått bidrag under 2014 är NyföretagarCentrum 
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Sverige, Drivhuset, Esbri och Stiftelsen IFS 
Rådgivningscentrum. Med stöd av förordning 
(2001:1194) om statsbidrag till kooperativ 
utveckling har Tillväxtverket valt att 2014 
fördela 34 miljoner kronor i driftsbidrag till 
Coompanion. Organisationen har 25 regionala 
utvecklingscentrum och ger utbildning, rådgiv-
ning och information om start och utveckling av 
kooperativt företagande och arbetsintegrerande 
sociala företag.  

Inför 2014 införde Tillväxtverket nya rutiner 
för hantering av driftsbidrag bland annat för att 
få bättre uppföljningar med större fokus på 
resultat- och effektutvärderingar Bedömnings-
grunderna för Tillväxtverkets beslut har utgått 
från mål och syfte med driftsbidragen. Under 
2014 har totalt 65,4 miljoner kronor fördelats i 
driftsbidrag från anslag 1:5 Näringslivsutveckling 
under utgiftsområde 24. 

Verksamt.se 
Den myndighetsgemensamma webbportalen 
verksamt.se drivs av Tillväxtverket tillsammans 
med Bolagsverket och Skatteverket i syfte att 
göra det enklare att starta och driva företag. 
Portalen ska möta företagares behov av samlad 
information och myndighetsservice på webben. 
Under det senaste året har en tjänst för förenklat 
uppgiftslämnande utvecklats, tjänsteutbudet har 
vidareutvecklats med bland annat information, 
guider och filmer om budget och bokföring, 
informationen kring finansiering och internat-
ionalisering har utvecklats och arbetet med att 
utveckla vägledningen till den rådgivning och 
finansiering som finns regionalt har fortsatt och 
utökats med en regionsida (Blekinge). 
Behovsanalyser har genomförts avseende inter-
nationalisering och förenkling för arbetsgivare 
när det gäller att anställa och hantera anställda, 
förslag på ytterligare funktionalitet på region-
sidorna har tagits fram och dialog pågår med fler 
regioner för att skapa fler regionsidor. Detta 
arbete kommer att ligga till grund för nya leve-
ranser och samarbeten under 2015.  

Antalet unika besökare på verksamt.se har 
fortsatt att öka under 2014 till drygt 1,7 miljo-
ner, en ökning med 13 procent från föregående 
år. Under året skapades 21 212 nya affärsplaner 
på verksamt.se och det genomfördes sammanlagt 
200 740 elektroniska ansökningar och registre-
ringar hos Skatteverket och Bolagsverket. I de 
utvärderingar som gjorts 2014 tycker 78 procent 
av männen och 76 procent av kvinnorna att 

verksamt.se gör det enklare att starta och driva 
företag. Siffran var något högre, 83 procent, 
bland de som ska starta företag. 80 procent av de 
som ska starta företag tycker att verksamt.se 
innehåller det som de behöver för att det ska 
vara enkelt att starta och driva företag och sköta 
sina myndighetskontakter. Motsvarande siffra 
för de som driver företag var 71 procent, en 
ökning med fyra procentenheter från 2013. 

Verksamt.se är den svenska elektroniska 
kontaktpunkten enligt EU:s tjänstedirektiv. 
Tillväxtverket har därför under året deltagit i 
vidareutvecklingen av Mina meddelanden, och i 
EU-projektet eSENS, för att ta fram lösningar 
som gör det möjligt att med utländska e-legiti-
mationer logga in i svenska e-tjänster för att göra 
ansökningar och registreringar hos myndigheter 
och kommuner. 

Insatser för hållbart företagsfrämjande 

Kvinnors företagande 
Under åren 2011–2014 har 100 miljoner kronor 
årligen satsats på att främja kvinnors företa-
gande. Tillväxtverket och Almi har varit utförare. 
Under perioden har totalt 477 projekt inom 
affärsutveckling och innovationsutveckling be-
slutats och 13 200 kvinnor har deltagit i dessa 
projekt. Uppföljningar visar att 85 procent av de 
kvinnor som i dag driver företag instämmer i att 
de helt eller delvis fått verktyg/färdigheter för att 
utveckla företaget vidare. 

Under 2014 har omkring 800 företagare varit 
ambassadörer för kvinnors företagande. De har 
delat med sig av sina kunskaper och berättat om 
sitt entreprenörskap genom s.k. ambassadörs-
uppdrag. Under året har 1 600 ambassadörsupp-
drag registrerats på webbplatsen ambassado-
rer.se. Ambassadörerna har uppskattningsvis 
träffat drygt 19 500 personer under 2014. 

Under 2014 intensifierade Tillväxtverket ar-
betet med att ta fram en strategi för hur kvinnor 
och män på lika villkor kan ta del av de företags-
främjande insatserna. Strategin presenterades i 
mars 2015 och ska vara ett verktyg i det fortsatta 
arbetet för att främja hållbar tillväxt och ett dy-
namiskt näringsliv. 

Under 2014 har Almi förstärkt innovationsfi-
nansieringen riktad mot kvinnor (se avsnitt 
3.5.3) och även genomfört programmet ”Styrel-
sekraft”, som syftar till att främja hållbar tillväxt 
genom att öka andelen kvinnor i företagsstyrel-
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ser. Under 2014 har 126 kvinnor som är företa-
gare eller har en ledande befattning deltagit i 
”Styrelsekraft”. 

Ungas företagande 
Unga kvinnor och män i åldern 16–30 år står 
bakom drygt en fjärdedel av de nystartade före-
tagen i Sverige. Tillväxtverkets Entreprenör-
skapsbarometer visar att intresset för företa-
gande är större bland unga än bland äldre: nästan 
sju av tio unga (18–30 år) kan tänka sig att starta 
företag och 35 procent vill hellre vara företagare 
än anställda, bägge siffrorna är högre än bland 
äldre personer. 

Statens skolverk och Tillväxtverket stödjer in-
satser och aktörer som arbetar med att främja 
entreprenöriellt lärande och entreprenöriella 
kompetenser i skola respektive högre utbildning 
(se även under volym 8, utgiftsområde 16 Ut-
bildning och universitetsforskning). Under 2014 
har Tillväxtverket bl.a. genomfört en utlysning 
om förstudier för utvecklingsprojekt för entre-
prenöriell kultur vid flera lärosäten och finansi-
erat spridning och implementering av metoder 
som utvecklats inom Programmet för entrepre-
nörskap i vård- och omsorgsutbildningar till 
andra delar av berörda lärosäten. Tillväxtverket 
har även utifrån sitt samordningsuppdrag på 
området tillgängliggjort nyheter, kunskap och 
erfarenheter på tillvaxtverket.se/ehu. Vidare har 
verksamhetsstöd lämnats till flera näringslivs-
främjande organisationer och studentprojekt. 

Den särskilda satsningen Ungas innovations-
kraft, som genomförts som ett gemensamt upp-
drag till Tillväxtverket och Verket för innovat-
ionssystem (Vinnova) under 2010–2012, med 
förlängning 2013–2014, har lämnat sin slutrap-
port. Fokus under den sista perioden var på ut-
veckling och kommersialisering av ungas idéer. 
Stöd har bl.a. lämnats till flera olika finansie-
ringsinsatser (mikrofinansiering, stöd motsva-
rande studiemedel under tre månader och en 
särskild satsning inom Vinnovas VINN NU-
program), mötesplatser och sociala innovationer. 
Unga kvinnor och män har involverats i pro-
grammet och djupintervjuer har gjorts med unga 
entreprenörer för att identifiera deras behov i 
olika faser av företagandet. Inom programmet 
har även statistik om unga företagare tagits fram 
och publicerats. Utvärderingen visar att Ungas 
innovationskraft 2013–2014 till övervägande del 
fungerat mycket väl.  

Almi genomförde 2013–2014 en särskild 
mentorsatsning för unga etablerade entreprenö-
rer med tillväxtambitioner, där totalt 130 adepter 
deltog. Adepterna erbjöds, utöver en mentor, 
nätverksträffar och ett utbildningsstipendium 
för styrelseutbildning. Uppföljningen visar bl.a. 
att 84 procent av adepterna som helhet är nöjda 
med programmet, att 76 procent anser att men-
torprogrammet stärkt dem i deras företagande 
och att 79 procent anser att programmet kom-
mer att ha betydelse för möjligheten att öka 
tillväxten i deras företag. 

Företagare med utländsk bakgrund 
Analyserna av rådgivningsinsatserna inom det 
program som Tillväxtverket bedrev fram till 
2010, riktat till kvinnor och män med utländsk 
bakgrund, visar att det inte finns några statistiskt 
säkerställda skillnader mellan företag som delta-
git i programmet och jämförelseföretagen avse-
ende tillväxt i produktionsvärde, förädlingsvärde 
eller lönsamhet. De företag som har deltagit i 
rådgivning har dock större sannolikhet att över-
leva jämfört med jämförelseföretagen och syssel-
sättningen ökar mer i företag som tagit del av 
rådgivningen än i jämförelseföretagen.  

Tillväxtverket fortsatte sitt arbete med insat-
ser för att bland annat synliggöra målgruppens 
utmaningar och sprida kunskap om den resurs 
som företagare med utländsk bakgrund utgör. 

Almi genomförde under perioden 2011–2014 
en satsning för att få fler kvinnor med utländsk 
bakgrund att starta och utveckla företag. Pro-
jektet bedöms ha bidragit till en ökning av antal 
nyföretagande bland målgruppen. 

Internationalisering 
Tillväxtverket har genomfört ett flertal insatser 
för att förbereda små och medelstora företag för 
internationalisering. I samverkan med bl.a. Sve-
riges export- och investeringsråd (Business 
Sweden), Vinnova, Kommerskollegium, Patent- 
och registreringsverket, Almi och Universitets- 
och högskolerådet har Tillväxtverket informerat 
om internationalisering och arrangerat regionala 
och lokala evenemang. Under 2014 beviljade 
även Tillväxtverket cirka 30 miljoner kronor i 
stöd till företag för förberedelse för internation-
alisering genom Tillväxtverkets affärsut-
vecklingscheckar (se vidare under utgiftsområde 
19 Regional tillväxt). 

Inom arbetet med att främja företags inter-
nationalisering samordnar Tillväxtverket också 
nätverket Enterprise Europe Network (EEN) i 
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Sverige, vilket delvis finansieras av EU-kom-
missionen. Nätverket har bl.a. till uppgift att 
informera och ge råd till företag om EU och 
europamarknaden, samt underlätta företagssam-
arbete. Under 2014 nådde svenska EEN ut till 
drygt 2 300 företag. 

Regeringens insatser för att stärka svenska fö-
retags förmåga till internationalisering beskrivs 
inom avsnitt 4 Utrikeshandel, handels- och inve-
steringsfrämjande. 

Turism 
Tillväxtverket arbetade under 2014 med kun-
skapsbildning, strategiskt samverkansarbete, 
destinationsutveckling och kvalitets- och håll-
barhetsinsatser. Regeringen avsatte 20 miljoner 
kronor årligen under perioden 2012–2014 för 
insatser för hållbar destinationsutveckling.  

V.S. VisitSweden AB (VisitSweden), som ägs 
gemensamt av staten och svensk besöksnäring, 
ska medverka till att turismen ökar genom 
marknadsföring av Sverige som turistland ut-
omlands. Staten finansierar bolagets basverk-
samhet och den övergripande marknadsföringen 
av Sverige som varumärke, medan besöksnä-
ringen finansierar riktade aktiviteter och pro-
duktmarknadsföring. Den statliga finansieringen 
uppgick 2014 till totalt 125,1 miljoner kronor, 
varav 5,2 miljoner kronor var särskilda medel för 
satsningen på ”Sverige – det nya matlandet”. 
Besöksnäringens finansering uppgick till 119,4 
miljoner kronor 2014. Under året har 
VisitSweden fortsatt att marknadsföra Sverige 
internationellt som destination och som varu-
märke på tolv prioriterade marknader. 

Under 2014 ökade turismens totala omsätt-
ning i Sverige med 5 procent till 267 miljarder 
kronor. Svenska fritidsresenärer stod för 46,5 
procent, affärsresenärer för 17,5 procent och 
resenärer från utlandet för 36 procent av om-
sättningen. Turismens exportvärde, mätt som 
utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade 
med 13 procent till 97 miljarder kronor under 
2014.  

Allt fler sysselsätts inom turistnäringen. År 
2014 uppgick antalet sysselsatta i näringen till 
159 200 personer, en ökning med 5 procent. 
Särskilt betydelsefull är turistnäringens förmåga 
att skapa arbetstillfällen åt grupper som tradit-
ionellt har svårt att etablera sig på arbetsmark-
naden, så som unga och utrikes födda.  

Kulturella och kreativa näringar 
Företag och entreprenörer med kulturell och 
kreativ inriktning bidrar till att öka både 
attraktionskraften för svenska regioner och 
svenska produkter och tjänster.  

Tillväxtverket har under 2014 fortsatt driva 
programmet Kulturella och kreativa näringar, 
vilket bland annat syftar till att öka kunskapen 
hos strateger, rådgivare och långivare om kul-
turföretagens drivkrafter samt om immateriella 
rättigheters betydelse för affärsutvecklingen. 
Programmet syftar även till att utveckla 
strukturer för att stärka Sveriges internationella 
konkurrenskraft inom området. Under 2014 
omfattade programmet cirka 5 miljoner kronor.  

Tillsammans med Kulturrådet och Svenska 
Institutet genomfördes seminarium om export 
av kulturella och kreativa näringar vilket 
resulterade i en samlande förteckning över hur 
kulturdriven export och internationalisering av 
kulturella och kreativa näringar kan stärkas, ba-
serad på erfarenheter från tjugo branschorgani-
sationer, tre departement och nio myndigheter. 
Inom programmet beviljades medfinansiering till 
ett flertal utvecklingsprojekt, exempelvis 
utbildades lokala och regionala tjänstemän om 
kulturella och kreativa näringar vid Lunds uni-
versitet, en nyskapande mötesplats för företag 
inrättades i Luleå. Tillsammans med olika nat-
ionella branschorganisationer tas förstudier fram 
för gemensam kunskaps- och företagsutveckling.  

Kulturella och kreativa näringar kan främjas 
med medel såväl inom nationella som vissa euro-
peiska fonder och program. 

Miljödriven näringslivsutveckling 
Tillväxtverket beviljar medel till projekt som 
stödjer svenska miljöteknikföretags affärsut-
veckling och internationalisering. Programmet 
DemoMiljö som genomfördes under perioden 
2012–2013 slutredovisades till SIDA under 2014. 
Totalt har Tillväxtverket fördelat nästan 18 mil-
joner kronor till sex demonstrationsprojekt och 
53 planeringsbidrag för introduktion av ny mil-
jöteknik i samarbetsländerna i Asien och Afrika. 
Inom programmet miljödriven tillväxt har Till-
växtverket beslutat om 171 miljoner kronor till 
17 projekt, stöd som gått både till enskilda före-
tag och företagsnätverk med syfte att ge ökad 
försäljning av miljöanpassade varor och tjänster.  

En övergripande redovisning om resultaten av 
den förra regeringens miljöteknikinsatser 2011–
2014 finns i avsnitt 3.5.3 Här nedan redovisas 
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Tillväxtverkets arbete med dessa insatser. Till-
växtverket har under 2014 utvecklat webbplatsen 
swedishcleantech.se som erbjuder företagen 
tillgång till kunskap, finansiering och nätverk 
inom miljötekniksektorn. Webbplatsen har fått 
en ny rådgivnings- och finansieringsguide och nu 
finns information om drygt 600 svenska miljö-
teknikföretag. Det genomsnittliga antalet besö-
kare var 2 200 per månad varav cirka 30 procent 
internationella. I november 2014 ökade antalet 
besök ytterligare till omkring 3 700 besökare. 
Tillväxtanalys, har utvärderat informations-
webbplatsen i sin rapport Utvärdering av rege-
ringens miljöteknikstrategi - Syntesrapport och 
resultatuppföljning (dnr N2015/02477/AS), i 
vilket myndigheten bedömer att det finns ett 
mervärde i att denna information finns samlad 
tillgänglig för dessa företag. 

Tillväxtverkets arbete med miljöteknikstrate-
gin har redovisats den 20 januari 2015 i slutrap-
porten Att tillgängliggöra internetbaserad in-
formation inom miljöteknikområdet, och den 16 
mars 2015 i rapporterna Miljödriven export och 
samma datum Redovisning av regeringsuppdrag 
att genom en särskild satsning med inriktning på 
miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat 
svenskt deltagande i EU-program.  

Härutöver har Tillväxtverket den 18 mars 
2015 redovisat uppdraget om Kartläggning av 
aktörerna på miljöteknikområdet som genom-
förts tillsammans med Tillväxtanalys. 

Hållbar mineralnäring 

Priserna sjönk för de flesta metaller under 2014. 
Bäst klarade sig nickel, zink och aluminium för 
vilka priserna uppvisade en mindre ökning under 
året. Största nedgången var på järnmalmspri-
serna, som halverades. För fines sjönk priset från 
cirka 135 till 71 dollar per ton, motsvarande 47 
procent, medan nedgången var lite mindre för 
pellets; från 178 till 105 dollar per ton, motsva-
rande en nedgång på 41 procent. Koppar och bly 
sjönk med 15 respektive 17 procent under året, 
medan silver sjönk med 21 procent. Guldet höll 
sig relativt stabilt med en nedgång på fyra 
procent. 

De sjunkande priserna på järn och basmetal-
lerna anses bero på minskad efterfrågan från 
Kina, där stålkonsumtionen sjönk för första 
gången sedan 2000. Ökningen på nickel, zink 
och aluminium beror troligen på ökad 

efterfrågan på specialstål och andra mer 
kvalificerade metallprodukter i Asien.  

Till följd av de kraftigt fallande 
järnmalmspriserna begärde sig den nystartade 
gruvan i Pajala i konkurs i december 2014. Vid 
årsskiftet fanns det därmed 15 aktiva 
metallgruvor i Sverige.  

Under 2014 bröts 81,4 miljoner ton malm i 
Sverige, vilket var en ökning med 2,9 procent 
jämfört med föregående år. Gruvbranschens 
sammanlagda omsättning under 2014 uppgick 
till 29,5 miljarder kronor och vid årets utgång var 
6 658 personer anställda direkt i gruvnäringen 
(underentreprenad ej inräknat). 

Sveriges mineralstrategi 
Sveriges mineralstrategi antogs i februari 2013. 
Visionen för mineralstrategin är att ett 
långsiktigt hållbart användande av landets 
mineralresurser, i samklang med miljö-, natur- 
och kulturvärden, skapar tillväxt i hela landet och 
bidrar till att Sverige förstärker sin position som 
EU:s ledande gruv- och mineralnation. 

I Sveriges mineralstrategi pekas 19 åtgärder ut 
som ska genomföras för att nå strategins vision. 
Majoriteten av åtgärderna är i formen av 
regeringsuppdrag till myndigheter. Totalt är 50 
miljoner kronor avsatta under perioden 2014–
2016 för arbetet med mineralstrategin, vilket 
inkluderar utförandet av regeringsuppdragen. 

Fram till utgången av 2014 har 17 av 
åtgärderna initierats och tre har slutförts. Två av 
regeringsuppdragen riktade till Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) har avslutats 
under 2014 och tre har delredovisats. I det ena 
uppdraget har SGU tagit fram ett förslag till hur 
Sverige kan bidra till utvecklingen av en mer 
hållbar gruvnäring i länder där ett sådant behov 
finns. Uppdraget har baserats på resultat och 
erfarenheter från pilotprojektet MeetingPoints 
Mining som SGU har drivit. Förslaget bereds nu 
av Sida. Inom det andra uppdraget som har 
slutredovisats under året har SGU genomfört en 
kartläggning av utvinnings- och återvinningspo-
tentialen av metaller och mineral i Sverige från 
primära och sekundära källor. Sverige har saknat 
kunskap om hur tillgångarna för vissa framtida 
strategiskt viktiga mineral ser ut, samt även hur 
stora potentiella resurser som finns att återvinna 
ur upplag och deponier. Arbetet har utförts mot 
bakgrund av det totala försörjningsbehovet för 
Europa som helhet. Syftet med arbetet är att 
stimulera en effektivare användning av våra 
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inhemska metall- och mineralresurser. 
Kunskapen om utvinningspotentialen för de 
flesta metaller är väsentligt större från primära 
källor än från sekundära, men osäkerheten i 
kunskapen om sekundära tillgångar är stor. SGU 
har därför föreslagit bl.a. att mineralstatistiken 
behöver förbättras och att forskningsläget inom 
återvinningsområdet behöver ses över. Förslagen 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 
SGU har under året vidareutvecklat en modell 
för materialförsörjningsplanering som kan 
användas av länsstyrelse eller kommun i syfte att 
ta fram en tydlig inriktning på materialförsörj-
ningsfrågan i regionen. I anslutning till detta 
uppdrag har SGU också utfört ett arbete som 
går ut på att förbättra statistiken över samhällets 
totala produktion av sten och ballast vid olika 
infrastrukturprojekt etc. Båda de delredovisade 
projekten syftar till att få en bättre 
naturresurshushållning med bergmaterial.  

Som en av flera insatser för att göra gruv- och 
mineralnäringen mer attraktiv som yrkesval för 
ungdomar har regeringen uppdragit åt SGU att i 
ett särskilt projekt öka kunskapen om geologins 
roll i samhället och dess betydelse för tillväxt. 
SGU har i en delrapport redovisat de särskilda 
satsningar som har genomförts inom områdena 
rekrytering och arbetsmarknad samt insatser 
riktade till barn och skolungdomar. 

Geologisk verksamhet 
SGU har i uppdrag att ta fram sådan geologisk 
information som samhället behöver på kort och 
på lång sikt. 

Kunskap om Sveriges geologi efterfrågas inom 
ett stort antal områden i vårt samhälle såsom 
vattenförsörjning, mineralhantering, trafikinfra-
struktur, klimatanpassning och energiförsörj-
ning. Myndigheten bedriver ett systematiskt 
arbete med att förbättra äldre kartor, särskilt i 
områden nära tätorter och områden som utsätts 
för skred och erosion. Digitaliseringen öppnar 
för nya möjligheter till ökad precison och för-
bättrad användning av data. Exempel på detta är 
Lantmäteriets nya höjdmodell men även mer 
okonventionella källor som allmänna webbase-
rade karttjänster, särskilt för kartläggning inom 
tätbebyggda områden.  

När det gäller klimatförändringar har SGU 
ingått ett avtal med Statens geotekniska institut 
(SGI) om att koncentrera en del av jordarts-
kartläggningen till områden som är särskilt ut-
satta för negativa effekter av klimatförändringar. 

Det ingår i myndighetens verksamhet att främja 
hållbar tillväxt och företagande inom mineral-
sektorn. Under 2014 har en stor mängd borrkär-
nor från arkivet i mineralinformationskontoret i 
Malå skannats och digitaliserats. Materialet är 
tillgängligt för alla via SGU:s webbplats eller 
kundtjänst.  

SGU svarar för miljökvalitetsmålet Grund-
vatten av god kvalitet inom vilket det också 
åligger myndigheten att verka för en god hus-
hållning med naturgrus. Under 2014 har verk-
samheten till stor del inriktats på utvärdering av 
miljökvalitetsmålet, inför den fördjupade 
utvärdering som ska lämnas till regeringen var 
fjärde år. Databasutveckling för att skapa ett 
bättre underlag för uppföljning av 
miljökvalitetsmålet har genomförts och ut-
veckling av nya indikatorer för uppföljning av 
grundvattenmiljön har påbörjats. 

Sammanlagt har 85 nya produkter framställts, 
däribland nya kartor för jord, berg och grund-
vatten. Två faktarapporter har publicerats som 
samlat beskriver geologiska förutsättningar för 
olja och gas till havs och på land. 

Analys och slutsatser 

Insatser för att förenkla för företagen 

Sverige ska stå sig väl i internationell jämförelse 
Sverige är fortsatt bland de främsta EU-med-
lemsstaterna i Världsbankens undersökningar 
Doing Business och the Global Government 
Effectiveness Rank. Målet är att Sverige fram till 
2020 ska fortsätta vara bland de främsta EU-
medlemsstaterna i ovan nämnda undersökningar. 

Regler ska främja företagens tillväxt 
Att förändra regler och upplevelsen av regler hos 
företagen är ett arbete som tar tid om föränd-
ringarna ska bli bestående. Resultatet från Till-
växtverkets enkätundersökning 2014 visar att 
utvecklingen går åt rätt håll, samtidigt som an-
delen företag som upplever regler och myndig-
hetsregler som ett hinder för tillväxt har minskat 
mindre under den senaste mätperioden jämfört 
med perioden 2008–2011 (se även avsnitt 3.5.1 
Resultatindikatorer och andra bedömningsgrun-
der). För ett fortsatt positivt resultat krävs ett 
kontinuerligt arbete med att följa upp vad före-
tagen ser som tillväxthämmande i de lagar och 
myndighetsregler som de ska följa. 
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Det ska finnas enkla verktyg för att starta och driva 
företag 
Enkla och välanpassade verktyg är viktiga för att 
underlätta för företagen i deras verksamheter. 
Webbportalen verksamt.se är ett sådant verktyg 
och uppföljningen visar att antalet unika 
besökare ökat och att merparten av de som 
använder verksamt.se anser att portalen gör det 
enklare att starta och driva företag. 

Kostnaderna ska minska för företagen 
Att förändra regler och göra dem mer 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga är ett 
arbete som tar tid om förändringarna ska bli 
bestående. Resultatet av uppföljningen av 
företagens administrativa kostnader visar att de 
administrativa kostnaderna har ökat under åren 
2013 och 2014. För att de administrativa 
kostnaderna ska minska krävs ett kontinuerligt 
arbete med att synliggöra och minska de 
kostnader som följer av nya och ändrade regler. 

Sedan 2013 tillämpas en ny metod för att följa 
utvecklingen av företagens administrativa 
kostnader. Metoden är betydligt mer resurs- och 
kostnadseffektiv än sin föregångare. I korthet 
bygger metoden på att kostnadsutvecklingen 
följs genom beräkningarna som finns i de 
konsekvensutredningar som remitteras till 
Regelrådet. För att metoden ska fungera fullt ut 
är det nödvändigt att beräkningarnas kvalitet 
höjs. Genom det intensifierade stöd, rådgivning 
och utbildning som genomförs av Tillväxtverket 
förväntas kvaliteten på beräkningarna öka 
framöver. 

Det ska vara enklare att lämna uppgifter 
Varje år lämnar företagen mer än 90 miljoner 
blanketter till olika myndigheter. Inte sällan 
lämnar företagen samma eller snarlika uppgifter 
till olika myndigheter och det är inte ovanligt att 
företagen tvingas lämna fler uppgifter än vad 
som är nödvändigt för ärendets handläggning. 
Det tar tid och energi från företagaren i form av 
administration som istället skulle ha kunnat 
läggas på att driva och utveckla verksamheten. 
Mindre företag lägger relativt sett mer tid på 
administration än större företag, samtidigt som 
dessa företag är viktiga ur ett jobbskapande 
perspektiv. 

Genom att underlätta, minska och förenkla 
företagens uppgiftslämnande skapas goda 
förutsättningar för att fler ska starta och utveckla 
företag. Något som bidrar till att fler kommer i 
arbete och till ökad tillväxt. Mot denna bakgrund 

tillsattes Uppgiftslämnarutredningen 2012 med 
uppdrag att dels presentera och dels genomföra 
förslag som innebär att uppgifter från företagen 
till statliga myndigheter som regel endast ska 
behöva lämnas en gång och till ett ställe.  

Ett förenklat uppgiftslämnande förväntas 
minska företagens kostnader men även den 
arbetsbörda som uppstår när snarlika uppgifter 
behöver lämnas flera gånger till olika 
myndigheter. Företagen kan därmed lägga 
mindre tid på administration och mer tid kan 
användas för kärnverksamheten. För att 
företagen ska uppleva påtagliga lättnader krävs 
att många myndigheter ansluter sig till 
Uppgiftslämnarservice. 

För myndigheterna innebär arbetet med ett 
minskat och förenklat uppgiftslämnande, och 
särskilt med Uppgiftslämnarservice, större 
företagsfokus med bättre service till företagen. 
Genom Uppgiftslämnarservice får myndighet-
erna även ett redskap för att förenkla för 
företagen genom samordning och minskning av 
antalet uppgiftskrav. 

Bättre förståelse för företagens villkor 
Att underlätta företagens kontakter med 
kommuner och länsstyrelser och skapa större 
förståelse för företagens villkor är av stor vikt för 
att underlätta för företagen i deras verksamhet. 
Utbildningen Förenkla - helt enkelt har varit ett 
viktigt verktyg i detta arbete. Antalet kommuner 
som har genomfört utbildningen visar, tillsam-
mans med utvärderingarna, att de uppsatta målen 
för det kommunala förenklingsarbetet har 
uppnåtts för 2014.  

Genom länsstyrelsernas utbildning och inte-
grering av förenklingsarbetet i länsstyrelsernas 
ordinarie arbete bedöms målet om att länsstyrel-
serna ska ha bättre förståelse för företagens vill-
kor vara uppfyllt för 2014.  

Dialog med företagen och deras organisat-
ioner för att få ta del av synpunkter och förslag 
är viktigt för att få ökad kunskap om vad som är 
onödigt krångligt och kostsamt för företagen. 
Förenklingsarbetet kan då inriktas mot de områ-
den som gör skillnad för företagen. Små och 
medelstora företags perspektiv och behov är 
särskilt viktiga att beakta. En viktig aspekt i sam-
rådet med företagen är att hitta arbetsmetoder 
för att ta hand om förslagen och att återkoppla 
vad som har hänt med förslagen och syn-
punkterna. Tillväxtverkets sammanställning visar 
att det finns ett intresse hos myndigheterna att 
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ha den här dialogen och många myndigheter 
arbetar på olika sätt med att fånga in synpunkter 
och förslag, att ta om hand dem och att ge åter-
koppling. Många myndigheter arbetar även för 
att små och medelstora företags perspektiv och 
behov ska beaktas. 

Servicen ska öka och handläggningstiderna minska 
Insatserna som görs av länsstyrelserna bedöms 
som viktiga för att förbättra företagens 
kontakter med länsstyrelserna. Utveckling av 
länsstyrelsernas arbete med kvittenser är en 
viktig åtgärd för att kunna uppnå förbättrad 
service till företagen. För flera av insatserna tar 
det dock längre tid innan resultat uppnås. För 
målen minskade handläggningstider och 
förbättrad service är det därför för tidigt att följa 
upp de genomförda insatserna. 

Det är viktigt att myndigheterna i sitt arbete 
har kunskap om hur nöjda de företag som 
kommer i kontakt med myndigheten är. Det 
finns många områden som är betydelsefulla för 
företagen som t.ex. bemötande, tillgänglighet 
och handläggningstid. Tillväxtverkets samman-
ställning visar att myndigheterna generellt är 
intresserade av att veta hur nöjda företagen är. 
Bemötande är det som företagen anger att de är 
mest nöjda med. Tillväxtverkets bedömning är 
att frågor som bemötande och service är viktiga 
för företagen och har fått ökad betydelse i 
förenklingsarbetet under senare år. Ökad 
medvetenhet om betydelsen kan återspeglas i 
resultatet. 

Att handläggningstiderna inte är onödigt 
långa är en central fråga för företagen, men det är 
även av betydelse att få information om hur lång 
handläggningstiden för ett ärende förväntas bli. 
Det påverkar förutsägbarheten och företagens 
möjlighet att kunna planera sin verksamhet. 
Många myndigheter ger information om 
förväntad handläggningstid till företagen. 
Tillväxtverket lyfter fram att det skulle 
underlätta för företagen om uppgift om 
handläggningstid i ännu större utsträckning 
kunde ges per automatik till företagen istället för 
att företagaren själv ska behöva söka efter 
informationen. Tillväxtverket kan se utifrån 
myndigheternas svar att handläggningstider 
många gånger fungerar som en drivkraft för att 
skapa medvetenhet och hitta effektiva arbetssätt 
och metoder för att nå målen.  

Bättre konsekvensutredningar 
I samband med Regelrådets nya organisations-
form från och med den 1 januari 2015 
förändrades rådets uppgifter något till att i 
huvudsak utgöras av granskningen av konse-
kvensutredningarnas kvalitet. Den tidigare 
rådgivande och stödjande funktionen flyttades 
till Tillväxtverket. Med denna lösning skapas 
förutsättningar för ett effektivt resursutnytt-
jande och ökad tydlighet gentemot regelgivarna. 
Genom förändringen tydliggörs att Tillväxtver-
ket är den aktör som har det samlade ansvaret 
för att ge rådgivning och stöd i arbetet med kon-
sekvensutredningar till regelgivare på alla nivåer. 

Förenklingsarbetet inom EU och OECD 
Förenklingsarbetet på EU-nivå är ett långsiktigt 
arbete som kräver kontinuerligt fokus för att ge 
resultat. Arbetet är i dag en naturlig del av EU:s 
samlade näringspolitik och finns med i bl.a. 
Small Business Act och EU:s ramprogram för 
konkurrenskraft (COSME). Förenklingsåtgär-
der som t.ex. att stärka arbetet med konsekvens-
utredningar på EU-nivå, är fortsatt aktuellt för 
att stärka tillväxten i Europa. De initiativ som tas 
av OECD är viktiga för att driva arbetet med 
regelkvalitet och regelreformering framåt. 

Kapitalförsörjning 

Ramvillkor har stor betydelse för företagens 
finansieringsmöjligheter. Statens roll är mark-
nadskompletterande, då företagens behov av 
externt kapital i första hand ska tillgodoses av 
den privata marknaden. Ett exempel där det 
finns behov av marknadskompletterande insatser 
är i tidiga utvecklingsskeden vid kommersiali-
sering av innovativa affärsidéer. För tillväxtföre-
tag i tidiga faser har dock utbudet av privat 
riskkapital minskat under flera år. Tidiga skeden 
präglas av hög risk, värderings- och 
informationsproblem samt långa ledtider till 
finansiell bärighet, vilket gör att marknaden 
sällan kan eller vågar satsa kapital på egen hand. 

Almis verksamhet visar att statliga 
marknadskompletterande insatser spelar en 
viktig roll och verksamheten bedöms bidra till 
tillväxt i befintliga företag och att nya företag 
startas. 

Inlandsinnovation har efter sitt tredje verk-
samhetsår etablerat sig som en kapitalstark 
finansiär för små och medelstora företag i norra 
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Sverige och Fouriertransform har efter sitt 
utvidgade investeringsmandat gjort ett antal 
investeringar utanför fordonsklustret. Industri-
fondens verksamhet visar gott resultat och 
Norrlandsfondens ökade utlåning jämfört med 
föregående år visar att det fortsatt finns en 
efterfrågan på lånefinansiering utöver vad 
bankerna tillhandahåller, vilket indikerar att 
statlig lånefinansiering har en viktig roll att fylla. 

Det finns behov av att tydliggöra och förenkla 
dagens system av statliga finansieringsinsatser. 
Regeringen tillsatte i februari 2015 en särskild 
utredare med uppdrag att se över statens insatser 
för företagsfinansiering och föreslå hur 
nuvarande insatser kan bli mer effektiva och 
ändamålsenliga (dir. 2015:21). Utredaren 
redovisade i juni ett antal förslag. Utredningen 
lyfter fram behovet av att stärka utbudet av 
riskvilligt kapital i expansionsskeden och i tidiga 
utvecklingsfaser. Vidare föreslår utredningen 
strukturförändringar och insatser för att uppnå 
en mer samlad aktörsstruktur utan långsiktiga 
inlåsningar i investeringsmandat, samt insatser 
som i hög grad bygger på och stimulerar 
samverkan och samfinansiering med privata 
finansiärer. En metod som föreslås är riskdelning 
och asymmetriskt risktagande. Utredningen 
lämnar även förslag på att stärka insatserna i de 
allra tidigaste utvecklingsskedena genom 
ytterligare medel till innovationslån och 
verifieringsinsatser för företag och projekt i 
inkubatorer samt vid innovationskontor. 
Regeringen delar i huvudsak utredarens analys 
och har för avsikt att återkomma till riksdagen i 
frågan. Se vidare i avsnitt 3.8 Politikens 
inriktning. 

Information och rådgivning 

Tillgång till grundläggande service i form av 
information, kunskap och vägledning är av stor 
betydelse för att kunna starta, driva och utveckla 
företag. Staten har ett ansvar för att tillhanda-
hålla lättillgänglig information och service 
avseende de regler och villkor som gäller för 
företagande. Tillväxtverkets informationsinsatser 
bedöms ha bidragit till att stimulera 
entreprenörskap och företagsutveckling genom 
att sprida information både generellt och riktat 
till vissa målgrupper och branscher. Som det 
framgår i resultatredovisningen för den myndig-
hetsgemensamma webbplatsen verksamt.se är 

både antalet unika besökare och andelen nöjda 
besökare stor, och bedömningen är att berörda 
myndigheters arbete med att utveckla verk-
samt.se visar gott resultat och bidrar till att un-
derlätta myndighetskontakterna för blivande och 
befintliga företagare. Det finns dock potential 
för ytterligare utveckling, och det är därför 
angeläget att fortsätta vidareutveckla verksamt.se 
som den nationella vägen in till 
myndighetsinformation om att starta, driva och 
utveckla företag. Inom Tillväxtverkets program 
Företagens utveckling har man på ett naturligt 
sätt inkluderat internationaliseringsperspektivet i 
sitt tillväxtarbete. Samarbetet med övriga offent-
liga aktörer som arbetar med internationalisering 
av små och medelstora företag har fortsatt i 
positiv riktning men ytterligare samordning är 
nödvändig.  

Tillväxtverkets program inom de kulturella 
och kreativa näringarna har stärkt kunskapen 
hos intermediärer, exempelvis Almi, om 
näringens behov och möjligheter vilket innebär 
hävstångseffekter för kulturella och kreativa 
företag att få bättre stöd inom befintliga 
stödsystem. 

Företagens konkurrenskraft är i stor ut-
sträckning beroende av förmågan att tillgodo-
göra sig och tillämpa ny kunskap. Regeringen 
menar därför att det är viktigt att rådgivningsin-
satserna för företagare och individer är behov-
sanpassade för att företagens tillväxtpotential ska 
tas tillvara. Behovet av kunskap spänner över en 
rad områden och för många små och medelstora 
företag är bl.a. tillgången till rådgivning, nätverk 
och mötesplatser av stor betydelse för 
utvecklingen i företaget. Samtidigt kan kun-
skapsbehoven variera beroende på vilket ut-
vecklingsskede ett företag befinner sig i. Oftast 
är behovet av statliga insatser särskilt stort i ti-
diga utvecklingsskeden. Almi har framgångsrikt 
arbetat med insatser för företag i tidiga 
utvecklingsskeden, en inriktning som regeringen 
har förstärkt i propositionen Vårändringsbudget 
för 2015 (2014/15: 99) och i 2015 års ekono-
miska vårproposition (2014/15:100).  

Huvuddelen av Tillväxtverkets verksamhet 
inom rådgivning och informationsspridning 
direkt till företag sker genom de organisationer 
som får någon form av ekonomiskt stöd från 
Tillväxtverket. Det är därför viktigt att myndig-
heten utvecklar uppföljningen och effektutvär-
deringen avseende de insatser som genomförs av 
de organisationer som erhåller stöd. De nya 
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rutiner för hantering av verksamhetsbidrag som 
Tillväxtverket infört 2014 är ett steg i rätt rikt-
ning för att säkerställa att stöd går till ändamål 
och organisationer som möjliggör största möj-
liga genomslag i att bidra till att fler små och 
medelstora företag bildas, växer och bidrar till en 
hållbar tillväxt. 

Almis rådgivnings- och mentorsverksamhet 
bedöms, baserat på de uppföljningar som gjorts, 
vara framgångsrik och anpassad både efter reg-
ionala kontexter samt efter den enskilda företa-
garens/individens behov och fortsätter uppvisa 
goda utvärderingsresultat. Det är dock angeläget 
att fortsätta arbetet med att nå underrepresente-
rade grupper vilket t.ex. visat sig i den ojämna 
könsfördelningen i mentorprogrammet för unga. 
Bolaget har på ett positivt sätt integrerat en glo-
bal ansats inom sin rådgivningsverksamhet och 
bidrar därmed till att fler små och medelstora 
företag verkar globalt.  

För att ytterligare stärka bolagets möjlighet 
att möta varje enskilt företags behov har rege-
ringen förtydligat Almis ägaranvisning och ökat 
flexibiliteten i hur bolaget kan styra sin verk-
samhet. Genom ett tydligare uppdragsmål och 
ökad möjlighet för Almi att självständigt anpassa 
rådgivningsverksamheten förstärkts bolagets 
möjligheter att uppfylla regeringens mål för 
Almi att bidra till att fler små och medelstora 
företag växer samt att fler företag startas. 

Insatser för hållbart företagsfrämjande 

För en hållbar tillväxt är det grundläggande med 
likvärdiga villkor i det företagsfrämjande 
systemet. En mångfald av företag och företagare 
inom en bredd av branscher bidrar till förnyelse, 
innovation och ger förutsättningar för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. Det är därför 
angeläget att kvinnor och män oavsett ålder eller 
etnisk bakgrund kan ta del av statens insatser 
och resurser inom företagsfrämjandet.  

Som ett komplement till de generella 
insatserna har särskilda insatser därför riktats 
mot grupper där det finns stor potential för ökat 
företagande eller grupper som inte fått del av 
företagsfrämjande insatser i samma utsträckning 
som andra. Bedömningen är att de riktade 
insatserna har bidragit till att stärka 
förutsättningarna för personer i dessa grupper 
att driva företag. 

Exempelvis har satsningen på ambassadörer 
för kvinnors företagande synliggjort kvinnor 
som företagare och skapat förebilder för framför 
allt unga kvinnor och män. De särskilda insatser 
som genomförts av Almi för att underlätta för 
personer med utländsk bakgrund att starta och 
driva företag har bedömts varit lyckade och är en 
viktig hävstång för integration och företagande, 
inte minst för kvinnor med utländsk bakgrund. 
Intresset för företagande är relativt stort bland 
unga kvinnor och män, och tillväxtviljan är 
större bland unga företagare än bland äldre. Att 
arbeta med entreprenörskap i utbildningen kan 
både stärka ungas intresse och förmåga att driva 
företag på sikt, och utveckla färdigheter som 
efterfrågas av arbetsgivare. De riktade satsningar 
som gjorts mot unga, bland annat genom 
Tillväxtverkets insatser för att främja 
entreprenörskap i högre utbildning och via 
Ungas innovationskraft har bidragit till att stötta 
ungas entreprenörskap, samt visat att det finns 
en efterfrågan på lättillgänglig information, 
coachning, stöd och finansieringstjänster som 
passar unga företagare och idéutvecklare i olika 
skeden.  

I arbetet med de riktade insatserna inom 
hållbart företagsfrämjande har Tillväxtverket och 
Almi haft huvudansvar för genomförandet. Det 
har skett i samarbete med många olika aktörer 
som har betydelse för företagare i olika faser. På 
så sätt har de riktade insatserna bidragit till att 
kunskaper om gruppernas förutsättningar har 
spridits samt att den potential som ett ökat 
företagande i grupperna innebär synliggjorts.  

Almi, Tillväxtverket och Vinnova har under 
flera år arbetat med att anpassa sina generella 
verksamheter så att de bättre når ut till och 
möter behoven hos grupperna kvinnor, unga och 
personer med utländsk bakgrund. De riktade 
insatserna, i kombination med tydligare 
rapporteringskrav, har bidragit till att stärka 
aktörerna i deras arbete med att bättre möta 
olika gruppers efterfrågan, men regeringen gör 
bedömningen att det även fortsatt kommer 
finnas behov av att särskilt stärka informationen 
och rådgivningen till vissa grupper av individer. 
Det är även angeläget att de företagsaktörer som 
handhar offentliga medel arbetar systematiskt 
med sin kompetensutveckling och anpassning av 
produkter och kommunikationskanaler för att 
säkerställa att man når olika grupper av 
företagare och därmed erbjuder ett 
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företagsfrämjande som tillvaratar den totala 
tillväxtpotential som finns i landet. 

Branschsatsningar 
Regeringen har riktat vissa särskilda insatser mot 
specifika branscher där det behövs specifika 
kunskaper: branscher som är nya eller befinner 
sig i omvandling eller branscher som är särskilt 
viktiga för att bidra till hållbar tillväxt, såsom 
besöksnäringen och miljödriven 
näringslivsutveckling. 

Turism 
Insatser som syftar till att utveckla besöksnä-
ringen utgör en del av regeringens näringspolitik. 
Samarbete mellan olika aktörer på olika nivåer i 
samhället inom t.ex. natur och kulturmiljö, eve-
nemang, kulturella verksamheter, värdskap, fy-
sisk miljö och infrastruktur är centralt. Initiativ 
och insatser som främjar besöksnäringens ut-
veckling återfinns inom flera politikområden 
bl.a. inom kultur-, miljö-, friluftslivs- och lands-
bygdspolitiken samt den regionala tillväxtpoliti-
ken. På turismområdet ansvarar Tillväxtverket 
för inkvarteringsstatistik, kunskapsbildning, 
strategiskt samverkansarbete, destinationsut-
veckling och insatser för ökad kvalitet och håll-
barhet. V.S. VisitSweden AB marknadsför 
Sverige som turistland utomlands. Samtidigt som 
regeringen satsat på besöksnäringen via 
Tillväxtverket och VisitSweden har Sverige haft 
fler utländska besökare. 

Miljödriven näringslivsutveckling 
De stora klimat- och miljöutmaningarna nu och 
framöver i Sverige och globalt innebär samtidigt 
också stora affärsmöjligheter för företag med 
nya innovativa lösningar. Inte minst då Sverige 
har en relativt liten hemmamarknad behövs olika 
typer av stöd för att underlätta international-
isering för svenska miljöteknikföretag. Det 
handlar ofta om relativt små företag med 
förhållandevis liten omsättning. Tillväxtverkets 
insatser bedöms ha bidragit till att svenska 
miljöteknikföretag fått bättre förutsättningar att 
komma ut på såväl den svenska som internation-
ella marknader.  

Hållbar mineralnäring 

Priserna på järnmalm sjönk under 2014, en 
utveckling som har fortsatt under 2015, och 
järnmalmsbolagen hade under året generellt lägre 

lönsamhet än under 2013. För övriga basmetaller 
var inte prisnedgången lika omfattande som för 
järnmalm och bolag som utvinner andra metaller 
än järn hade därför inte motsvarande 
lönsamhetsutveckling under året. 

Sverige som gruvnation 
Sverige är EU:s ledande gruvnation och en stor 
del av den teknologi som används av näringen är 
utvecklad av svenska bolag. För att Sverige ska 
fortsätta stå starkt som gruvnation är det viktigt 
att skapa gynnsamma förutsättningar så att gruv- 
och mineralnäringen kan växa på ett hållbart sätt 
och öka sin delaktighet på den internationella 
arenan. Det kräver dialog och samverkan med 
näringen, lärosäten och andra aktörer som bidrar 
till eller berörs av gruvnäringens verksamhet. 

Sverige ska vara ett föregångsland för en 
hållbar utveckling inom gruvindustrin. 
Regeringen avser att skapa nya modeller för att 
utveckla en miljömässigt hållbar gruvnäring och 
samhällsutveckling, där gruvnäringen tar sitt 
finansiella ansvar. Vid prospektering och 
gruvdrift är det viktigt att höga naturvärden inte 
blir oåterkalleligt förlorade, vidare ska 
miljökraven ses över och vid behov skärpas. 

Sveriges mineralstrategi bidrar till en hållbar och 
konkurrenskraftig mineralnäring 
I Sveriges mineralstrategi utpekas ett antal 
fokusområden som arbetet inom strategin 
fokuseras på, bl.a. att främja dialog och 
samverkan mellan aktörer som berörs av eller 
bidrar till gruvnäringens verksamhet, ökad 
resurseffektivitet, utreda vad som hindrar ökad 
bostadsproduktion på gruvorter, främja 
kunskapen om geologins betydelse för tillväxt, 
främja gruvsamhällen med attraktiva natur- och 
kulturmiljöer m.m. 

En central del i arbetet med genomförandet av 
mineralstrategin är att skapa platser för dialog, 
kunskapsutbyte och möjligheter till samverkan. 
Det är dock för tidigt för att kunna redovisa 
något samlat resultat för de aktiviteter och 
satsningar som genomförts eller påbörjats inom 
strategins ram. 

Geologisk information bidrar till ökad tillväxt i 
hela landet 
Kvalitetssäkrad geologisk information är nöd-
vändig för att tillgodose samhällets och närings-
livets behov. Beslut som rör samhällsplanering, 
infrastruktursatsningar, naturresursutvinning 
och arbetet med att nå miljökvalitetsmålen 
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medför ett behov av kvalificerad geologisk 
information. Användningen av SGU:s tjänster 
har ökat kraftigt de senaste åren. Vidare är SGU 
en viktig remissinstans inom ramen för sitt 
ansvarsområde. Myndigheten yttrade sig över 
990 remisser under 2014, och antalet ärenden 
ökar kraftigt för varje år vilket visar att den 
information som SGU lämnar i sina yttranden 
fyller ett kunskapsbehov. 

Den särskilda satsning som har pågått under 
flera år med att ta fram nya kartprodukter 
tillsammans med ett förbättrat webbaserat utbud 
vidareutvecklas kontinuerligt. Det ramverk som 
under 2014 har tagits fram för publicering av 
öppna data är uppskattat av användare för 
användning i egna system. 

Digitalisering och publicering via SGU:s 
webbplats av borrkärnearkivet möjliggör analys 
av borrkärnor för förberedelse av prospekte-
ringsarbeten eller forskningsändamål från andra 
delar av världen. 

Regeringen gör bedömningen att det 
kontinuerliga arbetet med kvalitetssäkring av 
insamlad geologisk information ger goda 
förutsättningar för ett hållbart och ansvarsfullt 
nyttjande av Sveriges naturtillgångar samt för 
fysisk planering. 

SGU:s fortlöpande kommunikation med 
myndigheter och verksamhetsutövare kring 
framtagna vägledningsdokument leder till en 
bättre förståelse och samsyn kring regelverk för 
bl.a. täkt- och gruvverksamhet mellan olika 
aktörer. 

De senaste årens höga efterfrågan på 
kvalitetssäkrad geologisk information och andra 
tjänster från SGU, tillsammans med andra behov 
som uppkommer från den svenska gruvnäringen, 
har synliggjort nyttan av en kontinuerlig 
utveckling av anpassade produkter och 
distribution. Fri tillgänglighet till data utan 
begränsande användarvillkor bidrar till 
innovation och skapar mervärden för användarna 
och samhället. 

Tillkännagivanden 

Riksdagen har genom ett tillkännagivande upp-
manat regeringen att inrätta en myndighetsge-
mensam portal för rådgivning samt registrerings- 
och tillståndsförfarande vid företagsstart (bet 
2010/11:NU8, rskr. 2009/10:214, bet. 
2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294). Den 15 

december 2011 uppdrog regeringen åt Tillväxt-
verket, Bolagsverket och Skatteverket att vidare-
utveckla den myndighetsgemensamma företa-
garportalen verksamt.se i linje med tillkännagi-
vandet. Flera delrapporter har lämnats. 
Resultaten från uppdraget slutredovisades den 
31 mars 2015 och genomförda åtgärder redovisas 
närmare under avsnitt 3.5.2 Entreprenörskap och 
företagande. Under året har även en tjänst för 
förenklat uppgiftslämnande utvecklats. I och 
med de insatser som därmed genomförts för att 
utveckla verksamt.se bedömer regeringen att 
riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat. 
Utvecklingen av verksamt.se kommer att 
fortsätta även framgent, med fler och fördjupade 
tjänster. Portalen är ett centralt verktyg för att 
förenkla för företagare och blivande företagare. 

3.5.3 Innovation och förnyelse 

För att främja innovation och förnyelse 
genomförs ett flertal åtgärder. Under utgiftsom-
råde 24 Näringsliv innefattar detta till exempel 
insatser för att stärka näringslivets innovations-
förmåga genom att stimulera behovsmotiverad 
forskning och ökad innovationsförmåga samt 
marknadskompletterande stöd till kommersiali-
sering i nya eller växande kunskapsbaserade 
företag där den privata marknaden verkar i 
begränsad omfattning. Vidare är statens roll att 
tillhandahålla ett väl fungerande system för 
hantering av immateriella tillgångar av avgörande 
betydelse för svensk innovationskraft. 

Innovationsfrämjande insatser genomförs 
t.ex. även inom ramen för den regionala 
tillväxtpolitiken, se utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt. 

Arbetet sker dels genom riktade insatser dels 
genom myndigheter och bolag såsom Verket för 
innovationssystem (Vinnova), Sveriges 
geologiska undersökning (SGU), Patent- och 
registreringsverket (PRV), Patentbesvärsrätten 
(PBR), Patentombudsnämnden och RISE 
Research Institutes of Sweden AB (Rise) samt 
Almi Företagspartner AB (Almi). 

Resultat 

Resultat av arbetet med att stärka 
innovationskraften via insatser under 
utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas i form av 
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centrala prestationer av myndigheter och andra 
aktörer. Särskild resultatinformation, t.ex. 
genom utvärderingar, redovisas då sådan finns 
tillgänglig. 

Behovsmotiverad forskning och ökad 
innovationsförmåga 

Stöd till forskning och innovation för stärkt 
konkurrenskraft 
Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt 
genom finansiering av behovsmotiverad 
forskning och utveckling av effektiva 
innovationssystem. Myndigheten ska verka för 
nyttiggörande av forskning för att uppnå hållbar 
tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. För 
detta genomför Vinnova olika insatser för att 
stimulera samverkan mellan näringsliv, 
universitet och högskolor, forskningsinstitut 
och offentlig verksamhet. 

 
Diagram 3.1 Fördelning av beviljade medel från Verket för 
innovationssystem 2014 

 
Källa: Vinnova, Årsredovisning 2014. 

 
Under 2014 beviljade Vinnova 1 473 forsknings- 
och innovationsprojekt bidrag med totalt cirka 
2 632 miljoner kronor. Det är en ökning med 
cirka 231 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Kravet på medfinansiering 
innebär att beviljade medel generellt växlas upp 
till mer än det dubbla. De största skillnaderna 
jämfört med föregående år i andel beviljade 
medel efter kategori stödmottagare återfinns 
främst för privata företag samt universitet och 
högskolor. Andelen för den första kategorin har 
ökat och andelen för den andra har minskat. 
Jämfört med 2013 har beviljade medel till 
offentlig förvaltning ökat mest, både i absoluta 
tal (från 127 miljoner kronor 2013 till 211 
miljoner kronor 2014) och procentuellt. 

Andelen beviljade ansökningar varierar över åren 
beroende på typ av program, målgrupp och 
omfattning 

Den stigande nivån på anslaget 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling bi-
drar till den ökade administrativa hanteringen 
kopplat till myndighetens program och utlys-
ningar. Under 2014 ökade antalet utlysningar 
jämfört med föregående år, liksom hanteringen 
av ansökningar, bas-, läges- och slutrapporter 
och utbetalningar (se tabell 3.12). 

Inom ramen för Vinnovas arbete med strategi 
och analys har myndigheten fortsatt att ta fram 
rapporter och andra publikationer under 2014. 
Dessa används som underlag för satsningar på 
forskning, utveckling och innovation via Vin-
nova men även av Regeringskansliet, regionala 
aktörer och andra aktörer inom forsknings- och 
innovationssystemet. Vidare låter Vinnova kon-
tinuerligt externa utvärderare följa upp de pro-
gram som myndigheten hanterar. Utöver detta 
genomför Vinnova effektanalyser för att löpande 
utveckla verksamheten. 

Som ett led i samarbetet mellan Vinnova och 
myndighetens motsvarighet i Finland, Tekes, har 
en utvärdering och jämförande studie genom-
förts avseende myndigheternas insatser för in-
formations- och kommunikationsteknik (it). 
Rapporten ”Similar paths, different approaches. 
Evaluation of the ICT sector programmes in 
Finland and Sweden” fokuserar på ett antal pro-
gram inom it som har genomförts av de båda 
myndigheterna. Generellt gör den oberoende 
utvärderaren bedömningen att programmen har 
varit resultatmässigt lyckade. Den jämförande 
analysen lyfter fram likheter och olikheter mel-
lan länderna. Där konstateras att it tydligare 
ingår i olika typer av nationella strategidokument 
i Finland, men att den tematiska inriktningen på 
insatserna har varit liknande i de båda länderna.  

Tekes insatser har i hög utsträckning varit 
planeringsorienterade och de har vilat på konti-
nuerligt omprövade strategidokument. Vinnovas 
insatser har i hög utsträckning grundat sig på 
proaktiv och flexibel planering utifrån närings-
livets behov. Utvärderaren rekommenderar att 
myndigheterna utvecklar sitt samarbete på stra-
tegisk och operationell nivå för ömsesidigt lä-
rande och resursoptimering. Utvärderaren po-
ängterar vidare behovet av strategisk planering 
som bejakar osäkerheter, genom flexibilitet i 
förhållande till skiftande förutsättningar, istället 
för att försöka kontrollera dem. 
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Tabell 3.12 Insatser kopplade till forskning och innovation 2009–2014 
Antal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Program 93 92 85 95 84 81 

Utlysningar 31 27 146 162 134 161 

Mottagna ansökningar 2 810 1 818 2 287 2 717 3 806 4 267 

Beviljade ansökningar 1 090 798 847 1 224 1 448 1 473 

Bas-, läges- och slutrapporter 3 643 3 564 3 512 4 092 4 821 5 014 

Utbetalningar till projekt 1 885 1 897 2 951 3 457 3 730 4 037 

  
Vinnova har låtit en oberoende utvärderare 
studera insatser för att påverka universitet och 
högskolors samverkan med det omgivande 
samhället. I rapporten ”Långsiktig utveckling av 
svenska lärosätens samverkan med det 
omgivande samhället: Effekter av forsknings- 
och innovationsfinansiärers insatser” konstaterar 
utvärderaren att det råder en positiv inställning 
till samverkan vid de sex lärosäten som studeras 
och att samverkan har ökat över tid. Det finns 
dock stora skillnader i hur denna samverkan ser 
ut, bl.a. beroende på verksamhetens bredd och 
inriktning. 

Utvärderaren drar slutsatsen att finansiering 
från Vinnova och andra forskningsfinansiärer har 
bidragit till att påverka universitet och 
högskolors samverkan med det omgivande 
samhället. Även andra typer av instrument, så 
som förordningsstyrda krav, bedöms ha bidragit 
till att öka samverkan. 

Internationellt forskningssamarbete 
De första utlysningarna i EU:s forskningspro-
gram Horisont 2020 öppnades under året och 
Vinnova har arbetat för att sprida information 
om programmet till breda målgrupper. 
Dessutom har Vinnova gjort en riktad insats 
mot lärosäten som har varit särskilt framgångs-
rika i tidigare ramprogram, för att lyfta fram 
viktiga nyheter inom spetsforskningen inom 
Horisont 2020, samt kommuner, landsting och 
myndigheter som har stor potential att stärka 
sitt deltagande i de europeiska forsknings- och 
innovationsprogrammen. Dessutom har små och 
medelstora företag varit en särskilt prioriterad 
målgrupp för informationsinsatser. 

Alla strategiska innovationsprogram har fått 
möjlighet att starta påverkansplattformar för att 
stärka synergier mellan nationella programmen 
och Horisont 2020. I syfte att stimulera 
mobilisering och samverkan mellan olika aktörer 
för att positionera svenska styrkeområden på 

europeisk nivå finansierar Vinnova 38 nationella 
påverkansplattformar. 

Arbetet med EU-samordningsfunktionen 
som samlar Statens energimyndighet, Forsk-
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte), Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas), 
Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova 
för bl.a. samordning av svenskt deltagande i 
europeiska partnerskapsprogram har fortsatt.  

Se mer om Horisont 2020 under utgiftsom-
råde 16 Utbildning och universitetsforskning. 

Vinnova har också till uppgift att stimulera 
övrigt internationellt samarbete som stärker 
svensk forskning och innovation samt bidrar till 
nytta för Sverige. Det bedrivs bilaterala samar-
beten. Vinnova har skapat kontakter och 
möjliggjort samarbetsprojekt mellan forskare 
och företag i Sverige och t.ex. Kina, Indien, 
Brasilien och Japan. Under året har bland annat 
programmet Internationell samverkan för mil-
jöinnovationer med Vinnova och Energimyn-
digheten, tillsammans med kinesiska Ministry of 
Science and Technology fortlöpt, samt program 
tillsammans med Vetenskapsrådet och 
Department of Biotechnology i Indien. 

Utvecklingen av det svenska innovationsklimatet 
Tillväxtanalys har i sin rapport Innovationskli-
matet i Sverige 2014 tagit fram och följt ett antal 
indikatorer för att möjliggöra en jämförelse av 
det svenska innovationsklimatets utveckling med 
utvecklingen i ett antal andra innovationsledande 
länder. Liksom rapporten från 2013 visar 2014 
års rapport på ett antal områden där Sverige har 
fallande resultat relativt utvalda jämförelseländer. 
Det handlar till exempel om vissa frågor kopplat 
till utbildning och forskning, bidraget av 
förädlingsvärdet i exporten och den låga 
förekomsten av innovation i svenska företags 
upphandlingskontrakt med offentliga organi-
sationer. Områden som visade på en positiv 
utveckling i förhållande till jämförelseländerna 
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var till exempel attityder till företagande och 
entreprenörskap, förekomsten av utländska 
forskarstuderande och ramvillkor för innovation. 

Strategiska kompetensmedel vid 
forskningsinstituten 
Industriforskningsinstituten under Rise ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och verka för 
hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka 
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. De 
nationella näringslivsintäkterna minskade 2014 
med 70 miljoner kronor, men kompenserades av 
ökade internationella intäkter på 80 miljoner 
kronor. De samlade direkta intäkterna från 
näringslivsuppdrag ökade därmed till 1 591 
miljoner kronor. Utöver dessa direkta intäkter 
uppskattas näringslivet bidra med en lika stor 
summa ”in kind”. I praktiken är uppväxlingen 
betydligt större om man ser till de nya 
produkter, processer, tjänster, affärsmodeller 
och industriell nytta som är ett resultat av 
verksamheten. 

Instituten har använt cirka 45 miljoner kronor 
av den statliga finansieringen för särskilda sats-
ningar till stöd för små och medelstora företag. 
Totalt har cirka 300 utvecklingsprojekt med små 
och medelstora företag genomförts, varav 18 var 
projekt inom ramen för Vinnovas program 
Forska och Väx och 86 var EU-projekt. Av Vin-
novas innovationscheckar, riktade till små och 
medelstora företag, har en fjärdedel använts för 
uppdrag hos Rise-instituten. Sammantaget stod 
små och medelstora företag för 414 miljoner 
kronor av institutens näringslivsintäkter. 

Instituten fortsätter att växa och under 2014 
uppgick det totala antalet anställda till 2 406 
personer, varav 35 procent kvinnor och 65 pro-
cent män. Staten finansierade Rise med totalt 
616 miljoner kronor i strategiska 
kompetensmedel 2014 (anslag 1:3 Institutens 
strategiska kompetensmedel). Av dessa medel 
öronmärktes 40 miljoner kronor för fortsatt 
etablering av institutet för hållbar 
processutveckling och katalys i Södertälje, SP 
Process Development (SPPD). 

SPPD fotsätter att utvecklas positivt. SPPD 
har byggt upp internationella samarbeten med 
institut och högskolor för att förbättra möjlig-
heterna att delta i EU:s forskningssamarbeten. 
Fokus har legat på bioekonomiområdet, t.ex. 
omvandling av lignocellulosa till olika produkter 
som drivmedel och insatskemikalier. Inom life 
science-området deltar SPPD i två större 

europeiska forskningsprojekt som adresserar 
antibiotikaresistens, Formamp och IMI Enable. 

Under 2014 ökade institutens totala omsätt-
ning med drygt sex procent, motsvarande 176 
miljoner kronor, till totalt 2 952 miljoner kro-
nor. Ökningen sker inom samtliga intäktsslag, 
varav den största ökningen skedde inom medel 
från offentliga finansiärer tagna i konkurrens. 
Intäkterna från offentliga forskningsfinansiärer 
ökade med nära 20 procent från 505 till 600 
miljoner kronor. En anledning till detta är bland 
annat att instituten varit mycket framgångsrika i 
ansökningsomgångarna till det nya programmet 
för strategiska innovationsområden som Vin-
nova tillsammans med Statens energimyndighet 
och Formas startat under 2013 och fortsatt 
under 2014.  

Instituten har även varit framgångsrika i Vin-
novas satsning på utmaningsdriven innovation. 
Under 2014 deltog instituten i drygt 40 olika 
projekt. De medel som avsätts på statsbudgeten 
för bidrag i form av strategiska kompetensmedel 
uppgick till 21,2 procent av Rise totala omsätt-
ning. 

Totalt omsatte EU-projekt hos Rise knappt 
300 miljoner kronor, vilket är cirka 10 procent av 
omsättningen. Rise deltar i totalt 218 EU-pro-
jekt och koordinerar 17 av dessa. Instituten har 
använt sammanlagt 63 miljoner kronor av de 
strategiska kompetensmedlen för att medfinan-
siera EU-projekt.  

Under 2013 har instituten under Rise 
publicerat över 1 500 artiklar olika publikationer 
varav cirka 600 var vetenskapligt granskade. 

Kommersialisering 

Almi har i uppdrag att stödja företag i tidiga 
skeden med hög tillväxtpotential. Almis 
lånefinansiering till innovationsprojekt ökade 
kraftigt under förra året och uppgick till 150 
miljoner kronor 2014 jämfört med 93 miljoner 
kronor 2013. Av detta fördelades 116 miljoner 
kronor till s.k. innovationslån och 34 miljoner 
kronor i förstudiemedel, t.ex. för utvärdering av 
en idés kommersialiseringspotential. 

Inom ramen för de särskilda insatserna för 
kvinnors företagande förstärktes Almis 
innovationsfinansiering 2014 med 10 miljoner 
kronor, på motsvarande sätt som tidigare år. 
Utlåningen till kvinnor ökade något 2014 och 
uppgick till knappt 20 miljoner kronor.  
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Under 2014 minskade antalet kunder som tog 
del av Almis innovationsrådgivning jämfört med 
föregående år och uppgick till 4 200, vilket 
motsvarar cirka en fjärdedel av all rådgivning 
som erbjöds av Almi. 

Almi har även fungerat som distributionska-
nal för andra aktörer som främjar innovation, 
exempelvis förmedlar Almi innovationscheckar 
och immaterialrättscheckar från Vinnova re-
spektive PRV. 

Under 2014 har Almi ansvarat för det statliga 
inkubatorprogrammet. Under året ingick 42 
inkubatorer i programmet. De 26 inkubatorer 
som erhöll resultatbaserad finansiering under 
året utvärderade cirka 3 000 idéer för att slutligen 
anta 324 projekt och företag. Under året läm-
nade 243 projekt och företag inkubatorerna efter 
slutförd inkubationsprocess. Vid årsskiftet 
2014/15 fanns 458 företag och 96 projekt i de 
aktuella inkubatorerna. Totalt investerades cirka 
429 miljoner kronor i ägarkapital i 181 av de 
företag som fanns i de 26 inkubatorerna under 
2014.  

Immaterialrätt 

PRV är en avgiftsfinansierad myndighet vars 
ekonomiska mål för verksamheten är full kost-
nadstäckning. Antalet nationella patentansök-
ningar minskade marginellt 2014 (-0,7 procent) 
och antalet inkomna nationella varumärkesan-
sökningar minskade med 3 procent. Antalet 
nationella ansökningar inom områdena uppgick 
2014 till 2 477 (patent) respektive 8 483 
(varumärken). 

Under 2013 fortsatte PRV att tillsammans 
med Vinnova genomföra insatser som stärker 
små och medelstora företags affärsstrategiska 
hantering av immateriella tillgångar. Ett flertal 
kompetensutvecklings- och kommunikationsin-
satser har genomförts under året. PRV har bland 
annat träffat rådgivare runt om i landet, både 
genom deltagande i regionala innovationsträffar 
och genom utbildningar. Dessutom har PRV 
under året träffat cirka 500 små och medelstora 
företag inom ramen för Mitt företag-turnén. 

Patentombudsnämnden är en avgiftsfinansi-
erad myndighet vars ekonomiska mål för verk-
samheten är full kostnadstäckning. Under 2014 
auktoriserades sju ombud av nämnden och i tre 
fall har Patentombudsnämnden beslutat om att 
upphäva auktorisation. Vid bildandet av patent-

ombudsregistret 2010 uppskattades att registret 
skulle omfatta cirka 500 ombud och vid ut-
gången av 2014 var 401 patentombud 
auktoriserade. Antalet auktoriserade ombud 
ökade med enbart 4 ombud under 2014 och allt 
tyder på att antalet ansökningar kommer att 
ligga på en mycket låg och konstant nivå under 
de kommande åren. 

PBR överprövar PRV:s beslut i ärenden enligt 
patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen 
(1970:485), varumärkeslagen (2010:1877), 
namnlagen (1982:670) samt lagen (1991:1559) 
med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens 
och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
(1991:1559). PBR:s genomsnittliga handlägg-
ningstid för patentmål ligger liksom förra året 
över domstolens mål på ett år och sex månader. 
Handläggningstiden för övriga mål ligger under 
målet på ett år. 

PBR ska i mån av resurser ställa patenträttslig 
och teknisk sakkunskap till de allmänna dom-
stolarnas förfogande. Under 2014 ställde PBR 
domarresurser till de allmänna domstolarnas 
förfogande i en omfattning som motsvarar 0,5 
personår, vilket är en liten minskning jämfört 
med 2013. Verksamheten styrs dock till stor del 
av efterfrågan. 

Miljöteknik 

För perioden 2011–2014 avsatte riksdagen totalt 
400 miljoner kronor med syfte att stödja förut-
sättningarna för utveckling och export av svensk 
miljöteknik. Ett antal myndigheter och andra 
aktörer med statligt uppdrag har under perioden 
fått uppdrag omfattande en rad insatser, bl.a. 
kopplat till forskning och utveckling samt 
export. 

Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera 
insatserna. Av de totalt 26 uppdrag som den 
förra regeringen beslutade gör Tillväxtanalys 
bedömningen att två tredjedelar har potential att, 
i olika utsträckning, bidra till att målet för upp-
draget ska nås. Tillväxtanalys konstaterar att det 
i vissa fall saknas förutsättningar att uppnå må-
len, att additionaliteten av uppdragen övergri-
pande är tveksam, men att det finns förhållande-
vis goda förutsättningar för långsiktigt tillvarata-
gande av resultaten. Slutligen konstaterar 
Tillväxtanalys att flertalet av de studerade 
insatserna fortfarande var pågående eller nyligen 
hade avslutats. Därför menar man att det krävs 
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vidare analys för att kunna ge en mer fullständig 
bild av insatsernas resultat och effekter. 

Analys och slutsatser 

Ett dynamiskt näringsliv med innovativa företag 
är avgörande för den långsiktiga produktivitets-
utvecklingen och därmed för hållbar tillväxt och 
framtida välstånd. Därför är insatser för att 
främja dynamik i näringslivet och skapa bästa 
möjliga innovationsklimat centrala för att skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande 
företag i hela landet.  

Ett antal av de indikatorer som redovisas un-
der avsnitt 3.5.1 visar på en fortsatt vikande 
trend för innovation bland svenska företag. Till 
exempel minskar andelen företag med innovat-
ionsverksamhet och företag med innovations-
samarbeten, liksom andelen av företagens om-
sättning som härrör från nya produkter. Detta är 
en trend som måste brytas genom en samlad 
politik som bidrar till en ökad innovationsför-
måga i Sverige. 

Innovationsförmåga innebär att kunna om-
sätta kunskap, kompetens och idéer i nya lös-
ningar för att möta behov och efterfrågan. Staten 
genomför insatser för att stimulera både utbud 
och efterfrågan på nya lösningar. Utbudsper-
spektivet handlar om olika former av stöd för 
utveckling av ny kunskap eller andra innovat-
ionsaktiviteter, liksom skydd av immateriella 
tillgångar. Det kan t.ex. också handla om initiativ 
för att vidareutnyttja offentliga data. Stimulanser 
av efterfrågan syftar till att öka efterfrågan på 
nya lösningar, t.ex. genom innovationsupphand-
ling, standardisering och lagstiftning. 

En kontinuerlig dialog, t.ex. mellan arbets-
marknadens parter, lärosäten, myndigheter och 
politiska företrädare, är en viktig förutsättning 
för en utvecklad politik på området. Ett centralt 
verktyg för fortsatt dialog är det innovationsråd 
under ledning av statsministern som regeringen 
har inrättat. 

Vinnova bidrar till effektiva och starka innovat-
ionssystem 
Vinnova är en central aktör för att stimulera 
utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv med 
innovativa företag. Verket är involverat i stora 
delar av statens insatser för att stärka innovat-

ionskraften i samhället genom att möjliggöra 
samarbeten samt stötta och påskynda innovativa 
processer.  

För att statliga investeringar i forskning och 
utbildning ska leda till ökad effektivitet i det 
svenska innovationssystemet och bidra till sam-
hällets utveckling, ökat nyttiggörande av forsk-
ningsresultat och på sikt till tillväxt och sam-
hällseffekter är ett helhetsperspektiv och ett 
utvecklat samspel mellan utbildning, forskning 
och innovation samt övriga relevanta områden 
nödvändigt. Vinnova och övriga forskningsfi-
nansiärer har en viktig roll att stödja universitet 
och högskolor i deras strategiska arbete med 
samverkan med det omgivande samhället. I 
egenskap av forskningsfinansiär har Vinnova 
också en kvalitetsdrivande roll. 

Den kontinuerligt ökade bidragshanteringen 
vid Vinnova förväntas fortsätta att öka i takt 
med de anslagsökningar som beräknas till följd 
av forsknings- och innovationspropositionen 
(prop. 2012/13:30), se tabell 3.13. Hittills har de 
totala verksamhetskostnaderna inte stigit i 
samma takt som den ökade programhanteringen; 
förberedelser, utlysningar, hantering av ansök-
ningar, utbetalningar samt uppföljning och ut-
värdering. Regeringen står därför fast vid tidigare 
bedömning att myndigheten har utvecklat ar-
betssätt för att hantera den ökande arbetsbör-
dan. Det har hittills medfört att Vinnova har 
genomfört ökade insatser utan att kostnaderna 
för verksamheten har stigit i samma 
utsträckning. 
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Tabell 3.13 Ökade insatser för forskning och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv 2013–2016 
Tusentals kronor 

  2013 2014 2015 2016 

Utmaningsinriktade strategiska innovationsområden 75 000 175 000 225 000 225 000 

Deltagande i partnerskapsprogram inom Horisont 2020 0 100 000 100 000 200 000 

Ökad tillgänglighet till test- och demonstrationsanläggningar 50 000 50 000 50 000 50 000 

Gruv-, mineral- och stålforskning 25 000 30 000 50 000 100 000 

Kvalitet och prestation i lärosätenas externa samverkan 30 000 50 000 60 000 60 000 

Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling 25 000 85 000 115 000 125 000 

Institut för hållbar processutveckling och katalys 100 000 40 000 10 000 0 

Summa 305 000 530 000 610 000 760 000 

 
Flertalet av de insatser som Vinnova genomför 
syftar till att påverka innovationsklimatet på lång 
sikt. Regeringen gör liksom tidigare 
bedömningen att myndigheten bedriver ett 
ambitiöst arbete för att på kort sikt följa upp 
resultat och på längre sikt utvärdera effekter. I 
sammanhanget bör det noteras att många olika 
faktorer påverkar innovationssystemens 
utveckling utöver direkta insatser i innovations-
processer. Det handlar t.ex. om skattefrågor, 
lagar och förordningar om upphandling, ända-
målsenliga system för immaterialrättsligt skydd, 
attityder till entreprenörskap och nyskapande 
osv. Likaså finns det stora metodologiska 
utmaningar i att isolera effekter hos företag och 
andra organisationer av deltagande i program via 
Vinnova. Regeringen kommer därför lägga vikt 
vid att uppföljning och utvärdering av Vinnovas 
insatser kontinuerligt vidareutvecklas. 

Internationellt forskningssamarbete bidrar till 
mervärde 
Svenska aktörers deltagande inom internationella 
forskningssamarbeten innebär att betydande 
resurser tillförs insatser för att främja det 
svenska näringslivets konkurrenskraft. Vinnovas 
internationella arbete bidrar till att skapa viktiga 
nätverk och samarbeten för svenska företag och 
forskare, som i sin tur lett till att såväl stora som 
mindre företag har etablerat kontakter samt fått 
konkreta affärsmöjligheter med internationella 
partners. Det bidrar också till intern 
kompetensutveckling och till ömsesidigt 
strategiska lärandeprocesser på statlig nivå och 
EU-nivå. 

EU:s ramprogram för forskning och 
innovation, Horisont 2020, löper till och med 
2020. Regeringen bedömer att Horisont 2020 är 
av stor vikt för det svenska näringslivets 
konkurrenskraft och förmågan att möta stora 

samhällsutmaningar. Det arbete som bl.a. 
Vinnova bedriver i syfte att verka för ett starkt 
svenskt deltagande är därför prioriterat. Se vidare 
under utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. 

Från och med juni 2015 är Sverige ordförande 
i Eureka, ett internationellt nätverk med drygt 
40 medlemsländer som stödjer marknadsnära 
transnationella samarbetsprojekt inom forskning 
och utveckling. Regeringens ambition är att 
utveckla Eureka-samarbetet till att bli ett tydli-
gare strategiskt verktyg för internationalisering. 

Forskningsinstituten underlättar innovation 
Regeringens bedömning är att anslaget för stra-
tegiska kompetensmedel bidrar till hållbar till-
växt i näringslivet och att stärka institutens roll i 
innovationssystemet. Den beräknade förstärk-
ningen av anslaget förväntas ytterligare bidra till 
detta, se tabell 3.13 ovan. Industriforskningsin-
stituten är en forsknings- och innovationsaktör 
som har en stor betydelse för Sveriges 
utveckling. Industriforskningsinstituten stödjer 
näringslivets behov av innovation och de verkar i 
gränslandet mellan universitetens och högsko-
lornas forskning och näringslivets utveckling. 
Industriforskningsinstituten vidareutvecklar 
kunskap och kompetens som bidrar till att skapa 
värde för näringsliv och samhälle i form av inno-
vation. 

Deltagande i EU:s forskningsprogram är Rise-
institutens viktigaste internationella verksamhet 
och betydelsefullt för att utveckla kompetens 
och konkurrenskraft. Rise är den sjätte största 
mottagaren av EU-medel i Sverige. 

För att få en tydligare bild av institutens 
effekter på näringslivet har Tillväxtanalys tagit 
fram förslag på effektutvärderingsmodeller för 
institutens verksamhet. Med utgångspunkt i 
Tillväxtanalys rapport, som redovisades 2013, 
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bedriver Rise ett internt arbete med att 
operationalisera ett effektutvärderingssystem. 
Tillväxtanalys bistår i detta arbete. 

För stora delar av det svenska näringslivet, 
inte minst små och medelstora företag, kan in-
stituten spela en viktig roll som forsknings- och 
utvecklingsresurs. Instituten bidrar till att öka 
företagens tillgång till och förmåga att tillgodo-
göra sig forskningsbaserad kunskap i Sverige 
eller internationellt och omsätta denna i nya 
lösningar och affärsmodeller. 

Näringslivets efterfrågan på institutens 
kompetenser och tjänster fortsätter att utvecklas 
positivt. Under året har intäkterna från 
offentliga projektmedel ökat mest, vilket visar 
att instituten har en hög och eftertraktad kom-
petens. 

Regeringen bedömer att instituten bidrar till 
ökad samverkan mellan universitet och 
högskolor och näringsliv samt till förnyelse och 
ökad konkurrenskraft för näringslivet. Samtidigt 
ser regeringen att institutssektorn har potential 
att bli ett ännu bättre stöd för svenskt näringsliv 
genom större samordning mellan instituten och 
ett starkt gemensamt varumärke. I 
ägardirektiven till bolaget har Rise styrelse fått i 
uppdrag att i dialog med övriga ägarintressenter i 
Rise-gruppen söka hitta en organisatorisk- och 
ägarmässig lösning som möjliggör en 
konsolidering av de fyra instituten samtidigt som 
ett ändamålsenligt kundinflytande säkerställs. 
Efter en längre dialog med övriga medägare till 
Rise-instituten beslöts i juni 2014 att starta ett 
gemensamt projekt där man ser över 
organisationen. Fas 1, som syftade till att få fram 
en gemensam nulägesanalys, avslutades under 
2014. Nulägesanalysen resulterade i ett antal 
identifierade förbättringsområden. 

Kommersialisering av nya affärsidéer är avgörande 
för innovationskraft, förnyelse och tillväxt 
Utveckling av nya eller växande 
kunskapsbaserade företag är av stor betydelse för 
Sveriges konkurrenskraft. Goda förutsättningar 
för kommersialisering av nya affärsidéer är 
avgörande för samhällets innovationskraft, 
förnyelse och tillväxt i företag. 

Almi har under året fortsatt att prioritera 
insatser riktade till företag i tidig eller 
utvecklingsfas, såväl innovationsfinansiering som 
innovationsrådgivning. Almis verksamhet 
bedöms visa gott resultat och därmed bidra till 
att idéer kommersialiseras i nya eller befintliga 

företag, vilket i sin tur bidrar till förnyelse och 
tillväxt i ekonomin. 

Väl fungerande system för immaterialrätt är en 
förutsättning för konkurrenskraft 
Immaterialrätten är ett nyckelområde för tillväxt 
och konkurrenskraft. Den utgör en del av 
ramvillkoren för innovation både inom 
universitet och högskolor och omgivande 
samhälle. Immaterialrätten gör det möjligt för 
den individ eller organisation som utvecklat en 
ny idé eller skapat något kreativt att, med vissa 
begränsningar, tillgodogöra sig värdet av det nya. 

Regeringen bedömer att immaterialrätten och 
de immaterialrättsliga skydden har en stor bety-
delse som strategiska verktyg för värdeskapande 
och nyttiggörande av forskningsbaserad kun-
skap. Därför är det också viktigt för företagen 
att i sina affärsstrategier ha överblick och kon-
troll över de immateriella tillgångarna. Kraven 
ökar både på företagens egen kompetens och på 
kompetensen och kunskapen hos rådgivare och 
expertis. PRV har här en viktig roll genom att 
bl.a. informera om och bidra till ökad förståelse 
för hanteringen av immateriella tillgångar hos 
företag och aktörer inom det offentliga 
innovationssystemet. PRV och Vinnova har i 
uppdrag att förbättra finansiering, rådgivning 
och kompetenshöjning – framför allt för 
kunskapsintensiva små och medelstora företag 
när det gäller affärsstrategisk hantering av 
immateriella tillgångar. För att ta tillvara den 
potential som finns inom det immaterialrättsliga 
systemet i Sverige tillkallades en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå hur statens framtida 
insatser inom det immaterialrättsliga området 
ska utformas för att på bästa sätt stödja 
innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska 
finansieras (dir. 2014:77). Betänkandet inkom i 
början av mars 2015.  

PRV:s resultat 2014 visade ett underskott på 
2,5 miljoner kronor. Totalt sett bedöms dock 
ekonomin än så länge vara solid då myndigheten 
har ett ackumulerat överskott på 1,8 miljoner 
kronor.  

Patentombudsnämndens volymer för 
ansökningar hölls på ungefär samma nivå 2014 
som 2013 och kostnaderna för verksamheten har 
hållits på en låg nivå. Regeringen gör bedöm-
ningen att processen för ansökan om 
auktorisation är effektiv. 

Den huvudsakliga anledningen till att PBR 
under 2014 inte nådde sitt mål vad gäller 
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handläggningstider inom patentområdet är att 
målen som kommit in till domstolen under 
senare år har blivit svårare och att andelen 
enklare avgöranden har blivit mindre. År 2013 
återupptog PBR sitt engagemang i form av 
biträde till de allmänna domstolarna i patentmål. 
Detta fortsatte även 2014, vilket är positivt. 

Potential för affärsmöjligheter inom miljöteknik 
Som regeringen tidigare har konstaterat ökar 
efterfrågan på miljövänlig teknik både i Sverige 
och i omvärlden. Det finns stora behov av inve-
steringar i miljö- och klimatteknik i alla delar av 
världen, inte minst som ett resultat av att fler 
länder införlivar internationella miljökonvent-
ioner, regelverk och policyåtgärder på miljö- och 
klimatområdet. Det innebär också att investe-
ringar bidrar till att i Sverige nå generationsmålet 
och flera miljökvalitetsmål.  

Ny och miljövänlig teknik efterfrågas i allt 
högre grad, till exempel när energi- och trans-
portsystem ska ställas om för att möta miljö- 
och klimatutmaningarna. Runt om i världen görs 
stora investeringar inom områden som förnybar 
energi, avfallshantering, vattenrening och andra 
delar inom hållbar stadsutveckling. Detta öppnar 
stora möjligheter för svenska lösningar och 
svenskt näringsliv att matcha behov och 
efterfrågan men ger också möjligheter för 
Sverige att bidra till en hållbar utveckling globalt.  

Regeringen gör bedömningen att det även 
fortsättningsvis finns behov av att främja miljö- 
och klimatteknik, främst för att stimulera ökad 
efterfrågan. Sverige ligger långt fram i 
utvecklingen av miljövänliga tekniker och det 
finns också en sådan bild av Sverige i många 
länder. Det är viktigt att svenska företag även 
fortsättningsvis ligger i framkant och förnyar 
och vidareutvecklar svensk miljöteknik. Sverige 
har allt att vinna på att verka för att denna bild 
bevaras och att dra nytta av den för att öka den 
svenska exporten av miljöteknik. 

3.5.4 Ramvillkor för företag och 
konkurrens 

Resultat 

3.5.4.1 Ramvillkor för företag 

Goda ramvillkor för företag och företagande – för 
att skapa tillväxt och sysselsättning 
Det övergripande målet för regeringens politik 
är att öka antalet människor som arbetar och 
antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket 
att Sverige når lägst arbetslöshet i Europa 2020. 
För att säkra en hög sysselsättning och en stark 
välfärd måste Sverige upprätthålla och ständigt 
förbättra konkurrenskraften. Genom nya och 
växande företag skapas fler jobb och ökad 
sysselsättning. Goda ramvillkor för företag och 
företagande är därför av central betydelse för 
utvecklingen i landet. Genom öppna och väl 
fungerande marknader med effektivkonkurrens 
skapas förutsättningar för ett konkurrenskraftigt 
och innovativt näringsliv som kan anpassa sig till 
nya förutsättningar och konkurrera på 
marknader utanför Sverige. 

Med ramvillkor för företag och företagande 
avses generella system och regelverk som anger 
villkor och förutsättningar för att starta, driva 
och utveckla företag. Dessa villkor påverkar i 
hög grad företagens vardag och dess närmare 
utformning kan vara avgörande för centrala 
beslut i företagen om t.ex. investeringar, 
lokalisering och anställning. Det är därför viktigt 
för regeringen med en så bred och tydlig 
förankring med näringslivet som möjligt. 
Genom kontakter och dialog med företag, olika 
näringslivsorganisationer och andra företrädare 
för näringslivet samt forskare arbetar regeringen 
för att identifiera problem och hinder i 
lagstiftning och regelverk samt otydliga och 
administrativt betungande bestämmelser som 
motverkar ett gynnsamt och dynamiskt 
företagsklimat. Sådana probleminventeringar 
ligger senare till grund för översyn av regelverk, 
både på nationell och internationell nivå, inom 
områden som berör företag och företagande och 
bidrar även till att en helhetssyn kan 
upprätthållas. Syftet är att regelverken ska vara så 
enkla, tydliga och ändamålsenliga som möjligt. 

Ramvillkor är dock mer än bara rättsliga 
regelverk. Det kan även handla om 
administrativa system som företagen har att 
hantera i sin vardag för att t.ex. sköta betalningar 
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och fakturering samt hantera blanketter och 
deklarationer. Det kan också handla om graden 
av offentlig kontroll och tillsyn över företagens 
verksamhet eller produktion. Möjligheten för 
företagen att få tillgång till den information och 
service som krävs för verksamheten kan också i 
hög grad påverka förutsättningar att starta och 
driva företag. Myndigheternas tillgänglighet och 
service har därför stor betydelse när det gäller att 
skapa goda ramvillkor för företag. Dessutom 
påverkas företagen naturligtvis även av faktorer 
som omfattningen av det offentliga åtagandet, 
graden av statlig styrning och reglering samt hur 
stor del av marknaden som är öppen för 
konkurrens. 

Sådana administrativa system bör inte ge 
upphov till omotiverade administrativa bördor 
eller andra hinder för företagen, utan i stället i 
mesta möjliga mån utformas för att stödja och 
underlätta för företagen. Att främja åtgärder 
som utvecklar och förenklar systemen är 
ytterligare ett viktigt led i regeringens arbete 
med att skapa goda ramvillkor för företag och 
företagande.  

Exempel på områden som har stor betydelse 
när det gäller ramvillkor för företag och 
företagande är skatter, arbetsrätt, associations- 
och bolagsrätt, handelsrätt, miljörätt, regler om 
finansiering samt ekonomisk redovisning och 
rapportering samt revision. Nedan följer ett 
urval av åtgärder som har vidtagits på områden 
som har stor betydelse för företag. 

Åtgärder för att skapa goda ramvillkor för företag 
och företagande 
Regeringen satsar brett på att skapa goda ram-
villkor för företag och företagande och tillsatte i 
februari i år en utredning, Utveckling av 
innovations- och entreprenörskapsklimatet (dir. 
2015:10), med ett omfattande uppdrag att se 
över regelverk och innovations- och entrepre-
nörskapsfrämjande insatser samt möjligheterna 
till ökad samverkan i syfte att säkerställa att 
villkoren för entreprenörskap och innovationer i 
Sverige är ändamålsenliga, effektiva och fortsatt 
internationellt konkurrenskraftliga. Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 15 oktober 2016. 

Entreprenörskap, företagande och innovation 
är viktigt för ökad sysselsättning och hållbar 
tillväxt. För att små och medelstora företag ska 
kunna utvecklas och växa är god tillgång till 
finansiering, exempelvis i form av lån, krediter, 
ägarkapital och bidrag, en mycket viktig faktor. 

Regeringen tillsatte därför i februari en 
utredning om statliga finansieringsinsatser (dir. 
2015:21). Utredningen lämnade i juni sitt betän-
kande En fondstruktur för innovation och till-
växt (SOU 2015:64). Utredningen föreslår bl.a. 
ett nationellt ”fond-i-fond-bolag” med uppgift 
att investera genom privata fonder inriktade på 
investeringar i bolag i tidiga utvecklingsfaser, ett 
garantiinstrument med inriktning på att stödja 
bankutlåningen till företag i behov av finansering 
för expansions- och utvecklingsinvesteringar, en 
demonstrationsanläggningsfond för att stödja 
investeringar i ny teknologi och nya processer, 
samt att stärka insatserna i de allra tidigarste 
utvecklingsskedena. 

Det är angeläget att skapa långsiktiga 
förutsättningar för att främja entreprenörskap 
och jobbskapande investeringar i företag. Att 
nyckelpersoner i ett företag tilldelas finansiella 
instrument, såsom optioner och andra 
aktierelaterade incitament, kan vara ett viktigt 
verktyg för ägarstyrningen, inte minst i 
nystartade och mindre företag. För att främja 
Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och 
jobbskapande investeringar i företag ser en 
särskild utredare över skattereglerna för 
incitamentsprogram (dir. 2014:33). Syftet är att 
åtstadkomma konkurrenskraftiga regler för att 
öka möjligheterna att attrahera och behålla 
nyckelkompetens samt främja tillväxt. Avsikten 
är att skattereglerna ska förbättras samtidigt som 
grundläggande skatterättsliga principer beaktas. 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 
2016. 

Mervärdesskattelagen ställer detaljerade krav 
på vilka uppgifter som ska framgå av en faktura 
för att den ska utgöra ett korrekt underlag för 
redovisning av mervärdesskatt. Om fakturan 
uppgår till ett mindre belopp behöver den dock 
inte vara lika detaljerad. I syfte att förenkla för 
företagen och minska de administrativa 
bördorna, i synnerhet för de minsta företagen, 
höjdes den 1 januari 2015 beloppsgränsen för i 
vilka fall en förenklad faktura kan användas som 
underlag för mervärdesskatteredovisningen från 
2 000 kronor till 4 000 kronor. 

Sedan den 1 juli 2009 tillämpas för 
husavdraget (RUT och ROT-avdragen) den s.k. 
fakturamodellen. Den 1 januari 2015 trädde ett 
antal ändringar av fakturamodellen i kraft i syfte 
att förbättra dess funktion. Bl.a. gjordes ett 
förtydligande så att det klart framgår att ombud 
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kan begära utbetalning från Skatteverket för en 
utförares räkning. 

Företagsskattekommittén (dir. 2011:1) över-
lämnade sitt slutbetänkande Neutral bolagsskatt 
– för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 
2014:40) till regeringen i juni 2014. Kommittén 
har bl.a. haft i uppdrag att göra villkoren mer lika 
vid finansiering med eget kapital och med lån. 
Enligt uppdraget skulle kommittén bedöma om 
det är lämpligt att ta fram mer generellt 
utformade regler som begränsar ränteavdragen 
och som om möjligt kan ersätta de nuvarande 
ränteavdragsbegränsningsreglerna, undersöka 
om skattelättnader för eget kapital bör införas 
och lämna förslag. I uppdraget har ingått att ta 
fram förslag som breddar bolagsskattebasen för 
att bl.a. kunna sänka bolagsskattesatsen. I 
betänkandet lämnar kommittén två alternativa 
förslag för att åtgärda den skattemässiga 
olikbehandlingen mellan finansiering med eget 
kapital och lånat kapital. Som huvudförslag 
föreslås ett finansieringsavdrag och som 
alternativt förslag en s.k. EBIT-modell (Earnings 
Before Interest and Tax). Betänkandet har varit 
ute på remiss. Kritiken i remissvaren är 
omfattande. De allra flesta remissinstanser 
avstyrker båda modellerna i den form som 
föreslås. Regeringen anser därför att ingen av 
modellerna bör genomföras utan först genomgå 
en grundlig analys och förändringar. Den modell 
som regeringen anser är bäst lämpad att utgå 
ifrån är EBIT-modellen. Det är den modell som 
bedöms fungera bäst i ett internationellt 
perspektiv. Regeringen kommer därför att arbeta 
vidare med det förslaget och göra nödvändiga 
justeringar. Det omarbetade förslag kommer 
därefter att skickas ut på remiss. Ett förslag kan 
tidigast träda i kraft den 1 januari 2017.  

3.5.4.2 Konkurrens 

Konkurrens är ett viktigt medel för att nå de 
näringspolitiska målen  
Konkurrens är en av flera viktiga förutsättningar 
för skapandet av ett konkurrenskraftigt och 
innovativt företagsklimat. Konkurrens utgör en 
drivkraft för företagen att vara effektiva och 
förbättra utbudet av produkter och tjänster. En 
effektiv konkurrens kommer konsumenterna till 
del genom ökade valmöjligheter, högre kvalitet 
på produkter och lägre priser. 

I ett längre perspektiv är en av konkurrens-
politikens viktigaste uppgifter att skapa förut-
sättningar för nya företag och verksamheter att 
utmana befintliga företag, särskilt på marknader 
med ett fåtal företag. Väl fungerande konkurrens 
skapar förutsättningar för företagen att investera 
i forskning och utveckling av nya produkter och 
tjänster. Genom att svenska företag utsätts för 
konkurrens och tvingas till effektivisering och 
utveckling ökar företagens förutsättningar att 
hävda sig även på marknader utanför Sverige. En 
väl utformad konkurrenspolitik skapar grund för 
ekonomisk tillväxt och ökat välstånd, såväl inom 
Sverige som inom EU. 

I vissa fall kan det vara aktuellt att under en 
begränsad tid införa särskilda sektorsspecifika 
regleringar för att öka möjligheterna till 
marknadstillträde. Av betydelse för konkurrens 
och väl fungerande marknader är därmed även 
sektorsmyndigheternas tillsyn över befintliga 
sektorsregleringar. 

Det konkurrensfrämjande arbetet kan delas in 
i tre områden; moderna konkurrensregler, en 
effektiv konkurrensmyndighet och väl 
fungerande marknader. 

Moderna konkurrensregler 
Moderna och effektiva regelverk är viktiga 
förutsättningar för att undanröja hinder för en 
effektiv konkurrens och för att få till stånd väl 
fungerande marknader. Reglering inom olika 
sektorer kan ha stor påverkan men 
konkurrenslagstiftningen är av central betydelse 
för att uppnå detta. 

En övervägande del av den nationella 
konkurrenslagstiftningen utgör en anpassning 
till motsvarande regler inom EU-rätten. Det är 
eftersträvansvärt att det råder likhet i materiellt 
hänseende mellan nationella och EU-rättsliga 
konkurrensregler. Det underlättar och minskar 
kostnaderna för företag som etablerar sig på 
olika geografiska marknader eller konkurrerar 
över gränserna. 

För att undanröja konkurrensbegränsningar 
och avhålla företag från att överträda 
konkurrensreglerna måste reglerna vara 
utformade så att såväl myndighetens förfarande 
som domstolsprocesserna kan bedrivas snabbt, 
effektivt och rättssäkert. Det måste också finnas 
tillräckliga sanktionsmöjligheter och möjlighet 
för skadelidande att få ersättning för sina skador. 

Riksdagen beslutade i juni 2015 om 
propositionen Säkring av bevis vid 
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Konkurrensverkets platsundersökningar (prop. 
2014/15:96). Genom ändringarna blir det tydligt 
vilka regler som gäller i samband med att Kon-
kurrensverket efter beslut av Stockholms tings-
rätt gör oanmälda platsundersökningar. Enligt 
förslaget ska Konkurrensverket efter samtycke 
från företaget få flytta information från t.ex. 
datorers hårddiskar till Konkurrensverket för 
närmare granskning. Lagändringarna träder i 
kraft den 1 januari 2016.  

Regeringen beslutade den 30 april 2015 om 
direktiv till en utredning om utökad 
beslutanderätt för Konkurrensverket (dir. 
2015:48). Utredningen ska analysera 
förutsättningarna för utökad beslutanderätt för 
Konkurrensverket i ärenden rörande otillåtet 
samarbete mellan företag, missbruk av 
dominerande ställning och anmälningar om 
företagskoncentrationer. Utredningen ska avge 
ett betänkande senast den 12 maj 2016. 

Regeringen har utrett hur Europeiska kom-
missionens förslag till direktiv om skadestånds-
talan vid konkurrensöverträdelser ska genomfö-
ras i svensk rätt. Kommissionens förslag syftade 
till att säkerställa att alla som drabbats av 
överträdelser till följd av konkurrensreglerna kan 
få full kompensation för uppkomna skador. Det 
syftade också till att optimera samspelet mellan 
konkurrensmyndigheternas tillämpning av kon-
kurrensreglerna i anslutning till skadeståndstalan 
i nationella domstolar. Utredningen bereds för 
närvarande i Regeringskansliet.  

En effektiv konkurrensmyndighet 
En effektiv konkurrensmyndighet är en förut-
sättning för konkurrensreglernas genomslag. 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet inom 
konkurrens- och upphandlingsområdet och ska 
verka för en effektiv konkurrens i privat och 
offentlig verksamhet till nytta för konsumen-
terna samt en effektiv offentlig upphandling till 
nytta för det allmänna och marknadens aktörer. 
Konkurrensverket ska därutöver uppmärk-
samma hinder mot en effektiv konkurrens, 
lämna förslag till regelreformering och följa upp 
utvecklingen på konkurrens- och upphandlings-
området.  

Under 2014 har Konkurrensverket lagt 
omfattande resurser på arbetet med att bygga 
upp och utveckla ett samlat upphandlingsstöd 
särskilt med kvalitetshöjande insatser. En 
enkätstudie har genomförts för att inhämta 
kunskaper om de tidigare organisationernas 

upphandlingsstödjande verksamhet. 
Konkurrensverket har arbetat med att skapa 
nätverk m.m. för att främja samberkan mellan 
aktörerna.  

Regeringen beslutade den 19 december 2014 
om kommittédirektivet om Inrättande av 
Upphandlingsmyndigheten (dir. 2014:161). Se 
utgiftsområde 2, avsnitt 6.  

Under 2014 har resurserna inom konkurrens-
området inriktats främst på lagtillämpning, sär-
skilt kartellbekämpning. Flera viktiga ärenden 
har förts upp till domstolarna.  

Konkurrensverkets ärenden 
Konkurrensverket tog under 2014 emot närmare 
1 700 förfrågningar och klagomål från företag 
och konsumenter vilket är 600 fler jämfört med 
2013. Drygt 600 av dessa rörde offentlig 
upphandling. De oftast förekommande frågorna 
handlar om direktupphandling. 

Konkurrensverket fattade 145 beslut med til-
lämpning av konkurrenslagen (2008:579) eller 
artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget under 
2014. Av dessa rörde 65 beslut företagskoncent-
rationer och 9 tillsynsbeslut konkurrensbegrän-
sande offentlig säljverksamhet. Under 2013 var 
antalet beslut 45 respektive 3 beslut. Under 2014 
har Konkurrensverket avslutat 131 ärenden en-
ligt upphandlingslagarna. Under 2013 var antalet 
89 stycken. I sin tillsyn enligt lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem (LOV) fattade verket 6 
beslut med en genomsnittlig handläggningstid på 
ca 150 dagar. Under 2013 var antalet 3 beslut.  

Konkurrensverket har fortsatt att redovisa en 
uppföljning av tillämpningen av bestämmelsen 
om offentlig säljverksamhet sedan dess infö-
rande i januari 2010. Domstolsbeslut följs upp 
bl.a. i syfte att kunna konstatera vilka effekter 
besluten har på marknadens olika aktörer. Som 
exempel kan nämnas att ett kommunalägt 
bussbolag förbjöds, i en dom från Stockholms 
tingsrätt, att bedriva beställningstrafik där andra 
än Skellefteå kommun är beställare. Enligt 
Konkurrensverkets uppföljning av domen har 
förbudet lett till positiva effekter på marknaden 
(Konkurrensverkets dnr 219/02014). 

Konkurrensverket har t.ex. lämnat in två 
stämningsansökningar mot företag som verket 
anser har brutit mot kartellreglerna. Den ena 
inom flyttbranschen och den andra inom 
telekombranschen. Därtill har verket stämt 
snustillverkaren Swedish Match för missbruk av 
dominerande ställning.  
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Domar i konkurrens- och upphandlingsärenden 
Flera viktiga ärenden har förts upp till 
domstolarna. Ett sådant ärende var sammanslag-
ningen av landets två största fastighetsmäklare 
under en och samma ägare, Swedbank. Konkur-
rensverket tog saken till domstol för att få ett 
förbud mot affären som, enligt verket, skulle 
innebära en kraftigt försämrad situation för såväl 
fastighetsmäklare som köpare och säljare av 
småhus och bostadsrätter. Den 16 december 
2014 kom domen i Stockholms tingsrätt som 
gav Konkurrensverket rätt. Två företag på 
däckmarknaden fälldes i Stockholms tingsrätt 
för att ha haft en anbudskartell när de lagt anbud 
i samband med offentliga upphandlingar. Vad 
gäller tillsynen över offentliga upphandlingar har 
Konkurrensverket hittills ansökt om 
upphandlingsskadeavgift i sammanlagt 82 fall, 
varav 20 under 2014. I ett fall som gällde Falu 
kommun, utdömdes åtta miljoner kronor i 
upphandlingsskadeavgift. Det är det högsta 
beloppet hittills i en dom som vunnit laga kraft.  

Förbättringsåtgärder och information 
Konkurrensverket redovisar förslag till 
förbättringsåtgärder i rapporter, skrivelser till 
regeringen och remissyttranden samt bistår 
andra myndigheter med bedömningar inom sitt 
ansvarsområde.  

Under 2014 har Konkurrensverket utarbetat 
två rapporter inom konkurrensområdet: 

– Etablering och konkurrens bland 
vårdcentraler – kvalitetsdriven konkurrens 
och ekonomiska villkor om förutsättningar 
om konkurrens i landet (rapport 2014:2), 

och 

– Kartläggning av kommunala bolags 
försäljningsverksamhet i syfte att få fram 
konfliktytorna mellan privat och offentligt 
företagande (rapport 2014:3). 

Konkurrensverket arbetar aktivt för att 
informera om konkurrensfrågor till de olika 
intressenterna genom bl.a. webbplatsen med 
900 000 sidvisningar 2014, med närvaron i sociala 
medier och genom 170 anföranden i olika 
sammanhang. Via nätverk med myndigheter och 
branschorganisationer fortsätter att 
informationen om anbudskarteller och om 
osund konkurrens spridas. 

Konkurrensverket har arbetat för att 
underlätta för små och medelstora företag att 
delta i offentliga upphandlingar bl.a. genom att 

inom det myndighetsnätverk som finns på 
området informera om vilka fördelar en ökad 
konkurrens från små och medelstora företag 
innebär.  

I en förstudie – insatser för att underlätta små 
och medelstora företags deltagande i offentlig 
upphandling (Konkurrensverkets dnr 
761/02014) – ska även redovisas hur de mindre 
leverantörernas perspektiv har integrerats i 
myndighetens arbete.  

EU- och internationellt arbete 
Konkurrensverket samverkar med aktörer i en 
allt mer globaliserad omvärld. Som representant 
för medlemslandet deltar myndigheten i EU-
kommissionens lagstiftningsarbete och hand-
läggning av ärenden. Konkurrensverket deltar 
också i samarbete och informationsutbyte med 
europeiska konkurrensmyndigheter inom 
European Competition Network (ECN), myn-
digheter inom det europeiska nätverket Public 
Procurement Network (PPN) och i erfaren-
hetsutbyten med andra konkurrensmyndigheter. 

Konkurrensverket bidrar också till den inter-
nationella utvecklingen inom området genom 
deltagande i diskussioner och styrgruppsarbete 
inom Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) och International 
Competition Network (ICN). 

I det nordiska samarbetet deltar Konkurrens-
verket sedan flera år i arbete både inom konkur-
rens- och upphandlingsområdet.  

Intressenternas syn på Konkurrensverkets verk-
samhet 
Konkurrensverket gör sedan 1993 en årlig mät-
ning om intressenternas kunskap om konkur-
renslagen. 

En överväldigande majoritet (94 procent 
2014) uppger sig känna till lagen om offentlig 
upphandling. Intressenternas kännedom om att 
det är Konkurrensverket som ansvarar för tillsy-
nen av lagen om offentlig upphandling har ökat 
från 50 procent 2013 till 61 procent 2014. Myn-
digheter och verk visar den största förbättringen 
avseende kunskaper om konkurrenslagens 
huvudområden med en procentuell ökning på 14 
procent jämfört med 2013. 

Förbättringsbehoven finns såsom tidigare år 
främst bland de mindre företagen. 

Råd för forskningsfrågor 
Till Konkurrensverket är ett råd för forsknings-
frågor knutet. Rådet har till uppgift att verka för 
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forskning på konkurrens- och upphandlingsom-
rådet i syfte att tillföra nya verksamhetsnära 
kunskaper främst inom de ekonomiska och 
juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för 
verksamheten. 

Inom området för uppdragsforskning 
publicerades under 2014 sex rapporter, bl.a. om 
konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden, 
nya marknader och jämställdhet produktmark-
nadskonkurrens och diskriminering. Inom 
offentlig upphandling har tre rapporter kommit 
ut: om offentlig upphandling och innovation, 
entreprenadupphandlingar och överprövning av 
offentliga upphandlingar. 

Det särskilda anslaget för konkurrensforsk-
ning uppgick till närmare 14 miljoner kronor 
fördelades på sju nya projekt inom 
konkurrensområdet, två projekt inom upphand-
lingsområdet samt på 10 pågående projekt. Två 
av de nya projekten i konkurrensfrågor handlade 
om EU- lagstiftning, kartellbildning och 
konkurrensneutralitet i blandekonomi. För 
forskning inom offentlig upphandling fördelades 
fyra miljoner kronor till projekt i budgivning i 
anläggningsbranschen och kostnadseffektivitet i 
anbudsförfarandet. 

Öppna och väl fungerande marknader 
Viktiga förutsättningar för väl fungerande 
marknader är att hinder för att träda in och ut på 
olika marknader minimeras, att det råder 
likvärdiga villkor mellan privata och offentliga 
aktörer och att konsumenterna gör välgrundade 
val mellan olika leverantörers erbjudanden. På 
upphandlingsmarknader, där offentliga aktörer 
köper varor och tjänster, är det av central 
betydelse att den offentliga upphandlingen är 
effektiv och fungerar väl.  

Ansvaret för sektorsspecifika regleringar för 
att skapa väl fungerande marknader inom olika 
områden ligger i huvudsak på andra enheter och 
departement inom Regeringskansliet än på den 
enhet som ansvarar för det generella 
konkurrensområdet. Tillsammans med 
Konkurrensverkets bredare uppdrag för väl 
fungerande marknader med effektiv konkurrens 
utgör arbetet inom dessa områden en viktig del 
av det konkurrensfrämjande arbetet. För 
närmare information om sådana regleringar som 
har vidtagits under året hänvisas därför till 
respektive utgifts- eller politikområde.  

3.5.4.3 Statsstöd 

Inom EU-rättens konkurrensregler utgör 
bestämmelserna om statligt stöd en central del. 
Den grundläggande statsstödsbestämmelsen 
finns i artikel 107.1 i EUF-fördraget, vilken 
stadgar att statligt stöd som snedvrider eller 
hotar att snedvrida konkurrensen genom att 
gynna vissa företag eller viss produktion, är 
oförenligt med den inre marknaden om det 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 
Huvudprincipen är att offentligt stöd till 
näringslivet är förbjudet, men det finns ett antal 
undantag. 

Den pågående ekonomiska krisen har 
inneburit att statsstödsfrågorna fått ökad 
betydelse, inte minst då flera medlemsstater 
funnit det nödvändigt att vidta en 
budgetrestriktiv hållning. 

EU-kommissionens arbete med att förenkla 
och förtydliga tillämpningen av statsstödsreg-
lerna har fortsatt under 2014. Detta för att 
uppnå ett ökat fokus på de stöd som mest 
riskerar att snedvrida konkurrensen samtidigt 
som tillväxtfrämjande åtgärder, som t.ex. inno-
vationsstöd, ska premieras. Detta ligger väl i linje 
med kommissionens mål om ”good aid”, som 
regeringen stödjer. Den allmänna målsättningen 
inom ramen för gällande statsstödsregler är att 
rikta stödgivningen inom EU mot uttalade 
marknadsmisslyckanden. I fråga om belopps-
mässigt mindre stöd har kommissionen tagit 
fram särskilda gruppundantag, som regeringen 
har valt att tillämpa i ökad utsträckning, vilket 
minskat den administrativa bördan hos såväl 
företag som myndigheter. 

Den omfattande reformeringen av statsstöds-
reglerna som pågått sedan 2012 har möjliggjort 
förbättrade möjligheter för kommissionen att 
inhämta information om marknadsförhållanden i 
komplicerade stöd-ärenden, vilket innebär en 
effektivare handläggning med kortare 
handläggningstider. Kommissionen kan också 
handlägga komplicerade stödfrågor som rör fler 
medlemsstater bättre, genom att informations-
inhämtningen h,ar utvidgats till att också kunna 
göras sektorsvis över hela EU. Samtidigt har 
medlemsstaternas suveränitet i förhållande till 
stödmottagaren garanterats genom införandet av 
ett nationellt veto mot att använda marknadsin-
formationsverktyget mot stöd-mottagaren i det 
enskilda fallet. Talerätten för klaganden har klar-
gjorts. Kommissionen har slutligen, liksom på 
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konkurrensområdet, fått möjlighet att agera som 
amicus curiae (rättens vän) i förhållande till nat-
ionella domstolar så att kommissionen i ett en-
skilt fall kan yttra sig över hur statsstödsreglerna 
bör tillämpas. Ett yttrande från kommissionen är 
inte bindande för de nationella domstolarna. 
Yttrandet syftar enbart till att uppmärksamma 
dem på relevanta regelverk för att på så sätt 
förbättra den enhetliga tillämpningen av 
statsstödsreglerna inom EU. Kommissionen har 
också påbörjat arbetet med framtagandet av en 
ny implementeringsförordning som närmare 
reglerar vissa aspekter av detta i detalj. En första 
del antogs av kommissionen den 9 april 2014 den 
kvarvarande delen kan sannolikt antas under 
andra hälften av 2015.  

En ny allmän gruppundantagsförordning 
antogs av kommissionen den 21 maj 2014 och 
trädde i kraft den 1 juli 2014. Förordningen har 
kompletterats med fler kategorier av enklare 
stöd som är undantagna från anmälningsplikten. 
Ändringen innebär en administrativ lättnad för 
både kommissionen och för medlemsstaterna. 
En förutsättning för att ett visst stöd ska kunna 
undantas från anmälningsplikten är att det följer 
de bestämmelser om stödnivåer mm. som 
förordningen anger. 

En ny gruppundantagsförordning inom 
jordbruks- och skogsbrukssektorn antogs av 
kommissionen den 25 juni 2014 och trädde i 
kraft den 1 juli 2014. 

En ny gruppundantagsförordning inom 
sektorn för fiske och vattenbruk antogs den 16 
december 2014 och trädde i kraft den 1 januari 
2015. 

Vidare antog kommissionen den 27 juni 2014 
den reviderade förordningen om stöd av mindre 
betydelse inom fiskeri och vattenbrukssektorn 
efter det att liknande förordningar tidigare 
beslutats på övriga områden. 

Transparens är en väsentlig del av statsstöds-
reglerna och kommissionen har under 2014 
antagit flera dokument med syfte att stärka 
transparensen så att företag och allmänheten ska 
kunna se vilka medel som ett visst företag har 
beviljats.  

Sverige har varit drivande i diskussionerna för 
att få igenom den i EU-nämnden förankrade 
strikta svenska statsstödslinjen. Bestämmelserna 
garanterar en fortsatt strikt statsstödsregim och 
en stark kommission som kan säkerställa att 
reglerna efterlevs och tillämpas enhetligt inom 

EU, vilket i sin tur säkerställer lika 
konkurrensförhållanden på den inre marknaden. 

Regeringen har påbörjat arbetet med att 
genomföra de nya bestämmelserna i svensk rätt. 
Förslaget kommer att remitteras till berörda 
parter och en lagrådsremiss är planerad till 
februari 2016. 

Under året fortsatte arbetet med översynen av 
ett flertal av de regelverk som kommissionen har 
beslutat om på området för statligt stöd.  

Den 15 januari 2014 antog kommissionen nya 
riktlinjer för stöd som ges i form av 
riskfinansiering och den 20 februari 2014 antogs 
nya riktlinjer för stöd till flygplatser och 
flygbolag. Regeringen värnar om de regionala 
flygplatserna i Sverige då de fyller en viktig 
funktion i transportsystemet. De regionala 
flygplatserna i Sverige fyller en viktig funktion i 
transportsystemet genom att erbjuda snabba och 
effektiva person- och godstransporter såväl 
inrikes som utrikes. Flygplatserna bidrar till att 
skapa en ökad tillgänglighet, arbetstillfällen och 
därmed tillväxt i alla delar av landet. 

Den 9 april 2014 antog kommissionen nya 
riktlinjer för stöd till miljö och energi. 
Utformningen av dessa riktlinjer är av stor 
betydelse för Sverige. Miljöstöd, särskilt i form 
av nedsättningar av energi- och miljöskatter, kan 
utgöra viktiga verktyg för att uppnå en 
kostnadseffektiv styrning på de klimat- och 
energipolitiska områdena.  

Den 21 maj 2014 antog kommissionen det 
nya ramverket för stöd till FoU och innovation. 
Ramverket trädde i kraft den 1 juli 2014 och är 
av väsentlig betydelse för att uppnå regeringens 
innovations- och klimatomställningsmål.  

Den 28 maj 2014 antog kommissionen rikt-
linjer för hur utvärdering av stödordningar bör 
genomföras och den 20 juni 2014 antogs det 
reviderade regelverket för stöd till viktiga projekt 
av gemensamt europeiskt intresse. 

Den 25 juni 2014 antog kommissionen nya 
riktlinjer för stöd inom jordbruks- och skogs-
brukssektorn och i landsbygdsområdet. 

Nya riktlinjer för statligt stöd inom sektorn 
för fiske och vattenbruk beräknas antas av 
kommissionen i maj 2015. 

Den 9 juli 2014 antogs nya riktlinjer för stöd 
till företag i svårigheter. 

Under 2014 har kommissionen även påbörjat 
arbetet med att förtydliga under vilka förutsätt-
ningar statsstöd uppkommer. Det arbetet 
kommer fortgå under 2015.  
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Konkurrerande företag och enskilda äger rätt 
att till kommissionen inlämna klagomål mot 
misstänkt olagligt statsstöd. Kommissionen har 
under året hanterat ett flertal statsstödsklagomål 
som rör medlemsstaten Sverige. Merparten av 
klagomålen avser misstänkt olagligt statligt stöd 
från kommuner till företag. 

I slutet av varje år publicerar kommissionen 
uppgifter om hur mycket statligt stöd varje 
medlemsstat lämnat närmast föregående år i 
enlighet med EU:s statsstödsregler. Enligt data 
som kommissionen publicerade 2013 har Sverige 
för 2012 rapporterat att statligt stöd till ett värde 
av 3,2 miljarder euro (motsvarande 0,8 procent 
av Sveriges BNP) lämnats i enlighet med EU:s 
statsstödsregler. Totalt lämnade samtliga EU:s 
27 medlemsstater 67,2 miljarder euro i stöd till 
företag under 2012. Detta exkluderar dock de 
särskilda åtgärder som vidtagits med anledning 
av den finansiella krisen, såsom bankgarantier. 
Merparten av det svenska statliga stödet avsåg 
stöd för miljöfrämjande åtgärder (81 procent), 
främst nedsättningar inom energi- och 
koldioxidskatteområdet. Betydande satsningar 
har även gjorts för att främja en hållbar regional 
tillväxt samt stödja forskning, utveckling och 
innovation inom näringslivet. Uppgifter för 2013 
har ännu inte publicerats.  

3.5.4.4 Tillsyn och viss förvaltning m.m. 

Minerallagen och miljösäkring m.m. 
Inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
finns det särskilda beslutsorgan – Bergsstaten – 
som har till uppgift att handlägga ärenden som 
rör prospektering och utvinning av mineral en-
ligt minerallagen (1991:45). Under 2014 hand-
lade Bergsstaten 150 ansökningar om 
undersökningstillstånd varav 111 beviljades, att 
jämföra med 130 varav 119 beviljades året innan. 
Fem bearbetningskoncessioner beviljades. Sam-
manlagt fanns vid årsskiftet 776 gällande under-
sökningstillstånd, vilket är en del i en minskande 
trend.  
SGU har under året dels sett över den tillsyns-
verksamhet som bedrivs och gått igenom 
befintliga föreskrifter för att se om dessa är 
ändamålsenliga eller behöver ses över. Under 
2014 tog SGU också fram en plan för hur arbetet 
med översyn av myndighetens författningar ska 
bedrivas 2015–2017.  

Under året har SGU bedrivit tillsyn över 13 
metallgruvor. Tillsynen sker enligt en enhetlig 
modell. Två tillsynsärenden enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln gällande 
havsbaserad sand-, grus- och stentäkt har 
genomförts.  

I mars 2014 blev det tillåtet med geologisk 
lagring av koldioxid under havsbotten i Sverige 
och SGU fick i samband med detta ett nytt an-
svar för tillsyn av ett framtida lager av koldioxid. 
Nya föreskrifter inom området vattenförvalt-
ning av grundvatten har tagits fram och en väg-
leding, som ska tillämpas av de fem regionala 
vattenmyndigheterna. SGU bidrar till att 
preciseringen om efterbehandling av förorenade 
områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
nås. SGU disponerar inom verksamhetsområdet 
sanering och efterbehandling av förorenad mark 
medel via Naturvårdsverket för att genomföra 
utredningar, undersökningar och åtgärder på 
områden som förorenats av statliga 
organisationer som inte längre finns kvar.  

Totalt har drygt 140 objekt hittills 
identifierats varav ett 70-tal har inventerats och 
av dessa har 30 ansvarsbedömts. SGU har som 
målsättning att slutföra inventeringsarbetet 
senast 2017. SGU kan även gå in som operativ 
huvudman och statlig genomförandemyndighet 
för utredningar och åtgärder där ansvar saknas 
enligt miljöbalken, och där en kommun inte själv 
har möjlighet att vara huvudman. Vid ca 40 
objekt har myndigheten åtagit sig huvudmanna-
skapet för saneringsarbetet från en annan aktör 
t.ex. länsstyrelse eller kommun.  

SGU förvaltar även anläggningar och 
egendom som tidigare använts för statens civila 
beredskapslagring av olja. Ett långsiktigt 
program för miljö- och funktionskontroll 
bedrivs nu för att säkerställa att de anläggningar 
som SGU förvaltar inte orsakar skada eller 
olägenhet för människor och miljö. 

Tillsyn över revisorer 
Revisorsnämnden har till uppgift att bl.a. hand-
lägga frågor om auktorisation och godkännande 
av revisorer samt registrering av revisionsbolag, 
att utöva tillsyn över revisorers och 
revisionsbolags verksamheter, att pröva frågor 
om disciplinära åtgärder samt att ansvara för att 
god revisorssed och god revisionssed utvecklas 
på ett ändamålsenligt sätt. Revisorsnämndens 
arbete syftar till att upprätthålla förtroendet för 
revisorers verksamheter och för auktorisations-
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systemet för att på så sätt bidra till att olika 
intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk 
information om företags redovisning och 
förvaltning. 

Målen för Revisorsnämndens verksamhet av-
seende anordnande av prov för revisorsexamen 
samt handläggningstiderna för disciplinärenden 
och beslut om auktorisation, godkännande och 
registrering och förhandsbesked har uppfyllts 
under 2014. Tillsynsverksamheten innefattar 
periodiskt återkommande kvalitetskontroll, 
systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), di-
sciplinärenden samt förhandsbesked. Tillsyn 
utgjorde drygt 85 procent av nämndens 
verksamhet 2014. Nämnden avgjorde 145 
disciplinärenden under 2014, vilket är en ökning 
i antal med drygt 4 procent jämfört med 2013. 

Analys och slutsatser 

3.5.4.5 Ramvillkor för företag 

Regeringens övergripande mål om att öka syssel-
sättningen i Sverige förutsätter att det skapas fler 
jobb i fler och växande företag i hela landet. Ur 
ett näringspolitiskt och samhällsekonomiskt 
perspektiv är det därför av central vikt att företa-
gen ges goda ramvillkor, eftersom ett gynnsamt 
företagsklimat utgör grunden för konkurrens-
kraft och tillväxt i hela landet. I takt med att 
globalisering och konkurrenstryck tilltar blir det 
allt viktigare att skapa goda förutsättningar för 
att starta, driva och utveckla företag i Sverige. 

Olika internationella undersökningar pekar på 
att svenska företag har konkurrenskraftiga 
förutsättningar och ramvillkor i förhållande till 
omvärlden. Även om Sverige ligger bra till, visar 
dessa undersökningar att Sverige de senaste åren 
fallit något i den globala jämförelsen. Regeringen 
anser att det är viktigt att vända den 
utvecklingen.  

I World Economic Forums rapport The 
Global Competitiveness Report (GCR) jämförs 
och analyseras ett stort antal indikatorer för 
konkurrenskraft i drygt 140 länder och 
presenteras i The Global Competitiveness Index 
(GCI). Rapporten utkommer årligen. I 
rapporten för 2014-2015 konstateras att även om 
Sverige har fallit ett par placeringar i rankingen 
de senare åren till följd av något svagare 
makroekonomiska förutsättningar är Sverige 
fortfarande en av de mest produktiva och 

konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. I år 
hamnade Sverige på tionde plats av totalt 144 
länder.  

I International Institute for Managament 
Developments (IMD) mätning av de mest 
konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, The 
World Competitiveness Scorebord 2015, hamnar 
Sverige i år på en nionde plats av totalt 61 
jämförda länder. Förra året låg Sverige på en 
femte plats av totalt 60 jämförda länder. 

Flera viktiga frågor avseende ramvillkor för 
företag har också behandlats inom ramen för 
kommissionens meddelande Small Business Act 
for Europe.  

Världsbanken publicerar varje år Doing 
Business Index som jämför hur lätt det är att 
starta, driva och lägga ned ett företag mellan 
världens olika länder. Sverige placerar sig i den 
undersökningen i år på en elfte plats av totalt 189 
undersökta länder. Det är en förbättring sedan 
förra året med tre placeringar. Bland 
indikatorerna som används som underlag för 
rankingen kan nämnas start och nedläggning av 
näringsverksamhet, betalning av skatter och 
kapitalförsörjningsmöjligheter. 

För att bibehålla och utveckla den svenska 
konkurrenskraften är det viktigt att kontinuer-
ligt förbättra de villkor och förutsättningar un-
der vilka företagen verkar. Exempel på åtgärder 
som regeringen lämnar i syfte att förbättra och 
förenkla villkoren för företagande och investe-
ringar i Sverige 

– en utredning har tillsatts med uppdrag att 
lämna förslag som syftar till att förbättra 
och utveckla innovations- och entreprenör-
skapsklimatet i Sverige, 

– åtgärder för att förbättra kapitalförsörj-
ningen för företag, 

– ta fram ett förslag för att de skattemässiga 
villkoren vid finansiering med eget och lå-
nat kapital ska bli mer lika, 

– lämna förslag på ett system med tonna-
geskatt i Sverige, samt 

– lämna ett förslag om skuldsanering för 
företagare. 

Se vidare i avsnitt 3.8.3.  
Regeringen arbetar målmedvetet med att för-

bättra företagsklimatet i Sverige. Därför är det 
prioriterat att fortsätta arbetet med åtgärder för 
att utveckla regelverk och system i syfte att 
förbättra företagens ramvillkor och deras 
förutsättningar att verka. Regelverk och system 
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bör i mesta möjliga mån utformas för att 
underlätta att starta, driva och utveckla företag. 
Genom sådana åtgärder skapas goda 
förutsättningar för ökad sysselsättning, välfärd 
och tillväxt i Sverige. 

3.5.4.6 Konkurrens 

Målet för konkurrensområdet är att skapa förut-
sättningar för en effektiv konkurrens på lika 
villkor som uppnår de näringspolitiska målen om 
att stärka den svenska konkurrenskraften och 
skapa förutsättningar för fler jobb i fler och väx-
ande företag. Prioriterade områden för att stärka 
den svenska konkurrenskraften är åtgärder som 
bidrar till att stärka den svenska exportindustrin 
och åtgärder för att förbättra innovationsklima-
tet. Inom båda dessa områden spelar arbetet för 
effektiv konkurrens och väl fungerande mark-
nader en viktig roll. De näringspolitiska insat-
serna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s 
gemensamma strategi för tillväxt och sysselsätt-
ning, Europa 2020. Ett tydligt sysselsättningsmål 
ska styra politiken. Antalet personer som arbetar 
och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka 
så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 
år 2020. 

Konkurrensområdets bidrag till de näringspo-
litiska målen uppnås främst genom att konkur-
rensfrämjande åtgärder beslutas och genomförs 
över hela samhällsekonomin samt genom en 
effektiv konkurrensmyndighet som säkerställer 
konkurrensreglernas efterlevnad. Effekterna av 
en konkurrensfrämjande politik kan inte upp-
skattas enbart genom att studera resultat på kort 
sikt. Verksamheten inom konkurrensområdet 
får även resultat på lång sikt inom ekonomin och 
bidrar till marknadsdynamik och en omvand-
lingseffekt på samhället i stort. Ett företagskli-
mat med effektiv konkurrens på lika villkor 
påverkar t.ex. företagens vilja att investera och 
utveckla nya produkter och tjänster liksom att 
utmana befintliga företag. Konkurrenskraftiga 
företag kan anställa och skapa sysselsättning. 
Genom en effektiv konkurrens på hemmamark-
naden förbättrar och effektiviserar svenska fö-
retag sina verksamheter och får därigenom bättre 
förutsättningar att konkurrera effektivt såväl 
inom som utanför Sveriges gränser. 

Konkurrensverket har tidigare år konstaterat 
att de svenska prisnivåerna är högre än genom-
snittet inom OECD-länderna och EU. Ut-

vecklingen under de senaste tio åren pekar dock 
enligt Konkurrensverkets bedömning på att 
konkurrensen i Sverige har blivit bättre och att 
prisskillnaderna har minskat. En större och mer 
integrerad inre marknad inom EU och en ökad 
import från länder utanför EU kan ha bidragit 
till att den svenska prisnivån pressats nedåt. Ett 
stort antal reformer har genomförts i Sverige och 
andra länder i Europa under de två senaste 
decennierna, vilket har inneburit att ett antal 
marknader har öppnats för konkurrens. En 
öppen ekonomi med sänkta inträdesbarriärer på 
marknader skapar möjligheter. Regler som 
hindrar företagsetablering eller ger ensamrätt för 
en aktör att bedriva en viss verksamhet har 
successivt slopats eller ändrats, vilket har ökat 
möjligheterna för entreprenörer att etablera sig 
och bedriva verksamhet. Av den rapport som 
Tillväxtanalys redovisade under 2013 framgår att 
ett flertal faktorer, däribland att marknader har 
öppnats upp för konkurrens, har bidragit till en 
högre ekonomisk tillväxt och en stabilare 
ekonomi jämfört med flertalet OECD-länder, 
Rapporten Index över länders regelverk och 
institutioner – hur internationella jämförelser 
kan användas och tolkas (2013:07). En 
målsättning är att konkurrenslagstiftningen vid 
varje tid ska vara en lagstiftning som är anpassad 
till förhållandena i omvärlden. 

Framtagandet av lagförslaget om säkring av 
bevis vid Konkurrensverkets platsundersök-
ningar för Konkurrensverket och arbetet med att 
anpassa nya regelverk från EU till nationell rätt 
har bidragit till denna målsättning. Även tillsät-
tandet av utredningen om utökad beslutanderätt 
för Konkurrensverket (dir. 2015:48) bidrar till 
denna målsättning.  

Det bör understrykas att 2014 framför allt 
präglades av att samordna, organisera och ut-
veckla ett upphandlingsstöd inom Konkurrens-
verket utifrån de delar som kom från Kammar-
kollegiet, AB Svenska Miljöstyrningsrådet och 
Vinnova dvs. sociala krav, grön offentlig upp-
handling och innovationsupphandling. Detta 
innebar en omfattande organisationsförändring i 
myndigheten samtidigt som verksamheten i 
övrigt skulle löpa på i oförändrad utsträckning. 
Ansvaret för det samlade upphandlingsstödet 
har lämnats över till den nya upphandlingsmyn-
digheten från och med 1 september 2015.  

Tillsynsarbetet har varit fortsatt prioriterat 
under 2014. Inom lagtillämpning och tillsyn på 
konkurrensområdet har Konkurrensverket fattat 
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130 beslut. Flera viktiga ärenden har förts upp 
till domstolarna. Ett sådant ärende var samman-
slagningen av landets två största fastighetsmäk-
lare under en och samma ägare. Den 16 decem-
ber 2014 kom domen i Stockholms tingsrätt som 
gick på Konkurrensverkets linje. Två företag på 
däckmarknaden fälldes i Stockholms tingsrätt 
för att ha haft en anbudskartell när de lagt anbud 
i samband med offentliga upphandlingar. Kon-
kurrensverket lämnade också in två 
stämningsansökningar mot företag som 
Konkurrensverket anser har brutit mot 
kartellreglerna, den ena i flyttbranschen, den 
andra i telekombranschen. Även inom tillsynen 
över offentlig upphandling har myndigheten i 
hög grad varit aktiv. Vid tillsynen på detta om-
råde har otillåtna direktupphandlingar och talan 
om upphandlingsskadeavgift varit i fokus. 
Verket har sammanlagt ansökt om 
upphandlingsskadeavgift i 82 fall, varav 20 under 
2014. I ett av dessa fall utdömdes åtta miljoner 
kronor i upphandlingsskadeavgift vilket är det 
högsta belopp som har utdömts hittills.  

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet, som 
leder till domar och ingripanden, syftar till att 
avhålla andra från att överträda konkurrens- och 
upphandlingslagstiftningen. Detta har varit och 
är framgent en prioriterad kärnuppgift för 
myndigheten eftersom de är på detta sätt som 
förutsättningar för en effektiv konkurrens på 
lika villkor kan uppnås. Det bedöms att Konkur-
rensverkets verksamhet mer än väl har bedrivits 
på ett sätt som motsvarar uppställda krav.  

3.5.4.7 Statsstöd 

Regeringen anser att ändamålsenliga statsstöds-
regler gynnar det svenska näringslivet. Det är 
väsentligt att Europeiska kommissionen 
fortsätter att säkerställa en enhetlig tillämpning 
av detta regelverk inom hela EU. Utan 
kommissionens strikta granskning skulle 
sannolikheten för protektionism och snedvriden 
konkurrens öka genom en statsstödsspiral där 
medlemsstaterna för att säkerställa nationell 
konkurrenskraft stöder ineffektiva företag. En 
sådan statsstödsspiral skulle skada europeisk 
konkurrenskraft på lång sikt och på kort sikt 
vara särskilt skadlig för mindre, exportberoende, 
medlemsstater som Sverige. Samtidigt är det 
viktigt att medlemsstaternas skattesuveränitet 

behålls genom att fördragets kompensfördelning 
respekteras. 

3.5.4.8 Tillsyn och viss förvaltning m.m. 

Minerallagen och miljösäkring m.m. 
Regeringen konstaterar att Bergsstaten bidrar till 
att säkerställa de grundläggande förutsättning-
arna för i första hand näringslivet genom 
prövningen och tillsynen av verksamheter enligt 
minerallagen (1991:45). Under en följd av år har 
intresset för mineralutvinning varit stigande, 
men under de senaste två åren har intresset avta-
git. Exempelvis är antalet beviljade 
undersökningstillstånd och antalet platsbesök av 
prospektörer vid mineralinformationskontoret i 
Malå på en låg nivå jämfört med ett par år sedan. 
Intresset för prospektering och investeringar i 
redan pågående gruvverksamhet genererar ett 
stort informationsbehov hos markägare, en bred 
allmänhet, företag och offentliga aktörer. Det 
arbete som har genomförts vid SGU beträffande 
översyn av tillsynsverksamhet och författnings-
arbetet samt vägledning leder till en mer tydlig, 
ändamålsenlig och effektiv regelgivning. 

SGU:s ansvar i arbetet med förorenade 
områden har lett till att flera kommuner 
inkommit med förfrågningar om operativt 
huvudmannaskap där det saknas ansvar enligt 
miljöbalken och där kommunen själv inte har 
möjlighet att vara huvudman. Regeringen ser 
sammantaget att SGU:s arbete med efterbe-
handling, inventering och ansvarsbedömning av 
förorenade områden, liksom myndighetens 
möjlighet att påta sig ett huvudmannaskap å en 
kommuns vägnar, som positivt då detta sker 
inom ett område där ansvarsfrågorna länge dis-
kuterats. Regeringen konstaterar vidare att 
verksamheten successivt kommer att fortsätta 
växa i takt med att genomförandet av åtgärder 
kommer igång. 

Tillsyn över revisorer 
Regeringens bedömning är att Revisorsnämn-
dens verksamhet på ett bra sätt har bidragit till 
att uppnå det övergripande målet. Verksam-
hetsmålen i regleringsbrevet för 2014 har 
uppnåtts. 
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3.6 Årlig revision 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse 
med reservation avseende SGU:s årsredovisning 
för 2014. 

Reservationen gäller tillämpligheten av 
regelverket om redovisning mot anslag av 
sanering och återställningskostnader avseende 
förorenade områden. SGU har redovisat gjorda 
avsättningar för sanering och återställande av 
förorenade områden mot anslag det budgetår 
som utgifterna hänför sig till. Riksrevisionen 
anför att SGU:s redovisade avsättningar för 
sanering och återställning är förvaltningsutgifter 
och därför ska belasta anslaget det budgetår som 
kostnaderna hänför sig till. Mot denna bakgrund 
anser Riksrevisionen att SGU:s årsredovisning 
inte ger en rättvisande bild av myndighetens 
finansiering. 

Regeringens bedömning är att det inte rör sig 
om förvaltningsutgifter utan om övriga utgifter 
som ska belasta anslaget utgiftsmässigt. 
Regeringen delar dock bedömningen att 
regelverket i denna del inte är helt tydligt kring 
gränsdragningen mellan förvaltningsutgifter och 
övriga utgifter. Regeringen avser att ge 
Ekonomistyrningsverket i uppdrag att förtydliga 
regelverket i denna fråga. 

3.7 Förvaltningen av företag med 
statligt ägande 

Den 11 juni 2015 överlämnade regeringen 
skrivelsen 2015 års redogörelse för företag med 
statligt ägande (skr. 2014/15:140) till riksdagen. 
I det följande redovisas kompletteringar till 
skrivelsen. 

Återrapportering av vissa frågor 

Jernhusen AB 

Riksdagen har tillkännagivit att regeringen bör se 
över hur uppdraget för Jernhusen AB kan tyd-
liggöras så att samhällets behov av klimatsmarta 
järnvägstransporter i högre utsträckning kan 
tillgodoses (bet. 2013/14:TU19, rskr. 
2013/14:373). 

Jernhusen AB har ett uppdrag att vara ett le-
dande företag i utvecklingen av den svenska 

transportsektorn med anknytning till järnväg i 
syfte att främja och stödja kollektivt resande och 
godstransporter på järnväg. Regeringen anser att 
det finns anledning att förtydliga uppdraget för 
att understryka det viktiga ansvaret Jernhusen 
AB har som förvaltare av bl.a. stationer och de-
påer. Ärendet bereds inom Regeringskansliet. 

Green Cargo AB 

Riksdagen har tillkännagivit att regeringen bör se 
över hur uppdraget för Green Cargo AB kan 
tydliggöras så att samhällets behov av 
klimatsmarta järnvägstransporter i högre 
utsträckning kan tillgodoses (bet. 2013/14: 
TU19, rskr. 2013/14:373). 

Green Cargo AB erbjuder konkurrenskraftiga 
godstransporter på järnvägen och arbetar 
tillsammans med Jernhusen AB för att utöka den 
s.k. kombitrafiken. I betänkandet framhålls att 
Green Cargo AB ska fortsätta med detta och i 
högre utsträckning tillgodose samhällets behov 
av klimatsmarta järnvägstransporter. Regeringen 
avser, för det fall detta inte uppnås, att 
återkomma till riksdagen. 

SJ AB 

Riksdagen har tillkännagivit att regeringen bör se 
över hur uppdraget för SJ AB kan tydliggöras så 
att samhällets behov av klimatsmarta järnvägs-
transporter i högre utsträckning kan tillgodoses. 
(bet. 2013/14: TU19, rskr. 2013/14:373). 

Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med anledning av betänkandet. 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 

 
Regeringens förslag: Riksdagen återkallar bemyn-
digandet för regeringen att förändra statens 
ägarandel i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
(prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 
1995/96:302). 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 

bemyndigade våren 1996 regeringen att förändra 
statens ägarandel i Aktiebolaget Svensk Export-
kredit (SEK) inom intervallet 34 till 100 procent 
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(prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 
1995/96:302). Staten ägde då aktierna i SEK till 
lika delar tillsammans med affärsbankerna som 
vid den tidpunkten ville avsluta sitt ägande. 
Bemyndigandet att förändra den statliga ägaran-
delen syftade till att skapa handlingsutrymme för 
regeringen att hitta en ny ägarstruktur. Anled-
ningen till att bemyndigandet var begränsat till 
att minska ägarandelen till lägst 34 procent var 
att staten med sådan ägarandel fortfarande skulle 
kunna förhindra att beslut bland ägarna som 
kräver kvalificerad majoritet fattas mot statens 
vilja. Sedan 2003 äger staten 100 procent av 
aktierna i SEK. Någon förändring av ägandet är i 
dag inte aktuell. Därför föreslås att det mandatet 
ska tas bort. 

SEK finansierar sig på kapitalmarknaden och 
tydlighet kring ägandet är en viktig parameter 
för marknadens och ratingbolagens syn på SEK. 
I samband med att regeringens lista över aktuella 
bemyndiganden att förändra det statliga ägandet 
publiceras i olika sammanhang, skapas en onödig 
osäkerhet på marknaden vilket påverkar 
villkoren för bolagets upplåning. Ett återkallande 
av bemyndigandet skulle tydliggöra för 
marknadens aktörer att staten inte har för avsikt 
att minska ägandet i SEK.  

SEK utgör en central aktör inom det statliga 
främjandet av den svenska exportnäringen och 
för ett förverkligande av regeringens 
exportstrategi. Med hänsyn till bolagets viktiga 
roll är det naturligt att staten även framgent äger 
100 procent av aktierna i SEK. Någon förändring 
av ägandet är således inte aktuell. Regeringen 
föreslår därför att riksdagen återkallar det 
tidigare lämnade bemyndigandet att förändra 
ägandet i SEK. 

AB Göta kanalbolag 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
aktierna i AB Göta kanalbolag inte ska medföra 
rätt till utdelning, att bolagets vinst i den mån 
den inte reserveras ska användas för att främja 
bolagets ändamål enligt bolagsordningen och att 
bolagets behållna tillgångar vid bolagets 
likvidation ska tillfalla staten. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: AB Göta 

kanalbolag är ett av staten helägt aktiebolag. 

Enligt bolagsordningen ska föremålet för bola-
gets verksamhet vara att driva och förvalta Göta 
kanal samt att i övrigt förvalta och utnyttja 
bolagets fastigheter och övriga tillgångar till gagn 
för driften av Göta kanal. Verksamheten syftar 
till att vidmakthålla Göta kanals värde, såväl som 
kulturhistoriskt byggnadsverk som 
turistattraktion. Sedan budgetåret 1992/93 har 
riksdagen anvisat medel på statens budget för 
upprustning och drift av Göta kanal och AB 
Göta kanalbolag lämnar ingen utdelning till 
aktieägaren. Regeringen bedömer att detta för-
hållande inte kommer att ändras och att det bör 
återspeglas i bolagsordningen för AB Göta 
kanalbolag. 

Det framgår av 3 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551) att om ett aktiebolags verksamhet 
helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge 
vinst till fördelning mellan aktieägarna, ska detta 
anges i bolagsordningen. I så fall ska det också 
anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar 
vid bolagets likvidation ska användas. 
Regeringen anser mot denna bakgrund att 
bolagsordningen för AB Göta kanalbolag bör 
föreskriva att aktierna i bolaget inte medför rätt 
till utdelning, utan att bolagets vinst i den mån 
den inte reserveras istället ska användas för att 
främja bolagets ändamål enligt bolagsordningen. 
Eftersom staten är enda aktieägare i bolaget, bör 
det föreskrivas att bolagets behållna tillgångar 
vid bolagets likvidation ska tillfalla staten. 

SAS AB (publ) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att de 
direkta försäljningskostnader som uppkommer 
för staten i samband med avyttring av aktier i 
SAS AB (publ) får avräknas mot de likvider som 
erhålls vid försäljningen. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

föreslog i propositionen om nyemission i SAS 
AB (publ) (prop 2009/10:121) att regeringen 
skulle bemyndigas att vid lämplig tidpunkt vidta 
följande åtgärder, var för sig eller i kombination; 

a) att minska ägandet i SAS genom att avyttra 
hela eller delar av aktieinnehavet eller genom 
utspädning av befintlig ägarandel, 

b) att förvärva eller byta aktier, rättigheter att 
förvärva aktier eller andra former av andelar i det 
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företag eller den företagsgrupp som förvärvar 
aktier i SAS, och 

c) att avyttra de tillgångar och rättigheter som 
staten enligt a) och b) får som likvid om andra 
tillgångar än kontanter erhålls. 

Riksdagen beslutade i enlighet med 
regeringens förslag (bet. 2009/10:FiU35, rskr. 
2009/10:220). I samband med en försäljning av 
aktier uppkommer vissa direkta kostnader för 
ägaren staten. Bland annat uppstår kostnader för 
extern rådgivning samt andra omkostnader i 
samband med försäljningen. Regeringen föreslår 
att dessa direkta försäljningskostnader får 
finansieras genom att de avräknas från de 
likvider som erhålls vid försäljningen. 

3.8 Politikens inriktning 

I takt med den snabba teknologiska utvecklingen 
och att världsekonomin och den globala 
kunskapsbasen skiftar österut, så möter Sverige 
och svenska företag en hårdnande internationell 
konkurrens. Näringspolitiken ska därför stärka 
förutsättningarna för företag att skapa, växa och 
exportera med bas i Sverige och är en viktig del i 
regeringens jobbagenda. De flesta nya jobben 
skapas i näringslivet och jobbskaparna finns 
framförallt i de små och medelstora företagen. 
Framgångsrika och växande företag som 
anställer är helt avgörande för att nå regeringens 
övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s 
lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen för 
därför en politik för fler och växande företag 
som är en del av regeringens jobbagenda. 
Regeringens jobbagenda bygger på stabila 
offentliga finanser och består av investeringar i 
infrastruktur, forskning, bostäder och 
klimatomställning, en aktiv näringspolitik och 
insatser för ökad export samt kunskapsreformer 
för ett modernt arbetsliv. 

3.8.1 Innovation och förnyelse 

Forskning och innovation 

Sverige är ett av världens mest innovativa och 
konkurrenskraftiga länder. Frihandel och 
globalisering skapar stora möjligheter för Sverige 
och svenska företag, men på senare år har vi 
tappat i konkurrenskraft inom vissa områden. 

Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi 
förmår att vara innovativa och säljer framstå-
ende, effektiva och kunskapsintensiva varor och 
tjänster på globala marknader. Grundläggande 
för detta är en hög kunskapsnivå och ett bra 
innovationsklimat som stärker företagens 
internationella konkurrenskraft. Nya kunskaps-
intensiva tillväxtföretag är centrala i detta då de 
bidrar till att skapa dynamik och innovations-
kraft i näringslivet. Regeringen arbetar därför 
kontinuerligt med att utveckla insatser för de 
aktörer som fungerar som länkar i innovations-
systemet och som stärker förutsättningarna för 
kommersialisering av nya idéer, produkter och 
tjänster. 

För att ytterligare prioritera stärkt 
innovationskraft har regeringen inrättat ett 
nationellt innovationsråd. Det ska fungera som 
ett forum för löpande utbyte mellan regeringen 
och tio ledamöter från näringslivet, 
forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. 
Rådet ska identifiera utmaningar och samver-
kansområden av strategisk betydelse för ut-
vecklingen av innovationspolitiken samt föreslå 
initiativ för att stärka Sveriges innovations- och 
konkurrenskraft. Life science (livsvetenskap), 
miljö och klimat samt digitalisering är exempel 
på denna typ av områden.  

Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska 
vårproposition att 100 miljoner kronor per år 
2016–2019 ska avsättas för att genomföra 
insatser som stärker svensk konkurrens- och 
innovationskraft. Regeringen föreslår att 
ytterligare 50 miljoner kronor per år 2016–2019 
avsätts för att genomföra insatser som utvecklar 
innovationsklimatet och skapar möjligheter för 
nya jobb att växa fram i hela landet i linje med 
överläggningar inom innovationsrådet. 

Den strategiska satsningen på den svenska life 
science-sektorn som regeringen inlett behöver 
fortsätta för att identifiera de svenska styrkeom-
rådena, stärka relevant forskning och utveckling 
för området samt identifiera insatser för att 
stärka och utveckla sektorn. Detta för att bidra 
till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar 
och öka Sveriges konkurrenskraft i ett 
internationellt perspektiv. Häri ligger en stor 
exportpotential för svenska företag och möjlig-
het till högkvalificerade arbetstillfällen. En förut-
sättning för ett fortsatt starkt näringsliv inom 
life science är ett fungerande samarbete med 
forskare vid universitet och högskolor samt 
inom vård och omsorg. För att samordna arbetet 
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med life science har regeringen utsett en 
nationell samordnare och en expertgrupp. 
Regeringen föreslår i denna proposition sats-
ningar för att möta den snabba utvecklingen 
inom life science-sektorn och stärka Sveriges 
position som ledande inom forskning och ut-
veckling, se vidare under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning. 

Efterfrågan på miljövänlig teknik ökar globalt, 
bl.a. beroende på en ökad medvetenhet om 
produktionens och konsumtionens påverkan på 
miljö och klimat. För att utnyttja denna 
potential måste det svenska näringslivet förnya, 
vidareutveckla och marknadsanpassa sina varor, 
tjänster och system. Därför behöver staten bidra 
till förbättrad samverkan, bl.a. mellan aktörer på 
olika nivåer, och öka insatserna för att stimulera 
innovation och kommersialisering av miljö- och 
klimatteknik. Regeringen föreslår att 62 miljoner 
kronor avsätts för satsningar inom miljö- och 
klimatteknik 2016–2019. Detta för att skapa 
bättre förutsättningar för miljö- och 
klimatteknikföretag att växa och att öka 
innovations- och konkurrenskraften på detta 
område. Insatserna ska omfatta testbäddar inom 
miljöteknikområdet, spetstekniker och avance-
rade systemlösningar för hållbar stadsutveckling 
samt ett ökat fokus på återvinning och 
resurseffektivitet inom innovationsprogram med 
koppling till materialområdet. 

Digitaliseringen påverkar ett antal strategiska 
områden med stor betydelse för svensk 
konkurrens- och innovationskraft. Den sker i ett 
högt tempo och kommer att ha stor påverkan på 
samhället framöver. Sverige har goda 
förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter. Därför har regeringen uppdragit åt 
Verket för innovationssystem (Vinnova) att 
genomföra insatser för att främja digitalisering 
av svensk industri och för att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, 
vård och omsorg.  

För att Sverige ska stå starkt i den 
internationella konkurrensen krävs en aktiv 
näringspolitik med ett väl utvecklat samarbete 
mellan t.ex. politik på olika nivåer, näringsliv, 
offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra 
intresseorganisationer, industriforskningsinstitut 
samt universitet och högskolor. Samverkan 
mellan det privata och offentliga har historiskt 
varit mycket viktigt för att driva på utvecklingen 
i Sverige. Det har handlat både om forskning och 
utbildning och om utvecklingen av nya hållbara 

processer, varor och tjänster i näringslivet. För 
att utveckla denna samverkan behöver 
universitets och högskolors samverkan med det 
övriga samhället och innovationsupphandling 
ytterligare främjas. Regeringen vill stödja 
samverkansformer som främjar innovation, 
export samt framväxten av fler och växande 
företag. En långsiktig och fördjupad samverkan 
bidrar till kraftsamling där universitet och 
högskolor, industriforskningsinstitut, företag 
och andra delar av samhället arbetar tillsammans 
och därigenom stärker Sveriges konkurrenskraft. 
Regeringen anser att institutssektorn har 
potential att bli ett ännu bättre stöd för svenskt 
näringsliv genom större samordning mellan 
instituten och ett starkt gemensamt varumärke 
för industriforskningsinstituten. 

Innovationssatsningar handlar om att skapa 
ett konkurrenskraftigt näringsliv med högt 
kunskapsinnehåll, och därigenom öka förutsätt-
ningarna för fler jobb i framtiden. Detta sker 
t.ex. genom ökad samverkan, ökad efterfrågan på 
innovativa varor och tjänster med exportpot-
ential, förbättrade förutsättningar för att bilda 
och driva innovativa bolag inom svenska styrke-
områden och därmed skapa förutsättningar för 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det 
offentliga bidrar till innovationsklimatet genom 
kunskapsuppbyggnad, väl fungerande, ända-
målsenliga och stabila ramvillkor, men även 
genom direkta insatser i innovationsprocesser.  

För att stärka Sveriges innovationsförmåga 
och innovationsklimat så att nya jobb kan växa 
fram i hela landet behöver insatser genomföras 
för att stimulera såväl utbud av som efterfrågan 
på nya innovativa lösningar i alla delar av 
samhället. Det handlar om att stödja utveckling 
av ny kunskap och ökad innovationsförmåga hos 
företag och andra organisationer, liksom att 
bidra till ökad efterfrågan på nya lösningar 
genom innovationsupphandling, standardisering 
och andra insatser.  

Innovationsupphandling syftar till att främja 
en framtidsinriktad och effektiv offentlig sektor, 
som ger bättre service till medborgare och före-
tag, samtidigt som det kan främja en hållbar 
utveckling och ökad tillväxt, sysselsättning och 
exportkraft i näringslivet. Regeringen avser att 
koppla insatser som främjar innovationsupp-
handling till den nationella strategi för offentlig 
upphandling som ska tas fram, se även utgifts-
område 2 Samhällsekonomi och finansförvalt-
ning, avsnitt 6. 
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Regeringen avser att utveckla statens insatser 
inom det immaterialrättsliga området för att de 
ytterligare ska stödja innovation och tillväxt. 
Immaterialrätten och de immaterialrättsliga 
skydden är viktiga för att stimulera innovation 
och att det ska vara möjligt att tillgodogöra sig 
värdet av nya varor, tjänster och system. För 
åren 2016–2019 föreslår regeringen därför att 20 
miljoner kronor per år ska avsättas för att bl.a. 
förstärka Patent- och registreringsverkets (PRV) 
vägledande och kunskapsspridande roll samt för 
kunskapsutveckling inom området immateriella 
tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt. 
Vidare anser regeringen, i likhet med utred-
ningen om immaterialrättens roll i innovations-
systemet (SOU2015:16), att ett anslag bör 
inrättas på statsbudgeten för PRV:s 
förvaltningsutgifter. Regeringen avser därför att 
återkomma till riksdagen med förslag om att 
verksamheten vid PRV ska finansieras genom 
anslag istället för avgifter.  

Svenska aktörers deltagande inom EU:s olika 
program innebär att betydande resurser tillförs 
insatser för att främja det svenska näringslivets 
konkurrenskraft. EU:s ramprogram för 
forskning och innovation, Horisont 2020, 
startade 2014 och löper till och med 2020. 
Regeringen bedömer att Horisont 2020 är av 
betydande vikt för det svenska näringslivets 
konkurrenskraft och för samhällets möjligheter 
att möta de utmaningar som vi står inför. Därför 
är det särskilt prioriterat att verka för ett ökat 
svenskt näringslivsdeltagande. Detsamma gäller 
de insatser för att stimulera innovation som 
kommer att genomföras inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram perioden 2014–2020. 
Även internationella samarbeten med aktörer 
utanför EU inom forskning och innovation är av 
vikt för svensk konkurrenskraft. 

Samverkan och nyindustrialisering 

Sverige är en stark industrination och en inter-
nationellt konkurrenskraftig industri är en förut-
sättning för vårt välstånd. Inte bara genom de 
jobb, exportintäkter och investeringar som indu-
strin och de industrinära tjänsterna står för, utan 
också genom sin betydelse för hela näringslivets 
förnyelse och för att möta de utmaningar som 
vårt samhälle står inför t.ex. ett förändrat klimat 
och en åldrande befolkning. Det finns stor 
potential för hållbar industriproduktion, 

effektivt resursutnyttjande och förnybara 
råvaror. Hållbara produkter och hållbar industri-
produktion blir allt viktigare för framtida affärer, 
lönsamhet och ger konkurrensfördelar. 
Regeringens aviserade satsningar på utbyggnad 
av järnväg och bostäder gynnar också svensk 
industriproduktion. Men konkurrensen hårdnar 
och våra konkurrentländer blir allt fler när de 
nya tillväxtekonomierna alltmer börjar 
konkurrera med kunskapsintensiva produkter 
med högt förädlingsvärde. 

Därför kommer regeringen att föra en dialog 
med företag och arbetsmarknadens parter inom 
industrin och de industrinära tjänsterna om åt-
gärder som främjar industrins utveckling i 
Sverige. Dessa industrisamtal kommer att pågå 
under hela mandatperioden och utgöra en viktig 
del i att utforma regeringens politik för att stärka 
industrins konkurrenskraft.  

Regeringen har också påbörjat arbetet med att 
utveckla en nyindustrialiseringsstrategi som 
syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för konkurrenskraftiga och högproduktiva 
företag, med ambitionen att Sverige ska vara 
världsledande i modern industriproduktion. 
Strategin kommer fokusera på hur Sveriges kon-
kurrensfördelar kan stärkas ytterligare bl.a. 
avseende kompetensförsörjning, produktivitet 
och samverkan mellan industri och akademi för 
att ge bättre förutsättningar för industriella 
etableringar och investeringar i hela landet. 
Strategin kommer att ha en inriktning mot 
industrinära produkter och tjänster och omfatta 
industrins tillgång till kapital, kompetens och 
forskningsresultat samt förbättrade förutsätt-
ningar för innovation och produktion i Sverige. 
En handlingsplan kommer att kopplas till strate-
gin. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor 
avsätts 2016 för genomförandet av åtgärder inom 
ramen för nyindustrialiseringsstrategin. För 
2017–2019 beräknas 40 miljoner kronor per år 
avsättas för nyindustrialisering. 

3.8.2 Entreprenörskap och företagande 

Regeringen kommer att fortsätta stärka förut-
sättningarna för att starta företag, få företagen 
att växa och exportera med bas i Sverige. Ett 
viktigt underlag i detta arbete blir betänkandet 
från den pågående utredningen Utveckling av 
entreprenörskaps- och innovationsklimatet (dir. 
2015:10).  
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Små och medelstora företag är de viktigaste 
jobbskaparna och Sverige behöver fler 
högpresterande, innovativa och snabbväxande 
företag i alla delar av landet. Stora företag är 
också viktiga för sysselsättningen och för ett 
fortsatt konkurrenskraftigt och innovativt 
näringsliv.  

Internationellt konkurrenskraftiga ramvillkor 
är en viktig del av ett gott näringsklimat som ger 
förutsättningar för företag att växa och anställa. 
Det handlar t.ex. om en enklare vardag för 
företagen, god tillgång till finansiering och stöd 
för att kommersialisera idéer samt att skapa 
incitament för och stöd till innovationsdrivet 
entreprenörskap. 

Fler små och medelstora företag behöver ta 
steget ut på internationella marknader och dra 
nytta av de tillväxtmöjligheter som 
internationaliseringen innebär. Regeringens 
arbete med att främja export presenteras i 
regeringens exportstrategi, se avsnitt 4 Utrikes-
handel, handels- och investeringsfrämjande. 

Att förenkla för företagen 

Att förenkla för företagen gör det möjligt för 
företagaren att lägga mer tid på att utveckla verk-
samheten och påverkar såväl deras konkurrens-
kraft som vilja och möjligheter att anställa. För 
att ge effekt behöver förenklingsarbetet bedrivas 
på alla nivåer som påverkar företagen.  

Att göra det enklare för företag att utveckla 
och driva sina verksamheter kommer att utgöra 
ett viktigt arbete under mandatperioden. En 
central faktor för hållbar tillväxt och sysselsätt-
ning är att svenska företag har konkurrens-
kraftiga förutsättningar i förhållande till 
omvärlden. Det är viktigt att regler är ändamåls-
enliga så att den administration som krävs för att 
följa regelverken hålls till ett minimum. Myn-
digheters service, bemötande och att de har 
korta handläggningstider är vidare av stor vikt 
för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.  

Digitalt framstående myndigheter ger en 
grund för att förenkla för företag. Företagens 
uppgiftslämnande till statliga myndigheter bör, i 
huvudsak göras elektroniskt. En elektronisk 
hantering skulle i många fall medföra färre fel-
aktiga uppgiftsinlämningar, göra det lättare för 
ett företag att få besked om status för ärenden 
och bidra till kortare handläggningstider. 

Elektronisk hantering medför således fördelar 
både för myndigheter och för företag.  

Regeringen har därför för avsikt att under 
hösten 2015 presentera den fortsatta inrikt-
ningen för ett förenklat, minskat och samordnat 
uppgiftslämnande genom ökad digitalisering. 
Arbetet innefattar bl.a. att företagen som regel 
och så långt som möjligt endast ska behöva 
lämna en uppgift en gång och till ett ställe, att 
företagens uppgiftslämnande helt eller huvud-
sakligen ska ske elektroniskt och att företagen 
enkelt ska kunna få bekräftelse på mottagna 
ärenden m.m.  

Förenklingsarbetet inriktas 2015–2018 mot 
områdena ”Bättre service” och ”Mer ändamåls-
enliga regler” och följs upp mot fyra mål. Målen 
för området ”Bättre service” är att det ska bli 
enklare att lämna uppgifter samt att servicen ska 
förbättras och handläggningstiderna ska bli kor-
tare. För området ”Mer ändamålsenliga regler” är 
att regler ska främja företagens tillväxt samt att 
kostnaderna till följd av regler ska minska. 

Kapitalförsörjning 

En väl fungerande kapitalförsörjning är en viktig 
del av ett företagsklimat som understödjer inno-
vation och tillväxt. Samtidigt har finansieringen 
från den privata marknaden i de allra tidigaste 
skedena av företagens utveckling minskat i om-
fattning och många företag har problem med att 
finansiera sin tillväxt trots goda 
marknadsutsikter. Regeringens ambition är att 
tydliggöra och förenkla dagens system för stat-
liga finansieringsinsatser genom att minska in-
låsningar, frigöra och omfördela kapitalet 
gentemot de marknadskompletterande behov 
som finns, samt i större utsträckning aktivera 
och söka samarbete med privata finansiärer för 
att bättre kunna möta företagens behov av 
finansiering.  

Regeringen tillsatte i februari 2015 en utred-
ning med uppdrag att kartlägga behovet av 
marknadskompletterande finansieringsinsatser 
riktade till små och medelstora företag och 
lämna förslag på insatser och strukturförbätt-
ringar som bidrar till att bättre möta 
identifierade behov (dir 2015:21). I enlighet med 
utredningens förslag (SOU 2015:64) avser rege-
ringen föreslå ett statligt ”fond-i-fond-bolag” 
med uppgift att investera genom privata fonder 
inriktade på investeringar i företag i tidiga ut-
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vecklingsfaser. Denna insats ska bidra till att 
stimulera privat utbud av riskkapital och främja 
ett hållbart finansiellt system i hela landet i seg-
ment där osäkerheterna är stora. Volymerna av 
riskvilligt utvecklingskapital förutses öka, då 
statliga medel växlas upp med privata. Genom 
riskdelning, där statligt kapital bär en större risk, 
bör insatsen bidra till att styra investeringarna 
mot huvudsakligen tidiga utvecklingsskeden där 
det finns marknadskompletterande behov. 
Statens del av fondkapitalet bör finansieras 
genom en omallokering av befintliga medel inom 
systemet för statlig företagsfinansiering, främst 
genom en omstrukturering av de statliga bolagen 
Fouriertransform AB och Inlandsinnovation 
AB. Dessa bolags nuvarande innehav ska 
hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 

För att överbrygga det finansieringsgap som 
finns vid etablering av s.k. demonstrationsan-
läggningar kommer regeringen i enlighet med 
utredningens förslag se över möjligheterna att 
inrätta en särskild fond. Denna är tänkt att inve-
stera i ny teknologi eller processer där produkt-
ionsanläggningar eller produktionsenheter krävs 
för att gå från liten skala/prototyp till 
produktion i kommersiell skala. Det finns också 
ett behov av att förbättra tillgången till lån för 
växande företag i hela landet då bankernas 
riskbenägenhet har minskat och många företag 
har svårigheter att få finansiering via bank, t.ex. i 
områden där fastighetspriserna är för låga för att 
kunna användas som säkerhet. Regeringen avser 
därför även att, i linje med utredningens förslag, 
se över möjligheterna att inrätta ett lånegaranti-
instrument med inriktning på att stödja 
bankutlåningen till företag med behov av 
finansiering till expansions- och utvecklingsinve-
steringar. 

Utredningen framhåller också behovet av att 
stärka insatserna i de allra tidigaste skedena och 
lämnar förslag om ytterligare medel för exem-
pelvis innovationslån och verifieringsinsatser. 
För att bättre ta till vara potentialen till 
innovation och tillväxt i företag i hela landet 
föreslår regeringen redan i denna proposition en 
förstärkning av Almis verksamhet, särskilt verk-
samheten som riktas till företag i tidiga skeden. 

Regeringen vill verka för en mer sammanhål-
len och långsiktig politik inom kapitalförsörj-
ningsområdet och avser att återkomma till riks-
dagen under 2016 med förslag och närmare de-
taljer kring genomförande av förändringar i linje 
med utredningens slutbetänkande. 

Information och rådgivning 

Tillgång till information och kunskap är av stor 
betydelse för att kunna starta och utveckla före-
tag. Rådgivningsinsatserna bör vara behovsan-
passade för att företagens tillväxtpotential ska tas 
till vara. De ska även vara marknadskomplette-
rande, kostnadseffektiva och beakta regionala 
förutsättningar.  

För att tillgodose olika behov av rådgivning är 
det viktigt att det finns valfrihet och mångfald 
inom rådgivning så att personer som driver eller 
överväger att starta företag själva ges möjlighet 
att välja utförare. 

För att göra det enklare att starta och driva 
företag är arbetet med webbportalen verksamt.se 
fortsatt prioriterat. Verksamt.se är en 
väletablerad och uppskattad webbplats som 
syftar till att samla information och underlätta 
för företag. Den bygger på ett välfungerande 
myndighetssamarbete. Arbetet med verksamt.se 
är även centralt i e-förvaltningsarbetet. 

Hållbart företagsfrämjande 

Regeringen ser det som angeläget att ta tillvara 
den tillväxtpotential som finns hos alla de som 
vill starta eller utveckla företag och strävar efter 
ett hållbart företagsfrämjande. En mångfald av 
företag och företagare är viktigt för näringslivets 
konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Till 
exempel har företagare med utländsk bakgrund 
ofta kompetens och kontaktnät i sina forna 
hemländer som kan vara en stor tillgång vid 
internationell handel. Samhällsentreprenörer kan 
bidra till att möta olika samhällsutmaningar 
genom innovativa lösningar. Unga företagare har 
ofta en viktig roll i att kommersialisera 
innovativa affärsidéer. Företagande kan 
samtidigt vara en viktig väg in på 
arbetsmarknaden för samtliga målgrupper. 
Därför vill regeringen ta vara på erfarenheterna 
från de riktade insatser som genomförts de 
senaste åren och utveckla företagsfrämjandet så 
att alla företag och företagare oavsett kön, etnisk 
bakgrund, ålder, branschtillhörighet eller 
geografisk placering kan få tillgång till insatserna 
på likvärdiga villkor.  

Tillväxtverkets strategi för hur kvinnor och 
män ska få ta del av de företagsfrämjande 
insatserna på lika villkor är ett viktigt verktyg för 
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det fortsatta arbetet med att främja hållbar 
tillväxt och ett dynamiskt näringsliv. 

Vidare anser regeringen att det är viktigt att 
företagen tar sitt sociala ansvar och att arbetet 
med socialt entreprenörskap utvecklas vidare.  

Företagsfrämjandets inriktning bör baseras på 
behovsanalyser och omvärldsbevakning som 
även inkluderar nya behov och nya marknader. 
Regeringen kommer att fortsätta följa i vilken 
utsträckning gruppen kvinnor, unga kvinnor och 
män samt personer med utländsk bakgrund får 
del av främjandeinsatserna. 

Turismsatsning för ökad export och sysselsättning 

Turismen har utvecklats starkt under hela 2000-
talet både vad gäller tillväxt och sysselsättning. 
Den stora tillväxtpotentialen finns bland 
utländska besökare. Deras konsumtion har ökat 
mer än dubbelt så mycket som den inhemska 
turistkonsumtionen sedan 2000. Turismen utgör 
också en jobbmotor. År 2014 ökade antalet 
sysselsatta inom turismen med 4,9 procent 
samtidigt som den totala sysselsättningen ökade 
med 1,4 procent. Jämfört med utvecklingen 
sedan 2000 har antalet sysselsatta inom turism 
ökat med nästan 22 procent samtidigt som den 
totala sysselsättningen ökat med ca 10 procent.  

Majoriteten av företagen i den svenska be-
söksnäringen är små och har begränsade möjlig-
heter att driva destinationsutvecklingsarbete och 
marknadsföra sig på internationella marknader. 
För att tillvarata den tillväxt- och sysselsätt-
ningspotential som besöksnäringen har är det 
centralt med fortsatta insatser för destinations-
utveckling, samverkan och insatser för att mark-
nadsföra Sverige som besöksmål utomlands. 

Då den stora potentialen till framtida tillväxt 
finns genom utländska besök har regeringen 
tidigare i 2015 års ekonomiska vårproposition 
och propositionen Vårändringsbudget för 2015 
aviserat en satsning på ökade resurser till mark-
nadsföring av Sverige som turistland utomlands. 
V.S. VisitSweden AB har fått totalt 70 miljoner 
kronor 2015–2017 för att marknadsföra Sverige 
på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, 
marknadsföra och skapa förutsättningar för 
hållbar natur- och ekoturism på landsbygden och 
genomföra insatser för att förlänga utländska 
besökares vistelse i Sverige.  

Regeringen vill nu ytterligare öka insatserna 
på turismområdet för att ta tillvara 

besöksnäringens tillväxtpotential. Regeringen 
föreslår ytterligare resurser till V.S. VisitSweden 
AB för att öka marknadsföringen av Sverige som 
turistland utomlands om 10 miljoner kronor per 
år 2016–2019. Medlen ska bl.a. användas för 
ökad marknadsföring av hållbar natur- och 
ekoturism på landsbygden. Ytterligare resurser 
till marknadsföring av Sverige som turistland 
utomlands skapas genom regeringens satsning på 
landsbygds- och måltidsturism inom ramen för 
Landsbygdsprogrammet (se avsnitt 2.6.2 inom 
utgiftsområde 23). 

För att öka konkurrenskraften i den svenska 
besöksnäringen föreslår regeringen att Tillväxt-
verkets insatser för fler exportmogna 
destinationer kompletteras med insatser i 
tidigare skeden, där särskilt fokus bör riktas på 
insatser som stärker utvecklingen av nya hållbara 
produkter och upplevelser som kan bidra till fler 
besökare och växande företag. Tillväxtverket 
föreslås tillföras 10 miljoner kronor per år 2016–
2019 för ändamålet. 

Turism kan spela en viktig roll för en levande 
landsbygd. Göta kanal går igenom flera mindre 
samhällen och kanalområdet beräknas ha cirka 3 
miljoner besökare per år. Utöver ett 
kulturhistoriskt värde har kanalen betydelse för 
turism, småföretagande och sysselsättning. 
Regeringen föreslår därför att 100 miljoner 
kronor avsätts för upprustning av Göta kanal 
2016. För 2017–2019 beräknas ett årligt tillskott 
om 50 miljoner kronor. 

3.8.3 Ramvillkor för företag och 
konkurrens 

Ramvillkor för företag 

Företag i Sverige har i dag goda ramvillkor att 
verka inom, vilket framgår av resultatet från 
internationella konkurrenskraftsmätningar, se 
avsnitt 3.5.4.3. Regeringen anser dock att det är 
viktigt att ytterligare förbättra ramvillkoren för 
företagen för att skapa en internationellt 
konkurrenskraftig företagsmiljö. För att 
underlätta innovationer högt upp i 
förädlingskedjan, öka exportmöjligheterna för 
svenska företag, ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter och stärka utvecklingskraften i alla 
delar av landet är det viktigt att kontinuerligt 
genomföra förbättringar i de regler och 
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administrativa system som omger företag och 
företagande.  

Nedan anges ett urval av förslag på åtgärder 
som regeringen lämnar i syfte att skapa bättre 
ramvillkor för företag: 

– För att säkerställa att villkoren för 
entreprenörskap och innovationer i Sverige 
är ändamålsenliga, effektiva och fortsatt 
internationellt konkurrenskraftiga har 
regeringen gett en särskild utredare i 
uppdrag att identifiera hinder och 
möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, 
för att förbättra och utveckla innovations- 
och entreprenörskapsklimatet i Sverige (dir. 
2015:10).  

– I syfte att förbättra kapitalförsörjningen för 
företag avser regeringen föreslå ett statligt 
fond-i-fond bolag med uppgift att investera 
genom privata fonder inriktade på investe-
ringar i företag i tidiga utvecklingsfaser 
samt se över möjligheterna att inrätta ett 
lånegarantiinstrument med inriktning på att 
stödja bankutlåningen till företag med be-
hov av finansiering till expansions- och 
utvecklingsinvesteringar, 

– I syfte att göra de skattemässiga villkoren 
vid finansiering med eget och lånat kapital 
mer lika, avser regeringen att ta fram ett 
omarbetat förslag baserat på 
Företagsskattekommitténs alternativa 
förslag, som presenterades i betänkandet 
Neutralbolagsskatt – för ökad effektivitet 
och stabilitet (SOU 2014:40). Det 
omarbetade förslaget kommer att 
remitteras. 

– För svenska rederier i internationell trafik 
är likvärdiga konkurrensvillkor av största 
vikt. Omkring 90 procent av Sveriges 
export och import transporteras någon 
gång under transportkedjan med fartyg. 
För att svenska rederier ska få 
konkurrensvillkor som är likvärdiga med 
villkoren för rederier i jämförbara länder i 
Europa avser regeringen att under 
riksmötet föreslå att det införs ett system 
med tonnageskatt i Sverige.  

– Ett viktigt steg i att stärka den svenska 
konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i nya och 
växande företag är att införa särskilda regler 
om skuldsanering för företagare i syfte att 
minska riskerna med företagande och ge 

fler företagare en möjlighet till en andra 
chans. Regeringen avser att lämna en 
proposition till riksdagen under hösten 
2015. 

Konkurrens 

Målet för konkurrensområdet är att skapa förut-
sättningar för en effektiv konkurrens som bidrar 
till att de näringspolitiska målen uppnås. En väl 
fungerande konkurrens är en förutsättning för 
ett dynamiskt näringsliv där konkurrenskraftiga 
och entreprenöriella företag är vinnare. Inom 
konkurrensområdet sker åtgärder på bred front 
för att säkerställa att vi har en modern konkur-
renslagstiftning och en effektiv tillsyn av 
reglernas efterlevnad, vilket är av stor vikt för väl 
fungerande marknader. Utöver den generella 
konkurrenslagstiftningen och Konkurrensver-
kets tillsyn har domstolarna, sektorsspecifika 
regelverk och tillsynsmyndigheter en betydande 
inverkan på marknadernas utveckling. Det är 
även viktigt att konsumenterna har goda förut-
sättningar att göra välgrundade val mellan olika 
företags erbjudanden utifrån pris och kvalitet 
och därmed bidra till konkurrensen. Det är av 
central betydelse att kontinuerligt följa upp och 
förbättra förutsättningarna för konkurrens på 
marknader där det nyligen har skapats 
möjligheter för privata aktörer att bedriva 
verksamhet eller där hinder för en väl fungerande 
konkurrens har identifierats.  

Värdet av offentlig upphandling uppgår till i 
storleksordningen 600 miljarder kronor, se 
Siffror och fakta om offentlig upphandling 
(Konkurrensverket 2013:9). En väl fungerande 
offentlig upphandling är strategiskt viktig för 
den ekonomiska tillväxten och välfärden. 
Effektiv konkurrens är av avgörande betydelse 
för en väl fungerande offentlig upphandling. 
Offentliga upphandlingar ska genomföras så 
effektivt och genomtänkt som möjligt samtidigt 
som konkurrensen på marknaden tas tillvara. 
Arbetet för en effektiv konkurrens inom offent-
lig upphandling minskar de upphandlande myn-
digheternas kostnader, ökar kvaliteten på 
upphandlade varor och tjänster och gör det 
lättare för privata företag att sälja sina produkter 
och tjänster. Genom att upphandla, implemen-
tera och använda innovativa lösningar i offentliga 
organisationer kan bättre tjänster, samhällsser-
vice och högre nytta erbjudas. Innovationsupp-
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handling är ett viktigt verktyg för att premiera 
nytänkande och bidra till en sådan långsiktig 
utveckling. Innovationsupphandling kan också 
bidra till en ökning av konkurrenskraftiga, inno-
vativa företag, ökade exportmöjligheter och 
ökad tillväxt. Ökad användning av tidig dialog 
samt upphandling av funktion istället för 
specifika krav på produkter eller tjänster 
stimulerar nytänkande och innovation, vilket i 
sin tur kan öka konkurrensen och utvecklingen 
av nya marknader. Genom ökade möjligheter för 
små och medelstora företag att delta i offentliga 
upphandlingar förbättras konkurrensen och 
marknadens funktion samtidigt som det ger 
företagen möjligheter att bedriva verksamhet 
och växa. 

Det är också av stor betydelse att handlägg-
ningsprocesserna vid konkurrensöverträdelser är 
effektiva och att det finns en ändamålsenligt 
utformad prövningsordning. I EU är Sverige ett 
av få länder med en konkurrensmyndighet som 
inte har egen beslutanderätt i frågor om konkur-
rensskadeavgift. Ett led i arbetet med att säker-
ställa en effektiv tillsyn av konkurrensreglerna är 
arbetet med utredningen om utökad beslutande-
rätt för Konkurrensverket, som regeringens 
tillsatte den 30 april 2015 (dir. 2015:48). 
Utredningen ska avge ett betänkande senast den 
12 maj 2016.  

Regeringen har utrett frågan om 
genomförandet av direktiv om skadeståndstalan 
vid konkurrensöverträdelser. Direktivet syftar 
till att säkerställa att alla som drabbats av 
överträdelser till följd av konkurrensreglerna kan 
få full kompensation för uppkomna skador. Det 
syftar också till att optimera samspelet mellan 
konkurrensmyndigheternas tillämpning av 
konkurrensreglerna i anslutning till 
skadeståndstalan i nationella domstolar. Frågan 
bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

Regeringen anser att det är viktigt att följa 
upp förslag som Konkurrensverket och andra 
berörda parter lämnar i syfte att förbättra 
konkurrensen och marknadernas funktion.  

Statsstöd 

Reglerna om statligt stöd är en central del av 
EU-rättens konkurrensregler och därmed av stor 
betydelse för den inre marknadens funktionssätt 
och hur väl konkurrensen mellan medlemssta-
terna fungerar. Genom tillämpningen av stats-

stödsreglerna säkerställs att ingen medlemsstat 
med offentligt stöd kan säkra sin egen 
konkurrenskraft på bekostnad av andra med-
lemsstater inom EU. Ändamålsenliga regler och 
en strikt efterlevnad och kontroll av hur regel-
verket tillämpas är avgörande för att säkra den 
europeiska konkurrenskraften på lång sikt och 
av särskild betydelse för små exportberoende 
medlemsstater som Sverige. 

Regeringen anser därför att det är viktigt med 
ändamålsenliga statsstödsregler, som framför allt 
tar sikte på att lösa marknadsmisslyckanden, och 
att regelverket tillämpas enhetligt inom hela EU. 

Europeiska kommissionen genomför sedan 
2012 en modernisering av statsstödsreglerna. 
Medlemsstaterna har inrättat en gemensam 
grupp för att underlätta arbetet med att på bästa 
sätt ta om hand de nya reglerna i respektive 
medlemsstat. Regeringen kommer att fortsätta 
arbeta för att regelverket ska utformas effektivt, 
garantera en strikt statsstödsregim och tillämpas 
enhetligt över hela EU. 

3.8.4 Ett hållbart ägande med 
värdeskapande i fokus 

Svenska staten är en av Sveriges största 
bolagsägare. I den statliga bolagsportföljen finns 
49 hel- och delägda bolag, varav två är 
börsnoterade. Bolagen representerar stora 
värden, cirka 460 miljarder kronor (per maj 
2015), och är sammantaget en av Sveriges största 
arbetsgivare.  

Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt 
förvalta statens ägande i bolag så att den 
långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa 
möjliga och, i förekommande fall, att de särskilt 
beslutade samhällsuppdragen utförs väl.  

Bolag med statligt ägande ska förvaltas på ett 
aktivt och professionellt sätt med värdeskapande 
som ett övergripande mål. Bolagen ska agera 
långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges för-
måga att utvecklas. Bolag som verkar på en kon-
kurrensutsatt marknad ska drivas enligt mark-
nadsmässiga krav för att säkerställa en effektiv 
konkurrens. Utvecklingen av förvaltningen av 
bolagen med statligt ägande bör fortsätta. 

Bolag med statligt ägande ska agera föredöm-
ligt inom området hållbart företagande och i 
övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter 
offentligt förtroende. Det betyder att bolagen 
ska vara föregångare avseende hållbarhetsfrågor 
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som t.ex. jämställdhet, affärsetik, miljö och soci-
alt ansvarstagande.  

Vissa bolag med statligt ägande har ett av 
riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Det 
är viktigt att dessa särskilt beslutade samhälls-
uppdrag tydligt redovisas och är styrande för 
bolagens verksamhet. 

Mål och uppföljning 

Att fastställa och följa upp mål för bolagen med 
statligt ägande är ett viktigt verktyg i regeringens 
styrning av bolagen. Det övergripande syftet 
med målen är att verksamheten i bolagen bedrivs 
effektivt och långsiktigt, vilket säkerställer 
värdeskapande och att i förekommande fall 
särskilt beslutade samhällsuppdrag utförs väl.  

Måluppföljning utgör en central del i dialogen 
mellan bolagen och staten som ägare. Vid de 
regelbundna ägarmötena, då företrädare för 
bolag respektive ägare träffas, följs bolagens 
prestation upp i förhållande till fastställda 
ekonomiska mål, hållbarhetsmål och, i 
förekommande fall, uppdragsmål. 

Ambitiösa ekonomiska mål 

Syftet med de ekonomiska målen är att 
säkerställa värdeskapandet i bolagsportföljen 
genom att verksamheten i bolagen med statligt 
ägande bedrivs effektivt samtidigt som de 
finansiella riskerna hålls på en rimlig nivå. 
Bolagen ska uppnå de ekonomiska målen 
långsiktigt över en konjunkturcykel. 
Regeringskansliet arbetar aktivt med att 
säkerställa att de ekonomiska målen är tydliga, 
att de fastställs i dialog med bolagen, att målen 
blir både ambitiösa och realistiska samt att de 
regelbundet följs upp.  

En central utgångspunkt vid fastställandet av 
ekonomiska mål är kostnaden för eget kapital, 
eftersom denna kostnad avgör om staten som 
ägare får en rimlig kompensation för det 
risktagande som ägandet innebär. Utifrån bl.a. 
kostnaden för eget kapital fastställs för varje 
bolag mål för kapitalstruktur, lönsamhet och 
utdelning. 

Regeringskansliet ser löpande över i vilken 
utsträckning ett bolags interna och externa 
förutsättningar förändras. En revidering av de 
ekonomiska målen kan föranledas av exempelvis 

väsentliga förändringar i bolagets 
marknadsförutsättningar, strategi eller risk- och 
räntenivå, liksom av större förvärv eller 
avyttringar. Under 2015 reviderades målen för 
fem bolag. Metria AB, Aktiebolaget Svensk 
Exportkredit SEK (SEK), SBAB, Lernia AB och 
Systembolaget Aktiebolag fick nya ekonomiska 
mål vid respektive bolags årsstämma våren 2015. 
Kommande år är avsikten att genomföra en 
översyn av de ekonomiska målen för ytterligare 
ett antal bolag. 

Hållbart företagande och ett långsiktigt 
värdeskapande  

Regeringens ambitionsnivå kring hållbart 
företagande är hög.  

Bolag med statligt ägande ska integrera 
hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och den 
löpande verksamheten. Bolagens verksamhet ska 
präglas av öppenhet och föredömlighet och 
bolagen ska vara föregångare avseende hållbart 
företagande genom ett långsiktigt och 
ansvarsfullt ställningstagande till mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption, 
affärsetik, jämställdhet och mångfald. 

Styrelse och företagsledning ska ta ett tydligt 
ansvar för bolagets hållbarhetsutmaningar samt 
arbeta efter långsiktiga, utmanande och 
uppföljningsbara hållbarhetsmål. Av 49 bolag 
med statligt ägande hade vid årsskiftet 2014/15 
så gott som alla fastställt hållbarhetsmål.  

Uppföljningen av hållbarhetsmålen, som sker 
med etablerade verktyg, är en viktig och 
integrerad del i styrningen av bolagen med 
statligt ägande.  

Bolag med statligt ägande ska i samband med 
publiceringen av företagets årsredovisning, 
redovisa och publicera en hållbarhetsredovisning 
enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s) 
riktlinjer. 

Regeringskansliet har ett etablerat nätverk för 
hållbart företagande i syfte att initiera och upp-
muntra erfarenhetsutbyten och nätverksbyg-
gande mellan bolagen med statligt ägande kring 
hållbart företagande.  

Hållbarhet integrerad i bolagsanalysen 

Som en del av Regeringskansliets löpande analys 
av bolagen med statligt ägande, analyseras även 
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bolagens arbete med hållbart företagande. 
Analysen syftar till att öka kunskapen om 
bolagens hållbarhetsutmaningar och utgår från 
en bred omvärldsanalys som beaktar globala 
trender, risker och möjligheter kopplade till den 
värdekedja respektive bolag verkar i.  

Regeringskansliet identifierar relevanta 
analysområden och analyserar sedan hur bolaget 
arbetar för att hantera risker och möjligheter 
inom de utvalda områdena. Resultatet av 
analysen används i dialogen mellan ägare och 
bolag, i styrelsenomineringsprocessen, i 
processen för att fastställa ekonomiska mål och i 
förekommande fall i processen för att fastställa 
uppdragsmål. Under 2016 kommer analysen i än 
större utsträckning att vara en integrerad del i 
processen för att fastställa ekonomiska mål. 

Samhällsuppdrag och uppdragsmål  

Flera av bolagen med statligt ägande har av 
riksdagen särskilt beslutade samhällsuppdrag. 
Det innebär att bolagen bedriver verksamhet 
som syftar till att generera andra effekter än 
ekonomisk avkastning för ägaren men som i 
övrigt bidrar positivt till samhället. 
Regeringskansliet har en enhetlig metodik och 
process för att fastställa och följa upp mål för 
särskilt beslutade samhällsuppdrag, s.k. 
uppdragsmål. Uppdragsmål används för att 
utvärdera hur väl samhällsuppdragen utförs. Vid 
årsstämmorna våren 2015 fick två bolag nya 
uppdragsmål, SEK och Systembolaget 
Aktiebolag.  

Även om det i många fall är svårt att i 
monetära termer värdera nyttan av ett uppfyllt 
samhällsuppdrag, är det viktigt att fastställa 
kostnaden för uppdraget. Kunskap om 
kostnaden för att genomföra ett särskilt beslutat 
samhällsuppdrag ger ett bättre underlag för 
prioritering av hur skattebetalarnas medel ska 
användas. Kommande år är avsikten att fastställa 
uppdragsmål för ytterligare ett antal bolag med 
särskilt beslutade samhällsuppdrag. 

Styrelserekrytering 

Ett av de viktigaste instrumenten för styrning av 
bolag med statligt ägande är att utse kompetenta 
och väl fungerande styrelser. Styrelserna ska vara 
sammansatta så att de kan genomföra uppdraget 

utifrån affärskompetens, integritet, effektivitet 
och branschkunskap. Personer med olika 
erfarenheter, ålder, kön och bakgrund behövs 
för att tillgodose behovet av relevant kompetens 
i styrelserna. Frågan om mångfald, inklusive en 
jämn könsfördelning bland styrelseledamöter, är 
högt prioriterad. 

Fler kvinnor i styrelserna än i börsnoterade 
företag  

Vad gäller jämn könsfördelning i styrelserna och 
bland de verkställande direktörerna, har staten 
som ägare nått betydligt längre än näringslivet i 
övrigt. 49 procent av styrelseledamöterna i de 
statligt helägda bolagen utgörs av kvinnor jäm-
fört med 29 procent bland de börsnoterade bola-
gen. Andelen kvinnor som styrelseordförande i 
den statliga bolagsportföljen (helägda bolag) har 
ökat med 23 procentenheter från 2006 till 2015. 
År 2006 var dessa 23 procent jämfört med 46 
procent 2015. Börsbolagens motsvarande andel 
2015 är fem procent. Det är positivt att staten 
således uppnår målsättningen om jämställda 
styrelser, både som vad gäller ledamöter och som 
ordförande. 

 
Diagram 3.2 Andelen kvinnor som styrelseordförande  
2006–2015 
Procent  

 
Källa: Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014. 

 
Regeringen anser att det är angeläget att bolag 
med statligt ägande driver utvecklingen mot en 
balanserad könsfördelning på företagsledande 
befattningar. Det är därför positivt att andelen 
kvinnliga verkställande direktörer i de statligt 
hel- och delägda bolagen var 32 procent vid 
utgången av 2014, jämfört med cirka fem 
procent i börsbolagen. Regeringen kommer 
fortsatt att genom sin ägarstyrning verka för en 
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balanserad könsfördelning på ledande 
befattningar i bolagen med statligt ägande. 
Andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper var 
39 procent, en ökning med en procentenhet 
jämfört med föregående år. 

Förändrat statligt ägande  

Regeringskansliet genomför löpande ett 
omfattande analysarbete rörande bolagen med 
statligt ägande. Resultatet av analysarbetet kan 
leda till förändringar eller förtydliganden av 
bolagens uppdrag eller inriktning, eller till 
omstruktureringar. Staten ska vara en aktiv, 
professionell och tydlig ägare. 

3.9 Budgetförslag 

3.9.1 1:1 Verket för innovationssystem 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:1 Verket för 
innovationssystem 
Tusental kronor 

2014 Utfall 158 254  
Anslags- 
sparande -767 

2015 Anslag 220 176 1 
Utgifts- 
prognos 213 955 

2016 Förslag 218 719    

2017 Beräknat 221 473 2   

2018 Beräknat 225 633 3   

2019 Beräknat 230 189 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 218 726 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 218 735 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 218 736 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Verket för 
innovationssystems förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Verket för innovationssystem 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 220 176 220 176 220 176 220 176 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 3 945 6 759 11 012 15 680 

Beslut -5 402 -5 462 -5 555 -5 667 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 218 719 221 473 225 633 230 189 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 218 719 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Verket för innovat-
ionssystem för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 221 473 000 kronor, 
225 633 000 kronor respektive 230 189 000 
kronor. 

3.9.2 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling 

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling 
Tusental kronor 

2014 Utfall 2 412 902  
Anslags- 
sparande 24 840 

2015 Anslag 2 418 966 1 
Utgifts- 
prognos 2 383 061 

2016 Förslag 2 628 174    

2017 Beräknat 2 638 754 2   

2018 Beräknat 2 655 079 3   

2019 Beräknat 2 739 621 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 628 181 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 628 151 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 688 159 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för behovs-
motiverad forsknings- och utvecklingsverksam-
het, utveckling av innovationssystem och 
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programanknutna utgifter. Anslaget får även 
användas för statsbidrag till SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB för riksmätplatser. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 2 300 000 000 kronor 2017–2021. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: 
Bemyndigandet behövs för att möjliggöra 
långsiktiga åtaganden, främst i form av bidrag 
inom ramen för fleråriga program. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2016 för 
anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 2 300 000 000 kronor 2017–2021. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.17 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019–2021 

Ingående åtaganden 1 968 645 1 998 042 2 100 000    

Nya åtaganden 1 141 769 1 372 305 1 500 000    

Infriade åtaganden -1 112 372 -1 270 347 -1 300 000 -1 400 000 -700 000 -200 000 

Utestående åtaganden 1 998 042 2 100 000 2 300 000    

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 100 000 2 100 000 2 300 000    

 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
20 000 000 kronor för att utveckla statens 
insatser inom det immaterialrättsliga området. 
För samma ändamål beräknas anslaget öka med 
motsvarande belopp 2017–2019.  

Regeringen föreslår att anslaget ska ökas med 
45 000 000 kronor för en särskild satsning på 
miljö- och klimatteknik, se även avsnitt 3.9.5 
nedan. För samma ändamål beräknas anslaget 
öka med motsvarande belopp 2017–2019. 

Anslaget beräknas öka med 150 000 000 
kronor fr.o.m. 2016 till följd av riksdagens beslut 
med anledning av propositionen Forskning och 
innovation (prop. 2012/13:30, bet. 
2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151), se även 
tabell 3.13. 

Anslaget beräknas minska med 30 000 000 
kronor 2016–2018 till följd av riksdagens beslut 
med anledning av propositionen 
Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, 
bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). 

 

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:2 
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 2 448 966 2 448 966 2 448 966 2 448 966 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 735 10 590 25 835 47 632 

Beslut 177 986 178 709 179 787 242 527 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt 487 489 491 495 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 2 628 174 2 638 754 2 655 079 2 739 621 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 2 628 174 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 2 638 754 000 kronor, 2 655 079 000 kronor 
respektive 2 739 621 000 kronor. 
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3.9.3 1:3 Institutens strategiska 
kompetensmedel 

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 1:3 Institutens strategiska 
kompetensmedel 
Tusental kronor 

2014 Utfall 615 969  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 615 907 1 
Utgifts- 
prognos 615 907 

2016 Förslag 621 625    

2017 Beräknat 620 543 2   

2018 Beräknat 620 157 3   

2019 Beräknat 625 566 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 621 662 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 621 711 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 621 711 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för strategiska kompetensmedel för industri-
forskningsinstituten med ägande under RISE 
Research Institutes of Sweden AB, liksom 
utgifter för RISE Research Institutes of Sweden 
AB:s verksamhet, samt vissa omstrukturerings-
utgifter för RISE-instituten. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:3 
Institutens strategiska kompetensmedel 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 615 907 615 907 615 907 615 907 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 10 169 9 042 8 604 14 051 

Beslut -3 592 -3 549 -3 497 -3 528 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt -859 -857 -857 -864 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 621 625 620 543 620 157 625 566 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 621 625 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Institutens strategiska 

kompetensmedel för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 620 543 000 kronor, 
620 157 000 kronor respektive 625 566 000 
kronor. 

3.9.4 1:4 Tillväxtverket 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:4 Tillväxtverket 
Tusental kronor 

2014 Utfall 263 310  
Anslags- 
sparande 6 117 

2015 Anslag 268 960 1 
Utgifts- 
prognos 268 239 

2016 Förslag 267 122    

2017 Beräknat 263 866 2   

2018 Beräknat 263 399 3   

2019 Beräknat 269 073 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 260 234 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 254 456 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 254 456 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget används för Tillväxtverkets 
förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas 
för utgifter för Tillväxtverkets uppdrag att svara 
för utgifter för lokaler, ekonomi- och 
personaladministration samt övrig administrativ 
service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Regeringens överväganden 

I och med det begränsade genomförandet av 
offshoredirektivet, där Kustbevakningen blir 
tillsynsmyndighet, ökas anslag 2:1 
Kustbevakningen under utgiftsområde 6 Försvar 
och samhällets krisberedskap med 500 000 
kronor fr.o.m. 2016 (se avsnitt 4.4.1 under 
utgiftsområde 6). Anslaget 1:4 Tillväxtverket 
minskas därmed med motsvarande belopp. 

Anslag 1:4 Tillväxtverket föreslås vidare öka 
med 1 000 000 kronor per år. Medlen ska 
användas till utgifter för administration av ett 
kompletterande långsiktigt statligt stöd till 
kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder 
(se utgiftsområde 19 Regional tillväxt). 
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Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:4 
Tillväxtverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 268 960 268 960 268 960 268 960 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 5 384 9 213 15 026 21 143 

Beslut -6 722 -13 800 -20 069 -20 501 

Överföring 
till/från andra 
anslag -500 -507 -518 -529 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 267 122 263 866 263 399 269 073 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 267 122 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Tillväxtverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 263 866 000 kronor, 263 399 000 kronor 
respektive 269 073 000 kronor. 

3.9.5 1:5 Näringslivsutveckling 

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 1:5 Näringslivsutveckling 
Tusental kronor 

2014 Utfall 575 000  
Anslags- 
sparande 172 946 

2015 Anslag 341 772 1 
Utgifts- 
prognos 361 145 

2016 Förslag 518 772    

2017 Beräknat 467 772    

2018 Beräknat 467 772    

2019 Beräknat 447 772    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för näringslivsfrämjande 
åtgärder. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 290 000 000 kronor 
2017 och 2018.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: 

Bemyndigandet behövs för att de åtgärder som 
beslutas och bedrivs inom ramen för främst 
Tillväxtverkets verksamhet ska kunna 
genomföras långsiktigt. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2016 för anslaget 1:5 
Näringslivsutveckling ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 290 000 000 kronor 2017 och 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.24 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden 417 665 113 430 217 000   

Nya åtaganden 188 074 217 000 290 000   

Infriade åtaganden -492 309 -113 430 -217 000 -140 000 -150 000 

Utestående åtaganden 113 430 217 000 290 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 265 000 241 000 290 000   
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Regeringens överväganden 

Anslag 1:5 Näringslivsutveckling föreslås ökas 
med 25 000 000 kronor från och med 2016 för 
att korrigera för en för stor neddragning i den 
beslutade budgeten för 2015. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
17 000 000 kronor för en särskild satsning på 
miljö- och klimatteknik, se även avsnitt 3.9.2 
ovan. För samma ändamål beräknas anslaget öka 
med motsvarande belopp 2017–2019. 

Regeringen föreslår att anslag 1:5 Näringslivs-
utveckling ökas 2016 med 50 000 000 kronor 
som avsätts för genomförandet av åtgärder inom 
ramen för nyindustrialiseringsstrategin. För 
2017–2019 beräknas anslaget ökas med 
40 000 000 kronor per år för samma ändamål. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
50 000 000 kronor för att genomföra insatser 
som stärker svensk konkurrens- och innovat-
ionskraft. För samma ändamål beräknas anslaget 
öka med motsvarande belopp 2017–2019. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
10 000 000 kronor under 2016 för att 
Tillväxtverket ska genomföra insatser för 
destinationsutveckling i tidigare skeden (se av-
snitt 3.8.2 ovan). För samma ändamål föreslås 
Tillväxtverket använda motsvarande belopp 
årligen 2017–2019. Anslaget beräknas vidare 
minska med 10 000 000 kronor per år 2017–2019 
för att finansiera ökningen av anslag 1:7 
Turistfrämjande med motsvarande belopp under 
perioden (se avsnitt 3.9.7). 

 
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:5 
Näringslivsutveckling 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 291 772 291 772 291 772 291 772 

Förändring till följd av:    

Beslut 227 000 176 000 176 000 156 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 518 772 467 772 467 772 447 772 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 518 772 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 

anslaget till 467 772 000 kronor, 467 772 000 
kronor respektive 447 772 000 kronor. 

3.9.6 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser 

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:6 Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
79 800 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 909 

 
2015 

 
Anslag 

 
81 503 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
81 854 

2016 Förslag 82 180      

2017 Beräknat 82 739 2   

2018 Beräknat 83 668 3   

2019 Beräknat 84 996 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 82 182 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 82 184 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 82 185 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskar med 205 000 kronor för 2016 
med anledning av den generella neddragning 
som gjordes av pris- och löneomräknade anslag i 
budgetpropositionen för 2015. 
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Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:6 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 81 503 81 503 81 503 81 503 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 882 1 440 2 369 3 700 

Beslut -205 -204 -204 -207 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  82 180 82 739 83 668 84 996 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 82 180 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 82 739 000 kronor, 83 668 000 kronor 
respektive 84 996 000 kronor. 

3.9.7 1:7 Turistfrämjande 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:7 Turistfrämjande 
Tusental kronor 

2014 Utfall 119 904  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 139 824 1 
Utgifts- 
prognos 139 824 

2016 Förslag 139 600    

2017 Beräknat 119 606 2   

2018 Beräknat 99 613 3   

2019 Beräknat 99 613 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 119 606 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 99 613 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 99 613 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för kostnader för statens 
aktieägartillskott till V.S. VisitSweden AB. 

Regeringens övervägande 

I enlighet med vad som aviserats i 2015 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) 
förstärks anslag 1:7 Turistfrämjande med 
20 000 000 kronor 2016 respektive 20 000 000 
kronor 2017. 

Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas 
med 10 000 000 kronor under 2016 bl.a. för ökad 
marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism 
på landsbygden (se avsnitt 3.8.2 ovan). Anslag 
1:7 Turistfrämjande beräknas öka med 
10 000 000 kronor per år 2017–2019. Samtidigt 
beräknas anslag 1:5 Näringslivsutveckling minska 
med 10 000 000 kronor per år 2017–2019. 

 
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:7 
Turistfrämjande 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 109 824 109 824 109 824 109 824 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 0 0 0 0 

Beslut 29 776 9 782 -10 211 -10 211 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 139 600 119 606 99 613 99 613 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 139 600 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Turistfrämjande för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 119 606 000 kronor, 99 613 000 kronor 
respektive 99 613 000 kronor. 
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3.9.8 1:8 Sveriges geologiska 
undersökning 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 1:8 Sveriges geologiska 
undersökning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
222 070 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
7 931 

 
2015 

 
Anslag 

 
224 428 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
218 821 

2016 Förslag 195 778      

2017 Beräknat 197 794 2   

2018 Beräknat 200 951 3   

2019 Beräknat 204 691 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 195 785 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 195 795 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 195 795 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Sveriges geologiska 
undersöknings förvaltningsutgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.31 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 22 779 0 0 22 779 

Prognos 2015 16 500 0 0 16 500 

Budget 2016 19 000 0 0 19 000 

 
Tabell 3.32 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 19 792 21 120 -1 328 

(varav tjänsteexport) 4 792 5 620 -828 

Prognos 2015 10 765 10 741 24 

(varav tjänsteexport) 2 366 2 529 -163 

Budget 2016 10 300 10 300 0 

(varav tjänsteexport) 1 100 1 100 0 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskar 2016 med anledning av att en 
tillfällig satsning i budgetpropositionen för 2012 
på genomförandet av en förstärkt satsning på 

kvalificerad mineralinformation m.m., nu 
upphör. 

 
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:8 
Sveriges geologiska undersökning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 224 428 224 428 224 428 224 428 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 313 5 650 9 310 13 660 

Beslut -31 963 -32 284 -32 787 -33 397 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  195 778 197 794 200 951 204 691 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 195 778 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Sveriges geologiska 
undersökning för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 197 794 000 kronor, 
200 951 000 kronor respektive 204 691 000 
kronor. 

3.9.9 1:9 Geovetenskaplig forskning 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 1:9 Geovetenskaplig 
forskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 857 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 

 
2015 

 
Anslag 

 
5 806 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 806 

2016 Förslag 5 793      

2017 Beräknat 5 876 2   

2018 Beräknat 6 001 3   

2019 Beräknat 6 132 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 5 794 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 5 793 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 5 793 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för att främja 
och stödja riktad geovetenskaplig grundforsk-
ning och tillämpad forskning. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 för anslaget 1:9 Geovetenskaplig 
forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklu-
sive tidigare åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 5 300 000 kronor 2017 och 2018. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: 
Bemyndigandet möjliggör beslut om bidrag till 
fleråriga forskningsprojekt. Regeringen bör 
därför bemyndigas att under 2016 för anslaget 
1:9 Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 5 300 000 
kronor 2017 och 2018. 

 
 

Tabell 3.35 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning 
Tusental kronor 

 Utfall 
2014 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Ingående åtaganden 3 527 4 131 4 400   

Nya åtaganden 2 781 3 900 4 500   

Infriade åtaganden -2 177 -3 631 -3 631 -3 300 -1 969 

Utestående åtaganden 4 131 4 400 5 269   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 5 500 5 000 5 300   

 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:9 
Geovetenskaplig forskning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 806 5 806 5 806 5 806 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 85 211 342 

Beslut -15 -15 -16 -16 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 793 5 876 6 001 6 132 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 5 793 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 5 876 000 kronor, 6 001 000 kronor 
respektive 6 132 000 kronor. 

3.9.10 1:10 Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:10 Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
12 250 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 750 

 
2015 

 
Anslag 

 
14 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 652 

2016 Förslag 14 000      

2017 Beräknat 14 000      

2018 Beräknat 14 000      

2019 Beräknat 14 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för efterbe-
handling av tömda oljelagringsanläggningar och 
det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun, 
inklusive miljö- och funktionskontroll, förvalt-
ning och nödvändiga underhålls- och miljösäk-
rande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 14 000 14 000 14 000 14 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 000 14 000 14 000 14 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 14 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:10 Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar för 2016. För 2017, 2018 
och 2019 beräknas anslaget till 14 000 000 
kronor för respektive år. 

3.9.11 1:11 Patentbesvärsrätten 

Tabell 3.39 Anslagsutveckling 1:11 Patentbesvärsrätten 
Tusental kronor 

2014 Utfall 19 749  
Anslags- 
sparande 2 334 

2015 Anslag 19 238 1 
Utgifts- 
prognos 19 907 

2016 Förslag 13 020    

2017 Beräknat 256 2   

2018 Beräknat 262 3   

2019 Beräknat 267 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 253 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 254 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 253 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Patentbesvärsrättens 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen avser att i en proposition föreslå att 
domstolsprövningen av immaterialrättsliga, 
marknadsföringsrättsliga och konkurrensrätts-
liga mål ska ske samlat i en särskild domstol i 

första instans, Patent- och marknadsdomstolen, 
och en särskild domstol i andra instans, Patent- 
och marknadsöverdomstolen. Som en 
konsekvens av förslaget avser regeringen att 
avveckla Patentbesvärsrätten fr.o.m. den 1 
september 2016. Regeringen föreslår därför att 
6 510 000 kronor ska föras från anslaget 1:11 
Patentbesvärsrätten till anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar under utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
2016 och att kvarvarande medel ska överföras 
2017 (se även utgiftsområde 4 Rättsväsendet). 

 
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:11 Patentbesvärsrätten 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 19 238 19 238 19 238 19 238 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 341 596 988 1 410 

Beslut -6 559 -19 578 -19 964 -20 381 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 13 020 256 262 267 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 13 020 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 256 000 kronor, 262 000 kronor 
respektive 267 000 kronor. 
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3.9.12 1:12 Bolagsverket 

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:12 Bolagsverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
18 439 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-651 

 
2015 

 
Anslag 

 
24 842 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
21 453 

2016 Förslag 24 842      

2017 Beräknat 24 842      

2018 Beräknat 24 842      

2019 Beräknat 24 842      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
likvidatorer och för associationsrättsliga ärenden 
samt förvaltning och utveckling av teknisk 
infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:12 Bolagsverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 24 842 24 842 24 842 24 842 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 842 24 842 24 842 24 842 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 24 842 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Bolagsverket för 
2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 24 842 000 kronor för respektive år. 

3.9.13 1:13 Bidrag till terminologisk 
verksamhet 

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:13 Bidrag till 
terminologisk verksamhet 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
4 297 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
4 288 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 288 

2016 Förslag 4 278      

2017 Beräknat 4 278 2   

2018 Beräknat 4 278 3   

2019 Beräknat 4 316 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 4 286 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 289 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 289 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för terminologisk verksamhet vid AB 
Terminologicentrum TNC. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 4 288 4 288 4 288 4 288 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 -7 -10 28 

Beslut -11 -3 0 0 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 278 4 278 4 278 4 316 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 4 278 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk 
verksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 4 278 000 kronor, 
4 278 000 kronor respektive 4 316 000 kronor. 
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3.9.14 1:14 Bidrag till 
Ingenjörsvetenskapsakademien 

Tabell 3.45 Anslagsutveckling 1:14 Bidrag till 
Ingenjörsvetenskapsakademien 
Tusental kronor 

2014 Utfall 8 327  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 8 327 1 
Utgifts- 
prognos 8 327 

2016 Förslag 8 327    

2017 Beräknat 8 327    

2018 Beräknat 8 327    

2019 Beräknat 8 327    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 
grundläggande verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 8 327 8 327 8 327 8 327 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 8 327 8 327 8 327 8 327 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 8 327 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:14 Bidrag till Ingenjörsveten-
skapsakademien för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 8 327 000 kronor för 
respektive år. 

3.9.15 1:15 Konkurrensverket 

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 1:15 Konkurrensverket 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
140 210 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 711 

 
2015 

 
Anslag 

 
186 752 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
183 778 

2016 Förslag 140 919      

2017 Beräknat 143 158 2   

2018 Beräknat 145 857 3   

2019 Beräknat 148 817 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 141 408 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 141 418 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 141 418 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Konkurrensverkets 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Den upphandlingsstödjande verksamheten hos 
Konkurrensverket har flyttats till Upphand-
lingsmyndigheten med början den 1 september 
2015. Som följd av denna verksamhetsöverföring 
har anslaget minskats med 77 350 000 kronor 
(prop. 2014/15:100 s. 245). 
 
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:15 Konkurrensverket 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 215 192 215 192 215 192 215 192 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 618 6 326 10 486 15 066 

Beslut -541 -53 -44 -45 

Överföring 
till/från andra 
anslag -77 350 -78 307 -79 778 -81 397 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  140 919 143 158 145 857 148 817 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 140 919 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Konkurrensverket för 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 

83 

2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 143 158 000 kronor, 145 857 000 kronor 
respektive 148 817 000 kronor. 

3.9.16 1:16 Konkurrensforskning 

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:16 Konkurrensforskning 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
13 839 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
103 

 
2015 

 
Anslag 

 
13 657 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
13 418 

2016 Förslag 13 627      

2017 Beräknat 13 705 2   

2018 Beräknat 13 832 3   

2019 Beräknat 14 002 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 13 627 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 13 626 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 13 627 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för forskning 
med en klar anknytning till Konkurrensverkets 
verksamhetsområde med forskare företrädesvis 
vid universitet och högskolor. Anslaget får 
användas för utgifter för uppdragsforskning, 
seminarier och informationsinsatser på 
konkurrens- och upphandlingsområdet. 
Anslaget får användas för utgifter för arvoden till 
ledamöter i råden för forskningsfrågor 
respektive upphandlingsfrågor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:16 Konkurrensforskning 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 13 657 13 657 13 657 13 657 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 82 210 380 

Beslut -34 -34 -35 -35 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  13 627 13 705 13 832 14 002 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 13 627 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:16 Konkurrensforskning 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 13 705 000 kronor, 13 832 000 
kronor respektive 14 002 000 kronor. 

3.9.17 1:17 Upprustning och drift av Göta 
kanal 

Tabell 3.51 Anslagsutveckling 1:17 Upprustning och drift 
av Göta kanal 
Tusental kronor 

2014 Utfall 25 310  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 25 210 1 
Utgifts- 
prognos 25 210 

2016 Förslag 123 210    

2017 Beräknat 73 210    

2018 Beräknat 73 210    

2019 Beräknat 69 910    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för upprustning och drift av Göta kanal. 
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Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade våren 1992 (prop. 
1991/92:134, bet. 1991/92:NU33, rskr. 
1991/92:351) bl.a. att finansieringen av Göta 
kanals upprustning ska tillförsäkras genom 
statsmakternas försorg. Varje budgetår sedan 
anslaget inrättades har riksdagen anvisat medel 
för upprustning och drift av kanalen. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
100 000 000 kronor för upprustning av Göta 
kanal. För samma ändamål beräknas anslaget öka 
med 50 000 000 kronor 2017–2019. 

 
Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 25 210 25 210 25 210 25 210 

Förändring till följd av:    

Beslut 2 98 000 48 000 48 000 44 700 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 123 210 73 210 73 210 69 910 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 I de angivna beloppen ingår förändringar till följd av tidigare beslut. 

 
Regeringen föreslår att 123 210 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:17 Upprustning och drift 
av Göta kanal för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 73 210 000 kronor, 
73 210 000 kronor respektive 69 910 000 kronor. 

3.9.18 1:18 Omstrukturering och 
genomlysning av statligt ägda 
företag 

Tabell 3.53 Anslagsutveckling 1:18 Omstrukturering och 
genomlysning av statligt ägda företag 
Tusental kronor 

2014 Utfall 12 396  
Anslags- 
sparande 26 754 

2015 Anslag 32 200 1 
Utgifts- 
prognos 35 300 

2016 Förslag 23 200    

2017 Beräknat 23 200    

2018 Beräknat 23 200    

2019 Beräknat 24 850    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
omstrukturering, genomlysning, försäljning och 
avveckling av företag med statligt ägande. 

Regeringens överväganden 

I förvaltningen av bolag med statligt ägande 
ingår att arbeta med olika typer av ägarfrågor och 
att såväl förbereda som genomföra de beslut som 
riksdag och regering har fattat avseende det 
statliga ägandet. 

Inom ramen för Regeringskansliets 
bolagsförvaltning anlitas juridiska, finansiella och 
strategiska rådgivare vid exempelvis utvärdering 
och förändringsarbete, ekonomiska mål, 
kapitalstruktur och försäljning. 
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Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda 
företag 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 22 200 22 200 22 200 22 200 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 000 1 000 1 000 2 650 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 23 200 23 200 23 200 24 850 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 23 200 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:18 Omstrukturering och 
genomlysning av statligt ägda företag för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
23 200 000 kronor, 23 200 000 kronor respektive 
24 850 000 kronor. 

3.9.19 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag 

Tabell 3.55 Anslagsutveckling 1:19 Kapitalinsatser i 
statliga bolag 
Tusental kronor 

2014 Utfall   
Anslags- 
sparande 1 000 

2015 Anslag 1 000 1 
Utgifts- 
prognos 1 000 

2016 Förslag 1 000    

2017 Beräknat 1 000    

2018 Beräknat 1 000    

2019 Beräknat 1 000    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas av regeringen, efter beslut 
av riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser 
i statligt ägda bolag. Anslaget får även användas 
till utgifter för att förvärva eller bilda aktiebolag 
för ny eller befintlig statlig bolagsverksamhet. 

Regeringens överväganden 

Bolag med statligt ägande bör ha samma 
förutsättningar för sin verksamhet som bolag 

med andra ägare. Det betyder att bolag med 
statligt ägande inte ska ha uttalade fördelar 
genom tillgång till speciella marknader eller 
bättre tillgång på kapital, men inte heller 
nackdelar i form av sämre tillgång på kapital. 

 
Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 1 000 1 000 1 000 1 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 000 1 000 1 000 1 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 1 000 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 1 000 000 kronor för respektive år. 

3.9.20 1:20 Avgifter till vissa 
internationella organisationer 

Tabell 3.57 Anslagsutveckling 1:20 Avgifter till vissa 
internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
14 793 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2 987 

 
2015 

 
Anslag 

 
17 780 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 260 

2016 Förslag 17 780      

2017 Beräknat 17 780      

2018 Beräknat 17 780      

2019 Beräknat 17 780      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för gällande 
avgifter och statsbidrag avseende Sveriges 
deltagande i internationella näringspolitiska 
organ. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer 
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 17 780 17 780 17 780 17 780 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  17 780 17 780 17 780 17 780 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 17 780 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:20 Avgifter till vissa 
internationella organisationer för 2016. För 2017, 
2018 och 2019 beräknas anslaget till 17 780 000 
kronor för respektive år. 

3.9.21 1:21 Finansiering av 
rättegångskostnader 

Tabell 3.59 Anslagsutveckling 1:21 Finansiering av 
rättegångskostnader 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
1 458 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
16 542 

 
2015 

 
Anslag 

 
18 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
17 553 

2016 Förslag 18 000      

2017 Beräknat 18 000      

2018 Beräknat 18 000      

2019 Beräknat 18 000      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för 
rättegångskostnader med anledning av mål och 
ärenden som avser överklagande av 
Konkurrensverkets beslut eller vari 
Konkurrensverket för talan. 

Regeringens överväganden 

Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna 
under anslaget, eftersom utbetalningen är bero-
ende på utgången i olika domstolsförhandlingar 
där Konkurrensverket för statens talan. Om 
staten enligt domstolens avgörande blir skyldig 
att ersätta motparten för dennes 
rättegångskostnader, ska sådan ersättning betalas 
ut skyndsamt. 

 
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:21 Finansiering av rättegångskostnader 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 18 000 18 000 18 000 18 000 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  18 000 18 000 18 000 18 000 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 18 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:21 Finansiering av 
rättegångskostnader för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 18 000 000 kronor för 
respektive år. 
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3.9.22 1:22 Bidrag till företagsutveckling 
och innovation 

Tabell 3.61 Anslagsutveckling 1:22 Bidrag till 
företagsutveckling och innovation 
Tusental kronor 

2014 Utfall 259 892  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 268 777 1 
Utgifts- 
prognos 268 777 

2016 Förslag 327 453    

2017 Beräknat 279 408 2   

2018 Beräknat 279 396 3   

2019 Beräknat 239 604 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 279 450 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 279 454 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 239 480 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Almi Företagspartner AB för 
marknadskompletterande finansiering och 
företagsrådgivning. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
40 000 000 kronor 2016 för att ta tillvara 
potentialen för innovation och tillväxt i företag i 
hela landet. För samma ändamål beräknas 
anslaget öka med 40 000 000 kronor 2017 och 
20 000 000 kronor 2018. 

Anslaget beräknas öka med 90 000 000 kronor 
2016 och 2017 och med 110 000 000 kronor 
2018 och 2019 till följd av riksdagens beslut med 
anledning av propositionen Vårändringsbudget 
för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 
rskr. 2014/15:255). 

 

Tabell 3.62 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 197 777 197 777 197 777 197 777 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 0 -29 -41 102 

Beslut 129 676 81 660 81 660 41 725 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 327 453 279 408 279 396 239 604 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 

 
Regeringen föreslår att 327 453 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:22 Bidrag till 
företagsutveckling och innovation för 2016. För 
2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
279 408 000 kronor, 279 396 000 kronor 
respektive 239 604 000 kronor. 

3.10 Övrig statlig verksamhet 

3.10.1 Bolagsverket 

Bolagsverket finansieras genom avgifter. De 
intäkter som redovisas under inkomsttitel utgörs 
av stämpelskatt (inkomsttitel 9341) och 
förseningsavgifter (inkomsttitel 2529: Avgifter 
vid Patent- och registeringsväsendet).  

 
Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 238 309 355 159 344 924 10 235 

Prognos 2015 277 000 353 290 354 370 -1 080 

Budget 2016 261 000 350 100 371 900 -21 800 
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Tabell 3.64 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 108 954 79 395 29 559 

(varav tjänsteexport) 1 679 1 244 435 

Prognos 2015 104 450 81 570 22 880 

(varav tjänsteexport) 1 670 1 630 40 

Budget 2016 99 500 85 600 13 900 

(varav tjänsteexport) 1 590 1 540 50 

3.10.2 Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket finansieras 
genom avgifter. De intäkter som redovisas under 
inkomsttitel utgörs av bidrag till 
Patentbesvärsrättens verksamhet (inkomsttitel 
2529: Avgifter vid Patent- och 
registreringsväsendet). 

 
Tabell 3.65 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014 19 143 275 176 278 144 -2 968 

Prognos 2015 19 238 281 500 273 900 7 600 

Budget 2016 19 410 284 350 289 500 -5 150 

 
Tabell 3.66 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 29 788 29 273 515 

(varav tjänsteexport) 12 249 12 249 0 

Prognos 2015 27 750 27 500 250 

(varav tjänsteexport) 12 000 12 000 0 

Budget 2016 33 100 31 200 1 900 

(varav tjänsteexport) 12 000 12 000 0 

3.10.3 Patentombudsnämnden 

Patentombudsnämnden finansieras genom 
avgifter. 

 

Tabell 3.67 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2014  1 099 897 202 

Prognos 2015  1 101 847 254 

Budget 2016  1 095 782 313 

3.10.4 Revisorsnämnden 

Revisorsnämndens verksamhet är helt 
avgiftsfinansierad. Intäkterna uppgick under 
2014 till 32 985 000 kronor, varav intäkter från 
tillsyn utgjorde 25 353 000 kronor, intäkter från 
examination utgjorde 4 339 000 kronor, intäkter 
från godkännande, auktorisation och registrering 
utgjorde 2 440 000 kronor och intäkter från 
området internationella kontakter utgjorde 
853 000 kronor. Nämndens kostnader uppgick 
till 33 047 000 kronor, varav personalkostnader 
utgjorde 23 520 000 kronor. Vid utgången av 
2014 hade Revisorsnämnden ett positivt 
myndighetskapital om 1 450 000 kronor. 

 
Tabell 3.68 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 32 985 33 047 -62 

(varav tjänsteexport)    

Prognos 2015 36 851 35 515 1 336 

(varav tjänsteexport)    

Budget 2016 36 940 37 510 -571 

(varav tjänsteexport)    

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 

89 

4 Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande

4.1 Omfattning 

Utrikeshandel, handels- och investerings-
främjande består av följande 
verksamhetsområden: 
 

– handels- och investeringsfrämjande 

– EU:s inre marknad 

– internationell handelspolitik 
 

Verksamheten syftar till att skapa tillväxt och 
sysselsättning i Sverige. Det sker genom att göra 
EU:s inre marknad mer effektiv, vilket också 
förbättrar EU-ländernas konkurrenskraft, samt 
genom att verka för öppenhet i EU-ländernas 
handel med omvärlden.  

Det sker också genom att bland annat främja 
exporten och utländska investeringar i Sverige. 

Inom Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande finns följande 
myndigheter och andra statliga verksamheter: 
Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll (Swedac), Exportkredit-
nämnden (EKN), Sveriges export- och 
investeringsråd (Business Sweden) samt ansvaret 
för den statsstödda exportkreditgivningen 
genom Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
(SEK).  

Vidare anslås medel för svenskt deltagande i 
internationella handelsorganisationer och för 
statsbidrag till Sveriges Standardiseringsförbund.  

Alla statsråd har ett ansvar för att bidra till 
handels- och investeringsfrämjande inom sitt 
sakområde men närings- och 
innovationsministern är huvudansvarig. 
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4.2 Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2014 

Budget 
2015 1 

Prognos 
2015 

Förslag 
2016 

Beräknat 
2017 

Beräknat 
2018 

Beräknat 
2019 

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande        

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 

 
24 

 
24 

 
23 

 
24 

 
25 

 
25 

 
26 

2:2 Kommerskollegium 82 84 84 85 86 88 89 

2:3 Exportfrämjande verksamhet 243 313 305 373 373 373 373 

2:4 Investeringsfrämjande 56 62 62 57 57 57 58 

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 19 23 22 21 21 21 21 

2:6 Bidrag till standardiseringen 31 31 31 31 31 31 31 

Summa Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande 

 
455 

 
536 

 
527 

 
591 

 
592 

 
594 

 
597 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 

 
4.3 Mål för utrikeshandel, handels- 

och investeringsfrämjande 

Målet för Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande är: 
 

– högsta möjliga grad av frihandel, 

– en effektiv inre marknad och en öppen 
handelspolitik i EU, 

– ett förstärkt multilateralt handelssystem 
inom Världshandelsorganisationen (WTO), 

– ökande handelsutbyte mellan Sverige och 
världen samt 

– ökade utländska investeringar i Sverige (se 
även avsnitt 2.4). 

 
Målet beslutades i budgetpropositionen för 2009 
(prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 
2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98). 

 
Regeringen vill främja en fri och rättvis 
världshandel. Vi kommer att arbeta för 
progressiva internationella handelsavtal och riva 
handelshinder samtidigt som vi står upp för 
miljön, löntagarnas intressen och människors 
hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt 
fattade beslut. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultatredovisning – Handels- och 
investeringsfrämjande 

Handels- och investeringsfrämjandet syftar till 
att förbättra förutsättningarna för svenska 
företag att ta tillvara de möjligheter som 
globaliseringen ger. 

Exportfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Exportfrämjandet syftar till att stärka framför 
allt små och medelstora företags förmåga till 
internationalisering. Exportfrämjandet sker i 
huvudsak genom Sveriges export- och 
investeringsråd, organisationen använder själv 
varumärket Business Sweden. 

Det statliga uppdraget till Business Sweden 
omfattar i enlighet med preciseringarna i 
riktlinjebeslutet från regeringen: grundläggande 
exportservice, små-företagsprogram och riktat 
exportfrämjande. 

Regeringskansliets projektexportsekretariat 
Regeringskansliets projektexportsekretariats 
verksamhet syftar till att främja svenska företags 
affärer kopplade till projektexport och andra 
typer av offentligt upphandlade affärer i tillväxt-
länder och gentemot FN. Insatserna förstärker 
den exportfrämjande verksamhet som bedrivs av 
Business Sweden och utrikesrepresentationen. 
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Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet 
Främjande är en av utrikesförvaltningens 
kärnverksamheter. Svenska ambassader och 
generalkonsulat har sedan 2011 i uppdrag att 
bedriva sin främjandeverksamhet i enlighet med 
en treårig främjandeplan för varje land, vilken 
redovisas och uppdateras varje år. Planen 
utarbetas i samarbete med andra främjande-
aktörer och omfattar både handels- och 
investeringsfrämjande samt Sverigeinformation. 

Investeringsfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Investeringsfrämjandet syftar till att attrahera 
utländska investeringar till Sverige som skapar 
sysselsättning eller tillför kapital, kompetens och 
marknader till det svenska näringslivet i hela 
landet. Sedan den 1 januari 2013 ansvarar 
Business Sweden för det statligt finansierade 
investeringsfrämjandet. 

Exportfinansiering 

Exportkreditnämnden 
Exportkreditnämnden (EKN) ska erbjuda 
marknadskompletterande exportkredit- och 
investeringsgarantier i syfte att ge svenskt 
näringsliv goda konkurrensförutsättningar på de 
internationella marknaderna. Verksamheten 
finansieras genom premieintäkter och ska 
bedrivas så att den är självbärande på sikt. 

För att underlätta kreditgivningen till svenska 
exportföretag beslutade riksdagen att höja 
EKN:s exportkreditgarantiram från 200 
miljarder kronor till 350 miljarder kronor för 
2009 (prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, 
rskr. 2008/09:125) och till 500 miljarder kronor 
för 2010 (prop. 2009/10:1). Exportkredit-
garantiramen har därefter behållits på samma 
nivå (prop. 2010/11:1, prop. 2011/12:1, prop. 
2012/13:1 och prop. 2013/14:1).  

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) ska 
som marknadskompletterande aktör på 
kommersiella och hållbara grunder bedriva 
kreditverksamhet i syfte att främja svensk 
exportnäring genom att erbjuda 
finansieringslösningar som direkt eller indirekt 

främjar svensk export. SEK administrerar 
därutöver det statsstödda exportkreditsystemet, 
det så kallade CIRR-systemet (Commercial 
Interest Reference Rate), som baseras på 
OECD:s och EU:s regelverk avseende 
statsstödda exportkrediter. 

För att motverka finanskrisens effekter på 
företagens möjligheter att finansiera export-
affärer beslutade regeringen och riksdagen i 
slutet av 2008 att öka kapaciteten hos SEK att 
finansiera exportkrediter av svenskt intresse. Det 
skedde genom ett kapitaltillskott som ökade 
bolagets förmåga att finansiera affärer som 
privata banker tidigare skulle ha tagit hand om 
(prop. 2008/09:73). 

För att ytterligare stärka bolagets 
upplåningskapacitet skapades genom riksdagens 
beslut (prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, 
rskr. 2008/09:125) en möjlighet att mot 
marknadsmässiga villkor ta upp lån i 
Riksgäldskontoret (Riksgälden) och att erhålla 
statliga garantier för upplåning. Inför 2015 
gjordes bedömningen att kreditgarantin inte 
längre behövdes. Låneramen hos Riksgälden om 
100 miljarder kronor sänktes för budgetåret 
2014 från 100 till 80 miljarder kronor och 
begränsades till den statsstödda 
exportkreditgivningen (de s.k. CIRR-
krediterna). 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Exportfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Inför 2014 utarbetades tydliga 
resultatindikatorer för Business Swedens 
exportfrämjande verksamhet som underlag för 
regeringens bedömning. För Grundläggande 
exportservice är indikatorerna: 

– antal besvarade förfrågningar, 

– antal besök på hemsidan och 

– antal handelshinder som anmälts till 
Kommerskollegium. 

 
För Småföretagsprogrammet är indikatorerna: 

– antalet företag per bransch som deltagit i 
Småföretagsprogrammets olika delar, 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 24 

92 

– företagens bedömning på aggregerad nivå 
av om deltagandet medfört att de kommer 
att göra exportaffärer till följd av insatsen 
och 

– företagens bedömning på aggregerad nivå 
av om deltagandet medfört att de gjort 
exportaffärer helt eller delvis till följd av 
insatsen. 

 
För Riktat exportfrämjande och Särskilda 
riktade exportfrämjande åtgärder är 
indikatorerna: 

– antal genomförda marknadsvalsanalyser 
fördelade per affärsområde/bransch och 
vald marknad, 

– antal genomförda insatser fördelade på 
affärsområde/bransch och/eller marknad, 

– antal deltagande företag fördelat på storlek 
och bransch,  

– företagens egen bedömning efter 
genomförd insats om den bidragit till nya 
eller förstärkta affärskontakter, 

– företagens egen bedömning om insatsen 
skulle leda till nya exportaffärer inom en 
viss tid, 

– företagens egen bedömning efter 
genomförd insats om den helt eller delvis 
bidragit till nya exportaffärer, 

– en uppföljning efter att en viss tid gått av 
företagens bedömningar enligt ovan,  

– antal kontaktskapande insatser som 
genomförts: på vilken plats med fokus på 
upphandling i internationella organisationer 
samt andelen små och medelstora företag 
och bransch som deltagit och 

– antal företag som är registrerade i FN:s 
leverantörsdatabas och procentuell 
förändring mot föregående år. 

 
Därutöver skulle Business Sweden bl.a. 

redovisa och analysera företagens övergripande 
uppfattning om Rådet och dess tjänster i ett 
Nöjd-Kund-Index, eller på motsvarande sätt, 
övergripande samt per företagsstorlek och 
bransch. 

Regeringskansliets projektexportsekretariat 
De indikatorer som används för att redovisa 
resultaten är: 

– antal små och medelstora företag som 
deltog i en insats och deras andel av det 
totala antalet deltagande företag, 

– andel av de deltagande företagen som för 
första gången bedrev affärsutveckling på 
marknaden, 

– andel av de deltagande företagen som inte 
skulle ha bedrivit affärsutveckling på 
marknaden inom ett år om inte insatsen ägt 
rum, 

– andel av de deltagande företagen som ansåg 
att insatsen var värdefull och 

– andel av de deltagande företagen som fick 
affärskontakt med potentiell kund. 

Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet 
De bedömningsgrunder som används för att 
redovisa resultaten av utlandsmyndigheternas 
främjandeplaner är deras egna uppsatta 
målformuleringar med kommentar kring 
regioner och fokusområden. 

Investeringsfrämjande 
De indikatorer som Business Sweden använder 
för att redovisa resultaten som underlag för 
regeringens bedömningar är: 

– antalet pågående investeringsprocesser, 

– antalet högkvalitativa3 utländska 
investeringar redovisade per typ av 
investering, bransch och ursprungsland, 

– antalet besök på hemsidan för 
investeringsfrämjande, 

– antalet genomförda informationsinsatser, 

– samarbete med regionala investerings-
främjande aktörer i Sverige och 

– kundnöjdhet. 

Exportfinansiering 

Exportkreditnämnden 
De indikatorer som används för att redovisa 
resultaten är: 

– garantivolym: garantier respektive 
utfästelser, 

 
 
                                                      
3 Bedömningen av investeringens kvalitet sker enligt Business Swedens 

utarbetade kvalitetsbedömningsmodell. 
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– antal affärer, 

– antal kunder: totalt, nya respektive små och 
medelstora företag, och 

– finansiellt resultat. 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
De indikatorer som används för att redovisa 
resultaten är: 

– kundfinansieringar (fördelat på direkt-
utlåning till exportföretag och export-
krediter till köpare av svenska varor och 
tjänster), 

– rörelseresultat och årets resultat, 

– CIRR-systemet: nya krediter, utestående 
krediter och utestående offerter samt 
överskott i CIRR-systemet. 

Resultat 

Exportfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Diagram 4.1 visar hur det statliga uppdraget för 
exportfrämjande fördelar sig på olika 
verksamhetsområden enligt riktlinjebeslutet för 
2014. 

Målsättningen inom Grundläggande export-
service har varit att antalet direkta förfrågningar 
ska minska genom att kunderna istället söker 
svar på sina frågor i en databas på 
organisationens webbplats. Sedan 2007 har de 
direkta förfrågningarna minskat från 36 000 till 
cirka 11 000 (2013: 13 500). Av dessa hanterades 
5 200 förfrågningar i Sverige och av 
utlandskontoren resterande 5 800. 

Antalet besökare på hemsidan var 24 700 
(2013: 23 500). 

Under 2014 togs en tydligare mall och 
instruktion fram avseende rapportering 
handelshinder av Business Sweden i samråd med 
Kommerskollegium. Sammanlagt 
inrapporterades under året 35 handelshinder, 
merparten i Kina och Indien. 

Inom Småföretagsprogrammet hade de 
regionala exportrådgivarna 2014 kontakt med 
1 285 unika företag inom programmet Steps to 
Export, jämfört med 1 827 2013. 

Utlandskontoren har under året arbetat med 
förlängningen av tjänsten Steps to Export där 423 
projekt genomförts inom programmet Voices 
och 145 inom programmet Affärschans. Tjänsten 
Connect har på tre år fördubblats då företagen 
alltmer efterfrågar operativa tjänster som utförs 
direkt på marknaden och under 2014 utfördes 
455 stycken.  

Utvärdering från företagen visar att Nöjd-
Kund-Index ligger på 70 (2013: 68) av de företag 
som deltagit i aktiviteter. 

Inom området Riktat exportfrämjande 
genomförde Business Sweden cirka 300 
aktiviteter (2013: 250) – seminarier och 
delegationsresor, mässor och match-making 
samt särskilda rapporter. Under året gjordes två 
marknadsanalyser.  

Av de företag som deltagit i någon av de 
aktiviteter som Business Sweden erbjudit och 
som svarat på en samlad enkät svarar 45 procent 
att deras deltagande lett till affärer. Vid en 
uppföljning ett halvår efter den första enkäten 
anger 49 procent att de gjort affärer. 67 procent 
gör bedömningen att de kommer att göra 
affärer, helt eller delvis på grund av att de 
utnyttjat en tjänst eller deltagit i en aktivitet.  

Business Swedens verksamhet syftar också till 
att hjälpa svenska företag med relevanta 
affärskontakter. Hälften av företagen bedömer 
att Rådets satsning bidragit till att de etablerat 
nya eller förstärkta affärskontakter. Drygt 
hälften av företagen anger att det är första 
gången företaget genomför affärsutveckling på 
den aktuella marknaden. Flest företag 
genomförde projekt i Norge, Polen, Indien, 
USA och Italien.  

Under 2014 hade Rådet genomfört riktade 
insatser avseende nätverksbyggande för 
företagare med utländskt påbrå som 
samordnades med projektet Kosmopolit. Cirka 
600 företag har deltagit under året i olika 
nätverksaktiviteter.  

Antalet företag som är aktivt registrerade i 
FN:s leverantörsdatabas fördubblades 2014 om 
än från låga nivåer (från 15 företag till 37).  
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Diagram 4.1 Fördelning av det statliga uppdraget för exportfrämjande verksamhet 
(belopp i miljoner kronor) 

 
 

 
Regeringskansliets projektexportsekretariat 
Regeringskansliets projektexportsekretariat har 
2014 lämnat bidrag (totalt 8,25 miljoner kronor) 
till 26 exportfrämjande insatser inom olika 
sektorer på tillväxtmarknader och gentemot FN-
systemet (se diagram 4.2 och diagram 4.3). 
Tabell 4.2 visar det aggregerade resultatet av 19 
insatser (5,8 miljoner kronor) där 
slutredovisning inkommit. Sammanlagt 175 
företag har deltagit i insatserna. Det aggregerade 
resultatet visar att verksamheten har bidragit till 
att 41 av de deltagande företagen, varav hälften 
små och medelstora, har tagit steget till nya 
marknader och att 84 procent av företagen fick 
direktkontakt med potentiell kund vilket är ett 
första steg mot affär. Övriga resultat enligt 
indikatorer framgår av tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Projektexportfrämjande – aggregerat resultat 
2014 
 

Resultatindikator Medelvärde 

Andel små och medelstora företag 50% 

Andel företag som för första gången bedrev 
affärsutveckling på marknaden 

41% 

Andel företag som inte skulle bedrivit 
affärsutveckling på marknaden inom ett år om inte 
insatsen ägt rum 

35% 

Andel företag som ansåg att insatsen var värdefull 89% 

Andel företag som fick kontakt med potentiell kund 84% 

Enkätsvarsfrekvensen var 77 procent. 
 
Utfallet av satsningarna på FN-marknaden och 
inom sektorn kris- och katastrofhantering låg 
över medelvärdena vad gäller antal deltagande 
företag, andel små och medelstora företag samt 
andel nya företag på marknaden. Insatserna 
gentemot FN har bidragit till att fler företag 
intresserar sig för FN-upphandlingar. Färre 
företag och en lägre andel små och medelstora 
företag än genomsnittet har valt att medverka i 
de insatser som genomförts i Asien och 
Latinamerika vilket tyder på högre trösklar för 
marknadsinträde i dessa två regioner.  
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Diagram 4.2 Projektexportfrämjande – Fördelning per region 
2014 

 
 

Diagram 4.3 Projektexportfrämjande – Fördelning per sektor 
2014 

 
 

Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet 
Svenska ambassader och generalkonsulat har 
under 2014 genomfört ett stort antal näringslivs- 
och Sverigefrämjande aktiviteter tillsammans 
med Business Sweden, svenska företag, regionala 
aktörer och lokala partners i anställningslandet 
m.fl. 83 utlandsmyndigheter har skickat in 
främjanderapport för 2014 och 94 har skickat in 
främjandeplan för 2014–2016. 

De områden som dominerar i 
främjandeplanerna är miljö och energi, IT Tele-
kom, hälsa och sjukvård samt kreativa näringar. 
Som vägledning för utlandsmyndigheterna har 
en främjarkalender tagits fram. Kalendern ska ge 
ökad koordinering och uppmärksamhet åt de 
kreativa näringarna. Många av insatserna 
kombinerar främjande av Sverigebilden och 
affärsfrämjande. 

Främjandeaktiviteterna har kompletterat en 
omfattande basverksamhet, bland annat ett 
aktivt arbete med handelsfrågor inklusive 

handelshinder. De svenska honorärkonsulerna 
har liksom föregående år varit en resurs för den 
Sverigefrämjande verksamheten i utlandet. 

Det fortgår en löpande utveckling och 
förfining av utlandsmyndigheternas främjande-
planer mot ökad mål- och resultatstyrning där 
tydliga framsteg görs.  

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
Samspelet mellan främjandeaktörerna Business 
Sweden, VisitSweden, Svenska Institutet m.fl. 
har fortsatt när det gäller profileringen av Sverige 
i utlandet inom ramen för Nämnden för 
Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Nämnden 
har utarbetat en strategi för arbetet med Sverige-
bilden, som innebär att främjandeaktörerna 
identifierat gemensamma profilområden och 
kommunikativa nämnare – Kreativitet, 
Innovation, Hållbarhet och Samhälle. 

Investeringsfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Under 2014 arbetade Business Sweden med cirka 
650 investeringsprocesser (2013: 500), varav 58 
(2013: 63) resulterade i ett investeringsbeslut. 
Enligt organisationens bedömningsmall var 
25(2013: 27) av dessa av hög kvalitet. 

Av det totala antalet investeringar utgjorde 
etableringar 11, affärssamarbeten 29, kapitalinve-
steringar 9 och övrigt 4. Området hälso- och 
sjukvård/livsvetenskaperna var den största 
sektorn före IT/Telekom. Vad gäller antal inve-
steringar per ursprungsland kom först Indien 
därefter USA och Sydkorea. Flest investeringar 
skedde i Stockholms respektive Skånes län. 

För att öka kännedomen om och intresset för 
Sverige som investeringsland har organisationen 
producerat informationsmaterial, deltagit i 
mässor och förmedlat information via digitala 
kanaler. Webbplatsen har haft 119 900 unika 
sidvisningar, varav 76 900 från utlandet. De 
främsta besöksländerna var USA, Storbritannien 
och Indien. 

Uppdraget att attrahera utländska 
investeringar förutsätter ett nära samarbete med 
regionala investeringsfrämjande organisationer. 
Samverkan mellan Business Sweden och 
regionerna har skett i en majoritet av 
investeringarna. 

Kundnöjdheten uppgår till 89 av 100 inom 
investeringsfrämjandet. 
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Exportfinansiering 

Exportkreditnämnden 
Efterfrågan på exportkreditgarantier hos 
Exportkreditnämnden(EKN) är fortfarande 
hög, se tabell 4.5 nedan, även om utbudet av 
finansiering har ökat på de finansiella 
marknaderna. Efterfrågan är främst riktad mot 
export till utvecklings- och tillväxtmarknader 
och kommer från såväl stora som medelstora 
och små företag. De senaste åren har efterfrågan 
på garantier och offerter trendmässigt minskat 
beroende på det något stabilare läget på 
finansmarknaderna. Både garantier och offerter 
ligger dock fortfarande på betydande nivåer. 
Både det totala antalet kunder och nya SME-
kunder ökade. Genom satsningen på ökad lokal 
närvaro har små och medelstora företags 
kännedom om EKN ökat. 

EKN lämnade 2014 garantier till ett värde av 
cirka 27 miljarder kronor och garantiofferter om 
cirka 54 miljarder kronor. Motsvarande siffror 
för 2011–2012 framgår av tabell 4.3 nedan. 
Garantierna omfattade 1 529 affärer i 120 länder 
(2013: 1 518 affärer i 115 länder). 

Det finansiella resultatet visar på en fortsatt 
positiv trend, vilket bland annat medfört ett 
större myndighetskapital. 

Nya garantier fördelade på marknader framgår 
av diagram 4.4. Fördelningen på branscher 
redovisas i diagram 4.5. 

 
Diagram 4.4 Nya garantier fördelade på världsmarknader 
  

 

Diagram 4.5 Nya garantier fördelade på bransch 
  

 
 

 
Under första halvåret 2015 garanterade EKN 
exportaffärer till ett värde av 16,7 miljarder 
kronor och ställde ut garantiofferter till ett värde 
av 32,6 miljarder kronor. Det är en minskning 
med cirka 34 procent respektive en ökning med 
cirka 112 procent jämfört med motsvarande 
period 2014.  

Totalt uppgick EKN:s utnyttjande av 
exportkreditgarantiramen per den 31 december 
2014 till 244 miljarder kronor (2013: 260 
miljarder kronor). Ramutnyttjandet per den 30 
juni 2015 uppgick till 236,9 miljarder kronor, 
vilket är en minskning jämfört med motsvarande 
period 2014. Investeringsgarantiramen 
utnyttjades per den 30 juni 2015 till 4,7 miljarder 
kronor, en ökning jämfört med första halvåret 
2014. 

Det finansiella resultatet i tabell 4.3 beror på 
premieintäkter, försäkringsersättningar och 
avkastning i finansförvaltningen. EKN ska vara 
finansiellt självbärande över tid och ta ut premier 
enligt gällande regelverk. EKN har under första 
halvåret 2015 kunnat tillföra statskassan 2,3 
miljarder kronor. 

Nya garantier till medelstora och små företag 
ökade 2014 och uppgick till 3,1 miljarder kronor 
(jämfört med 2,4 miljarder kronor 2013), se 
tabell 4.4. Antalet kunder är cirka 380, vilket är 
en ökning jämfört med 2013. Kunderna finns i 
hela Sverige. 

EKN har samverkat med andra myndigheter 
och organisationer som arbetar med 
företagsutveckling och internationalisering. 
Myndigheten har även inrättat egen regional 
närvaro i Skåne, Västra Götaland och i Norrland. 
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Tabell 4.3 Resultat i Exportkreditnämndens verksamhet 
2012–2014 
(belopp i miljoner kronor) 

 2014 2013 2012 

Offerter 54 243 45 042 77 481 

Garantier 26 695 43 950 49 344 

Premieintäkter 1 476 1 765 1 889* 

Kostnader 
skador 

537 358  437 

Återvunna 
skadebelopp 

165 144 172 

Resultat 1 824 1 743 1 987* 

*Pro forma 

 
Tabell 4.4 Översikt avseende små och medelstora 
företagskunder i Exportkreditnämndens verksamhet 2012–
2014 
 

 2014 2013 2012 

Offerter till SME 
(mdkr) 

4 000 6 500 3 600 

Garantier till 
SME (mdkr) 

3 100 2 400 2 200 

Utestående 
antal SME-
kunder 

295 272 251 

Antal nya SME-
kunder 

85 78 52 

 
Tabell 4.5 Utestående balans i Exportkreditnämndens 
verksamhet 2012–2014 
(belopp i miljoner kronor) 

 2014 2013 2012 

Offerter 125 814 117 571 131 774 

Garantier 174 245 194 713 204 396 

Risk-
reserveringar 
(förväntad 
förlust) 

5 412 5 945 6 465 

Myndighets-
kapital 

25 075 23 262 21 520* 

*Pro forma 

 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
Under 2014 lämnade Aktiebolaget Svensk 
Exportkredit nya kundfinansieringar om 57,1 
miljarder kronor, varav cirka 23 miljarder kronor 
utgjorde direktutlåning till exportföretag och 
cirka 34 miljarder kronor utgjorde 
exportkrediter till köparna av svenska varor och 
tjänster. Verksamhetsresultatet i bolaget 2011–
2014 framgår av tabell 4.6. Även exportkrediter 
2011–2014 redovisas i tabell 4.6. 

 

Tabell 4.6 Verksamhetsresultat i AB Svensk Exportkredit, 
2011–2014 
(belopp i miljoner kronor) 

 2014 2013 2012 

Nya kund-
finansieringar 

57 118 55 701 56 235 

Varav 
direktutlåning till 
exportföretag 

23 231 16 685 17 577 

Varav exportkrediter 33 887 39 016 38 658 

Rörelseresultat 1 629 1 408 824 

Årets resultat 1 260 1 090 709 

 
 

CIRR-systemet (Commercial Interest Reference 
Rate) med statsstödda exportkrediter gav 2014 
ett överskott på cirka 100 miljoner kronor 
(jämfört med ett överskott på 254 miljoner 
kronor 2013). Systemet med statsstödda 
exportkrediter är mycket beroende av 
utvecklingen av räntorna på världsmarknaden. 
Resultat i systemet med statsstödda 
exportkrediter 2011–2014 redovisas i tabell 4.7. 

 
Tabell 4.7 Resultat i systemet med statsstödda 
exportkrediter, s.k. CIRR-krediter, 2011–2014 
(belopp i miljoner kronor) 

 2014 2013 2012 

Nya CIRR-krediter 5 668 13 424 19 919 

Utestående CIRR-
krediter 

47 377 42 419 38 647 

Utestående CIRR-
offerter 

 56 508 47 926 

Överskott/underskott i 
CIRR-systemet 

100 254 128 

Beloppen är avrundade. 

 

OECD:s regelverk och CSR 
Exportkreditnämnden (EKN) och Aktiebolaget 
Svensk Exportkredit (SEK) följer OECD:s 
gemensamma riktlinjer för statsstödd export-
finansiering rörande miljöfrågor/social hänsyn 
(Common Approaches), korruptionsfrågor och 
långsiktigt hållbar långivning till fattiga 
skuldtyngda länder. Under 2014 har SEK och 
EKN fortsatt att vidareutvecklat sina processer 
och CSR-perspektivet är en integrerad del av 
affärerna, främst de affärer som antas ha hög 
påverkan. EKN och SEK har även medverkat i 
det internationella samarbetet. 

EKN har i sitt regleringsbrev även uppdraget 
att vidareutveckla CSR-perspektivet och 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet 
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med OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, principerna i FN:s Global Compact 
samt FN:s principer för företag och mänskliga 
rättigheter. Under 2014 har myndigheten 
analyserat i vilken utsträckning de lever upp till 
respektive ramverk och identifierat de områden 
där nuvarande policyer och processer behöver 
förstärkas. 

Analys och slutsatser 

Exportfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
En rad faktorer påverkar resultatet av 
exportfrämjandet, alltifrån makroperspektivet – 
den internationella konjunkturen – till 
mikroperspektivet – det enskilda företagets egen 
bedömning av exportmöjligheter. Till detta 
kommer svårigheten att bevisa det direkta 
orsakssambandet mellan en enskild främjande-
insats och målet att öka svensk export. Den 
samlade bilden av insatser i kombination med 
kvantitativa och kvalitativa uppföljningsmetoder 
kan dock ge en adekvat uppfattning om samband 
och användas för att redovisa resultat. Grunden 
för analysen kring måluppfyllelsen utgörs därför 
av flera olika indikatorer. 

Under 2014 minskade Business Swedens 
intäkter i den affärsrådgivning som är helt 
företagsspecifik. Det ledde till att Rådet 
genomgick en organisatorisk förändring med en 
minskning av antalet anställda i Sverige och en 
ökning av antalet anställda i utlandet. Medeltal 
anställda under året var 456 varav 119 i Sverige.  

Ett arbete slutfördes under 2013 inom 
Regeringskansliet för att tillsammans med 
Business Sweden utarbeta relevanta 
resultatindikatorer för Rådets exportfrämjande 
verksamhet. De redovisade indikatorerna visar 
att Rådets arbete är uppskattat och gör nytta för 
företagen. 

UD har under året gemensamt med Business 
Sweden tagit fram en vägledning för hur samar-
betet mellan UD och Rådet, i Sverige såväl som i 
utlandet, ska se ut för att ta tillvara de kompe-
tenser som finns och utnyttja synergieffekter i 
främjandet.  

Samarbetet mellan myndigheter, organisat-
ioner och regionala aktörer som arbetar med 
företags- och näringslivsutveckling samt 

främjande har fortsatt i positiv riktning men 
ytterligare samordning är nödvändig. 

Samarbetet med utlandsmyndigheterna har 
utvecklats och samordningen av främjande-
aktiviteter mellan Business Sweden och ut-
landsmyndigheternas främjandeplaner förbättras 
kontinuerligt.  

Den samlade bedömningen är att verksam-
heten främjat svenska företags international-
isering genom att underlätta och stödja 
företagen i deras strävan att exportera samt att 
dess resultat står i proportion till verksamhetens 
mål och kostnader.  

Regeringskansliets projektexportsekretariat 
Resultaten visar att det finns ett stort mervärde i 
att förstärka den exportfrämjande verksamheten 
i tillväxtländer där Sverige har en begränsad 
representation. Företagen värderar export-
främjande insatser högre ju svårare marknaden 
är, oavsett om svårigheten kopplas till 
särkerhetsläget eller till stort statligt inflytande 
över upphandlingarna. Verksamheten har 
bidragit till att små och medelstora företag tagit 
steget till nya marknader. 

Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet 
Svenska ambassader och konsulat har bidragit till 
att främja svenska ekonomiska intressen och 
svenska företags affärsmöjligheter i utlandet 
genom en löpande basverksamhet och särskilda 
aktiviteter i samverkan med Business Sweden, 
deltagande företag samt lokala samarbetspartners 
med flera. Det har inneburit goda möjligheter 
för exponering på olika marknader. Ett aktivt 
arbete med att hjälpa svenska företag att lösa 
handelshinder innebär förbättrade möjligheter 
att genomföra affärer. 

Främjandeplanerna har väsentligt bidragit till 
att öka långsiktigheten och effektiviteten i 
främjandet. Ambassader och Business Sweden 
har gemensamt analyserat vilka sektorer som är 
mest intressanta ur ett främjandeperspektiv och 
som prioriterats. Planerna har stärkt 
samplaneringen av aktiviteter mellan 
främjandeorganisationerna runt om i världen 
liksom samordningen mellan affärs-främjandet 
och främjandet av Sverigebilden. 

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
Samspelet mellan främjandeorganisationerna när 
det gäller profileringen av Sverige i utlandet har 
stärkts genom Nämnden för Sverigefrämjande i 
utlandet (NSU) och den strategi för arbetet med 
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Sverigebilden i utlandet som utarbetats i 
samarbete mellan aktörerna i nämnden. 
Gemensamma profilområden och budskap 
används nu i kommunikation och aktiviteter. 

Investeringsfrämjande 

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Under 2014 har strukturerna för Business 
Sweden utvecklats ytterligare, vilket för 
investeringsfrämjandets del har inneburit större 
geografisk räckvidd. 

Resultaten av förändringsarbetet under året 
bedöms vara i linje med de statliga riktlinjerna 
om att organisationen ska tillvarata möjliga 
synergieffekter från sammanslagningen av 
export- och investeringsfrämjandet men 
fortfarande återstår arbete 

Resultatet för 2014 visar att Business Sweden 
bidragit till att upprätthålla ett stabilt antal 
kvalitativa utländska investeringar i Sverige trots 
en fortsatt svag global ekonomisk tillväxt. 

Effekterna av det statliga investeringsfrämjan-
det bedöms genom uppdraget till Business 
Sweden ha bidragit till att Sverige tillvaratar 
internationaliseringens möjligheter. Utländska 
investeringar har under årets gång fört med sig 
kapital, kompetens samt utvecklings- och sam-
arbetsmöjligheter för det svenska näringslivet. 

Exportfinansiering 

Exportkreditnämnden 
Exportkreditnämnden (EKN) har under året 
förenat målet om garantigivning för svensk 
exportindustri på gynnsamma villkor med 
restriktionen att verksamheten ska vara 
självbärande på sikt och i enlighet med gällande 
statsstödsregler och relevanta internationella 
regelverk avseende exportkreditgarantier. 
Kännedomen om myndighetens roll som 
exportfrämjare och kunskapen om EKN:s 
garantierbjudande fortsätter att öka hos 
regionala aktörer, exportföretag och banker även 
om kännedomen hos många små och medelstora 
företag fortfarande är förhållandevis låg. 

Exportkreditnämndens verksamhet har haft 
avgörande betydelse för att motverka den 
ekonomiska krisens effekter på företagens 
möjligheter att finansiera exportaffärer. Det är 
viktigt att EKN har en marginal som gör att 
svenska exportföretag vid oväntade 
omvärldsförändringar också i fortsättningen 

snabbt kan ges möjligheter till riskavtäckning. 
De finansiella marknaderna återgår nu gradvis till 
mer normala förhållanden och EKN möter ett 
minskat behov av deras garantier.  

Hur EKN kan bidra till en hållbar utveckling 
med begränsad klimatpåverkan behöver 
analyseras vidare. Till exempel behöver 
utvecklingen av gemensamma riktlinjer inom 
OECD för att minska klimat- och 
miljöpåverkan av kreditgivningen stärkas. 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) har 
genom sin exportfinansiering medverkat till flera 
viktiga affärer till förmån för svensk export-
industri. Efter den finansiella krisen har SEK en 
fortsatt viktig roll som långivare till den svenska 
exportnäringen. På så sätt har SEK bidragit till 
att stärka det svenska näringslivets 
internationalisering och konkurrenskraft. 

De åtgärder som blev ett resultat av 
propositionen Åtgärder för förstärkt 
exportfinansiering (prop. 2008/09:86, 
2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125), har medfört 
att SEK haft bättre förutsättningar att stödja de 
svenska exportörerna i ett läge då bankerna på 
grund av den finansiella krisen inte hade 
möjlighet att bevilja företagen export-krediter. 
Även om ingen av faciliteterna har utnyttjats har 
de haft betydelse för SEK:s tillgång på kapital 
och möjligheter att finansiera ett stort antal 
viktiga exportaffärer. 

Låneramen är fortsatt viktig för SEK:s 
upplåning i CIRR-systemet och för möjligheten 
att kunna erbjuda låga räntor.  

Insatser inom andra verksamhets- och 
utgiftsområden 

Miljöteknikstrategin 
Inom ramen för strategin som lanserades av den 
förra regeringen har Business Sweden genomfört 
insatser för att främja export av svensk 
miljöteknik. Business Sweden har bl.a. fått 
särskilda medel för en vidareutveckling av 
SymbioCity-koncpetet och en satsning för att 
underlätta för små- och medelstora företag att gå 
på export. Riktade satsningar för 
exportfrämjande har även gjorts mot Brasilien, 
Turkiet och USA. 

År 2008 utsåg den förra regeringen en särskild 
samordnare inom Regeringskansliet för miljö- 
och energitekniksamarbetet med Kina. 
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Uppdraget breddades 2011 till att gälla även 
Indien och Ryssland samt Indonesien 2012. 

Resultat 
Den hittillsvarande utvärderingen visar att 
insatserna har bidragit till ökad kunskap om 
exportmarknader, etablering och utveckling av 
affärsrelationer samt utländska direkt-
investeringar i Sverige. Tillväxtanalys har fått i 
uppdrag att löpande följa och utvärdera 
insatserna och lämnade i mars 2015 en 
slutrapport (dnr. N2015/02477). 

Övrigt 
Med finansiering från utgiftsområde 23, Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel, genomför 
Business Sweden särskilda insatser för främjande 
av export av svenska förädlade livsmedel. 
Målgruppen är i första hand små och medelstora 
företag. Under året har aktiviteter riktade mot 
dagligvaruhandeln varit i fokus. Tillsammans 
med VisitSweden har också ett koncept för 
internationell marknadsföring arbetats fram, 
tryswedish.com. I detta arbete, som utvecklats 
under 2014, har flera departement, myndigheter 
och organisationer deltagit, bland annat 
Utrikesdepartementet. 

I Sveriges utvecklingssamarbete spelar 
ömsesidigheten i handeln en viktig roll. Handeln 
med utvecklingsländer står i centrum i de 
pågående WTO-förhandlingarna. Informations-
centret Open Trade Gate Sweden vid 
Kommerskollegium hjälper till att lösa de hinder 
som exportörer från låg- och medelinkomst-
länder kan möta på den svenska marknaden. 

4.4.2 Resultatredovisning – EU:s inre 
marknad 

Den inre marknaden utgör en grundsten i det 
europeiska samarbetet och innebär fri rörlighet 
för varor, tjänster, personer och kapital mellan 
EU:s 28 medlemsstater samt genom EES-avtalet 
även Island, Liechtenstein och Norge. Av den 
svenska exporten av varor och tjänster under 
2014 gick 71 procent till den inre marknaden och 
av Sveriges import kom 77 procent därifrån. En 
väl fungerande inre marknad, med en väl 
fungerande rörlighet mellan berörda länder, 
skapar förutsättningar för att öka tillväxten, 
sysselsättningen och välfärden, såväl i Sverige 
som i EU. 

Sverige har i Konkurrenskraftsrådet verkat för 
att Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
undanröja kvarstående hinder på den inre 
marknaden, särskilt vad gäller e-handel, den 
digitala ekonomin och tjänstemarknaden. 
Sverige har dessutom tillsammans med en grupp 
andra medlemsstater genomfört initiativet 
”Frontrunners” som syftar till att förbättra den 
inre marknadens funktionssätt genom frivilliga 
åtgärder på nationell nivå och 
informationsutbyte utan att ny lagstiftning på 
EU-nivå är nödvändig. Resultaten från 
”Frontrunners”-initiativet redovisades för rådet i 
mars 2015. 

Regeringens arbete med att verka för en 
effektiv inre marknad och en öppen handels-
politik i EU bedrivs på myndighetsnivå genom 
Kommerskollegium och Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 
samt genom statsbidraget till Sveriges 
Standardiseringsförbund. 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Ett stort antal olika faktorer av politisk och 
ekonomisk karaktär påverkar utvecklingen av 
EU:s inre marknad. Det är i regel svårt att 
bedöma exakt hur det statliga engagemanget 
påverkar den inre marknadens funktion. 
Analysen av verksamheternas resultat och 
måluppfyllelse baseras på hur myndigheterna 
presterat när det gäller att utföra de uppgifter de 
tilldelats för att bidra till målet om en effektiv 
inre marknad. 

Resultat 

Kommerskollegium 
Kommerskollegium är regeringens expert-
myndighet för EU:s inre marknad. Myndigheten 
har en central roll för efterlevnaden av den inre 
marknadens regelverk i Sverige. Myndigheten 
ska informera andra myndigheter och 
kommuner om tillämpningen av EU-reglerna 
samt i övrigt verka för att företag och privat-
personer ska kunna utnyttja de möjligheter som 
den inre marknaden ger. Myndigheten ska också 
förse regeringen med expertstöd till grund bland 
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annat för den fortsatta utvecklingen av det EU-
gemensamma regelverket. 

Under året har myndigheten bland annat 
bistått med analyser och underlag till arbetet 
med att främja utvecklingen av den 
gränsöverskridande e-handeln och den digitala 
inre marknaden. 

Kommerskollegium bedriver ett omfattande 
informationsarbete till intressenter i både 
offentlig och privat sektor och medverkar i ett 
stort antal seminarier och andra offentliga 
evenemang. Ett par publikationer om den inre 
marknadens påverkan på svenska myndigheter 
och kommuners verksamhet samt uppföljande 
informationsinsatser har fått ett positivt 
genomslag. 

I egenskap av svenskt Solvit-center arbetar 
Kommerskollegium med att lösa hinder för 
företag och privatpersoner på den inre 
marknaden. Solvit är ett informellt nätverk som 
arbetar för att lösa problem som beror på att 
inremarknadslagstiftningen inte tillämpas 
korrekt. Under 2014 hanterade centret 214 
ärenden, 15 procent fler än 2013. Fyra 
femtedelar gällde hinder för personers fria 
rörlighet, exempelvis socialförsäkring, 
erkännande av yrkeskvalifikationer och 
svårigheter kopplade till att erhålla 
personnummer. 

En central uppgift är att administrera de an-
mälningsprocedurer som skapats enligt 
direktiven 2006/123/EG (tjänstedirektivet) och 
98/34/EG. Enligt dessa måste nationella regler 
för tjänster respektive varor i vissa fall anmälas 
till kommissionen som i sin tur vidarebefordrar 
dessa till de andra EU-medlemsstaterna. Syftet 
är att förebygga att nya hinder uppstår på den 
inre marknaden. Inom ramen för informations-
proceduren i direktiv 98/34/EG anmäldes totalt 
38 svenska föreskrifter under året varav 11 för-
anledde reaktioner från kommissionen eller 
andra medlemsstater. I tre fall har Sverige på 
motsvarande sätt lämnat reaktioner på en anmäld 
teknisk föreskrift från en annan EU- eller EES-
stat. Under året gjorde Sverige även 55 anmäl-
ningar enligt tjänstedirektivet, vilket är näst flest 
av samtliga medlemsstater. Kommerskollegium 
har fortsatt med att genomföra informationsin-
satser för att höja medvetenheten om 
anmälningsprocedurerna i tjänstedirektivet och 
direktiv 98/34/EG. 

Vid Kommerskollegium finns också 
kontaktpunkter för varor och tjänster. Genom 

dessa hanteras, till skillnad från de ovan nämnda 
anmälningsprocedurerna, frågor om hur redan 
gällande regler tillämpas. I egenskap av 
kontaktpunkt för varor enligt förordning 
764/2008/EG (den så kallade varuförordningen) 
ska Kommerskollegium svara på frågor om vilka 
tekniska regler som gäller för en viss vara i 
Sverige samt informera om den EU-rättsliga 
principen om ömsesidigt erkännande. Principen 
innebär att en vara som lagligen säljs i en 
medlemsstat också ska kunna säljas i en annan 
medlemsstat utan krav på ytterligare provning 
eller kontroll. Under 2014 tog kontaktpunkten 
emot 93 förfrågningar. Kommerskollegium har 
fortsatt att informera om förordning 
764/2008/EG och dess tillämpning via sin 
webbsida samt genom informationsinsatser mot 
både företag och myndigheter. 

Kontaktpunkten för tjänsters främsta syfte är 
att underlätta för tjänsteleverantörer och 
tjänstemottagare att hitta den information som 
behövs för att bedriva respektive köpa tjänste-
verksamhet i ett EU-land. Den är i huvudsak 
webbaserad (www.verksamt.se) men 
kompletteras av en servicefunktion. Kom-
merskollegium samordnar arbetet med kontakt-
punkten och ansvarar för service-funktionen 
medan Tillväxtverket ansvarar för webbsidan. 
Konsumentverket samordnar information om 
farlig tjänsteverksamhet och tillhandahåller in-
formation till konsumenter. Kommerskollegi-
ums servicefunktion har 2014 besvarat 50 
förfrågningar, vilket är en minskning jämfört 
med de föregående åren. 

Informationssystemet för den inre marknaden 
(IMI) är ett elektroniskt verktyg som syftar till 
att underlätta administrativt samarbete inom 
olika områden mellan EU-länders förvaltningar. 
Kommerskollegium är nationell samordnare för 
systemet i Sverige. Totalt har 
Kommerskollegium registrerat 46 svenska myn-
digheter som användare, varav elva är kommuner 
och tre länsstyrelser. 

Kommerskollegium har en viktig roll som så 
kallad behörig myndighet för hanteringen av ett 
antal uppgifter inom olika internationella 
sanktionsregimer, såväl handelsrestriktioner som 
finansiella sanktioner. I och med EU:s beslut att 
införa och kontinuerligt utöka de sanktioner 
som hänför sig till situationen i Ukraina har 
myndighetens ärendemängd ökat avsevärt under 
året. Från att tidigare legat på en nivå om ca 20-
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talet inkomna ärenden per år ökade den siffran 
till sammanlagt 257 stycken för 2014. 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll 
(Swedacs) huvuduppgift är att vara nationellt 
ackrediteringsorgan. Den som är ackrediterad 
har av Swedac bedömts vara kompetent att ut-
föra en viss uppgift som provning eller kontroll. 
Det kan till exempel gälla laboratorier eller 
företag som kontrollerar hissar, livsmedel eller 
fordon. Ackrediteringen är sedan 2010 reglerad 
på EU-nivå vilket har ökat dess betydelse. 
Genom avtal på internationell nivå erkänns 
också bedömningar av ackrediterade företag på 
global nivå. 

I nuläget är cirka 1 800 företag i Sverige 
ackrediterade av Swedac. Huvudregeln sedan 
2010 är att så kallade anmälda organ ska vara 
ackrediterade. Med anmälda organ avses företag 
som utför bedömning av överensstämmelse med 
krav som följer av EU:s produktdirektiv och 
som har anmälts till kommissionen i detta syfte. 
Swedac har fortsatt arbetet med att ackreditera 
de anmälda organen vilket medfört en betydande 
arbetsinsats. Fordonsbesiktning är sedan 2010 
reglerad genom ackreditering och vid utgången 
av 2014 var tio företag ackrediterade för detta. 

Swedac är också ansvarig myndighet för 
samordning av marknadskontroll, dvs. kontroll 
av att produkter uppfyller regler om exempelvis 
säkerhet, märkning och provning. Regelverket är 
i stor utsträckning EU-gemensamt. En effektiv 
kontroll som gallrar bort farliga produkter ökar 
konsumenters förtroende för varor på den inre 
marknaden och skyddar också seriösa företag 
från osund konkurrens från aktörer vars 
produkter inte uppfyller kraven. På så sätt 
stärker marknadskontrollen den inre 
marknadens funktionssätt. 

Samordningen sker genom Marknadskon-
trollrådet vid Swedac. Rådet är ett forum för 
informations- och erfarenhetsutbyte mellan 16 
marknadskontrollmyndigheter. Rådet utarbetar 
varje år en nationell handlingsplan med gemen-
samma åtgärder för att åstadkomma en mer 
effektiv marknadskontroll. Swedac deltar även i 
flera olika arbetsgrupper och kommittéer för 
marknadskontroll på europeisk och 
internationell nivå. 

Dessutom utövar Swedac tillsyn över vissa 
typer av mätinstrument som elmätare, 

taxametrar och vågar samt ansvarar för 
marknadskontroll av ädelmetallarbeten.  

Swedac har även en viktig uppgift att bistå 
regeringen med expertstöd och underlag i EU-
arbetet. Under 2014 har myndigheten 
exempelvis tillhandahållit sådant stöd kopplat till 
förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan 
EU och USA (TTIP)och gällande anpassning av 
svensk rätt till nya EU-regler om produkter. 

Standardisering 
Standardisering bedrivs i Sverige i tre 
privaträttsliga organisationer, Swedish Standards 
Institute (SIS), SEK – Svensk Elstandard och 
Informationstekniska standardiseringen (ITS). 
De representerar Sverige i det europeiska och 
internationella arbetet. Organisationerna är 
medlemmar i Sveriges Standardiseringsförbund 
som verkar som paraplyorgan med 
representation av de offentliga och privata 
huvudmännen. Genom anslaget 2:6 Bidrag till 
standardiseringen lämnas statsbidrag till Sveriges 
Standardiseringsförbund för dess arbete. 

Antalet svenska sekretariat och ordförande-
skap i den internationella standardiseringen 
fortsätter att ligga på en relativt hög nivå, både 
på områden som kan betecknas som tvärtekniska 
och på mera produkt- och systeminriktade 
områden. Även antalet svenska uppdrag på 
poster inom ledning och styrorgan för den 
internationella standardiseringen är högt och 
detta innebär att Sverige har stort inflytande och 
påverkan på de standarder som tas fram. 

Det svenska deltagandet i det europeiska och 
internationella arbetet har varit aktivt och lett till 
många positiva resultat, vilket har bidragit till att 
stärka Sveriges roll som industrination där höga 
krav på säkerhet, hälsa och miljö betonas. 

Förbundet har under året särskilt arbetat med 
uppföljningen av den strategi för 
standardiseringen i Sverige som presenterades 
våren 2014 och som ska stärka det svenska in-
flytandet inom standardiseringen i världen och 
öka samverkan mellan de berörda aktörerna. 

Analys och slutsatser 

Bedömningen är att myndigheterna och 
standardiseringsverksamheten på ett effektivt 
sätt utfört sina uppgifter och bidragit till målet 
om en effektiv inre marknad. 
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Kommerskollegium 
Många funktioner när det gäller frågor om den 
inre marknaden är nu samlade hos 
Kommerskollegium och myndigheten framstår 
allt tydligare som den samlade svenska 
inremarknadsmyndigheten. Kommerskollegium 
fyller också en viktig expertfunktion genom att 
förse regeringen med analyser och utredningar 
och har även en betydelsefull roll när det gäller 
att stödja myndigheterna i deras tillämpning av 
EU-regelverket. 

Myndigheten bedriver genom sina olika 
funktioner som kontaktpunkt och tillhanda-
hållare av information ett omfattande arbete 
riktat mot ett stort antal intressenter. 
Myndighetens verksamhet är av stor vikt för att 
sprida kunskap om den inre marknadens 
möjligheter till företag och privatpersoner och 
för att lösa problem när den inre marknaden inte 
fungerar på avsett sätt. 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
Swedac har genomfört sin verksamhet väl och i 
enlighet med regeringens intentioner. 
Myndighetens arbete med ackreditering och 
annan teknisk kontroll samt dess arbete inom 
ramen för internationella ackrediterings-
organisationer bidrar till att förbättra den inre 
marknadens funktionssätt och underlättar även 
handeln med länder utanför den inre marknaden. 
Swedac tillhandahåller värdefullt expertstöd till 
regeringen i frågor om ackreditering, tekniska 
regler och marknadskontroll. 

Standardisering 
Bidraget till den svenska standardiseringen har 
främjat svenska intressen i det europeiska och 
internationella standardiseringsarbetet. Arbetet 
med att följa upp den av standardiseringen 
framtagna strategin för standardiseringsarbetet 
har bland annat bidragit till en stärkt samverkan 
mellan de många berörda aktörerna. 

4.4.3 Resultatredovisning – Internationell 
handelspolitik 

Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Analys sker fortlöpande för att identifiera 
svenska intressen på det handelspolitiska 
området. Ett flertal myndigheter ger stöd i detta 
arbete, särskilt Kommerskollegium. 

Handelspolitiken handlar om långa och 
omfattande processer med många inblandade 
aktörer vilket gör det är svårt att avgöra vad som 
är resultatet av svenska insatser. 
 
Bedömningsgrunden för redovisning av resultat 
bygger på några grundprinciper:  
 

– Utfallet i frågor som Sverige prioriterat (se 
texten i det följande).  

– I vilken utsträckning svenska ekonomiska 
intressen tillgodosetts.  

– Att handelspolitiken bidrar till ett öppnare 
EU och att protektionism motverkas. 

– Om handelspolitiken har bidragit till en 
rättvis och hållbar utveckling 

– Om handelspolitiken har bidragit till 
svenska mål inom andra politikområden, 
t.ex. jämställdhet och miljö.  

– Att regeringens arbete med hållbart 
företagande och kampen mot korruption är 
väl förankrat hos svenskt näringsliv, 
fackföreningar och civilsamhälle. 

Resultat 

Målet för arbetet med EU:s gemensamma 
externa handelspolitik är att bidra till tillväxt och 
sysselsättning, såväl i Sverige och EU som 
globalt, en hållbar utveckling, ett öppet Europa 
samt till en ekonomisk, demokratisk och 
säkerhetsbefrämjande utveckling.  

Tillväxt och sysselsättning är ett övergripande 
mål. Som ett led att nå detta mål verkar 
regeringen för ökad och rättvis global handel. 
Detta görs genom att utveckla öppna, enkla, 
icke-diskriminerande och legitima regler för 
internationell handel och investeringar. För 
människor som lever i fattigdom kan handel vara 
ett hjälpmedel till utveckling. Samtidigt krävs 
särskilda insatser för utvecklingsländer att delta i 
handelsförhandlingar och att utveckla kapacitet 
för produktion och handel. 

Globaliseringen innebär att varor och tjänster 
i allt ökad utsträckning produceras i olika delar 
av världen, vilket skapar s.k. globala värdekedjor. 
Globala värdekedjor förstärker argumenten för 
öppen handel och ett öppet investeringsklimat.  
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Det multilaterala regelverket  
Sverige verkar för att avsluta de pågående han-
delsförhandlingarna i Världshandelsorganisat-
ionen (WTO), den s.k. Doharundan. Minister-
mötet på Bali i december 2013 blev en framgång 
och en uppgörelse nåddes för handelsprocedurer 
(cirka en tredjedel av värdet av hela Doharundan 
beräknas utgöras av vinster från förenklade han-
delsprocedurer), ett utvecklingspaket samt delar 
av jordbruksförhandlingarna. Genomförandet av 
Balipaketet har inletts liksom arbetet med ett 
arbetsprogram för återstående förhandlingsom-
råden.  

Inom ramen för WTO:s arbete, men utanför 
Doharundan, pågår förhandlingar om att upp-
datera WTO:s informationsteknikavtal (ITA). 
Regeringen vill utöka avtalet till att omfatta fler 
produkter, fler länder och till att täcka fler typer 
av handelshinder. Förhandlingar pågår om ett 
plurilateralt avtal för tjänster (Trade in Services 
Agreement, TiSA). I juli 2014 inleddes 
förhandlingar om ett plurilateralt avtal om 
miljövaror. Sverige har varit pådrivande för att 
förhandlingarna även ska inkludera tjänster. 
Förhandlingar pågår om att fler WTO-
medlemmar ska ansluta sig till WTO:s avtal om 
offentlig upphandling.  

Bilaterala och regionala avtal  
Förhandlingar om frihandelsavtalen med 
Singapore och Kanada är avslutade och 
processen för att granska och ratificera avtalen 
pågår. Kommissionen har begärt yttrande av 
EU-domstolen angående behörighet att 
underteckna och ratificera avtalet med 
Singapore. Ecuador har anslutit sig till EU:s 
existerande avtal med Colombia och Peru. 
Förhandlingarna med Vietnam kan 
förhoppningsvis avslutas under året.  

Sverige har varit pådrivande för ambitiösa och 
breda avtal med Japan och USA. Här finns 
betydande ekonomiska vinster att hämta. I bägge 
fallen går förhandlingarna framåt. Det stora 
intresset för förhandlingarna med USA gör att 
Sveriges arbete särskilt inriktas på utåtriktad 
verksamhet, både nationellt, inom EU och i 
USA. Kontakter och dialog förs med berörda 
intressenter från civilsamhälle, fackföreningar 
och näringsliv.  

Under 2014 inleddes förhandlingar om ett 
investeringsavtal med Kina. Förhandlingarna är 
ett steg för EU att fördjupa handelsrelationerna 
med Kina. 

Under 2014 beslutade Europeiska rådet att 
underteckna de politiska delarna av 
Associeringsavtalet (AA) med Ukraina, och att 
EU ensidigt skulle tillämpa åtaganden i avtalet 
som utgörs av ett djupgående frihandelsområde 
(DCFTA). Riksdagen ratificerade avtalet i 
november 2014. Trots påtryckningar om att 
skjuta upp tillämpningen har både EU och 
Ukraina bekräftat att DCFTA ska börja 
tillämpas den 1 januari 2016. 

Handelsrelationerna mellan Ryssland och EU 
har blivit än mer ansträngda till följd av 
Rysslands aggression mot Ukraina. Som svar på 
EU:s sektoriella sanktioner införde Ryssland 
importstopp av livsmedel från EU, liksom en rad 
andra handelshinder varav flera direkt drabbat 
svenska intressen. EU:s strategi har byggt på 
bilaterala diskussioner men också agerande i 
multilaterala fora såsom WTO.  

Vad gäller övriga länder inom Östliga 
partnerskapet har associeringsavtal, inklusive 
djupgående frihandelsområden ingåtts med 
Georgien och Moldavien. Sverige ratificerade 
avtalen i november 2014. Förhandlingarna om 
motsvarande avtal med Armenien avslutades i 
september 2013 sedan landet meddelat att man 
avser bli medlem i den Euroasiatiska tullunionen. 
Diskussioner pågår om ett en annan typ av avtal 
med Armenien. 

Inom ramen för södra partnerskapet pågår 
förhandlingar med Marocko. Förhandlingsdi-
rektiv har antagits även för Egypten, Jordanien 
och Tunisien, men förhandlingar har inte kunnat 
inledas ännu.  

Förhandlingar med Mercosur, Indien, 
Malaysia och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) 
pågår, om än på sparlåga. 

År 2014 avslutades förhandlingarna om eko-
nomiska partnerskapsavtal med ECOWAS-
länderna i Västafrika, EAC-länderna i Östafrika 
och SADC-länderna i Södra Afrika. 

Globala regler  
I konsultationerna inför genomförandet av den 
nya förordningen om EU:s allmänna 
preferenssystem (Generalised System of 
Preferences – GSP) fick Sverige bland annat 
gehör för att Myanmar skulle återfå sina 
handelspreferenser. Sverige verkade också för att 
bevilja handelspreferenser till ett tiotal länder, 
däribland Pakistan, inom delsystem för hållbar 
utveckling, GSP plus.  
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Sverige är fortsatt kritiskt till Kommissionens 
förslag till förordning om EU-ländernas 
offentliga upphandling från länder utanför EU, 
eftersom förslaget öppnar för ökad europeisk 
protektionism. Sverige fortsätter arbetet för en 
mer restriktiv användning av EU:s handelspoli-
tiska skyddsinstrument och är därför kritisk till 
Kommissionens förslag om modernisering av 
dessa eftersom förslaget går i protektionistisk 
riktning.  

Insatser inom andra verksamhets- och utgiftsom-
råden  
Kommerskollegium, med särskild expertkun-
skap på handelsområdet har på regeringens upp-
drag byggt upp kapacitet för att bedriva tekniskt 
samarbete och kapacitetsbyggande i låg- och 
medelinkomstländer. Exempelvis bistår 
Kommerskollegium Liberia med dess 
anslutningsförhandlingar till WTO.  

Hållbart företagande, (Corporate Social 
Responsibility CSR), berör alla 
Utrikesdepartementets politikområden samt i 
varierande grad ett antal andra departement. 
Under hösten 2014 och våren 2015 har 
Utrikesdepartementet arbetat med att ta fram en 
Nationell handlingsplan för företagande och 
mänskliga rättigheter i linje med FN:s 
vägledande principer för företagande och 
mänskliga rättigheter (UNGP). Planen är en 
uppmaning till företagen att de ska respektera 
mänskliga rättigheter i sin verksamhet hemma 
och i utlandet. Den är också del av regeringens 
höjda ambitionsnivå på området hållbart 
företagande. 

En viktig del av arbetet med hållbart 
företagande inriktas på de svenska företagens 
arbete på marknader utanför EU. Särskilda CSR-
seminarier har hållits i bland annat Förenade 
Arabemiraten, Kina, Marocko, Saudiarabien, 
Sydkorea, Thailand och Vietnam.  

Sveriges nationella kontaktpunkt (NKP) för 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
arbetar med att främja och informera om 
riktlinjerna. Den svenska NKP:n arbetar för 
närvarande tillsammans med den norska NKP:n 
med en anmälan från svenska samer mot det 
norska statliga företaget Statkraft.  

Sverige lämnade i juni 2014 sin slutliga rapport 
till FN:s konvention mot mutor samt i juni 2014 
sin rapport i enlighet med OECD:s konvention 
mot mutor i internationella affärstransaktioner. 
Vidare har Sverige varit del av det team som 

granskat Turkiets implementering under samma 
konvention. Rapport avseende Turkiet lämnades 
i oktober 2014.  

I flera delar av världen utgör handel med guld, 
tenn, tantal och volfram (så kallade 
konfliktmineraler) en intäktskälla för väpnade 
grupper. Sverige har engagerat sig i de pågående 
förhandlingarna om en EU-förordning för att 
öka mineralernas spårbarhet och minska risken 
för konfliktfinansiering. Sverige stödjer även 
OECD:s arbete med spårbarhet av konfliktmi-
neraler och organisationen EITI (Extractive 
Industries Transparency Initiative) som arbetar 
för bättre insyn i betalningsströmmarna från bl.a. 
gruvföretag till olika statliga aktörer. 

Ekonomisk globalisering och handel kan leda 
till att värden som demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter sprids över världen. Arbete 
har inletts för att bidra till regeringens höjda 
ambition om jämställdhetsintegrering i alla 
verksamhetsområden. 

Analys och slutsatser 

EU:s arbete på det handelspolitiska området 
präglas fortfarande i hög grad av den 
ekonomiska krisens efterverkningar. Mot 
bakgrund av detta har oro funnits för att EU ska 
röra sig i protektionistisk riktning. Så har också 
delvis skett, som del i en global trend. Sveriges 
arbete, tillsammans med likasinnade 
medlemsländer, har dock hållit emot. Åtgärder 
har även genomförts som bedöms kunna ha 
betydande positiva effekter för tillväxt och 
sysselsättning i EU och i Sverige. Det gäller 
tydligast förhandlingarna om frihandelsavtal med 
USA och med Japan samt uppgörelsen vid 
WTO:s ministermöte på Bali.  

Sveriges tydliga linje att handelspolitiken 
också ska användas för att understödja mål på 
andra politikområden får allt större gehör inom 
EU och internationellt. Förhandlingar inom 
WTO om miljövaror är ett sådant exempel. 

4.5 Politikens inriktning 

Handelspolitiken och handels- och 
investeringsfrämjandet ska bidra till goda 
förutsättningar för svenska företag och 
konsumenter att ta tillvara den potential som 
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globaliseringen medför i syfte att stärka svensk 
ekonomi och handel och därmed Sveriges 
välstånd. Handel och investeringar är ett 
instrument för att uppnå målet om EU:s lägsta 
arbetslöshet 2020. De kan även stimulera tillväxt 
som bidrar till att fattiga människor och länder 
lyfts ur ekonomiskt utanförskap. 

Sverige ska främja en fri och rättvis 
världshandel och verka för en global ordning 
mellan arbete och kapital som säkrar en 
internationell ekonomi som gynnar alla och 
förtrycker ingen. Regeringen arbetar för 
progressiva internationella handelsavtal och för 
att ta bort handelshinder. Sverige ska stå upp för 
miljön, löntagarnas intressen och människors 
hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt 
fattade beslut.  

Regeringen utarbetar en exportstrategi som 
omfattar åtgärder inom handelspolitik, 
främjandet av export, investeringar och turism 
samt Sverigefrämjandet och som kopplar ihop 
dessa områden med närings- och 
innovationspolitiken. Omställningen till en grön 
ekonomi genom resurseffektivisering och 
cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och 
produktion, miljöteknik och innovationer 
innebär möjligheter för affärsutveckling 
samtidigt som klimat- och övrig miljöpåverkan 
minskar. 

En viktig del handlar om att öka effektiviteten 
i det samlade utbudet av offentligt stöd för fö-
retagens export och internationalisering och öka 
antalet exporterande företag. Särskilt fokus läggs 
på att stärka de små och medelstora företagens 
export- och internationaliseringsmöjligheter. 
Det är här framtidens storföretag finns, och det 
är i främst dessa företag som nya arbetstillfällen 
skapas i Sverige. Samtidigt är det viktigt att våra 
traditionella exportföretag fortsatt ökar sin ex-
port med Sverige som hemmabas. 

Exportstrategin utvecklas i bred dialog med 
näringslivet, både enskilda företag och bransch-
organisationer. 

Med exportstrategin adresserar regeringen 
fem utmaningar som den svenska utrikeshandeln 
står inför: 

– svensk export måste i högre utsträckning 
nå tillväxtmarknaderna  

– fler små och medelstora företag måste våga 
och vilja exportera 

– svenska varor, tjänster och system måste nå 
ännu högre upp i förädlingskedjan  

– Sveriges attraktionskraft för investeringar, 
kompetens och turism ska öka 

– den globala handeln måste hållas öppen  
 

Exportstrategin ska bidra till regeringens över-
gripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta 
arbetslöshet 2020. Med en exportstrategi kan det 
statliga stödet sättas in där det gör störst 
potentiell nytta. Detta är en utgångspunkt för 
strategin som bland annat innehåller följande 
förslag till åtgärder: 

– ökad samordning och effektivitet i 
exportfrämjandet (Team Sweden) 

– stärkt svensk närvaro på exportmark-
naderna 

– regionala centra för exportservice 

– nya metoder för samlat främjande av strate-
giska exportaffärer 

– informationssatsningar riktade mot små 
och medelstora företag. 

 
Regeringen föreslår i anslutning till export-

strategin en exportoffensiv som omfattar hela 
mandatperioden. 

Svenskt näringslivs export och international-
isering stöds med särskilt fokus på små och 
medelstora företag. Stödet utformas utifrån 
företagens behov. Ökat fokus läggs på 
tillväxtmarknaderna då det är här som en stor del 
av den globala tillväxten förväntas ske under 
kommande år. 

Handelsfrämjande 

En stark export är central för att skapa fler jobb 
och högre tillväxt i hela landet. 
Handelsfrämjandet bidrar till att stärka svensk 
handel och ekonomi genom att främja svenska 
små och medelstora företags export och 
internationalisering samt svenska företags affärer 
på viktiga marknader.  

Främjandet inriktas på de marknader som ger 
bäst förutsättningar för de svenska företagen att 
expandera. Därför lyfter regeringen fram 
tjugosex länder, de flesta av dem tillväxtländer, 
som särskilt viktiga utifrån en kombination av 
ekonomisk storlek, tillväxtutsikter, grad av 
ekonomisk frihet och maximal svensk 
exportpotential. De utvalda länderna förväntas 
svara för ungefär 80 procent av den totala 
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tillväxten fram till 2020. I flera av dessa länder är 
regeringens sakdepartement och deras 
myndigheter involverade i bilaterala samarbeten 
och politiska processer. Dessa och nya 
kontaktytor är i många fall viktiga för att stödja 
svenska företag genom näringslivsfrämjande på 
strategiska marknader och områden. Små och 
medelstora företag behöver även stöd på de 
marknader där man inleder eller utvecklar sin 
exportverksamhet, oftast på EU:s inre marknad 
och i Nordamerika. 

Ett viktigt element i exportfrämjandet är att 
stärka samordning och samverkan mellan de 
offentliga aktörer som på olika sätt kan stödja 
svenska företag i deras internationalisering. 
Regeringen har lanserat begreppet Team Sweden 
för den stärkta samordningen med syfte att öka 
effektiviteten och undvika överlappningar. 

Det är viktigt att ett företag erbjuds stöd i sin 
internationalisering eller exportsatsning 
oberoende var i landet det är verksamt. 
Ambitionen är att skapa regionala exportcentra 
enligt principen ”en dörr in”. Företagen ska ges 
information om de viktigaste aktörerna som kan 
ge rådgivning och stöd för export.  

Regeringen tar i slutet av 2015 ställning till ett 
eventuellt deltagande i världsutställningen i 
Astana, förutsatt att intresse finns från 
näringslivet. 

Regeringskansliets projektexportsekretariat 
ska fortsätta arbetet med sektorspecifika insatser 
som tillfälligt förstärker den exportfrämjande 
verksamheten på tillväxtmarknader och i länder 
där den svenska representationen är begränsad. 
Företagens efterfrågan på statligt stöd är särskilt 
hög inom sektorer som kräver långsiktighet i 
marknadssatsningen t.ex. energi. Sekretariatet 
kommer, i samarbete med Sveriges export- och 
investeringsråd (Business Sweden), svenska 
ambassader och konsulat, att prioritera insatser i 
nya tillväxtländer, särskilt i länder och inom 
sektorer där företagen upplever att trösklarna för 
marknadsinträde är höga. Satsningen på att öka 
den svenska handeln med FN och bredda den 
grupp företag som offererar till FN-systemet 
kommer att ges förstärkt stöd.  

Utlandsmyndigheternas främjandeverksamhet 
Svenska ambassader och konsulat är efterfrågade 
som stöd för svenska företags affärsmöjligheter i 
utlandet, särskilt i länder utanför OECD. 
Arbetet ska bedrivas i enlighet med konceptet 
Team Sweden i samverkan med andra aktörer 

och med målen och inriktningen för det samlade 
Sverigefrämjandet i syfte att främja svenska 
ekonomiska intressen och bilden av Sverige i 
utlandet. 

Utlandsmyndigheternas främjandeplaner är 
fortsatt centrala för ett effektivt främjande.  

Sveriges export- och investeringsråd (Business 
Sweden) 
Business Sweden är statens och näringslivets 
centrala serviceorgan för export- och 
investeringsfrämjande åtgärder.  

En stor potential för ökad export finns hos de 
små och medelstora företagen. Det är viktigt att 
fler av dessa företag tar steget till export samt att 
de företag som har börjat exportera kan expan-
dera sin utlandsförsäljning. Det är angeläget att 
det statliga handelsfrämjandet utgår från och 
möter företagens behov för att så många företag 
som möjligt ska kunna hitta sin väg till internat-
ionalisering och de bästa affärsmöjligheterna. 
Likaså ska företagens kännedom om Business 
Sweden och dess tjänster vara hög. Business 
Sweden ska inom ramen för sitt statliga uppdrag 
erbjuda goda förutsättningar för internationell 
affärsutveckling med exportservice, kompetens-
utveckling och kunskapsspridning om internat-
ionella marknader liksom riktade insatser, med 
närvaro på viktiga utlandsmarknader. 

Business Swedens regionala exportrådgivar-
verksamhet är betydelsefull. För att möta 
företagens behov ska regional exportrådgivning 
erbjudas små och medelstora företag i alla delar 
av Sverige. Business Sweden ska medverka i 
framtagandet av regionala exportcentra enligt 
principen ”en dörr in” och utifrån konceptet 
Team Sweden, samt ytterligare förstärka 
närvaron på tillväxtmarknader av intresse för 
svensk export. 

Business Sweden ska utveckla arbetet med att 
identifiera särskilt strategiska affärer av svenskt 
intresse och leda långsiktiga riktade insatser för 
att främja svenska företags möjligheter att vinna 
dessa affärer, inte minst på tillväxtmarknader. 

Importfrämjande 
Främjande av utrikeshandeln kan även innefatta 
import. När svenska företag får bra insatsvaror 
till konkurrenskraftiga priser ökar deras 
konkurrenskraft. Handel spelar en viktig roll 
även för utvecklingsländerna. Genom att öppna 
marknader för import av produkter som 
utvecklingsländerna kan producera ökar deras 
möjligheter till utveckling.  
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Investeringsfrämjande 

Utländska direktinvesteringar är viktiga för 
svensk ekonomi. De skapar nya arbetstillfällen, 
nya affärsmöjligheter, öppnar nya marknader, 
tillför ny kompetens och nytt kapital samt ökar 
utbytet av teknik och tekniskt kunnande, vilket 
leder till ekonomisk tillväxt. Utländska företags-
investeringar i Sverige kan också bidra till den 
svenska exporten. Målet är att främja 
högkvalitativa utländska direktinvesteringar som 
kommer hela landet till del. 

Kvaliteten i investeringsfrämjandet ska säker-
ställas. Utländska intressenter ska ges 
kvalificerad information med syfte att underlätta 
valet av investering. Utländska investeringar som 
leder till ny produktion och export av varor eller 
tjänster från Sverige ska särskilt uppmärksam-
mas.  

Investeringar sker i en lokal miljö och därför 
behövs ett nära samspel med aktörer för lokalt 
och regionalt investeringsfrämjande i 
kontakterna med den utländske investeraren. 
Team Swedens samordningsroll avses även 
omfatta investeringsfrämjandet.  

Exportfinansiering 

Exportgarantier och exportkreditgivning ger 
företag möjlighet till internationell expansion, 
inte minst under prövande tider men även på nya 
marknader med hög tillväxt och hård 
konkurrens. Ett väl fungerande exportkredit-
system är betydelsefullt för svensk 
utrikeshandel. Finansiering i olika former är för 
såväl stora som mindre företag en faktor som 
påverkar möjligheterna att handla med andra 
marknader. Det är centralt för exportföretagen 
att få finansiering eller riskavtäckning för att inte 
få sämre förutsättningar än sina konkurrenter 
och de facto gå miste om affärer eller få minskad 
konkurrenskraft internationellt. 

Arbetet med att anpassa exportfinansieringen 
till kundernas behov ska fortsätta. Det är viktigt 
att kunskapen om exportfinansiering hos 
företagen ökar och att aktörerna utvecklar 
erbjudandet till företagen, vilket särskilt 
inkluderar de små och medelstora företagen. 
Exportkreditnämndens verksamhet ska 
vidareutvecklas i syfte att sänka trösklarna för 
små och medelstora företag i samband med 
export. Garantigivningen ska i ökad utsträckning 

bidra till hållbara investeringar och minskad 
klimatpåverkan.  

Exportkreditnämnden 
En ram för exportkreditgarantier är viktig för 
EKN:s möjligheter att möta exportföretagens 
efterfrågan. Därmed har EKN en marginal som 
gör att svenska exportföretag vid oväntade 
omvärldsförändringar också i fortsättningen 
snabbt kan ges möjligheter till riskavtäckning för 
att inte få sämre förutsättningar än sina 
konkurrenter och sämre konkurrenskraft 
internationellt. Eftersom EKN räknar med en 
lägre efterfrågan på garantier än de senaste åren 
föreslår regeringen att exportkreditgarantiramen 
sänks till 450 miljarder kronor från tidigare 500 
miljarder kronor.  

Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
Efterfrågan på exportkrediter är fortsatt hög och 
SEK behöver även 2016 ha möjlighet att erbjuda 
exportfinansiering på de löptider som svensk 
exportindustri efterfrågar. Detta innebär i sin tur 
att svenska exportföretag kan konkurrera i fler 
exportaffärer. 

Den låneram för Aktiebolaget Svensk 
Exportkredit (SEK) som beviljades enligt 
propositionen Åtgärder för förstärkt 
exportfinansiering (prop. 2008/09:86) och som i 
olika steg förlängts har haft en stor betydelse för 
möjligheterna att kunna ställa ut långfristiga lån. 

En fortsatt låneram för systemet med 
statsstödda exportkrediter är av stor vikt då 
sådana krediter alltjämt är centrala för 
exportföretagen och deras internationella 
konkurrenskraft. Ramen ger ingen belastning på 
statsbudgeten, men om den skulle utnyttjas ökar 
statens lånebehov. För att kunna säkra tillgången 
till exportkrediter och långfristiga lån mot en 
ökad efterfrågan från företagen behöver 
låneramen höjas till 125 miljarder kronor.  

Riksrevisionen  
I oktober 2014 presenterade Riksrevisionen en 
granskningsrapport om exportgarantisystemet, 
Exportkreditnämnden – effektivitet i 
exportgarantisystemet? (RiR 2014:21). 
Regeringen redovisade vidtagna åtgärder med 
anledning av granskningsrapporten i skrivelsen 
Riksrevisionens rapport om effektivitet i 
exportgarantisystemet (skr. 2014/15:59). 
Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till 
handlingarna (bet. 2014/15:NU13, rskr. 
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2014/15:171). Granskningsrapporten är därmed 
slutbehandlad. 

EU:s inre marknad 

Åtta av tio av Sveriges största exportländer finns 
på EU:s inre marknad och 71 procent av den 
svenska exporten går till den inre marknaden. 
EU:s inre marknad är numera svenska företags 
hemmamarknad och dess funktion är av stor vikt 
för utvecklingen av svensk handel. Det finns ett 
antal kvarvarande hinder som medför att den 
inre marknadens potential inte utnyttjas fullt ut. 
Det är en prioritet för regeringen att aktivt 
arbeta för att hinder undanröjs, att nya hinder 
inte uppstår och att den inre marknadens 
funktion förbättras ytterligare. 

Under 2016 kommer regeringens politik för 
den inre marknaden i stor utsträckning att 
bedrivas kopplat till kommissionens strategier 
för den inre marknaden respektive för den 
digitala inre marknaden. Regeringen kommer 
även att särskilt fokusera på standardiseringens 
betydelse för den svenska exporten. 

Strategin för en digital inre marknad 
I maj 2015 presenterade kommissionen ett 
meddelande om en strategi för en digital inre 
marknad. Strategin har tagits fram mot bakgrund 
av att det bedöms finnas en outnyttjad potential 
till följd av att den globala ekonomin i allt större 
utsträckning blir digital. Strategin syftar till att 
motverka hinder för och fragmentisering av den 
digitala inre marknaden med målet att göra EU 
världsledande inom den digitala ekonomin. 
Strategin innehåller de tre övergripande 
områdena att förbättra tillgången till digitala 
varor och tjänster, att skapa goda förutsättningar 
för digitala nät och tjänster samt att maximera 
tillväxtpotentialen för den europeiska digitala 
ekonomin. Regeringen delar kommissionens 
bedömning att en inre marknad som till fullo 
drar nytta av digitaliseringens möjligheter har 
stor potential att öka hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft. Regeringen anser att 
digitaliseringens möjligheter för att stödja en 
grön resurseffektiv ekonomi särskilt bör 
uppmärksammas. Arbetet med strategin 
kommer att fortgå under 2016 och 
kommissionen kan under året förväntas gå vidare 
med ett antal av de förslag som finns i strategin. 
Regeringen kommer att verka för att svenska 

prioriteringar och intressen tillvaratas i det 
fortsatta arbetet med strategin. 

Inremarknadsstrategin 
Under slutet av 2015 förväntas kommissionen 
lansera en inremarknadsstrategi för varor och 
tjänster. I mars 2015 antog Rådet för 
konkurrenskraft slutsatser om politiken för den 
inre marknaden med anledning av strategin. I 
slutsatserna anges som särskilt viktiga områden 
tillämpningen av principen om ömsesidigt 
erkännande, utökad användning av standarder, 
bättre styrning och efterlevnad av regelverket för 
den inre marknaden, effektivisering av 
anmälningsprocedurer och andra verktyg för den 
inre marknaden och undanröjande av hinder som 
hör samman med den allt närmare integrationen 
av varor och tjänster. Dessa prioriteringar ligger 
väl i linje med regeringens bedömning av vad 
som måste göras. Strategin förväntas bli ett 
tongivande dokument för de närmaste årens 
utveckling av politiken för den inre marknaden.  

Standardisering 
Standardisering är ett viktigt verktyg för 
innovation, konkurrenskraft och för en hållbar 
samhällsutveckling. Den allt snabbare 
globaliseringen förändrar villkoren för 
standardiseringen och ökar dess betydelse för 
tillväxten och för att kunna möta stora 
samhällsutmaningar som klimatförändringar och 
en växande och åldrande befolkning. Sveriges 
Standardiseringsförbund kommer arbeta med att 
följa upp den strategi för standardisering som 
presenterades i maj 2014. I strategin framhålls 
betydelsen av samverkan mellan alla aktörer 
inom standardiseringen och av att identifiera och 
satsa på områden som är strategiskt viktiga för 
Sverige. Det framhålls också att myndigheterna 
har en viktig roll inom standardiseringen. 

Internationell standardisering bidrar till 
Sveriges konkurrenskraft. Målet är att svenska 
företag ska slippa anpassa produkter till olika 
krav på samma produkt för olika 
exportmarknader. Det är också centralt för den 
svenska konkurrenskraften att vara delaktig och 
drivande i arbetet med att ta fram internationella 
standarder. Regeringen avser i sin exportstrategi 
inkludera förslag som stärker arbetet med 
standardisering som verktyg för ökad export. 
Utvalda centrala myndigheter har en viktig roll 
att fylla i detta arbete.  
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Kommerskollegium 
Kommerskollegium kommer i egenskap av 
regeringens expertmyndighet att aktivt med-
verka i regeringens arbete på 
inremarknadsområdet med särskilt fokus på 
ovan nämnda strategier samt standardisering. 

Kommerskollegium administrerar flera 
instrument som syftar till att upprätthålla och 
stärka den inre marknaden som sannolikt 
kommer att beröras av den nya inremarknads-
strategin. Regeringens mål är att Kommerskolle-
gium med fortsatt hög kompetens ska bidra till 
regeringens politik om den inre marknaden och 
fortsätta att vidareutveckla sitt arbete med de 
uppgifter myndigheten har tilldelats för att 
upprätthålla och förbättra den inre marknaden. 

Kommerskollegium ska fortsatt medverka i 
och följa utvecklingen av EU:s 
standardiseringspolitik och hålla regeringen 
underrättad om viktiga skeenden och 
utvecklingstendenser inom standardiseringen av 
betydelse för svensk ekonomi. 

Regeringen ser även under 2016 ett behov av 
analysarbete från kollegiets sida när det gäller att 
identifiera hinder för e-handeln och de 
kommande förslag som följer av strategin för 
den digitala inre marknaden.  

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
De uppgifter Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll (Swedac) utför är viktiga delar i 
systemet för att kontrollera att varor och tjänster 
uppfyller ställda krav till nytta för den inre 
marknaden och handeln i allmänhet. 
Regeringens mål för Swedac är att myndigheten 
fortsätter att bedriva och utveckla sin 
verksamhet som ansvarig myndighet för 
ackreditering och annan teknisk kontroll, som 
samordnare av marknadskontroll samt som 
ansvarig myndighet för reglerad mätteknik och 
kontroll av ädelmetaller.  

Swedac ska också i egenskap av regeringens 
expertmyndighet medverka i arbetet med ovan 
nämnda strategier på inremarknadsområdet i de 
delar de har beröringspunkter med myndighet-
ens expertområden.  

Internationell handelspolitik 

Huvudmålet för svensk handelspolitik är att 
bidra till goda förutsättningar för svenska 
företag och konsumenter att tillgodogöra sig de 

möjligheter som globaliseringen medför. En 
öppen och rättvis frihandelsvänlig handelspolitik 
utgör en av grundstenarna för tillväxt och 
sysselsättning i Sverige då svenska företag i dag i 
allt högre utsträckning är en del av en 
globaliserad ekonomi och globala värdekedjor.  

Det multilaterala regelverket 
Ett väl fungerande globalt regelverk inom ramen 
för WTO är högt prioriterat. Arbetet i WTO 
inriktas nu på Doharundan vid WTO:s tionde 
ministermöte i december 2015. Återstående 
områden är bland annat handel med industri- 
och jordbruksvaror samt tjänster.  

Utanför Doharundan pågår även 
förhandlingar inom andra viktiga områden, t.ex. 
en modernisering av Informationsteknikavtalet 
om tullfrihet på ICT-varor (ITA) och 
plurilaterala förhandlingar om tjänster (Trade in 
Services Agreement, TiSA) samt en utvidgning 
av WTO:s avtal om offentlig upphandling till att 
omfatta fler länder. Regeringen välkomnar att 
förhandlingar inletts om handelsliberalisering av 
miljövaror.  

Bilaterala och regionala avtal 
Bilaterala och regionala avtal kan komplettera 
det multilaterala regelverket och ger också 
möjligheter för parterna att gå längre på vissa 
områden än vad som är möjligt inom ramen för 
WTO.  

EU:s förhandlingar med USA (TTIP) är sär-
skilt betydelsefulla. TTIP syftar till att ge ökad 
tillväxt och sysselsättning samt bidra till stora 
förenklingar för näringslivet, inte minst vad 
gäller regelområdet, samtidigt som miljö, lönta-
garnas intressen och hälsa ska värnas. Sverige 
kommer i det fortsatta förhandlingsarbetet att 
fokusera på att avtalet inte ska underminera 
möjligheten att upprätthålla nuvarande 
skyddsnivåer för miljön och människor och 
djurs hälsa, eller hindra parterna från att skärpa 
skyddsnivåerna, på att EU:s rådande regelverk 
kring antibiotikaanvändning och kemikalier 
värnas samt verka för en ISDS-mekanism som är 
rättssäker, öppen och inte inskränker staters 
demokratiska beslutsfattande. 

Även förhandlingarna med Japan har hög 
prioritet liksom förhandlingar med stora 
tillväxtekonomier såsom Indien och Mercosur 
som för tillfället går långsamt. Det ekonomiska 
partnerskapet med EU:s grannländer såväl i 
Östeuropa som i Medelhavsregionen ska fortsatt 
fördjupas. Det är viktigt att stödja de länder som 
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har valt att underteckna associerings- och 
handelsavtal med EU.  

De nationella processerna med ratificering 
och förankring avseende de ekonomiska 
partnerskapsavtalen med länderna i Västafrika, 
Östafrika och Södra Afrika väntas kunna 
slutföras senast i oktober 2016. För att avtalen 
ska ge positiva effekter i de utvecklingsländer 
som ingår avtal med EU är det viktigt att 
upprätthålla en dialog och att stödja ländernas 
genomförande. 

På livsmedels- och jordbruksområdet 
kommer regeringen att verka för en kraftsamling 
kring arbetet med att få till stånd nya land- och 
anläggningsgodkännanden. Godkännandena är 
centrala för att exporten av livsmedel och 
jordbruksprodukter i högre grad ska nå länder 
utanför EU.  

Globala regler 
Sverige anser att EU ska minska sitt användande 
av handelspolitiska skyddsinstrument och avser 
fortsätta att arbeta aktivt för detta. EU:s 
marknadstillträdesstrategi ska utvecklas och 
tillämpas så att den blir ett effektivt hjälpmedel 
för svenska företag att tackla handelshinder i 
tredje land.  

Regeringen kommer därför fortsatt att 
motsätta sig kommissionens förslag om att 
begränsa tillträdet till EU:s marknad.  

Insatser inom andra verksamhets- och 
utgiftsområden 
Regeringen följer under 2016 de utvecklingsfrå-
gor som utgjorde ett utvecklingspaket vid 
WTO:s nionde ministermöte samt de nya frågor 
som har identifierats i den fortsatta WTO-
processen.  

Handelspolitiken kan utgöra ett viktigt in-
strument för att möta olika mål på miljö- och 
klimatområdet.  

Regeringen bedriver ett arbete kring frågor 
om hållbart företagande, (Corporate Social 
Responsibility CSR), för att stärka företagens 
möjligheter att hantera utmaningar kring 
mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och 
antikorruption. En handlingsplan för att 
implementera FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter har tagits fram. 
Regeringen avser att anta en ny plattform för 
hela bredden av frågor inom hållbart 
företagande. Dessa båda dokument kommer 
tillsammans att återspegla regeringens högre 
ambitioner inom detta politikområde.  

Sverige fäster stor vikt vid det internationella 
samarbetet på antikorruptionsområdet. Sverige 
kommer under 2015 att avge en tilläggsrapport 
till FN:s konvention mot mutor i internationella 
affärstransaktioner samt kommer att följa upp 
sitt granskningsuppdrag avseende Turkiet. 
Vidare kommer Sverige att aktivt delta i den nya 
fjärde granskningsfasen under samma 
konvention som förväntas ta sin början vid 
årsskiftet 2015–2016 och fortsätta några år 
framöver.  

Sverige avser att fortsätta arbetet med att 
förhindra konfliktfinansiering från handel med 
så kallade konfliktmineraler genom insatser för 
att göra handeln laglig och spårbar. Under 2016 
väntas samarbete inledas med nya partners i 
detta arbete. 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 2:1 Styrelsen för ackreditering 
och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 24 112  
Anslags- 
sparande 129 

2015 Anslag 23 885 1 
Utgifts- 
prognos 23 417 

2016 Förslag 24 239    

2017 Beräknat 24 554 2   

2018 Beräknat 25 036 3   

2019 Beräknat 25 556 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 24 240 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 24 242 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 24 242 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Styrelsens för 
ackreditering och teknisk kontroll förvaltnings-
utgifter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.9 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – 
Ackreditering m.m. samt Internationellt utvecklingsarbete 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 138232 143291 -5059 

(varav tjänsteexport) 32693 33132 -439 

Prognos 2015 168300 162600 5700 

(varav tjänsteexport) 59100 55800 3300 

Budget 2016 134500 132000 2500 

(varav tjänsteexport) 23100 22600 500 

 
Swedacs uppdragsverksamhet med ackreditering 
och liknande kompetensbedömning finansieras 
med avgifter. Swedac bedriver även tjänsteexport 
genom att medverka i projekt inom 
internationellt utvecklingsarbete finansierat av 
främst Sida och EU. Inga större förändringar 
förväntas när det gäller intäkter eller kostnader. 
 
Tabell 4.10 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – 
Metrologi 
Tusental kronor 

Offentligrättslig  
verksamhet 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt - kostnad) 

Utfall 2014 11780 10944 836 

Prognos 2015 12400 12210 190 

Budget 2016 11050 10820 230 

 
Swedac tar ut avgifter för arbete med tillsyn av 
mätinstrument m.m. Inga större förändringar av 
intäkter eller kostnader förväntas. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 24 239 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Styrelsen för ackredite-
ring och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 24 554 000 kronor, 25 036 000 
kronor respektive 25 556 000 kronor. 

 

Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 23 885 23 885 23 885 23 885 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 415 730 1 211 1 732 

Beslut 3 -61 -61 -60 -61 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 24 239 24 554 25 036 25 556 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 61 000 kronor fr.o.m. 2016 med anledning av den 
generella neddragning som gjordes av pris- och löneomräknade anslag i 
budgetpropositionen för 2015. 

4.6.2 2:2 Kommerskollegium 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 2:2 Kommerskollegium 
Tusental kronor 

2014 Utfall 82 026  
Anslags- 
sparande 3 461 

2015 Anslag 83 553 1 
Utgifts- 
prognos 83 932 

2016 Förslag 84 957    

2017 Beräknat 86 023 2   

2018 Beräknat 87 666 3   

2019 Beräknat 89 462 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 84 961 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 84 965 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 84 966 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för Kommerskollegiums 
förvaltningsutgifter. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås tillföras 250 000 kronor för 
tillkommande arbetsuppgifter från Arbetsför-
medlingen. 

Regeringen föreslår att 84 957 000 kronor an-
visas under anslaget 2:2 Kommerskollegium för 
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2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget 
till 86 023 000 kronor, 87 666 000 kronor 
respektive 89 462 000 kronor. 

 
Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:2 Kommerskollegium 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 83 553 83 553 83 553 83 553 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 1 365 2 427 4 064 5 859 

Beslut 3 39 43 49 50 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 84 957 86 023 87 666 89 462 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 211 000 kronor fr.o.m. 2016 med anledning av den 
generella neddragning som gjordes av pris- och löneomräknade anslag i 
budgetpropositionen för 2015. 

4.6.3 2:3 Exportfrämjande verksamhet 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:3 Exportfrämjande 
verksamhet 
Tusental kronor 

2014 Utfall 242 595  
Anslags- 
sparande 1 287 

2015 Anslag 312 889 1 
Utgifts- 
prognos 305 111 

2016 Förslag 372 889    

2017 Beräknat 372 889    

2018 Beräknat 372 889    

2019 Beräknat 372 889    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för det statliga uppdraget avseende exportfräm-
jande till Sveriges export- och investeringsråd 
(Business Sweden), för näringslivsfrämjande 
åtgärder och för främjande av svenska företags 
affärer kopplade till projektexport och andra 
typer av offentligt upphandlade affärer. Anslaget 
får användas för näringslivsfrämjande på strate-
giska marknader och områden, exportutveckling, 

förstärkt närvaro i ekonomiskt dynamiska reg-
ioner, importfrämjande samt särskilda handels-
främjande och handelspolitiska åtgärder. Ansla-
get får även användas för utgifter för statsbidrag 
till insatser till stöd för Sverigeprofilering genom 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås öka med 130 000 000 kronor 
per år under 2016–2019 för att finansiera 
regeringens exportoffensiv. 

Anslaget föreslås minska med 1 000 000 
kronor fr.o.m. 2016 för att finansiera Nämnden 
för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Nämnden 
ska i fortsättningen få sin finansiering från 
anslaget 1:10 Information om Sverige i utlandet 
inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan.  

Regeringen föreslår att 372 889 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:3 Exportfrämjande 
verksamhet för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 372 889 000 kronor, 
372 889 000 kronor respektive 372 889 000 
kronor. 

 
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:3 Exportfrämjande verksamhet 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 243 889 243 889 243 889 243 889 

Förändring till följd av:    

Beslut 130 000 130 000 130 000 130 000 

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 372 889 372 889 372 889 372 889 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
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4.6.4 2:4 Investeringsfrämjande 

Tabell 4.16 Anslagsutveckling 2:4 Investeringsfrämjande 
Tusental kronor 

2014 Utfall 56 439  
Anslags- 
sparande 1 003 

2015 Anslag 62 410 1 
Utgifts- 
prognos 61 837 

2016 Förslag 57 266    

2017 Beräknat 57 163 2   

2018 Beräknat 57 124 3   

2019 Beräknat 57 623 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar57 266 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 57 267 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 57 268 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
för det statliga uppdraget avseende 
investeringsfrämjande till Sveriges export- och 
investeringstråd (Business Sweden) och för 
utredningsinsatser inom området. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 57 266 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Investeringsfrämjande 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 57 163 000 kronor, 57 124 000 
kronor respektive 57 623 000 kronor. 

 

Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:4 Investeringsfrämjande 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 57 410 57 410 57 410 57 410 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 0 -103 -144 356 

Beslut 3 -144 -143 -143 -144 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt  -1 1 1 

Förslag/ 
beräknat 
anslag 57 266 57 163 57 124 57 623 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 144 000 kronor fr.o.m. 2016 med anledning av den 
generella neddragning som gjordes av pris- och löneomräknade anslag i 
budgetpropositionen för 2015. 

4.6.5 2:5 Avgifter till internationella 
handelsorganisationer 

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 2:5 Avgifter till 
internationella handelsorganisationer 
Tusental kronor 

2014 Utfall 18 706  
Anslags- 
sparande 1 811 

2015 Anslag 22 517 1 
Utgifts- 
prognos 21 725 

2016 Förslag 20 517    

2017 Beräknat 20 517    

2018 Beräknat 20 517    

2019 Beräknat 20 517    
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för avgifter 
och bidrag till samt särskilda insatser med 
anledning av Sveriges deltagande i följande 
internationella handelsorganisationer:  

 

– Världshandelsorganisationen (WTO) 

– Internationella rådet för samarbete på 
tullområdet (WCO) 

– Internationella tulltariffbyrån (I.C.T.B.) 

– Internationella Byrån för Utställningar i 
Paris (BIE). 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 20 517 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Avgifter till 
internationella handelsorganisationer för 2016. 
För 2017, 2018 och 2019 beräknas anslaget till 
20 517 000 kronor, 20 517 000 kronor respektive 
20 517 000 kronor. 

 
Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 517 20 517 20 517 20 517 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 20 517 20 517 20 517 20 517 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

4.6.6 2:6 Bidrag till standardiseringen 

Tabell 4.20 Anslagsutveckling 2:6 Bidrag till 
standardiseringen 
Tusental kronor 

2014 Utfall 31 119  
Anslags- 
sparande 0 

2015 Anslag 31 055 1 
Utgifts- 
prognos 31 055 

2016 Förslag 30 986    

2017 Beräknat 30 930 2   

2018 Beräknat 30 908 3   

2019 Beräknat 31 179 4   
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 30 986 tkr i 2016 års prisnivå. 
3 Motsvarar 30 985 tkr i 2016 års prisnivå. 
4 Motsvarar 30 987 tkr i 2016 års prisnivå. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till Sveriges standardiseringsförbund. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 30 986 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:6 Bidrag till 

standardiseringen för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 30 930 000 kronor, 
30 908 000 kronor respektive 31 179 000 kronor. 
 
Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för  
2:6 Bidrag till standardiseringen 
Tusental kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 31 055 31 055 31 055 31 055 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 9 -47 -69 202 

Beslut 3 -78 -78 -78 -78 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag 30 986 30 930 30 908 31 179 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3 Anslaget minskas med 78 000 kronor fr.o.m. 2016 med anledning av den 
generella neddragning som gjordes av pris- och löneomräknade anslag i 
budgetpropositionen för 2015. 

4.6.7 Exportkreditnämnden 

Exportkreditnämndens verksamhet ska bedrivas 
så att den är självbärande över tiden och 
samtidigt erbjuda de svenska exportföretagen 
villkor som motsvarar vad konkurrerande 
företag i andra länder kan erhålla. 

Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 2015 till 
236,9 miljarder kronor för ordinarie 
exportkreditgarantier och till 4,7 miljarder 
kronor för investeringsgarantier. Obundna 
offerter medräknas till 50 procent i 
ramutnyttjandet medan bundna offerter och 
garantier medräknas till 100 procent. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.22 Uppdragsverksamhet 
Miljoner kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2014 3 265 1 441 1 824 

Prognos 2015 3 063 1 240 1 823 

Budget 2016 2 345 1 144 1 201 
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Intäkterna disponeras av Exportkreditnämnden. 
Budgeten är upprättad enligt riskmässiga 
principer, som även belastas för reservationer för 
riskerna i engagemang och skadefordringar. 
Resultatet för första halvåret 2015 visar på ett 
överskott på 992 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under budgetåret 2016 ikläda staten 
betalningsansvar för exportkreditgarantier som 
inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till 
högst 450 000 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag:  

Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet har 
tillsammans med Aktiebolaget Svensk Export-
kredits verksamhet haft en avgörande betydelse 
för att motverka effekterna av den finansiella 
krisen 2008–2009 på företagens möjligheter att 
finansiera exportaffärer. Trots återhämtningen 
på de finansiella marknaderna är det fortfarande 
centralt för exportföretagen med riskavtäckning 
för att inte få sämre förutsättningar än sina kon-
kurrenter och de facto gå miste om affärer eller 
få minskad konkurrenskraft internationellt. Det 
är viktigt att EKN har en marginal som gör att 
svenska exportföretag vid oväntade omvärldsför-
ändringar även i fortsättningen snabbt kan ges 
möjligheter till riskavtäckning för att inte få 
sämre förutsättningar än sina konkurrenter och 
som en följd av detta de facto gå miste om 
affärer eller få minskad konkurrenskraft 
internationellt.  

EKN räknar med en något lägre efterfrågan på 
garantier under perioden 2015–2017 än de 
senaste årens rekordvolymer. Det är fortsatt en 
hög efterfrågan på utvecklings- och tillväxtländer 
samt för de små- och medelstora företagen 
under 2015. Även utvecklingen av den svenska 
kronans värde mot euro och amerikanska dollar 
har stor betydelse för ramutnyttjandet eftersom 
cirka 70 procent av garantierna ställs ut i dessa 
två valutor. Trots detta är bedömningen att det 
finns ett utrymme att sänka ramen för 
exportkreditgarantier från tidigare 500 miljarder 
kronor och att efterfrågan på nya 
exportkreditgarantier kan rymmas inom en ram 
om 450 miljarder kronor. 

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2016 ikläda staten betalningsansvar för 
investeringsgarantier som inklusive tidigare 
utfärdade garantier uppgår till högst 
10 000 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag:  

Trots återhämtningen på de finansiella mark-
naderna efter finanskrisen är det fortfarande 
centralt för exportföretagen med riskavtäckning 
för att inte få sämre förutsättningar än sina kon-
kurrenter och de facto gå miste om affärer eller 
få minskad konkurrenskraft internationellt. 
EKN har de senaste åren noterat en ökning av 
intresset från den svenska exportindustrin för 
strategiska investeringar genom investeringsga-
rantier. Det är viktigt att behålla ramen för inve-
steringsgarantier för den svenska exportindu-
strins strategiska investeringar. 

4.6.8 Låneram för Aktiebolaget Svensk 
Exportkredit 

Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) till-
handahåller som marknadskompletterande aktör 
krediter med främst en långsiktig löptid för 
exportaffärer. På uppdrag av staten administrerar 
SEK det svenska systemet för statsstödda 
exportkrediter till fast ränta, det s.k. CIRR-
systemet (Commercial Interest Reference Rate). 

SEK ska inom systemet för statsstödd export-
kreditgivning främja svensk exportindustri och 
svenskt näringsliv. De statsstödda export-
krediterna ska lämnas till för staten lägsta kost-
nad och risk samt med villkor som motsvarar 
vad företag i konkurrentländer kan erhålla, base-
rat på internationella överenskommelser inom 
EU och OECD. SEK administrerar de stats-
stödda exportkrediterna enligt ägaranvisning 
från staten. Systemet med statsstödda export-
krediter har historiskt oftast uppvisat överskott, 
men systemet går med underskott vissa år. Det 
är dessutom svårt att prognostisera utfallet. 

Baserat på regeringens förslag i propositionen 
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering (prop. 
2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr. 
2008/09:125) beslutade riksdagen den 15 
december 2008 om utökade möjligheter för SEK 
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och Exportkreditnämnden att tillhandahålla 
exportfinansiering för att stärka företagens 
konkurrenskraft med anledning av den 
finansiella och ekonomiska krisen. 

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2016 besluta att Aktiebolaget Svensk 
Exportkredit får ta upp lån för systemet med 
statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret 
som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår 
till högst 125 000 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag:  

Efterfrågan på statsstödda exportkrediter, s.k. 
CIRR-krediter, har ökat sedan hösten 2008 till 
följd av oron och osäkerheten på de finansiella 
marknaderna. Sådana krediter är fortsatt centrala 
för exportföretagen för att de inte ska få sämre 
förutsättningar än sina konkurrenter och de 
facto gå miste om affärer eller få minskad 
konkurrenskraft internationellt. Då fler stora 
affärer har kommit in i systemet har behovet av 
en låneram ökat. En låneram på 125 miljarder 
kronor förväntas motsvara det behov som högst 
finns i CIRR-systemet för att säkerställa SEK:s 
upplåning på kapitalmarknaden i CIRR-systemet 
och därmed kunna erbjuda företagen långfristiga 
lån. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen 

(2004:773) om kommunalekonomisk 
utjämning (avsnitt 2.1 och 3.6),  

2. antar förslaget till lag om ändring i social-
tjänstlagen (2001:453) (avsnitt 2.2 och 
avsnitt 3.7), 

3. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag 
till kommuner enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Kommunalekonomisk utjämning 89 679 937 

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 712 965 

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 350 

Summa  93 398 252 

 
 





PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 

9 

2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om 
kommunalekonomisk utjämning 
 
 

 
Härigenom föreskrivs att 3, 7 och 11–13 §§ lagen (2004:773) om 
kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
  

3 §1 
I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här. 
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas. 
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna 

för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt 
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal 
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med 
uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med 
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av 
skatt, m.m. 

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen 
för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året 
före utjämningsåret. 

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften 
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:975. 
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landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den 
procentsats som anges i 4 §. 

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multi-
plicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen 
divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för 
kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning. 

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk 
kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, 
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild 
betydelse för att belysa strukturella förhållanden. 

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett 
landsting. 

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en 
kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då 
gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller 
landstingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 
11 § andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena samt 15 och 16 
§§. 

 Avgiftsökning: En avgiftsökning 
föreligger i den mån nettot av en 
kommuns eller ett landstings bidrag 
och avgifter år 2015 enligt den då 
gällande lydelsen av denna lag är 
större än nettot av kommunens eller 
landstingets bidrag och avgifter för 
samma år beräknade enligt 5, 6, 9–
12 §§, 13 § första och tredje styckena 
samt 15 och 16 §§. 

 
7 §2 

Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) 
som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §. 

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas 
utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade 
landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år. 

För avgiftsskyldiga kommuner 
och landsting ska de länsvisa 
skattesatserna i stället fastställas 
utifrån 60 procent av medelskatte-
satsen år 2003 för den del av det 
uppräknade skatteunderlaget som 
utgör högst 125 procent av den 
uppräknade medelskattekraften, 
multiplicerad med antalet folkbok-
förda invånare i kommunen res-
pektive landstinget. För överstigande 
del ska den länsvisa skattesatsen 
fastställas utifrån 85 procent av 

För avgiftsskyldiga kommuner 
och landsting ska de länsvisa 
skattesatserna i stället fastställas 
utifrån 85 procent av medelskatte-
satsen år 2003. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2013:975. 
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medelskattesatsen år 2003. 
Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna ska hänsyn tas till 

skatteväxlingar mellan kommuner och landsting i respektive län från och med 
år 1991. 

 
11 §3 

En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande. 
En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt 

befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp. 
En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett 
bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 
0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. 

En kommun som år 2013, vid en 
tillämpning av bestämmelsen om 
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, 
sammantaget skulle ha fått minskade 
intäkter från bidrag eller ökade 
kostnader för avgifter enligt denna lag 
har rätt till ett bidrag med 
motsvarande belopp. 

 

 
12 §4 

Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande. 
Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små 

landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp. 
Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt 

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av 
det uppräknade skatteunderlaget år 2014. 

Ett landsting som år 2013, vid en 
tillämpning av bestämmelsen om 
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, 
sammantaget skulle ha fått minskade 
intäkter från bidrag eller ökade 
kostnader för avgifter enligt denna lag 
har rätt till ett bidrag med 
motsvarande belopp. 

 

 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 2013:975. Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort. 
4 Senaste lydelse 2013:975. Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort. 
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13 §5 
En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till ett 

årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger 
250 kronor per invånare. 

 
 
 
 
 
Införandebidraget ska därefter 

årligen minska med 250 kronor per 
invånare till dess det upphör. 

En kommun eller ett landsting som 
får en avgiftsökning har rätt till ett 
årligt införandebidrag för den del av 
avgiftsökningen som överstiger 
250 kronor per invånare. 

Införandebidragen ska därefter 
årligen minska med 250 kronor per 
invånare och bidrag till dess respektive 
bidrag upphör. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som 

avser tid före ikraftträdandet. 
 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2013:975. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
5 §6 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverk-

samhet, tillsammans med avgifter 
som avses i 26 § sjätte stycket hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763), per 
månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,48 gånger prisbasbeloppet, 

2. för bostad i särskilt boende per 
månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,50 gånger prisbasbeloppet. 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverk-

samhet, tillsammans med avgifter 
som avses i 26 § sjätte stycket hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763), per 
månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 

2. för bostad i särskilt boende per 
månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. 
 
 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2010:250. 
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3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner 
omfattar tre anslag. Inom ramen för anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas 
flera olika bidrag och avgifter (se avsnitt 3.8.1). 
Utgiftsområdet omfattar även anslaget 
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (se 
avsnitt 3.8.2). 

Bidraget finansieras med en utjämningsavgift för 
kommuner (inkomsttitel 7121 Utjämningsavgift 
för LSS-kostnader). I utgiftsområdet ingår också 
anslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska 
organisationer (se avsnitt 3.8.3). 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Kommunalekonomisk utjämning 90 128 87 723 87 723 89 680 91 359 91 678 91 742 

1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 465 3 713 3 646 3 713 3 713 3 713 3 713 

1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5 5 5 5 5 5 5 

Äldreanslag        

2015 1:4 Stöd till kommuner och landsting  863 863 0 0 0 0 

Totalt för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner 93 599 92 304 92 237 93 398 95 078 95 397 95 461 

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
 

 
Förändringar av ramen för utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner 

Jämfört med 2014, minskade ramen för utgifts-
området med knappt 1,3 miljarder kronor år 
2015, vilket huvudsakligen berodde på ekono-
miska regleringar mellan staten och kommun-
sektorn. I denna proposition föreslås utgifts-

området öka med närmare 1,2 miljarder kronor 
2016 jämfört med prognosen för 2015 (se 
avsnitt 3.8.1).  
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Tabell 3.2 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 91 441 91 441 91 441 91 441 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne- 
omräkning 2 

    Beslut 1 957 3 623 3 942 4 006 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden  14 14 14 

Övrigt     

Ny ramnivå  93 398 95 078 95 397 95 461 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

3.3 Mål för utgiftsområdet 

Målet för utgiftsområdet är att skapa goda och 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
kommuner och landsting som bidrar till en 
effektiv kommunal verksamhet med hög kvalitet 
(prop. 2008/09:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.3, 
bet. 2008/09:FiU3, rskr. 2008/09:150). 

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Resultatindikatorer och andra 
bedömningsgrunder 

Resultatredovisningen avseende utgiftsområde 
25 Allmänna bidrag till kommuner skiljer sig 
från många andra utgiftsområden. Staten har 
genom lag ålagt kommuner och landsting olika 
uppgifter, såsom hälso- och sjukvård, utbild-
nings- och omsorgverksamhet av olika slag. 
Kommunerna och landstingen har således 
huvudansvaret för driften och kvalitets-
utvecklingen inom dessa verksamheter. Sam-
tidigt har kommunerna och landstingen genom 
den kommunala beskattningsrätten ett långt-
gående ansvar för finansieringen av verksam-
heterna. Därtill beslutar fullmäktige i varje 
kommun och landsting om huruvida kommunal-
lagens (1991:900) krav på balanserade budgetar 
och god ekonomisk hushållning har uppfyllts.  

Staten bidrar till finansieringen av de 
kommunala verksamheterna genom det generella 

statsbidraget (anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning), som utgör en mindre del (ca 10 pro-
cent) av kommunsektorns totala intäkter och 
används på det sätt kommunerna och lands-
tingen själva beslutar. 

För många kommuner och landsting har 
emellertid det generella statsbidraget och utjäm-
ningssystemet stor betydelse. Detta belyses 
närmare i avsnitt 3.4.5. Det går dock inte att dra 
alltför långtgående slutsatser om sambandet 
mellan storleken på de generella statsbidragen, 
fördelningen av dessa och enskilda kommuners 
och landstings finansiella ställning. Kommuner-
nas och landstingens ekonomiska resultat kan 
därför endast i begränsad omfattning användas 
för att belysa måluppfyllelsen inom utgifts-
området. Det är därmed svårt att fastställa 
indikatorer för måluppfyllelsen för utgifts-
området. Resultatredovisningen avseende 
kommunala verksamheter redovisas inom andra 
utgiftsområden. 

För att ändå ge en bild av vilken betydelse 
statens insatser inom utgiftsområdet har för 
kommunsektorn, redovisas följande:  

– Den kommunala konsumtionsutveck-
lingen, resursbehovet till följd av den 
demografiska utvecklingen och den 
kommunfinansierade sysselsättningen. 

– Ekonomiskt resultat samt dess andel av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

– Avsättningar till och uttag från resultat-
utjämningsreserver. 

– Tillgångar. 

– Skulder. 

– Det generella statsbidraget och utjämnings-
systemets betydelse. 

– Omfördelning av kostnader för LSS-verk-
samhet. 

 
Därutöver redovisas bidrag som bl.a. syftar till 
att underlätta jämförelser i kommunsektorn 
samt ersättning till kommuner och landsting för 
mervärdesskatt inom icke skattepliktig verksam-
het (viss mervärdesskatt). 

3.4.2 Resursutveckling 2000–2014 

Av den offentliga sektorns totala utgifter står 
kommunsektorn för närmare hälften. De 
kommunala utgifterna motsvarade ca 24 procent 
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av BNP 2014, varav ca 19 procentenheter ut-
gjordes av kommunal konsumtion, som främst 
omfattar de skattefinansierade välfärdstjänster 
som kommuner och landsting ansvarar för.  

Kommunsektorns konsumtionsutgifter ökade 
med 1,9 procent i fasta priser 2014, vilket var 
högre än genomsnittet sedan 2000 som uppgick 
till 1 procent per år.  

Den demografiska utvecklingen har stor 
betydelse för behovet av resurser inom olika väl-
färdstjänster och därmed för kommunsektorns 
konsumtionsutgifter (se volym 1 avsnitt 10). 
Sedan 2000 har det demografiskt betingade 
resursbehovet ökat inom nästan alla välfärds-
tjänster. Det ökade resursbehovet till följd av 
demografin beräknas ha motsvarat i genomsnitt 
0,6 procent per år i konsumtionsökning 2000–
2014.  

Kommunsektorn är genom sin storlek och sin 
personalintensiva verksamhet en viktig arbets-
givare. Begreppet kommunfinansierad syssel-
sättning avser både sysselsatta i kommunsektorn 
och sysselsatta i näringslivet som utför arbete på 
uppdrag av kommuner och landsting, såsom 
friskolor och privata äldreboenden. År 2014 var 
drygt 1,2 miljoner personer sysselsatta i 
kommunfinansierade verksamheter (se 
diagram 3.1). Antalet sysselsatta med kommuner 
eller landsting som arbetsgivare uppgick 2014 till 
knappt 1,1 miljoner personer, vilket var ca 1 pro-
cent fler jämfört med 2013. År 2014 var 
148 000 sysselsatta i den kommunfinansierade 
sysselsättningen i näringslivet, vilket var ca 
4 procent fler än 2013. 

 
Diagram 3.1 Kommunfinansierad sysselsättning 2000–
2014 
1000-tal personer  

 
Källor: Statistiska centralbyrån och beräkningsmetod som tagits fram av 
Konjunkturinstitutet.  

 

3.4.3 Resultatutveckling i 
kommunsektorn 

Kommunsektorns intäkter, exklusive extra-
ordinära intäkter, uppgick 2014 till totalt 
923 miljarder kronor. Intäkter från inkomst-
skatterna till kommuner och landsting uppgick 
till 602 miljarder kronor 2014, vilket motsvarade 
knappt två tredjedelar av de totala intäkterna. 
Enligt Ekonomistyrningsverkets redovisning 
uppgick statsbidragen 2014 till 144 miljarder 
kronor, varav ca 90 miljarder i form av generella 
statsbidrag och ca 54 miljarder i form av riktade 
statsbidrag. Övriga intäkter uppgick till 
77 miljarder kronor. Kommunsektorns kost-
nader, exklusive extraordinära kostnader, upp-
gick 2014 till totalt till 910 miljarder kronor. 
Verksamhetens nettokostnader7 uppgick 2014 
till 721 miljarder kronor. Hälso- och sjukvården 
utgjorde den nettokostnadsmässigt största verk-
samheten följt av socialtjänst och utbildning(se 
diagram 3.2).  
 
Diagram 3.2 Kommunsektorns nettokostnader fördelade 
efter verksamhet 
  

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och 
landsting. 

 

 
 
                                                      
7 Med nettokostnad avses verksamhetens kostnader inklusive avskriv-

ningskostnader och reducerat för verksamhetens intäkter (dvs. de 

kostnader som ska finansieras av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

finansnetto). 
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Positivt resultat för kommunsektorn 2014 

Kommunsektorns resultat, årets resultat, upp-
gick till 13 miljarder kronor 20148. Kommunerna 
redovisade sammantaget ett resultat om 10 mil-
jarder kronor, medan landstingen redovisade ett 
resultat om 3 miljarder kronor. Jämfört med 
2013 blev kommunsektorns resultat 2014 drygt 
9 miljarder kronor lägre. En förklaring till den 
stora skillnaden är att 2013 påverkades resultatet 
av en extraordinär intäkt om ca 9 miljarder 
kronor till följd av avyttringar av dotterbolag till 
det av Göteborg kommun helägda bolaget Göte-
borgs Stadshus AB. Medelresultatet per år 2000–
2014 uppgick till 12 miljarder kronor för 
kommunsektorn som helhet. 

Resultatet före extraordinära poster uppgick 
2014 till 14 miljarder kronor, vilket var på samma 
nivå som 2013. Kommunernas resultat uppgick 
2014 till 10,5 miljarder kronor och landstingens 
till 3,3 miljarder kronor (se diagram 3.3). 
Medelresultatet per år före extraordinära poster 
2000–2014 uppgick till 9 miljarder kronor för 
kommunsektorn som helhet. 

 
Diagram 3.3 Resultat före extraordinära poster 2000–2014 
Miljarder kronor  

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och landsting. 
 
Resultatet i kommunsektorn som helhet har 
genom åren påverkats av tillfälliga poster som 
berört samtliga kommuner och landsting. I 
resultatet för 2013 ingick dels en återbetalning av 
premier från AFA Försäkring avseende 2005 och 
2006 som påverkade resultatet positivt, dels 
effekten av sänkningen av diskonteringsräntan 
 
 
                                                      
8 Definitiv statistik presenteras av SCB i september 2015. 

som används vid beräkning av pensionsskulden 
och som påverkade resultatet negativt. Samman-
taget tog beloppen ut varandra men kommuner-
na påverkades mer av återbetalningen av premier 
medan landstingen påverkades mer av den 
förändrade diskonteringsräntan eftersom att de 
har fler anställda som är högavlönade. 

Även 2012 skedde en återbetalning av premier 
från AFA Försäkring avseende 2007 och 2008 
och 2011 sänktes diskonteringsräntan vid beräk-
ning av pensionsskulden, vilket påverkade 
pensionskostnaderna tillfälligt och därigenom 
resultatet negativt.  

Nettokostnaderna ökade med 3,5 procent 
2014 jämfört med 2013, efter att den tillfälliga 
återbetalningen som skedde 2013 av försäkrings-
premier från AFA Försäkring exkluderats för 
2013. Nettokostnaderna ökade därmed mer än 
skatteintäkterna och de generella statsbidragen, 
som tillsammans ökade med 3,2 procent. 

Ökningen av skatteintäkterna berodde främst 
på att skatteunderlaget ökade, men till en del 
också på att medelskattesatsen 2014 ökade med 
0,13 procentenheter (13 öre per 100 kronor) i 
kommunsektorn, vilket motsvarade drygt 2 mil-
jarder kronor av den totala skatteintäkt-
sökningen med 18 miljarder kronor. 

Resultatet 2014 påverkades positivt av nettot 
av realisationsvinster och realisationsförluster vid 
försäljning av anläggningstillgångar till ett 
belopp som totalt var 2,6 miljarder kronor högre 
än 2013.9 För landstingens del var beloppet 
1,9 miljarder kronor 2014 jämfört med 0,7 mil-
jarder kronor 2013. Av beloppet 2014 svarade ett 
landsting för 1,6 miljarder kronor. Kommunerna 
redovisade realisationsvinster och realisations-
förluster som påverkade resultatet positivt med 
4,3 miljarder kronor jämfört med 2,8 miljarder 
kronor 2013. Om även realisationsvinster och 
realisationsförluster exkluderas ökade netto-
kostnaderna med 3,7 procent. 

Även om kommunsektorn som helhet 
redovisade ett positivt resultat (årets resultat) 
fanns det skillnader mellan enskilda kommuner 
och enskilda landsting. År 2014 var det 79 pro-
cent av kommunerna (228 stycken) och 65 pro-

 
 
                                                      
9 Exklusive den tidigare beskrivna extraordinära intäkten 2013 som avsåg 

en kommuns avyttring av dotterbolag till ett av kommunen ägd bolag på 
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cent av landstingen (13 stycken) som redovisade 
positiva resultat (se diagram 3.4).  

 
Diagram 3.4 Andel kommuner och landsting med positiva 
resultat (årets resultat) 2000–2014 
Procent  

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och 
landsting. 

God ekonomisk hushållning 

Kommuner och landsting ska enligt 8 kap. 1 § 
kommunallagen ha en god ekonomisk hushåll-
ning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 
som bedrivs genom andra juridiska personer. 
Det innebär att varje kommun och landsting har 
ett ansvar för att ha en långsiktigt hållbar 
ekonomi. För att en god ekonomisk hushållning 
ska uppnås bör resultatet ligga på en nivå som 
stärker ekonomin så att kommunen respektive 
landstinget klarar att finansiera sina investerings-
behov och framtida pensionskostnader.  

Från och med 2005 ska kommuner och lands-
ting bl.a. fastställa de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. År 
2013 skärptes kraven ytterligare genom att 
kommuner och landsting ålades att besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet 
för god ekonomisk hushållning och därmed 
resultatnivån bör kunna skilja sig åt mellan 
enskilda kommuner och landsting, bl.a. med 
beaktande av deras ekonomiska utgångsläge och 
framtida förutsättningar.  

År 2014 uppgick resultatet för kommun-
sektorn som helhet till 1,8 procent av skatte-
intäkter och generella statsbidrag (se 
diagram 3.5). Kommunernas resultat uppgick i 
genomsnitt till 2,1 procent och landstingens i 
genomsnitt till 1,3 procent. År 2005–2014 har 
kommunsektorn som helhet redovisat ett 
resultat som i genomsnitt uppgått till 2,7 procent 

av sektorns årliga skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunerna har sammantaget varje 
år haft högre resultat i relation till skatteintäkter 
och generella statsbidrag jämfört med lands-
tingen.  
 
Diagram 3.5 Resultatets andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 2000–2014 
Procent  

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och 
landsting. 

 
År 2014 hade 203 kommuner (70 procent) ett 
resultat som understeg kommunernas genom-
snittliga resultat på 2,1 procent av skattintäkter 
och generella statsbidrag och 11 landsting 
(55 procent) som hade ett resultat som under-
steg det genomsnittliga resultatet för landsting 
på 1,3 procent. Resultatets andel i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag för 
kommunen med högst respektive lägst andel var 
44,5 procent respektive -9,6 procent. Lands-
tingens resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag varierade mellan 
18,0 procent och -4,8 procent.  

Balanskravet 

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och 
landsting ska besluta om en budget där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 
ändå blir negativt måste det kompenseras med 
överskott inom tre år. Om det finns synnerliga 
skäl kan en kommun eller ett landsting 
budgetera för tillfälliga underskott eller besluta 
att inte återställa hela eller delar av ett negativt 
resultat. 

Det kommunala balanskravet anger den lägsta 
godtagbara resultatnivån på kort sikt. Innan 
resultatet kan stämmas av mot balanskravet ska 
det justeras för bl.a. realisationsvinster och 
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realisationsförluster i en s.k. balanskravsutred-
ning.  

Tillsammans redovisade kommunerna och 
landstingen 2014 ett bokslutsresultat som över-
stiger kommunallagens krav om en ekonomi i 
balans. Resultaten varierade dock mellan 
enskilda kommuner och enskilda landsting. 

Negativa balanskravsresultat ska återställas 
inom tre år. År 2014 hade sammanlagt 
71 kommuner 2,2 miljarder kronor i negativa 
balanskravsresultat och 7 landsting som 
sammanlagt hade 1,2 miljarder kronor. Det var 
innan eventuella synnerliga skäl hade beaktats. 
Vid utgången av 2014 var det totalt 
30 kommuner som sammanlagt hade 0,6 mil-
jarder kronor i ackumulerade negativa resultat 
att återställa. Av landstingen hade 7 vid utgången 
av 2014 underskott på sammanlagt 1,5 miljarder 
kronor att återställa.  

Resultatutjämningsreserver 

Kommuner och landsting tillåts fr.o.m. 2013 att 
bygga upp resultatutjämningsreserver inom 
ramen för det egna kapitalet. Resultatutjäm-
ningsreserverna gör det möjligt att sätta av en del 
av överskottet i goda tider för att använda 
medlen för att täcka negativa resultat vid en låg-
konjunktur, vilket i så fall sker i samband med 
den s.k. balanskravsutredningen. 

År 2014 reserverade 60 kommuner totalt 
1 miljard kronor till sina resultatutjämnings-
reserver och 34 kommuner använde totalt 
0,6 miljarder kronor från sina resultat-
utjämningsreserver i balanskravsutredningen. Ett 
landsting reserverade 0,02 miljarder kronor till 
sin resultatutjämningsreserv och två landsting 
använde totalt 0,2 miljarder kronor från sina 
reserver. 

De ackumulerade resultatutjämningsreser-
verna uppgick den 31 december 2014 till 
6,1 miljarder kronor i kommunerna 
(118 kommuner) och 0,6 miljarder kronor i 
landstingen (4 landsting). Den kommun, respek-
tive det landsting, som hade de största reserverna 
hade avsatt 0,9 miljarder kronor (2 848 kronor 
per invånare) respektive 0,3 miljarder kronor 
(933 kronor per invånare). 

3.4.4 Utveckling av tillgångar och skulder 

Kommunsektorns tillgångar fortsatte att öka 

År 2014 uppgick kommunsektorns totala till-
gångar till 1 045 miljarder kronor, vilket var en 
ökning med 7,8 procent jämfört med 2013 (se 
diagram 3.6). Kommunsektorns totala tillgångar 
har ökat med i genomsnitt 5,5 procent per år 
2000–2014.  
 
Diagram 3.6 Tillgångar 2000–2014 
Miljarder kronor  

 
Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och 
landsting. 

 
Investeringarna i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar har fördubblats inom 
kommunsektorn under de senaste tio åren. En 
förklaring till de ökade investeringarna är bl.a. att 
kommunala byggnader i många fall är från 1960- 
och 1970-talet och behöver rustas upp eller 
ersättas.  

En annan förklaring är befolknings-
utvecklingen, med en ökad andel barn och äldre i 
befolkningen som tillsammans med urbani-
seringen medför ett ökat investeringsbehov. 
Anläggningstillgångar, såsom byggnader, mark, 
gator, VA-nät, svarade för ungefär hälften av 
tillgångarna 2014. När det gäller värderingen av 
kommunala anläggningstillgångar är det viktigt 
att beakta att dessa inte värderas utifrån 
affärsmässiga grunder utan från historiska 
anskaffningsvärden. 

Värdet på omsättningstillgångarna, såsom 
förråd, lager, kortfristiga placeringar och 
kassa/bank, har ökat något mer procentuellt 
2000–2014 än anläggningstillgångarna men 
utgjorde endast 26 procent av tillgångarna 2014. 
År 2014 ökade värdet på omsättningstillgångarna 
något mer än anläggningstillgångarna i kommun-
sektorn som helhet men det gäller inte 
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landstingen, där värdet på anläggnings-
tillgångarna ökade mer. 

På tillgångssidan redovisas även kommuner-
nas och landstingens bidrag till statlig infra-
struktur. Dessa ökade från 2 miljarder kronor 
2013 till 4 miljarder kronor år 2014.  

Kommunernas totala tillgångar uppgick till 
809 miljarder kronor 2014 och landstingens till 
236 miljarder kronor. Landstingens tillgångar har 
i genomsnitt ökat med 9,0 procent per år 2000–
2014 medan kommunernas tillgångar har ökat 
med i genomsnitt 5,1 procent 2000–2014. 

De långfristiga skulderna ökade snabbast 

Kommunsektorns skulder uppgick till 612 mil-
jarder kronor 2014, vilket var en ökning med 
11,0 procent jämfört med 2013. Skulderna består 
av avsättningar (22 procent) samt långfristiga 
(41 procent) och kortfristiga skulder 
(37 procent).  

Avsättningar är långfristiga skulder som är 
okända till exakt belopp eller betalningstidpunkt. 
Av avsättningarna på totalt 134 miljarder kronor 
i kommunsektorn svarade pensionsskulden för 
den största delen, 114 miljarder kronor, vilket 
var en ökning med 6,1 procent jämfört med 
2013. Med pensionsskulden avses här pensions-
förpliktelser intjänade fr.o.m. 1998. 

De långfristiga skulderna i kommunsektorn 
uppgick till 249 miljarder kronor 2014 (se dia-
gram 3.7). Den största delen utgjordes av lån i 
banker och kreditinstitut (82 procent).  

 
Diagram 3.7 Långfristiga skulder 2000–2014 
Miljarder kronor  

Källa: Statistiska centralbyrån, räkenskapssammandrag för kommuner och landsting. 
 
År 2010 inleddes en högre ökningstakt av de 
långfristiga skulderna. Detta kan delvis förklaras 
av en ökning av kommunernas och landstingens 
investeringar. En annan förklaring är att lånen 

för vidareutlåning till kommunala företag har 
ökat under samma period. 

Kommunsektorns långfristiga skulder ökade 
med 107 miljarder kronor, eller i genomsnitt 
med 15,1 procent per år 2010–2014. Under 
denna period ökade kommunernas långfristiga 
skulder med 85 miljarder kronor, eller i genom-
snitt 13,6 procent per år. Landstingens lång-
fristiga skulder ökade med 22 miljarder kronor 
eller i genomsnitt 27,2 procent per år. 

Pensionsskulden för pensionsrätter intjänade 
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna skuld är relativt 
stor jämfört med de totala skulderna i balans-
räkningen, men ska också utbetalas under en 
lång tid. Kommunsektorns ansvarsförbindelser 
avseende pensionsförpliktelser uppgick till 
372 miljarder kronor 2014, vilket var en minsk-
ning med 15 miljarder kronor jämfört med 2013. 
Minskningen berodde på att 
pensionsutbetalningarna, som minskar skulden, 
för första gången var högre än värde-
uppräkningen av skulden. Att värdeupp-
räkningen blev låg berodde på en relativt låg 
uppräkning för inflation och ränta. År 2010–
2014 ökade ansvarsförbindelserna avseende 
pensionsrätter med 40 miljarder kronor eller 
med i genomsnitt 2,9 procent per år. Under 
samma period ökade skuldavsättningarna för 
pensioner i balansräkningen med 48 miljarder 
kronor eller med i genomsnitt 14,6 procent per 
år. 

3.4.5 Det generella statsbidraget och 
systemet för kommunalekonomisk 
utjämning  

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
fördelas enligt lagen (2004:773) om kommunal-
ekonomisk utjämning. Syftet är att ge 
kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar. 

Anslaget används dessutom som ett 
instrument för ekonomiska regleringar mellan 
staten och kommunsektorn. År 2014 uppgick 
anslaget till ca 90,1 miljarder kronor.  

Systemet för kommunalekonomisk utjämning 
har som syfte att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting 
att kunna tillhandahålla sina invånare service 
oberoende av skattekraft och opåverkbara struk-
turella kostnader.  
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Skillnader i ambitionsnivå, effektivitet och 
avgiftsnivåer bör således återspeglas i skillnader i 
skattesatser. Det generella statsbidragets 
betydelse som intäktskälla för enskilda 
kommuner och landsting skiljer sig åt, eftersom 
det fördelas mellan enskilda kommuner och 
landsting med hänsyn till skillnader i skattekraft 
och strukturella kostnadsskillnader.  

Gotlands kommun, som har både kommun- 
och landstingsuppgifter, omfattas av utjäm-
ningen för både kommuner och landsting. I det 
följande har skattesatsen för Gotlands kommun 
till 2/3 antagits avse kommunuppgifterna och 
1/3 landstingsuppgifterna. 

Det generella statsbidragets betydelse  

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
fördelas på två anslagsposter, en för 
kommunerna och en för landstingen. Anslags-
posten för kommunerna uppgick 2014 till ca 
64,2 miljarder kronor och anslagsposten för 
landstingen uppgick till ca 25,9 miljarder kronor 
2014. Per invånare motsvarade respektive 
anslagspost i genomsnitt 6 667 kronor för 
kommunerna och 2 688 kronor för landstingen.  

Skatteunderlaget uppgick 2014 i genomsnitt 
till 196 651 kronor per invånare. För 
kommunerna motsvarade således det generella 
statsbidraget 2014 en utdebitering med i genom-
snitt 3,39 procentenheter eller 3,39 kronor per 
100 kronor beskattningsbar förvärvsinkomst. 
Hur mycket detta motsvarade i utdebitering för 
enskilda kommuner står i omvänd proportion till 
kommunernas skattekraft (dvs. skatteunderlaget 
per invånare). Skattekraften varierade 2014 
mellan 145 376 och 346 333 kronor per invånare. 
Diagram 3.8 visar att bidraget som lägst 
motsvarade 1,93 kronor.  

Kommuner som har en skattekraft som är 
lägre än genomsnittet skulle således behöva höja 
skattesatsen i högre utsträckning än kommuner 
som har en skattekraft som är högre än genom-
snittet om inte det generella statsbidraget hade 
funnits, men med bibehållen utjämning (utjäm-
ningen skulle då via den s.k. regleringsposten 
finanserias av kommunerna själva, se s. 23).  

 

Diagram 3.8 Det generella statsbidragets betydelse för 
kommunerna 
Skattesats (kronor)  

 
Källa: Statistiska centralbyrån och egen bearbetning. 

 
För landstingen motsvarade det generella stats-
bidraget en utdebitering med i genomsnitt 
1,37 procentenheter. Alla landsting skulle 
behöva höja utdebiteringen, men omfattningen 
varierar i enlighet med landstingens skattekraft 
(se diagram 3.9). Som lägst skulle utdebiteringen 
behöva öka med 1,18 kronor och som högst med 
1,56 kronor. Spridningen är således betydligt 
mindre för landstingen än för kommunerna, till 
följd av att skillnaderna i skattekraft är mindre 
mellan landstingen. 

 
Diagram 3.9 Det generella statsbidragets betydelse för 
landstingen 
Skattesats (kronor)  

Källa: Statistiska centralbyrån och egen bearbetning. 

Utjämningssystemets betydelse 

Systemet för kommunalekonomisk utjämning 
består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och en 
regleringspost. Utjämningssystemet finansieras 
till allra största delen av statliga medel.  
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Inkomstutjämningen för kommunerna uppgick 
till totalt 57,7 miljarder kronor 2014. Staten 
utbetalade 61,5 miljarder kronor i bidrag till 
kommunerna och 3,9 miljarder kronor betalades 
av kommunerna i avgifter. Inkomstutjämningen 
för landstingen uppgick till totalt 26,8 miljarder 
kronor 2014. Staten utbetalade 27,1 miljarder 
kronor i bidrag till landstingen. Stockholms läns 
landsting betalade som enda landsting en avgift 
om 0,3 miljarder kronor. 

I kostnadsutjämningen beräknas bidragen så 
att dessa sammantaget motsvaras av lika stora 
avgifter. En genomsnittlig strukturkostnad 
beräknas och de kommuner som har en lägre 
strukturkostnad än rikets genomsnitt betalar en 
avgift, medan de kommuner som har en högre 
strukturkostnad än rikets genomsnitt erhåller ett 
bidrag. År 2014 betalades 6,1 miljarder kronor ut 
i bidrag till kommunerna och lika mycket 
betalades in av kommunerna i avgifter. Till lands-
tingen utbetalades 2 miljarder kronor i bidrag 
och 2 miljarder kronor betalades in av lands-
tingen i avgifter.  

Strukturbidraget, som utbetalas till vissa 
kommuner och landsting, uppgick för 
kommunerna till 1,9 miljarder kronor 2014. För 
landstingen uppgick strukturbidraget till ca 
0,6 miljarder kronor samma år.  

Införandebidragen syftar till att ge kommuner 
och landsting möjlighet att anpassa sig till 
förändringar i utjämningssystemen. År 2014 
uppgick dessa bidrag till 2,4 miljarder kronor för 
kommunerna och ca 0,9 miljarder kronor för 
landstingen.  

Om nettot av bidragen och avgifterna i 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, 
strukturbidraget och införandebidraget är 
mindre än medlen på en anslagspost utbetalas 
mellanskillnaden med ett enhetligt belopp per 
invånare som ett regleringsbidrag till respektive 
kommun eller landsting. I det motsatta fallet får 
samtliga kommuner respektive landsting betala 
en regleringsavgift, som också fastställs med ett 
enhetligt belopp per invånare. Regleringsbidraget 
och regleringsavgiften brukar benämnas 
regleringspost. Regleringsposten för kommu-
nerna uppgick 2014 till 2,2 miljarder kronor och 
för landstingen till -2,4 miljarder kronor.  

För enskilda kommuner och landsting har 
utjämningssystemet stor ekonomisk betydelse. 
Om det generella statsbidraget endast skulle 
fördelas med ett enhetligt belopp per invånare 
skulle det för alla kommuner uppgå till 

6 667 kronor per invånare och för alla landsting 
till 2 688 kronor per invånare.  

Många kommuner och landsting skulle 
behöva höja sin utdebitering för att kompensera 
för det intäktsbortfall som då uppstår, medan 
andra skulle kunna sänka skattesatsen.  

Av kommunerna skulle 77 kunna sänka ut-
debiteringen om det generella statsbidraget 2014 
skulle fördelats med ett enhetligt belopp per 
invånare. Den största sänkningen skulle mot-
svara 5,57 kronor (se diagram 3.10). I frånvaro av 
en utjämning skulle samtidigt 213 kommuner 
behöva höja sin utdebitering för att kompensera 
för de minskade intäkterna. Som mest skulle 
höjningen behöva uppgå till 12,56 kronor.  
 
Diagram 3.10 Utjämningssystemets betydelse för 
kommunerna 
Skattesats (kronor)  

 
Källa: Statistiska centralbyrån och egen bearbetning. 

 
För landstingen skulle effekten vara likartad, fast 
inte lika stor som för kommunerna. Av 
landstingen skulle 4 kunna sänka utdebiteringen. 
Den största sänkningen av utdebiteringen skulle 
uppgå till 1,24 kronor (se diagram 3.11). De 
övriga 16 landstingen och Gotlands kommun 
skulle i varierande omfattning behöva höja 
utdebiteringen. Den största höjningen skulle 
motsvara 2,33 kronor. 
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Diagram 3.11 Utjämningssystemets betydelse för 
landstingen 
Skattesats (kronor)  

 
Källa: Statistiska centralbyrån och egen bearbetning. 

3.4.6 Utjämning av kostnader för LSS-
verksamhet 

Sedan 2004 finns det ett särskilt kostnadsutjäm-
ningssystem för verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, förkortad LSS. Anslaget 
1:2 Utjämningsbidrag till LSS-kostnader används 
för statsbidrag till kommuner enligt lagen 
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd 
och service till vissa funktionshindrade. 

I utjämningssystemet för stöd och service till 
vissa funktionshindrade beräknas för varje 
kommun en standardkostnad per invånare och 
beroende på hur standardkostnaden avviker från 
den för riket genomsnittliga standardkostnaden, 
tar kommunen emot ett bidrag från eller betalar 
en avgift till systemet. Bidragen och avgifterna är 
beräknade så att de sammanlagda avgifterna och 
bidragen uppgår till samma belopp, vilket inne-
bär att utjämningssystemet är finansiellt neutralt 
för staten.  

År 2010–2014 ökade omsättningen i utjäm-
ningssystemet från 2,9 till 3,5 miljarder kronor. 
Den ökade omsättningen berodde på ökade 
kostnader för verksamheten enligt LSS.  

År 2014 fick hälften av kommunerna utjäm-
ningsbidrag och hälften betalade utjämnings-
avgifter. För enskilda kommuner kan avgifterna 
och bidragen vara betydande. Den högsta 
avgiften per invånare 2014 uppgick till 
3 300 kronor och det högsta bidraget till 
4 000 kronor per invånare.  

Diagram 3.12 visar hur nettot av bidragen och 
avgifterna, i miljoner kronor och i kronor per 
invånare, fördelade sig på kommungrupperna 

2014. De i genomsnitt högsta nettobidragen togs 
emot av kommunerna i kommungruppen större 
städer. Nettot av bidrag och avgifter uppgick för 
dessa kommuner till 978 miljoner kronor. De i 
genomsnitt högsta avgifterna betalades av 
kommunerna i kommungruppen storstäder, där 
nettot mellan bidrag och avgifter uppgick till 
1 003 miljoner kronor.  

Det var vidare kommunerna i den sist nämnda 
kommungruppen som hade de i genomsnitt 
högsta avgifterna per invånare, vilka uppgick till 
600 kronor. De i genomsnitt högsta bidragen per 
invånare (1 200 kronor) fanns i kommunerna i 
glesbefolkad region.  
 
Diagram 3.12 Utjämning av kostnader för LSS 2014, 
nettobidrag 
Kronor per invånare och miljoner kronor  

 
Anm: Skalan avser både kronor per invånare och miljoner kronor. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

3.4.7 Staten bidrar till ökad jämförbarhet 

Staten bidrar på olika sätt till att kommuner och 
landsting ska bli mer effektiva och verka för en 
hög kvalitet. Ett sätt att åstadkomma detta är att 
jämföra sig med andra kommuner och landsting. 
Jämförelser ger ökad kunskap om den 
kommunala verksamhetens kvalitet och effek-
tivitet.  

För att underlätta och främja jämförelser 
skapades 2006 Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA). RKA är en ideell 
förening där staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting är medlemmar. Staten bidrog 2014 
med 3,95 miljoner kronor till rådet för dess verk-
samhet. Bidraget utbetalades från anslaget 
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisa-
tioner.  

RKA tillhandahåller en internetbaserad 
kommun- och lanstingsdatabas (www.kolada.se) 
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med ca 3 500 nyckeltal. I databasen ingår 
förutom ekonomisk statistik, även uppgifter 
som publiceras i öppna jämförelser där kvalitet 
inom bl.a. socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 
utbildning i hela Sverige kan jämföras. I 
databasen ingår även nyckeltal som kommuner 
kan använda för att följa upp verksamheten ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Under senare år har 
en särskild satsning gjorts för att möjliggöra 
flerdimensionella analyser, dvs. analyser baserade 
på ekonomi, volym och kvalitet. Satsningen 
innebär även en utveckling mot införande av 
statistik på enhetsnivå.  

I januari 2015 lanserade RKA det nya analys-
verktyget Jämföraren. Detta verktyg möjliggör 
att i ett sammanfattande diagram få en bild av 
hur den egna verksamheten står sig mot andra 
när det gäller både kvalitet och resurser. Nyckel-
talen knyts till relevanta uppföljningsområden 
och det finns analysunderlag för såväl över-
gripande som verksamhetsspecifika perspektiv. 
Sammantaget innebär detta att databasen blir en 
primär publiceringsplattform för kommunal 
statistik för styrning och ledning. 

För att kunna göra rättvisande jämförelser är 
det viktigt med en enhetlig redovisning. Ett 
annat organ som därmed bidrar till att främja 
jämförelser är Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). RKR är, liksom RKA, en ideell förening 
i vilken staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting är medlemmar. Staten bidrog 2014 
med 1,4 miljoner kronor till RKR för dess 
verksamhet. Bidraget betalades ut från anslaget 
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisa-
tioner.  

RKR:s huvudsakliga syfte är att utveckla god 
redovisningssed inom ramen för lagen om 
kommunal redovisning (1997:614). RKR ger 
bl.a. ut rekommendationer, informerar samt 
följer upp den egna verksamhetens genomslag på 
kommuners och landstings externredovisning. 
Ett exempel på uppföljning av efterlevnaden är 
den praxisstudie av kommuner och landstings 
årsredovisningar som senast gjordes under 2014. 
Resultatet visade att det finns vissa brister i 
följsamheten till lag och rekommendationer. 
Sammantaget bidrar RKR:s arbete till en rätt-
visande redovisning som möjliggör jämförelser.  

3.4.8 Ersättning för viss mervärdesskatt 
till kommuner och landsting 

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket 
ansöka om ersättning för kostnader för mer-
värdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig 
verksamhet. Ersättningssystemet omfattar även 
kommunalförbund och samordningsförbund för 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Syftet är att åstadkomma konkurrensneutralitet 
mellan verksamheter som bedrivs i kommunal 
regi respektive privata utförare. År 2003 infördes 
en statlig finansiering av dessa ersättningar, sam-
tidigt som det generella statsbidraget minskades i 
motsvarande grad (prop. 2001/02:112, 
bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296). Ersätt-
ningarna redovisas under inkomsttitel 
7222 Kompensation för mervärdesskatt, 
kommuner. 

Utbetalningarna av ersättning för mervärdes-
skattekostnader uppgick till 54,5 miljarder 
kronor 2014, vilket var en ökning på 3,4 mil-
jarder eller 6,6 procent jämfört med året innan. 
Den genomsnittliga ökningen per år under den 
senaste tioårsperioden uppgick till 6,8 procent.  

3.4.9 Analys och slutsatser 

Sedan 2003 har kommunsektorns resultat före 
extraordinära poster sammantaget varit positivt. 
Generellt har kommunernas resultat varit högre 
än landstingens. Det är genomgående en högre 
andel av kommunerna som har haft positiva 
resultat jämfört med landstingen. Bland 
landstingen har andelen med positiva resultat 
varierat kraftigt från år till år. År 2011 och 2013 
var landstingens resultat sammantaget svagt 
negativt.  

År 2014 var det 71 kommuner och 7 landsting 
som hade negativa balanskravsresultat att åter-
ställa.  

År 2014 använde 34 kommuner medel från 
sina resultatutjämningsreserver i balanskravs-
utredningen. Tillgångarna i kommunsektorn 
fortsatte att öka samtidigt som skulderna ökade. 
Under 2014 ökade tillgångarna i en högre takt än 
det årliga genomsnittet från 2000. År 2000–2009 
ökade kommunsektorns långfristiga skulder i en 
förhållandevis jämn årlig takt. År 2010–2014 har 
de långfristiga skulderna ökat i en högre takt, 
främst till följd av ökade investeringar och ökad 
utlåning till kommunala bolag. 
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Regeringen bedömer mot bakgrund av vad som 
ovan redovisats att den ekonomiska 
utvecklingen i kommunsektorn sammantaget 
har varit god. Samtidigt har sektorn gått in i en 
period med starkt förändringstryck, där den 
demografiska utvecklingen har lett till ett ökat 
kostnadstryck och ökade investeringar inom 
många verksamheter.  

Även om det generella statsbidraget utgör en 
mindre del av kommunsektorns totala intäkter 
har det stor betydelse för många enskilda 
kommuner och landsting. Systemet för 
kommunalekonomisk utjämning utjämnar för 
strukturella skillnader som påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna. Utan utjäm-
ningssystemet skulle, givet dagens kostnadsnivå i 
enskilda kommuner och landsting, skillnaderna i 
utdebitering vara betydligt större.  

Att öka jämförbarheten och stimulera till jäm-
förelser mellan kommuner och landsting kan 
bidra till att effektivisera resursutnyttjandet. 
Rådet för kommunala analyser har gett 
kommuner och landsting ökade möjligheter att 
på ett enkelt sätt göra sådana jämförelser. 

3.5 Politikens inriktning 

3.5.1 Kommunsektorns ekonomiska 
utveckling 2016–2019  

I detta avsnitt sammanfattas de bedömningar av 
kommunsektorns ekonomiska utveckling som 
redovisas i Förslag till statens budget, finansplan 
m.m. avsnitt 10.  

Åren 2016–2019 bedöms kommunsektorns 
samlade inkomster öka i en hög takt, med i 
genomsnitt 4,5 procent (se tabell 3.3). Detta 
skapar utrymme för ökade utgifter i de 
kommunala verksamheterna. 

Skatteinkomsterna förväntas öka med i 
genomsnitt 4,8 procent per år 2016–2019 i 
löpande priser, vilket är högre än genomsnittet 
2000–2014. Statsbidragen ökar med 30 miljarder 
kronor 2016–2019. Ökningen i statsbidragen är 
hänförlig till en ökning av de riktade 
statsbidragen.  

Kommunsektorns utgifter bedöms öka med i 
genomsnitt 4,5 procent per år. Utgiftsutveck-
lingen drivs huvudsakligen av den kommunala 
konsumtionen som i genomsnitt ökar med 
4,7 procent per år i löpande priser. 

Åren 2016–2019 bedöms konsumtionen i fasta 
priser öka med 1,5 procent per i år i genomsnitt. 
Resursbehoven ökar inom i stort sett alla verk-
samheter, till följd av att antalet barn och äldre 
ökar i befolkningen. Det demografiskt betingade 
resursbehovet beräknas öka med 1,6 procent per 
år. Utgifterna ökar också till följd av att de 
riktade bidragen ökar. Ökningen av 
konsumtionen bedöms vara tillräcklig för att 
möta det ökade resursbehovet som de 
demografiska förändringarna innebär.  

 
Tabell 3.3 Kommunsektorns finanser 2015–2019 
Miljarder kronor 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 945 997 1 046 1 092 1 128 

Utveckling i 
procent 

4,8 5,5 5,0 4,3 3,3 

Skatter 635 668 703 736 765 

Kommunal 
fastighetsavgift 

16 17 17 18 19 

Statsbidrag exkl. 
mervärdesskatt 

151 170 179 183 181 

Generella bidrag 89 90 91 92 92 

Riktade bidrag 62 80 88 91 89 

Kapitalinkomster 12 12 12 14 18 

Övriga inkomster 131 130 135 141 145 

Varav komp. 
mervärdesskatt 

57 60 63 65 67 

Utgifter 957 1 007 1 056 1 103 1 142 

Utveckling i 
procent 

3,8 5,2 4,9 4,5 3,5 

Konsumtion 788 827 869 910 946 

Investeringar 89 96 101 103 104 

Transfereringar 75 79 81 82 81 

Övriga utgifter 6 5 5 7 11 

Finansiellt 
sparande 

-12 -10 -10 -12 -14 

Resultat 14 16 18 17 14 

3.5.2 Nivån på det generella bidraget 

Kommunsektorn bedöms uppnå positiva 
resultat varje år 2016–2019 (se tabell 3.3). 
Resultat som andel av generella statsbidrag och 
skatteintäkter bedöms i genomsnitt motsvara 
2 procent per år under perioden och därmed 
med god marginal överstiga kommunallagens 
krav om en ekonomi i balans. För 2018 och 2019 
beräknas det positiva bidraget till inkomsterna 
från den ökade sysselsättningen på arbetsmark-
naden avta, i och med att BNP-gapet enligt 
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prognosen sluts 2017. Resultatet försämras 
något 2018 och 2019 jämfört med 2017.  

Den förra regeringen tillförde utöver vad den 
parlamentariska utredningen (SOU 2011:39) 
enats om, 961 miljoner kronor som 
omfördelades till ett mindre antal 
höginkomstkommuner och ett landsting. 
Regeringen avskaffar detta särskilda tillskott i 
denna proposition. Därmed minskas ramen för 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
med 961 miljoner kronor. Samtidigt tillför 
regeringen 1,85 miljarder kronor 2016 i stöd till 
kommuner för ökat bostadsbyggande (se 
utg.omr.18).  

Hälso- och sjukvården möter stora ut-
maningar, bl.a. i form av demografi, digitalisering 
och kompetensförsörjning (se avsnitt 3.5.4). För 
att stärka hälso- och sjukvården i bred bemär-
kelse föreslår regeringen att landstingen via 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning 
tillförs 500 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017.  

Regeringen har vidare valt att kompensera 
kommunsektorn för ökade kostnader till följd av 
att nedsättningen av socialavgifterna för unga 
avskaffas i två steg. Under 2015 utbetalas en 
kompensation om 863 miljoner kronor från 
anslaget 1:4 Stöd till kommuner och landsting. 
Från och med 2016 föreslås kompensationen 
utbetalas från anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning som därför ökar med 2,6 miljarder 
kronor 2016. Vidare beräknas anslaget öka med 
3 miljarder kronor fr.o.m. 2017. 

Till detta kommer ekonomiska regleringar för 
att neutralisera de finansiella effekterna av 
statliga förslag som föreslås eller aviseras i denna 
proposition (se avsnitt 3.8.1). 

3.5.3 Systemet för kommunalekonomisk 
utjämning 

Förändring av inkomstutjämningen 

I denna proposition lämnas förslag till änd-
ringar som i huvudsak innebär en återgång till 
de regler som gällde för beräkning av inkomst-
utjämningsavgifter fram till utgången av 2013 
(se avsnitt 3.6). Det nuvarande systemet för 
kommunalekonomisk utjämning infördes 2005 
(prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 
2004/05:13). Systemet består av flera delar. En 
del avser inkomstutjämning, som utjämnar för 

skillnader i beskattningsbar förvärvsinkomst 
per invånare (skattekraft). 

Det finns stora skillnader i skattekraft, dvs. 
beskattningsbar inkomst per invånare mellan 
kommuner och mellan landsting, framför allt 
mellan kommunerna. Regeringen anser därför 
att det är angeläget att inkomstutjämningen 
utformas i enlighet med de regler som gällde 
t.o.m. 2013. Därmed ökar intäkterna för de 
kommuner och landsting som fick lägre intäkter 
till följd av ändringarna i inkomstutjämningen 
2014.  

Statskontorets uppföljning 

Statskontoret har i uppdrag att följa upp 
systemet för kommunalekonomisk utjämning. 
Uppdraget är sedan 2008 reglerat i Stats-
kontorets instruktion. Därutöver har regeringen 
i särskilda beslut närmare preciserat uppdraget. 
Den 27 mars 2015 remitterade Finans-
departementet två rapporter från Statskontoret, 
Kommunal utjämning för individ- och familje-
omsorg (IFO) – förslag till justeringar samt 
Delmodellen för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet – förslag till upp-
dateringar. Remisstiden gick ut den 29 juni 2015. 
Flera remissinstanser anser att ett ikraftträdande 
den 1 januari 2016 skulle ge kommunerna 
orimliga planeringsförutsättningar eftersom 
förslagen innebär stora omfördelningseffekter 
och många kommuner redan har beslutat om 
budget för 2016. Mot denna bakgrund kommer 
regeringen inte att genomföra de föreslagna 
förändringarna i kostnadsutjämningen inför 
2016. 

3.5.4 Ett väl fungerande ramverk 

Utvecklingen i kommuner och landsting 

Kommuner och landsting står inför betydande 
utmaningar. Den demografiska utvecklingen, 
den snabba urbaniseringstakten, de teknologiska 
möjligheterna samt medborgarnas förväntningar 
på likvärdig service av god kvalitet, innebär stora 
utmaningar för kommuner och landsting. Denna 
utveckling kommer att ställa ökade krav dels på 
finansieringen, dels på kostnadsutvecklingen. De 
demografiska förändringarna innebär dessutom 
att det är färre som ska försörja fler. Till detta 
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kan läggas att teknikutvecklingen kan möjliggöra 
nya metoder och arbetssätt och ett ökat 
tjänsteutbud, men kan samtidigt innebära ökade 
kostnader för både drift och investeringar.  

Dessa förändringar berör kommuner och 
landsting i varierande omfattning och skiljer sig 
åt i olika delar av landet. Sedan den senast 
genomförda kommunsammanläggnings-
reformen (1974) har antalet invånare minskat i 
närmare 45 procent av kommunerna (med 
utgångspunkt i nuvarande kommunindelning). 
Det finns kommuner där antalet invånare har 
minskat med en tredjedel eller mer. Till följd av 
födelseöverskott, migration och immigration har 
befolkningen samtidigt ökat i många kommuner, 
i vissa fall i mycket hög takt. I sex kommuner 
har befolkningen mer än fördubblats sedan 1974. 
I såväl minskande som växande kommuner finns 
det ett omvandlingstryck som behöver hanteras.  

Många av de verksamheter som kommuner 
och landsting ansvarar för är personalintensiva.   
En fungerande personal- och kompetens-
försörjning är därför nyckelfaktorer för att 
kommuner och landsting ska kunna hantera de 
framtida utmaningarna som finns, t.ex. inom 
skolan och omsorgen. Ökade krav på specialist-
kompetens gör det svårt för kommuner och 
landsting att upprätthålla kompetens inom deras 
verksamhetsområden. 

Människor arbetar och bor i högre utsträck-
ning än tidigare i olika kommuner och rör sig 
därför över större geografiska ytor. Detta 
innebär att medborgarna i ökad utsträckning 
utnyttjar det kommunala tjänsteutbudet i olika 
kommuner. Detta har i sin tur medverkat till ett 
ökat behov av samarbete och samverkan över 
kommun- och länsgränserna.  

Det finns i dag en omfattande och väl 
fungerande samverkan inom flera verksamhets-
områden. En ökad samverkan pekas ofta ut som 
en lösning för många mindre kommuner t.ex. 
när det gäller personal- och kompetens-
försörjning och även för enskilda verksamheter. 

Flera utredningar (bl.a. Kommunala 
kompetensutredningen, SOU 2007:72 och 
Kommittén för förstärkning av den kommunala 
demokratins funktionssätt, SOU 2012:30) har 
dock konstaterat att det finns en del svårigheter 
med en ökad samverkan, bl.a. kan det 
demokratiska ansvaret bli otydligare och det 
finns också en risk för att samverkan medför 
ökad administration.  

Ytterligare en utmaning för kommuner och 
landsting är de bidrag som dessa lämnar till 
finansieringen av statliga vägar och järnvägar 
m.m. År 2014 uppgick bidragen från kommuner 
och landsting till staten till 0,8 miljarder kronor 
och 2015–2017 förväntas bidragen uppgå till 
5,2 miljarder kronor. Kommuner och landsting 
får enligt lagen om vissa kommunala befogen-
heter (2009:47) lämna bidrag, bistånd och stöd 
till olika typer av verksamheter. Bestämmelserna 
ger kommunerna möjligheter men ingen 
skyldighet att göra åtaganden. Bestämmelserna 
omfattar bl.a. bidrag till byggande av statlig väg 
och järnväg, bidrag för anläggande av allmän 
farled som staten ansvarar för samt bidrag till 
statlig högskoleverksamhet och Eric-konsortier. 
Bidrag till väg och järnväg får undantas från 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen om det 
finns särskilda skäl. Bidrag till statlig 
infrastruktur får genom en särskild redovisning 
aktiveras i balansräkningen och upplösas under 
25 år. I övrigt gäller att bidrag till andras 
investeringar ska redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen.  

Hälso- och sjukvårdens utveckling är en 
central fråga för landstingen. Denna verksamhet 
står inför stora utmaningar bl.a. till följd av en 
allt äldre befolkning och en intensiv kunskaps- 
och teknikutveckling. Den medicinteknologiska 
utvecklingen har t.ex. gett ökade möjligheter att 
behandla sjukdomar som tidigare inte har varit 
behandlingsbara.  

Ny indelning av län och landsting 

Den nuvarande indelningen av län och landsting 
är inte tillräckligt ändamålsenlig och effektiv. 
Behovet av en genomgripande förändring av 
läns- och landstingsindelningen har konstaterats 
vid flera tillfällen, bl.a. av Ansvarskommittén 
(SOU 2007:10) och Utredningen om den stat-
liga regionala förvaltningen (SOU 2012:81).  

Det finns mot denna bakgrund starka skäl att 
se över dagens indelning i län och landsting och 
ta fram förslag på en framtida indelning som kan 
möta de framtida kraven på en ändamålsenlig 
indelning med effektiva organisationer. Utifrån 
ett medborgarperspektiv är det väsentligt att 
skapa en samhällsstruktur som är tydlig och som 
i större utsträckning bättre stämmer överens 
med medborgarnas behov och det demokratiska 
ansvaret. 
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Regeringen har beslutat tillsätta en kommitté, 
med uppdraget att föreslå en ny läns- och 
landstingsindelning som innebär att Sverige delas 
in i väsentligt färre län och landsting 
(dir. 2015:77). Kommittén ska utgå från vilka 
behov medborgare och näringsliv har i olika 
frågor t.ex. avseende kommunikationer, 
arbetsmarknad, hälso- och sjukvård och 
utbildning. Kommittén bör därför i sitt arbete 
utgå från kommungränser och gränserna för de 
s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella 
regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig 
indelning och effektiva organisationer som 
medför bestående fördelar bl.a. genom en bättre 
anpassning till demografiska och 
näringsgeografiska förhållanden, stabila 
ekonomiska fördelar i de nybildade landstingen, 
bättre överensstämmelse mellan medborgarnas 
behov och deras möjligheter att utöva 
demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter 
till ansvarsutkrävande. Det är av särskilt vikt att 
kommittén för dialog med och kontinuerligt 
inhämtar synpunkter från bl.a. berörda landsting 
och kommuner, statliga myndigheter samt 
Sveriges Kommuner och Landsting.  

Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen 
ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 
31 augusti 2017. 

En kommunallag för framtiden 

Förändringar i omvärlden och politiska beslut 
har medfört att förutsättningarna för kommuner 
och landsting att utföra sina uppgifter har för-
ändrats. I början av 1990-talet trädde den 
nuvarande kommunallagen i kraft som bl.a. med-
förde en betydligt större frihet för kommuner 
och landsting att bestämma över sin 
organisation. De regler som styr verksamheten 
måste vara anpassade till den verklighet som 
kommuner och landsting arbetar i och ge 
möjlighet till lokal anpassning. Samtidigt måste 
regelverket kunna passa in på såväl kommuner 
som landsting och oavsett om de är stora eller 
små. 

Utredningen om en kommunallag för fram-
tiden har lämnat sitt slutbetänkande 
(SOU 2015:24) med förslag till en ny 
kommunallag, vars syfte är att bidra till en mer 
professionell och effektiv kommunal verksam-
het. Utredningen föreslår bl.a. att de anställda 

ska ges en tydligare roll i lagen, att beslut som 
inte kan rättas som regel inte bör få verkställas 
innan de fått laga kraft och att den fysiska 
kommunala anslagstavlan ersätts av en 
webbaserad anslagstavla. Utredningen föreslår 
också att den kommunala revisionen förstärks 
bl.a. genom att ordförande för revisorerna, om 
sådan utses, ska väljas från den politiska 
minoriteten och att förslaget till revisionens 
budget ska upprättas av fullmäktiges presidium. 
Utredningen har vidare analyserat hur 
kommunallagen förhåller sig till unionsrätten 
och föreslår bl.a. en bestämmelse som tydliggör 
kommunernas och landstingens möjligheter att 
tillhandahålla tjänster av allmänt intresse. Betän-
kandet har remitterats till ett stort antal 
myndigheter och andra instanser som ska yttra 
sig senast den 30 oktober 2015.  

Kommunernas utmaningar 

Som helhet betraktad har kommunernas 
ekonomi varit relativt god under ett antal år. 
Samtidigt finns det kommuner och landsting 
med ekonomiska problem. År 2008–2014 har 
53 procent av kommunerna någon gång haft 
negativa ekonomiska resultat. Det går därför inte 
att utesluta att fler kommuner än i dag i fram-
tiden kan få svårigheter med att upprätthålla en 
hög nivå på den kommunala servicen. Förut-
sättningarna kommer sannolikt i ökande grad 
skilja sig mellan olika kommuner. Skillnaden i 
förutsättningarna drivs av olika faktorer, bl.a. av 
den ökande urbaniseringen och demografiska 
förändringar.  

Samtidigt har medborgarna höga förvänt-
ningar på den kommunala servicen och att denna 
ska vara likvärdig över landet. Det kommunala 
utjämningssystemet spelar en betydelsefull roll i 
detta sammanhang genom att det ger 
kommunerna likvärdiga ekonomiska förut-
sättningar (se avsnitt 3.4.5).  

Mot bakgrund av förändringar i omvärlden 
måste det även i framtiden skapas utrymme för 
att kommunerna ska kunna ta sig an nya upp-
gifter, utveckla, tillhandahålla och finansiera ett 
likvärdigt serviceutbud med god kvalitet. 
Kommunerna behöver därför goda förutsätt-
ningar att hantera utvecklingen i omvärlden och 
de utmaningar som dessa ställer kommunerna 
inför. Även de ekonomiska förutsättningarna 
ska vara både goda och likvärdiga.  
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Mot denna bakgrund genomför regeringen ett 
arbete som består av flera delar.  

De förslag som har lämnats av utredningen 
om en kommunallag för framtiden bidrar till en 
önskvärd modernisering av kommunallagen, 
vilket i sin tur bidrar till en mer professionell och 
effektiv kommunal verksamhet.  

Kvaliteten i kommunernas verksamhet är 
avhängig en tydlig och tillitsbaserad styrning (se 
utg.omr. 2, avsnitt 4). Regeringen avser att 
initiera ett arbete med att stimulera 
metodutveckling och utveckla styrning och 
uppföljning.  

Med utgångspunkten i det kommunala själv-
styret och möjligheten för kommuner och lands-
ting att hantera tidigare nämnda utmaningar på 
olika vis, har regeringen inlett nära dialoger med 
landets kommuner. Dialogerna är inriktade på 
att diskutera organisatoriska, ekonomiska och 
verksamhetsmässiga lösningar som tillförsäkrar 
kommunerna goda förutsättningar att hantera 
aktuella och framtida utmaningar. Dialogerna 
visar att det inte finns några entydiga och enkla 
svar på frågan hur kommunernas utmaningar 
kan angripas. 

De ovan nämnda delarna är utgångspunkter 
för regeringens fortsatta arbete med att fördjupa 
analysen av utmaningarna, i syfte att åstad-
komma en modernisering av kommunerna och 
formerna för styrningen av dessa.  

Ett väl fungerande system för offentligt 
finansierade välfärdstjänster 

En gemensam utgångspunkt för regeringens 
arbete är medborgarnas förväntningar på att de 
offentligt finansierade välfärdstjänsterna håller 
god och likvärdig kvalitet.  

Regeringen har tillsatt en utredning om ett 
nytt regelverk för offentlig finansiering av privat 
utförda välfärdstjänster (dir. 2015:22). Utred-
ningen, som antagit namnet Välfärds-
utredningen, har i uppdrag att bl.a. komma med 
förslag på hur offentliga medel ska användas till 
just den verksamhet de är avsedda för och på ett 
sådant sätt att de kommer brukarna till godo. 
Utredningen har begärt förlängd tid för att 
kunna analysera frågor som enligt direktiven ska 
redovisas i ett delbetänkande. Riksdagen har 
tillkännagivit för regeringen att den ska låta 
utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för 
säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet 

vid utförande av välfärdstjänster 
(bet. 2015/15:FiU32, rskr. 2014/15:243 och 
rskr. 2014/15:244). Riksdagen har vidare till-
kännagivit för regeringen att den ska ge ett 
tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen om att 
inte föreslå lagändringar som innebär att lands-
tingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom 
primärvården upphävs (bet. 2014/15:SoU14, 
rskr. 2014/15:268). Ägarprövningsutredningen 
som tillsattes av den förra regeringen har 
föreslagit utökade tillståndskrav för verksam-
heter inom välfärden (SOU 2015:7). Regeringen 
analyserar Ägarprövningsutredningens förslag 
och riksdagens tillkännagivanden.  

Fristadsförfattare 

Riksdagen har i ett tillkännagivande anfört att 
det är angeläget att Sverige kan bidra med 
fristäder åt förföljda författare och konstnärer 
samt att regeringen bör analysera om det finns 
behov av en översyn av regelverket 
(bet. 2014/15:KU18, rskr. 2014/15:174), se 
vidare utg.omr. 17, avsnitt 2.6.1. Vid tiden för 
tillkännagivandet var en kommuns beslut om att 
ansöka om medlemskap i fristädernas 
internationella nätverk ICORN, International 
Cities of Refuge Network, föremål för 
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900). Det aktuella målet (mål nr 
1889-14) avgjordes den 25 mars 2015 av 
Kammarrätten i Sundsvall och domen har nu 
vunnit laga kraft. Kammarrätten slog fast att det 
är möjligt för en kommun att vara medlem i 
fristädernas internationella nätverk ICORN och 
att kommunens beslut inte skulle upphävas 
utifrån 10 kap. 8 § kommunallagen. Mot denna 
bakgrund bedömer regeringen att det inte finns 
något behov av att göra en översyn av 
regelverket. Därmed anser regeringen att 
riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat.  

3.6 Ändrad inkomstutjämning för 
kommuner och landsting 

3.6.1 Ärendet och dess beredning 

Den 16 januari 2015 remitterades promemorian 
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och 
landsting av Finansdepartementet med förslag 
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till förändringar i systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning. En sammanfattning av 
promemorian finns i bilaga 1 avsnitt 1. 
Promemorians lagförslag finns i bilaga 1 avsnitt 
2. En förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 1 avsnitt 3. Remissyttrandena och en 
remissammanställning finns tillgängliga i Finans-
departementet (dnr Fi2015/00379/K). 

Lagrådet 
Regeringen beslutade den 4 juni 2015 att in-
hämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 
ändring i lagen (2004:773) om kommunal-
ekonomisk utjämning. Lagrådet har lämnat för-
slaget utan erinran. Lagrådets yttrande finns i 
bilaga 1 avsnitt 4. 

3.6.2 Bakgrund 

Det nuvarande systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning infördes den 1 januari 
2005 efter förslag i propositionen Ändringar i 
det kommunala utjämningssystemet 
(prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, 
rskr. 2004/05:13). Syftet med systemet är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
alla kommuner och landsting i landet att kunna 
tillhandahålla sina invånare likvärdig service, 
oberoende av invånarnas inkomster och andra 
strukturella förhållanden. Utjämningssystemet 
regleras i lagen om kommunalekonomisk utjäm-
ning och förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning. 

Utjämningssystemet består av fem olika delar:  
– inkomstutjämning, 
– kostnadsutjämning, 
– strukturbidrag, 
– införandebidrag, och 

– regleringsbidrag/regleringsavgift 
(regleringspost). 

 
Vissa ändringar har gjorts i utformningen av 
utjämningssystemet, senast efter förslag som 
lämnades av den förra regeringen i budget-
propositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, 
bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69). Dessa 
förslag baserades, med undantag för ändringarna 
i inkomstutjämningen och vissa av ändringarna 
av strukturbidraget, på den parlamentariska 
kommittén Utjämningskommittén.08:s slut-
betänkande Likvärdiga förutsättningar – Över-
syn av den kommunala utjämningen 

(SOU 2011:39). De senare ändringarna 
baserades i stället på förslagen i departements-
promemorian Förslag till ändringar i inkomst-
utjämningen för kommuner och landsting, som 
remitterades i december 2012 
(dnr Fi2012/04726/K). 

Inkomstutjämningen 

Inkomstutjämningen syftar till att utjämna 
skillnader i skattekraft mellan kommuner och 
mellan landsting. Utjämningen utgår från 
kommunens eller landstingets skatteunderlag. 

De sammanlagda beskattningsbara inkomst-
erna för en kommun eller ett landsting enligt 
Skatteverkets beslut om slutlig skatt i fråga om 
kommunal inkomstskatt året före det år då 
bidrag eller avgift ska betalas (utjämningsåret), 
uppräknade med uppräkningsfaktorer för året 
före utjämningsåret och för utjämningsåret, 
utgör det uppräknade skatteunderlaget. 

Skatteutjämningsunderlaget räknas fram 
genom att man tar det uppräknade skatte-
underlaget för hela landet, dividerat med antalet 
invånare i landet den 1 november året före 
utjämningsåret, och multiplicerar detta belopp 
(den uppräknade medelskattekraften) med 
antalet folkbokförda invånare i kommunen 
respektive landstinget den 1 november året före 
utjämningsåret, uppräknat med 115 procent för 
varje kommun och landsting. De kommuner och 
landsting vars skatteutjämningsunderlag är högre 
än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till 
ett inkomstutjämningsbidrag. Bidraget mot-
svarar skillnaden mellan skatteutjämningsunder-
laget och det uppräknade skatteunderlaget, 
multiplicerad med s.k. länsvisa skattesatser. De 
kommuner och landsting vars skatteutjämnings-
underlag är lägre än det uppräknade skatte-
underlaget är skyldiga att betala en inkomst-
utjämningsavgift som beräknas på motsvarande 
sätt. 

De länsvisa skattesatserna fastställs av 
regeringen. För bidragsberättigade kommuner 
fastställs skattesatserna utifrån 95 procent och 
för bidragsberättigade landsting utifrån 90 pro-
cent av medelskattesatsen 2003. Den 1 januari 
2014 trädde de ovan nämnda ändringarna i 
inkomstutjämningen i kraft. Dessa innebär bl.a. 
att de länsvisa skattesatserna för avgiftsskyldiga 
kommuner och landsting fastställs utifrån 
60 procent av medelskattesatsen 2003 för 
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kommunerna respektive landstingen för den 
delen av det uppräknade skatteunderlaget som är 
högst 125 procent av rikets uppräknade medel-
skattekraft, uppräknad med antalet folkbokförda 
i kommunen respektive landstinget den 
1 november året före utjämningsåret. För den 
överstigande delen av det uppräknade skatte-
underlaget fastställs den länsvisa skattesatsen 
utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003. 

Vid beräkningen av medelskattesatserna 
beaktas inte skattesatsen i Gotlands kommun. 
Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna 
tas även hänsyn till skatteväxlingar mellan 
kommunerna och landstinget i ett län till följd av 
verksamhetsöverföringar. 

År 2015 får 275 kommuner sammanlagt 
64 627 miljoner kronor i inkomstutjämnings-
bidrag, medan 15 kommuner betalar sammanlagt 
4 218 miljoner kronor i inkomstutjämnings-
avgifter. Av landstingen betalar 2015 ett lands-
ting (Stockholms läns landsting) en inkomst-
utjämningsavgift om 411 miljoner kronor, 
medan övriga får inkomstutjämningsbidrag om 
sammanlagt 28 514 miljoner kronor. 

Det särskilda bidraget inom ramen för 
strukturbidraget 

Strukturbidraget infördes 2005 i syfte att kom-
pensera kommuner och landsting för att vissa 
delmodeller i kostnadsutjämningen togs bort 
samt för större bidragsminskningar till följd av 
andra förändringar i utjämningssystemet som 
genomfördes samma år. 

Ändringarna i inkomstutjämningen som 
trädde i kraft 2014 innebar att avgifterna 
minskade med 961 miljoner kronor, varav 
850 miljoner kronor för kommunerna och 
111 miljoner kronor för landstingen. 

Systemet för kommunalekonomisk utjämning 
omfattar, som ovan framgått, ett reglerings-
bidrag eller en regleringsavgift (den s.k. 
regleringsposten, se vidare avsnitt Reglerings-
bidrag och regleringsavgifter). Om avgifts-
intäkterna i inkomstutjämningen minskar 
kommer alla kommuner respektive landsting att 
få ett lägre regleringsbidrag eller betala en högre 
regleringsavgift. Regleringsposten minskar med 
samma belopp som avgifterna minskar. Sänk-
ningen av inkomstutjämningsavgiften innebar att 
majoriteten av kommunerna sammantaget skulle 
ha fått en intäktsminskning med omkring 

90 kronor per invånare och flertalet landsting en 
minskning med omkring 15 kronor per invånare. 
För att motverka denna effekt infördes ett 
särskilt bidrag för varje kommun och landsting 
som fick minskade intäkter från bidrag eller 
ökade kostnader för avgifter till följd av 
ändringarna i inkomstutjämningen. Detta bidrag 
utgör en del av strukturbidraget. 

Det särskilda bidraget utbetalas således inte 
till kommuner och landsting som till följd av 
ändringarna fått en sänkning av sin inkomst-
utjämningsavgift, med undantag för de fall då en 
kommun eller ett landsting som betalar inkomst-
utjämningsavgift fått lägre intäkter eller högre 
kostnader. Det senare kan inträffa enligt det nu 
gällande systemet om kommunen eller lands-
tinget betalar en låg inkomstutjämningsavgift. 

Varje kommuns eller landstings bidrag mot-
svarar, i likhet med vad som varit fallet i samband 
med tidigare ändringar i systemet för 
kommunalekonomisk utjämning, minskade 
intäkter från bidrag eller ökade kostnader för 
avgifter, beräknade utifrån förhållandena året 
före det år förändringarna trädde i kraft och 
ligger därefter fast, med undantag för justeringar 
för kommunens eller landstingets befolknings-
utveckling. 

År 2015 betalas särskilda bidrag ut med 
sammanlagt 865 miljoner kronor till 279 
kommuner samt med sammanlagt 113 miljoner 
kronor till 19 landsting och Gotlands kommun. 

Införandebidraget 

För att undvika drastiska effekter för de 
kommuner och landsting som har fått större 
bidragsminskningar vid tidigare omläggningar av 
utjämningssystemet har effekterna av föränd-
ringarna fått slå igenom successivt genom att 
särskilda införanderegler tillämpats. I samband 
med de förändringar som trädde i kraft 2014 
infördes exempelvis ett införandebidrag till 
kommuner och landsting, motsvarande den del 
av deras bidragsminskning som översteg 
250 kronor per invånare. Införandebidraget 
minskar därefter med högst 250 kronor per 
invånare varje år, vilket innebär att införande-
bidrag till följd av dessa ändringar kommer att 
betalas ut fram t.o.m. 2019. 
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Regleringsbidrag och regleringsavgifter 

De medel som riksdagen anvisar anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning fördelas på två 
anslagsposter: en för kommunerna och en för 
landstingen. 

Om nettot av bidragen och avgifterna i 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, 
strukturbidraget och införandebidraget är 
mindre än medlen på respektive anslagspost 
utbetalas mellanskillnaden med ett enhetligt 
belopp per invånare som ett regleringsbidrag till 
respektive kommun eller landsting. I det 
motsatta fallet får samtliga kommuner eller 
landsting betala en regleringsavgift, som också 
fastställs med ett enhetligt belopp per invånare. 

Om nettot av bidragen och avgifterna 
förändras påverkas regleringsposten. Detta gäller 
oavsett om förändringen beror på årliga upp-
dateringar av underlaget eller på att beräknings-
grunderna för bidragen eller avgifterna ändras. 
En förändring i någon del av utjämningssystemet 
kan således få effekter för en kommun eller ett 
landsting, även om kommunen eller landstinget 
inte påverkas i den del av utjämningssystemet 
där ändringen görs. 

3.6.3 Förändringar i inkomstutjämningen 

 
Regeringens förslag: För de kommuner och 
landsting som betalar en inkomstutjämnings-
avgift ska den länsvisa skattesatsen fastställas 
utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003. 
 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Flertalet av de remiss-

instanser som har yttrat sig över förslaget, bl.a. 
Statskontoret, Aneby, Bodens, Göteborgs, 
Jönköpings, Katrineholms, Laholms, Norrköpings, 
Nässjö, Ulricehamns, Värnamo, Växjö och 
Åtvidabergs kommuner, Skåne läns landsting samt 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till-
styrker förslaget eller har inget att invända mot 
detta. SKL anför att kunskaperna om 
utjämningssystemets konsekvenser för tillväxten 
behöver förbättras och att diskussionen bör 
breddas till att också omfatta kostnads-
utjämningen. Flera remissinstanser, bl.a. Aneby, 
Jönköpings, Nässjö, Ulricehamns och Värnamo 

kommuner, anför att motiven för de för-
ändringar i inkomstutjämningen som infördes 
2014, dvs. att förändringarna skulle leda till 
positiva incitament för tillväxt, saknar stöd i 
någon forskning. Växjö kommun och Skåne läns 
landsting anför att en uppdatering av de länsvisa 
skattesatserna till aktuell nivå bör ske. 

En minoritet av de remissinstanser som har 
yttrat sig, bl.a. Ekerö, Sollentuna, Solna och Täby 
kommuner samt Stockholms läns landsting, 
avstyrker promemorians förslag. Sollentuna, 
Solna och Täby kommuner anför att det bör 
utredas vidare hur mycket medelskattesatserna 
ska reduceras för att undvika negativa marginal-
effekter. De anser även att en kvalificerad 
utredning bör tillsättas med anledning av att 
otillräckliga insatser har gjorts för att hitta en 
modell för inkomstutjämning som skapar 
incitament för tillväxt och ökad sysselsättning. 
Ekerö kommun anför att den fortfarande inte 
delar Utjämningskommittén.08:s bedömning att 
inkomstutjämningen inte skulle vara tillväxt-
hämmande. Kommunen anser dessutom att 
inkomst- och kostnadsutjämningens effekter 
måste ses i ett sammanhang. Även Sollentuna, 
Solna och Täby kommuner framför liknande 
synpunkter. Stockholms läns landsting anser att 
det finns behov av en allmän översyn av hela 
utjämningssystemet, som exempelvis belyser 
tillväxthämmande effekter. 

Skälen för regeringens förslag: I 
Utjämningskommittén.08:s uppdrag ingick bl.a. 
att utreda alternativa metoder för inkomstutjäm-
ning i syfte att identifiera om det i inkomst-
utjämningen fanns tillväxthämmande faktorer, 
och i så fall föreslå hur dessa kunde undanröjas, 
samt hur incitamenten för ekonomisk tillväxt 
och ökad sysselsättning kunde stärkas. Utred-
ningen konstaterade att tillväxt sker i lokala 
arbetsmarknadsregioner, där kärn- och krans-
kommuner är ömsesidigt beroende av varandra, 
och att den ekonomiska tillväxten i respektive 
arbetsmarknadsregion inte bestäms av var man 
bor utan av var man arbetar. Den eniga 
parlamentariska utredningen bedömde att det 
saknades belägg för att inkomstutjämningen var 
tillväxthämmande. En majoritet av de remiss-
instanser som yttrade sig över utredningens 
betänkande delade denna bedömning, vilket även 
regeringen gör. Regeringen anser, till skillnad 
från bl.a. Ekerö, Sollentuna, Solna och Täby 
kommuner, att denna fråga inte behöver utredas 
ytterligare. 
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Syftet med utjämningssystemet är att skapa 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla 
kommuner och landsting i landet att kunna 
tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig 
service, oberoende av invånarnas inkomster och 
andra strukturella förhållanden. Skillnader i 
kommunalskatt ska i stort spegla skillnader i 
effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte 
bero på strukturella skillnader. Mot denna 
bakgrund ansåg utredningen att incitamenten för 
ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning 
borde stärkas på annat sätt än inom ramen för 
inkomstutjämningen. En majoritet av de 
remissinstanser som yttrade sig över utred-
ningens betänkande delade denna bedömning, 
vilket även regeringen gör. 

Utredningen föreslog dock vissa justeringar av 
de skattesatser som användes vid beräkningen av 
inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjäm-
ningsavgifter. Skattesatserna föreslogs fastställas 
utifrån 2011 års medelskattesats. Mot detta 
anförde den förra regeringen att om upp-
dateringar av detta slag görs regelbundet, om än 
med långa tidsintervall, ger detta enskilda 
kommuner och landsting möjlighet att i viss 
utsträckning påverka utfallet i inkomstutjäm-
ningen (prop. 2013/14:1 utg.omr. 25 
avsnitt 3.6.3). För landstingen föreslog 
utredningen dessutom att medelskattesatsen 
skulle reduceras med 10 procent och att 
95 procent av den reducerade medelskattesatsen 
skulle ligga till grund för beräkningen av 
inkomstutjämningsbidrag. Utredningens förslag 
att reducera medelskattesatsen för landstingen 
2011 med 10 procent innebar dock att inkomst-
utjämningen skulle bli mindre långtgående jäm-
fört med de regler som gällde fram till utgången 
av 2013. Som skäl för att reducera medelskatte-
satsen anförde utredningen att skattesatsen i 
Stockholms läns landsting vägde tungt och att 
den var förhållandevis hög, bl.a. på grund av en 
hög vårdkonsumtion (SOU 2011:39 s. 88 f.). 
Mot detta anförde den förra regeringen att 
kostnadsskillnader till följd av olika ambitions-
nivåer, effektivitet m.m. skulle återspeglas i 
skillnader i skattesatser och därmed inte borde 
beaktas i vare sig inkomstutjämningen eller kost-
nadsutjämningen (prop. 2013/14:1 utg.omr. 25 
avsnitt 3.6.3). Regeringen delar dessa bedöm-
ningar och anser således, till skillnad från Växjö 
kommun och Skåne läns landsting, att en upp-
datering av de länsvisa skattesatserna till aktuell 
nivå inte bör ske. 

Regeringen anser att en långtgående utjämning 
av kommunernas och landstingens ekonomiska 
förutsättningar är nödvändig för att tillgodose 
att alla invånare kan ges en god kommunal 
service. Systemet för kommunalekonomisk 
utjämning bör även i framtiden skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för kommunerna 
och landstingen. 

En avvägning måste göras mellan å ena sidan 
inkomstutjämningens eventuella inverkan på till-
växten och å andra sidan behovet av en långt-
gående utjämning. Att en kommun har en hög 
beskattningsbar inkomst per invånare (skatte-
kraft) behöver inte föranledas av att det finns ett 
stort antal arbetstillfällen i kommunen, utan kan 
bero på att en stor andel av befolkningen har sina 
arbetsplatser belägna i andra kommuner. 

Negativa marginaleffekter, dvs. nettoeffekten 
av förändringar av skatteintäkterna och inkomst-
utjämningsbidraget eller inkomstutjämnings-
avgiften, som uppstår för en kommun eller ett 
landsting om dess relativa skattekraft ökar bör 
enligt regeringen undvikas. Sådana effekter kan 
uppstå om kommunens eller landstingets skatte-
sats är lägre än den skattesats som används för 
beräkning av bidrag eller avgift. För att motverka 
detta har de medelskattesatser som användes i 
beräkningarna av bidrag och avgifter fram till 
2013 reducerats med 5 respektive 15 procent. 
Den ytterligare reducering av medelskatte-
satserna till 60 procent för de kommuner och 
landsting som betalar inkomstutjämningsavgift 
som infördes 2014 är dock mer än vad som krävs 
för att undvika negativa marginaleffekter. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser 
regeringen att de länsvisa skattesatserna för 
bidragsberättigade kommuner även fortsätt-
ningsvis bör fastställas utifrån 95 procent av 
medelskattesatsen år 2003 och för bidrags-
berättigade landsting utifrån 90 procent av 
medelskattesatsen samma år. För avgiftsskyldiga 
kommuner och landsting bör de länsvisa skatte-
satserna i stället fastställas utifrån 85 procent av 
medelskattesatsen 2003, dvs. i enlighet med de 
regler som gällde fram till utgången av 2013. 
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3.6.4 Det särskilda bidraget avskaffas 

 
Regeringens förslag: Det särskilda bidrag som, 
inom ramen för strukturbidraget, kompenserar 
de kommuner och landsting som får minskade 
intäkter från bidrag eller ökade kostnader för 
avgifter till följd av sänkningen av inkomst-
utjämningsavgiften 2014 avskaffas. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Samtliga av de remiss-

instanser som yttrar sig över förslaget, bl.a. 
Göteborgs, Lycksele och Uppsala kommuner samt 
Sveriges Kommuner och Landsting, tillstyrker 
förslaget eller har inget att invända mot detta. 
Flera kommuner, bl.a. Aneby, Jönköpings, Nässjö 
och Värnamo kommuner, tillstyrker förslaget 
under förutsättning att den föreslagna ändringen 
i inkomstutjämningen genomförs. 

Skälen för regeringens förslag: Förslaget i 
avsnitt 3.6.3. innebär att det inte finns skäl att 
behålla det särskilda bidraget till de kommuner 
och landsting som fick minskade intäkter från 
bidrag eller ökade kostnader för avgifter till följd 
av den sänkning av inkomstutjämningsavgiften 
som trädde i kraft 2014. Det särskilda bidraget 
bör därför avskaffas. 

3.6.5 Ett nytt införandebidrag 

 
Regeringens förslag: Avgiftsökningar till följd 
av de föreslagna förändringarna ska ske 
successivt. Kommuner och landsting ska det år 
då förändringarna träder i kraft få ett införande-
bidrag motsvarande den del av avgiftsökningen 
som överstiger 250 kronor per invånare. Detta 
införandebidrag ska därefter minskas med högst 
250 kronor per invånare och år. 

Regeringens bedömning: Någon ändring bör 
inte göras av det befintliga införandebidraget. 
 

 
Promemorians förslag och bedömning 

överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Flertalet av de remiss-

instanser som yttrar sig över förslaget, bl.a. 
Aneby, Göteborgs, Jönköpings, Kiruna, Lycksele, 
Nässjö, Uppsala och Värnamo kommuner, till-
styrker förslaget eller har inget att invända mot 

detta. Flera kommuner, bl.a. Aneby, Jönköpings, 
Nässjö och Värnamo kommuner framhåller att 
vissa kommuner, till följd av den föreslagna 
förändringen i inkomstutjämningen, får relativt 
stora förändringar i sina ekonomiska förut-
sättningar. Kiruna kommun anser att det är 
särskilt viktigt att de kommuner som får för-
sämrat utfall på grund av förslagen kompenseras 
för införandebidragets påverkan på reglerings-
posten. 

Statistiska centralbyrån (SCB) anser att 
införandereglerna behöver förtydligas så att det 
framgår om införandebidraget ska finansieras via 
regleringsposten. Myndigheten anför vidare att 
det behövs ett förtydligande kring hur en 
förändring av regleringsposten påverkar de 
kommuner som är berättigade till införande-
bidrag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Vaxholms kommun anser också att det finns 
behov av ett förtydligande och att kommunerna 
som får ett sämre utfall bör kompenseras för 
införandebidragets påverkan på regleringsposten. 

Uppsala och Östhammars kommuner delar 
bedömningen i promemorian. Övriga remiss-
instanser har inte yttrat sig över eller har inget 
att invända mot bedömningen. 

Skälen för regeringens förslag och bedöm-
ning: I systemet för kommunalekonomisk 
utjämning utbetalas redan införandebidrag till de 
kommuner och landsting som fick en bidrags-
minskning till följd av de ändringar som trädde i 
kraft 2014. Införandebidraget trappas årligen ned 
med 250 kronor per invånare. På så sätt 
begränsas de årliga bidragsminskningarna till 
högst 250 kronor per invånare. Det framstår inte 
som rimligt att i efterhand ändra dessa 
införandebidrag. Regeringen anser därför att 
dessa bidrag även fortsättningsvis bör betalas ut. 

Förslagen i denna proposition innebär att 
vissa kommuner och landsting sammantaget 
kommer att få en avgiftsökning. Vid en återgång 
till de regler som före 2014 gällde för beräk-
ningen av inkomstutjämningsavgifter höjs 
avgiftsuttaget. Till följd av detta ökar samtidigt 
regleringsposten för alla kommuner och lands-
ting. För ett mindre antal kommuner minskar 
nettot av bidrag och avgifter med upp till 
840 kronor per invånare, exklusive införande-
bidrag. Kommuner och landsting för vilka 
utfallet i utjämningssystemet försämras betydligt 
till följd av de i denna proposition föreslagna 
ändringarna bör, som vid tidigare system-
ändringar, ges en viss tid att anpassa sina kost-



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 25 

36 

nader till förändringen. Genom införandebidrag 
som gradvis trappas av kan avgiftsökningarna 
begränsas under en övergångsperiod. En avgifts-
ökning föreligger om nettot av en kommuns 
eller ett landstings bidrag och avgifter 2015 
enligt den då gällande lydelsen av lagen om 
kommunalekonomisk utjämning är större än 
nettot av kommunens eller landstingets bidrag 
och avgifter för samma år beräknade i enlighet 
med lagen efter de förändringar som föreslås i 
avsnitt 5 och 6 trätt i kraft. 

Det är inte bara de nu föreslagna ändringarna 
som talar för att en återgång till de regler som 
gällde fram till utgången av 2013 för fast-
ställande av de länsvisa skattesatserna för avgifts-
skyldiga kommuner och landsting bör kom-
bineras med införandet av ett nytt införande-
bidrag. Sänkningen av inkomstutjämnings-
avgiften 2014 innebar att vissa kommuner fick 
minskade utgifter i inkomstutjämningen som, 
med beaktande av övriga ändringar i lagen, 
sammantaget medförde att de inte fick någon 
bidragsminskning eller en bidragsminskning som 
inte översteg 250 kronor per invånare. Dessa 
kommuner är inte berättigade till införande-
bidrag enligt nu gällande regler. Eftersom dessa 
kommuner, vid en oförändrad inkomst-
utjämning, hade kunnat få införandebidrag på 
grund av bidragsminskningar som berodde på 
övriga förändringar av det kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet som infördes år 
2014 är det enligt regeringen rimligt att de får 
införandebidrag vid en återgång till de regler som 
gällde före 2014. 

För landstingen blir förändringarna betydligt 
mindre. Endast ett landsting beräknas för när-
varande få en avgiftsökning, som inklusive för-
ändringen av regleringsposten uppgår till drygt 
40 kronor per invånare, exklusive införande-
bidrag. Den föreslagna bestämmelsen om 
införandebidrag torde därmed inte komma att 
tillämpas på landstingen. Det är emellertid först 
den 1 oktober året före utjämningsåret som det 
står klart vilka preliminära bidrag och avgifter 
varje kommun och landsting beräknas få under 
utjämningsåret. 

Det finns mot denna bakgrund behov av att 
införa ett särskilt införandebidrag för de nu 
föreslagna ändringarna, som begränsar avgifts-
ökningen till högst 250 kronor per invånare och 
år. 

SCB, SKL och Vaxholms kommun har efter-
frågat ett förtydligande avseende förhållandet 

mellan införandebidraget och regleringsposten. 
Av 15 och 16 §§ lagen om kommunalekonomisk 
utjämning framgår att införandebidraget finan-
sieras inom ramen för anslaget för kommunal-
ekonomisk utjämning, där regleringsposten 
ingår. Beräkningen av det i denna proposition 
föreslagna införandebidraget sker i princip på 
samma sätt som det införandebidrag som 
infördes 2014. Införandet av ett nytt införande-
bidrag innebär att regleringsposten blir lägre för 
alla kommuner, dvs. även för de som får 
införandebidrag. Av 3 och 13 §§ samma lag 
framgår att de kommuner och landsting som är 
berättigade till införandebidrag även 
kompenseras för minskningen av reglerings-
posten så att intäktsminskningen totalt stannar 
på 250 kronor per invånare och år. De 
kommuner och landsting som får ett sämre utfall 
kompenseras således även för införandebidragets 
påverkan på regleringsposten när detta bidrag 
fastställs, vilket SKL samt Kiruna och Vaxholms 
kommuner efterfrågat. 

Beräkningen av införandebidraget avseende 
2016 års förändringar, inklusive effekten på 
regleringsposten, kan illustreras med följande 
exempel för en kommun. 

 
Tabell 3.4 Exempel införandebidrag 
Kronor per invånare 

År Avgiftsökning (exkl. 
regleringspost) 

Effekt 
regleringspost 

Införande-
bidrag 

Förändring 

2016 -800 -50 +600 -250 

2017 -800 -25 +325 -500 

2018 -800 -5 +55 -750 

 
Mot denna bakgrund anser regeringen att ett 
nytt införandebidrag som avser effekterna av de i 
denna proposition föreslagna regeländringarna 
bör införas och beräknas i särskild ordning. Det 
kommer således att under en övergångsperiod 
finnas två införandebidrag; ett bidrag avseende 
de förändringar som genomfördes 2014 och ett 
bidrag avseende de förändringar som föreslås i 
denna proposition. 
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3.6.6 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

 
Regeringens förslag: Förändringarna i inkomst-
utjämningen och av strukturbidraget samt 
regleringen av det nya införandebidraget ska 
träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre före-
skrifter ska fortfarande gälla i fråga om bidrag 
och avgifter som avser tiden före ikraftträdandet. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med 

regeringens. 
Remissinstanserna: Samtliga av de remiss-

instanser som yttrar sig över förslaget, bl.a. 
Aneby, Jönköpings, Nässjö, Ulricehamns och 
Värnamo kommuner, tillstyrker eller har inte 
något att invända mot detta. 

Skälen för regeringens förslag: Det är 
angeläget att de föreslagna ändringarna i lagen 
genomförs snarast. Ändringarna bör därför träda 
i kraft den 1 januari 2016. Äldre föreskrifter bör 
fortfarande gälla i fråga om bidrag och avgifter 
som avser tiden före ikraftträdandet. 

3.6.7 Konsekvenser 

Eftersom inkomstutjämningsavgifterna 
redovisas inom ramen för anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning minskar nettot 
av bidrag och avgifter, samtidigt som reglerings-
posten ökar med samma belopp. De ökade 
avgifterna kommer således att fördelas till alla 
kommuner respektive landsting med ett 
enhetligt belopp per invånare (se rubrik 
Regleringsbidrag och regleringsavgifter i avsnitt 
3.6.2 för en beskrivning av hur systemet för 
kommunalekonomisk utjämning är 
konstruerat). De föreslagna förändringarna i 
inkomstutjämningen innebär att de samman-
lagda avgifterna inom inkomstutjämningen 
ökade med 1 333 miljoner kronor, varav 
1 177 miljoner kronor avseende kommunerna 
och 156 miljoner kronor avseende landstingen, 
om uppgifterna för 2015 används.  

Till följd av att det särskilda bidraget avskaffas 
minskar strukturbidraget med 978 miljoner 
kronor, varav 865 miljoner kronor avseende 
kommunerna och 113 miljoner kronor avseende 
landstingen. Dessa medel kommer i stället att 
tillföras kommunerna respektive landstingen via 

regleringsposten med ett enhetligt belopp per 
invånare. För kommunerna ökar reglerings-
posten därmed med 2 042 miljoner kronor, dvs. 
210 kronor per invånare, och för landstingen 
med 269 miljoner kronor, dvs. 28 kronor per 
invånare. 

Flertalet kommuner beräknas till följd av för-
slagen i denna proposition få en intäktsökning 
med drygt 100 kronor per invånare. Tretton 
kommuner beräknas få minskade intäkter med 
mellan 65 och 841 kronor per invånare. Ett 
landsting (Stockholms läns landsting) beräknas 
få en intäktsminskning med 43 kronor per 
invånare, medan övriga landsting beräknas få en 
intäktsökning med 13 kronor per invånare. Vid 
beräkningen av utfallsförändringarna har inte 
finansieringskostnaden för det föreslagna 
införandebidraget inkluderats eftersom det 
trappas av varje år. Som redogjorts för i avsnitt 
3.6.5 finansieras införandebidraget inom ramen 
för anslaget för kommunalekonomisk utjäm-
ning, vilket innebär att regleringsposten blir 
lägre. Kostnaden för det nya införandebedraget 
ska således dras av från den intäktsökning som 
redovisats ovan. Enligt preliminära beräkningar 
uppgår finansieringskostnaden för det föreslagna 
införandebidraget 2016 till 603 miljoner kronor, 
eller 62 kronor per invånare. För 2017 beräknas 
kostnaden uppgå till 205 miljoner kronor, eller 
21 kronor per invånare, och för 2018 till 33 mil-
joner kronor, eller 3 kronor per invånare. 

För enskilda kommuner och landsting utgörs 
intäktsförändringen således av summan av för-
ändringen i inkomstutjämningen, avskaffandet 
av det särskilda bidraget, införandet av det nya 
införandebidraget och den ökade reglerings-
posten. 

Statistiska centralbyrån (SCB) ska enligt för-
ordningen (2004:881) om kommunalekonomisk 
utjämning senast den 1 oktober året före utjäm-
ningsåret lämna uppgifter till varje kommun och 
landsting om preliminära bidrag och avgifter 
samt senast den 10 januari utjämningsåret lämna 
motsvarande uppgifter till Skatteverket. 
Preliminära beräkningar inför 2016 kommer 
således att redovisas av SCB senast den 
1 oktober 2015.  
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3.6.8 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) 
om kommunalekonomisk utjämning 

3 §  
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.5. 

I paragrafen finns definitioner av termer som 
förekommer i lagen. 

Ett nytt tionde stycke införs. I stycket 
definieras termen avgiftsökning. Denna term 
används för att bestämma rätten till och 
storleken på införandebidrag enligt 13 § andra 
stycket. En avgiftsökning föreligger om nettot 
av en kommuns eller ett landstings bidrag och 
avgifter år 2015 enligt den då gällande lydelsen av 
denna lag är större än nettot av kommunens eller 
landstingets bidrag och avgifter för samma år 
beräknade enligt denna lag. I förhållande till 
promemorians förslag har tydliggjorts att 
införandebidrag enligt 13 § andra stycket inte 
ska beaktas vid bedömningen av huruvida en 
avgiftsökning föreligger. 

Höjningen av inkomstutjämningsavgifterna i 
7 § tredje stycket och avskaffandet av det 
särskilda bidraget i 11 § fjärde stycket och 12 § 
fjärde stycket leder till att alla kommuner och 
landsting får ett högre regleringsbidrag (15 §) 
eller får betala en lägre regleringsavgift (16 §). 
Avgiftsökningen motsvarar således hur mycket 
kommunen eller landstinget förlorar på att betala 
en högre inkomstutjämningsavgift efter det att 
den ökade regleringsposten har beaktats. 

 
7 § 
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.3. 

I paragrafen finns bestämmelser om de 
länsvisa skattesatser som ska användas vid 
beräkningen av bidrag enligt 5 § och avgifter 
enligt 6 §. 

Enligt tredje stycket ska de länsvisa skatte-
satserna för avgiftsskyldiga kommuner och 
landsting fastställas utifrån 85 procent av 
medelskattesatsen år 2003. 

 
11 § 
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.4. 

Det fjärde stycket, som reglerade det särskilda 
bidrag som kompenserade de kommuner som 
fick lägre intäkter till följd av den sänkning av 
inkomstutjämningsavgiften som trädde ikraft 
den 1 januari 2014, har utgått. 

 

12 § 
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.4. 

I paragrafen görs motsvarande ändringar för 
landstingen som i 11 § gjorts för kommunerna. 

 
13 §  
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.5. 

I första stycket regleras det införandebidrag 
som utgår till följd av de ändringar i lagen som 
trädde ikraft 2014. Detta införandebidrag är 
oförändrat. 

Av ett nytt andra stycke framgår att en 
kommun eller ett landsting som till följd av de 
nu föreslagna ändringarna får en avgiftsökning 
har rätt till ett årligt införandebidrag för den del 
av avgiftsökningen som överstiger 250 kronor 
per invånare. Innebörden av begreppet avgifts-
ökning har kommenterats i anslutning till 3 §. 

Införandebidragen ska enligt tredje stycket 
årligen minska med högst 250 kronor per 
invånare och bidrag till dess respektive bidrag 
upphör. Efter synpunkter från Statistiska central-
byrån har paragrafen justerats så att det tydligare 
framgår att minskningen med 250 kronor per år 
ska ske för respektive införandebidrag. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Förslaget behandlas i avsnitt 3.6.6. 

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 
1 januari 2016. 

Enligt punkten 2 ska äldre föreskrifter gälla i 
fråga om bidrag och avgifter som avser tiden före 
ikraftträdandet. 

3.7 Höjt tak för avgift enligt 
socialtjänstlagen 

3.7.1 Ärendet och dess beredning 

Socialdepartementet har tagit fram en 
promemoria Höjt avgiftstak för avgift enligt  
8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
(Ds 2015:23). En sammanfattning av 
promemorian finns i bilaga 2 avsnitt 1. 
Promemorians lagförslag finns i bilaga 2 avsnitt 
2. En förteckning över remissinstanserna finns i 
bilaga 2 avsnitt 3. 
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3.7.2 Lagrådet 

Avgifter för den enskilde är en sådan fråga som 
är lagrådspliktig. Eftersom ändringen endast 
berör en justering av den andel av prisbas-
beloppet som får tas ut som högsta avgift be-
dömer regeringen att förslaget författnings-
tekniskt och även i övrigt är av sådan 
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna 
betydelse. 

3.7.3 Förslag om ändring i 
socialtjänstlagen  

 
Regeringens förslag: Den enskildes avgifter för 
hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med 
vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras 
från högst en tolftedel av 0,48 procent av 
prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 
procent av prisbasbeloppet. Den enskildes 
avgifter för bostad i särskilt boende ska ändras 
från högst en tolftedel av 0,50 procent av pris-
basbeloppet till högst en tolftedel av 0,5539 
procent av prisbasbeloppet. Ändringarna ska 
träda i kraft den 1 juli 2016. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer 

huvudsakligen med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Socialstyrelsen instämmer 

i förslaget men ifrågasätter att förslaget leder till 
minskad efterfrågan på hemtjänst. Enligt 
Socialstyrelsens tidigare rapporter är det mycket 
få som väljer bort hemtjänst på grund av avgiften 
särskilt när det gäller för andra behov än 
praktiska uppgifter som t.ex. tvätt och städning. 
Linnéuniversitetet framför att konsekvenserna 
för den enskilde borde belysts ytterligare. Eksjö 
kommun, Gislaveds kommun, Hässleholms kom-
mun, Stockholms kommun, Södertälje kommun 
och Tidaholms kommun avstyrker förslaget eller 
är tveksamma. Göteborgs kommun, Jokkmokks 
kommun, Kristinehamns kommun, Lycksele kom-
mun, Malmö kommun, Oskarshamns kommun, 
Skellefteå kommun, Sundsvalls kommun, 
Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, 
Vaxholms kommun och Västerås kommun 
tillstyrker förslaget eller framför inga invänd-
ningar i sak. Västerås kommun framför att 
förslaget medför att kommunerna måste öka 
avgifterna om inte den kommunala ekonomin 

ska försämras vilket påverkar den kommunala 
självstyrelsen. Flera kommuner har uttryckt oro 
för om det föreslagna höjda avgiftstaket verk-
ligen möjliggör intäkter som kan täcka den in-
komstminskning som följer av det minskade 
statsbidraget. Några kommuner har påpekat att 
det är osäkert om de hinner med att genomföra 
ändringen från årsskiftet eftersom riksdagen 
beslutar om förslaget så sent på året. Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
framför att förslaget i promemorian inte kom-
mer ha några stora effekter för Kommunals 
medlemmar som arbetar i äldreomsorgen eller 
för Kommunals tidigare medlemmar som nu är 
pensionärer. De resursförstärkningar som äldre-
omsorgen behöver skapas inte genom detta 
förslag. Pensionärernas riksorganisation, Sveriges 
kommunalpensionärers förbund och Sveriges pen-
sionärsförbund avstyrker förslaget med hänvis-
ning till förslagets påverkan på enskildas ekono-
mi. Sveriges Kommuner och Landsting framför att 
kommunerna måste höja avgiftstaket för att inte 
behöva minska verksamheten eller höja skatten 
eftersom förslaget är kompletterat med en 
minskning av anslaget till kommunalekonomisk 
utjämning med 148 miljoner kronor per år. Den 
kommunala processen är inte möjlig att genom-
föra så att ett höjt avgiftstak kan tillämpas från 
den 1 januari 2016. Ikraftträdandet bör skjutas 
på till den 1 januari 2017. 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmel-
serna om kommunernas rätt att ta ut avgifter 
inom äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänst-
lagen. Kommunen får enligt 8 kap. 2 § social-
tjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt grunder 
som kommunen bestämmer bl.a. för hemtjänst, 
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte 
upplåts genom ett hyresförhållande enligt 12 
kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan 
liknande social tjänst. Avgifterna får inte över-
skrida kommunens självkostnader. Kommunen 
får också ta ut vårdavgifter för kommunal hälso- 
och sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763). Innan kommunen får ta ut 
avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga 
medel av sin inkomst för normala levnads-
kostnader uttryckt som en andel av prisbas-
beloppet och för faktisk hyreskostnad. Till-
sammans utgör dessa kostnadsposter den 
enskildes förbehållsbelopp. Kommunen ska fast-
ställa den enskildes individuella minimibelopp 
och då ta hänsyn till skäliga belopp för åter-
kommande merkostnader som t.ex. vård- och 
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behandlingskostnader eller läkemedel och i 
förekommande fall fastställa ett högre minimi-
belopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. 
avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för 
hemtjänst. Högkostnadsskyddet i socialtjänst-
lagen regleras i 8 kap. 5 §. Avgifterna för hem-
tjänst och dagverksamhet får tillsammans med 
vårdavgifter för sådan långtidssjukvård som 
kommunen har betalningsansvar för enligt 2 § 
lagen (1990:1404) om kommunernas betalnings-
ansvar för viss hälso- och sjukvård uppgå till 
högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet 
per månad. Detta innebär att högsta avgift för de 
insatserna, enligt den s.k. maxtaxan, är 1 780 
kronor per månad för år 2015. För bostad i 
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen 
gör högkostnadsskyddet att avgiften får uppgå 
till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbas-
beloppet per månad. Högsta belopp för år 2015 
är således 1 854 kronor per månad.  

Regeringens äldrepolitik rymmer bl.a. en om-
fattande ekonomisk satsning på stärkt be-
manning. Genom den föreslagna höjningen av 
avgiftstaket för avgift för hemtjänst enligt social-
tjänstlagen 8 kap. 5 § och den samtidigt 
föreslagna minskningen av det generella stats-
bidraget (anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning, se avsnitt 3.8.1) skapas ett delbidrag 
till finansieringen av satsningen på stärkt 
bemanning inom äldreomsorgen. Förslaget 
bidrar också till att motverka en genom åren 
minskande grad av finansiering via avgifter för 
hemtjänst. Hemtjänstavgifternas bidrag till 
kostnadstäckning har minskat. För tio år sedan 
täckte hemtjänstavgifterna ca fem procent av 
kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 
var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnads-
täckning under fyra procent. Kommunernas 
uttag av andra avgifter som inte omfattas av 
bestämmelserna om högkostnadsskydd har 
under samma tid ökat. Det kan i särskilt boende 
handla om månadskostnad för kost, schabloni-
serade kostnader för hyra av säng, husgeråd, tv, 
tidningar och hushållsel. I ordinärt boende kan 
det handla om avgifter för portionsförpackad 
mat, distributionsavgift för sådan mat, installa-
tion av trygghetslarm och avgift för utryckning 
till följd av larm. Dessa avgifter tas ut enligt 
bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) 
8 kap. 3c § om självkostnad. Hyra för bostad i 
särskilt boende regleras i 12 kap. jordabalken, 
den s.k. hyreslagen. Kommunernas externa 
äldreomsorgsrelaterade intäkter som andel av 

äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 
enligt SCB:s räkenskapssammandrag till 
13,1 procent. Det är en något större andel 
jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i 
äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var 
då 12,4 procent. Under perioden 2001–2013 var 
andelen lägst 2005 med 11,8 procent och högst 
2009 med 13,4 procent. Under perioden 2001–
2013 har således en viss omfördelning mellan 
olika slag av intäkter skett. Intäkterna från 
”taxor och avgifter” enligt 8 kap. 5 § socialtjänst-
lagen som regleras med den s.k. maxtaxans hög-
kostnadsskydd och förbehållsbelopp och som 
avser hemtjänst och dagverksamhet har relativt 
sett blivit mindre. Samtidigt har ”övriga externa 
intäkter” blivit större. Totalt ökade de 
kommunala intäkterna för äldreomsorgen med 
drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 
2002 och 2012. 

Pensionärernas riksorganisation, Sveriges 
kommunalpensionärers förbund och Sveriges 
pensionärsförbund, Stockholms kommun och 
Södertälje kommun kritiserar förslaget eftersom 
det leder till att ökade avgifter kommer att tas ut 
av personer med små inkomster. Regeringen 
beräknar att förslaget att höja maxtaxan leder till 
att den disponibla inkomsten efter betald hem-
tjänstavgift minskar med ca 84 miljoner kronor 
2016. Förslaget innebär att ca 100 000 individer 
blir berörda, dvs. får en höjd hemtjänstavgift. 

Om man även tar hänsyn till regeringens för-
slag till grundavdragshöjning samt utfallet i 
pensionssystemet, ökar den disponibla 
inkomsten för merparten av pensionärerna. Den 
genomsnittliga disponibla inkomsten korrigerad 
för hushållsekvivalenter (antal enheter i hus-
hållet) ökar med i genomsnitt 6 709 kronor 
årligen. Den ökade disponibla inkomsten via 
pensionssystemet och grundavdragshöjningen är 
för en grupp personer 65 år eller äldre med hem-
tjänst lägre än ökningen av hemtjänstavgiften. 
Detta är fallet för knappt 30 000 individer som 
får en minskning av disponibla inkomsten till 
följd av den ökade maxtaxan. Knappt hälften av 
dem som får högre avgift för hemtjänsten får 
möjlighet till avgiftsfri sjukvård. 

Eksjö kommun vill att avgiftshöjningen ska 
sättas in i ett större sammanhang om äldre-
omsorgens långsiktiga finansiering. Gislaveds 
kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun 
och Skellefteå kommun framför att en avgifts-
höjning inte bör motsvaras av en neddragning av 
statsbidraget. Västerås kommun anför att för-
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slaget inverkar på den kommunala självstyrelsen 
genom att en kommun knappast kan undvika att 
höja avgiften eftersom den måste täcka det 
intäktsbortfall som uppstår till följd av det 
minskade statsbidraget. Det ankommer på varje 
kommun att avgöra hur det intäktsbortfall som 
uppstår till följd av det minskade statsbidraget 
ska hanteras. Genom förslaget får kommunerna 
möjlighet att, om de vill, ta ut något högre av-
gifter. Kommunerna kan dock komma att välja 
olika lösningar. Regeringen bedömer därför att 
förslaget inte inskränker den kommunala själv-
styrelsen. Sveriges Kommuner och Landsting och 
flertalet kommuner tar i sina svar upp farhågor 
för att de ökade avgifterna i en kommun kanske 
inte fullt ut för en enskild kommun täcker den 
inkomstminskning som den föreslagna neddrag-
ningen av det generella statsbidraget medför. 
Regeringen instämmer i att det inte finns en 
garanti för varje enskild kommun att den 
föreslagna möjligheten att ta ut höjd avgift för 
hemtjänst inte till fullo täcker den föreslagna 
neddragningen av det generella statsbidraget. 
Regleringar enligt den kommunala finansierings-
principen görs med ett enhetligt belopp per 
invånare, dvs. regleringarna tar inte hänsyn till en 
enskild kommuns struktur eller kostnader, utan 
baseras endast på antalet invånare i kommunen. 

Sveriges Kommuner och Landsting och flera 
kommuner menar att kommunerna inte hinner 
genomföra avgiftsförändringen redan till den 
1 januari 2016. De kommunala processerna för 
beredning av en taxeändring hinner inte bli klara 
till den 1 januari. Därutöver ska de admini-
strativa systemen ändras. Förslaget borde därför 
inte genomföras förrän tidigast den 1 januari 
2017. Regeringen är angelägen om att 
kommunerna ska ges rimliga planeringsförut-
sättningar och hinna fatta beslut om höjt avgifts-
tak före minskningen av statsbidraget. Mot 
bakgrund av kommunallagens krav på beredning 
av fullmäktiges ärenden, bedömer regeringen att 
ett ikraftträdande den 1 juli 2016 tar tillräcklig 
hänsyn till kommunernas planeringsförutsätt-
ningar.  

Enligt socialtjänstlagen 8 kap. 9 § gäller att en 
ändring av avgiften ska gälla från och med 
månaden efter den månad då anledning till 
ändring har uppkommit. En ändring av avgiften 
ska dock gälla från och med den månad under 
vilken de förhållanden har uppkommit som 
föranleder ändringen, om förhållandena avser 

hela den månaden. Socialtjänstlagen medger inte 
avgiftshöjning med retroaktiv verkan. 

3.7.4 Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom lagändringen får kommunerna möjlighet 
att ta ut en något högre avgift. Samtidigt minskas 
det generella statsbidraget till kommunerna 
(anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, se 
avsnitt 3.8.1) med motsvarande belopp. Datum 
för i kraftträdande föreslås bli den 1 juli 2016 
vilket bedöms ge kommunerna rimliga 
planeringsförutsättningar. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 
Genom förslaget får kommunerna möjlighet att, 
om de vill, ta ut något högre avgifter. Kom-
munerna kan dock komma att välja olika 
lösningar. Regeringen bedömer därför att för-
slaget inte inskränker den kommunala själv-
styrelsen. 

Konsekvenser för enskilda personer 
Ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av 
höjt avgiftstak kan vara större än ökningen av 
den disponibla inkomsten efter höjt grundavdrag 
och höjda eller i vissa fall sänkta pensioner. Detta 
är fallet för knappt 30 000 individer. Merparten 
av pensionärerna, ca 1,9 miljoner individer får en 
ökning av den disponibla inkomsten även efter 
betald hemtjänstavgift. 

3.7.5 Författningskommentar 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

8 kap. 5 §  
Paragrafens första punkt har ändrats på så sätt att 
högsta månadsavgiften för hemtjänst och dag-
verksamhet, tillsammans med vårdavgifter för 
viss långtidssjukvård, har höjts från högst en 
tolftedel av 0,48 procent av prisbasbeloppet till 
högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbas-
beloppet. 

Paragrafens andra punkt har ändrats på så vis 
att den högsta månadsavgiften för bostad i sär-
skilt boende har höjts från högst en tolftedel av 
0,50 procent av prisbasbeloppet till högst en 
tolftedel av 0,5539 procent av prisbasbeloppet. 

Övervägandena finns i avsnittet 3.7.3. 
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3.8 Budgetförslag 

3.8.1 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning 

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
90 128 418 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
87 722 687 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
87 722 687 

2016 Förslag 89 679 937      

2017 Beräknat 91 359 337      

2018 Beräknat 91 678 337      

2019 Beräknat 91 742 337      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslagets ändamål är att ge kommuner och 
landsting goda och likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar. Anslaget får användas för 
utgifter för statsbidrag till kommuner och 
landsting enligt lagen (2004:773) om kommunal-
ekonomisk utjämning. Anslaget används även 
som ett instrument för ekonomiska regleringar 
mellan staten och kommunsektorn (se 
tabell 3.6). 

Tillskott 

Kompensation till kommuner och landsting för 
avskaffandet av nedsättningen av socialavgifterna 
för unga 
I propositionen Vårändringsbudget för 2015 
föreslog regeringen att det skulle föras upp ett 
nytt ramanslag 1:4 Stöd till kommuner och lands-
ting om 863 miljoner kronor i statens budget. 
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens 
förslag (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, 
rskr. 2014/15:255). Regeringens förslag om att 
inrätta ramanslaget motiverades av att det inte är 
möjligt att ändra anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning under pågående budgetår. 
Ändamålet för anslaget 1:4 Stöd till kommuner 
och landsting är utgifter för statsbidrag till 
kommuner och landsting för ökade kostnader 
för anställda i åldern 18–26 år. Fr.o.m. 2016 
fyller anslaget 1:4 Stöd till kommuner och lands-
ting inte längre något syfte.  

Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning ökas med 2 618 miljoner 
kronor 2016 för att kompensera kommun-
sektorn för de ökade kostnaderna som uppstår 
som en följd av att nedsättningen av social-
avgifterna för unga slopas. Avskaffandet föreslås 
träda i kraft den 1 juni 2016, jämfört med som 
tidigare aviserat den 1 juli samma år, varför 
kompensationen avseende 2016 är 60 miljoner 
kronor högre än vad som beräknats i 
Vårändringsbudget för 2015. 

Beloppet fördelas mellan kommuner och 
landsting i proportion till antalet anställda i 
ålderskategorierna 18–26 år i kommuner 
respektive landsting och de genomsnittliga 
lönerna som gäller för dessa kategorier. Enligt en 
preliminär beräkning baserad på SCB:s struktur-
lönestatistik fördelas tillskottet för 2016 med 
2 225 miljoner kronor till kommunerna och 
393 miljoner kronor till landstingen. För 2017 
beräknas anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning utökas med 3 020 miljoner kronor 
jämfört med 2015. Preliminärt fördelas till-
skottet med 2 567 miljoner kronor till 
kommunerna och 453 miljoner kronor till lands-
tingen.  

Tillskott till landstingen fr.o.m. 2017 
Hälso- och sjukvården möter stora utmaningar, 
bl.a. i form av demografi, digitalisering och 
kompetensförsörjning (se avsnitt 3.5.4). För att 
stärka hälso- och sjukvården i bred bemärkelse 
föreslår regeringen att landstingen tillförs ett 
tillskott om 500 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2017. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjäm-
ning beräknas därför öka med detta belopp 
fr.o.m. 2017.  

Regleringar enligt den kommunala 
finansieringsprincipen 

Utökad undervisningstid i matematik 
mellanstadiet 
I budgetpropositionen för 2014 
(prop. 2013/14:1) föreslogs att undervisnings-
tiden i matematik i grundskolan och mot-
svarande skolformer borde utökas med mot-
svarande en timme i veckan för årskurserna 4–6, 
med början hösten 2016. Regeringen föreslår 
därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 245 miljoner kronor 2016 
och beräknar att anslaget ökas med 490 miljoner 
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per år fr.o.m. 2017 för att kompensera 
kommunerna för de kostnadsökningar som 
förslaget medför. 

Obligatorisk läxhjälp 
I 2015 års ekonomiska vårproposition aviserade 
regeringen att den inte avser att genomföra 
reformen om obligatorisk läxhjälp. Anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning föreslås där-
för minska med 390 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016.  

Obligatorisk kartläggning och bedömning 
Regeringen bedömde i propositionen Utbildning 
för nyanlända elever – mottagande och skolgång 
(prop. 2014/15:45) att kostnaderna för 
kommunerna för kravet på en obligatorisk kart-
läggning och bedömning av nyanlända elevers 
kunskaper uppgår till 60 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016. Riksdagen har beslutat i enlighet 
med regeringens förslag (bet. 2014/15:UbU6, 
rskr. 2014/15:177). Anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning föreslås därför öka med 
60 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016.  

Obligatoriska bedömningsstöd 
Obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skriv-
utveckling samt i matematik införs i årskurs 1 i 
grundskolan och grundsärskolan. Kommunerna 
kompenseras för de kostnader som förslaget 
medför med 13 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2016.  

Frivilliga nationella prov i SO och NO i årskurs 6 
I enlighet med den överenskommelse som 
slöts mellan regeringen och Moderata 
samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet 
liberalerna och Kristdemokraterna i februari 
2015, gjordes de nationella proven i grund-
skolans årskurs 6 i de samhällsorienterande 
ämnena (SO) och de naturorienterande 
ämnena (NO) frivilliga för skolan att anordna. 
Kommunerna har tidigare kompenserats för de 
tillkommande kostnaderna. Med anledning av 
att proven numera är frivilliga för 
skolhuvudmännen föreslår regeringen att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
minskas med 26 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2016. 

Den nya gymnasiesärskolan 
Riksdagen har beslutat i enlighet med förslagen i 
propositionen En gymnasiesärskola med hög 
kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9, 

rskr. 2011/12:141). I budgetpropositionen för 
2013 (prop. 2012/13:1) aviserades att 
kommunerna skulle kompenseras för de 
ekonomiska konsekvenserna som förslagen i 
propositionen medför. I förhållande till 2015 
föreslås anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjäm-
ning minskas med 1 miljon kronor 2016. Fr.o.m. 
2017 beräknas anslaget minskas med 4 miljoner 
kronor per år.  

Gymnasiereformen 
Enligt den förra regeringens bedömning i 
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) förbättrar 
gymnasiereformen på sikt förutsättningarna när 
det gäller elevers genomströmning samt 
skolornas planering, schemaläggning och möjlig-
heter att kunna fylla undervisningsgrupperna. I 
budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) 
aviserades därför en reglering av anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning i enlighet 
med den kommunala finansieringsprincipen. 
Denna reglering påbörjades 2012 i enlighet med 
riksdagens beslut.  

Regeringen föreslår att anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas 
med 470 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. 

Nationella minoritetsspråken stärks  
Riksdagen har beslutat i enlighet med förslagen i 
propositionen Vissa skollagsfrågor 
(prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, 
rskr. 2013:14:292), vilket innebär att det inte ska 
krävas att elever som vill delta i modersmåls-
undervisning på något av de nationella 
minoritetsspråken har grundläggande kunskaper. 
Förändringen innebär ökade kostnaderna för 
kommunerna. Anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning föreslås därför öka med 
4 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016. 

Stödboendereform för barn och unga 
Regeringen avser att under hösten 2015 lämna en 
proposition till riksdagen med förslag om en ny 
placeringsform, boende för stöd och tillsyn 
(stödboende) inom den sociala barn- och 
ungdomsvården som beräknas träda i kraft under 
2016. Placeringsformen beräknas innebära lägre 
kostnader för kommunerna och regeringen 
föreslår därför att anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning minskas med 14 miljoner 
kronor 2016 och beräknar att anslaget minskas 
med 27 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017. 
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Höjt takbelopp för högkostnadsskyddet i 
äldreomsorgen  
Regeringen föreslår att takbeloppen i hög-
kostnadsskyddet inom äldreomsorgen höjs 
fr.o.m. och med den 1 juli 2016 (avsnitt 2.2 och 
3.7). Förslaget innebär att takbeloppen avseende 
hemtjänst och dagverksamhet respektive del av 
flerbäddsrum i särskilt boende höjs med 211 
respektive 190 kronor per månad. Förslaget 
medför att kommunernas möjlighet till avgifts-
uttag ökar. Regeringen föreslår därför, i enlighet 
med den kommunala finansieringsprincipen, att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
minskas med 74 miljoner kronor 2016 (halvårs-
effekt) och 148 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2017. 

Höjning av barndelen i riksnormen 
Regeringen aviserade i 2015 års ekonomiska vår-
proposition att bestämmelserna om fritidspeng i 
socialtjänstlagen (2001:453) ska upphöra att gälla 
(prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 
2013/14:273) och att medlen i stället ska 
användas för en höjning av riksnormen för med 
barn i åldern 7–18 år. Regeringen föreslår i denna 
proposition (se utg.omr. 9) ytterligare en 
förstärkning av barndelen i riksnormen. För att 
neutralisera den finansiella effekten för 
kommunerna av förslaget föreslår regeringen att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
ökas med 181 miljoner kronor fr.o.m. 2016. 

Patientrörlighetsdirektivet 
Den 1 oktober 2013 trädde ny lagstiftning 
(prop. 2012:13/150, SoU23, rskr. 2012:13/269) i 
kraft i syfte att genomföra Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 
2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patient-
rörlighetsdirektivet). Landstingen och 
kommunerna fick av denna anledning kostnads-
ansvar för vissa ersättningar för gränsöver-
skridande vård som har betalats ut till personer 
som vid tiden för den vård som ersättningen 
avser var bosatta inom landstinget eller var 
kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen 
(1991:481) och stadigvarande vistades i lands-
tinget. 

I enlighet med vad som angavs i budget-
propositionen för 2014 flyttades därför 93 mil-
joner kronor från anslaget 1:7 Sjukvård i inter-
nationella förhållanden under utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg till 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 

under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner. För 2015 uppgick överföringen till 
162 miljoner kronor. För 2016 föreslås anslaget 
öka med 60 miljoner kronor jämfört med 2015 
och fr.o.m. 2017 beräknas anslaget öka med 
100 miljoner kronor jämfört med 2015. 

Mammografi 
Regeringen föreslår i denna proposition (se 
utg.omr. 9) att mammografi regelbundet ska 
erbjudas kostnadsfritt till kvinnor mellan 40 och 
74 år fr.o.m. den 1 juli 2016. För att kompensera 
landstingen för de tillkommande kostnader som 
förslaget medför, föreslår regeringen att anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
100 miljoner kronor 2016 (halvårseffekt) och 
beräknar att anslaget bör ökas med 207 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2017.  

Kostnadsfri tandvård till 23 år 
För att ytterligare förbättra tandhälsan vill 
regeringen att även unga vuxna ska erbjudas 
kostnadsfri tandvård (se utg.omr 9). Regeringen 
avser att göra tandvård kostnadsfri fr.o.m. 
januari 2017 för unga upp t.o.m. det år de fyller 
21 år. I ett andra steg höjs fr.o.m. januari 2018 
åldersgränsen till att gälla unga upp t.o.m. det år 
de fyller 23 år. Regeringen föreslår att 
landstingen kompenseras för de tillkommande 
kostnader som förslaget medför och beräknar att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning bör 
tillföras 276 miljoner kronor 2017 och 576 mil-
joner kronor per år fr.o.m. 2018.  

Sänkt högkostnadsskydd för personer 85 år och 
äldre 
För att förbättra hälsan hos äldre personer 
föreslår regeringen att avgiftsfrihet ska gälla för 
personer som är 85 år och äldre (se utg.omr. 9). 
Förslaget avser vårdavgifter inom öppen hälso- 
och sjukvård och som ingår i det nationella 
högkostnadsskyddet. Förslaget avses träda i 
kraft i januari 2017. Regeringen föreslår att 
landstingen ska kompenseras för avgiftsbort-
fallet som förslaget medför. Från och med 2017 
beräknas därför anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning öka med 200 miljoner 
kronor per år.  

Normer för vävnader och celler 
Europaparlamentet och rådet antog den 31 mars 
2004 direktivet (2004/23/EG) om fastställande 
av kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga 
vävnader och celler. Riksdagen har beslutat om 
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lagen (2008:2086) om kvalitets- och säkerhets-
normer vid hantering av mänskliga vävnader och 
celler (prop. 2007/08:96, bet. 2007/08:SoU12, 
rskr. 2007/08:177). Kostnaderna för landstingen 
att i Sverige genomföra de krav direktiven ställer 
beräknades till 119 miljoner kronor per år under 
tio år. I samband med budgetproposition för 
2008 aviserades att 119 miljoner kronor per år 
under perioden 2008–2017 skulle tillföras det 
dåvarande anslaget 48:1 Kommunalekonomisk 
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna 
bidrag till kommuner. I januari 2009 inkom 
Sveriges Kommuner och Landsting med en 
begäran om att en del av medlen borde vara 
riktade eftersom kostnaderna är olika i lands-
tingen beroende på verksamhetens art. Mot bak-
grund av ovanstående föreslogs i budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) att 
74 miljoner kronor per år skulle anvisas under 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg uppförda anslaget 1:10 Bidrag för 
mänskliga vävnader och celler för 2010, vilket 
medförde att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning minskades med motsvarande belopp. 

Tioårsperioden för att genomföra kraven 
enligt direktiven upphör 2017, varför regeringen 
beräknar att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning bör minskas med 45 miljoner kronor 
fr.o.m. år 2018. 

Övriga ekonomiska regleringar 

Begränsad avdragsrätt för pensionssparande 
Riksdagen har beslutat i enlighet med 
regeringens förslag i budgetpropositionen för 
2015 (prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, 
rskr 2014/15:29) att avdragsrätten för privat 
pensionssparande ska begränsas fr.o.m. 2015. 
Begränsningen av avdragsrätten leder till ökade 
skatteintäkter för kommunerna och landstingen. 
Från och med 2016 ska avdragsrätten avskaffas 
helt vilket beräknas ge kommunsektorn intäkter 
på 1 205 miljoner kronor per år. Som en följd av 
att kommunsektorns skatteintäkter ökar, 
föreslår regeringen att anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning minskas med 1 205 mil-
joner kronor per år fr.o.m. 2016, varav 
779 miljoner kronor avser kommunerna och 
426 miljoner kronor avser landstingen. 

Fördelningen mellan kommuner och lands-
ting är gjord i förhållande till den genomsnittliga 
skattesatsen för kommuner respektive landsting. 

Anslagsminskning med anledning av förändrad 
inkomstutjämning 
Inkomtutjämningsavgiften sänktes den 1 januari 
2014. För att kompensera de kommuner och 
landsting som fick lägre bidrag eller fick betala 
högre avgift till följd av sänkningen av inkomst-
utjämningsavgiften infördes ett särskilt bidrag, 
som finansieras av staten. Kompensationen 
beräknades till 961 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2014, varav 850 miljoner kronor avser 
kompensation till kommuner och 111 miljoner 
kronor kompensation till landsting 
(prop. 2013/14:1 utg.omr. 25 avsnitt 3.6, 
bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69).  

Regeringen föreslår i denna proposition (se 
avsnitt 2.1 och 3.6) att avgiftsnivåerna i inkomst-
utjämningen återställs till de nivåer som gällde 
fram t.o.m. 2013. Regeringen föreslår mot denna 
bakgrund att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning ska minskas med 961 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2016. Anslagsminskningen fördelas 
med 850 miljoner kronor för kommunerna och 
111 miljoner kronor för landstingen.  

Regeringens avsikt är att dessa medel ska 
användas inom ramen för regeringens bostads-
politiska paket. Bostadspaketet ska bidra till att 
öka bostadsbyggandet och underlätta etable-
ringen på bostadsmarknaden samt att öka takten 
på renoveringar och energieffektiviseringen i det 
befintliga bostadsbeståndet. Regeringen 
bedömer att ett ökat bostadsbyggande och en 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden ökar 
ekonomins tillväxtmöjligheter, vilket bidrar till 
förbättrade ekonomiska förutsättningarna för 
kommuner och landsting (se utg.omr. 18).  

Nedsättning av fastighetsavgiften  
Riksdagen har beslutat i enlighet med förslaget 
i budgetpropositionen för 2013 om en utökad 
nedsättning av fastighetsavgiften vid nybygg-
nation (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, 
rskr. 2012/13:37). Den tioåriga nedsättningen 
av fastighetsavgift för nybyggda bostäder 
utvidgas genom att fastighetsavgiften sätts ned 
helt även år 6–15 efter värdeåret. Utvidg-
ningen gäller för byggnader med beräknat 
värdeår 2012 eller senare. Ändringen trädde i 
kraft den 1 januari 2013. Förslaget minskar 
kommunernas inkomster från fastighets-
avgiften stegvis fr.o.m. 2018 t.o.m. 2027. År 
2027 beräknas inkomstminskningen till följd 
av förslaget uppgå till 960 miljoner kronor. 
För 2018 beräknas anslaget 1:1 Kommunal-
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ekonomisk utjämning ökas med 64 miljoner 
kronor och för 2019 med 128 miljoner kronor.  

Kompensation för sänkt skatt för pensionärer 
Regeringen föreslår i denna proposition (se 
volym 1, avsnitt 6 Skattefrågor) att det förhöjda 
grundavdraget för dem som vid beskatt-
ningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks på så 
sätt att pensionärer inte beskattas högre än lön-
tagare yngre än 65 år för inkomster upp till ca 
120 000 kronor per år. Det förhöjda grund-
avdraget förstärks även för dem med inkomster 
upp till ca 240 000 kronor per år.  

Förslaget medför att det kommunala skatte-
underlaget minskar, vilket innebär en minskning 
av kommunernas och landstingens skatte-
intäkter. Regeringen föreslår därför att 
kommunerna och landstingen kompenseras för 
det intäktsbortfall som förslaget medför. 

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
föreslås öka med 1 847 miljoner kronor per år 
fr.o.m. 2016. Preliminärt föreslås kompensation 
fördelas med 1 193 miljoner kronor till 
kommunerna och 654 miljoner kronor till lands-
tingen. Fördelningen mellan kommuner och 
landsting är gjord i förhållande till den genom-
snittliga skattesatsen för kommuner respektive 
landsting. 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark 
I avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa 
skattefrågor regleras hur länderna ska 
kompensera varandra för minskade skatte-
intäkter till följd av att pendlare mellan länderna 
beskattas i arbetslandet och inte i bosättnings-
landet (prop. 2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, 
rskr. 2003/04:269). Nettot av de utjämnings-

belopp som regleras i artikel 6 i avtalet bör 
fördelas på samtliga kommuner respektive 
landsting med ett enhetligt belopp per invånare. 
Detta eftersom den minskning av skatte-
intäkterna som följer av pendlingen fördelas på 
hela kommun- respektive landstingskollektivet 
genom inkomstutjämningen.  

Utjämningsbeloppens storlek påverkas av 
antalet pendlare som omfattas av utjämnings-
ordningen och deras löner. Förändringar i den 
dansk-svenska växelkursen påverkar också netto-
beloppet. För inkomståret 2013 ökade antalet 
pendlare från Danmark till Sverige, vilket inne-
burit att Sverige fått betala (knappt 14 miljoner 
kronor) mer i inkomstskatt till Danmark. 
Samtidigt minskade antalet pendlare från Sverige 
med arbete i Danmark, vilket inneburit att 
Danmark betalat (ca 16 miljoner kronor) mindre 
i inkomstskatt till Sverige. Nettobeloppet blir 
därmed sammanlagt 30 miljoner kronor lägre 
inkomstskatt till Sverige för inkomståret 2013 
jämfört med inkomståret 2012. För 2016 föreslås 
att skillnaden regleras mellan nettobeloppet för 
inkomståret 2013 och motsvarande belopp 2012 
genom en minskning av anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning. Nettot av dessa belopp är  
-30 miljoner kronor, varav 19 miljoner kronor 
avser kommunerna och 11 miljoner kronor avser 
landstingen.  

Fördelningen mellan kommuner och lands-
ting är gjord i förhållande till den genomsnittliga 
skattesatsen för kommuner respektive landsting. 
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Tabell 3.6 Tillskott, regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen och övriga ekonomiska regleringar för anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 

  Förslag 
kommuner 

2016 

 Beräknat 
kommuner 

2017 

Beräknat 
kommuner 

2018 

 Beräknat 
kommuner 

2019 

Förslag 
landsting 

2106 

Beräknat 
landsting 

2017 

Beräknat 
landsting 

2018 

Beräknat 
landsting 

2019 

Anvisat för 2015 62 707 62 707 62 707 62 707 25 016 25 016 25 016 25 016 

Tillskott         

Förstärkning slopad 
nedsättning av socialavgifter 
för unga 

 
 

2 225 

 
 

2 567 

 
 

2 567 

 
 

2 567 

 
 

393 

 
 

453 

 
 

453 

 
 

453 

Resursförstärkning 
landstingen 

      
500 

 
500 

 
500 

Regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen      

Utökad undervisningstid 
matematik mellanstadiet 

 
245 

 
490 

 
490 

 
490 

    

Borttagen obligatorisk läxhjälp -390 -390 -390 -390     

Obligatorisk 
kartläggning/bedömning 

60 60 60 60     

Obligatoriska bedömningsstöd 13 13 13 13     

Frivilliga nationella prov SO 
och NO 

 
-26 

 
-26 

 
-26 

 
-26 

    

Den nya gymnasiesärskolan -1 -4 -4 -4     

Gymnasiereformen -470 -470 -470 -470     

Nationella minoritetsspråken 4 4 4 4     

Stödboendereform -14 -27 -27 -27     

Höjt takbelopp 
högkostnadsskydd inom 
äldreomsorgen 

 
 

-74 

 
 

-148 

 
 

-148 

 
 

-148 

    

Höjning av barndelen i 
riksnormen 

 
181 

 
181 

 
181 

 
181 

    

Patientrörlighet     60 100 100 100 

Kostnadsfri mammografi     100 207 207 207 

Kostnadsfri tandvård      276 576 576 

Sänkt högkostnadsskydd för 
personer 85 år och äldre 

      
200 

 
200 

 
200 

EG-direktiv vävnader och celler       -45 -45 

Övriga regleringar         

Slopad avdragsrätt 
pensionssparande 

 
-779 

 
-779 

 
-779 

 
-779 

 
-426 

 
-426 

 
-426 

 
-426 

Minskning med anledning av 
förändrad inkomstutjämning 

 
-850 

 
-850 

 
-850 

 
-850 

 
-111 

 
-111 

 
-111 

 
-111 

Kompensation för nedsättning 
av fastighetsavgiften 

   
64 

 
128 

    

Kompensation för sänkt skatt 
för pensionärer 

 
1 193 

 
1 193 

 
1 193 

 
1 193 

 
654 

 
654 

 
654 

 
654 

Förändring nettobelopp 
utjämning Sverige–Danmark 

 
-19 

 
-19 

 
-19 

 
-19 

 
-11 

 
-11 

 
-11 

-11 

Justering för skatteväxling 
2015 

 
120 

 
60 

 
60 

 
60 

 
-120 

 
-60 

 
-60 

 
-60 

Summa 64 125 64 562 64 626 64 690 25 555 26 798 27 053 27 053 
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Skatteväxlingar mellan kommuner och landsting 
2016 

Statistiska centralbyrån (SCB) ska senast den 
1 oktober året före utjämningsåret beräkna och 
till kommunerna och landstingen redovisa 
preliminära bidrag och avgifter. För 2016 ska 
Skatteverket senast den 20 januari preliminärt 
besluta om bidrag och avgifter för varje kommun 
och landsting och senast den 15 april 2016 
fastställa bidragen och avgifterna. 

Beloppen i tabell 3.6 kan komma att ändras till 
följd av huvudmannaskapsförändringar som 
föranleder beslut om skatteväxlingar mellan 
kommuner och landsting i respektive län. 

I systemet för kommunalekonomisk utjäm-
ning justeras de länsvisa skattesatserna när 
skatteväxlingar sker mellan kommuner och 
landsting. De länsvisa skattesatserna används för 
att beräkna inkomstutjämningsbidragen och 
inkomstutjämningsavgifterna. Skatteväxlingar 
medför också ett behov av att justera fördel-
ningen mellan kommuner och landsting av 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Vid 
behov avser regeringen att besluta en sådan 
justering i samband med beslut om reglerings-
brevet för 2016. Justeringen påverkar emellertid 
inte den totala anslagsnivån. 

Regeringens avsikt var att besluta om en sådan 
justering av anslagsposterna för kommuner och 
landsting i regleringsbrevet för 2015. Av ett 
förbiseende beaktades inte detta vid regeringens 
beslut om regleringsbrev, varför landstingen till-
delades 60 miljoner kronor för mycket 2015. 
Som en temporär post minskas därför anslags-
posten för landstingen avseende 2016 med 
60 miljoner kronor och anslagsposten för 
kommunerna ökas med lika mycket (se tabell 
3.6).  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 87 722 687 87 722 687 87 722 687 87 722 687 

Förändring till följd av:    

Beslut 1 957 250 3 622 850 3 941 850 4 005 850 

Överföring 
till/från andra 
anslag  13 800 13 800 13 800 

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  89 679 937 91 359 337 91 678 337 91 742 337 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 89 679 937 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning för 2016. För 2017, 2018 och 2019 
beräknas anslaget till 91 359 337 000, 
91 678 337 000 respektive 91 742 337 000 
kronor. 

3.8.2 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-
kostnader 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-
kostnader  
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 465 329 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
3 712 965 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
3 645 603 

2016 Förslag 3 712 965      

2017 Beräknat 3 712 965      

2018 Beräknat 3 712 965      

2019 Beräknat 3 712 965      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag 
till kommuner enligt lagen (2008:342) om 
utjämning av kostnader för verksamhet enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 3 712 965 3 712 965 3 712 965 3 712 965 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 712 965 3 712 965 3 712 965 3 712 965 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
Omslutningen i kostnadsutjämningen ökar 
vanligtvis från ett år till ett annat. Det definitiva 
utfallet för 2015 fastställdes under våren 2015. 
Utgiftsprognosen för anslaget avseende 2015 är 
drygt 3 645 miljoner kronor, vilket är knappt 
67 miljoner kronor lägre än anvisat belopp. 
Regeringen bedömer att bidragen kommer att 
öka i förhållande till 2015 och föreslår att  
3 712 965 000 kronor anvisas under anslaget 
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader för 2016. 
För 2017–2019 beräknas anslaget till  
3 712 965 000 kronor för respektive år. 

3.8.3 1:3 Bidrag till 
kommunalekonomiska 
organisationer 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling 1:3 Bidrag till 
kommunalekonomiska organisationer 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
5 350 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
0 

 
2015 

 
Anslag 

 
5 350 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
5 350 

2016 Förslag 5 350      

2017 Beräknat 5 350      

2018 Beräknat 5 350      

2019 Beräknat 5 350      
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition. 

Ändamål 

Anslaget får användas för statsbidrag till två 
organisationer inom det kommunalekonomiska 

området, Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) och Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA). 

Rådet för kommunal redovisning 
RKR är en ideell förening för normbildning i 
kommunala redovisningsfrågor med uppgift att 
främja god redovisningssed i enlighet med lagen 
(1997:614) om kommunal redovisning. Med-
lemmar i föreningen är staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting. Medlemmarna har i 
avtal förbundit sig att årligen stödja föreningens 
verksamhet ekonomiskt med 1 400 000 kronor 
per år. En av RKR:s viktigaste uppgifter är att 
följa utvecklingen av redovisningen inom 
kommunsektorn.  

Rådet för främjande av kommunala analyser 
RKA bildades 2005 och är en ideell förening. 
Medlemmar i föreningen är staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting. RKA ska tillhanda-
hålla nyckeltal i en databas för jämförelser i 
kommunsektorn. Syftet med databasen är att 
stödja uppföljningen av måluppfyllelse och 
resursanvändning i kommuner och landsting. 
RKA ska vidare bl.a. utveckla befintliga nyckel-
tal, ta fram ytterligare nyckeltal med särskilt 
fokus på sådana tal som mäter kvalitet samt 
marknadsföra databasen för att öka dess använd-
ning och för att ge bättre förutsättningar för 
uppföljning av verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer  
Tusental kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 5 350 5 350 5 350 5 350 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt     

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 350 5 350 5 350 5 350 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget. 

 
RKR har i en skrivelse till Regeringskansliet 
(dnr Fi2015/02344/K) anhållit om statligt bidrag 
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för 2016 års verksamhet med 1 400 000 kronor, 
vilket är samma belopp som 2015.  

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
har i avtal förbundit sig att årligen stödja RKA:s 
verksamhet ekonomiskt med högst 
3 950 000 kronor vardera. Från och med 2011 
stöder Sveriges Kommuner och Landsting, enligt 
tilläggsavtal, föreningen med ytterligare 
400 000 kronor årligen. RKA har i en skrivelse 
till Regeringskansliet (dnr Fi2015/01349/K) 
anhållit om bidrag för 2016. Regeringen föreslår 
att RKA beviljas 3 950 000 kronor i bidrag.  

Regeringen föreslår att 5 350 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Bidrag till kommunal-
ekonomiska organisationer för 2016. För 2017–
2019 beräknas anslaget för respektive år uppgå 
till 5 350 000 kronor. 
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1 Sammanfattning av promemorian 

I denna promemoria lämnas förslag till föränd-
ringar i systemet för kommunalekonomisk 
utjämning. 

I promemorian föreslås att den länsvisa 
skattesatsen, som används vid beräkningen av 
inkomstutjämningsavgifter, för de kommuner 
och landsting som betalar en avgift ska fastställas 
utifrån 85 procent av medelskattesatsen 2003 för 
kommunerna respektive landstingen. Det 
innebär att avgifterna höjs för dessa kommuner 
och landsting. 

Därutöver föreslås ett avskaffande av det sär-
skilda bidrag som, inom ramen för struktur-
bidraget, kompenserar de kommuner och 
landsting som fick lägre intäkter eller högre 
avgifter till följd av sänkningen av inkomst-
utjämningsavgiften 2014. 

De förändringar som föreslås i denna 
promemoria innebär i huvudsak en återgång till 
de regler som gällde för beräkning av inkomstut-
jämningsavgifter fram till utgången av 2013. 

Avslutningsvis föreslås ett nytt införande-
bidrag. 

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 
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2 Författningsförslag i promemorian 

 
 
Härigenom föreskrivs att 3, 7 och 11–13 §§ lagen (2004:773) om 

kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §1 
Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas. 
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna 

för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt 
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal 
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med 
uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med 
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av 
skatt, m.m. 

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunder-lagen 
för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året 
före utjämningsåret. 

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften 
multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive 
landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den 
procentsats som anges i 4 §. 

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multi-
plicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen 
divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skatte-satsen 
för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning. 

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk 
kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, 
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild 
betydelse för att belysa strukturella förhållanden. 

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett 
landsting. 

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en 
kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då 
gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller 
landstingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 
11 § andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena samt 15 och 16 
§§. 

 Avgiftsökning: En avgiftsökning 
föreligger i den mån nettot av en 
kommuns eller ett landstings bidrag 
och avgifter år 2015 enligt den då 
gällande lydelsen av denna lag är större 
än nettot av kommunens eller 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2013:975. 
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landstingets bidrag och avgifter för 
samma år beräknade enligt denna lag. 

 
7 §2 

Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) 
som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §. 

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas 
utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade 
landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år. 

För avgiftsskyldiga kommuner och 
landsting ska de länsvisa skatte-
satserna i stället fastställas utifrån 60 
procent av medelskattesatsen år 2003 
för den del av det uppräknade 
skatteunderlaget som utgör högst 125 
procent av den uppräknade 
medelskattekraften, multiplicerad med 
antalet folkbokförda invånare i 
kommunen respektive landstinget. För 
överstigande del ska den länsvisa 
skattesatsen fastställas utifrån 85 
procent av medelskattesatsen år 2003. 

För avgiftsskyldiga kommuner och 
landsting ska de länsvisa skatte-
satserna i stället fastställas utifrån 85 
procent av medelskattesatsen år 2003. 

Vid fastställandet av de länsvisa skattesatserna ska hänsyn tas till skatte-
växlingar mellan kommuner och landsting i respektive län från och med år 
1991. 

 
11 §3 

En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande. 
En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt 

befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.  
En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett 
bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 
procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. 

En kommun som år 2013, vid en 
tillämpning av bestämmelsen om 
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, 
sammantaget skulle ha fått minskade 
intäkter från bidrag eller ökade 
kostnader för avgifter enligt denna lag 
har rätt till ett bidrag med 
motsvarande belopp. 

 

 
12 §4 

Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande. 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2013:975. 
3 Senaste lydelse 2013:975. 
4 Senaste lydelse 2013:975. 
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Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små 
landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp. 

Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt 
till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av 
det uppräknade skatteunderlaget år 2014.  

Ett landsting som år 2013, vid en 
tillämpning av bestämmelsen om 
länsvisa skattesatser i 7 § tredje stycket, 
sammantaget skulle ha fått minskade 
intäkter från bidrag eller ökade 
kostnader för avgifter enligt denna lag 
har rätt till ett bidrag med 
motsvarande belopp. 

 

 
13 §5 

En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till ett 
årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger 250 
kronor per invånare. 

 
 
 
 
 
Införandebidraget ska därefter 

årligen minska med 250 kronor per 
invånare till dess det upphör. 

 

En kommun eller ett landsting som 
får en avgiftsökning har rätt till ett 
årligt införandebidrag för den del av 
avgiftsökningen som överstiger 250 
kronor per invånare. 

Införandebidragen ska därefter 
årligen minska med 250 kronor per 
invånare till dess respektive bidrag 
upphör. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som 

avser tid före ikraftträdandet. 
 

 
 
                                                      
5 Senaste lydelse 2013:975. 
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3 Förteckning över 
remissinstanserna 

Efter remiss har yttrande över promemorian 
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och 
landsting (dnr Fi2015/379) kommit in från: 
Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, 
Statistiska centralbyrån, Aneby kommun, 
Bodens kommun, Bollnäs kommun, Botkyrka 
kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, 
Gotlands kommun, Göteborgs kommun, 
Hultsfreds kommun, Karlshamns kommun, 
Karlskoga kommun, Katrineholms kommun, 
Kiruna kommun, Köpings kommun, Laholms 
kommun, Lidingö kommun, Lomma kommun, 
Lycksele kommun, Melleruds kommun, Nacka 
kommun, Norrköpings kommun, Osby 
kommun, Sollentuna kommun, Solna kommun, 
Stockholms kommun, Täby kommun, 
Ulricehamns kommun, Uppsala kommun, 
Vaxholms kommun, Vellinge kommun, 
Värnamo kommun, Växjö kommun, 
Åtvidabergs kommun, Östhammars kommun, 
Skåne läns landsting, Stockholms läns landsting, 
Västerbottens läns landsting, Östergötlands läns 
landsting samt Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Arvika kommun, Bergs kommun, Falu 
kommun, Gällivare kommun, Helsingborgs 
kommun, Härnösands kommun, Kungsbacka 
kommun, Skövde kommun samt Österåkers 
kommun har inbjudits att lämna synpunkter, 
men avstått från att yttra sig.  

Därutöver har även bl.a. SmåKom, Eksjö 
kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, 
Habo kommun, Järfälla kommun, Jönköpings 
kommun, Nässjö kommun, Sigtuna kommun, 
Sundbybergs kommun, Sävsjö kommun, Tranås 
kommun, Vaggeryds kommun och Vetlanda 
kommun yttrat sig. 
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4 Lagrådets yttrande 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-
10. 

 
Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum 
och Per Virdesten samt justitierådet Erik 
Nymansson. 

 
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och 
landsting 
Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2015 
(Finansdepartementet) har regeringen beslutat 
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag 
om ändring i lagen (2004:773) om 
kommunalekonomisk utjämning. 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av 
kanslirådet Johan Ndure, biträdd av 
departementssekreteraren Malin Ekelund. 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

 
 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Höjt avgiftstak för avgift 
enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 8 kap. 5 § 
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Bilaga 2 

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 8 kap. 5 § 

Innehållsförteckning 

 

1 Sammanfattning av promemorian Höjt avgiftstak för avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § ................................................................ 15 

2 Promemorians förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ......... 16 

3 Förteckning över remissinstanser ....................................................................... 17 
 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 25 B i laga  2  

14 

 
 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 B i laga  2  

15 

1 Sammanfattning av promemorian 
Höjt avgiftstak för avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 
8 kap. 5 § 

Promemorians huvudsakliga innehåll 
I denna promemoria föreslås en höjning av 
högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänst-
lagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal 
hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge 
kommunerna möjlighet att höja sina avgifter 
med upp till 220 kronor per månad för dem med 
ett avgiftsutrymme som överstiger dagens av-
giftstak. Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor 
per månad för hemtjänst i ordinärt och särskilt 

boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- 
och sjukvård och 1 854 kronor per månad för 
bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänst-
lagen som en andel av prisbasbeloppet. 

Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt 
och särskilt boende, dagverksamhet samt kom-
munal hälso- och sjukvård kan till följd av änd-
ringen komma att öka med som mest 
2 640 kronor per år. 

Kommunernas intäkter beräknas öka med upp 
till 148 miljoner kronor per år. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2016. 

 



PROP.  2015/16:1 UTGIFTSOMRÅD E 25 B i laga  2  

16 

2 Promemorians förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
5 §1 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, till-

sammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per 
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger 
prisbasbeloppet, 

2. för bostad i särskilt boende per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger 
prisbasbeloppet. 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, till-

sammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per 
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet, 

2. för bostad i särskilt boende per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2010:250. 
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3 Förteckning över remissinstanser 

Socialstyrelsen, Statskontoret, Linnéuniver-
sitetet, Stockholms universitet, Bengtsfors 
kommun, Bergs kommun, Eksjö kommun, 
Gislaveds kommun, Göteborgs kommun, 
Hedemora kommun, Hässleholms kommun, 
Jokkmokks kommun, Järfälla kommun, 
Kristinehamns kommun, Lycksele kommun, 
Malmö kommun, Mora kommun, Nora kom-
mun, Oskarshamns kommun, Piteå kommun, 
Skellefteå kommun, Stockholms kommun, 
Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, 
Södertälje kommun, Tidaholms kommun, 
Tranemo kommun, Upplands Väsby kommun, 
Uppsala kommun, Vaxholms kommun, 
Vänersborgs kommun, Västerås kommun, 
Ystads kommun, Åtvidabergs kommun, 
Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges 
socialchefer, Handikappförbunden, Svenska 
kommunalarbetareförbundet (Kommunal), 
Pensionärernas riksorganisation, Riksförbundet 
pensionärsgemenskap, Svenska kommunal-
pensionärernas förbund, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Sveriges pensionärers riks-
förbund, Sveriges pensionärsförbund, Vision. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. för budgetåret 2016 anvisar ramanslagen 
under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor 
m.m. enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Anslag 1  10 613 976 

1:2 Anslag 2  10 000 

1:3 Anslag 3  145 200 

Summa  10 769 176 
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2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor 
m.m. 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
omfattar räntor på statsskulden, oförutsedda 
utgifter och Riksgäldskontorets provisions-
utgifter i samband med upplåning och skuld-
förvaltning. Utgiftsområdet ingår inte i 
utgifterna under utgiftstaket för staten. 

Målet för statsskuldsförvaltningen är att 
skulden ska förvaltas så att kostnaden för 
skulden långsiktigt minimeras samtidigt som 
risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska 
ske inom ramen för de krav som penning-
politiken ställer.  

Statsskuldens kostnader påverkas i första hand 
av skuldens storlek och räntenivåerna då skuld-
instrumenten gavs ut. En del av statsskulden är 
exponerad mot utländsk valuta, varför valuta-
kursrörelser också påverkar kostnaderna. För 
realskulden påverkas kostnaderna på motsva-
rande sätt av hur KPI utvecklas. Valet av 
upplåningsstrategi och upplåningsteknik gör att 
de ränteutgifter som avräknas mot statens 
budget kan uppvisa stora svängningar mellan 
åren, även om skuldutvecklingen, räntenivåerna 
och valutakurserna är stabila. Detta beror på att 
de kassamässiga ränteutgifterna påverkas av 
realiserade valuta- och kursdifferenser. För att 
studera den underliggande utvecklingen av 
ränteutgifterna bör den kostnadsmässiga 
redovisningen användas. 

Utfallet 2014 för utgiftsområdet uppgick till 
3,3 miljarder kronor och var därmed 
13,4 miljarder kronor lägre än 2013.  

Utgifterna under utgiftsområdet förväntas bli 
6,0 miljarder kronor högre 2015 än anvisat i 
statens budget. Ökningen härrör till anslaget 1:1 
Räntor på statsskulden och beror främst på högre 

valutakursförluster och kursförluster vid 
förtidsinlösen av lån. Valutakursförlusterna har 
blivit större än vad som antogs i 
budgetpropositionen för 2015 till följd av 
kronans svagare utveckling mot framför allt 
amerikanska dollar men även mot euron sedan 
slutet av 2014. Kursförlusterna har blivit större 
på grund av att marknadsräntorna blivit lägre än 
vad som antogs i föregående proposition. 
Ramförändringarna för utgiftsområdet  
2016–2018 förklaras också av utvecklingen på 
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden. I denna 
proposition föreslås att utgiftsområdet minskas 
med ca 12,3 miljarder kronor till 10,7 miljarder 
kronor 2016 jämfört med beräknad nivå i 
budgetpropositionen för 2015. 

Utgiftsområdet beräknas 2017 till 
20,3 miljarder kronor och 2018 till 25,8 miljarder 
kronor, vilket är ca 5,9 miljarder kronor 
respektive 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat 
i budgetpropositionen för 2015. Detta innebär 
således en viss omfördelning av utgifter mellan 
åren 2015 och framför allt 2016 och 2017. De 
lägre utgifterna 2016 och 2017 är främst en 
effekt av att både långa och korta marknads-
räntor är markant lägre i dag än vad som antogs i 
föregående budgetproposition.  
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 26 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015  
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

1:1 Räntor på statsskulden 3 200 29 171 26 328 10 614 20 143 25 675 33 149 

1:2 Oförutsedda utgifter 10 10 9 10 10 10 10 

1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 115 145 154 145 145 145 145 

Totalt för utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 3 325 29 326 26 491 10 769 20 298 25 831 33 305 

 
 

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2016–2019. 
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
Miljoner kronor 

 2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 526 20 526 20 526 20 526 

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2     

Beslut     

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar3 

-2 609 3 039 6 372 14 943 

Volymer4 852 733 -67 -1 164 

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden     

Övrigt5 -8 000 -4 000 -1 000 -1 000 

Ny ramnivå 10 769 20 298 25 831 33 305 
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU1, 
rsk. 2014/15:29). Beloppet är således exkl. beslut om ändringar i statens budget.  
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2015. Övriga 
förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en 
pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2017–2019 är preliminär. 
3Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade 
räntenivåer och valutakurser. 
4 Volymkomponenten utgörs av effekten av statens lånebehov. 
5 Övriga faktorer som påverkar utgifterna är Riksgäldskontorets upplånings- och 
skuldförvaltningsteknik. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.3 Ramnivå 2016 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
Miljoner kronor 

 2016 

Transfereringar 1 10 

Verksamhetskostnader 2 0 

Investeringar 3 0 

Ränteutgifter4 10 759 

Summa ramnivå 10 769 
Anm.: Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2014 samt kända 
förändringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror samt inköp av varor och tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
4 Med ränteutgifter avses räntor på statsskulden och Riksgäldskontorets 
provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.  
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3 Räntor på statsskulden 

3.1 Räntor på statsskulden 

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Räntor på statsskulden 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
3 199 932 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
18 729 068 

 
2015 

 
Anslag 

 
29 171 000 

 Utgifts- 
prognos 

 
26 328 000 

2016 Förslag 10 613 976      

2017 Beräknat 20 142 750      

2018 Beräknat 25 675 341      

2019 Beräknat 33 149 494      

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för räntor på 
statskulden. 

Anslagsutfall och utgiftsprognos 2015 

Utfallet på anslaget 2014 blev 3,2 miljarder 
kronor, vilket är 18,7 miljarder kronor lägre än 
anvisade medel. År 2015 beräknas utgifterna bli 
26,3 miljarder kronor vilket är 6,1 miljarder 
kronor högre än vad som bedömdes i 2015 års 
budgetproposition. De huvudsakliga orsakerna 
till revideringen av utgifterna är att utvecklingen 
av kronans växelkurs blivit svagare än förväntat 
mot relevanta valutor så som amerikanska dollar 
och euro, vilket har fått till följd att 
valutakursförlusterna ökat. Dessutom har 
marknadsräntorna utvecklats svagare än vad som 
antogs i budgetpropositionen för 2015 vilket 
inneburit att kursförluster uppstått (se tabell 
3.2).  

Regeringens överväganden 

Regeringen beslutar om den övergripande 
styrningen av statsskuldens förvaltning i årliga 
riktlinjebeslut senast den 15 november. 
Riksgäldskontoret lämnar förslag till riktlinjer 
och förslaget remitteras därefter till Riksbanken 
för yttrande. I riktlinjebeslutet fastställs bl.a. 
skuldens räntebindningstid och fördelningen 
mellan de tre skuldslagen nominell skuld i 
svenska kronor, real skuld i svenska kronor och 
skuld i utländsk valuta. Inom de ramar 
regeringen fastställer har Riksgäldskontoret 
mandat att fatta beslut om hur statsskulden ska 
förvaltas. Utgångspunkten för såväl riktlinjerna 
som Riksgäldskontorets beslut och förvaltning 
är målet att minimera kostnaderna för stats-
skulden med beaktande av risk. Resultatet för 
statsskuldsförvaltningen redovisas i avsnitt 4. 

3.2 Statsskuldsräntor 

Utgift- och kostnadsmässiga statsskuldsräntor 
Den budgetpåverkande redovisningen av stats-
skuldsräntorna är utgiftsmässig och i stort sett 
baserad på de betalningar som sker varje år, dvs. 
kassamässig. Ränteutgifterna blir därmed starkt 
beroende av vilken upplåningsteknik som 
tillämpas och kan uppvisa stora svängningar 
mellan åren som inte direkt kan hänföras till den 
underliggande skuld-, ränte- och valutakurs-
utvecklingen under motsvarande period. De 
utgiftsmässiga statsskuldsräntorna för 2014–
2019 redovisas i tabell 3.2. 

Förutom löpande ränteutgifter samt över- och 
underkurser från emissioner av statsobligationer, 
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utgörs de totala ränteutbetalningarna även av 
utgifter i form av realiserade kursdifferenser vid 
förtidsinlösen av lån samt realiserade valuta-
kursdifferenser (se tabell 3.2). 

 
Tabell 3.2 Utgiftsmässiga statsskuldsräntor 2014–2019 
Miljarder kronor 
Utfall 2014 och prognos 2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Räntor på lån i 
svenska kronor 

24,6 23,5 18,1 23,1 25,0 32,0 

Räntor på lån i ut-
ländsk valuta 

0,7 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Över-/underkurser 
vid emission1 

-16,7 -16,5 -5,5 0,0 2,5 3,0 

Summa räntor 8,7 7,5 13,6 24,6 29,5 37,5 

Räntor på in- och 
utlåning2 

-4,0 -3,5 -3,0 -3,0 -3,5 -4,0 

Valutakursförluster 
/-vinster3 

-5,0 11,5 -0,5 -1,0 0,0 0,0 

Kursförluster/ 
-vinster4 

3,6 11,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa ränteut-
gifter 

3,2 26,5 11,1 20,6 26,0 33,5 

1 Om Riksgäldskontoret (RGK) emitterat en obligation med en kupongränta som är 
högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att RGK får den 
diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av 
köparen. Underkurser uppstår vid motsatt förhållande. 
2 Ränteutgifterna påverkas inte av RGK:s nettoutlåning, medan räntekostnaderna 
gör det. Den större statsskuld som följer av RGK:s nettoutlåning påverkar således 
inte anslaget för statsskuldsräntor. Förklaringen är att anslaget nettoredovisas . 
De högre ränteutgifter som beror på skuldens ökning motsvaras av en lika stor 
ökning av ränteinkomsterna. Däremot påverkas de kostnadsmässiga statsskulds -
räntorna fullt ut av ökningen av statsskulden. 
3 Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförlus -
ter eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet 
tecknades. Posten påverkar utgifterna på statens budget och statens budget-
saldo, men inte statens finansiella sparande. 
4 Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än 
marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursvinster uppstår vid motsatt förhål -
lande. Posten påverkar utgifterna på statens budget och saldot, men inte statens 
finansiella sparande. 

 
De kostnadsmässiga räntorna som visas i tabell 
3.3 används vid beräkningen av statens finansiella 
sparande. Kostnadsmässig redovisning innebär 
att räntorna periodiseras över lånets löptid vilket 
innebär att de bokförs till det år de uppstått och 
till vilket de kan hänföras till. De 
kostnadsmässiga räntorna ger en bättre bild av 
hur kostnaden för statsskulden utvecklas. Tabell 
3.3 utgår från posten summa räntor i tabell 3.2 
och lägger till en kostnadsjusteringspost för att 
få räntorna rätt periodiserade. De realiserade 
valutakurs- och kursförlusterna, vilka påverkar 
ränteutgifterna, kommer därmed inte med i 
beräkningen av de kostnadsmässiga räntorna. I 
beräkningen av det finansiella sparandet ingår 
inte värdeförändringar. Följaktligen tas inte 

heller orealiserade omvärderingar av statsskulden 
som härrör från ändringar i marknadsräntor eller 
växelkurser upp som kostnader för statsskulden.  

Räntekostnaderna ökar under perioden 2015–
2019 i takt med högre marknadsräntor trots att 
statsskulden minskar fr.o.m. 2018. 

 
Tabell 3.3 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor 2014–2019 

Miljarder kronor 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Summa räntor enligt 
tabell 3.2 

8,7 7,5 13,6 24,6 29,5 37,5 

Summa kostnads-
justering 

7,3 5,0 3,5 -3,0 -3,5 -4,0 

Summa 
räntekostnader1 

16,0 12,5 17,1 21,6 26,0 33,5 

1 Exklusive realiserade valuta- och kursdifferenser. 

3.3 Faktorer som påverkar 
ränteutgifterna 

Storleken på statsskulden, inhemska och 
utländska räntenivåer samt den svenska kronans 
växelkurs mot andra valutor är de viktigaste 
faktorerna för ränteutgifternas storlek. Som 
tidigare nämnts har Riksgäldskontorets låne-
teknik också betydelse för hur ränteutgifterna 
fördelas över tiden. 

Ränteutgifterna för statsskulden blev drygt 
13 miljarder kronor lägre 2014 jämfört med 
2013. Det låga utfallet för statsskuldsräntorna 
2014 förklaras huvudsakligen av de historiskt 
sett mycket låga marknadsräntorna. 

 
Diagram 3.1 Statsskuldsräntor (utgiftsmässiga) 2000–2019 
Miljarder kronor Procent av BNP Ange text för y-axel 2. 

 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
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Av diagram 3.1 framgår att de utgiftsmässiga 
statsskuldsräntorna har minskat från 
ca 90 miljarder kronor i början av 2000-talet till 
ca 3 miljarder kronor 2014. Som andel av BNP 
minskade statsskuldsräntorna under mot-
svarande period från ca 3,8 procent till 
ca 0,1 procent. Minskningen beror främst på att 
marknadsräntorna har sjunkit  men även på en 
lägre statsskuld i relativa termer. 

År 2015 beräknas ränteutgifterna bli 
23,1 miljarder kronor högre än 2014. Den stora 
ökningen mellan åren beror dels på  stora valuta- 
och kursförluster 2015, dels på en större 
utbetalning av inflationskompensation då ett 
realobligationslån löper till förfall i december 
2015. Valutaförluster uppstår på samtliga 
instrument i utländsk valuta om valutakursen för 
den utländska valutan vid förfallotidpunkten är 
högre än vid emissionstillfället. På motsvarande 
sätt uppstår kursdifferenser  vid förtidsinlösen av 
lån då marknadsräntorna inte är desamma som 
kupongräntan. I detta fall förklaras utgifterna av 
att marknadsräntan understiger kupongräntan. 

År 2016–2019 väntas ränteutgifterna öka från 
11 till 34 miljarder kronor per år. Även om stats-
skulden minskar under denna period (både 
nominellt och som andel av BNP) ökar ränte-
utgifterna framför allt till följd av relativt kraftigt 
stigande marknadsräntor jämfört med de 
historiskt sett låga nivåerna de föregående åren.  

Uttryckt som andel av BNP beräknas 
utgifterna för statsskuldsräntorna öka under 
prognosperioden; från 0,1 procent 2014 till 
0,7 procent 2019. 

3.3.1 Statsskulden och statens 
budgetsaldo 

Statsskuldens storlek förändras i takt med 
statens budgetsaldo och ändrade skulddisposi-
tioner m.m. En skulddisposition är exempelvis 
en omvärdering av valutaskulden till aktuella 
valutakurser. Omvärderingen påverkar stats-
skuldens storlek, men inte budgetsaldot 
eftersom enbart realiserade valutakursdifferenser 
belastar ränteanslaget. 

Efter att skuldkvoten, dvs. statsskulden som 
andel av BNP, sjunkit under hela 2000-talet 
ökade kvoten tillfälligt krisåret 2009 (se diagram 
3.2) till stor del p.g.a. vidareutlåningen till 
Riksbanken för förstärkning av valutareserven 
samt fallande BNP. Sedan sjönk skuldkvoten 

återigen men i samband med en ytterligare 
förstärkning av valutareserven om drygt 
100 miljarder kronor i början av 2013 ökade 
skuldkvoten igen och statsskulden uppgick vid 
utgången av 2013 till 1 236 miljarder kronor 
varav vidareutlåningen till Riksbanken uppgick 
till ca 193 miljarder kronor (motsvarande cirka 5 
procent av BNP). Även 2014 ökade skuldkvoten 
något men kommer under hela prognosperioden 
att minska trendmässigt.  

 
Diagram 3.2 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av 
BNP 1990-2019 
Miljarder kronor Procent av BNP  

 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

 
Från och med 2018 bidrar de växande budget-
överskotten till att statsskulden minskar, både 
nominellt och som andel av BNP. Skuldkvoten 
beräknas minska till 27,1 procent 2019.  

Utöver konjunkturåterhämtningen bidrar 
även ett beräkningstekniskt antagande om 
försäljningar av statens innehav av aktier i 
noterade och onoterade bolag till att stats-
skulden minskar. De antagna försäljningarna 
minskar lånebehovet med 5 miljarder kronor per 
år 2015–2019. Sammantaget minskar därmed 
statsskulden till följd av försäljningsantagandena 
med 25 miljarder kronor fram till och med 2019. 
Om detta beräkningstekniska antagande 
exkluderades skulle skuldkvoten uppgå till 
27,6 procent 2019. 

För 2014–2019 väntas budgetsaldot förbättras 
årligen för att uppgå till 37 miljarder kronor 
2019. (se diagram 3.3). 
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Diagram 3.3 Statens budgetsaldo 2000–2019 
Miljarder kronor 

 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

3.3.2 Ränte- och valutakursutveckling 

Värdet på den svenska kronan påverkar ränte-
utgifterna men också statsskulden direkt 
eftersom valutaskulden värderas till aktuella 
valutakurser. En svagare krona ökar ränte-ut-
gifterna för lån i utländska valutor och en 
starkare krona minskar ränteutgifterna. 
Dessutom påverkas ränteanslaget av realiserade 
differenser, vilka uppstår när lån i utländska 
valutor förfaller. Om kronan stärkts sedan lånet 
togs uppstår en valutavinst, och vice versa. 
Därutöver påverkas ränteutgifterna av valuta-
kursförändringar mellan andra valutor än 
kronan. 

 
Diagram 3.4 Ränteförutsättningar 
Procent, årsgenomsnitt 

 
Källor: Riksbanken och egna beräkningar. 

 
Statsobligationsräntorna i Sverige, USA och 
Tyskland har under lång tid sjunkit trend-
mässigt. Låga räntor avspeglar normalt för-
väntningar om låg tillväxt och låga styrräntor 

under lång tid framöver. Utvecklingen på ränte-
markanden har bl.a. styrts av den geopolitiska 
utvecklingen i omvärlden vilken ökat finans-
marknadens efterfrågan på relativt säkra 
tillgångar som bl.a. statsobligationer. Utöver 
förväntningarna om den geopolitiska utveckl-
ingen har även BNP-utvecklingen (och 
inflationen) varit svagare än förväntat vilket lett 
till reviderade bedömningar av penninpolitiken i 
en mer expansiv inriktning under en längre tid 
framöver. I takt med att konjunkturen åter-
hämtar sig och riskaptiten återgår till normalare 
nivåer förväntas investerare söka sig till andra 
placeringsslag och stats-obligationsräntorna 
kommer då att stiga (diagram 3.4 och tabell 3.4). 

 
Tabell 3.4 Ränteförutsättningar 
Procent årsgenomsnitt då inte annat anges 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsskuldväxel 
6-månaders 0,41 

-
0,27 -0,22 0,34 1,11 2,13 

Statsobligation 
5-års 0,94 0,24 1,05 1,93 2,58 3,17 

Statsobligation 
10-års 1,24 0,61 1,29 2,24 2,97 3,47 

Tyskland 5-års 0,39 0,10 0,79 1,80 2,68 3,05 

USA 6-mån 0,06 0,32 1,53 2,68 3,51 3,60 

Växelkurs 
SEK/EUR 9,10 9,36 9,30 9,16 9,04 9,01 

Växelkurs 
SEK/USD 6,86 8,39 8,25 8,15 8,05 7,95 

Källor: Riksbanken och egna beräkningar. 

 
Den svenska kronan försvagades under hela 2014 
mot euron och amerikanska dollar, en utveckling 
som även fortsatt under 2015, om än i måttligare 
takt. Under de kommande åren förväntas kronan 
stärkas något gentemot dessa valutor och mot en 
korg (dvs. ett sammanvägt genomsnitt) av 
Sveriges viktigaste handelspartners valutor, det 
s.k. KIX-indexet.  

3.3.3 Upplåning 

Den okonsoliderade statsskuldens fördelning på 
olika skuldslag framgår av diagram 3.5. En första 
indelning kan göras mellan lån i svenska kronor 
och i utländsk valuta. För skulden i svenska 
kronor görs vidare en indelning i nominella och 
reala låneinstrument. 
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Diagram 3.5 Statsskuldens (inkl. skuldskötselinstrument) 
fördelning på instrument 
Andelar av statsskulden 2014-07-31 

 

 
Källa: Riksgäldskontoret. 

Nominella lån i svenska kronor 
Drygt hälften av statsskulden är finansierad med 
nominella lån i svenska kronor. De två lånein-
strument som används är i huvudsak stats-
obligationer och statsskuldväxlar. 

Statsskuldväxlar har en löptid som normalt 
uppgår till högst 6 månader. En statsskuldväxel 
är ett s.k. nollkuponginstrument. Räntan är 
skillnaden mellan det belopp som staten erhåller 
när växeln emitteras och det belopp som staten 
återbetalar vid förfall. Den korta löptiden på 
statsskuldväxlar gör att en förändring i ränte-
nivån slår igenom relativt snabbt på räntekost-
naderna. 

Statsobligationer har en fast årlig kupong-
ränta, vilket innebär att räntan betalas ut årligen 
med ett lika stort belopp varje gång. Normalt 
finns cirka tio olika statsobligationer, med en 
löptid på mellan 1 och 15 år. Våren 2009 emitte-
rades dock en 30-årig obligation och våren 2012 
emitterades en 20-årig obligation. Initialt brukar 
kupongräntan och marknadsräntan vara ungefär 
densamma. När marknadsräntan förändras får 
det till följd att obligationer som senare emitte-
ras i samma lån får en överkurs, alternativt en 
underkurs. När Riksgäldskontoret emitterar 
obligationer med överkurs betraktas det som en 
ränteintäkt och när emitteringen sker till under-
kurs betraktas det som en ränteutgift. Det gör 
att de kassamässiga räntorna för enskilda år kan 
variera betydligt. De kostnadsmässiga räntorna 
påverkas däremot inte av över- och underkurser. 

Riksgäldskontoret lånar även direkt från 
privatpersoner och mindre investerare, där 
premieobligationer står för den största delen av 
upplåningen. 

Reala lån i svenska kronor 
Förenklat uttryckt får den som köper en real-
obligation en real ränta plus kompensation för 
inflation. Realobligationer finns både med årlig 
kupongränta och som nollkupongare. Räntan för 
realobligationer med kupong räknas upp med 
inflationen, liksom det belopp som återbetalas på 
förfallodagen. För nollkupongare räknas åter-
betalningsbeloppet upp med inflationen. Det 
innebär att en stor del av räntan betalas först när 
lånet förfaller. I likhet med vad som gäller för 
nominella obligationer uppstår det över- och 
underkurser, vilka vid sidan av relationen mellan 
kupongränta och marknadsränta även är 
beroende av inflationen. 

Nominella lån i utländsk valuta 
Valutaskulden är finansierad dels i obligationer 
direkt i utländsk valuta, dels med s.k. valuta-
swappar. Valutaswappar är avtal där en ränte-
betalning i kronor byts mot en räntebetalning i 
utländsk valuta. Valutaswappar har använts när 
den upplåningsformen har varit billigare än att 
låna direkt i utländsk valuta.  

Riksgäldskontorets styrelse fastställer varje år 
ett riktmärke som anger hur fördelningen mellan 
olika valutor ska vara. Riktmärket har för 2015 
ändrats från en procentuell fördelning av 
exponeringen till en exponering mätt som 
nominella belopp uttryckta i respektive valuta1. 
Det ungefärliga riktmärket för exponeringen, 
med växelkurser per 31/7 2015, mellan de olika 
valutorna framgår av diagram 3.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
1 Se vidare Riksgäldens Finans- och riskpolicy 2015. 
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Diagram 3.6 Valutaskuldens sammansättning, riktmärke 
2014 (lån till Riksbanken inkluderas ej) 
Procent 

 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

 
Riktmärket bestämmer exponeringen mot olika 
valutor i valutaskulden inklusive derivat 
(exempelvis valutaswappar). Riksgäldskontoret 
ger inte ut valutalån direkt enligt riktmärket utan 
strävar efter att minska kostnaderna genom att 
anpassa valutasammansättningen till riktmärket 
via derivat. Exponeringen skiljer sig därmed från 
hur den underliggande finansieringen ser ut, se 
diagram 3.7. 

Derivatkontrakten ger upphov till ränte-
utgifter och ränteinkomster som är beroende av 
ränte- och valutakursutvecklingen. Derivaten är 
en del av upplåningstekniken som syftar till att 
åstadkomma så billig upplåning som möjligt, 
samtidigt som risken i förvaltningen kan styras. 

 
Diagram 3.7 Finansiering av valutaskulden per valuta 
(inklusive lån till Riksbanken) 
Andelar 2014-07-31 

 
Källa: Riksgäldskontoret. 

 

3.4 Känslighetsanalys 

Förändrade ränteantaganden 
Om de svenska korta och långa marknads-
räntorna ökar eller minskar med en procent-
enhet under 2015 blir de utgiftsmässiga stats-
skuldsräntorna ca 3 miljarder kronor högre 
respektive lägre. En procentenhets ökning eller 
minskning av nivån på de utländska räntorna 
under 2015 leder till att de utgiftsmässiga stats-
skuldsräntorna blir ca 1 miljarder kronor högre 
eller lägre. 

Förändrade antaganden avseende budgetsaldot 
En förbättring av statens budgetsaldo med 
20 miljarder kronor ett enskilt år skulle minska 
de utgiftsmässiga statsskuldsräntorna med 
ca 0,1 miljarder kronor det första året. Från och 
med året efter förbättringen blir effekten på 
statsskuldsräntorna ca 0,4 miljarder kronor.  

Känslighetsberäkningarna ovan är schablon-
mässiga. Beroende på när förändringen inträffar 
under året och hur det förändrade lånebehovet 
påverkar finansieringen kan effekten bli 
annorlunda. Ekonomiska konsekvenser (i form 
av kursförluster etc.) av en förändrad låneplan är 
svåra att kvantifiera eftersom låneplanen kan 
ändras flera gånger per år när lånebehov eller 
marknadsläge förändras. 

Osäkerhetsmarginal i anslagsberäkningar 
Statsskulden har varierat mellan 1 062–1 347 
miljarder kronor och räntebetalningarna mellan 
3–90 miljarder kronor per år sedan 2000. Dock 
har såväl statsskulden som räntebetalningarna 
trendmässigt minskat sedan 2005.  

Storleken på statsskulden, inhemska och 
utländska räntenivåer samt den svenska kronans 
växelkurs mot andra valutor är de viktigaste 
faktorerna för ränteutgifternas storlek. 
Dessutom kan Riksgäldskontorets upplånings-
teknik få betydande effekter på ränteutgifterna 
på kort sikt, främst genom att ränteutgifter 
omfördelas över tiden. Det innebär att utgifterna 
för statsskuldsräntorna är svåra att beräkna. En 
analys av utfall 2000–2014 visar att anslaget har 
över- eller underskattats med i genomsnitt i 
absoluta tal 7 miljarder kronor per år i statens 
budget. Även 2015 prognostiseras en relativt 
stor avvikelse från budgeterade medel. 
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3.5 Regeringens överväganden 

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2015–2018, för 1:1 
Räntor på statsskulden 
Miljoner kronor 

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 20 371 20 371 20 371 20 371 

Förändring till följd av:    

Beslut     

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar2 

-2 678 2 929 6 227 1 5620 

Volymer3 921 843 77 -1 842 

Överföring 
till/från andra 
anslag     

Övrigt4 -8 000 -4000 -1000 -1000 

Förslag/ 
beräknat 
anslag  

10 614 20 143 25 675 33 149 

1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 2014/15:FiU10, 
rsk. 2014/15:29). Beloppet är således exkl. beslut om ändringar i statens budget. 
2 Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade 
räntenivåer och valutakurser. 
3 Volymkomponenten utgörs av effekten av lånebehovet. 
4 Övriga faktorer som påverkar utgifterna är Riksgäldskontorets upplånings- och 
skuldförvaltningsteknik. 

 
Regeringen föreslår att 10 614 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Räntor på statsskulden 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas an-
slaget till 20 143 000 000 kronor, 25 675 000 000 
kronor respektive 33 149 000 000 kronor. 
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4 Preliminär utvärdering av 
statsskuldsförvaltningen 

4.1 Utvärdering av 
statsskuldsförvaltningen 

Regeringen utvärderar den förda statsskulds-
politiken i en skrivelse till riksdagen vartannat år. 
Åren mellan utvärderingsskrivelserna redovisar 
regeringen en preliminär utvärdering i budget-
propositionen. För att öka tydligheten i resultat-
uppföljningen har utvärderingen av statsskulds-
förvaltningen flyttats från utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning (se 
avsnitt 3.2 Mål för finansmarknadsområdet). 
Nedan redovisas således en preliminär utvärde-
ring av den förda statsskuldspolitiken för 
perioden 2010‒2014. Eftersom målet för stats-
skuldsförvaltingen är långsiktigt utvärderas 
förvaltningen över rullande femårsintervall.  

I skrivelsen Utvärdering av statens upplåning 
och skuldförvaltning 2009−2013 (skr. 
2013/14:196), som regeringen överlämnade till 
riksdagen våren 2014, var den huvudsakliga 
slutsatsen att statens upplåning och skuld-
förvaltning fungerat väl under hela utvärderings-
perioden. De kvantitativa målen har i huvudsak 
uppnåtts. Ekonomistyrningsverket, som Finans-
departementet anlitade som stöd för utvärde-
ringen, bedömde att Riksgäldskontoret uppfyller 
målsättningen om en kostnadseffektiv skuld-
förvaltning även om målformuleringen inte 
möjliggör en kvantitativ utvärdering. Nästa 
utvärderingsskrivelse, som ska avse 2011−2015, 
kommer att överlämnas till riksdagen i april 
2016.  

4.1.1 Mål, ansvarsfördelning och process  

Målet för statsskuldspolitiken är att statens 
skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden 
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i 
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske 
inom ramen för de krav som penningpolitiken 
ställer, 5 kap. 5 § budgetlagen (2011:203).  

Utifrån målet beslutar regeringen i årliga 
riktlinjebeslut om den övergripande styrningen 
och därigenom om avvägningen mellan förvän-
tad kostnad och risk i statsskulden. Riksgälds-
kontoret ansvarar för att upplåning och förvalt-
ning görs i enlighet med målet och inom ramen 
för de riktlinjer som regeringen beslutat. 
Regeringens riktlinjebeslut ska fattas senast den 
15 november. Till grund för beslutet ligger bland 
annat Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer 
som också ska lämnas årligen, senast den 
1 oktober. I samband med beredningen av 
Riksgäldskontorets förslag ges Riksbanken 
möjlighet att yttra sig.  

4.1.2 Övergripande om regeringens 
styrning av statsskuldens förvaltning  

Målet för statsskuldsförvaltningen innebär att 
regeringens riktlinjebeslut ska baseras på en 
avvägning mellan långsiktig kostnad och risk. 
Avvägningen görs främst genom valet av löptid. 
Väljs en kortare löptid i skulden förväntas den 
genomsnittliga kostnaden bli lägre samtidigt 
som risken i förvaltningen stiger (och tvärtom). 
Detta beror på att avkastningskurvan över tid 
antas ha en positiv lutning samtidigt som korta 
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marknadsräntor varierar mer. En kortare löptid 
innebär att en större del av skulden sätts om i 
varje period, vilket gör att en ränteuppgång 
snabbare får genomslag på räntekostnaderna. I 
riktlinjerna beslutas även statsskuldens samman-
sättning i termer av skuldslag. Genom att fördela 
statsskulden på flera skuldslag med olika 
riskegenskaper reduceras risken jämfört med om 
statsskulden bara består av ett skuldslag. 
Regeringens styrning tar även sin utgångspunkt 
från statsskuldens storlek och förväntade 
utveckling. Principiellt innebär en låg statsskuld 
att utrymmet för risktagande ökar i utbyte mot 
lägre förväntade kostnader. Orsaken till detta är 
att en lägre statsskuld medför lägre kostnader, 
som i sin tur gör att variationerna i kostnaderna 
uttryckt i kronor minskar.  

Som styrmått för såväl löptid som stats-
skulden sammansättning har statsskuldens 
summerade kassaflöde (SSK-måttet) använts 
under perioden 2007‒2014. Måttet mäter risken i 
statsskulden genom att omfatta framtida åtagan-
den i termer av kassaflöden. Förutom nominella 
slutbelopp ingår i detta mått även kupongbetal-
ningar och inflationskompensation. Jämfört med 
måtten okonsoliderad statsskuld och konsolide-
rad statsskuld, vilka redovisas i budget-
propositionen, inkluderar SSK-måttet kassa-
flöden från tillgångar som ligger inom 
Riksgäldskontorets skuldförvaltning. Under 
perioder har denna typ av tillgångar ökat till följd 
av t.ex. extraupplåning i statsskuldväxlar (hösten 
2008) och vidareutlåning till Riksbanken (från 
2009).  

4.2 Redovisning av regeringens 
riktlinjebeslut och utvärdering av 
Riksgäldskontorets upplåning 
och skuldförvaltning  

4.2.1 Statsskuldens sammansättning 

Statsskulden är fördelad på flera skuldslag i syfte 
att minska risken i statsskuldsförvaltningen utan 
att öka kostnaderna. Den största delen av 
statsskulden består av nominella lån i kronor. I 
övrigt består statsskulden av real skuld i kronor 
och valutaskuld. Regeringen har under perioden 
2010‒2014 styrt statsskuldens sammansättning 
genom att fastställa målandelar för valutaskulden 
och för den reala kronskulden. Andelen 

nominell kronskuld är en direkt konsekvens av 
målandelarna för de båda andra skuldslagen. 
Under hela perioden 2010‒2014 har målandelen 
för valutaskulden varit 15 procent och för den 
reala kronskulden 25 procent. Resterande 
60 procent har utgjorts av nominell kronskuld. 
 
Diagram 4.1 Andelen real kronskuld och valutaskuld i 
förhållande till målandelarna 
Procent  

 
Källa: Riksgäldskontoret 

 
Under 2014 har andelarna för valutaskulden och 
den reala kronskulden hållit sig relativt nära 
målandelarna (se diagram 4.1). Valutaskulden 
utgjorde i genomsnitt 14,9 procent av skulden. 
Under hela året låg andelen valutaskuld inom 
styrintervallet på 2 procentenheter. Den längre 
upplåningen i utländsk valuta sker antigen 
genom att Riksgäldskontoret emitterar obliga-
tioner i utländsk valuta eller genom att byta 
kronupplåning till exponering i utländsk valuta. 
Det sistnämnda tillämpas framför allt när 
lånebehovet är litet. Under 2014 förföll obliga-
tioner i utländsk valuta för motsvarande 
86 miljarder kronor. Upplåningen uppgick till 
84 miljarder kronor, varav 59 miljarder kronor 
var för Riksbankens räkning och 25 miljarder 
kronor för statens egen del. Obligations-
upplåningen i utländsk valuta avsåg således 
refinansiering av förfallande lån, både till 
Riksbanken och för statens egen del.  

Andelen real kronskuld har under året i 
genomsnitt utgjort 22,9 procent. Styrningen av 
den reala kronskuldens andel ska ske ur ett 
långsiktigt perspektiv. Andelen real kronskuld är 
svår att styra eftersom andelen inte kan anpassas 
med hjälp av derivat på samma sätt som för 
valutaskulden. Det skulle medföra omotiverat 
stora kostader att anpassa andelen real kronskuld 
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genom byten mellan reala och nominella stats-
obligationer. Under 2014 nettoköpte Riksgälds-
kontoret reala kronobligationer för 8 miljarder 
kronor i byten, medan emissionerna sammanlagt 
uppgick 17 miljarder kronor.  

4.2.2 Statsskuldens löptid 

Regeringen styr sedan 2009 löptiden i statsskul-
den genom att lägga fast separata målvärden för 
räntebindningstiden i vart och ett av de tre 
skuldslagen. I riktlinjebeslutet för 2012 ökade 
fokuseringen på robustheten i statsskulds-
förvaltningen. Bakgrunden var den stora osäker-
het som rådde till följd av statsfinansiella 
problem i vissa europeiska länder och de 
erfarenheter som andra länder gjort i sin refinan-
siering av förfallande lån. Regeringen såg därför 
skäl att sprida statsskuldens förfall över en längre 
tidsperiod.  

För instrument i nominell kronskuld med mer 
än tolv år till förfall ersattes därför det tidigare 
takbeloppet på 65 miljarder kronor med ett 
riktvärde på 60 miljarder kronor. Samtidigt 
ersattes det tidigare löptidsriktvärdet för 
nominell kronskuld med upp till tolv år till 
förfall på 3,1 år med ett intervall på 2,7‒3,2 år. 
Intervallet infördes av effektivitets- och 
kostnadsskäl, eftersom styrningen i termer av 
andelar och löptider försvåras när lånebehovet är 
litet och statsskulden minskar. I riktlinjebesluten 
för 2013 och 2014 behölls intervallet för instru-
ment upp till tolv år till förfall på 2,7‒3,2 år i den 
nominella kronskulden, medan riktvärdet för 
instrument i nominell kronskuld med mer än 
tolv år till förfall höjdes till 70 miljarder kronor.  

I riktlinjebeslutet för 2014 förtydligades att 
volymriktvärdet ska vara långsiktigt, vilket 
tidigare endast fanns med i motivtexten. I slutet 
av 2011 uppgick motsvarande volym till 
41 miljarder kronor. Under 2012 gav Riksgälds-
kontoret ut en 20-årig obligation som ökade den 
utestående volymen till 53 miljarder kronor, dvs. 
något lägre än riktvärdet på 60 miljarder kronor. 
Under 2013 var volymen oförändrad, men under 
2014 utökades volymen med 1,5 miljarder 
kronor. I regeringens utvärderingsskrivelse 
2013/14:196 poängterades att Riksgäldskontoret 
liksom tidigare bör informera sig om intresset 
för långa obligationer samt att ökningstakten i 
förhållande till det volymsatta riktvärdet ska 
vägas mot efterfrågan på långa obligationer och 

kostanden för upplåning på andra löptider med 
beaktande av risk. Riksgäldskontorets styrning 
av instrument i nominella kronor med löptid 
upp till tolv år har följt regeringens riktlinjer 
under perioden 2010‒2014. Under 2014 var den 
genomsnittliga räntebindningstiden 2,8 år, vilket 
var i den nedre delen av intervallet (2,7‒3,2 år). 
Räntebindningstiden har hållits inom intervallet 
under årets alla månader. I diagram 4.2 redovisas 
den genomsnittliga räntebindningstiden för 
nominell kronskuld med löptid upp till tolv år 
och motsvarande för den reala kronskulden. 
 
Diagram 4.2 Skuldslagens räntebindningstid 
År  

 
Källa: Riksgäldskontoret. 

 
Styrningen av löptiden för den reala kronskulden 
ändrades från ett fast riktvärde (9,4 år) till ett 
intervall (8‒10 år) i riktlinjerna för 2011. I 
riktlinjerna för 2012 vidgades intervallet till  
7‒10 år, vilket gällt sedan dess. Under perioden 
2010‒2014 har räntebindningstiden i den reala 
kronskulden minskat från runt 10 år till 7,5 år, 
vilket varit inom regeringens riktlinjer.  

För valutaskulden har löptiden varit 0,125 år 
(ett halvt kvartal) under hela perioden  
2010‒2014. Styrningen av den korta räntebind-
ningstiden bedöms som ändamålsenlig i termer 
av kostnad och risk, eftersom valutaskulden 
sprids på flera valutor och andelen av den totala 
statsskulden är begränsad till 15 procent.  

4.2.3 Positionstagande 

I syfte att sänka kostnaden för statsskulden har 
Riksgäldskontoret, vid sidan om den ordinarie 
finansieringen av statsskulden, möjlighet att ta 
ränte- och valutapositioner. Positioner får endast 
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tas på marknader som medger att marknads-
risken kan hanteras genom likvida och väl ut-
vecklade derivatinstrument och som potentiellt 
är en lånevaluta inom ramen för statsskuld-
förvaltningen. Positioner får inte tas på den 
svenska räntemarknaden. Regeringen styr risk-
exponeringen i positionsverksamheten genom 
att i riktlinjerna besluta om två olika mandat för 
positionstagande. I tabellen nedan framgår 
nämnda mandat under utvärderingsperioden 
2010‒2014. 

 
Tabell 4.1 Mandat för positionstagande 

      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Daglig VaR 
(mnkr) vid 95 % 

sannolikhet 600 450 450 450 300 

Den svenska 
kronans 

valutakurs, mdkr 50 50 15 7,5 7,5 

 
Positionsmandatet i utländsk valuta sänktes från 
450 till 300 miljoner kronor för 2014 (mätt som 
daglig Value-at-Risk vid 95 procents sannolik-
het). Mandatet omfattar såväl styrelsens 
särskilda positioner som löpande positioner för 
Riksgäldskontoret och dess externa förvaltare. 
Syftet med minskningen var att begränsa risken 
för förluster samtidigt som positionsverk-
samheten gavs fortsatt utrymme att bidra till 
kostnadsbesparingar, ökat marknadsfokus och 
breddad kompetens i finansiella frågor hos 
Riksgäldskontorets medarbetare. Potentialen för 
kostnadsbesparingar minskades dock. Mandatet 
för positioner i kronans valutakurs sänktes från 
50 till 15 miljarder kronor för 2012. Sänkningen 
innebar att mandatet återfördes till den nivå som 
gällde före finanskrisens utbrott 2008. Under 
finanskrisen utnyttjade Riksgäldskontoret det 
tillfälligt höjda mandatet, då kronan bedömdes 
vara kortsiktigt undervärderad. I september 2010 
inleddes en gradvis avveckling och i juni 2011 var 
positionen helt avvecklad. Positionen resulterade 
i ett positivt resultat på 8,1 miljarder kronor, 
varav merparten realiserades 2010. För 2013 
sänktes mandatet till 7,5 miljarder kronor. Efter 
2009 har inga strategiska positioner i kronans 
valutakurs tagits. Under de sista veckorna av 
2014 initierades dock en särskild position där 
negativa räntor låstes in på löptider upp till 3 år i 
schweizerfranc. Positionen togs för att minska 
riskerna i statsskuldsförvaltningen. Den genom-
snittliga ränta som Riksgäldskontoret kommer 

att betala för positionen är säkrad till 
-0,16 procent de närmsta åren. 

 
Tabell 4.2 Resultat av positioner (strategiska och löpande) 
 

Mnkr 2010 2011 2012 2013 2014 
Geno

msnitt 

Intern 
positions-

tagning 5 475 88 -176 235 -271 1 070 

Varav       

   Särskild 6 061 250 0 0 -55 1 251 

   Löpande -586 -163 -176 235 -216 -181 

Extern 
positions-

tagning 264 -1 -24 -35 90 59 

Totalt 
resultat 5 739 86 -200 200 -181 1 129 

 
Som framgår av tabell 4,2 uppvisar resultatet för 
positionstagningen en relativt stor variation 
mellan åren. Positionsverksamheten utvärderas 
därför över en femårsperiod. För perioden 
2010−2014 uppgick det totala resultatet i 
genomsnitt till 1 129 miljoner kronor per år. 
Resultatet härrör Riksgäldskontorets särskilda 
positioner (1 251 miljoner kronor), medan 
Riksgäldskontorets löpande förvaltning i 
genomsnitt har visat ett underskott på 
181 miljoner kronor per år. Den externa förvalt-
ningen har under perioden i genomsnitt visat ett 
överskott på 59 miljoner kronor per år.  

4.2.4 Marknads- och skuldvård 

I de årliga riktlinjerna för statsskuldens förvalt-
ning anges att Riksgäldskontoret genom 
marknads- och skuldvård ska bidra till att 
statspappersmarknaderna fungerar väl i syfte att 
uppnå det långsiktiga målet om kostnads-
minimering med beaktande av risk. Det 
långsiktiga kostnadsminimeringsmålet är inte 
kvantifierat och det är svårt att göra rättvisa 
kostnadsjämförelser med andra statliga låntagare 
eftersom förutsättningarna skiljer sig vad gäller 
statsskuldens storlek, lånebehov och huruvida 
man har en egen centralbank och en egen valuta. 
Riksgäldskontoret arbetar med ett antal 
strategier för att uppnå mellanliggande mål vars 
syfte är att stödja det övergripande kostnads-
minimeringsmålet. De mellanliggande mål som 
Riksgäldskontoret ställt upp består i huvudsak av 
följande: 
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1. En likvid statspappersmarknad med en väl 
fungerande infrastruktur 

2. Transparens och förutsägbarhet 

3. Tydlig och öppen kommunikation med 
investerare och återförsäljare 

4. Goda motparts- och investerarkontakter 

5. En bred investerarbas 

6. Derivatpositioner i utländsk valuta i syfte 
att uppnå lägre kostnader eller risker 

 
Varje år låter Riksgäldskontoret TSN Sifo 
Prospera genomföra en utvärdering av hur 
svenska och utländska investerare samt återför-
säljare uppfattar förtroendet för statsskulds-
förvaltningen. Av mätningen går att utläsa hur 
de mellanliggande målen uppnås. Utvärderingen 
visar att förtroendet för Riksgäldskontorets 
upplåningsverksamhet är fortsatt högt. De 
svenska investerarna gav ett högre betyg jämfört 
med föregående år. För utländska investerare 
och återförsäljare var det sammanlagda betyget i 
stort oförändrat. Högst betyg gavs för kommu-
nikation om lånebehov och finansiering, vilket 
motsvarar det mellanliggande målet om transpa-
rens och förutsägbarhet. Riksgäldskontoret ger 
ut rapporten Statsupplåning – prognos och 
analys tre gånger per år. I rapporten beskrivs 
samverkan mellan prognoser över lånebehovet, 
regeringens riktlinjer för statsskuldens förvalt-
ning och upplåningens fördelning på olika skuld-
slag och instrument. Syftet med rapporten är att 
underlätta för marknadens aktörer att bilda sig 
en uppfattning om statsskuldspolitiken och om 
kommande upplåningsbehov. Näst högst betyg 
fick Riksgäldskontoret för marknadsvård genom 
repor i statspapper. Riksgäldskontoret har ett 
antal marknadsvårdande åtaganden gentemot 
sina återförsäljare för att underhålla likviditeten i 
statspapper. Syftet med dessa åtaganden är att 
minska osäkerheten vid bristsituationer, elimi-
nera risker för transaktionsproblem samt att 
kompensera för att den svenska statspappers-
marknaden är relativt liten. Marknadens 
viktigaste krav enligt undersökningen var just 
bra marknadsvård genom repor i statspapper 
samt god kommunikation om lånebehov och 
finansiering. 

4.2.5 Lån för att tillgodose behovet av 
statslån 

Sedan hösten 2008 har Riksgäldskontoret 
möjlighet att ta upp lån för att tillgodose 
behovet av statslån (statsskuldväxlar eller 
obligationer). Möjligheten får bara utnyttjas om 
det är påkallat på grund av hot mot den finansi-
ella marknadens funktion. Möjligheten har inte 
utnyttjats sedan finanskrisen 2008 och 2009.  

4.2.6 Upplåning på privatmarknaden 

I riktlinjerna för statsskuldens förvaltning fram-
går att Riksgäldskontoret genom privatmark-
nadsupplåning ska bidra till att minska kostna-
derna för statsskulden i förhållande till motsva-
rande upplåning på institutionsmarknaden. 
Kostnader som tillkommer för att distribuera 
och hantera privatmarknadsupplåningen ska 
belasta resultatet. 

Privatmarknadsupplåningens andel av stats-
skulden har stadigt minskat de senaste fem åren, 
från runt 6 procent till 2,6 procent vid slutet av 
2014. De kostnadsbesparingar som privatmark-
nadsupplåningen bidragit till har också minskat, 
från 183 miljoner kronor 2010 till 71 miljoner 
kronor 2014. Orsaken är en kombination av 
minskade inlåningsvolymer och minskade 
intäktsmarginaler i takt med att marknads-
räntorna fallit. För femårsperioden 2010‒2014 
uppgick den samlade kostnadsbesparingen till 
622 miljoner kronor. Det är framför allt försälj-
ningen av premieobligationer som bidragit till 
kostnadsbesparingen. 

 
Tabell 4.3 Besparing privatmarknadsupplåning 

       

Mnkr 2010 2011 2012 2013 2014  

Premieobligationer 171,0 130,5 125,7 80,5 70,8  

Riksgäldsspar 12,0 11,3 3,7 16,7 0,2  

Summa besparing 183,0 141,8 129,4 97,3 71,0  

4.3 Kostnad i termer av 
genomsnittlig emissionsränta 

Kostnaderna för statsskulden påverkas i första 
hand av skuldens storlek och marknadsräntorna 
vid varje lånetillfälle. Kostnaden påverkas även av 
valutakursrörelser, eftersom en del av stats-
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skulden är exponerad mot utländsk valuta. På 
motsvarande sätt påverkas realskuldens kostna-
der av hur KPI utvecklas. Givet dessa förutsätt-
ningar påverkar regeringens riktlinjer och 
Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden 
också skuldens kostnader och risker. Som fram-
gått tidigare är det svårt att kvantitativt utvärdera 
regeringens riktlinjer och om Riksgälds-
kontorets lånestrategier varit bättre än alterna-
tiva strategier. Riksgäldskontorets dominerande 
ställning gör att priserna på marknaden påverkas 
av valet av upplåningsstrategi, varför kostna-
derna bara kan mätas och utvärderas på övergri-
pande nivå. Att jämföra med andra statliga 
låntagare är också svårt eftersom förutsättning-
arna skiljer sig vad gäller statsskuldens storlek, 
lånebehov och huruvida man har en egen 
centralbank och en egen valuta. 

Det övergripande kostnadsmåttet för styrning 
och uppföljning av statsskuldsförvaltningen är 
den genomsnittliga emissionsräntan. Med 
emissionsränta avses den ränta (eller yield) som 
staten vid emissionstillfället lånade till. Genom-
snittet för respektive skuldslag beräknas genom 
att väga samman alla enskilda emissionsräntor 
med respektive utestående volym. Kostnads-
måttet fördelar räntebetalningarna jämnt över 
instrumentets löptid. Emissionsräntorna i de 
olika skuldslagen är dock inte helt jämförbara i 
kostnadstermer. För realskulden tillkommer 
inflationskompensation och för valutaskulden 
påverkas kostnaden av valutakursutvecklingen. 
Olika lång löptid i de olika skuldslagen gör också 
att kostnad och risk skiljer sig åt i de olika 
skuldslagen. 

 
Diagram 4.3 Genomsnittliga emissionsräntor per skuldslag 
Procent  

 
Källa: Riksgäldskontoret. 

 

I diagram 4.3 visas hur den genomsnittliga 
emissionsräntan utvecklats för de olika skuld-
slagen sedan 2003. Efter finanskrisen 2009 föll de 
korta marknadsräntorna betydligt. För att 
motverka den kraftiga konjunkturnedgången 
sänkte centralbanker världen över sina styrrän-
tor. Riksbanken sänkte också styrräntan. 
Åtgärderna gav effekt och 2010 återhämtade sig 
den svenska konjunkturen, vilket fick de långa 
marknadsräntorna att stiga. Under 2011 tilltog 
oron för statsfinansiella problem i flera europe-
iska länder. Den ekonomiska utvecklingen 
förväntades bli svagare, vilket fick de långa 
marknadsräntorna att falla. Därefter har central-
bankerna och Riksbanken fortsatt att sänka 
styrräntan och både korta och långa räntor har 
därefter fallit. Den genomsnittliga emissions-
räntan för valutaskulden har minskat snabbast 
eftersom löptiden är kortast i detta skuldslag. 
Vartefter har även den genomsnittliga emissions-
räntan för nominell och real kronskuld fallit. Vid 
slutet av 2014 var den genomsnittliga emissions-
räntan för valutaskulden noll procent, för den 
nominella kronskulden 1,1 procent och för den 
reala kronskulden 1,75 procent. 

4.4 Risker i statsskuldsförvaltningen 

Risken i statsskuldsportföljen definieras på 
övergripande nivå i termer av variationer i stats-
skuldens kostnader. De riskfaktorer som driver 
kostnaden är förändringar i räntor, inflation och 
valutakurser. Statsskuldens löptider och 
sammansättning styr hur statsskuldsportföljen är 
exponerad mot dessa risker. Vidare påverkar 
statsskuldens storlek variationerna i räntekost-
naderna (uttryckt i kronor). Det finns inget 
enskilt mått som beskriver den sammantagna 
risken i statsskuldsförvaltningen. I stället 
används mått på olika typer av risker, varav de 
främsta är ränteomsättningsrisk och refinansie-
ringsrisk. Med ränteomsättningsrisk menas att 
räntan på skulden snabbt stiger till följd av högre 
marknadsräntor. Denna risk ökar när en stor del 
av skulden består av korta och rörliga lån. Då 
räntan på korta lån i regel är lägre än på längre 
lån måste en avvägning göras mellan kostnad och 
risk. Den genomsnittliga räntebindningstiden 
för hela statsskulden var 5,2 år i slutet av 2010 
och 4,6 år vid slutet av 2014. Under 2014 
varierade måttet mellan 4,6 och 5,0 år.  
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Refinansieringsrisken avser risken att det visar 
sig svårt och/eller kostsamt att ersätta förfal-
lande lån med nya. I regel framträder refinansie-
ringsrisken samtidigt som behovet av nyupplå-
ning ökar kraftigt. Den bästa försäkringen mot 
refinansieringsrisker är således goda och hållbara 
statsfinanser. Riksgäldskontoret begränsar också 
refinansieringsrisken genom sina strategier för 
upplåning och marknadsvård. Upplåningen görs 
till stor del i statsobligationer, vilka fördelas över 
flera lån med olika förfallotidpunkter. På så sätt 
är det endast en mindre del av den utestående 
skuldstocken som förfaller och måste refinansie-
ras varje år. Refinansieringsrisken begränsas 
också genom att upplåningen fördelas löpande i 
små och regelbundna auktioner, en ordning som 
är mindre vanlig i andra europeiska länder. Sedan 
2009 har refinansieringsrisken även begränsats 
genom att den långa upplåningen ökat. Den 
genomsnittliga tiden till förfall för hela stats-
skulden uppgick till 5,1 år vid slutet av 2010 och 
4,4 år vid slutet av 2014. Under 2014 varierade 
måttet mellan 4,4 och 5,0 år. 
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5 Oförutsedda utgifter 

5.1 Oförutsedda utgifter 

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:2 Oförutsedda utgifter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
10 432 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-432 

 
2015 

 
Anslag 

 
10 000 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
9 000 

2016 Förslag 10 000      

2017 Beräknat 10 000      

2018 Beräknat 10 000    

2019 Beräknat 10 000      

Ändamål 

Anslaget får användas för oförutsedda utgifter 
inklusive utgifter för ersättningar till enskilda för 
skador av statlig verksamhet enligt lagakraft-
vunnen dom eller efter uppgörelse samt för 
utgifter för skador inom landet som uppkommit 
under tidigare krigsförhållanden. Medel från 
anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i 
varje enskilt fall. 

Regeringens överväganden 

Ändamålet avser oförutsedda utgifter av så 
brådskande beskaffenhet att ärendet inte hinner 
underställas riksdagen, samtidigt som utgifterna 
inte lämpligen kan täckas av andra anslags-
ändamål. Enligt regeringens bedömning behövs 
även fortsättningsvis ett anslag för oförutsedda 
utgifter samt för vissa speciella ändamål om 
andra medel inte står till förfogande (se prop. 
1997/98:1 utg.omr. 26 avsnitt 4). Kammar-
kollegiet bör efter beslut av regeringen även 

fortsättningsvis få betala ut ersättningar för 
skador av detta skäl. 

Regeringen ska i efterhand redovisa för 
riksdagen vilka utgifter som täckts genom att 
medel från anslaget tagits i anspråk. Finansiering 
av utgifter från anslaget ska ske genom indrag 
från annat anslag. Användningen av anslaget och 
beslutade indrag med anledning av detta redo-
visas i årsredovisningen för staten.  

Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter 
för 2016. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 
anslaget till 10 000 000 kronor per år. 
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6 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 

6.1 Riksgäldskontorets 
provisionsutgifter 

Tabell 6.1 Anslagsutveckling 1:3 Riksgäldskontorets 
provisionsutgifter 
Tusental kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
115 132 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
30 068 

 
2015 

 
Anslag 

 
145 200 

 

 
Utgifts- 
prognos 

 
154 200 

2016 Förslag 145 200      

2017 Beräknat 145 200      

2018 Beräknat 145 200      

2019 Beräknat 145 200      

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för Riksgälds-
kontorets provisionskostnader i samband med 
upplåning och skuldförvaltning. 

Kompletterande information 

Samtliga provisionskostnader i samband med 
upplåning och skuldförvaltning redovisas utan-
för utgiftstaket, vilket innebär att de behandlas 
på samma sätt som ränteutgifterna på stats-
skulden. 

Anslaget omfattas också av ett särskilt be-
myndigande som är beloppsmässigt obegränsat 
för att säkerställa att regeringen alltid ska kunna 
fullgöra sina åtaganden gentemot långivarna. 

 
 
 

Utveckling av provisionskostnader 2011–2014 

Riksgäldskontoret betalar företrädesvis ut 
provisioner till olika marknadsaktörer för att de 
upprätthåller infrastrukturen i marknaden 
genom att sälja, marknadsföra och lösa in 
Riksgäldskontorets produkter. Dessutom utgår 
provision till de externa förvaltare som arbetar på 
Riksgäldskontorets uppdrag. De externa förval-
tarna erhåller både en fast och en rörlig provision 
där den senare baseras på deras resultat. 

 
Tabell 6.2 Utveckling av provisionsutgifter 2011–2014 
Miljoner kronor 
Utfall 2011–2014 

 2011 2012 2013 2014 

Försäljningsprovisioner1 53,1 61,5 54,2 74,3 

Provisioner externa förval-
tare2 55,8 7,8 14,8 11,7 

Futuresprovisioner3 8,2 12,3 7,6 11,2 

Övriga provisioner 0,4 0,3 0,3 18,0 

Summa 
provisionskostnader 117,5 81,9 76,9 115,2 
1 Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK) återförsäljare.  
2 Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s 
förvaltning av valutaskulden.  
3 Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures 
(standardiserat terminskontrakt).  
Källa: Riksgäldskontoret. 

 
Av tabell 6.2 framgår hur provisionerna har 
fördelats på några kategorier under de senaste 
fyra åren. Provisionskostnaderna har varierat 
över tiden mellan 77 och 118 miljoner kronor. 
Det beror på att volymerna vad gäller upplåning 
via olika instrument och metoder skiljer sig åt 
mellan åren. 

Slutsatsen blir att provisionskostnaderna till 
största delen styrs av vilka upplåningskanaler 
som används. Vissa upplåningsinstrument 
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betingar inte några rörliga kostnader medan 
andra gör det. För de största upplånings-
volymerna är försäljningsprovisionerna fasta. 
Försäljningsprovisionerna för premieobliga-
tioner har ett direkt samband med försäljnings-
volymerna. En upplåning via syndikering leder 
också till höga provisioner som är relaterade till 
volymen. 

Avvägningen mellan olika instrument görs av 
Riksgäldskontoret inom de ramar som rege-
ringen givit genom riktlinjerna för statsskuldens 
förvaltning. Den avvägningen inkluderar alla 
kostnader som är förknippade med upplåningen, 
inklusive räntekostnaden och eventuella provi-
sioner. I det avseendet utgör provisionerna en 
kostnad som alla andra inom upplånings-
verksamheten. 

Den andra faktorn av större betydelse för 
provisionernas storlek är hur väl de externa 
förvaltarna lyckas med sina uppdrag. Ju högre 
avkastning desto högre provision. Som mest 
erhåller de externa förvaltarna 25 procent av 
marginalavkastningen. Därmed innebär höga 
provisioner till de externa förvaltarna att kostna-
den för utgiftsområdet totalt sett har sjunkit 
eftersom avkastningen per definition varit hög 
när provisionerna är höga. De vinsterna redovi-
sas emellertid inte på anslag 1:3 Riksgälds-
kontorets provisionsutgifter utan på anslaget 
1:1 Räntor på statsskulden. 

Tabell 6.3 visar provisionsutgifterna fördelat 
på några kategorier 2014–2019. Variationen i de 
totala provisionskostnaderna över tid förklaras 
till stor del av provisioner till externa förvaltare. 
Denna post är svåruppskattad då den kan 
beräknas först när året är slut. I prognosen 2015 
ingår utfall för det resultat som förvaltarna 
uppnådde 2014. Sammantaget beräknas provi-
sionsutgifterna för de lån Riksgäldskontoret 
hanterar bli 154 miljoner kronor 2015 och 
därefter ca 122–124 miljoner kronor per år. 

I regeringens skrivelse Utvärdering av statens 
upplåning och skuldförvaltning 2009–2013 
konstateras att Riksgäldskontorets ersättning till 
de externa förvaltarna tycks vara i linje med vad 
en attraktiv kund kan förväntas betala 
(skr. 2013/14:196). Regeringens utgångspunkt 
för provisions-utgifterna är att ersättnings-
villkoren till de externa förvaltarna bör vara 
utformade på ett sådant sätt att det uppmuntrar 
till långsiktig kostnadsminimering med 
beaktande av risk samtidigt som det präglas av 
måttfullhet. 

Tabell 6.3 Provisionsutgifter 2014–2019 
Miljoner kronor 
Utfall 2014, prognos 2015–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Försäljningsprovisioner1 74,3 83,5 70,8 69,1 70,3 69,5 

Provisioner externa 
förvaltare2 11,7 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Futuresprovisioner3 11,2 11,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Övriga provisioner 18,0 15,8 15,3 15,3 15,3 15,3 

Summa 
provisionskostnader 115,2 154,2 124,1 122,4 123,6 122,8 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid. 
1 Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK:s) återfö rsäljare. 
2 Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s 
förvaltning av valutaskulden.  
3 Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures 
(standardiserat terminskontrakt).  
Källa: Riksgäldskontoret. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i budgetlagen (2011:203) ett 
bemyndigande att besluta att anslaget räntor på 
statsskulden samt andra utgifter för upplåning 
och skuldförvaltning får överskridas om det är 
nödvändigt för att fullgöra statens betalnings-
åtaganden. Bemyndigandet utnyttjades senast 
2009 när utfallet på anslaget uppgick till 
212 miljoner kronor, vilket var 52 miljoner 
kronor högre än vad som anvisats av riksdagen. 

 
Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2016–2019 för 
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 
Tusental kronor

  2016 2017 2018 2019 

Anvisat 2015 1 145 200 145 200 145 200 145 200 

Förändring till följd av:     

Beslut     

Överföring till/från 
andra anslag     

Övrigt     

Förslag/beräknat anslag  145 200 145 200 145 200 145 200 
1 Statsbudget för 2015 enligt riksdagens beslut i december 2014 (bet. 
2014/15:FiU10, rsk. 2014/15:29). Beloppet är således exkl. beslut om ändringar i 
statens budget. 

 
Regeringen föreslår att 145 200 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Riksgäldskontorets 
provisionsutgifter för 2016. För 2017, 2018 och 
2019 beräknas anslaget till 145 200 000 kronor 
per år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 

1. bemyndigar regeringen att ingå de 
ekonomiska åtaganden som följer av EU-
budgeten för budgetåret 2016 (avsnitt 3), 

 

2. för budgetåret 2016 anvisar ett ramanslag 
under utgiftsområde 27 Avgiften till 
Europeiska unionen enligt följande 
uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag   

1:1 Anslag 1  31 827 167 

Summa  31 827 167 
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2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska 
unionen 

2.1 Omfattning 

Utgifterna inom utgiftsområde 27 utgörs av 
Sveriges betalningar till Europeiska kom-
missionen avseende EU-budgeten. Europeiska 
unionens allmänna budget upprättas inom en 
flerårig budgetram. EU-budgetens utgifter och 
inkomster ska balansera. Eftersom EU-
budgetens inkomster huvudsakligen utgörs av 
avgifter från medlemsstaterna styr EU-
budgetens utgiftsnivå i stor utsträckning utgifts-
nivån inom utgiftsområde 27.  

Avgifterna från medlemsstaterna benämns 
egna medel och regleras i enlighet med det s.k. 
egna medelsbeslutet. Det finns tre typer av egna 
medel: traditionella egna medel, vilka utgörs av 
inkomster från den gemensamma tulltaxan och 
sockeravgifter inom den gemensamma jord-
brukspolitiken, en mervärdesskattebaserad avgift 
samt en avgift baserad på medlemstaternas 
bruttonationalinkomst (BNI) (se avsnitt 2.7 för 
en mer utförlig beskrivning).  

Europeiska unionens rådsbeslut 2014/335/EU, 
Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för 
egna medel för perioden 2014–2020 ska godkän-
nas av de nationella parlamenten innan det träder 
i kraft. När det trätt i kraft kommer det att ha 
retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 januari 2014. Tills 
dess fastställs egna medel enligt rådets beslut 
2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om 
system för gemenskapernas egna medel.  

Det finns i systemet för egna medel ett antal 
särskilda bestämmelser och begränsningsregler, 
vilket påverkar Sveriges avgift till EU.  

För det första har Storbritannien en särskild 
budgetreduktion. Reduktionen finansieras av 

övriga medlemsstater, varför Sveriges andel av 
finansieringen utgör en särskild del av Sveriges 
EU-avgift. Sverige har dock tillsammans med 
Österrike, Tyskland och Nederländerna en 
reduktion på 75 procent av den ordinarie 
finansieringsandelen. Detta undantag finansieras 
av övriga medlemsstater, exklusive Stor-
britannien. 

När Europeiska unionens rådsbeslut om 
systemet för egna medel, för perioden 2014–2020, 
trätt i kraft kommer Sverige, Tyskland och 
Nederländerna att ha nedsatt mervärdesskatte-
baserad avgift. Sveriges mervärdesskattebaserade 
avgift motsvarar fr.o.m. 2014 0,15 procent av 
mervärdesskattebasen, vilket innebär en nedsätt-
ning om 0,15 procentenheter jämfört med 
generellt uttag på 0,3 procent av mervärdes-
skattebasen. 

Sverige, Nederländerna, Danmark och 
Österrike kommer även att ha reduktion av den 
BNI-baserade avgiften. Sveriges reduktion 
uppgår fr.o.m. 2014 till 185 miljoner euro per år i 
2011 års priser. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom 
utgiftsområde 27. För 2014 uppgick utfallet till 
41 553 miljoner kronor. Utfallet är 
3 853 miljoner kronor högre än vad som 
anvisades i statens budget. Det högre utfallet 
förklaras av revideringar av medlemsstaternas 
faktiska BNI och mervärdesskattebas för 1995–
2013 samt av sent beslutade ändringsbudgetar på 
EU-budgeten för 2014. Beslut om ändrings-
budgetar fattades i december 2014 och medför 
att betalningarna till EU minskar med 
2 804 miljoner kronor, men först under 2015. De 
omfattande revideringarna av BNI och mer-
värdesskattebas under 2014 förutses leda till 
ytterligare minskade betalningar till EU för 
Sverige under 2015 om ca 1 600 miljarder 
kronor. Effektueras detta inte under 2015 blir 
den beräknade avgiften för 2015 högre och 
minskar i stället 2016. Vidare kan sent beslutade 
ändringsbudgetar på EU-budgeten för 2015 
komma att påverka den beräknade avgiften 
under 2015. 

För perioden 2014–2020 gäller en ny 
budgetram. Beslutet om egna medel ska 
godkännas av de nationella parlamenten innan 
det träder i kraft. Det innebär att de reduktioner 
Sverige erhåller under denna period kommer att 
hanteras retroaktivt från 2014, troligen 2016. 
Avgiften för 2014 och 2015 är därför högre och 
beräknas minska 2016. Träder rådets beslut om 

systemet för egna medel för perioden 2014–2020 
i kraft först 2017 medför det att avgiften blir 
högre även 2016 och minskar i stället 2017. 

2.2.1 Risker för annan utgiftsutveckling 

Det finns betydande risker för en annan utgifts-
utveckling än den som förutses i prognosen. 
Sveriges avgift till EU beror på de faktiska 
utgifterna på EU-budgeten och hur stor andel av 
dessa som Sverige ska finansiera.  

EU:s årsbudget beslutas först i november eller 
december året före budgetåret. Dessutom till-
kommer ändringsbudgetar som beslutas under 
det aktuella året. Omfattningen på EU:s 
beslutade årsbudget och ändringsbudgetar 
påverkar Sveriges avgift. Även tidpunkt för 
beslut och effektuering av ändringsbudgetar 
påverkar Sveriges årliga utgifter.  

Sveriges andel av utgifterna på EU-budgeten 
påverkas bl.a. av hur Sveriges tillväxt utvecklar 
sig i förhållande till övriga medlemsstater. Vidare 
påverkas avgiften av utvecklingen på medlems-
staternas mervärdesskattebas. Initialt baseras 
Sveriges och andra medlemsstaters andelar på 
prognoser av den ekonomiska utvecklingen. Det 
medför att den faktiska avgiften kan komma att 
variera kraftigt beroende på den faktiska 
utvecklingen i Sverige och övriga medlemsstater. 
Dessutom påverkas avgiften av de faktiska 
inkomsterna från tulluppbörden. 

 

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Förslag 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Totalt för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska 
unionen 41 553 43 855 36 154 31 827 37 669 38 975 40 391 

  1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition. 
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2.3 Mål 

Målet för den svenska budgetpolitiken i EU är 
att Sverige ska verka för en effektiv och återhåll-
sam budgetpolitik inom EU. Målet innebär även 
att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv 
användning av EU:s budgetmedel (prop. 
1994/95:40, bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Resultat 

EU-budgeten för 2014 

Utgifterna på EU-budgeten delas in i betalnings-
bemyndiganden (betalningar) och åtagande-
bemyndiganden (åtaganden). Ett åtagande som 
görs i EU-budgeten kan leda till betalningar såväl 
det aktuella budgetåret som kommande år, 
medan betalningarna motsvarar faktiska utgifter.  

Regeringen bemyndigades att ikläda staten 
högst det utgiftsåtagande som följer av den 
fastställda EU-budgeten för 2014 avseende 
åtagandebemyndiganden. Åtagandena uppgick 
2014 till totalt 142 184 miljoner euro. 
Åtagandena resulterade i betalningar om 
62 362 miljoner euro. Därutöver gjordes under 
2014 betalningar avseende ingångna åtaganden 
före 2013 om totalt 80 136 miljoner euro. Vid 
utgången av 2014 fanns sammanlagt kvarvarande 
utestående åtaganden från tidigare år på totalt 
189 585 miljoner euro, vilket är en minskning 
med 15 procent jämfört med 2013.  

Sveriges avgift till EU 2014 

Utfallet för den svenska EU-avgiften 2014 blev 
41 553 miljoner kronor, vilket är högre än vad 
som anvisades i statens budget. En redogörelse 
avseende utfallet återfinns i regeringens skrivelse 
Årsredovisning för staten 2014 (skr. 
2014/15:101).  

 

Tabell 2.2 Anslagna medel samt utfall för 2014 
Miljoner kronor 

 Anslag Utfall 

1:1 Avgiften till Euro-
peiska gemenskapen 37 700 41 553 

Totalt utgiftsområde 37 700 41 553 

 
År 2014 var det första året i budgetramen för 
perioden 2014–2020. Eftersom beslut om egna 
medel för perioden ännu inte trätt i kraft medför 
det att de särskilda reduktioner Sverige ska 
erhålla i form av en reduktion av den BNI-
baserade avgiften och en nedsättning av den 
mervärdesskattebaserade avgiften ännu inte trätt 
i kraft. Dessa reduktioner kommer att hanteras 
retroaktivt fr.o.m. 2014 när beslutet om egna 
medel trätt i kraft. Avgiften för 2014 var därför 
ca 3,2 miljarder kronor högre i avvaktan på dessa 
reduktioner.  

Nedsättningen av Sveriges finansieringsandel 
av Storbritanniens särskilda budgetreduktion 
tillämpas i vanlig ordning. Sveriges reduktion i 
denna del uppgick under 2014 till ca 1,2 miljar-
der kronor. 

EU-budgeten för 2015 

EU:s årsbudget för 2015 antogs av Europa-
parlamentet den 17 december 2014. Den 
beslutade budgeten för 2015 uppgår till 
145,3 miljarder euro i åtagandeanslag och 
141,2 miljarder euro i betalningsanslag. Det mot-
svarar en ökning på ca 2 procent av åtagande-
anslag och ca 4 procent av betalningsanslag i 
förhållande till ursprunglig budget för 2014. 

2.4.2 Analys och slutsatser 

I arbetet med EU:s årsbudget kommer det 
fortsatt att vara av stor vikt att respektera de 
finansiella ramarna i den fleråriga budgetramen 
och verka för realistiska prognoser så att över-
budgetering undviks. Analys av tidigare års utfall 
är en viktig del i detta.  

Utfallet för EU-budgeten 2014 innebar att 
betalningarna minskade i förhållande till 2013. 
Betalningarna var knappt 6 miljarder euro lägre 
än 2013. Sveriges avgift till EU ökade trots detta 
2014 jämfört med 2013. Det förklaras främst av 
att Sverige ännu inte erhållit de reduktioner som 
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Sverige ska erhålla på BNI-avgiften och på den 
mervärdesskattebaserade avgiften.  

Nivån på den beslutade budgeten för 2015 är 
något lägre än kommissionens förslag, vilket 
regeringen ser positivt på.  

Sammanfattningsvis bedöms resultaten inom 
området i huvudsak ligga i linje med målet för 
Sveriges budgetpolitik i EU. Regeringen bör 
även fortsättningsvis driva en restriktiv linje i 
arbetet med de årliga budgetarna. Vidare är det 
viktigt att noga följa utvecklingen kring de 
nationella parlamentens godkännande av rådets 
beslut om systemet för egna medel för perioden 
2014–2020. 

2.5 Revisionens iakttagelser 

De underlag som ligger till grund för Sveriges 
betalningar av avgiften till EU granskas av 
Riksrevisionen i samband med granskningen av 
myndigheternas årsredovisningar och årsredovis-
ningen för staten. Riksrevisionens granskning 
för 2014 har inte föranlett några iakttagelser 
gällande avgiften.  

Resultatet från den årliga granskning som 
Europeiska revisionsrätten gör finns ännu inte 
tillgängligt för 2014. En redogörelse för 
revisionsrättens iakttagelser avseende 2013 finns 
i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 
2014 (skr. 2014/15:101 s. 276). 

2.6 Politikens inriktning 

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläg-
gande mål ligger fast. Regeringen avser att verka 
för restriktiva årsbudgetar. Effektivitet och 
återhållsamhet utgör viktiga element för Sverige i 
behandlingen av EU:s årsbudget. Vägledande för 
Sverige är principerna om subsidiaritet, 
europeiskt mervärde, proportionalitet och sund 
ekonomisk förvaltning.  

Kommissionens förslag till budget för 2016 
innebär en ökning med 1,6 procent i betalnings-
anslag jämfört med beslutad budget för 2015. 
Förslaget leder till en marginal på 1,1 miljarder 
euro upp till betalningstaket för 2016 i enlighet 
med den fleråriga budgetramen.  

För regeringen är restriktivitet en grund-
läggande linje i den fortsatta behandlingen av 

budgetförslaget för 2016. Detta innebär bl.a. att 
betalningsanslagen bör läggas på rimliga nivåer 
och att tillräckliga marginaler upprätthålls mellan 
årsbudgeten och taken i budgetramen. 

2.7 Budgetförslag 

2.7.1 1:1 Avgiften till Europeiska unionen 

Tabell 2.3 Anslagsutveckling 
Tusentals kronor 

 
2014 

 
Utfall 

 
41 552 980 

 

  
Anslags- 
sparande  

-3 728 478 

 
2015 

 
Anslag 

 
43 854 656 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
36 154 099 

2016 Förslag 31 827 167     

2017 Beräknat 37 669 106     

2018 Beräknat 38 974 503     

2019 Beräknat 40 391 074     
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i 
samband med denna proposition.  

Ändamål 

Anslaget får användas för utgifter för betalning 
av Sveriges avgift till Europeiska unionens 
allmänna budget. Anslaget får även användas för 
att finansiera eventuella krav från Europeiska 
kommissionen på dröjsmålsränta på grund av 
försenade inbetalningar av egna medel. 

Regeringens övervägande 

Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas för 
2016 uppgå till 31 827 miljoner kronor.  

EU-avgiften består av fem delposter. Progno-
sen för avgiften består därför av beräknat utfall 
för respektive delpost (se tabell 2.4).  

Inkomster från den gemensamma tulltaxan 
utgör egna medel för Europeiska unionen och 
betalas in efter faktisk uppbörd. Medlems-
staterna får i budgetramen för perioden 2014–
2020 behålla 20 procent av uppbörden för att 
täcka sina administrativa kostnader. Beloppen i 
tabell 2.4 avser inbetalningarna till Europeiska 
kommissionen, dvs. efter avdrag för adminis-
trativa kostnader. Tulluppbörden redovisas 
under inkomsttitel 1511 Tullmedel. Regeringen 
beräknar att tullavgiften för 2016 kommer att 
uppgå till 5 708 miljoner kronor.  



PROP.  2015/16:1  UTGIFTSOMRÅDE 27  

11 

Avgifterna på sockerproduktion tas ut i enlig-
het med den gemensamma jordbrukspolitiken 
och betalas enligt faktisk uppbörd. Medlems-
staterna får för perioden 2014–2020 behålla 
20 procent av uppbörden för att täcka sina 
administrativa kostnader. Uppbörden av dessa 
avgifter redovisas mot inkomsttitel 1512 Socker-
avgifter. Regeringen beräknar att sockeravgiften 
för 2016 kommer att uppgå till 29 miljoner 
kronor. 

Den mervärdesskattebaserade avgiften beräk-
nas som en andel av medlemsstatens mer-
värdesskattebas. I budgetramen för perioden 
2014–2020 kommer Sverige att betala en 
mervärdesskattebaserad avgift på 0,15 procent av 
mervärdesskattebasen. Den generella uttags-
satsen är 0,30 procent. Nedsättningen beräknas 
tillämpas 2016 med retroaktivitet för 2014 och 
2015. Med hänsyn tagen till den retroaktiva 
justeringen beräknas den mervärdesskatte-
baserade avgiften för 2016 uppgå till 
-2 525 miljoner kronor. 

 

Europeiska kommissionens samlade uttag av 
BNI-baserad avgift beräknas som en restpost, 
dvs. uttaget beräknas så att det ska täcka EU-
budgetens återstående finansieringsbehov efter 
att samtliga länders traditionella egna medel och 
mervärdesskattebaserade avgifter dragits av från 
den budgeterade utgiftsnivån. Respektive 
medlemsstats andel fastställs som dess andel av 
EU:s samlade BNI. Ökar en medlemstats BNI i 
förhållande till övriga medlemsstater, ökar 
andelen och därmed den BNI-baserade avgiften. 
Exempelvis beräknas övergången till den nya 
redovisningen av nationalräkenskaperna (ENS 
2010) påverka denna andel, vilket beaktats i 
prognosen för Sveriges avgift till EU.  

Sveriges reduktion av den BNI-baserade 
avgiften, motsvararande 185 miljoner euro per år 
i 2011 års priser kommer även den att hanteras 
retroaktivt, troligen år 2016. Den BNI-baserade 
avgiften beräknas för 2016 uppgå till 
28 614 miljoner kronor, vilket inkluderar 
avgiften för Storbritanniens budgetreduktion på 
458 miljoner kronor. 

 
Tabell 2.4 Anslag 1:1 fördelat på anslagsposter 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2014 
 Budget 

2015 1 
 Prognos 

2015 
 Beräknat 

2016 
 Beräknat 

2017 
 Beräknat 

2018 
 Beräknat 

2019 

Tullavgift 4 185 4 320 4 670 5 708 5 310 5 504 5 704 

Sockeravgift 53 23 24 29 26 0 0 

Mervärdesskattebaserad avgift 5 252 5 253 5 019 -2 5252 2 843  2 947 3 054 

BNI-baserad avgift 31 600 33 790 25 955 28 156 29 082  30 176 31 194 

Storbritanniens budgetreduktion 463 467 485 458 409 347 440 

Summa 41 553 43 855 36 154 31 827 37 669 38 975 40 391 
1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2015 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.  
2 Beräknad effekt av retroaktiv rabatt.  
Anm.: Beloppen på respektive anslagspost är avrundande och stämmer därför inte överens med summan. Beloppen på respektive ans lagspost är preliminära och 
fastställs i regleringsbrev för anslaget.  
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3 Bemyndigande 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
ingå de ekonomiska åtaganden som följer av den 
fastställda EU-budgeten för 2016 till följd av 
åtagandebemyndiganden. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Medlems-

staternas avgifter används för att finansiera EU-
budgetens betalningar under innevarande år. 
 

De åtaganden som staten ingår på området avser 
EU-budgetens åtagandebemyndiganden för 
innevarande år, vilka kan resultera i betalningar 
innevarande eller kommande år. I Europeiska 
kommissionens budgetförslag för 2016 föreslås 
att åtagandebemyndiganden om 153 530 
miljarder euro ska ställas till förfogande för 2016. 
Sveriges totala andel beräknas uppgå till 
3,1 procent, vilket motsvarar ca 4 723 miljoner 
euro. Budgetförslaget behandlas för närvarande 
av unionens budgetmyndighet. 
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